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Firma ze Świdnicy wybuduje nowy
wodociąg w gminie Sobótka. Inwesty-
cja poprawi jakość i zaopatrzenie w 
wodę. W rządowej puli znalazły się 
pieniądze na remonty ulic i inne inwe-
stycje. 

     W swoim sprawozdaniu burmistrz 
 Mirosław Jarosz poinformował o podpi-
saniu umowy z firmą Polskie Kopalnie 
Granitu na zakup 3500 ton kruszywa.
Materiał będzie przeznaczony na utwar-
dzenie dróg gminnych. Koszt zakupu
wyniesie ponad 87 tys. zł. 

-  Chodzi o naprawę naszych lokalnych 
dróg. Znając ich zły stan,  zastanawiamy
się nad zwiększeniem ilości kamienia, 
aby był on bardziej dostępny dla miesz-
kańców. Chodzi tu o ulice, które pilnie
wymagają naprawy – tłumaczył burmistrz.
Włodarz gminy poinformował, że w mar-
cu podpisał umowę na wykonanie doku-
mentacji remontu ulicy Przysiółkowej
w Mirosławicach. 
Nowe wiaty i tabliczki informacyjne

     W gminie mają też stanąć nowe wiaty
przystankowe w Michałowicach, Rogo-
wie Sobóckim i Przezdrowicach. Do tej
pory gmina łącznie kupiła 12 wiat, które
są cyklicznie wymieniane. Oprócz tego
zakupiono 217 tabliczek z nazwami ulic.  
-  Uzupełniamy braki i znakujemy nowe
ulice na terenie gminy – dodał burmistrz.
   Mirosław Jarosz poinformował o pozy-
skaniu środków  na remonty ulic Dwor-
cowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce. 
    Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i
Ekologicznych „Eko-Wod” ze Świdnicy
wybuduje nowy wodociąg na terenie 
gminy. 

-  25 marca podpisano umowę na zadanie: 
Uporządkowanie gospodarki wodnej 
Gminy Sobótka - etap pierwszy. Chodzi
o to, aby nasi mieszkańcy mieli wodę
lepszej jakości - podkreślił burmistrz. 

Ponad milion złotych na budowę
obiektu sportowego

    W dalszej części sprawozdanie dotyczyło
połączeń komunikacyjnych i dowozu 
autobusami mieszkańców na stacje kole-
jowe po uruchomieniu linii nr 285. Mó-
wiono również o przyszłej rozbudowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ro-
gowie Sobóckim. Ponadto gmina wystą-
piła do Ministerstwa Sportu i Turystyki
o dofinansowanie w kwocie 1 mln 300 
tys. zł na budowę obiektu sportowego 
przy szkole w Rogowie. 

Rewitalizacja terenu przy dworcu PKS

   Gmina otrzyma 700 tys. zł na budowę
skateparku przy ulicy Strzelców. Dotacja
pochodzi z rządowego funduszu inwesty-
cji lokalnych. 

Kolejna dobra wiadomość dotyczyła 
świetlicy w Wojnarowicach. Gmina ma
zabezpieczyć 300 tys. zł na to przedsię-
wzięcie.
-  Jestem zobowiązany i zrobię wszystko,
aby przed upływem mojej kadencji obiekt
został wybudowany – dodał Mirosław 
Jarosz.

Lidia Sączawa zaapelowała do burmi-
strza o postawienie nowych wiat przysta-
nkowych w Nasławicach, Strachowie, 
Przełęczy Tąpadła, Kunowie i Żerzuszy-
cach. 
     Skarbnik Magdalena Sączawa przedsta-
wiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gmi-
ny Sobótka na lata 2021-2035, informując
w uzasadnieniu m. in. o planowanym
remoncie placu ks. Józefa Bełcha w So-
bótce. Prace mają ruszyć jeszcze w tym 
roku i potrwają do 2022 roku. 

Radni przyjęli też  uchwałę w sprawie
nadania nowej nazwy ulicy (Chopina)
w Przezdrowicach................................ 

Komisja Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu

Postawienie toalety publicznej na 
szczycie Ślęży może kosztować gminę
majątek. Urzędnicy rozważają opcję
postawienia mniejszych toalet w całym
Masywie Ślęży. O toaletach, parkin-
gach i powołaniu rady muzeum rozma-
wiano na Komisji Oświaty, Kultury i
S p o r t u .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Irena Gajewska postulowała, aby na
wyświetlaczu znajdującym się na budyn-
ku magistratu pojawiało się więcej aktu-
alnych informacji dla mieszkańców. Pra-
cownicy wydziału promocji obiecali mo-
nitorować sytuację. 
Radna pytała również, na jakim etapie
jest kwestia postawienia toalet na szczy-
cie Ślęży? W weekendy na górę wchodzi
tysiące turystów. 

-  Problem istnieje od lat. Jesteśmy w kon-
takcie z Politechniką Wrocławską, z któ-
rą próbujemy rozwiązać sytuację. Chodzi
o dostarczenie wody na szczyt i transport
powrotny. Postawienie tam zwykłej tojtoj-
ki mija się z celem – mówił burmistrz
Mirosław Jarosz.

Toalety na szlakach wokół Ślęży

Zdaniem włodarza problem z pewnością
rozwiąże postawienie większej ilości to-
alet wokół Masywu Ślęży. Właścicielem
terenu są Lasy Państwowe i Dolnośląski
Zespół Parków Krajobrazowych. Bez ich
pomocy rozwiązanie problemu nie będzie
możliwe.
-  Mówimy o inwestycji, która będzie po-
chłaniać kolejne miliony złotych – zazna-
czył burmistrz.
W dalszej części spotkania mówiono o
problemach z parkowaniem aut w okoli-
cach Przełęczy Tąpadła. Gmina chce prze-
konać turystów, aby nie przyjeżdżali tam
autami. 
-  Sytuacja będzie się powtarzać dopóki 
nie zrobimy parkingów przy kurhanach 
w Będkowicach, na ulicy Chrobrego w 
Sobótce i nie uporządkujemy parkingu 
przy Armii Krajowej – argumentował 
Mirosław Jarosz.
Gmina otrzymała dotację na budowę wy
branych miejsc parkingowych. Za rok
tłok z pewnością rozwiąże uruchomie-
nie linii kolejowej nr 285 Wrocław – 
Sobótka – Świdnica. Na pewno część 
turystów z szynobusu przesiądzie się 
na rowery...........................................

   W weekendy tysiące osób przyje-
żdża na Ślężę. Wiele aut parkuje w lesie
(fot. czytelnik) 

Sobótka występuje ze stowarzyszenia 

 Na komisji przedłożono projekt uchwa-
ły w sprawie wystąpienia gminy Sobótka
ze „Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich”. 
Stowarzyszenie  powołano w 1999 roku.
Obecnie należą do niej gminy: Łagiewni-
ki, Jordanów Śląski, Mietków, Marcino-
wice, Niemcza i Sobótka.  
-  Przystąpiono do likwidacji tego stowa-
rzyszenia. Wszystkie gminy podjęły 
uchwałę w celu wystąpienia ze stowarzy-
szenia, co ułatwi jego likwidację. Organi-
zacja nie działa. Kompetencje po niej i 
zakres działalności przejmie Stowarzy-
szanie Ślężanie - Lokalna Grupa Działa-
nia – poinformowała Violetta Gaworczyk,
sekretarz gminy.

Niedawno ze stowarzyszenia wystąpiła
gmina Dzierżoniów.

W muzeum powstanie rada 

 Przewodnicząca Komisji Irena Gaje-
wska poinformowała o sukcesie Zuzanny
Medyńskiej - uczennicy szkoły w Rogo-
wie Sobóckim, która zajęła pierwsze 
miejsce w prestiżowym konkursie zDolny
Ślązak 2020 z języka polskiego.  
-  Dziewczyna elokwentna, ambitna i świa-
doma swojej wiedzy. Sukces za wielole-
tnią pracę jej się należał. Wspomagali ją
nauczyciele i mama – chwaliła uczennicę
dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolne-
go w Rogowie Sobóckim Mariola
Pilichowska.

    Na koniec Monika Szima-Efinowicz – 
dyrektor Muzeum Ślężańskiego - poin-
formowała o konieczności powołania
rady programowej muzeum w Sobótce.
Obowiązek jej powołania nakłada Mini-
sterstwo Kultury. W jej skład wejdzie 5 osób.
Rada pełni funkcję doradczą, kieruje
strategią placówki i kontroluje budżet.

 Komisja Budżetowo-Gospodarcza
 i Rolnictwa

Radni pozytywnie zaopiniowali spra-
wozdanie burmistrza z wykonania bu-
dżetu za rok 2020. Zastrzeżeń nie mia-
ła też Regionalna Izba Obrachunkowa. 

 Na Komisji Budżetowo-Gospodarczej
i Rolnictwa radni pytali, jak w czasie epi-
demii funkcjonowały szkoły, ośrodek kul-
tury, Zarząd Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej „Ślęża” i Ośrodek Pomo-
cy Społecznej (OPS) w Sobótce. 

 Dyskutowano o oszczędnościach w okre-
sie pandemii i pracy zdalnej w szkołach.
Padały pytania dotyczące funkcjonowania
świetlic w szkołach oraz stopnia realizacji
planu finansowego oświaty w minionym 
roku. Wydatki na oświatę zrealizowano w
91 procentach. Najwięcej zaoszczędzono
na dowozach uczniów, gdyż plan zrealizo-
wano zaledwie w 60 procentach.

Za mało zaoszczędzono podczas 
pandemii? 

   Lidia Sączawa argumentowała, że pod-
czas zdalnego nauczania w placówkach
robiono generalne porządki (dezynfekcja,
mycie okien, sprzątanie klas, usuwanie 
zbędnych rzeczy itp.). Oprócz tego szkoły
musiały być ogrzewane. Tomasz Wypler 
– dyrektor ZSP w Świątnikach wyliczał,
dlaczego trudno było znaleźć oszczędności.

 W dalszej części spotkania swoje spra-
wozdania z wykonania budżetu omówili:
dyrektor OPS Katarzyna Dwornik-Pisz-
czałka, Wojciech Kacperski - dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i Michał Haj-
dukiewicz – dyrektor Ślężańskiego Ośro-
dka Kultury. 

