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Komisja 
Budżetowo-Gospodarcza 

i Rolnictwa, 
Komisja Zdrowia, Oświaty,

Kultury i Sportu
(16.05.2022 r.)

Gmina przekaże 45 tys. zł na nowy sa-
mochód dla policji. Więcej patroli ma
się pojawić w okolicach targowiska. 
Problem ma Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Sobótce,
który poniósł spore straty spowodo-
wane budową kanalizacji. 

  O policji, problemach ZGKiM i poda-
tkach dla właścicieli hoteli mówiono na
połączonych Komisjach Zdrowia, Oświa-
ty, Kultury i Sportu oraz Budżetowo-Go-
spodarczej i Rolnictwa. Na spotkanie za-
proszono komendant policji w Sobótce 
Izabelę Sierżęgę, która tłumaczyła dla-
czego ważny jest zakup nowego pojazdu. 
-  Mamy trzy wysłużone radiowozy z du-
żym przebiegiem. Kończy się ich okres
eksploatacji. Zamierzamy kupić nowy
pojazd SUV z napędem na cztery koła.
Nastąpi to po podpisaniu umowy przez
Gminę z Komendą Wojewódzką Policji
we Wrocławiu – mówiła Izabela Sierżęga.

    Nowy samochód będzie obsługiwał dwie
gminy - Sobótka i Jordanów Śląski. W 
Sobótce zatrudnionych ma zostać więcej
funkcjonariuszy. Większa liczba patroli
ma się pojawić w okolicach targowiska.
Policjantka przedstawiła również tegoro-
czne statystyki, m.in. liczbę przestępstw, 
pijanych kierowców, rozbojów i ilość nie-
bieskich kart. Tłumaczyła, że w weekend
na Przełęczy Tąpadła odnotowano 70
nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. 

Kłopoty przez kanalizację 

     Radni zmienili miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego Rękowa. Cho-
dzi o przekształcenie łąki w boisko. Miesz-
kańcy czekali na to od 12 lat. Wyremon-
towany zostanie dach budynku przy 
ul. Kościuszki 33 w Sobótce. Znajdują się 
w nim mieszkania gminne. Na ten cel zo-
stanie przeznaczonych 145 tys. zł. 
    W dalszej części dyskutowano o proble-
mach finansowych Zarządu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Dyrektor
Grzegorz Białczak przedstawił sytuację
firmy i wyjaśnił skąd wzięły się kłopoty.
Chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej 
Będkowice-Księginice Małe-Przemiłów. 
-  Wystąpiły sprawy, które nie były brane
pod uwagę przy kontrakcie i spowodowa-
ły, że zakład poniósł zwiększone koszty
– 1 mln 292 tys. zł – tłumaczył dyrektor.
Duża kwota zaskoczyła radnych, którzy
pytali o szczegóły. Podczas montażu ka-
nalizacji natrafiono m.in. na skalny grunt.
Wcześniej jednak nie przeprowadzono 
badań geologicznych. 
-  Niezbadanie dogłębne tematu i brak 
ekspertyz spowodowały, że inwestycja 
zaczęła przerastać możliwości zakładu.
Nie mamy innego wyjścia, jak tylko do-
kończyć inwestycję. Trzeba szukać kon-
kretnego rozwiązania – zaapelował bur-
mistrz Mirosław Jarosz. 
    O problemach z inwestycją mówił Rafał 
Kotwica, sołtys i radny z Księginic Małych,
który wyliczał problemy z przepompownią 
(musiano zmienić projekt), kamienistym
gruntem i robotach na rzeczce.  

Skarżą się na wysokie podatki

Na Komisję Budżetowo-Gospodarczą i
Rolnictwa przyszli właściciele pensjona-
tu w Strzegomianach, którzy skarżyli się
na wysokie podatki od nieruchomości. 
Prawnik tłumaczył, że stawka została usta-
lona odgórnie i podatek od nieruchomości
nie ma związku z rodzajem prowadzenia
działalności przez przedsiębiorców. 
-  Nieruchomości, które są przeznaczone
pod działalność gospodarczą są najbardziej
obciążone, bo z założenia przynoszą naj-
większe zyski – mówił mecenas.
    Przedsiębiorcy zarzucali radnym, że nie 
stosują ulg ani obniżek. Jednak podczas
pandemii radni zdecydowali się wprowa-
dzić ulgi dla hotelarzy i restauratorów. 
Wcześniej zorganizowano spotkanie z 
przedsiębiorcami, na którym uwzględnio-
no ich problemy. 

-  Na mocy ustawy covidowej zwolniliśmy
hotelarzy z dwóch rat podatku i opłaty 
za alkohol. Podchodzimy poważnie do 
problemów przedsiębiorców. Jednak gmi-
na nie jest instytucją charytatywną – mó-
wiła radna Danuta Szczęch-Drozd.
    Radni obiecali, że kwestią obniżki podat-
ków zajmą się podczas prac nad przy-
szłym budżetem. 

Komisja 
Spraw Obywatelskich

(10.05.2022 r.)

Na Komisji Spraw Obywatelskich mó-
wiono o bałaganie i źle zaparkowanych
samochodach przy targowisku. Radni 
wstrzymali się z decyzją w sprawie 
przekazania 45 tys. zł na samochód dla
policji. Najpierw chcą rozmawiać z 
komendant w Sobótce. 

    Spotkanie rozpoczęto od informacji o 
zaplanowanych i zrealizowanych inwe-
stycjach w gminie. Skarbnik Magdalena
Sączawa mówiła o kosztach, planach na
przyszłość i trudnościach spowodowa-
nych inflacją. Tematem były drogi, budo-
wa ścieżek rowerowych, kanalizacja i 
parkingi. Radni pytali o kwoty przezna-
czone na montaż nowych latarń ulicznych.
Na remonty świetlicy i inne inwestycje
przeznaczono 141 tys. zł z funduszu so-
łeckiego. W dalszej części radni - Lidia
Sączawa i Andrzej Kociński - zgłosili 
problem bałaganu przy placu targowym. 

-  W sobotę jest tam horror. Ma to praw-
dopodobnie związek z budową ścieżek 
rowerowych. Samochody parkują na traw-
nikach i w różnych niedozwolonych 
miejscach. Policja nie reaguje tłumacząc,
że nie ma oficjalnych zgłoszeń – podkre-
ślił Andrzej Kociński.

Funkcjonariusze z Sobótki mieli poinfor-
mować radnego, że kwestię złego parko-
wania i łamania przepisów powinna roz-
wiązać drogówka z Wrocławia. 
-  Dlatego stawiam wniosek do komisa-
riatu policji o wzmożone patrole i zapew-
nienie porządku na ulicy Armii Krajo-
wej – poinformowała Danuta Szczęch-
Drozd.
    Lidia Sączawa pytała Grzegorza Białcza-
ka, dyrektora Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Ślęża (ZGKiM)
o sprawy związane z gospodarką wodną.
Radna zgłosiła problem zarośniętych 
studni w Świątnikach. Jest to niebezpiecz-
ne i może wydarzyć się tragedia. 

-  Studnia znajduje się na terenie prywat-
nym. Zakład wyłączył ją z eksploatacji
wiele lat temu. Nie mamy prawa do tego,
co dzieje się na tym terenie – tłumaczył 
dyrektor.
    Kolejna interwencja dotyczyła transfor-
matora w Strachowie. Obiekt jest w fatal-
nym stanie, sypią się tynki. Jakub 
Zawada – kierownik referatu inwestycji
w gminie, poinformował, że w tej spra-
wie będzie interweniował w Tauronie. 
    W dalszej części rozmawiano o zaległo-
ściach odnośnie windykacji za wodę. 
Dyrektor Białczak poinformował, że ma
to związek z pandemią. Zakład posiada
listę osób, którzy zalegają z opłatami. 
Często zdarza się, że po odcięciu wody
lokatorzy nadal nie regulują należności
i nie są zainteresowani przyłączeniem 
do wodociągu. 
    Joanna Buda, kierownik działu zarządza-
nia kryzysowego przedstawiła uchwałę
w sprawie przekazania pieniędzy na fun-
dusz wsparcia policji na zakup radiowozu 
dla funkcjonariuszy z Sobótki. Lidia 
Sączawa poparła wniosek, ale chciałaby 
widzieć więcej patroli w terenie. 
-  Policji jest potrzebny samochód, bo te-
ren działań obejmuje gminy Sobótka 
i Jordanów Śląski. Chcemy jednak po-
znać więcej szczegółów – podsumował
radny Rafał Kotwica.

(bom)

(bom)
(bom)

Gmina otrzymała 10 mln 355 tys. zł z dru-
giego rozdania rządowego programu 
Polski Ład. Pieniądze zostaną przezna-
czone na budowę dróg – poinformował 
na sesji burmistrz Mirosław Jarosz. 

    Sesję rozpoczęto od wręczenia nagród spor-
towcom za wybitne osiągnięcia sportowe 
w 2021 roku. Otrzymali je: Liwia Czupkow-
ska, Mateusz Sawicki, Błażej Czupkow-
wski, Jakub Sidyk, Patryk Gieradzki, 
Mateusz Szałankiewicz, Zbigniew Gold-
wasser, Maciej Dębicki, Martyna Sido-
renko, Paulina Odrozek, Dominik Kuriata,
Adriana Hawliczek, Tomasz Wolski i 
Oliwier Górski. 
-  Jesteśmy dumni, że reprezentujecie na-
szą małą ojczyznę. Przy dzisiejszym sza-
lonym tempie znalezienie w sobie samoza-
parcia to ogromne wyzwanie. Sport wyma-
ga samodyscypliny, systematyczności i 
ogromnych wyrzeczeń. W miarę naszych
możliwości finansowych zawsze będziemy
was wspierać – dziękował burmistrz.

    Tytuł „Honorowego Obywatela Sobótki”
przyznano Edwardowi Tarasowi, który 
zmarł w 2021 roku. Tytuł ten jest wyrazem 
najwyższego wyróżnienia i uznania Rady
Miejskiej. Przyznaje się go osobom szcze-
gólnie zasłużonym dla miasta. 
    Edward Taras był nauczycielem geografii
i pasjonatem geologii. Przez wiele lat peł-
nił funkcję dyrektora w szkołach na terenie
gminy. Był również ekspertem i kolekcjo-

nerem minerałów, a także popularyza-
torem wiedzy o Ślęży. 
-  Pan Edward Taras całe swoje życie 
związał z regionem Sobótki. Z zaanga-
żowaniem pracował na rzecz rozwoju
oświaty i lokalnej społeczności. Został
uhonorowany wieloma wyróżnieniami
i odznaczeniami. Poprzez swoje działa-
nia na stałe wpisał się w pamięć miesz-
kańców Sobótki i okolic – mówiła ra-
dna Danuta Szczęch-Drozd.

