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    Na sesji Ewa Dąbrowska, kierownik biblio-
teki w Sobótce, przekazała wszystkim po-
zdrowienia od Marka Dąbrowskiego. So-
bótczanin od grudnia przebywa na Antar-
ktydzie w stacji badawczej im. Henryka 
Arctowskiego. Jest członkiem 46. wypra-
wy antarktycznej  Polskiej  Akademii 
Nauk. W trakcie wyświetlono krótką re-
lację ze stacji. Na scenę zaproszono rów-
nież  Antoniego Stankiewicza ,  k tóry 
wziął udział w Międzynarodowym Raj-
dzie dla Klimatu. Celem tego sportowe-
go wydarzenia było zwrócenie uwagi na 
fatalne skutki ocieplenia klimatu i popu-
laryzacja jazdy rowerem. 

    W dalszej części sesji dyplomami wyróż-
niono firmy i przedsiębiorców, którzy
zaangażowali się w organizację Gmin-
nych Dożynek.    

-  Święto plonów odbyło się w niesamowi-
tej atmosferze. Jesteśmy mądrzejsi o ko-
lejne doświadczenie. W przyszłym roku
pewne rzeczy zmienimy, aby imprezę 

    Podziękowania z rąk burmistrza i przewod-
niczącej Rady Miejskiej – Hanny Piwo-
warskiej otrzymali także: serwis turystyczny
VisitSobótka, Klub Biegacza Sobótka, 
InNature - Maciej Ulatowski, Green Bikes
oraz Biblioteka Miejska za promowanie
turystyki naszego regionu na 27. Górskim
Festiwalu w Lądku Zdroju. 

    W tym roku wrzesień bogaty był w różne
wydarzenia, a wśród nich -  Międzynaro-
dowe Spotkania Miłośników Ziemi Wołyń-
skiej i Kresów Wschodnich w Świątni-
kach. Dyplomy i podziękowania dla miesz-
kańców Świątnik odebrali: radna Lidia 
Sączawa i sołtys Ryszard Godek. 

    Głos zabrał też Paweł Melka – dyrektor
artystyczny i organizator Międzynarodo-
wego Konkursu Pianistycznego WroClavile
dla pianistów amatorów. 
-  Konkurs narodził się w Sobótce. Począ-
tki były skromne. Dzisiaj przyjeżdżają 
ludzie z różnych zakątków świata. Dla nas 
jest to wielkie wyróżnienie – podkreślił 
Paweł Melka.
    Po części oficjalnej rozpoczęto głosowania
nad uchwałami. Dotyczyły one m.in. wielo-
letniej prognozy finansowej gminy na lata
2022-2035, zmian w budżecie na 2022 rok, 
ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego
dla nauczycieli - mentorów, wysokości pen-
sum dla nauczycieli specjalistów i regula-
minu korzystania ze świetlic wiejskich. 

jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Dziękuje-
my ludziom zaangażowanym w organi-
zację święta – mówił Mirosław Jarosz,
burmistrz Sobótki.

    Na zakończenie sesji Jarosław Majerski pytał
o plany Gminy odnośnie terenów PKP 
przy dworcu. Zgłosił też problem kałuży
przy przejeździe kolejowym i organizację
ruchu przy ulicy Turystycznej. Zaapelował  
o remont schodów na Wrocławskiej. .................

INWESTYCJE 

    Trwa budowa nowej świetlicy wiejskiej
 w Wojnarowicach.  Niebawem zakończą
 się roboty stanu surowego zamkniętego,
 w ramach którego wykonane zostały już
 ściany nośne oraz pokrycie dachu. 