 Gmina doceniła strażaków

 Przewodnicząca Komisji Edyta Hajda-
mowicz przypomniała, jak ważną rzeczą
był zakup wozu ratownictwa gaśniczego
dla strażaków. Doceniono też ich wkład 
w pozyskanie środków, za które został 
zakupiony ten nowoczesny pojazd. 
-  Okres funkcjonowania OSP w gminie
Sobótka, kiedy strażacy na akcje wyje-
żdżali „trupami” jest za nami. Tu należy
się pochwała dla straży, że zabiegała o 
środki na zakup sprzętu – podsumował
burmistrz. 

Na koniec radni zgłaszali uwagi dotyczące
dróg i miejsc, które wymagają remontu.  

(bom)

  Wątpliwości dotyczące zbyt małych 
oszczędności w realizacji planów finan-
sowych oświaty w 2020 roku w czasie 
nauczania on-line wyraziła radna Iwona
Czyż.........................................................

http://www.bip.sobotka.pl
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 INWESTYCJE DROGOWE W SOBÓTCE
    Miesiące letnie to czas, w którym ka-
żdego roku trwają intensywne prace zwią-
zane z bieżącymi remontami dróg gmin-
nych oraz wykonywane są nowe inwe-
stycje drogowe. Zapotrzebowanie miesz-
kańców na poprawę infrastruktury dro-
gowej jest ogromne, dlatego Gmina po-
dejmuje starania, aby w oparciu o możli-
wości budżetu własnego oraz pozyskane
środki zewnętrzne  sprostać tym oczeki-
waniom. Szereg remontów i inwestycji
na drogach gminnych już zostało wyko-
nanych, część z nich jest aktualnie reali-
zowana lub projektowana, inne są dopie-
ro w trakcie planowania. Realizacja inwe-
stycji drogowych to ogromne koszty i 
często skomplikowane przedsięwzięcia 
inwestycyjno-logistyczne, wymagające
udziału dużej liczby osób i niejednokro-
tnie uzyskania dużej liczby zezwoleń 
administracyjnych. Ograniczeniami są
czas i koszty, motywacją zaś potrzeby
mieszkańców, którzy tworzą społeczność
lokalną. Czy da się pogodzić ogranicze-
nia i motywację? Uważamy, że tak! 
Odpowiedzią na powyższe są środki ze-
wnętrzne, o które mocno zabiegamy oraz
kierunek, w którym zmierzamy – popra-
wa jakości życia mieszkańców oraz po-
prawa walorów turystycznych gminy. 
Jakie inwestycje aktualnie wykonujemy
lub niebawem będziemy realizować? 
Informacje na ten temat znajdziemy w
budżecie gminy na rok 2021 oraz - czę-
ściowo - w tym artykule. 

 Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej
 w Sobótce – trwają prace

    Aktualnie trwają prace remontowe.
Wykonawcą robót jest firma MABUD
z Wrocławia. Wyremontowany zostanie
odcinek o długości 360 metrów. W za-
kresie prac jest wymiana nawierzchni 
jezdni oraz wymiana nawierzchni cho-
dników przylegających do jezdni.
Roboty potrwają do października 2021 r.
Koszt inwestycji to 852 973,02 zł. Dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu

Prace na ul. Dworcowej w Sobótce

Powyższe ulice położone są przy stacji
linii kolejowej, która zgodnie z planami
ma ruszyć w grudniu 2021 r. i łączyć trasę
Świdnica – Wrocław. Gmina przewiduje 
zwiększony ruch przy stacji PKP, dlatego
konieczna jest poprawa jakości oraz es-
tetyki tych ulic. Ponadto, w ramach in-
nego zadania inwestycyjnego Gmina pla-
nuje, że PKP będzie punktem trasy ro-
werowej, łączącej najważniejsze punkty
w mieście, umożliwiające zarówno mie-
szkańcom, jak i turystom podróżowanie,
bądź spędzanie wolnego czasu w sposób
aktywny. Docelowo w ramach zadania 
budowy ścieżek rowerowych przy ul. Sta-
cyjnej powstanie parking typu Park and
Ride (P&R), czyli zgodnie z nomenklaturą
„parking zlokalizowany w pobliżu pery-
feryjnych przystanków przeznaczony dla
osób korzystających z publicznego tran-
sportu zbiorowego”. Wybudowany par-
king będzie posiadał stację typu Smart 
Station z interaktywnym ekranem doty-
kowym, ładowaniem telefonu, darmo-
wym wi-fi, dostępem do wody pitnej
oraz ładowaniem elektrycznych samo-
chodów osobowych. 

Przebudowa dróg w Sobótce

    Gmina w ubiegłych latach opracowała
dwie dokumentacje projektowe dotyczące
przebudowy dużych osiedli mieszkanio-
wych na terenie miasta – na ul. Dworco-
wą, Poprzeczną i Złotą oraz na ul. Róża-
ną, Chabrową, Makową i Liliową - w za-
kresie prac drogowych tj. nawierzchni
asfaltowych i oświetlenia ulicznego. Dro-
gi te udało się w ubiegłym i bieżącym 
roku przygotować do wykonania inwe-
stycji. W ramach zdania „Budowa 
kanalizacji deszczowej w Sobótce” wyko-
nano sieci deszczowe, służące odwodnie-
niu. Ponadto w ramach zadania „Racjo-
nalizacja gospodarki wodno ściekowej
w Sobótce” skanalizowano ul. Dworco-
wą, Poprzeczną i Złotą. Na te zadania 
również uzyskaliśmy dofinansowania. 

„Budowa kanalizacji deszczowej w
Sobótce” współfinansowana była z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020, Działanie nr 4.5 ,,Bezpieczeń-
stwo”, Poddziałanie nr 4.5.2 ,,Bezpie-
czeństwo – ZIT WrOF”. 

„Racjonalizacja gospodarki wodno-
ściekowej w Sobótce” współfinansowa-
na była z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020 w ramach Osi Priory-
tetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, 
Działania 4.2 „Gospodarka wodno-ście-
kowa”, Podziałania nr 4.2.2 „Gospoda-
rka wodno-ściekowa ZIT-WROF”.

   W kwietniu tego roku uzyskaliśmy
informację dotyczącą przyznania dofi-
nansowania w kwocie 1.621.000,00 zł 
na wykonanie przebudowy dróg ul. 
Dworcowej, Poprzecznej i Złotej.
W tym roku ogłoszony zostanie przetarg
na wykonanie powyższego zadania i
przystąpimy do realizacji robót budowla-
nych jak najszybciej to będzie możliwe!

 Co przewiduje projekt? Wykonanie na-
wierzchni asfaltowych, budowę zjazdów,
wykonanie chodnika na ul. Dworcowej.
Dlaczego tak ważne jest wykonanie in-
westycji na powyższych ulicach? Po pier-
wsze potrzeby mieszkańców, którzy od 
wielu lat czekają na nową drogę, po dru-
gie usytuowanie tych dróg w bezpośre-
dnim sąsiedztwie stacji PKP – jest to wi-
zytówka naszej Gminy, a po trzecie jest
to osiedle przemysłowo-mieszkaniowe, 
gdzie funkcjonuje wiele zakładów prowa-
dzących działalność, przez co ruch na po-
wyższych drogach jest większy niż na 
standardowych osiedlach domów jedno-
rodz innych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Budowa sieci dróg rowerowych

    Tytułową inwestycję Gmina zrealizuje
w oparciu o umowę w formule zaproje-
ktuj-wybuduj z firmą Elektrotim S.A. 
z  Wrocławia .  Kwota  zadania  to
9 704 700,00 zł, z czego 7 222 352,04 zł
stanowi dofinansowanie ze środków unij-
nych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020, poddziałanie 3.4.2
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 
– ZIT WrOF”. Jest to projekt partnerski,
którego liderem jest Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej S.A. Aktual-
nie trwają prace projektowe.

    Wykonane ścieżki łączyć będą główne 
punkty miasta. Ścieżka będzie przebiegać
m.in. ul. Skłodowską Curie od Szkoły 
Podstawowej do ul. Świdnickiej, przy 
której jest Przedszkole, następnie ul. Świ-
dnicką aż do skrętu w ul. Chrobrego. 

Dalej ścieżka będzie kontynuowana ul.
Chrobrego do ul. Armii Krajowej. Od 
ul. Chrobrego trasa będzie szła w kierun-
ku pl. Ks. Józefa Bełcha (PKS Sobótka).
W ramach zadania powstaną m.in. 4 no-
we parkingi dla samochodów (przy ul. 
Świdnickiej obok Przedszkola, przy ul.
Leśnej, przy ul. Stacyjnej oraz przy pl. 
Ks. Józefa Bełcha). Łącznie powstanie 
74 nowych miejsc parkingowych dla sa-
mochodów osobowych. Ponadto powsta-
ną 3 nowe wiaty parkingowe dla rowe-
rów oraz oświetlenie ścieżek w miej-
scach wymagających doświetlenia – 
łącznie ok. 80 nowych lamp.
     Należy pamiętać, że ścieżka będzie prze-
biegać przy planowanym nowym parkingu
przy ul. Chrobrego, który realizowany bę-
dzie w ramach innego zadania inwestycyj-
nego, a które opisane zostało w dalszej czę-
ści artykułu.
    Na realizację inwestycji gmina pozy-
skała dofinansowanie ze środków unij-
nych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020, poddziałanie 3.4.2 
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 
– ZIT WrOF”. Projekt partnerski, którego
liderem jest Agencja Rozwoju Aglomera-
cji Wrocławskiej S.A., zakończy się w
2022 roku.

Budowa parkingów w
 Sobótce i Będkowicach 

    Gmina Sobótka jest w trakcie wyboru
firm, które zaprojektują parkingi przy
ul. Chrobrego oraz w Będkowicach. Na
to zadanie Gmina uzyskała 4 500 000,00 zł
dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W ramach niniejsze-
go zadania wyremontowana zostanie rów-
nież nawierzchnia znajdująca się na rynku.
Powyższe środki mają wspomóc rozwój
turystyki na tym terenie, uwzględniając
potrzeby zarówno mieszkańców, jak i 
przyjezdnych. Parkingi w założeniu mają
pełnić funkcję zagospodarowania prze-
strzeni publicznej, a w ich zakresie znaj-
dować się mają: miejsca postojowe dla
samochodów osobowych oraz autobusów,
oświetlenie, toalety, elementy małej archi-
tektury – ławki, ławostoły, wiaty rowero-
we, stacje naprawcze dla rowerów, tablice
informacyjne. 