Zasłużony mieszkaniec ma w swoim 
dorobku dziesiątki artykułów popular-
nonaukowych w czasopismach pedago-
gicznych i specjalistycznych. Jest też 
współautorem folderu „Ślęża”, wyda-
wanego przez Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Ślężańskiej i muzeum regio-
nalne. W latach 70-80. był wykładowcą
geografii, geologii i astronomii. 

-  Jest to dla nas bardzo wzruszający
i doniosły moment. Dziękujemy za 
wszelkie słowa uznania. Ojciec przez 
lata pracy wykształcił tutaj całe poko-
lenia dzieci i młodzieży. Zarażał swoją
pasją do geografii, geologii, miłością
do Ziemi Ślężańskiej. Dzielił się swoją
wiedzą, a przede wszystkim był otwar-
tym i życzliwym człowiekiem – wspo-
minała Elżbieta Mrozek, córka pana 
Tarasa.

    W dalszej części sesji radni podjęli sze-
reg uchwał, m.in. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sobótka na lata 2022-2035 oraz
zmiany budżetu Gminy Sobótka na 
2022 rok. Podjęto też decyzję o przeka-
zaniu kwoty 45 tys. zł Komendzie Miej-
skiej Policji we Wrocławiu na zakup 
radiowozu dla komisariatu w Sobótce.
Auto będzie służyło do patrolowania 
okolic Sobótki i Jordanowa Śląskiego. 

    Na koniec burmistrz poinformował o
przyznaniu Gminie Sobótka kwoty 
10 mln 355 tys. zł. Pozyskane środki
zostaną wykorzystane na przebudowę
kolejnych dróg lokalnych.
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NAGRODY DLA SPORTOWCÓW
Na sesji Burmistrz Mirosław Jarosz i Przewodnicząca Rady Miejskiej Hanna 
Piwowarska wręczyli 14 nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2021.
Nagrody otrzymali: 

 * Mateusz Sawicki – III miejsce w Mistrzostwach Europy kadetów Sumo;

 * Liwia Czupkowska – III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodziczek w Sumo; 

 * Jakub Sidyk - III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w Sumo; 

 * Patryk Gieracki - I miejsce w Mistrzostwach Polski w kolarstwie w jeździe 

    dwójkami na czas - nagroda 2.800 zł; 

 * Błażej Czupkowski - II miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów w Sumo; 

 * Mateusz Szałankiewicz – I miejsce w grze podwójnej mężczyzn w kategorii 

    30+ podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Badmintonie; 

 * Zbigniew Goldwasser – III miejsce w grze podwójnej mężczyzn w kategorii 

    50+ podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Badmintonie; 

 * Maciej Dębicki – II miejsce w Drużynowych Zimowych Mistrzostwach Polski

    w Ratownictwie Wodnym; 

 * Martyna Sidorenko – V miejsce w Mistrzostwach Europy Kadetów w Karate; 

 * Paulina Odrozek- II miejsce w Mistrzostwach Europy w Karate Kyoukushin; 

 * Dominik Kuriata – V miejsce w Mistrzostwach Europy w karate Kyoukushin; 

 * Adriana Hawliczek – I miejsce w Mistrzostwach Polski w Teakwondo; 

 * Tomasz Wolski – II miejsce w Mistrzostwach Świata w Trójboju Siłowym 

    GPC w podnoszeniu ciężarów; 

 * Olivier Górski – II miejsce w Mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów.
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Gorące powitanie pociągu
Sobótka hucznie powitała pociąg pasażerski relacji Wrocław – Świdnica. Na otwarcie zaproszono mieszkańców, radnych, sołtysów, 

szkoły i przedszkola. Po 22 latach przestoju uroczyście zainaugurowano otwarcie linii nr 285.

    Pociąg wyruszył z wrocławskiego Dworca 
Głównego o godz. 9:30. Minął Wrocław-
Partynice i Bielany Wrocławskie. Na stacji
w Kobierzycach podróżnych powitała 
orkiestra. Wstęgę wspólnie z samorządow
cami przeciął wójt Kobierzyc Ryszard 
Pacholik, następnie skład ruszył w dalszą
trasę. Pociąg najhuczniej witano w Sobót-
ce, gdzie na peron przyszło ponad 200
osób. Wjazd pociągu poprzedziła salwa
armatnia Towarzystwa Ślężańskiego.
-  Po 22 latach mamy w końcu pociąg, 
którym dojazd naszych dzieci do wrocław-
skich i świdnickich szkół ułatwi życie.
Dla turystów uruchomiony zostanie też
specjalny wagon rowerowy – zapowie-
dział Mirosław Jarosz, burmistrz Sobótki.
    Po dotarciu do Świdnicy przez Marcino-
wice skład wrócił do Wrocławia. 
-  Cieszymy się, że po 22 latach miejsco-
wości na tej trasie otrzymują bezpieczne,
wygodne i szybkie połączenie, zarówno
do stolicy województwa, ale również do
Świdnicy. Z pewnością do Sobótki z 
Wrocławia, jak i z całej Polski przez Wro-
cław i z południa województwa przyje-
dzie mnóstwo turystów – mówił Ireneusz
Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Przywrócenie ruchu kolejowego na trasie
Wrocław – Sobótka – Świdnica było mo-
żliwe dzięki rewitalizacji linii wartej 
217 mln zł.

-  Jesteśmy szczęśliwi, że decyzja podjęta
o finansowaniu linii kolejowej przez wo-
jewództwo na poziomie ponad 170 mln zł
już podczas przejazdu promocyjnego po-
kazuje, jak wielkie jest zainteresowanie 
mieszkańców – mówił Tymoteusz Myrda,
członek Zarządu Województwa Dolnoślą-
skiego, odpowiedzialny za transport kole-
jowy w regionie.
    Kogo zaproszono na otwarcie? Ministra
klimatu i środowiska Ireneusza Zyskę, 
burmistrza Sobótki Mirosława Jarosza,
posłów Pawła Hreniaka i Wojciecha 
Murdzka, Krzysztofa Maja - członka 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego,
Tadeusza Szulca, dyrektora PKP SA - 
oddział gospodarowania nieruchomościami, 
Tymoteusza Myrdę - członka zarządu woje-
wództwa, Stanisława Lenia - wójta Marci-
nowic, prezydent Świdnicy - Beatę Moskal-
Słaniewską oraz innych samorządowców
i polityków. ..................................................

(bom)

fot.wroclife.pl

Dzień Dziecka
 i piknik polsko-ukraiński

Mnóstwo ludzi, pyszne smaki znikają-
cych w mgnieniu oka wschodnich po-
traw, trzy piękne koncerty Antoniny 
Książak, BonfireSquad  i Buraky oraz
strefa animacji Ale Heca, spot aut 
Pod Ślężą. 

    Niedzielnym słonecznym popołudniem
Ślężański Ośrodek Kultury wraz z Do-
mem Turysty PTTK „Pod Wieżycą”,
Fundcją Aktywni Ślężanie, Wolontaria-
tem Sobótka, Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, OSP w Sobótce, Hotelem Ślęża 

Pension, Drukarnią Otwarta 12 z Wro-
cławia zorganizował piknikowe wyda-
rzenie, które dało sporo wrażeń dla mło-
dych i starszych uczestników. 

(rcks)

WYDARZENIA

Dziękujemy za współpracę i obecność-
mieszkańcom, gościom, wystawcom. 
Dziękujemy firmie Korff Isolmatic za 
przekazanie nagród, które trafiły w ręce
odważnych i, jak się okazało, bardzo uzdol-
nionych maluszków.

https://www.facebook.com/PodSleza/?__cft__%5b0%5d=AZU2oJfuAv-Bf-6ahKJVZOrqFuCmiPZV65UC2hlR53to74LvKF2sbo3OcKeowDzoGtMwtAX6jvSFS71LaQU0wpS-brC3P_4cpdLOYRVai5lTeS1hTT_WNrALUEA34udvA-VGZs6CAc0t1axSlefHrrOEsJl48PtYoOp5rkRCgt0id57eC3KEGXuLDJWA98GqGcqdasT_v2WIGSvb_Wz3uPMa&__tn__=kK-R
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Ruszył	
pociąg	do	Sobótki

12 czerwca na trasę kolejową Wrocław-
Sobótka-Świdnica po 22 latach przerwy 
wyjechały pociągi. Termin otwarcia linii
był zmieniany kilka razy. Między Wrocła-
wiem a Sobótką uruchomionych zostało 
9 przystanków. W ramach remontu od-
nowiono tory, perony i przeprawę przez
rzekę. 

Na trasie kursować będzie 11 par pocią-
gów dziennie, w tym również składy 
przyśpieszone, które będą zatrzymywać 
się tylko na jednej stacji w każdej gminie. 

-  Oferta przewozowa kształtuje się na 
poziomie minimum ośmiu par połączeń
w dobie. Oprócz pociągów standardowych
ruszą 3 pary pociągów przyśpieszonych, 
które trasę z Dworca Głównego do Świdnicy
pokonają w około 50 minut – informuje 
Michał Nowakowski, rzecznik Marszałka
Województwa Dolnośląskiego.

    Perony mają być dobrze oświetlone, wy-
posażone w zadaszone wiaty i stojaki na
rowery. Zamontowano też tablice infor-
macyjne. Na kilku będzie monitoring. 
W ramach remontu odnowiono przepra-
wę nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu i prze-
budowano skrzyżowania torów z drogami. 
-  Już dokonano odbiorów technicznych.
Sprawdzane jest działanie urządzeń ste-
rowania ruchem kolejowym. Według 

Przewidywany czas przejazdu całej trasy
Wrocław Główny - Sobótka - Świdnica 
wyniesie około godziny (od 50 minut do
1 godziny), w zależności od liczby zatrzy-
mań. Do Sobótki kurs wynosić ma 30-40
minut, a do Kobierzyc – 20. 

    Na trasie prowadzony będzie też ruch
pociągów towarowych. Dodatkowo pod-
czas wakacji planowane jest uruchomienie
pociągu weekendowego relacji Wrocław-
Kobierzyce-Sobótka-Świdnica i z powro-
tem. Skład ma dostosowany do transportu 
rowerów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jacek Bomersbach
Źródło: PKP PLK,

 Gazeta Wrocławska, UMWD
fot: Jacek Bomersbach, Tomasz Szklanny

przepisów niektóre przejazdy kolejowo-
drogowe mają urządzenia samoczynnej
sygnalizacji przejazdowej. Zwiększa to
bezpieczeństwo użytkowników drogi. 
Wszystkie skrzyżowania będą właściwie
zabezpieczone – zapowiada Mirosław 
Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

Galeria laureatów

 konkursów wiedzy
Z dumą i radością informujemy o suk-
kcesach uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 w Sobótce w konkursach przed-
miotowych organizowanych w roku 
szkolnym 2021/2022.............................