Budowa dofinansowana  z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa świetlicy w Wojnarowicach

   Podziękowania i dyplomy dla przedsiębiorców i sponsorów, którzy 
wsparli organizację Gminnych Dożynek 2022 

   Podziękowania i dyplomy za promowanie turystyki w Masywie Ślęży na 27. 
Górskim Festiwalu w Lądku Zdroju(bom)
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Zapraszamy na stronę  www.sobotka.pl - zakładka ZOBACZ JAK SIĘ ROZWIJAMY

Przebudowa i rozbudowa 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Rogowie Sobóckim

    Aktualnie roboty budowlane skupiają się
na budowie nowego obiektu szkolnego.
Trwają roboty wykończeniowe oraz insta-
lacyjne wewnątrz budynku. Zamontowa-
no pompy ciepła oraz panele fotowolta-
iczne. Wykonywane są posadzki oraz su-
fity podwieszane. Montowany jest par-
kiet na nowej sali gimnastycznej. Zakoń-
czenie budowy nowego budynku plano-
wane jest do końca bieżącego roku. Po 
zakończeniu budowy nowego obiektu 
rozpocznie się gruntowny remont stare-
go obiektu.  

Prace dofinansowane zostały z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz Programu Sportowa Polska.

Budowa dróg rowerowych
na terenie Sobótki

    Trwają zaawansowane prace przy reali-
zacji dróg rowerowych na terenie miasta.
Część dróg rowerowych została już wy-
konana – przy ulicach: M.Skłodowskiej 
– Curie, Świdnickiej oraz B.Chrobrego.
Obecnie trwają prace przy budowie dro-
gi na ul. B. Chrobrego, dróg rowerowych
na ul. Świdnickiej pomiędzy Sobótką 
a Sobótką Zachodnią oraz w parku im.
Stanisława Dunajewskiego. Rozpoczęły
się roboty na ul. Cmentarnej od ul. Krót-
kiej do ul. Świdnickiej. W następnym 
etapie prac zrealizowany zostanie parking
przy ul. Zamkowej oraz plac PKS im. 
Ks. Józefa Bełcha, w ramach którego po-
wstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, 
nowe wiaty – przystankowa oraz rowe-
rowa oraz ogólnodostępna toaleta. 
    Przypominamy, że w ramach robót po-
wstanie łącznie około 5 km dróg rowero-
wych, które łączyć będą najważniejsze
punkty miasta – szkoły podstawowe, 
przedszkola, przystanki PKS oraz PKP, 
stadion miejski, schronisko. Przy realiza-
cji dróg rowerowych wyremontowany zo-
stał m.in. ciąg pieszy na ul. Świdnickiej 
od ul. M.Skłodowskiej-Curie do ul. Sło-
wiańskiej o długości niespełna 1 km. 

Zadanie dofinansowano z środków 
Unii Europejskiej.

Remont chodnika przy ul. Świ-
dnickiej oraz budowa chodnika
w Świątnikach
    Niebawem rozpoczną się roboty budowla-
ne przy remoncie istniejącego tłuczniowego
chodnika przy ul. Świdnickiej pomiędzy 
Sobótką i Sobótką Zachodnią oraz budowa 
nowego chodnika w Świątnikach. 

Remont realizowany będzie w ramach 
programu Bezpieczna Droga we współpra-
cy ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu.

Przebudowa ul. Poprzecznej,
Dworcowej i Złotej
    Trwają zaawansowane roboty drogowe przy
przebudowie dróg – ul. Poprzecznej, Złotej
i Dworcowej. Ułożone zostały nawierzchnie
asfaltowe na ul. Poprzecznej i Złotej oraz 
częściowo na ul. Dworcowej. Rozpoczęto
montaż oświetlenia ulicznego. Trwa reali-
zacja zjazdów oraz infrastruktury towarzy-
szącej, tj. chodników, nawierzchni zielo-
nych oraz tłuczniowych. 

Remonty dofinansowano z programu 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Janusz Cecot

http://www.sobotka.pl
http://www.sobotka.pl,
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Świątnickie spotkania kresowe
Kilkaset osób wzięło udział w 10. Mię-
dzynarodowych Spotkaniach Miłośni-
ków Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschod-
nich w Świątnikach. W trakcie uro-
czystości, którą w tym roku swoim pa-
tronatem objął Wojewoda Dolnośląski,
odsłonięto tablicę pamiątkową poświę-
coną polskim zesłańcom.