    Parking w Będkowicach położony bę-
dzie bezpośrednio przy szlaku na Ślężę
oraz przy Kurhanach, natomiast parking
przy ul. Chrobrego znajdować się będzie
bezpośrednio przy ścieżce rowerowej,
stadionie sportowym oraz będzie można
z niego – pieszo bądź rowerem - udać się
w różne kierunki miasta lub na szlaki 
prowadzące na Ślężę.

Rozwoju Dróg to 518 000,00 zł.

http://www.sobotka.pl
http://www.sobotka.pl,
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W ramach inwestycji drogowych wy-
konujemy zadania także na obszarach
wiejskich. Niedawno zakończyła się 
budowa chodników w Przezdrowicach
i Rogowie Sobóckim, która realizowa-
na była we współpracy ze Starostwem
Powiatowym we Wrocławiu. Poniżej 
prezentujemy aktualne drogowe zada-
nia inwestycyjne w gminie.

 
Remont ulicy Nasławickiej

 w Rękowie 

    Trwa opracowywanie dokumentacji 
projektowej na remont ul. Nasławickiej
w Rękowie (połączenie pomiędzy Ręko-
wem a Olbrachtowicami). Projekt obej-
mować będzie remont ok. 2300 mb drogi,
przy której zaprojektowany zostanie cho-
dnik na odcinku, gdzie droga przebiega
przez zabudowania w Rękowie. Aktualnie 
droga jest w złym stanie technicznym, 
a z każdym rokiem jej stan ulega dalsze-
mu pogorszeniu. Niniejsze zadanie reali-
zowane jest przy udziale środków Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

    Gmina dołoży wszelkich starań, aby 
pozyskać środki finansowe na wykonanie
tej drogi. 

 Remont ulicy Przysiółkowej 
w Mirosławicach 

      Dokumentacja remontu drogi - ul.
Przysiółkowej w Mirosławicach - jest 
w fazie projektu. Inwestycja będzie obej-
mować remont ok. 900 mb drogi, przy 
której zaprojektowany zostanie chodnik.
Stan techniczny tej drogi jest fatalny, a 
jezdnia jest zbyt wąska na potrzeby 

    Gmina będzie zabiegać o dofinanso-
wanie tej ważnej dla mieszkańców Miro-
sławic inwestycji.

 Budowa oświetlenia drogowego

     W posiadaniu Gminy są dokumenta-
cje projektowe wraz z wymaganymi po-
zwoleniami na budowę oświetlenia dro-
gowego w kilku miejscowościach gminy
Sobótka na wybranych ulicach: w Będko-
wicach na ul.Leśnej, w Kryształowicach
na ul. Brzozowej, w Nasławicach na ul.
Słonecznikowej, w Siedlakowicach na
ul. Radosnej, w Sulistrowicach na ul. 
Wichrowej oraz w Przemiłowie na ul. 
Wiosennej i Letniej. Łącznie powyższe
miejscowości uzyskają 74 lampy oświe-
tleniowe na nowych słupach. Projekty 
przewidują kompleksową realizację wraz
z okablowaniem i skrzynkami sterowni-
czymi. Budżet przewiduje 560 000,00 zł 
na to zadanie. Gmina w maju przystąpiła
do przetargu w celu wyboru firmy wyko-
nawczej. 

ruchu drogowego. Zadanie realizowane 
jest przy udziale środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Janusz Cecot

    Niniejsze zadanie realizowane jest 
przy udziale środków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.

Rozmowy o budynku
 PKP w Sobótce 

    Burmistrz Mirosław Jarosz spotkał się 
11 maja w sprawie uruchomienia linii kolejo-
wej 285. z Dyrektorem Oddziału Gospodaro-
wania Nieruchomościami PKP S.A we Wro-
cławiu – Tadeuszem Szulcem, Zastępcą dyre-
ktora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami
– Kamilą Wieczystą oraz Posłem Pawłem 
Hreniakiem. 

zagospodarowania budynku dworca
PKP w Sobótce, który od wielu lat jest 
nieużytkowany. Szczegółowe informacje
dotyczące trwających rozmów poznamy 
w najbliższych miesiącach. 

Rozmawiano między innymi o sprawie

 Odbiór nowego chodnika w Rogowie Sobóckim

Droga w Rękowie

Droga w Rękowie

Droga w Mirosławicach

(red)

KIEM SATYRYKAO
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Trwa remont linii kolejowej. Otwarcie w grudniu
Peron w Sobótce Zachodniej prawie
gotowy. PKP PLK zapewnia, że linia 
kolejowa nr 285 Wrocław-Sobótka-
Świdnica zostanie uruchomiona jesz-
cze w tym roku. 

    Trasa została zamknięta dla ruchu pa-
sażerskiego w 2002 roku. Obecnie trwają
prace nad jej ponownym uruchomieniem.
Koszt inwestycji wyniesie 220 mln zło-
tych. Na całym odcinku linii znajduje się 
czternaście przestanków.  
-  Kończy się modernizacja linii kolejo-
wej nr 285, która była wyczekiwana od
ponad osiemnastu lat. Będzie ona impu-
lsem rozwojowym dla takich miejscowo-
ści jak Sobótka. Ruch z pewnością ułatwi
życie mieszkańców Świdnicy, Sobótki i
okolicznych miejscowości – zaznaczył
poseł Paweł Hreniak na briefingu zorga-
nizowanym na peronie w Sobótce Zacho-
dniej.
    Kolej poprawi dojazd ludzi do pracy
i szkół. Dla gminy Sobótka ma być rów-
nież impulsem rozwojowym. Burmistrz
Mirosław Jarosz stara się o pieniądze 
na rozwój turystyki. Niedawno gmina
otrzymała ponad 4 mln zł m.in. na 
budowę parkingów i poprawę jakości 
usług turystycznych. 

 
-  Sobótka się rozwija i czeka na kolej.
Oprócz mieszkańców z odnowionej li-
nii skorzystają turyści. U nas nigdy nie
będzie przemysłu, dlatego nastawiamy
się na turystykę. Współpraca z koleją 
dobrze się układa. Jesteśmy na etapie
rozmów dotyczących przejmowania czę-
ści majątku od kolei – mówił burmistrz. 
    Jerzy Dul, dyrektor PKP PLK poinfor-
mował, że inwestycja realizowana jest 
z pieniędzy Unii w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego.  
-  Wszystkie przystanki na trasie zostaną
oświetlone i przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. Czas jazdy na odcinku 
Świdnica – Wrocław wyniesie ok. 65 mi-
nut – zapowiedział Jerzy Dul. 

Według projektu szynobusy będą kurso-
wać co godzinę. Linia ma zostać otwarta
w grudniu tego roku. 

        Trwa remont stacji w Sobótce Zachodniej

(bom)

 Doskonalenie strażaków w Sobótce
Strażacy szkolili się, jak wyciągać lu-
dzi z zakleszczonych kabin tirów po 
wypadku. Poznali też wiedzę na temat
zabezpieczenia pojazdów podczas akcji
ratunkowych.

W Sobótce zorganizowano dwudniowe
seminarium ratownicze. Część teorety-
czna odbyła się w Ślężańskim Ośrodku
Kultury. Szkolenie praktyczne zorgani-
zowano na szrocie przy ulicy Zmorskiego 
w Sobótce Zachodniej.  
-  To zajęcia z ratownictwa technicznego
przy zdarzeniach z udziałem samocho-
dów ciężarowych. W okolicy przebiega
tranzyt, a odległość do jednostek Państwo-
wej Straży Pożarnej jest dosyć duża. Szko-
lenie jest ważne dla strażaków ochotni-
ków, którzy przyjeżdżają pierwsi na miej-
sce wypadku i są w stanie podjąć akcję
ratunkową – mówi młodszy brygadier 
Marcin Peciak z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 6 w Kątach Wrocławskich.

W seminarium udział wzięli instruktorzy
z Weber Rescue Team, około 20 straża-
ków PSP z Wrocławia i ochotnicy z gmi-
ny  Sobótka.  ..............................................
 

 
-  Zanim strażacy przystąpią do akcji po-
winni przeanalizować sytuację i wybrać
najlepszą drogę dojścia do rannego kie-

rowcy, uwolnienia go i bezpiecznego wy-
dobycia z kabiny. Nic nie zastąpi takich 
ćwiczeń praktycznych – tłumaczy Prze-
mysław Rembielak, instruktor Weber 
Rescue Team. 

 

W trakcie zajęć strażacy uczyli się zabez-
pieczania zniszczonej kabiny kierowcy
i fachowego wydobycia poszkodowa-
nych. Organizatorem była Gmina 
Sobótka i Państwowa Straż Pożarna we
Wrocławiu. 

(bom)

Od lewej: Jerzy Dul, Paweł Hreniak, Mirosław Jarosz
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Auto wyleciało z drogi
 i spadło na tory

    Strażacy z Sobótki Zachodniej za-
bezpieczyli samochód, który dacho-
wał i wylądował na nieczynnych to-
rach kolejowych. Do zdarzenia doszło
pomiędzy miejscowościami Mietków
-Borzygniew. Nie wiadomo, w jakim
stanie był kierowca, który oddalił się
z miejsca zdarzenia. Sprawę prowadzi
policja.  ..............................................

FOT ( OSP Sobótka Zachodnia) 

Kolejny  Ślązak w naszej gminiezDolny
    Z dumą informujemy o sukcesach 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Sobótce. W konkur-
sach pod nazwą „zDolny Ślązak” - organi-
zowanych przez Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocła-
wiu pod patronatem Dolnośląskiego Ku-
ratora Oświaty nasi uczniowie najlepsze
wyniki osiągnęli z przedmiotów przyro-
dniczych.