    W konkursach pod nazwą „zDolny Ślązak”
organizowanych przez Dolnośląskiego 
Kuratora  Oświaty we współpracy z 
Samorządem Województwa Dolnoślą-
skiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Dosko-
nalenia Nauczycieli we Wrocławiu nasi 
uczniowie najlepsze wyniki w tym roku 
szkolnym osiągnęli z przedmiotów przy-
rodniczych i humanistycznych. Uczeń 
klasy 6b – Olivier Włos –  zdobył tytuł 
Laureata Dolnośląskiego Konkursu Geo-
graficznego, a uczennica klasy 8d –  
Zuzanna Łaczmańska –  tytuł Laureatki
Dolnośląskiego Konkursu z Języka Pol-
skiego. Ponadto uczennica klasy 8a – 
Marta Strzelecka została Finalistką Dol-
nośląskiego Konkursu Chemicznego.
    Sukcesem mogą się pochwalić również
uczniowie klas piątych. Drużyna w skła-
dzie - Dominik Longier i Piotr Pigóra 
z klasy 5b oraz Krystian Kluza i Grzegorz
Popielski z klasy 5c - zajęła I miejsce w 
finale konkursu „Przyroda wokół nas”, 
organizowanego pod patronatem Dyrektora
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajo-
brazowych oraz Starosty Powiatu Wro-
cławskiego. Zwycięska drużyna otrzyma-

ła nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
elektronicznego, zagwarantowała sobie
także wyjazd do Centrum Edukacji Eko-
logicznej i Krajoznawczej „Salamandra”
w Myśliborzu.

    Gratulujemy naszym uczniom i ich rodzi-
com. Gratulujemy i dziękujemy nauczy-
cielom – Ryszardowi Sitkiewiczowi, 
Natalii Szewczyk-Sączawie, Agnieszce
Wawryn oraz Ewie Nesterowicz za po-
moc w przygotowaniu uczniów do kolej-
nych etapów konkursu.

    Przypominamy młodszym uczniom, że 
udział w konkursach to nie tylko cenne
nagrody, ale również rozwój zaintereso-
wań i uzdolnień, rozwój pasji poznaw-
czych, satysfakcja z pracy i sukcesów.
Ważne jest również to, że tytuł laureata
konkursu "zDolny Ślązak” zapewnia 
przyjęcie do dowolnej szkoły ponadpodsta-
wowej, natomiast tytuł finalisty dodatkowe
punkty rekrutacyjne.

Ewa Łakomiec
Dyrektor ZSP w Sobótce

    Lista przystanków z Wrocławia do Sobótki:
Wrocław Wojszyce, Wrocław Partynice, 
Bielany Wrocławskie, Domasław-Kobie-
rzyce, Wierzbice Wrocławskie, Pustków 
Żurawski, Rogów Sobócki, Sobótka, Sobótka
Zachodnia. 
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Miłośnicy starych aut w Sobótce
Ponad 70 zabytkowych pojazdów przyjechało do Sobótki podczas piątej edycji rajdu Ratujmy Klasyki. 

Kierowcy chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami i zabawnymi historiami z autami w roli głównej. 

fot: Maja Zurawek 

    Jak co roku na trasie rajdu znajdywały się
punkty kontrolne, w których załogi wy-
konywały określone zadania. W Środzie 
Śląskiej uczestnicy musieli namalować
swój pojazd, w Sobótce przejechać na 
deskorolce odcinek między słupkami. 
W Kątach Wrocławskich imprezie towa-
rzyszyły biegi integracyjne i maraton 
rowerowy. Do rajdu zapisało się ok. 120
załóg. Liczące ponad 25 lat samochody
wzbudzały duże zainteresowanie. 

-  Mój polonez pochodzi z 1990 roku.
Problemy bywają z zakupem części za-
miennych, dlatego korzystam ze sklepów
internetowych. Może pojazd mało wygod-
ny, ale ma duszę. Nowoczesne samocho-
dy oprócz plastiku nic w sobie nie mają.
Kiedy jadę, przechodnie pozytywnie re-
agują – opowiada Michał Janiec z Kątów
Wrocławskich.
    Inny kierowca przyjechał amazonem 
volvo z 1963 roku. Przekonywał, że nie
ma problemu z częściami, bo marka tych
aut rzadko się psuje. Na rajdzie pojawił
się też oryginalny radiowóz włoskiej po-
licji, którym przyjechał Artur Bajer.  
-  Ten odcień niebieskiego lakieru mają 
we Włoszech tylko samochody uprzywi-
lejowane. W Polsce mam kłopot, bo mu-
szę zasłaniać koguty na dachu. U nas nie 
wolno jeździć z odkrytymi. Wyjątkiem
są takie imprezy, jak dziś – opowiada pan
Artur.

Ze swojego malucha zadowolony jest Marcin
Banaś z Kątów Wrocławskich. Kierowca
opowiada, że przyjemnie się jeździ takim 
pojazdem. 

    W tym roku trasa rajdu miała 100 km i 
przebiegała przez Kąty Wrocławskie, Ty-
niec, Sobótkę, Kostomłoty i Środę Ślą-
ską. Od pierwszej edycji impreza ma cha-
rakter charytatywny. W zeszłym roku uda-
ło się zebrać ponad 25 tysięcy zł na rzecz 
chorych bliźniaków - Nikosia i Adasia. 

    Atmosfera pikniku jest gorąca i wywo-
łuje u wszystkich pozytywne emocje.
Uczestnikami są posiadacze klasycznych 
pojazdów oraz goście z różnych zakątków
Polski, a wśród nich znani z telewizyj-
nych programów kolekcjonerzy motory-
zacji.

fot: Jacek Bomersbach

     Artur Najer przyjechał na zlot włoskim
 radiowozem

(bom)

Pies w sztuce i kulturze
    Miłośnicy psów, historii, tradycji myśliw-
skich oraz sztuki, odwiedzając w dniu 
29 maja Muzeum Ślężańskie – głównego
organizatora nowej wystawy czasowej
i eventu kynologiczno – historycznego
– z pewnością się nie zawiedli. Tutaj  
można było m.in. obejrzeć psy myśliwskie, 
zdobyć wiedzę o historii starych psich ras,
a także obserwować współpracę komisji
kynologicznej oraz komisji edukacji i 
promocji Polskiego Związku Łowieckiego
z okręgu wrocławskiego. Event zorgani- 
zowano na terenie Powiatowego Zespołu
Szkół nr 3 w Sobótce.

    Ważnym punktem programu było otwarcie
wystawy czasowej, którą będzie można 
oglądać do 29 lipca w muzeum. Wystawa

poświęcona jest tematyce psa myśliwskie-
go. Można na niej zobaczyć laskę z głową 
charta, zbiory przedwojennych obrazów, 
grafik, kart pocztowych oraz przedmioty 
codziennego użytku z motywami psów. 
Zabytki pochodzą z różnych okresów 
historycznych, dlatego stanowią ciekawy 
przekrój zainteresowań tą tematyką i obraz 
relacji człowiek – pies.

 (red)

fot. Paweł Młyński 
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Duże problemy małej wsi
  

Strachów to najmniejsza wieś w gminie Sobótka. Mieszka tu zaledwie 60 osób.
 Zdecydowana większość sprzeciwia się budowie kopalni odkrywkowej, zaledwie kilometr od miejscowości. 

    Niedawno we wsi wybudowano świetlicę.
Kosztowała ok. 328 tys. zł. Architektura
budowli jest nowoczesna i oryginalna. 
Projekt został wykonany za darmo. 
W środku znajdują się stoły, meble ku-
chenne, lodówka, warnik i krzesła. Nie-
długo zostanie dokupiona zastawa kuchen-
na. W świetlicy już odbyła się pierwsza
osiemnastka. W kolejce czekają kolejne 
imprezy. 
-  Największym plusem Strachowa jest 
spokój. W okolicy nie ma żadnego prze-
mysłu. Na drodze głównej można spo-
tkać biegaczy i rowerzystów. Od niedaw-
na na Facebooku działa strona naszego
sołectwa. Wcześniej mieszkańcy z wła-
snych pieniędzy sfinansowali budowę 
altany – opowiada sołtys Sylwia Niedźwiedź.

    W Strachowie nie ma żadnego sklepu.
Ludzie robią zakupy w Rogowie Sobóc-
kim lub Sobótce. Jakie są minusy? 
W fatalnym stanie jest droga Kunów, 
Strachów, Żerzuszyce, Rogów Sobócki. 
Jest tak podziurawiona, że wymusza 
wolniejszą jazdę. Zarządcą drogi jest po-
wiat. Mieszkańcy wiele razy wysyłali do
starostwa pisma z prośbą o interwencję.
Niestety, bezskutecznie. 
-  Powiat poinformował, że droga zosta-
nie wyremontowana, jeśli położona zo-
stanie kanalizacja. Więc w najbliższej 
przyszłości nie ma na to szans. Udało 
się wyremontować przepust. Jednak z 
powodu nierównej nawierzchni uszko-
dzone zostały trzy pojazdy – dodaje pani
sołtys.
    W Strachowie brakuje też latarń ulicznych. 
Na remont elewacji czeka transformator. 
Gmina w tej sprawie będzie rozmawiać
z Tauronem. Jednak mieszkańców najbar-
dziej niepokoją plany inwestora, który 
chce w okolicy wybudować kopalnię kru-
szywa. Chodzi o Górę Kunowską położo-
ną zaledwie kilometr od Strachowa. 
-  Ludzie z Kunowa i Strachowa nie zga-
dzają się na kamieniołom. Niedawno in-
westor miał spotkać się z radnymi i wła-
dzami gminy, więc temat powrócił. Mó-
wi się, że kopalnia powstanie po zmianie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Sytuacji będziemy się 
przyglądać.  – mówi Wiesław Mierzwiak 
z rady sołeckiej. 

Według mieszkańców sielanka się skoń-
czy, kiedy ruszy wydobycie. Z dróg znik-
ną biegacze i cykliści, a pojawią się cię-
żarówki. Drogi w okolicy będą jeszcze
bardziej zniszczone. 