    Obchody rozpoczęły się od mszy świętej,
której przewodniczył ksiądz Zbigniew 
Słobodecki, proboszcz parafii w Miliczu.
Do udziału zaproszono Zesłańców Sybiru
i Kresowian z Polski i Czech. Wszyscy 
wspominali historię i opowiadali własne
przeżycia. Dla uczestników przygotowa-
no dwie wystawy „Golgota Wschodu” 
i „Tak blisko, tak daleko”. 
- Spotkaliśmy się po dwóch latach prze-
rwy spowodowanych pandemią. Dlacze-
go jest to ważne? To szacunek dla histo-
rii i martyrologii narodu polskiego. Wa-
żny jest tutaj przekaz dla młodych ludzi,
bo tych, którzy przeżyli te straszne czasy
jest wśród nas coraz mniej – tłumaczył 
Andrzej Patuszyński, współorganizator
spotkań.

    Na uroczystość zaproszono samorządow-
ców, wójtów i burmistrzów z sąsiednich
gmin i z Novego Malina w Czechach. 
Udział wzięli też posłowie – Paweł Hre-
niak i Michał Jaros – oraz wicewojewoda
Jarosław Kresa. Gości powitał burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka – Mirosław 
Jarosz.
-  Spotykamy się, aby mówić o Kresach,
o naszym narodzie, który tyle wycierpiał.
Nie chodzi o to, by zaogniać sytuację, ale
następnemu pokoleniu przekazać prawdzi-
wą historię. Dzisiaj żyjemy w innych cza-
sach. Wydawać by się mogło, że ludobój-
stwo już nigdy nas nie dotknie. Widzimy, 
że to nieprawda. To, co się dzieje za wschod-
nią granicą jest dowodem, że należy być
czujnym, bo nic nie jest dane na zawsze
– przemawiał burmistrz.

    Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Świątnikach śpiewali piosenki pa-
triotyczne. Wystąpiła też orkiestra Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji we Wrocła-
wiu. O historii, która łączy Polaków mó-
wił poseł Paweł Hreniak. 
-  Kresy łączą niezależnie od poglądów. 
Każdy Polak czuje, że Kresy tworzą gen
polskości. Trudno wyobrazić sobie hi-
storię, literaturę, kulturę Polski bez Kre-
sów. Dziękuję za kultywowanie pamięci
o Kresach Wschodnich i polskości – pod-
kreślił Paweł Hreniak.

Poseł Michał Jaros wspominał Kresowia-
ków, którzy odeszli. 
-  Łączą nas Kresy i wspomnienia, rów-
nież te trudne, traumatyczne, bolesne.
O nich nigdy nie zapomnimy. Będziemy
pamiętali o zbrodni ludobójstwa ukraiń-
skich nacjonalistów dokonanych na naro-
dzie polskim. Dzisiaj jednak sytuacja się
zmieniła. Za wschodnią granicą toczy się
wojna, a my pokazaliśmy, że dobre sąsiedz-
two między Polakami, Ukraińcami i in-
nymi narodami nadal funkcjonuje.  
    Spotkania w Świątnikach dedykowane 
są zesłańcom Sybiru deportowanym w la-
tach 1939 – 1956. W trakcie uroczystości
na cmentarzu przy kościele odsłonięto 
tablicę poświęconą polskim zesłańcom. (bom)

Po części oficjalnej odbyła się biesiada 
kresowa. Na stołach znalazły się trady-
cyjne potrawy przyrządzane dawniej 
na Kresach. 

Warta honorowa przy tablicy pamiątkowej poświęconej Zesłańcom Sybiru

Uroczyste złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową

Wydarzenie uświetnił występ uczniów z ZSP w Świątnikach

Burmistrz Mirosław Jarosz powitał gości

     Gospodarz uroczystości - Tomasz
Wypler, dyrektor ZSP w Świątnikach
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OSP w Sobótce Zachodniej ma już 75 lat
Jubileusz 75-lecia istnienia obchodziła
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w So-
bótce Zachodniej. Po mszy świętej ru-
szył korowód z pocztami sztandarowy-
mi do restauracji Pod Basztą. Tam wrę-
czono medale strażakom i ich rodzinom. 