    Uczeń klasy 8b - Piotr Choma zdobył
tytuł Laureata Dolnośląskiego Konkursu
Biologicznego oraz  Finalisty Dolnoślą-
skiego Konkursu Fizycznego. W ubie-
głym roku szkolnym Piotr został Laure-
atem Dolnośląskiego Konkursu Chemi-
cznego.  Kolejny uczeń klasy 8b – Jakub
Pańczyk został Finalistą Dolnośląskiego

    Gratulujemy naszym uczniom i ich ro-
dzicom. Szczególne podziękowania kie-
rujemy do nauczycieli – Elżbiety Kulik
i Magdaleny Szywały –  za zaangażowa-
nie i pomoc w przygotowaniu uczniów
do kolejnych etapów konkursu.
    Przypominamy młodszym uczniom,
że udział w konkursach to nie tylko roz-
wój zainteresowań i uzdolnień, rozwój
pasji poznawczych, satysfakcja z pracy
i sukcesów. Ważne jest również to, że 
tytuł laureata konkursu "zDolny Ślązak” 
zapewnia przyjęcie do dowolnej szkoły 
ponadponadpodstawowej, natomiast ty-
tuł finalisty - dodatkowe punkty rekruta-
cyjne.  Ryszard Sitkiewicz

 ŚLĘŻAŃSKIE PODRÓŻE  - MAŁE I DUŻE 
    Uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Świątnikach są bardzo akty-
wni i biorą udział w różnorodnych ak-
cjach i konkursach zarówno szkolnych,
jak i pozaszkolnych. Niezależnie od tego
czy uczą się stacjonarnie, czy zdalnie.
Najnowszym osiągnięciem naszych wy-
chowanków jest udział w pilotażowym
konkursie dla uczniów klas trzecich 
szkół podstawowych województwa dol-
nośląskiego, organizowanym przez 
DODN we Wrocławiu pod patronatem
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pt. 
„Edukacja Regionalna - Patriotyzm Jutra”. 
W konkursie wzięła udział grupa uczniów
z klasy III - Alicja Foltyn, Piotr Grono-
wski, Laura Lewandowska, Zuzanna Pa-
wlina, Wioletta Ungurian, Alexander 

Zadaniem uczniów było wybranie 16
miejsc z naszej okolicy, samodzielne ich
sfotografowanie, a następnie przygotowa-
nie kolażu i prezentacji o tych miejscach
wraz z uzasadnieniem swojego wyboru.
Uczniowie napisali: „Wybraliśmy te miej-
sca, są one wizytówką naszej okolicy. Chę-
tnie je zwiedzamy, ponieważ są najcieka-
wsze i pokazują różnorodność krajobrazu
i atrakcji turystycznych naszego regionu. 
Zwiedzanie tych miejsc daje dużą radość,
możemy się wiele nauczyć o historii, po-
chodzeniu, tradycjach, które związane są
z naszą małą ojczyzną. Mamy nadzieję,
że nasza praca zainspiruje do odwiedzenia
okolic Ślęży, a trzeba wiedzieć, że to tylko
16 spośród wielu pozycji na trasie zwiedza-
nia.”
    Podczas etapu regionalnego, który 
odbył się zdalnie 12 maja poprzez pla-
tformę Teams uczniowie zaprezentowali 
swoją pracę pt. „Ślężańskie podróże – 
małe i duże” znakomicie i ZWYCIĘ-
ŻYLI! Przed grupą Gala Finałowa, która
odbędzie się 9 czerwca w siedzibie 
DODN we Wrocławiu (jeśli sytuacja epi-
demiologiczna na to pozwoli)........... 
           

O wszystkich wydarzeniach, 
które mają miejsce w ZSP w 
Świątnikach można przeczy-
tać na stronie zespołu 
www.spswiatniki.sobotka.pl

 Strażacy z wielkim sercem
 Marta Pacholec-Grzyb

Ochotnicza Straż Pożarna z Sobótki
Zachodniej przekazała ośrodkowi dla 
niepełnosprawnych dzieci w Wierzbi-
cach elektryczny wózek inwalidzki. 

 Wcześniej strażacy skontaktowali się
z zakonnicami, które prowadzą ośrodek.  
-  Siostry wyraziły chęć pozyskania wó-
zka. Gościliśmy w zakładzie 3 maja, 
dzień przed Międzynarodowym Dniem
Strażaka i postanowiliśmy wraz z kole-
gami z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kobierzycach wywołać trochę uśmie-
chu na buziach dzieci – informują na 
Facebooku strażacy.
W trakcie przekazywania prezentu odby-
ła się zabawa i pokaz sprzętu straża-
ckiego. 

(b)

 FOT. (OSP Sobótka Zachodnia)

(b)

 Powitanie uczniów po długotrwałym nauczaniu zdalnym
    Szkoła Podstawowa im. Marii Kono-
pnickiej w Rogowie Sobóckim z rado-
ścią powitała uczniów powracających
na stacjonarne lekcje. Najmłodsze dzieci
z klas 1-3 otrzymały kolorowe baloniki. 
Każde dziecko mogło wybrać sobie kszta-
łt zwierzątka lub szabli. Niespodzianka
sprawiła uczniom ogromną przyjemność.

    Starsze klasy, po dwutygodniowym
nauczaniu hybrydowym, wrócą w peł-
nym składzie do szkoły 31 maja. Będzie
to powrót po wielomiesięcznym naucza-
niu zdalnym, bez wątpienia trudny i wią-
żący się ze stresem. 
 Czas pandemii i izolacji wpłynął nega-
tywnie na samopoczucie psychiczne za-
równo dzieci, jak i nauczycieli. W celu
przełamywania obaw, w dniu powrotu

Tak zapraszaliśmy
 do wspólnej zabawy

 i integracji.

 Urszula Dyguda

poszczególnych klas do 
szkoły, każdy uczeń oraz
nauczyciel mógł skorzystać
z atrakcji kolorowania wło-
sów zmywalną kredą,zaku-
pioną przez Radę Rodziców. 

Konkursu Fizycznego.

Wetherall - pod opieką Marty Pacholec
-Grzyb.

Trzymajcie kciuki!
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Dowiedz się więcej  o zwierzętach, 
które spotykasz na co dzień
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
zaprasza dzieci i młodzież do zabawy

Poprzez zabawę z nami możesz dowie-
dzieć się wiele dowiedzieć o zwierzę-
tach żyjących w naszych domach czy
ogrodach. 

Możesz też otrzymać atrakcyjną na-
grodę, jeśli zbierzesz wszystkie zada-
nia dołączane do każdego z dziesięciu
artykułów oraz wyślesz rozwiązania 

na e-mail mgrajek@dzpk.pl. 
    Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza uwra-
żliwi Was na otaczającą przyrodę i pomo- 
że rozpoznać oraz chronić pożyteczne 
gatunki
    Zapraszamy do poznania zwierząt, które
spotykamy na co dzień, a które budzą w
nas lęk bądź odrazę. Niektóre goszczą
w naszych domach przez chwilę, inne 
zostają z nami na dłużej, czyniąc nasz
dom swoim. Na początek zajmiemy się 
owadami. To grupa zwierząt, które mają
ciekawe taktyki przetrwania, komuniko-
wania się oraz kamuflażu. 

    Chyba nie ma nikogo, kto nie wiedziałby,
jak wyglądają biedronki. Małe okrągłe
chrząszcze, najczęściej czerwone w czarne 
kropki. Na początku po przepoczwarczeniu 
młode biedronki są żółte, następnie pomarań-
czowe, pomarańczowo-czerwone, a dopie-
ro po roku stają się intensywnie czerwone.
Te barwy to także ostrzeżenie, że są trujące.
Zaniepokojone larwy, jak i dorosłe chrzą-
szcze, wydzielają żółte kropelki trującej 
hemolimfy, które nieprzyjemnie pachną i
smakują, co odstrasza drapieżników. Te 
ciekawe i pożyteczne owady darzone są

powszechną sympatią. Niektórzy z nas 
widzą je przez cały rok, gdy wychodzą z
zakamarków na strychach i ram okiennych
w naszych domach. Chronią się w ten spo-
sób przed zimą. By im pomóc, trzeba je 
wynieść na dwór, bo inaczej uschną. By
przetrwać zimę, mogą gromadzić się setka-
mi lub tysiącami w jednym miejscu, np. 
pod ziemią czy korą drzew. W Polsce wy-
stępuje ok. 80 gatunków biedronek. Naj-
częściej są czerwone lub żółte z czarnymi
lub jasnymi plamkami. Oprócz biedronki
siedmiokropki, możemy spotkać dwukro-
pkę, bledniczkę czy czarną w żółte kropki
biedronkę łąkową. 

   Większość gatunków biedronek to dra-
pieżnicy odżywiający się mszycami, ale
są gatunki, których pokarmem są rośliny
czy grzyby. Pomocnikami ogrodników są
zarówno owady dorosłe jak i larwy (na 
zdjęciu), ponieważ obie te grupy zjadają
duże ilości mszyc i czerwców. Jednak wie-
le osób nie wie, jak wyglądają ich larwy
czy poczwarki  i często są zabijane, ponie-
waż brane są za szkodniki. Jeśli chcemy,
by ci mali pomocnicy byli również w na-
szym ogródku czy na działce, możemy je
przywabić spryskując rośliny często ata-
kowane przez mszyce osłodzoną wodą. 
Biedronka dwukropka stosowana jest w
biologicznej walce z mszycami. Można 
kupić larwy biedronek i wypuścić je w 
ogrodzie czy sadzie. Larwy są bardziej
żarłoczne niż osobniki dorosłe, ponie-
waż do rozwoju potrzebują więcej pokarmu.

Zadanie nr 3

Dzik                                                      gryzonie, owoce, jaja
Padalec                                    larwy owadów, dżdżownice
Sarna                                                              wszystkożerny
Borsuk           owady, dżdżownice, gady, płazy, małe ssaki
Kuna domowa                         ślimaki nagie i dżdżownice
Kret         rośliny zielone, kora krzewów i drzew liściastych
Zając                                                               wszystkożerny
Bocian biały                         rośliny, pędy drzew i krzewów

Co jedzą zwierzęta?
Połącz w pary.

Monika Grajek-Trześniowska

Sprzątająca Zimna Zośka!

    W sobotę 15 maja mieszkańcy Suli-
strowiczek wzięli udział w akcji sprząta-
nia wsi. Zimna Zośka okazała się wyją-
tkowo łaskawa i pogoda nam sprzyjała
- było ciepło i słonecznie. W akcji wzięło
udział około 30 mieszkańców, którzy ze-
brali ponad 30 worków śmieci, w tym
pełnowymiarową wersalkę w całkiem 
dobrym stanie, porzuconą na parkingu. 

  Na dzielnych sprzątaczy pod chatą gri-
llową czekało ognisko z kiełbaskami, na-
pojami, ciastem drożdżowym z kruszonką
i dżemem z sulistrowiczkowych czereśni,
marynowane grzybki i inne domowe sma-
kołyki. 