Francuska wieś koło Sobótki

    Strachów to specyficzna wieś. Prawie 
90 procent ludzi przyjechało tu z Francji. 
To Polacy, którzy opuścili ojczyznę po
pierwszej wojnie światowej i założyli 
tam rodziny. Powrócili po zakończeniu
II wojny. Pozostała część mieszkańców
pochodzi z centralnej Polski. 

   W końcu doczekaliśmy się nowoczesnej świetlicy - mówią Sylwia Niedźwiedź 
i Wiesław Mierzwiak 

    Największym plusem Strachowa jest spokój. W okolicy nie ma żadnego przemysłu – mówi pani sołtys

-  Do Strachowa przyjechałem w 1957 
roku. Panowała tu straszna bieda. W oko-
licy nie działały sklepy. Każdy organizo-
wał żywność, jak potrafił. Dumny jestem
z tego, że przyczyniłem się do otwarcia
pierwszego sklepu. Istniał on dosyć dłu-
go - do roku 2000 – opowiada Jan Michalak.

Mieszkaniec tłumaczy, że ostatni remont
drogi (położenie asfaltu) odbyło się 35 
lat temu. Jego dom stoi przy wjeździe do
Strachowa. Lokatorowi przeszkadza jed-
nak ruch ciężarówek z Nasławic. 

-  Z powodu drgań na elewacji domu od-
pada tynk. Boję się co będzie, jeśli ruszy
druga kopalnia. Tiry kursują przez Stra-
chów mimo zakazów – dodaje pan Jan.

    Jedynym zakładem, który po wojnie dzia-
łał w Strachowie była spółdzielnia rolni-
cza zajmująca się hodowlą świń. Zostały
po niej jedynie ruiny. 
Bursztynowa biżuteria na szkielecie 

    W latach 70. nieżyjący już sołtys Jan 
Waniszewski przypadkowo wykopał w
Strachowie różne dziwne przedmioty. 
Na miejsce wezwano archeologów, którzy 
odkopali grób liczący ok. 4 tys. lat. Wcześ-
niej Waniszewski przekazywał do Mu-
zeum Ślężańskiego wiele różnych przed-
miotów.
-  Na żwirowni w pobliżu wsi odkryto uni-
katowy grób kobiety. Według antropologa 
miała ona 30-50 lat. Szkielet trafił do Mu-
zeum Ślężańskiego. W mogile znaleziono
również naczynie w formie puchara ręcz-
nie wykonanego, w którym było praw-
dopodobnie pożywienie – opowiada 
Halina Śledzik-Kamińska, archeolog z
Muzeum Ślężańskiego. 
Przy szkielecie znaleziono bursztynowe
ozdoby i guziki z kości. We wsi odkopa-
no również starożytne grodzisko składa-
jące się z 8-11 domków. Budowla miała 
wał obronny wysoki na cztery metry.
Obecnie w okolicy rolnicy często na
polach wykopują fragmenty glinianych 
garnków. Najwięcej znajduje się na po-
lach w okolicach Rogowa Sobóckiego 
i Jordanowa Śląskiego. 

Jacek Bomersbach
Z powodu drgań na elewacji odpada tynk – pokazuje Jan Michalak 
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Dowiedz się więcej o zwierzętach,
które spotykasz na co dzień

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza na kolejną serię arty-
kułów z cyklu  „Dowiedz się więcej o zwierzętach, które spotykasz na co dzień”. 

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. Pająki to druga grupa zwie-
rząt, którymi zajmiemy się w naszym 
cyklu, a które mają ciekawe taktyki polo-
wania, komunikowania się oraz gody.

TYGRZYK PASKOWANY

   Kolejny pająk opisywany w naszym cy-
klu jest jednym z najpiękniej ubarwionych
pająków występujących w Polsce. Należy
do pająków sieciowych z rodziny krzyża-
kowatych i jest bliskim krewnym krzyżaka
ogrodowego. Trudno pomylić go z innym
gatunkiem. Za jego nazwę odpowiadają 
pięknie ubarwione większe samice, mo-
gące osiągać wielkość nawet do 25 mm.
Posiadają niewielki jasny, srebrzysty 
głowotułów i duży odwłok w charaktery-
stycznie ułożone na przemian żółte, białe
i czarne paski. Układ tych pasków przy-
pomina wzór na futrze tygrysa, stąd jego 
polska nazwa – tygrzyk paskowany. 
Samiec niewielkich rozmiarów 4 -7 mm, 
ubarwiony w odcieniach brązu i szarości,
posiada długie nogi. Ciało tygrzyków 
pokryte jest srebrzystymi włoskami.

    Tygrzyki można spotkać na porośniętych 
wysoką trawą łąkach, nieużytkach, w ła-
nach zbóż, ale także w ogrodach i sadach,
np. na krzakach malin. Ważne, by na da-
nym terenie występowały wysokie trawy, 
wśród których te pająki mogą zbudować
duże, koliste sieci. Ich sieci posiadają  
charakterystyczny znak odróżniający je
od innych pajęczych sieci – pionowy zy-
gzak, szew utkany z grubszych nici wzmac-
niający i zespalający całą sieć. 

    Tygrzyki są aktywne w dzień i można je
spotkać od maja do października. Czekają 
na ofiarę siedząc na środku sieci. Polują 
na muchy, motyle, ale także na ważki lub
koniki polne. Tak duża zdobycz wystarcza
im na tydzień. Tygrzyki wyróżniają się
także sposobem polowania. Najpierw 
pająk spuszcza na ofiarę lepką sieć, gdy ta
jest już unieruchomiona, wtedy ją kąsa
 i dokładniej omotuje. 
    Okres godowy tygrzyków przypada na 
lipiec i sierpień. Samce wędrują w poszu-
kiwaniu samic. Gdy uda im się znaleźć 
sieć samicy, potrząsają nią i gdy partnerka
jest gotowa pozwala samcowi wejść pod
swój odwłok. Dla większości samców 
kopulacja kończy się śmiercią, ponieważ
zostają zjedzone przez dużo większe 
samice. Pod koniec lata samica przędzie
kokon, w którym składa 300-400 jaj. 
 

Młode wylęgają się po miesiącu, jednak
zimę spędzają w kokonie i dopiero na 
wiosnę opuszczają go, rozpoczynając 
swe pajęcze życie. Gdy są niesprzyjające
warunki pogodowe maleńkie pajączki 
przędą wspólną sieć, na której siedzą, 
czekając na poprawę pogody. Tygrzyki
jak większość pająków produkują jad, 
który jest im potrzebny do zabijania ofiar.
Choć może ugryźć człowieka, zdarza się
to niezwykle rzadko. Jego jad jest porów-
nywalny do jadu os. U zdrowej osoby 
może wywołać swędzenie i zaczerwienie-

nie. Inaczej jest, gdy ukąsi osobę uczuloną.

Więcej o tych pięknych pająkach
można przeczytać w artykule Kacpra
Kowalczyka pt. „Tygrzyk paskowany
- opis, występowanie i zdjęcia. Pająk 
tygrzyk paskowany ciekawostki” na
stronie ekologia.pl

Monika Grajek-Trześniowska

Unikatowa „Dama” ze Strachowa
    Na wystawie stałej archeologicznej w 
Muzeum Ślężańskim w Sobótce ekspo-
nowany jest pochówek odkryty przy pra-
cach wykopaliskowych na osadzie wielo-
kulturowej w Strachowie. Szkielet uło-
żony był częściowo na prawym boku,
częściowo z klatką piersiową na wznak,
głową skierowany na południe, a twarzą
w kierunku wschodnim. Ręce były zgię-
te w łokciach, nogi zgięte w kolanach.
Na wysokości głowy, obok lewej kości
ramieniowej, stał kubek o kształcie dzwo-
nowatym. Po prawej stronie tułowia, mię-
dzy żebrami, znajdowało się osiem guzi-
ków kościanych. Przy szyi leżał guz bur-
sztynowy, a przy prawej kości skroniowej
zawieszka bursztynowa. 

STRACHOWICKIE ZNALEZISKA c.d ze strony 8

     Ciekawym zabytkiem jest odkryty glinia-
ny kubek dzwonowaty, cienkościenny, 
z lejowato rozchyloną na zewnątrz szyjką
i baniastym brzuścem, łagodnie przecho-
dzącym w słabo wyodrębnione, lekko 
wklęsłe dno. Taśmowate ucho zostało 
przymocowane na wysokości 3/4 naczynia.
Na szyjce i brzuścu znajduje się starannie
wykonany ornament o układzie strefowym:
pasma niezdobione (szerokości od 0,5 do 
1 cm), na przemian ze zdobionymi (sze-
rokości około 2 cm). Całość wykonana 
nakłuwaniem prostokątnym stempelkiem. 
Naczynie pokryte jest cienką warstwą 
czerwonej, tłustej glinki. Powierzchnia 
jest lśniąca i gładka. Wysokość naczynia
wynosi 12,8 cm. 

    Z wystroju odzieży pozostało osiem sto-
żkowatych guzów kościanych z otwor-
kiem przewierconym w kształcie literki 
V, prostokątny guz z bursztynu z otwor-
kiem przewierconym w kształcie litery 
U i kolista zawieszka bursztynowa.
    Pochówek ze Strachowa jest formą ob-
rządku pogrzebowego, często spotykaną 
w kulturze pucharów dzwonowatych kul-
tur neolitycznych (rolniczych) – szkielet
w układzie południe-północ, z twarzą 
zwróconą w kierunku wschodnim. Po-
wszechnie stosowany zwyczaj orientowa-
nia twarzy na wschód wiązał się przypu-
szczalnie z doniosłą rolą, jaką odgrywało
w wierzeniach tego ludu wschodzące 
słońce.
    Przedmioty wchodzące w skład wyposa-
żenia grobowego, m.in. pucharek dzwo-
nowaty jest dość powszechnie spotykany
w odkryciach na Śląsku (Chrzanów 
i Żerniki Wlk.- pow. Wrocław). Wyroby
z kości i bursztynu często towarzyszące
zespołom kultury pucharów dzwonowa-
tych, z terenu Dolnego Śląska dotychczas
jednak nie były znane.
    Stożkowate guziki kościane z otworkiem
 przewierconym w kształcie litery U sta-
nowią charakterystyczny inwentarz kul-
tury pucharów dzwonowatych na całym
obszarze jej występowania. Z terenów
 Polski znane są z dorzecza górnej Wisły.
Ozdoby bursztynowe (przypuszcza się, 
że pochodziły z terenów nadbałtyckich,
 

gdzie znajdował się ośrodek ich produkcji)
drogą handlu rozprzestrzeniały się po
 Europie.
    Podsumowując: omawiany pochówek na
Dolnym Śląsku jest znaleziskiem pojedyń-
czym. Na podstawie badań antropologi-
cznych zostało ustalone, że odkryty pochó-
wek jest płci żeńskiej, w wieku 30-50 lat,

o wzroście 164 cm. Jest to mieszaniec 
nordyczno-armenoidalno-laponaidalny.
„ D a m a ”  s p r z e d  4 0 0 0  l a t 
wraz ze współplemieńcami przybyła z
obszaru północno-zachodniej Europy.