    OSP istnieje od 1946 roku. Pierwszymi
strażakami byli – Przemysław Zawada,
Franciszek Paczkowski, Stanisław Mi-
chalski, Jan Piotrowski i Stanisław Za-
wada. Rok później jednostka dostała no-
wy sprzęt. Pierwszym wozem bojowym
był transporter opancerzony na gąsieni-
cach. W 2004 roku OSP Sobótka Zachod-
nia została włączona do Krajowego Sy-
stemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na uro-
czystości wspominano najtrudniejsze ak-
cje gaśnicze. 

-  W roku 1947 palił się drewniany młyn
w Strzeblowie. W 1992 roku gaszono 
browar w Sobótce Górce. Jedną z najtrud-
niejszych akcji był pożar lasu w Kuźni
Raciborskiej i powódź tysiąclecia. W 2010
roku wylała rzeka Oławka. Trzy lata póź-
niej woda zalała wsie w gminie Sobótka
– wyliczał jeden ze strażaków.

    Do niebezpiecznych akcji strażacy zali-
czają pożar fabryki peletu w Jordanowie
Śląskim. Zakład palił się dwukrotnie
w latach w 2014 i 2019 roku. W 2020 
paliło się mieszkanie w bloku w Sobótce.
Dwa lata później płomienie pochłonęły 
część fermy drobiu w Strzegomianach.
Ostatnią trudną akcją było zabezpiecza-
nie gminy przed powodzią. 

    Do OSP należy dziewiętnastu członków.

-  W przeciągu 75 lat zmieniali się ludzie,
zmieniał się sprzęt. Jedna rzecz się nie 
zmieniała – chęć niesienia pomocy dru-
giemu człowiekowi. Jako włodarz gminy
czuję się zobowiązany, aby zadbać o wa-
sze bezpieczeństwo. Obiecuję, że zrobię 
wszystko, aby  poprzez doposażanie w od-
powiedni sprzęt to bezpieczeństwo zagwa-
rantować – podkreślił Mirosław Jarosz,
burmistrz Sobótki.......................................

    Na uroczystość zaproszono przedstawi-
cieli służb mundurowych, posłów, wła-
dze OSP z regionu, radnych, burmistrzów
i wójtów z sąsiednich gmin. Jubileuszu
pogratulował Paweł Hreniak, poseł i prze-
wodniczący podkomisji stałej w Sejmie,

-  Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wa-
żne miejsce strażacy ochotnicy zajmują 
w sercach Polaków. Wskazują na to son-
daże zaufania do naszej formacji. Podob-
nie jak policja, wojsko czy Państwowa 
Straż Pożarna macie również własną usta-
wę. To wyraz pamięci o waszej służbie – 
mówił Paweł Hreniak.
    W trakcie uroczystości strażacy otrzymali
medale wzorowego strażaka za zasługi.
Uhonorowano też sztandar OSP i rodziny
strażaków. Inni zaproszeni goście otrzy-
mali medale okolicznościowe związane
z 75-leciem jednostki. 

(bom)

Jednostka posiada dwa samochody ga-
śnicze – Stara i Mercedesa. 

odpowiedzialnej za ochotnicze straże po-
żarne. 

Poseł i strażak - Paweł HreniakBrać strażacka w galowych mundurach 

Gratulacje dla strażaków... ...i ich rodzin

Pochód przemaszerował główną ulicą Sobótki Zachodniej Burmistrz Mirosław Jarosz mówił o bezpieczeństwie strażaków



6 WYDARZENIA
KURIER SOBÓCKI

Październik  2022

Wystawa w Sobótce   Solidarności Walczącej
Mój ojciec zawsze patrzył w kierunku
przyszłości, nie oglądał się wstecz. Je-
dnak młodym pokoleniom potrzebna
jest historia, aby byli mądrzejsi o prze-
szłość – mówiła Marta Morawiecka, 
córka Kornela Morawieckiego, założy-
ciela Solidarności Walczącej.

    W czerwcu minęło 40 lat od powstania 
Solidarności Walczącej – podziemnego
ugrupowania niepodległościowego. Idea
jej założenia narodziła się po wprowa-
dzeniu stanu wojennego. Niedawno w 
Ślężańskim Ośrodku Kultury otwarto 
wystawę „Solidarność Walcząca – 40 lat”.
Udostępniono zdjęcia z czasów stanu wo-
jennego, ulotki i odtajnione materiały po-
glądowe milicji z nazwiskami ówczes-
nych opozycjonistów. Wystawę otworzy-
li Marta i Maria Morawieckie – córki le-
gendy Solidarności oraz Mirosław Jarosz,
burmistrz Sobótki. 