    Było dużo radości i satysfakcji z efe-
któw wspólnej pracy mieszkańców.
    Przy tej okazji apelujemy do wszystkich Marcela Hryniak-Bereżnicka

 Mieszkańcy zmęczeni, ale zadowoleni

 Wspólne biesiadowanie po ciężkiej pracy

odwiedzających Ślężański Park Krajo-
brazowy, aby swoje śmieci zabierali ze
s o b ą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       NIE ŚMIEĆ CZŁOWIEKU!

mailto:mgrajek@dzpk.pl
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 SULISTROWICE Z PIĘKNYMI WIDOKAMI NA PRZYSZŁOŚĆ
Sulistrowice upodobali sobie nietuzin-
kowi ludzie: muzycy, lekarze, nauko-
wcy, filmowcy, Polacy powracający z
emigracji, a także cudzoziemcy, głó-
wnie z Holandii. Mieszka tu wiele zna-
nych osób m.in. aktor Paweł Okoński, 
ksiądz raper i autor tekstów Jakub 
Bartczak, muzyk folkowy Janusz Yano
Wawrzała, czy Piotr Szwedowski – ro-
werowy mistrz w zawodach MTB.

    Sporo osób myli Sulistrowice z Suli-
strowiczkami. Nazwy podobne, ale ró-
żnice wielkie. Sulistrowice z zalewem 
to wieś 3 razy większa od Sulistrowiczek.
Mieszka w niej na stałe ponad 400 osób,
a na wiosnę, gdy zjeżdżają się letnicy, 
liczy prawie 1000 osób. Stowarzyszenie
Sulistrowice, aby podkreślić odrębność 
i własny charakter wsi, jesienią zeszłego
roku przed wjazdem do miejscowości 
ustawiło 10-tonowy granitowy monolit. 

 
-  To nasza Powitajka Sulistrowicka. Gra-
nit przekazały nam Strzeblowskie Kopal-
nie Surowców Mineralnych. Napis na
bloku wykuł odręcznie metaloplastyk ze
Szklarskiej Poręby. Oryginalna powitaj-
ka ma odróżnić naszą miejscowość od 
Sulistrowiczek– wyjaśnia sołtys Alicja 
Krupa.

We wsi jest świetlica, boisko, plac zabaw
z siłownią zewnętrzną i muszlą koncerto-
wą, sklep spożywczy, kościół parafialny,
Bar u Marka z tradycyjnymi wyrobami
wędliniarskimi, Bar Radunia serwujący
domowe obiady oraz Zagroda Jutrzenki
z bałkańskim grillem i wędzonymi ryba-
mi. Nad zalewem funkcjonuje Ośrodek 
Świątecznego Wypoczynku. 
-  W 2020 roku dla Sulistrowic w ramach
Stowarzyszenia Sulistrowice i Koła Go-
spodyń Wiejskich pozyskałam z instytu-
cji zewnętrznych blisko 100 000 zł. Otrzy-
maliśmy również wartościowe daro-
wizny w postaci granitowego monolitu
i wyposażenie świetlicy. Sporządziłam
93 wnioski do UMiG, Starostwa Powia-
towego, dotyczące potrzeb i problemów
mieszkańców – wylicza pani sołtys.

 Razem można więcej

    Mieszkańcy Sulistrowic szukali miej-
sca oraz możliwości spotkań i wymiany
doświadczeń. Wspólnie z panią sołtys 
zdecydowali, że wyremontują zaniedba-
ną świetlicę, gdzie będzie można organi-

zować spotkania warsztatowe, ćwiczenia
i zabawy. Jesienią 2019 roku grupa miesz-
kańców i wolontariuszy samodzielnie
skuła ściany i odgruzowała salę spotkań. 
- Wsparła nas finansowo i wolontariacko
Fundacja PZU. Wnętrze otrzymało nie-
powtarzalny wystrój w stylu loftowym.
W kolejnym roku, ze znaczącym wspar-
ciem naszego burmistrza i dotacji firmy
Südzucker Polska, przeprowadziliśmy 
generalny remont łazienki i korytarzy.
W tym roku chcemy wyremontować 
kuchnię i pozostałe pomieszczenia, na 
które nie starczyło wcześniej środków 
– wyjaśnia Alicja Krupa.

W odnowionej części świetlicy odbyły
się już atrakcyjne wydarzenia, m.in. bal
karnawałowy, Andrzejki, Sylwester, war-
sztaty zielarskie i wikliniarskie oraz kon-
certy okolicznościowe.

Imprezy plenerowe i warsztaty

    W Sulistrowicach odbywają się liczne
imprezy. Do największych należą: Har-
monia Kosmosu, Triathlon dla Januszy
i Grażyn  oraz festyny okolicznościowe.
W lipcu zeszłego roku odbył się festyn 
pt. „Orkiestra Wiatru”, który obejmował
m.in. warsztaty gry na multance – ludo-
wym instrumencie muzycznym, pokazy 
przyrodnicze, warsztaty łucznicze Bra-
ctwa Ślęgu z Będkowic i koncert folko-
wej grupy Vratch. W tym roku festyn 
pod nazwą „Natura i Kultura” zaplano-
wano na 7 sierpnia. Wśród atrakcji 
pokaz sokolnictwa, warsztaty łucznicze
z pokazem przyrodniczo-historycznym
i animacja muzyczna z pokazem lasero-
wym. We wrześniu zaplanowane są war-
sztaty ceramiczne. 

    We wsi prężnie działa 19-osobowe
Stowarzyszenie Sulistrowice. W 2019 r. 
zorganizowało konkurs na najpiękniej-
szy ogród pod hasłem: „Zamieniamy 
trawniki na warzywniki” oraz pozyskało
grant z LGD Ślężanie na promocję wsi.
Powstały foldery, tablice informacyjne,
bannery, koszulki i torby z logo Sulistro-
wic. Dzięki stowarzyszeniu zrewitalizo-
wano centrum wsi –„ryneczek”, w któ-
rym umieszczono tablice informacyjne 
z historią i mapą sołectwa oraz nową ta-
blicę ogłoszeń. Ustawiono ręcznie rzeź-
bioną ławkę ze stolikiem i koszem na 
śmieci. Całość zyskała oprawę roślin 
ozdobnych i kamieni.  Na Święta Boże-
go Narodzenia i Wielkanoc w ryneczku,
ogólnodostępnych zakątkach i przy po-
sesjach mieszkańcy tworzą spektakula-
rne ozdoby świąteczne. 

-  Czy Sulistrowice się zmieniają? Na 
pewno tak. Dawniej wiele miejsc było
zaniedbanych. Od kilku lat wygląd wsi
poprawił się. Mamy nową plażę nad za-
lewem. Widok stamtąd na okolicę jest 
niepowtarzalny. Odnowiono też ryneczek. 
To wszystko rzutuje na poprawę atrakcy-
jności – mówi pan Grzegorz, jeden z
mieszkańców.

 W tym miejscu trudno się nudzić

    Od 2019 roku w Sulistrowicach fun-
kcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich. Na-
leży do niego 31 mieszkańców (kobiet 
i mężczyzn). KGW wyposażyło świetlicę

w niezbędny do warsztatów i spotkań
plenerowych sprzęt kuchenny i caterin-
gowy. W sierpniu 2020 r. zorganizowało
„Koncert z okazji 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej”. W muszli koncertowej 
wystąpił kwartet filharmoników śląskich
z repertuarem patriotycznym i filmowym.
Były wystrzały armatnie, odtańczono polo-
neza na 25 par oraz wspólne śpiewano 
pieśni legionowe. Zwieńczeniem koncertu
był olbrzymi biało-czerwony tort. 
-  Wszystko odbyło się w uroczystej opra-
wie chorągwi narodowych. Koncert tran-
smitowany był na żywo na stronie FB 
„Moja Gmina Łagiewniki” - informuje
Alicja Krupa.

We wsi działa również Stowarzyszenie
Miłośników Ślężańskiego Parku Krajobra-
zowego, które zorganizowało warsztaty
 

zielarskie i wykłady na temat wykorzy-
stywania roślin w żywieniu rodziny. W
ich trakcie sporządzono preparaty i ko-
smetyki. Ale niezrzeszeni mieszkańcy
też angażują się w życie wsi. W maju
2020 r. trzyosobowy zespół pozyskał z
Urzędu Marszałkowskiego środki na pre-
wencję Covid-19. Dzięki temu kupiono
mieszkańcom maseczki, lateksowe ręka-
wice, środki do dezynfekcji i ozonator.

    Mieszkańcy i turyści cieszą się są z 
nowej plaży nad zalewem. Na realizację
inwestycji Gmina otrzymała blisko 
50 000 zł  od Urzędu Marszałkowskiego.
Są tam wiaty, leżaki, ławki, boisko do
piłki siatkowej i miejsce na ognisko. 
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Z plaży można podziwiać najpiękniejszy
w całej gminie widok na Ślężę i Radunię. 

Brakuje chodników i wiaty
 przystankowej

  Dużym problemem bezpieczeństwa
mieszkańców i gości Sulistrowic jest brak
chodników. Nie ma też wiaty na przystan-
ku autobusowym, na trasie prowadzą-
cej z Przełęczy Tąpadła w kierunku So-
bótki. Mieszkańcy i turyści nie dość, że 
muszą iść z centrum wsi blisko 2 km ru-
chliwą drogą, to dodatkowo są narażeni
na zmienne warunki atmosferyczne. Bra-
kuje też drogowego oświetlenia, nawet 
wzdłuż gęsto zasiedlonych ulic. W tra-
kcie silnych opadów, woda płynie po dro-
gach i podtapia liczne budynki, z powodu
pozapychanych rowów.  Liczne interwen-
cje pani sołtys w Urzędzie Gminy, Staro-
stwie Powiatowym  znacznie poprawiły
bezpieczeństwo na drogach i estetykę wsi. 

Turyści zaśmiecają wieś 

    Butelki szklane i plastikowe, opako-
wania po żywności i papierosach, zale-
gają w rowach i zaroślach. Najwięcej 
odpadów jest przy wjeździe do wsi i 
przy zbiorniku wodnym. Mieszkańcy 
nie są obojętni na taki widok i co naj-
mniej raz w roku organizowane jest wiel-
kie sprzątanie. Do akcji mobilizuje Alicja
Krupa. Mieszkańcy sprzątają ogólnodo-
stępne tereny, uliczne rowy i okolice za-
lewu. Odpady z wyznaczonych miejsc 
odbiera Zakład Usług Komunalnych
Hadlux z Sobótki.............................

Więcej szczegółów na stronie interneto-
wej sołectwa . www.sulistrowice.info

Sulistrowice odwiedził
Jacek Bomersbach

 Zwolnienie z podatku
 od nieruchomości

dla „Hotelarzy” 
i „Restauratorów”

    Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwa-
łę w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości: gruntów, budynków i bu-
dowli związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, wskazanym gru-
pom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwen-
cji ekonomicznych z powodu COVID-19.