Halina Śledzik-Kamińska
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SZTUKA
 KUCIA W METALU
Arkadiusz Gaczewski – dyrektor handlowy dużej firmy produkującej stal i kowal
artystyczny z Sobótki. Tworzy metalowe szyldy i elementy wystroju wnętrz. W je-
go kuźni powstają też specjalistyczne noże surwiwalowe i kuchenne. 

    Absolwent Politechniki Wrocławskiej – 
inżynier budownictwa pochodzi z Wro-
cławia. W Sobótce osiedlił się 14 lat te-
mu. Wszystkie wytworzone przedmioty
powstają w jego kuźni właśnie tutaj. 
Arkadiusz Gaczewski tłumaczy, że pasja
tworzenia rozpoczęła się w 2009 roku
na warsztatach w Wojciechowie – stoli-
cy polskiego kowalstwa.

-  Ma tam swoją siedzibę Stowarzyszenie
Kowali Polskich, które szkoli adeptów 
rzemiosła. Tam dowiedziałem się najwię-
cej o kuciu metalu. Poznałem podstawo-
we techniki kowalskie, zobaczyłem jak 
powstają przedmioty użytkowe, które 
służą ludziom przez dziesiątki lat. Przez
lata zgłębiłem to fascynujące rzemiosło
– opowiada Gaczewski. 
    Warsztaty w Wojciechowie nagrodzono
ludowym Oskarem za wkład w ratowanie
ginącego zawodu, propagowanie kowal-
stwa i utrwalanie odrębności regionalnych
w kowalstwie polskim. Na przestrzeni 
lat uczestniczyło w nich ponad 400 osób,
z których znaczna część założyła własne
kuźnie lub pracuje w firmach o podobnym
profilu. 

Noże myśliwskie i kuchenne 

    Metaloplastyka to dziedzina twórczości
obejmująca wyroby artystyczne, np. lampy,
świeczniki, szyldy, kraty. Termin pojawił 
się dopiero w dwudziestym wieku. W szer-
szym pojęciu  metaloplastyka obejmuje 
kowalstwo artystyczne, złotnictwo oraz 
techniki obróbki metali znane od starożyt-
ności - w tym produkcję broni białej. Kil-
ka lat temu twórca z Sobótki rozpoczął 
produkcję noży. 
-  Mam zamówienia na wykonanie noży 
użytkowych, surwiwalowych, myśliwskich,
finek oraz spersonalizowanych pod klientów.
Wykonałem wiele noży dla profesjonalnych
szefów kuchni. Niektóre na życzenie klien-
tów graweruję – opowiada kowal. 
    Wiele jego wyrobów powstaje na specja-
listycznym sprzęcie. Oprócz tradycyjnego
kowadła i paleniska używa frezarki, 
szlifierki, lasera i pieca hartowniczego. 
Pana Arka interesują też szable i miecze.
W przyszłości ma zamiar je tworzyć.
-  W procesie wytwarzania ostrza fascynu-
jąca jest metalurgia oraz sposób obróbki
cieplnej stali, który wpływa na jej wła-
ściwości. Kowal może sprawić że stal bę-
dzie twarda, lecz krucha lub miękka, ale
plastyczna. Metalurgia to ten mistyczny
pierwiastek, który towarzyszył kowalom
od wieków – dodaje.

    Z innych realizacji pana Arka warto wy-
mienić Pomnik Pamięci Twórców Ślężań-
skich w Sobótce, replikę tygla z kraty 
okiennej Jaroslava Vonki, szyld restaura-
cji Ślężański Młyn w Szczepanowie i ele-
menty wystroju wnętrz kilku wrocław-
skich restauracji.

Kowal studiuje na ASP

    Arkadiusz Gaczewski studiuje na wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych
na kierunku Dyscypliny Plastyczne
w Architekturze w pracowni rzeźby.
Chce w ten sposób wzbogacić swoje
rzemiosło i poznać inne techniki, które
można stosować w metaloplastyce. 
Pan Arkadiusz posiada mniejsze pale-
nisko, którego używa podczas imprez
plenerowych, np. Targów Sobótko-
wych Ludzie z ciekawością przyglą-. 
dają się procesowi powstawania pod-
ków i innych rzeczy. Widzami są zarów-
no dorośli, jak i dzieci. Dla wielu z
nich to fascynujące zjawisko. 
-  Na przestrzeni wieków wielcy mistrzo-
wie kowalstwa uszlachetniali rzemiosło
poszukując nowych kierunków jego for-
mowania i wpisywania w artystyczne 
trendy. Zgłębiali też wiedzę metalurgi-
czną przekazywaną z ojca na syna – koń-
czy pan Gaczewski. 

Jacek Bomersbach 

- Tam poznałem Ryszarda Mazura – wy-
bitnego kowala miejskiego z Wrocławia, 
który jest autorem wielu krat, balustrad 
i szyldów wpasowanych w architekturę
miejską. W latach 90. artysta wykonał
stylowe latarnie, które stoją na wrocław-
skim Rynku, moście Oławskim i Dwor-
cu Świebodzkim. To od niego pierwszy 
raz usłyszałem o Jaroslavie Vonce - mistrzu
kowalstwa z Sobótki – opowiada. 
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JUDO, SUMO I COŚ WIĘCEJ
Judo jest sportem ogólnorozwojowym.
Przygotowuje do innych dyscyplin, ta-
kich jak - jujitsu, zapasy czy karate. 
W sumo z kolei liczą się umiejętności. 
W ocenianiu zawodników wiele rzeczy
jest umownych. To nieprawda, że startu-
jący muszą być otyli – ten przekaz pow-
stał na potrzeby filmów sensacyjnych. 
Rozmowa z 16-letnim Mateuszem 
Sawickim - zawodnikiem klubów MKS
Juvenia Wrocław i UKS Dojo Sobótka. 

Co robisz, kiedy nie walczysz i jak za-
częła się twoja przygoda ze sportem ? 

-  Jestem z Rogowa Sobóckiego. Uczę 
się w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 
we Wrocławiu. Mieszkam w internacie
z tego powodu, że musiałem połączyć 
naukę z treningami. Przygodę ze sportem 
zacząłem mając zaledwie pięć lat. Nie-
przerwanie trenuję od 11 lat.

Uprawiasz kilka dyscyplin i odnosisz
sukcesy. To chyba nie jest łatwe.

-  Regularnie trenują judo. Sumo ćwiczę
nieregularnie, choć wiele razy brałem 
udział w zawodach.

Czy to prawda, że ćwicząc sumo trze-
ba posiadać odpowiednią wagę? 

-  Przyjął się taki stereotyp na potrzeby
filmów akcji, że zawodnicy muszą być 
otyli. Nic bardziej mylnego. Właściwie
ta dyscyplina w Polsce dopiero się roz-
wija. Oczywiście istnieją kategorie wa-
gowe i wiekowe. Ja ważąc 74 kg nie 
walczę z zawodnikami, którzy ważą 
dziewięćdziesiąt kg tylko w swojej kate-
gorii. W sumo fascynujące jest to, że 
trzeba być maksymalnie skoncentrowa-
nym na przeciwniku. Walka nie trwa, 
jak w judo, kilka minut, ale znacznie 
krócej – ok. 10 sekund. 

Co ci dają sztuki walki? Bo wysiłek, 
który w nie wkładasz jest ogromny.

-  Mam lepszą kondycję i samopoczucie.
Nie męczę się. Zaletą jest poprawa kon-
centracji. Łatwiej pokonuje się trudności
życia codziennego. Nie poddaje się im.
Jako sportowiec stałem się osobą bardziej
odpowiedzialną. W wieku 14 lat poradzi-
łem sobie sam przeprowadzając się z Ro-
gowa do Wrocławia. Rodzice tylko spra-
wdzali, jak się uczę.

Nie chcę generalizować, ale mam wraże-
nie, że dziś młodzi ludzie zamiast sportu
wolą gry komputerowe i Facebooka. Czy
istnieje jakiś sposób, aby przekonać ich
do zmiany trybu życia? 

-  Sport daje wiele możliwości. Ludzie 
jednak boją się rozpocząć treningi lub 
prościej mówiąc – nie chce im się. Zau-
ważyłem, że koledzy, dla których inter-
net stał się drugim życiem, zamykają się
w sobie. Podczas treningów zaletą jest
poznawanie samego siebie i swoich mo-
żliwości. W trakcie wyjazdów na zawody
poznajesz setki ciekawych osób, z który-
mi później przez lata utrzymujesz kontak-
ty. Tak poznałem wielu ludzi na obozach
w Gruzji, czy na Łotwie. Do dziś ze wszyst-
kimi mam kontakty. Sport jest odskocz-
nią od trudnej rzeczywistości. Na tre-
ningach przestaje się myśleć o porażkach 
w szkole i pracy.

Czy oprócz sportu masz jakieś hobby? 

- Jestem gadatliwy i lubię rozmawiać. 
Chyba mam zadatki na dziennikarza.
Chciałbym w przyszłości wykorzystać
sport i poznawać organizm człowieka, 
dlatego interesuję się fizjoterapią i psy-
chologią sportową. Sporo wiem o die-
tetyce. Dużą odskocznią jest matematyka.
W moim liceum istnieją klasy sportowe, 
ja jednak jestem w klasie o poszerzonej
fizyce i matematyce. Kręcą mnie wszyst-
kie przedmioty ścisłe. Swoją przyszłość
wiążę z fizjoterapią lub dziennikarstwem.

Mistrzostwa i nagrody

    Mateusz Sawicki przygodę z judo roz-
począł w wieku pięciu lat pod okiem 
trenera Bartłomieja Zamęckiego w So-
bótce. Osiągnięcia w sumo zawdzięcza 
trenerce Aleksandrze Grygiel. Dzięki 
zdobytym umiejętnościom dzielnie
wspina się po najwyższe zwycięstwa.
Brał udział w wielu zawodach, na któ-
rych zajmował wysokie miejsca. Jest 
członkiem kadry narodowej Sumo, kadry
wojewódzkiej Dolnego Śląska w Judo
oraz Mistrzem Polski Juniorów w Sumo
w 2022 roku. Ma zagwarantowany wy-
jazd na Mistrzostwa Europy w sumo w
październiku w Tallinie. Niedawno za
zdobycie brązowego medalu na Mistrzo-
stwach Europy w Sumo w 2021 roku z
rąk Marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego - Cezarego Przybylskiego
- otrzymał stypendium na 2022 rok. 