-  Wystawa jest ważna nie tylko dla rodziny, 
ale dla ludzi, którzy wiedzą, jak przebiegała
nasza droga do wolności – podkreśliła 
Marta Morawiecka.
    Wernisaż połączono z uroczystą galą wy-
ścigu kolarskiego „Korona Kocich Gór
- memoriał im. Kornela Morawieckiego”.
Do udziału zaproszono polityków, wło-
darzy z okolicznych gmin i przyjaciół
Kornela. 
-  Zbiegają się dwie okrągłe rocznice: 
10 Ogólnopolski Wyścig Kolarski i 40
-lecie założenia Solidarności Walczącej.
Cieszę się, że możemy uczcić pamięć
pana Kornela Morawieckiego – przema-
wiał burmistrz Sobótki.
Na gali odczytano list premiera Mate-
usza Morawieckiego do uczestników 
i wręczono podziękowania dla osób, 
które przyczyniły się do zorganizowa-
nia ogólnopolskiego wyścigu.  ..............

Wystawę zorganizowano pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, IPN i Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego. 

Burmistrz Mirosław Jarosz oraz córki Kornela Morawieckiego (bom)
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Rewolucja	w	walce	ze	śmieciami
Dzięki darmowej aplikacji w telefonie
można zadbać o porządek w swojej 
okolicy. W Sulistrowicach zorganizo-
wano pokaz działania nowego progra-
mu. Za pomocą interaktywnej mapy 
w aplikacji Ecohike możemy oznaczać
i usuwać śmieci, które napotkamy 
w okolicy. 

    Projekt jest ogólnokrajowy i wykorzystu-
je darmową aplikację mobilną. Jak działa?
Po znalezieniu w lesie dzikiego wysypiska
otwieramy aplikację, którą za darmo zain-
stalowaliśmy w telefonie. Znajduje się w 
niej opcja – zgłoś problem (zielony przycisk). 
-  Aplikacja zaznacza miejsce na mapie.
Jest również opcja dodania zdjęcia z krót-
kim opisem. Informacje trafiają na mapę
Google. Dzięki zgłoszeniu aktywiści lub
firmy sprzątające widzą dokładnie, w któ-
rym miejscu leżą odpady – mówi Tomasz
Filipowski, project menadżer z firmy Glo-
bal Logic, która opracowała software.

Nowa aplikacja ma stać się ogólnokrajo-
wym projektem ekologicznym, który za-
chęci mieszkańców do działań. Jednocześ-
nie zapewni platformę do komunikacji 
aktywistów, instytucji publicznych i firm
sprzątających. 

-  Społeczność Sulistrowic od lat aktywnie
działa w nurcie edukacji proekologicznej.
Funkcjonujące u nas Stowarzyszenie Su-
listrowice organizuje działania na rzecz
środowiska m.in. zbiórki śmieci na terenie
Ślężańskiego Parku Krajobrazowego czy
konkurs „Zamieniamy trawniki na warzyw-
niaki” - informuje Alicja Krupa, sołtys
Sulistrowic.
  Po konferencji, którą zorganizowano 
w Zagrodzie Jutrzenki, blisko 100 osób
z Global Logic ze wsparciem mieszkań-
ców Sulistrowic posprzątało wyznaczone
tereny w lesie i nad zalewem.

    W ubiegłym roku Polacy wytworzyli 
blisko 360 kg odpadów komunalnych 

na osobę. Spośród łącznej liczby ponad
11 mln ton śmieci z gospodarstw domo-
wych odebrano niecało 86 procent. Do
recyklingu trafiło zaledwie 26 procent.
W najbliższym czasie aplikacja umożli-
wi organizowanie zbiórek śmieci lub ko-
ordynację działań w różnych częściach
kraju. Jej twórcy zadbali też o promowa-
nie wydarzeń sprzątania śmieci. Aplika-
cja ma nie tylko wspomagać walkę z wy-
sypiskami, ale również pomagać wykry-
wać zjawiska prowadzące do katastrof 
ekologicznych, np. nielegalny zrzut ście-
ków czy wywóz niebezpiecznych odpa-
dów. 