    Zwolnienie z podatku od nieruchomo-
ści przysługuje za okres od stycznia do
czerwca 2021 r.  i mogą z niego skorzy-
stać przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność w zakresie usług hotelarskich oraz
przedsiębiorcy wykonujący usługi ujęte
w PKD w podklasie 56.10.A restauracje
i inne stałe placówki gastronomiczne, 
których płynność finansowa uległa po-
gorszeniu w związku z pandemią. 

Podatnik chcący skorzystać ze zwol-
nienia powinien przedłożyć do dnia 
30 czerwca 2021 r.:
 

 korektę deklaracji/informacji na poda-· 
tek od nieruchomości,..............................

 informację dotyczącą pogorszenia sytu-· 
acji finansowej w związku z COVID-19, 

 formularz informacji przedstawianych· 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis
wraz ze sprawozdaniami finansowymi 
za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

	 	OBOWIĄZKI
WŁAŚCICIELA

I	UŻYTKOWANIKA
	WIECZYSTEGO	

NIERUCHOMOŚCI
   Każdy właściciel, który nabył nieru-
chomość w drodze dziedziczenia bezpo-
średnio z ustawy lub z testamentu powi-
nien podjąć działania, aby ujawnić te
prawa w księdze wieczystej. Zgodnie z
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o księgach wieczystych i hipotece 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204), właści-
ciel nieruchomości jest obowiązany do
niezwłocznego złożenia wniosku o uja-
wnienie swojego prawa w księdze wie-
czystej. Należy pamiętać, że w sytuacji,
gdy osoba trzecia dozna szkody na sku-
tek nieujawnienia prawa własności w 
księdze wieczystej, to właściciel ponosi
odpowiedzialność za szkodę powstałą 
na skutek nie wykonania tego obowiązku. 

    Na właścicielu nieruchomości, którą
nabył na mocy dziedziczenia, leży ró-
wnież obowiązek aktualizacji danych 
w ewidencji gruntów i budynków pro-
wadzonej przez powiatowy zakład kata-
stralny. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.
2052 z późn. zm.) właściciele nierucho-
mości zgłaszają właściwemu staroście 
zmiany danych objętych ewidencją grun-
tów i budynków w terminie 30 dni li-
cząc od dnia powstania tych zmian.   
    Uzyskanie postanowienia o nabyciu
spadku lub aktu poświadczenia dziedzi-
czenia nie kończy obowiązków spadko-
biercy, gdyż ww. czynności wywołują 
obowiązek ujawnienia zmian w księgach
wieczystych oraz ewidencji gruntów i bu-
dynków. Zaniechanie ujawnienia swojego 
prawa w księgach wieczystych, może sku-
tkować wymierzeniem przez sąd grzywny. 

    Pamiętajmy również o zgłaszaniu na-
bytych praw do Urzędu Miasta i Gminy
w Sobótce w zakresie podatku od nieru-
chomości oraz użytkowania wieczystego,
gdy nieruchomość została oddana w uży-
tkowanie wieczyste lub której przekształ-
cenie z użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nastąpiło z mocy ustawy
z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Aleksandra Bąkowska

http://www.sulistrowice.info/
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 WYROBY REGIONALNE – NAJLEPSZE
Pieczywo z piekarni Bąkowskiego i 
miód z pasieki Ślężańskie Miody – to 
renomowane wyroby z gminy Sobótka. 
Są znane na Dolnym Śląsku. Co spra-
wia, że smak produktów nie zmienia
się od lat? Jaka jest recepta na kulinar-
ny sukces? 

Niezapomniany smak chleba

   Ludzie przejeżdżający przez Rogów
Sobócki zatrzymują się pod piekarnią 
przy ulicy Wrocławskiej, aby kupić do-
bry chleb lub bułki. Ci bardziej wyrafi-
nowani smakowo zaopatrują się w pie-
czywo ciemne, razowe lub z ziarnami.
Turystom w weekendy nie przeszkadza-
ją nawet kolejki. 

-  No, bo jak można przejeżdżać przez 
Rogów i u Bąkowskiego nie kupić pącz-
ków lub chleba? Smak pieczywa nie
zmianie się od lat. Kromka pachnie świe-
żością i jest tak dobra, że można ją jeść
z samym masłem – mówi Tomasz Kowal
z Wrocławia, który pracuje w Sobótce. 

Na sukces piekarni składa się wiele rze-
czy. To firma rodzinna, w której wielo-
pokoleniowa tradycja łączy się z doświad-
czeniem. Marian Bąkowski i jego bliscy 
(synowie i córka) – wszyscy są technolo-
gami piekarstwa.............................. 

Liczą się – tradycja i ciężka praca 

   Obecnie w większych miastach powstają
nowoczesne zakłady piekarnicze, jednak
ich wyroby nie są tak dobre, jak ze starych,
wiejskich piekarni. Powód? Wielu przed-
siębiorców wykorzystuje półprodukty spo-
żywcze kupowane w hurtowniach np. za-
kwas. W skład ich ciast wchodzą duże ilo-
ści polepszaczy i emulgatorów. 

     Czy wejście Polski do Unii Europejskiej
nie wymusiło zmian składu produktów? 
Wielu producentów żywności przekonuje,
że teraz musi dodawać więcej chemikaliów
i ulepszaczy. 

 
-  Unia usystematyzowała procesy kon-
troli jakości i poprawiono bezpieczeń-
stwo pracy – dodaje Marta Klimek.
Zmianie nie uległy procesy technologi-
czne, które rzutują na jakość chleba. Fi-
rma z Rogowa nie stosuje dodatków che-
micznych. Wyroby powstają na zakwa-
sach naturalnych produkowanych na miej-
scu, a nie kupowanych w sklepach.

Miód i edukacja 

   Innym smakowitym produktem lokal-
nym jest miód powstający w pasiece Ślę-
żańskie Miody. Produkt powstaje w oko-
licy Ślęży. To głównie miody lipowe, wie-
lokwiatowe, rzepakowe, akacjowe, nawło-
ciowe i spadziowe. Zdaniem właściciela
pasieki jego dostępność jest mocno zwią-
zana z warunkami pogodowymi. Dlaczego
ma unikatowy smak? 

 
-  Dobry miód to taki, który pochodzi z 
naszej okolicy. Staramy się pozyskiwać
produkt właśnie z okolic Ślęży. Jeśli na-
tomiast chodzi o jakość, to wyznaczają ją
nasi stali klienci, którzy ciągle do nas 
wracają i dzięki naszym produktom cie-
szą się lepszym zdrowiem – mówi Daniel
Borak, właściciel pasieki.

 
-  Mamy doświadczenie, które pielęgnu-
jemy od lat. Nie zmieniamy receptur pro-
duktów. Cały czas utrzymujemy wysoki
poziom jakości. Ma to wpływ na smak 
wyrobów. Do tego dochodzi ciężka praca
całej załogi. Szczycimy się tym, że jesteś-
my piekarnią rzemieślniczą – wylicza
Marta Klimek (córka Mariana Bąkowskie-
go), która obecnie prowadzi piekarnię z 
braćmi i rodzicami. 

Marta Klimek (w środku) z pracownikami piekarni 

 Córka Mariana Bąkowskiego dba o tradycję 

Daniel Borak – właściciel pasieki 

Miód i inne produkty pszczelarskie od 
dawna są stosowane przy  leczeniu róż-
nych chorób. Łagodzą też wiele scho-
rzeń. Czym charakteryzuje się miód z 
Sobótki?

 - W zależności od gatunku i rodzaju 

miody zawsze różnią się od siebie skła-
dem. Ma to wpływ na ich moc leczniczą.
Jeśli chodzi o miód z Sobótki, to nie ma
on jakiejś specjalnej mocy, ponieważ jest
produktem, który ma różny skład – pod-
kreśla pan Daniel.

   Pasieka działa od 2013 roku. Najpierw 
istniał jeden ul, z czasem pojawiły się 
kolejne. Obecnie jest ich czterdzieści. 
Właściciel prowadzi zajęcia w szkołach
i przedszkolach na temat pszczelarstwa
i planuje dalszy rozwój firmy. 

- Głęboko wierzę, że przez dzieci i mło-
dzież można coś zmienić i przy okazji
dotrzeć do rodziców. Po latach spotyka-
my młodzież, która wspomina nasze wa-
rsztaty i lekcje. Co najważniejsze, infor-
macje z zajęć zapamiętują, co przekłada
się na ich rozumienie świata pszczół i 
owadów – kończy pszczelarz.  .................
 

Jacek Bomersbach 

Edukacja to podstawa 

Miód spod Ślęży
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 MIŁOŚNICY MINERAŁOW I HISTORII Z SOBÓTKI
Kilkanaście dawnych przedmiotów 
oraz minerały z okolic Ślęży można 
oglądać w ogródku skalnym przy 
dworcu PKS w Sobótce. Jest tam wa-
gonik z pobliskich kamieniołomów i 
kamienny rynsztok, który w średnio-
wieczu układano wzdłuż ulic. 

Wszystkie przedmioty są oryginalne i po
siadają pewną wartość historyczną, je-
dnak ze względu na zbyt niską rangę nie
kwalifikują się do muzeum. Dawniej speł-
niały różne funkcje w życiu codziennym. 
Jest koryto kamienne, które ma ok. 100-
200 lat, oryginalne płyty mostowe wyko-
pane w centrum Sobótki i kula do rozbi-
jania skał z Huty Łabędy.  
-  Kulę sprowadził ówczesny dyrektor
kopalni w Strzeblowie. W hucie służyła
do niszczenia czołgów przeznaczonych
do kasacji. W kamieniołomach rozbijano
nią większe głazy – opowiada Zbigniew
Kaczmarek, mieszkaniec Sobótki i twór-
ca ogródka.
Są tu przedwojenne wagoniki do wywo-
żenia urobku z kopalni Wiry i Magnezy-
tu w Sobótce. Ciągnął je koń lub wycią-
garka. 

 Wyjątkowe żarna spod Ślęży

Ciekawostką jest oryginalna płyta gra-
nitowa ze zlikwidowanej studni w Rogo-
wie Sobóckim oraz koła żarnowe.  
-  Kamienie żarnowe są na tyle istotne,
że już w kronikach Ptolemeusza wspo-
mina się o cudownych właściwościach
granitu Ślężańskiego. Jego twardość by-
ła idealnym materiałem do budowy ża-
ren. Minerał nie pozostawiał drobinek
kamienia w mące, dlatego nie uszkadzał
dziąseł – mówi pan Zbigniew.