Rozmawiał Jacek Bomersbach

Kręcą mnie wszystkie przedmioty ścisłe. Swoją przyszłość wiążę z fizjoterapią – mówi Mateusz Sawicki

   Sport daje wiele możliwości. Podczas wyjazdów na zawody poznajesz setki cie-
kawych i miłych osób, z którymi później utrzymujesz kontakty przez wiele lat

Na każdych zawodach staram się dać z siebie wszystko 
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GALERIA TWÓRCÓW 
MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO W SOBÓTCE

C.D.N.

 20 lat kierowania Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu i oddziale w Muzeum Ślężańskim w Sobótce

    W maju 1979 roku prof. dr hab. Jerzy
Lodowski powołany został na stano-
wisko dyrektora Muzeum Archeolo-
gicznego we Wrocławiu – jednocze-
śnie oddziału Muzeum Ślężańskiego
w Sobótce, po wcześniejszym przej-
ściu na emeryturę poprzedniego dyrek-
tora prof. dr hab. Wandy Sarnowskiej.
    Jerzy Lodowski ukończył studia w 1958 r. 
na Uniwersytecie Wrocławskim, uzysku-
jąc dyplom za pracę pt. „Cykl kultur wstę-
gowych w neolicie na Dolnym Śląsku”.
Tam też w 1967 roku w Katedrze Arche-
ologii przedstawił pracę doktorską, pt. 
„Grody wczesnośredniowieczne Śląska
środkowego na tle osadnictwa”. Pracując 
jeszcze w Instytucie Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie w 1980 
roku w oparciu o monografię pt. „Dolny 
Śląsk na początku średniowiecza (VI-X w.)” 
i dorobek naukowy uzyskał habilitację. 
Praca ta stała się bazą źródłową do 
dalszych badań i studiów nad problematyką
plemion śląskich.

   Kierując od 1979 roku Muzeum Arche-
ologicznym we Wrocławiu i jednocześnie
Muzeum Ślężańskim w Sobótce, stano-
wiącym oddział tegoż muzeum, prowa-
dził wiele prac społecznych z racji swe-
go zawodu. Był prezesem wrocławskiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Arche-
ologicznego i Numizmatycznego przy 
oddziale PAN we Wrocławiu w okresie 
od 1981-1990 roku. Od 1983 roku był 
członkiem Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego oraz Komisji Archeologicznej
p r z y  o d d z i a l e  PA N  w e  Wr o c ł a w i u . 
W latach 1984-1985 był członkiem Komi-
tetu Redakcyjnego czasopisma-rocznika
„Przegląd Archeologiczny”. Od 1980 roku
pełnił funkcję redaktora rocznika muzeal-
nego „Silesia Antiqua”, a od 1985 roku 
uczestniczył w pracach kolegium redakcyjnego 
„Zeszytów Muzealnych Ziemi Kłodzkiej”. 
Aktywnie uczestniczył w popularyzacji 
wiedzy z zakresu najdawniejszych dzie-
jów Śląska przez wykłady, prelekcje, 
odczyty, artykuły popularnonaukowe w
prasie, radiu i telewizji.
    Podczas pracy w muzeum rozszerza 
swoje zainteresowania naukowe o późne
średniowiecze i czasy historyczne. Roz-
poczyna badania archeologiczno-architek-
toniczne zamków rycerskich w Bardzie 
i Gniewoszowie (Zamek Szczerba), Za-
górzu Śląskim (Zamek Grodno). Konsul-
tuje prace wykopaliskowe na zamku
 Rogowiec i we Wleniu. Pod jego kierow-
nictwem przeprowadzono badania ratow-
nicze w Nowym Mieście (ul. Bernardyń-
ska) we Wrocławiu oraz przy ul. Sukien-
nice. W latach 1992 -1999 sprawował 
kierownictwo naukowe ratowniczych 
badań archeologiczno-architektonicznych 
na pl. Dominikańskim we Wrocławiu. Był

konsultantem naukowym badań miast 
średniowiecznych i nowożytnych w 
Głogowie, Legnicy, Lwówku Śląskim, 
Oławie i Środzie Śląskiej.

    Recenzował 3 prace doktorskie dla Uni-
wersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu
w Poznaniu, opiniował do druku kilka 
monografii i wiele artykułów. W ramach
programu badawczego Uniwersytetu
Wrocławskiego kierował tematem „Dzieje
Ziemi Kłodzkiej” w latach 1984-1985. 

Profesor Jerzy Lodowski w gabinecie, Archiwum Muzeum

    Dzięki zabiegom dyrektora Lodowskiego,
Muzeum Archeologiczne we współpracy
z Centrum Badań Śląskoznawczych i Bo-
hemistycznych Uniwersytetu Wrocław-
skiego wydawało materiały z międzyna-
rodowych konferencji pt. „Kultura wcze-
snośredniowiecznego Śląska i Czech”.

   Pod dyrekcją Jerzego Lodowskiego pracow-
nicy  Muzeum Archeologicznego  we 
Wrocławiu i Ślężańskiego w Sobótce 
wykonali bardzo wiele ciekawych wystaw,
konferencji naukowych, konkursów, zajęć
edukacyjnych. Niektóre zyskały uznanie 
w kraju i za granicą, m. in. „Kultura łużyc-
ka na Śląsku”, „Początki miast w Polsce
południowo-zachodniej”, „Groby książęce
z III/IV w. n.e. z Zakrzowa-Wrocławia”,
„Początki chrześcijaństwa na Śląsku”. 
W latach 1996-1997 zrealizowana została
całkowicie od nowa duża ekspozycja 
stała - „Śląsk starożytny”, wykorzystująca
najnowsze odkrycia.

   Przez okres swojego zarządzania najbar-
dziej zmagał się z niedostatkiem finansów,
jak większość dyrektorów instytucji kul-
tury we Wrocławiu, co ograniczało bardzo
znacznie działalność naukowo-oświatową, 
ale skromne środki na częściową naprawę
dachu Muzeum Ślężańskiego w Sobótce
znalazł. Do jego niepowodzeń zaliczyć 
można likwidację oddziału Muzeum Ar-
cheologicznego w Oleśnicy, mającego 
swoją siedzibę w części renesansowego
zamku. Będąc jeszcze dyrektorem Muze-
um Archeologicznego prowadził wykłady
z muzeologii i archeologii  średniowiecza
dla studentów archeologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. 

Jerzy Lodowski 

    Po przejściu na emeryturę w latach 2000-
2004 pracował na Uniwersytecie Wrocław-
skim, gdzie w roku 2000 został przez
rektora mianowany profesorem Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. 

    Zmarł 1 marca 2019 roku. Pochowany 
został w grobie rodzinnym na Cmentarzu 
Grabiszyńskim we Wrocławiu..................

Halina Śledzik-Kamińska
Archeolog z Muzeum Ślężańskiego

Poszukiwany  pracownik:  
- opiekun ekspozycji - 1 etat
- konserwator 1/2 etatu
 

Praca 
w Muzeum Ślężańskim 

Więcej informacji :  
609576014 lub 71 316 2622. 
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ROZWÓJ	TURYSTYKI	W	MASYWIE	ŚLĘŻY
    Turystów wędrujących na szczyt przy-
bywało. W roku 1837 na środku pod-
szczytowej polany zbudowano pierwsze
schronisko. Wzniósł je i prowadził 
właściciel pochodzący prawdopodobnie
z Sobótki. Nazwane zostało Mszany 
Domek. Funkcjonowało ono tylko latem.
Zmęczony turysta mógł tam przenoco-
wać na sianie. Domek był skromny, 
drewniany, parterowy, kryty słomą. 
Do niego przylegała niższa przybu-
dówka, określana jako stodoła. 
    Skromny Domek Mszany nie zaspokajał
potrzeb wciąż rosnącej rzeszy turystów, 
dlatego w latach 1851-1852 zbudowano 
nowe, na tamten czas obszerne schronisko, 
w pobliżu obecnego budynku, naprzeciw
wejścia na polanę. Drewniany zrębowy
budynek składał się z dwóch części, róż-
niących się nieco. Pierwsza wyższa część 
(parter, piętro i wysokie poddasze) nawią-
zywała do modnego w pierwszej połowie
XIX w. stylu szwajcarskiego. Pokryta była
dachem z dużym okapem pod ścianą szczy-
tową, balkonem wspartym na wspornikach
i dekoracyjną snycerką. Tutaj znajdowały 
się pokoje dla turystów. Niższa część restau-
racyjna (parter i poddasze), z podcieniem
wspartym na pięciu słupach, nawiązywała 
do budownictwa śląskiego. Pierwotną podo-
biznę schroniska można oglądać namalowa-
ną na historycznej szklance z około 1860
roku, prezentowanej na stałej wystawie 
szkła w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej 
Górze. Obok schroniska, na lewo od niego,
widoczny jest jeszcze niewielki budynek 
gospodarczy o ścianach oszalowanych drew-
nem.

    Jednocześnie z budową schroniska podjęto 
odbudowę, a właściwie budowę nowego
kościoła (po pożarze z 1834 r. poprzed-
niego kościoła). Pielgrzymów i turystów 
wciąż przybywało. Dla osób mniej spraw-
nych fizycznie, dla dzieci oraz eleganc-
kich pań w kapeluszach i długich suk-
niach, uruchomiono usługi w postaci
lektyki czy wyprawy na szczyt góry osioł-
kiem. Do pilnej odbudowy kościoła wy-
korzystano koncepcję skromnego kościoła
o neoromańskich formach, opracowanych 
przez Antona Gerickiego. Odbudowę pro-
wadzono w latach 1851-1852, w części 
wykorzystując duże fragmenty kościoła 
barokowego, usuwając jednak większość
detali (zachowano tablicę fundacyjną 
wmurowaną nad południowym wejściem
do obecnego kościoła). Wtedy też rozebrano
pozostałości arkad przylegających do kor-
pusu, wcześniej intensywnie eksploatowa-
nych przez turystów i pielgrzymów. 

    Wśród licznej rzeszy turystów odwiedza-
jących schronisko byli znani Polacy: m.in.
Zygmunt Bogusz Stęczyński, Wincenty 
Pol i Roman Zmorski.
    W roku 1885 powstało Ślężańskie Towa-
rzystwo Górskie. Z jego inicjatywy w 
1901 r. przebudowano wieżę kościoła,
dodając do niej galeryjkę metalową, aby
utworzyć nowy punkt widokowy dla 
turystów. Towarzystwo Ślężańskie spra-
wowało patronat nad schroniskiem, jedy-
nym na terenie działania organizacji. 