(bom)

     Na konferencji w Sulistrowicach urucho-
miono ogólnopolską aplikację, która pomo-
że likwidować dzikie wysypiska śmieci

    Nasza lokalna społeczność od lat prze-
prowadza wiosenne sprzątanie śmieci po-
zostawionych przez turystów – mówiła
Alicja Krupa 

Rowerzysta 
z marihuaną w bucie

Policjanci z Sobótki zatrzymali do kon-
troli rowerzystę, który jechał ulicą mia-
sta. 25-latek nerwowo się zachowywał.
Okazało się, że miał przy sobie środki
odurzające. 

    Cyklista miał ukryte ponad 10 porcji
handlowych marihuany w prawym
bucie oraz w paczce papierosów. 
Podczas przeszukania jego miesz-
kania mundurowi znaleźli świeże
liście i susz, który po wykonaniu 
testów okazał się marihuaną. 

-  Łączna ilość zabezpieczonych środ-
ków odurzających stanowi ponad 
1500 porcji handlowych – informuje
Alaksandra Freus z biura prasowego
Komendy Miejskiej Policji we Wro-
cławiu.

Funkcjonariusze przypominają, że po-
siadanie tego typu substancji jest za-
bronione w myśl ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii i takie przestę-
pstwo może grozić karą do 3 lat po-
zbawienia wolności............................... 

(b)

Z sercem na dłoni

Blisko 47 tysięcy złotych zabrano na 
festynie charytatywnym na rzecz 12-let-
niej Mai z Garncarska. Teraz dziew-
czynkę czeka operacja mózgu, a po niej
chemioterapia i radioterapia. W impre-
zie na stadionie w Sobótce wzięło udział
blisko stu darczyńców. 

    W organizację imprezy zaangażowali się
mieszkańcy gminy, a także rodzice ze szkół
podstawowych z Sobótki i Sobótki Zachod-
niej, którzy upiekli pyszne ciasta. Do
akcji przyłączyły się kluby motocyklowe
z Wrocławia i Gniechowic oraz dziesiątki
różnych firm. 
-  Na licytację wystawiliśmy gitarę wyko-
naną z łańcuchów motocyklowych i zdję-
cie Tomasza Kuchara z autografem. Po-
chodzi ono z 2016 roku, jak rajdowiec 
wygrał mistrzostwo Wrocławia. Na fe-
styn przyjechało ponad 30 motocykli – 
mówi Sławek z klubu motocyklowego 
GTM.
    Dochód z imprezy w całości został prze-
znaczony na pomoc w leczeniu dwunasto-
latki. Obecnie dziewczynka przebywa w
szpitalu w Katowicach.

-  Festyn odbył się dzięki pomocy mieszkań-
ców gminy. Sołectwo Garncarsko zorganizo-
wało katering. Na licytację wystawiono po-
nad tysiąc przedmiotów – informuje Grzegorz
Chrzan, sołtys z Garncarska i współorganiza-
tor festynu.

    Podczas imprezy rozegrano dwa mecze
piłkarskie. Pierwszy na orliku – między-
narodowy mecz o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Sobótka. Drugi mecz 
A-klasy – MKS Ślęża Sobótka z Bogda-
szowicami. 

    Oryginalnym fantem wystawionym na
licytację była gitara z łańcucha motocyklo-
wego

Na festyn przyjechały kluby motocyklowe z Gniechowic i Wrocławia

W trakcie imprezy rozegrano dwa mecze piłkarskie 

(bom)
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50 lat minęło...