Na skwerze można podziwiać m.in. słupy
graniczne, które były drogowskazami
w Strzeblowie. Na ich bokach malowano 
farbą kierunki. Wśród historycznych przed-
miotów są próbki minerałów występu-
jące w okolicach Ślęży, m.in. serpentynit
z Pagórków Wschodnich, magnezyt z ko-
palni w Sobótce, gabro – główny budulec
Ślęży i inne rodzaje granitów.

Zapytaliśmy autora ekspozycji, jaką fun-
kcję pełni ogródek?  
-  Edukacyjną i historyczną. Masyw Ślęży
to jedyne miejsce w Europie, w którym 
na tak małym terenie występuje ponad
70 różnych minerałów. Wszystkie opisał

w swoich artykułach i opracowaniach nie-
dawno zmarły Edward Taras. On również
przyczynił się do powstania ogródka
– kończy Zbigniew Kaczmarek.

 Wyjątkowy nauczyciel, 
dyrektor i znawca minerałów

Edward Taras był nauczycielem i dyre-
ktorem szkoły w Sobótce Zachodniej.
Dla wielu geologów - odkrywcą i mento-
rem. W swoim dorobku naukowym posia-
da dziesiątki artykułów popularnonauko-
wych i metodycznych.  
-  Dolny Śląsk jest rejonem najbogatszym
w złoża minerałów. To efekt ruchów lodo-
wca sprzed 240-250 tys. lat, który przesu-
wając się zostawił ziemię i głazy narzuto-
we. W Masywie Ślęży znajduje się odpor-
ny na wysoką temperaturę tytan. Pierwia-
stek wykorzystuje się do produkcji narzę-
dzi chirurgicznych, sprzętu alpinistyczne-
go oraz konstrukcji lotniczych – opowia-
dał w 2010 roku naukowiec.

W domowych zbiorach emerytowany na-
uczyciel przechowywał kilkanaście tysię-
cy kamieni, które zalegały w szafach i w
piwnicy. Lubił chwalić się pochodzącym
z Brazylii kamieniem ametystowym, który
ważył 50 kg. 

W 2008 roku w Muzeum Ślężańskim
zorganizowano wernisaż Edwarda Tarasa
pt. „Kamienny świat”.  
-  Na zwiedzających czekało aż 11 gablot
eksponatów rozmieszczonych w dwóch 
salach. Szczególną wartością wystawy 
była wyjątkowa prezentacja skał i minera-
łów z okolic Ślęży. Oprócz tego pan Taras 
pokazał kamienie pochodzące z różnych
rejonów świata – relacjonowała Zofia
Gajewska z Muzeum Ślężańskiego. 

Ekspozycję można było oglądać ponad
miesiąc. Podczas finisażu (zakończenia
wystawy) autor podpisywał swoją książkę
pt. „Region Ślężański skarbnicą skał i mi-
nerałów”. 

(bom)

Pana Edwarda Tarasa pożegnaliśmy w
kwietniu na cmentarzu w Sobótce Górce 

Edward Taras - nauczyciel i pasjonat geologii 

Edward Taras i jego kolekcja minerałów (fot. archiwum domowe) 

(fot. archiwum domowe)

Kamienie żarnowe spod Ślęży Fragment „ogródka” pana Zbigniewa
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Badacze UFO i malownicza
 Sobótka zagrają w lmie

Film o UFO kręcono m.in. w centrum
Sobótki i malowniczych okolicach. To
pierwsza produkcja, która przedstawi
pełną historię zjawisk niewyjaśnionych. 
  Widzowie poznają sylwetki znanych
badaczy niewyjaśnionych zjawisk m.in.
Janusza Zagórskiego (dziennikarz, ufolog
i założyciel internetowej telewizji NTV), 
Roberta Bernatowicza (dziennikarz, ufolog,
założyciel Fundacji Nautilus) i dr Jana 
Szymańskiego. Ludzi, którzy część swo-
jego życia poświęcili wyjaśnianiu tajemni-
czych zjawisk w Wylatowie (wieś na Kuja-
wach). 
-  Produkcja nie tylko opowie o miejsco-
wych fenomenach ufologicznych, ale
poświęci również sporo uwagi towarzy-
szącym im socjologicznym aspektom.
Bohaterami będą ludzie, którzy przed 
laty angażowali się w działania w rejonie
Wylatowa – informuje Beata Migas, re-
żyser.
    Film pt. „UFO: Oni już tu są” będzie ut-
rzymany w klimacie dziennikarskiego
śledztwa, które wtajemniczy widzów 
w atmosferę Wylatowa. Wraz z pozna-
waniem faktów na temat tajemniczych
kul światła czy anomalii fizycznych, bę-
dących przez lata rzeczywistością wsi,
widzowie zagłębią się w intrygi, które 
toczyły się w poszczególnych obozach
ufologów. 

 
-  W filmie będzie można namacalnie od-
czuć atmosferę wsi, w której na skutek
obecności „obcych” zrodził się niewiary-
godny fenomen socjologiczny – dodaje 
Beata Migas.
    Zdjęcia ruszyły w 2020 roku w studio 
NTV w Sobótce. Wstępem do nich stał 
się wywiad z Januszem Zagórskim. Ro-
zmowa z jedną z najważniejszych posta-
ci w historii UFO w Wylatowie pozwolił
otworzyć wiele nowych ścieżek zmierza-
jących do poznania prawdy na temat wy-
darzeń w niewielkiej wsi na Kujawach. 

    W przeszłości powstawały już filmy
poruszające tematykę Wylatowa, jednak
wszystkie były tworzone przez osoby 
aktywnie zaangażowane w badania bądź
obserwacje. Z tego powodu mogły posia-
dać pewne zabarwienie osobiste, które
nadawało im z góry określony kierunek.
W przypadku „UFO: Oni już tu są” ma
być inaczej. 

- Jako osoba z zewnątrz zachowam chło-
dne spojrzenie tak istotne w przypadku
kina dokumentalnego – podkreśla reży-
serka.
Zwiastun filmu jest już dostępny w sieci.
Premiera przewidziana jest na jesień 2021
roku. Film ma być dostępny w jednej z
internetowych platform typu VOD.

(bom)

 Film Beaty Migas będzie można obejrzeć jesienią  

 Naczynko ornitomorczne ze Śląska sprzed 700-400 r. p.n.e.

    Na Śląsku znane są odkrycia naczyń
ornitomorficznych (w kształcie ptaka -
kury). Prezentowane naczynie wykonane
jest z plastycznej glinki barwy jasnokre-
mowej. Charakteryzuje się przysadzi-
stym kształtem. Taki charakter nadaje 
mu szeroka nóżka. Kadłub jest stosunko-
wo krótki i bardziej kulisty. Główka jest
umieszczona na bardzo krótkiej szyjce.
Symetrycznie po bokach naczynia przyle-
gają w formie plastycznych guzków dwa
skrzydełka. Analogiczny guzek znajduje
się w tyle kadłubka „kurki” i symbolizuje
ogonek. Na powierzchni brzuśca znajdują

    Naczynie pochodzi z okresu występo-
wania ceramiki malowanej, „luksuso-
wej”, z okresu halsztackiego kultury łu-
życkiej.
    W Muzeum Ślężańskim w Sobótce jest
znaczna kolekcja ceramiki malowanej, 
na wystawie stałej archeologicznej „Da-
wne wierzenia”, pośród której znajduje
się też naczynko ornitomorficzne pocho-
dzenia śląskiego. Używane było do celów
obrzędowych.

się wymalowane czerwoną ochrą zygzako-
wate szlaczki. Całość ma wysokość 9 cm.

 Halina Śledzik-Kamińska

Muzeum jakiego nie znacie

W czerwcu zapraszamy na nowy cykl 
muzealnych spotkań z żywą historią.
A oto nasze propozycje. 

    Wyobraźmy sobie, że jest rok 1568.
Właśnie opat Eliasz Schwan wybudował 
szpital w Sobótce.
Infirmerka ze szpitala Kanoników Regu-
larnych (Muzeum Ślężańskie) zaprasza  już
dziś na spacer botaniczny w Herbarium i spo-
tkanie pt: "Tajemnice medycyny klasztornej
w dawnych wiekach. Leki z Bożej Apteki"
5 czerwca o godz. 14:00 i 25 czerwca o godz. 
18:45 w Lapidarium przy Muzeum Ślężań-
skim. Na spotkaniu będzie można poznać le-
ki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, me-
tody leczenia i główne etapy zmian w medy-
cynie od połowy XII w. do XVII w. Kto i dla-
czego przeżył epidemię Czarnej Śmierci? 
Które leki używamy do dziś? Czy Hildegarda
i Paracelsus zawsze mieli rację? Jakie tajemni-
ce przywieźli ze sobą z Flandrii Kanonicy
do Sobótki?  A może sami poszukacie śladów
Kanoników Regularnych w naszym szpitalu 
i mieście?  Okażcie  też litość nieszczęśnikom
tu mieszkającym, bo szpital pełnił również 
funkcję przytułku. Będzie można powąchać 

    Tego samego dnia 5 czerwca o godz. 
15:00 i 25 czerwca o godz. 17:00  odbę-
dzie się spacer miejski „Śladami kano-
ników regularnych”, poprowadzi go 
Marta Dardzińska - historyk sztuki, współ-
pracująca z Muzeum Pana Tadeusza we
Wrocławiu. 
19  czerwca o godz. 12:00  -  „Spotkanie
z rzemiosłem dawnym”. Cykliczne spo-
tkanie z rekonstrukcją historyczną - obsłu-
gujemy żarna.

Na stronie Muzeum Ślężańskiego, w za-
kładce Multimedia pojawi się w czerwcu
film edukacyjny, zrealizowany na terenie
naszego Muzeum pt: „Życie codzienne
na przełomie XIX i XX wieku na Dol-
nym Śląsku”. Zapraszamy również na
lekcje muzealne - oferta i regulamin znaj-
dują się na stronie Muzeum Ślężańskiego.

Monika Szima-Efinowicz 
Dyrektor Muzeum

najbardziej tajemnicze Panaceum, którego
zapach przyprawia o omdlenie nawet infir-
merkę (tylko dla odważnych). Spróbuje-
cie wykonać własną mieszankę i sprawdzić
jej działanie.