     W 1903 r. powstała koncepcja rozbudo-
wy schroniska. Projekt opracowany przez

    Dla Haasego – właściciela Browaru Miesz-
czańskiego we Wrocławiu, zainwesto-
wanie w schronisko było przemyślanym
posunięciem handlowym. Starał się wejść
w posiadanie obiektów, gdzie mógłby 
sprzedawać wyroby swojego browaru. 
Haase liczył, że na tłumnie odwiedzanej
górze Ślęży jego piwo uwielbiane przez
Prusaków (i nie tylko) będzie się lało 
strumieniami. Część gastronomiczna schro-
niska była przebudowywana kilkakrotnie.
Przed wojną w niedzielę zatrudniano na

Ślęży kilkunastu kelnerów. Sądzić można, 
że Haase się nie pomylił. Turystyka na 
szczyt Ślęży się zwielokrotniła, a uwień-
czeniem wysiłku było piwo dla zmęczo-

    Uroczystość położenia kamienia węgielne-
go pod budowę nowego schroniska na 
Ślęży odbyła się w niedzielę 6 maja 1907
roku. Przygotowano ten dzień bardzo uro-
czyście. Około południa wyruszył z Sobótki
na Ślężę pochód, w którym dominowali 
członkowie Towarzystwa Ślężańskiego. 
Zebrano się w miejscu przyszłej budowy. 
Przybyli goście i turyści. Wysłuchano orkie-
stry, a następnie przemówienia przewodni-
czącego sekcji wrocławskiej Towarzystwa,

architekta Carla Klimma miał być zreali-
zowany do roku 1905. Jednak nie znale-
ziono inwestora. W roku 1905 mistrz mu-
rarski Sandmann z Proszkowic wykonał 
kolejny projekt rozbudowy schroniska na
zlecenie browaru w Górce. Jednak i ten
projekt nie został podjęty. Skuteczne oka-
zały się rozmowy z wrocławskim browar-
nikiem –  radcą handlowym Georgiem 
Haasem – jednym ze znaczniejszych prze-
mysłowców wrocławskich. Haase zdecy-
dował się sfinansować budowę całkiem
nowego, murowanego schroniska. On też
stał się jego pierwszym właścicielem. Pro-
jektantem ponownie został Carl Klimm.

nego wejściem turysty.

Wieżycy.

dra G. Lustiga – wrocławskiego lekarza i 
radcy sanitarnego, a jednocześnie archeolo-
ga amatora, który swą pozazawodową dzia-
łalność naukową związał przede wszystkim
ze Ślężą i jej okolicami. Lustig był również 
działaczem Towarzystwa Ślężańskiego, zasłu-
żonym dla rozwoju tej organizacji i propagu-
jącym rekreacyjne walory Masywu Ślęży 
(imię Lustiga nadano źródłu na północnym
stoku góry Stolnej, koło barokowej kapliczki).
Głos zabrał ówczesny burmistrz Sobótki, który
odczytał treść dokumentu fundacyjnego, potem
wmurowanego w fundament schroniska. Sym-
boliczne uderzenie młotka było kulminacyj-
nym punktem, po czym zaśpiewał chór Mę-
skiego Towarzystwa Śpiewaczego z Sobótki.
W późnych godzinach wieczornych podzi-
wiano jeszcze ognie bengalskie na niedawno
wybudowanej Wieży Bismarcka na górze 

    Rok później, 23 maja 1908 r., odbyła się  

    Nowe schronisko to znany, do dziś istnie-
jący obiekt. Murowany piętrowy budynek,
na kamiennej podmurówce, zbudowany 
był na rzucie litery C. Poszczególne skrzy-
dła nakryte są stromymi dachami ceramicz-
nymi o zróżnicowanych formach i nie-
jednakowej wysokości. Dzięki takiemu 
uformowaniu bryły i stosownej skali bu-
dynek ten dobrze wpisuje się w krajo-
braz kulturowy szczytu góry. Służy tury-
stom do chwili obecnej...............................

Archeolog w Muzeum Ślężańskim
Halina Śledzik-Kamińska

jeszcze bardziej okazała uroczystość
na Ślęży, gdy po tak krótko trwającej
budowie dokonywano otwarcia schroni-
ska. Tego typu spotkania były dość często
organizowane na okoliczność licznych 
inwestycji realizowanych w górach dla
turystów. Stanowiły element ówczesnej
kultury. 

     Góra Ślęża – szczyt. Stare schronisko (już nieistniejące) i kościół z galeryjką przy wieży widokowej (pocztówka wysłana
w 1913 r. – ze zbiorów Muzeum Ślężańskiego)

    Góra Ślęża – szczyt. Nowe schronisko z 1908 r. (pocztówka ze zbiorów Muze-
um Ślężańskiego)
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WroClavile 
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

w Sobótce  ze zwycięskim Przemysławem Kojsem
    Trzecia edycja Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego Wroclavile zaowo-
cowała wygraną sobótczanina, Przemka
Kojsa. Młody mistrz fortepianu, a na co 
dzień także wokalista, członek lokalnego 
zespołu BonfireSquad zmierzył się z uczest-
nikami z kilku krajów Europy, którzy 
wzięli udział w przesłuchaniach konkur-
sowych trwających dwa dni w Ślężańskim
Ośrodku Kultury. 
    Wroclavile to wspierany przez ŚOK oraz
partnerów konkurs, w którym - tylko z
nazwy - amatorsko grający pasjonaci mo-
gą zaprezentować swoje umiejętności. 
A te bywają niejednokrotnie wirtuozer-
skie. To konkurs, który - jak mówi jego 

    Na kilka dni w Sobótce załopotały mię-
dzynarodowe flagi, aby publiczność ze-
brana na uroczystej gali mogła podziwiać
grę konkursowiczów i... jury. Dzięki nim
fortepian brzmiał donośnie i szlachetnie,
jak na króla instrumentów przystało.

dyrektor Paweł Melka - propaguje także
polską kulturę muzyczną w kraju i za
granicą, jest zachętą dla ludzi w każdym
wieku do rozpoczęcia nauki gry na forte-
pianie, zwraca uwagę na walory artysty-
czne i muzyczną wyobraźnię. 

(rcks)

Nowy mural miejski
    Z inicjatywy Ślężańskiego Ośrodka Kultury, przy wsparciu finansowym kopalni 
KOSD Sp. z o.o. Sp.k., kopalni SKSM Sp. z o.o., zaangażowaniu dyrektora ŚOK 
Michała Hajdukiewicza i udziale właścicieli posesji powstał nowy miejski mural,
jako działanie poprawiające estetykę przestrzeni miejskiej i promujące walory 
kulturowo-historyczne. Inicjatywa artystyczna objęła miejsce przy ul. Mickiewicza
i Warszawskiej, które tego ewidentnie potrzebowało. Zaniedbany mur wylany z
betonu w latach 60. zyskał wreszcie nowy, świeży wygląd, dzięki czemu udało się 
usunąć jeden z głównych, choć dotąd prawie już niezauważalny, szpecący fragment
tkanki tej części miasta. 

Koncepcja artystyczna: Katarzyna Miela, Magdalena Kubiak, Michał Hajdukiewicz, 
Michał Chabielski.
Wykonawca muralu: Piotr Wiśniewski.
Pomoc wykonawcza: młodzież wolontariatu Muzeum Ślężańskiego.

    Mural powstał kilkadziesiąt metrów od dawnej, nieistniejącej bramy miejskiej – 
tzw. Bramy Strzelińskiej (wylot z ul. Mickiewicza). Panorama oparta jest o rycinę 
z ok. połowy XVIII wieku. Widok otaczają symboliczne dla Sobótki postaci: 
św. Jakuba Starszego – patrona miasta oraz Piotra Włostowica. Widoczne napisy 
to pierwsze nazwy Sobótki – znanej w dawnych wiekach jako osada targowa: 
Forum sub monte (Targ pod górą) Forum in Sabat (Targ w Sobocie). Przy muralu
odbędą się jeszcze działania twórcze z udziałem artysty - Michała Chabielskiego.
Dyrektor ŚOK składa podziękowania szefostwu tutejszych kopalni i wszystkim 
zaangażowanym za wsparcie inicjatywy. (rcks)

Ślężańska Osnowa
Promocja tomiku poezji dr Haliny Nestor Związkiewicz

Wieczór wspomnieniowy o szanowanej
lekarce i cenionej poetce zgromadził 
zacne i liczne audytorium gości oraz 
mieszkańców Sobótki i gminy. 

    Serdecznie dziękujemy pani Wiesławie
Kajderowicz za przybycie wraz z rodziną
i przyjaciółmi oraz za podzielenie się z 
zebranymi wspomnieniem o swojej przy-
jaciółce i autorce wierszy. Dzięki pani 
Wiesławie poetycka scheda po autorce 
ocalała i została utrwalona dla potomnych.

Dalsze starania o jej wydanie podjął dyrek-
tor ŚOK, Michał Hajdukiewicz, redakcji
całości dokonał zespół Biblioteki ŚOK, 
pod kierownictwem Ewy Dąbrowskiej: 
Magdalena Deląg i Magdalena Kubiak, 
opracowanie graficzne wykonała pani 
Katarzyna Miela, wstępem merytorycznym
opatrzyła pani Helena Kuriata, a mecenatem
wydawniczym objęła Drukarnia Antex. 
Dzięki tym działaniom środowiskowym
utrwaliliśmy fragment cennej twórczości 

lokalnej, który być może będzie jeszcze 
ożywał pod innymi postaciami pod Ślężą.
    Program wieczoru z okazji rocznicy urodzin
poetki uświetniła wzorcowa recytacja wy-
branych utworów z tomiku w wykonaniu 
Dariusza Lecha, aktora i twórcy Fundacji
Choreia. Pięknych i nastrojowych wrażeń
dostarczył znakomicie przyjęty recital 
skrzypcowo-wiolonczelowy w muzycznym
duecie solistek Filharmonii Sudeckiej: 
Dagmary Karkulowskiej-Nowak i Teatru
Capitol: Bożeny Kotwińskiej. Wydarzeniu
towarzyszyła mini  wystawa obrazów 
znanego w naszym środowisku piewcy 
Ziemi Ślężańskiej, pana Władysława 
Dzielnickiego, którego akwarela zdobi 
okładkę książeczki.