Tegoroczni Jubilaci:
 
 * Barbara i Jerzy Powalscy
 * Maria i Jan Bubel
 * Jadwiga i Andrzej Zawada
 * Jadwiga i Ryszard Wyszyńscy
 * Halina i Edward Sikorscy
 * Danuta i Ryszard Osowscy
 * Halina i Wincenty Sórówka
 * Maria i Ryszard Guzik
 * Teresa i Jerzy Demscy
 * Teresa i Zdzisław Frątczak
 * Elżbieta i Bogdan Musiał

(bom)

W dniu 19 października na scenie Ślężańskiego Ośrodka Kultury wręczono medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 22
parom z terenu gminy Sobótka.  Odznaczenia przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania
dla trwałości związku małżeńskiego. W jego imieniu medale Jubilatom wręczył Mirosław Jarosz - burmistrz Sobótki. 

 * Kazimiera i Julian Czerwińscy
 * Halina i Zbigniew Ladra
 * Maria i Jan Korzeniowscy
 * Anna i Kazimierz Kras
 * Mirosława i Jan Kiełbasa
 * Maria i Zdzisław Killich
 * Jadwiga i Antoni Chrzanowscy
 * Wanda i Kazimierz Tomaśko
 * Krystyna i Leszek Boroda
 * Wanda i Ryszard Sawka
 * Helena i Tadeusz Zadrożni
 * Aniela i Henryk Kłosak

Odznaczenie za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadawane jest od 1960 roku. 
Wnioski o nadanie medalu przedstawiają
prezydentowi wojewodowie. 

    Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo
przetrwa wszystkie życiowe burze, kryzy-
sy  i problemy, by po latach zyskać wzaje-
mne zrozumienie, tolerancję oraz szacunek.
Złote Gody to wydarzenie wyjątkowe nie
tylko dla Jubilatów, ale również dla ich 
rodzin oraz przyjaciół. Tę wyjątkową uro-
czystość poprowadziła Wanda Grzywna –
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w So-
bótce.............................................................. 
-  Podjęliście państwo jedną z najważniej-
szych decyzji w życiu. Decyzji o byciu

Medale wręczali burmistrz Mirosław 
Jarosz i radna Danuta Szczęch-Drozd. 
Burmistrz skierował do Jubilatów słowa
podziękowania  i  uznania:

ze sobą na dobre i na złe. Po latach udo-
wodniliście, że przysięga małżeńska nie
była jedynie ozdobnym elementem cere-
monii zaślubin – mówiła do zebranych
Wanda Grzywna.

-  Gratuluję wam. Jesteście dowodem na to,
że można tworzyć szczęśliwy i długi
związek........................................................

Zwieńczeniem uroczystości był koncert de-
dykowany szanownym Jubilatom oraz słod-
ki poczęstunek.



9KURIER SOBÓCKI
Październik 2022 JUBILEUSZ 50-LECIA 



10 KURIER SOBÓCKI
Październik 2022

Spokojne życie w parku krajobrazowym
W Okulicach można odnaleźć wiele 
ciekawostek historycznych. Jeden 
z mieszkańców chce udostępnić do 
zwiedzania młyn zbożowy. W obiekcie
mogłyby się odbywać lekcje historii 
dla młodzieży. W miejscowości są też 
inne tego typu atrakcje, np. stara go-
rzelnia czy ruiny piętnastowiecznego
dworu. 

    We wsi mieszka około 300 osób. W oko-
licy nie działa żaden zakład przemysło-
wy. Ludzie dojeżdżają do pracy w strefie
w Bielanach Wrocławskich, do Świdni-
cy i Kątów Wrocławskich. Wieś graniczy
z gminą Mietków i Parkiem Krajobrazo-
wym Dolina Bystrzycy. Po II wojnie świa-
towej uruchomiono młyn zbożowy i wie-
lobranżową spółdzielnię w Mirosławi-
cach. W czasach Polski Ludowej znacjo-
nalizowany folwark w Okulicach został
przekazany w zarząd Państwowego Go-
spodarstwa Rolnego (PGR) w Gniecho-
wicach. 

-  Od 1947 roku działała gorzelnia. Pozo-
stał po niej wysoki komin z bocianim 
gniazdem. Niestety budowla się przechy-
la i bociany musiały się ewakuować. Po 
likwidacji gorzelni działał tu pegeer, 
a później magazyny zbożowe – opowia-
da Jarosław Wyczyński, sołtys.