Pokaż swoją sztukę w galeriach ŚOK i Muzeum 

Ślężański Ośrodek Kultury oraz Muzeum
Ślężańskie zapraszają wszystkich artystów:
 
- twórców dorosłych oraz młodzież, 
- zawodowców oraz amatorów 

do prezentacji swoich prac i dorobku w
galeriach sztuki obu instytucji..............

Zachęcamy fotografów, malarzy, grafików,
rzeźbiarzy, ceramików i innych artystów
do stałego kontaktu: 
www.rcks.pl, www.muzeum.sobotka.pl



13KURIER SOBÓCKI
Czerwiec 2021 SOBÓTKA KULTURALNA

Wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków w Bibliotece ŚOK  
    Maj jako miesiąc książek jest doskonałym momentem do zaproszenia wszystkich
czytelników do bibliotek. Pragniemy zachęcić do tego szczególnie rodziców z 
dziećmi w wieku przedszkolnym, ponieważ właśnie na nich czeka wspaniały pre-
zent – wyprawka czytelnicza! Od jesieni 2019 r. nasza Biblioteka bierze udział 
w ogólnopolskiej kampanii Instytutu książki pod nazwą ,  Z KSIĄŻKĄ NA START
promującą korzyści wspólnego, rodzinnego czytania od wczesnego dzieciństwa. 
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„Znajdziesz mnie w bibliotece”

Tydzień 

Bibliotek 

2021

   Ta ogólnopolska akcja Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich od 2004 r. promuje
czytelnictwo i biblioteki, podkreśla rolę 
czytania w codziennym życiu i zaintere-
sowania literaturą oraz zwiększa prestiż 
zawodu bibliotekarza. Tydzień Bibliotek
trwał w dniach 8 - 15 maja i obchodzony
był w tym roku online. 
Biblioteka Ślężańskiego Ośrodka Kultury
w Sobótce zaproponowała Czytelnikom 
naszej gminy udział w kilku wydarzeniach: 
    Konkurs  –ZBRATAJ SIĘ Z KSIĄŻKĄ
miał na celu za pomocą wyobraźni umo-
cnić kontakt z książką, rozwijać kreatyw-
ność, kulturę przekazu artystycznego
i umiejętności fotografii. Jego zadanie 
polegało  na umiejętnym skomponowaniu
i wykonaniu fotografii z ukrytą sprytnie
okładką książki.   Jury uznało zgodnie, że każda nadesła-
na praca zachwycała pomysłową estetyką
oraz prezentowała indywidualny wyraz 
osobowości autora, niemniej po długiej
naradzie wyłoniono następujących laure-
atów:
I miejsce: Lena Pukała oraz ex aequo 
Justyna Ludwińska................................
II miejsce: Teresa Budzowska
III miejsce: Ewa Tokarz-Szajner
Wyróżnieni zostali: Łukasz Wicher, Ale-
ksandra Stępień-Piszczałka, Dominik 
Majdak z Tatą, Ewa Dymek-Kuś.

 Nagrodami były vouchery na zakup ko-
szulek i kubków z motywem misia do zre-
alizowania w sklepie Ślężański; 
   Konkurs USTAW DRZEWO ZASA-
DNICZO stawiał za cel promocję sztuki,
kultury i historii Polski z okazji Roku 

    Bohaterem weekendu kończącego ak-
cję stały się KSIĄŻKI&CZYTANIE 
poprzez foto zabawę POKAŻ SWĄ BI-
BLIOTECZKĘ. Czytelnicy udostępniali
na facebookowym portalu ŚOK zdjęcia
swoich domowych księgozbiorów: półek,
regałów, kącików czytelniczych. Za naj-
większą liczbę polubień zwycięzcą została
pani Renata Zimoch i otrzymała niespo-
dziankę w postaci premierowego krymi-
nału pani Pauliny Medyńskiej, pt. 
„Pozornie bez winy". 

Serdecznie gratulujemy licznemu
Gronu Laureatów! 

    Pięknie dziękujemy również wszystkim
pamiętającym o Dniu Bibliotekarza - za
dzielenie z nami miłości do książek i czy-
tania oraz docenianie roli bibliotek. Ode-
brałyśmy z tej okazji wiele życzeń i do-
wodów sympatii. Specjalne wyrazy wdzię-
czności kierujemy naszemu Dyskusyjnemu
Klubowi Książki za wierną i nieocenioną
inspirację literacką. Gorąco zapraszamy
do korzystania z wypożyczeń z wolnym
dostępem do półek - w siedzibie RCKS
oraz w Filii w Sobótce Zachodniej.

Zespół bibliotekarek MiGBP w Sobótce

Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy w formule
"kto pierwszy ten lepszy" wskazywali co
najmniej 12 spośród 15 różnic między 
dwoma wersjami obrazu Jana Matejki.
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Wioletta Chenowska-Wypler, Szymon 
Cichowski, Aleksandra Jędrychowska 
- i otrzymali zielone sadzonki buka kolu-
mnowego (Fagus sylvatica) Dawyck Gold;
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KOLEJNY SUKCES 
WIKTORII

     Gimnastyka artystyczna to nie jest 
zwykły sport. Ta dyscyplina jest połą-
czeniem akrobatyki, tańca i baletu. W 
sobotę 15 maja w Ząbkowicach Śląskich
odbył się V Ogólnopolski Turniej w 
Gimnastyce Artystycznej Gracja Spring
Cup 2021, na którym można było podzi-
wiać występy 300 zawodniczek z 22 klu-
bów z całej Polski. Wśród nich nie mogło
zabraknąć Wiktorii Sawickiej – uczen-
nicy klasy 3 Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Świątnikach.

 Wiktoria przygotowała na zawody po-
kaz ćwiczeń z obręczą i zajęła  I miejsce.
W swojej kategorii pokonała ponad 30
innych zawodniczek Jej piękny występ
można obejrzeć na filmie dostępnym na
stronie internetowej ZSP Świątniki.

Gratulacje dla Wiktorii, 
rodziców i trenerów!

 NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA
 SPORTOWE W 2020 ROKU  

KACPER GRZEGORCZYK
II Miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorek i Juniorów 
w Judo w 2020 r.
Kat. wagowa powyżej 100 kg

PATRYK GRZEGORCZYK
I miejsce w Mistrzostwach Polski
Kadetek i Kadetów w Sumo w 2020 r. 
Kat. do 85 kg

HUBERT WANISZEWSKI
II miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorek i Juniorów 
w Futbolu Amerykańskim w  2020 r.

PATRYK GIERACKI
II miejsce w Mistrzostwach Polski
w kolarstwie w 2020 r. – Kryteria 
uliczne 

EMILIA GOLDWASSER
III miejsce w grze pojedynczej ko-
biet podczas Indywidualnych Mi-
strzostw Polski Seniorów
w Badmintonie w 2020 r.

MICHAŁ BOROWSKI
III miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski LZS w sprincie 
w kolarstwie torowym w 2020 r.

SZYMON WRONA
I Miejsce w Mistrzostwach Polski
LZS w kolarstwie przełajowym 
w kat. młodzik w 2020 r. 

MACIEJ DĘBICKI
II Miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski w Ratownictwie
Wodnym w 2020 r.

MARCIN ROGOWSKI
III miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski LZS w sprincie 
w kolarstwie torowym w 2020 r 

DOMINIK WAWRZASZEK
II miejsce na Mistrzostwach Polski
w Kickboxingu w kat. K-1 do 86 kg
w 2020 r.

TEODOR BOGDAŃSKI
II miejsce w Mistrzostwach Polski 
Młodzików Judo w 2020 r. 
Kat. do 50 kg

ADRIAN FUŁAWKA 
II miejsce w Mistrzostwach Polski
w Jiu-Jitsu kat do 91,5 kg

 ŚOSiR w Sobótce wznawia działalność
 Wszystkich spragnionych aktywności
zapraszamy na stadion sportowy w 
Sobótce. W czerwcu wznowione zosta-
ną zajęcia na sali fitness: hicks boksing,
joga, zumba. Oferta skierowana do za-
interesowanych w każdym wieku. 

 Boiska wielofunkcyjne ,,Orlik” są ot-
warte dla dzieci i młodzieży przez cały
tydzień. Na biegaczy czeka bieżnia lek-
koatletyczna, a na piłkarzy - boiska tra-
wiaste. 

Ze Stadionu można korzystać w następu-
jących godzinach:

- w roku szkolnym - od poniedziałku
do piątku w godz. 7:30 – 21:00, w 
soboty i niedziele w godz. 10:00 – 21:00; 

- w okresie wakacji – od poniedziałku
do soboty w godz. 9:00 – 21:00, w nie-
dziele w godz. 10:00 – 21:00.

 Wojciech Kacperski

Wiktoria na najwyższym podiumWiktoria z dyrektorem Tomaszem Wyplerem 
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Mistrzostwa Regionu Zachodniego w Judo
   Młodzi sportowcy z gminy Sobótka 
wzięli udział w Mistrzostwach Regionu
Zachodniego w Judo, które odbyły się 
16 maja w Żórawinie koło Wrocławia.
Impreza rankingowa w Polskim 
Związku Judo zgromadziła kluby z wo-
jewództwa dolnośląskiego, opolskiego,
wielkopolskiego i lubuskiego.

    Podopieczni trenera Bartłomieja Zamę-
ckiego z Dojo spod Ślęży zaprezentowali
się, jak zwykle, na medal. 

W kategorii wiekowej młodziczka 
(2006-2007) dobrze spisała się Liwia 
Czupkowska (52 kg), która wywalczy-
ła brązowy medal. 
Natomiast w kategorii wiekowej (2004
-2006) juniorka młodsza wywalczyła sre-
brny medal jako warunkowo dopuszczo-
ny rocznik młodszy - młodziczki. 

W kategorii wiekowej junior młodszy
(2004-2006) oraz junior (2002-2003)
Teodor Bogdański bezapelacyjnie 
był najlepszy, zdobywając 2 razy złoty
medal. 
Bardzo dobrze (w kategorii wafle do 55
kg) walczył również Mateusz Bochenek,
który w juniorach młodszych oraz junio-
rach wywalczył dwa  brązowe medale.
Kategorię wagową do 73 kg w juniorach
młodszych zdominował Mateusz Sawicki,
stając na najwyższym stopniu podium, 
natomiast w juniorach (roczniki 2002-2003)
wywalczył brązowy medal.
W wyższej kategorii wagowej juniora 
do 81 kg brązowy medal wywalczył 
Aleksander Gass.

    Mateusz Sawicki - I miejsce w kategorii 73 kg 

Trener ze swoimi wychowankami  Mistrzostwa - walka na macie   
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