Podczas klimatycznego spotkania po-
dziękowano wszystkim, którzy przyczy-
nili się do wydania tomiku, w tym ilustra-
torom związanym ze Ślężą, których prace
wzbogaciły wydawnictwo, a wśród nich 
p. Ewelinie Staniszewskiej, Justynie Ka-
rolinie Gałązce, Magdalenie Deląg, 
Zuzannie Milewicz, Andrzejowi Kociń-
skiemu, Szymonowi Cichowskiemu – 
zaangażowanym twórczo i społecznie
artystom-rysownikom naszej gminy.
Poręczna, barwna, minimalistyczna
forma, ale bogata lokalną treścią ksią-
żeczka już zdążyła zadebiutować we 
Wrocławiu na Targach Książki Regio-
nalnej SILESIANA. 

(rcks)

Foto: Paweł Młyńskifot. wroclaw.gosc.pl
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Dziecięca gala z Marią Konopnicką
„Literacki świat Marii Konopnickiej" to
ponadgminne wydarzenie zorganizowane
dla upamiętnienia Roku Marii Konopnickiej 
(2022 - z ustanowienia Sejmu RP) przez 
Bibliotekę ŚOK wraz z Zespołem Szkol-
no-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim,
którego autorka „Roty” jest patronką. Do
udziału w nim zaproszono wszystkie szko-
ły w gminie oraz Publiczną Szkołę Podsta-
wową w Jordanowie Śl., której również
patronuje M. Konopnicka.

    23 maja br., w dniu 180. Rocznicy urodzin 
poetki, podczas uroczystej gali odbył się 
konkurs recytatorski dla uczniów klas 
0-4, w którego jury zasiedli: Iwona Szy-
dłowska - przewodnicząca, dyrektor MOW
w Sobótce, Joanna Berezecka-Zywer, 
kierownik Referatu Oświaty i Promocji 
i Tomasz Nycz, specjalista ds. działalno-
ści instruktorskiej i artystycznej ŚOK. 
Rozstrzygnięto również koordynowane
wcześniej w szkołach konkursy plasty-
czne w trzech kategoriach:
1. Kreatywny kapelusz Marii Konopnic-
kiej dla uczniów klas 5 – 8;.................
2.  Portret Marii Konopnickiej dla 
uczniów klas 5 – 8;.....................................
3. Ilustracja do utworu Marii Konopnic-
kiej dla uczniów klas 0 – 4..................

Spotkanie artystycznie uświetniły:................................................................................
- wywiad z Bohaterką dnia i Roku, opracowany i zagrany przez Panie Bibliotekarki,
- wdzięczne występy uczniów ZSP w Rogowie Sobóckim: klasy "0" z p. Barbarą Plutą 
i p. Magdaleną Mielczarek,...............................................................................................
- spektakl szkolnej grupy teatralnej "Pan Zielonka", od lat perfekcyjnie przygotowy-
wanej przez p. Karolinę Gajewską, tym razem we współpracy z paniami - Urszulą 
Nicińską, Martą Droszczak i Ireną Gajewską.

Podczas ceremonii wręczania nagród 
i dyplomów uhonorowano wszystkich
koordynatorów szkolnych, pedagogów
przygotowujących laureatów i uczestników,
a także szkoły biorące udział w konkursach.
Prace plastyczne laureatów wyeksponowane
zostały w holu RCKS.

Składamy serdeczne podziękowania 
dyrektor ZSP w Rogowie Sobóckim, 
p. Marioli Pilichowskiej oraz polonistce,
p. Karolinie Gajewskiej za wieloletnią
udaną współpracę, a szczególnie za
współorganizowanie z Pań Zespołem
obchodów Roku Marii Konopnickiej.

(bibl)

Foto: Paweł Młyński

Konstruktywny Dzień Pszczół

    W piątek 20 maja nastąpiła instalacja 
miejska ceramicznych poideł, domków 
dla owadów i donic. W dniu poświęcone-
mu pożytecznym owadom Ślężański 
Ośrodek Kultury wraz z grupą młodzieży
 – uczestników zeszłorocznych warsztatów
ceramicznych – umieścił w przestrzeni
Sobótki praktyczne ozdoby. Akcję mon-
tażu poprowadzili Anita Szprych i Michał
Chabielski, artyści i wykładowcy DSW
we Wrocławiu. Działania wspomagała
firma HADLUX. Obiekty te ozdobiły
zieleńce miejskie okolicy poczty (Pom-
nik Twórców Ślężańskich) oraz centrum
miasta. 

    Organizatorzy akcji proszą o poszanowa-
nie wykonanych prac, które w założeniu
mają służyć „braciom mniejszym” i upięk-
szeniu przestrzeni. Prace, powstałe w 
ramach projektu ŚOK: „Mała architektu-
ra krajobrazu”, są dziełem: Wiktorii Wasz-
czuk, Klaudii Żankowskiej, Lili Dolhacz,
Filipa Dolhacz, Emilii Myśleckiej, Joanny 
Smolińskiej, Zuzanny Milewicz, Agnieszki 
Waszczuk.

Projekt współfinansowany 
przez OPS w Sobótce.

(rcks)

„Ocalić skrzydła”
    Ślężański Ośrodek Kultury 10 maja 
zorganizował wernisaż wystawy ilustra-
cji Agnieszki Semaniszyn-Konat, który
uzupełniony został tekstami Jowity 
Wowczak. Na wernisażu przedstawiono
prace graficzne oraz utwory literackie 
pochodzące z książki dla dorosłych -
picturebooka pt. „Ocalić Skrzydła” mó-
wiącej o potrzebach i emocjach dzieci 
w szkole. Za pomocą obrazów i inspiru-
jących treści autorki podjęły się próby 
odzwierciedlenia wewnętrznego świata
dzieci, ich wrażliwości, emocji, moty-
wacji oraz pragnień. Książka i wystawa
to pewnego rodzaju przewodnik dla doro-
słych, który pomaga zrozumieć dzieci, 
ich świat i emocje, które im towarzyszą.

(rcks)
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Zagrali posłowie, strażacy i samorządowcy
Dziewięć drużyn amatorskich wzięło 
udział w Turnieju Piłki Nożnej o Pu-
char Posła Pawła Hreniaka. Imprezę
zorganizowano na stadionie przy 
Alei św. Anny. Pierwsze miejsce zdoby-
ła 3. Wrocławska Brygada Radiotech-
niczna. 

    Na drugim miejscu uplasowali się strażacy
z Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej we Wrocławiu. Na trzecim
–  Ochotnicza Straż Pożarna z Miękini,
którą na miejscu wspierał Marian Grzegor-
czyn, wójt Miękini. Rozgrywki odbywały 
się jednocześnie na dwóch płytach boiska. 

-  Wszystkie zaproszone drużyny i zawo-
dnicy dopisali. Tego typu imprezy powin-
ny się u nas częściej odbywać. Podczas 
przerw wymieniamy się informacjami 
– mówi Mirosław Jarosz, burmistrz Sobótki.

    Drużynę samorządowców tworzyli posło-
wie, wójtowie i burmistrzowie z naszego
regionu.
-  To już drugie spotkanie. Na pierwszym 
graliśmy w siatkę w hali sportowej. Dziś
na orliku. Mecze na świeżym powietrzu 
wymagają od nas większej formy. To kolejny

weekend, kiedy możemy się spotkać na luzie
w gronie samorządowców – tłumaczy poseł
Paweł Hreniak.
    W turnieju wziął udział również poseł 
Marcin Gwóźdź, który w sejmie z innymi 
parlamentarzystami tworzy drużynę piłkar-
ską.

-  Mecze dostosowane są do naszych
możliwości. Na boisku pojawiają się
panowie z brzuszkiem i siwymi włosa-
mi. Ale tak naprawdę chodzi tu o inte-
grację. Rozmawiamy też o tym, co par-
lamentarzyści mogą zrobić dla lokal-
nego samorządu – podkreśla poseł.

    Zawodnicy przekonywali, że imprezy w
Sobótce są okazją do pooddychania czy-
stym powietrzem z dala od zatłoczonych
miast. 

-  Ochrona Środowiska oddycha tutaj świe-
żym powietrzem. Jestem z Wrocławia, ale
Sobótka zawsze była dla mnie miejscem 
do wypoczynku. Niestety we Wrocławiu 
kopciuchy i ruch uliczny generuje więcej 
zanieczyszczeń – mówił Łukasza Kaszte-
lowicz – prezes zarządu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu z drużyny 
samorządowców.
    Na czwartym miejscu uplasowali się zawod-
nicy z 16. Dywizji Wojsk Obrony Teryto-
rialnej z Wrocławia. Piąta pozycja – OSP 
gmina Sobótka, szósta – samorządowcy, 
siódma – księża z Archidiecezji Wrocław-
skiej, ósma – OSP Pichorowice i na ostat-
niej dziewiątej – Wojewódzka Inspekcja 
Transportu Drogowego z Wrocławia. (bom)

Sędzią głównym był Stanisław Petryków. 
Organizatorzy: Ślężański Ośrodek Sportu
i Rekreacji, UMiG Sobótka.

SZLACHETNY RAJD DLA KLIMATU
    W sobotę 4 czerwca o godz. 10:00 z so-
bóckiego rynku wystartował rajd rowero-
wy dla klimatu. Uczestnicy rajdu mają 
do pokonania łącznie ponad 6 tys. kilo-
metrów przez Niemcy, Danię, Norwegię
i Finlandię. Finał rajdu ma miejsce w
Rovaniemi. Reprezentantem Sobóki w
tym przedsięwzięciu jest pan Antoni 
Stankiewicz – działacz społeczny, wice-
prezes Klubu Biegacza i właściciel znanej
lokalnej drukarni „Antex”.

    Najważniejszym celem rajdu dla klimatu
jest popularyzacja roweru, jako doskona-
łego środka transportu, nieemitującego 
spalin  i hałasu, a jednocześnie sprzyjają-
cemu codziennej aktywności fizycznej,

która jest najlepszym sposobem na zapo-
bieganie chorobom cywilizacyjnym. Drugi 
ważny cel to zwrócenie uwagi na katastro-
falne w skutkach ocieplenie klimatu spo-
wodowane działalnością człowieka, a 
szczególnie korzystanie z paliw kopalnych,
których spalanie jest jednocześnie jedną 
z przyczyn trującego smogu, zalegające-
go nad polskimi miastami. Trzeci cel to
zwrócenie uwagi na globalny problem 
zanieczyszczenia środowiska plastikiem,
zagrażającym zdrowiu ludzi i przyczynia-
jącym się co roku do śmierci milionów 
istnień, m.in. morskich ptaków, ssaków,
ryb.

(red)
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