    Jak się żyje w Okulicach? Zdaniem miesz-
kańców bardzo komfortowo. Na drodze
głównej panuje niewielki ruch samocho-
dowy. We wsi działa jeden sklep ogólno-
spożywczy. Plusem jest las, czyste po-
wietrze i park krajobrazowy, przez który
przepływa rzeka Bystrzyca. Nie ma koła
gospodyń wiejskich, ale nie jest wyklu-
czone, że w przyszłości powstanie. Pod-
stawowe walory to cisza i spokój. Na dru-
gim - bezpieczna odległość od ruchliwych ulic. 

-  Po pandemii wzrosło zainteresowanie
kupnem działek. Wieś się rozbudowuje.
W ostatnich latach powstało 6 nowych 
ulic, ale brakuje rozwoju infrastruktury 
np. chodników i latarń – dodaje sołtys 
Wyczyński.

Obecnie mieszkańcy spotykają się w da-
wnej remizie OSP. Jest niewielka, ma za-
ledwie 20 metrów kw. powierzchni. Je-
dnak za dwa lata wybudowana zostanie
świetlica o powierzchni stu metrów kwa-
dratowych. Wszelkie projekty i pozwo-
lenia już są. Obiekt powstanie przy placu
zabaw. Teraz w tym miejscu znajduje 
się miejsce na ognisko, siłownia i ławki. 
Odbywają się tam imprezy okolicznościowe. 

Walczą o nawierzchnię drogi

    Mieszkańcy od lat walczą ze Starostwem
Powiatowym we Wrocławiu o utwardze-
nie drogi powiatowej z Okulic do Milina.
Chodzi o zaledwie 2-kilometrowy odcinek,
który trzeba wylać asfaltem. W 1976 roku
Gmina Sobótka wyremontowała 500-me-
trowy odcinek do granicy z gminą Mietków.

-  Dużo ludzi odwiedza Milin. W niedzie-
lę i święta chodzimy do kościoła. Znajdu-
je się tam również cmentarz, na którym
pochowane są nasze rodziny. Od lat pro-
simy powiat, aby wyremontował drogę.
Niestety nasze prośby mają za nic – roz-
kładają ręce mieszkańcy. 

Droga do Milina jest najbliższym połą-
czeniem komunikacyjnym z Mietko-
wem, Kątami Wrocławskimi i autostradą
A4. Mieszkańcy zapowiadają kontynua-
cję walki o remont traktu. 

    Okulice to spokojna miejscowość. Nie ma
hałasu, ani ruchu pojazdów – mówią mie-
szkańcy

    Henryk Sypniewicz chciałby udostę-
pnić do zwiedzania młyn zbożowy

Za dwa lata przy placu zabaw powstanie świetlica – zapowiada sołtys Jarosław Wyczyński

-  Przyczyną odmowy powiatu mają być
finanse. Przeszkodą jest również lokali-
zacja drogi. Jej fragment znajduje się na
wale przeciwpowodziowym – dodaje soł-
tys.

Lekcje w młynie zbożowym

    W Okulicach znajduje się dawny dwór, któ-
ry powstał na przełomie XV i XVI wieku.
W 1945 roku został częściowo zniszczony,
a przez następne lata zdewastowany. Pozo-
stały też ruiny po dawnym młynie ze skrzy-
dłami (typu holenderskiego). Przy ulicy Le-
śnej znajduje się młyn zbożowy, który zo-
stał wybudowany przed wojną. 

-  Został zamknięty dopiero w 2002 roku.
Przez dziesiątki lat korzystali z niego 
okoliczni rolnicy. Chcemy go udostęp-
nić do zwiedzania turystom. W młynie
mogłyby się odbywać również lekcje 
poglądowe dla młodzieży. W środku 
znajdują się urządzenia odsiewacze, 
oryginalne sita do przesiewu mąki z ko-
ziej brody i cały park maszynowy z prze-
łomu XIX i XX wieku – zachwala 
Henryk Sypniewicz z Okulic.

Przyczyną zamknięcia produkcji mąki
były względy ekonomiczne. W okolicy
działały też młyny w Rogowie Sobóc-
kim, Jordanowie Śląskim, Siedlakowi-
cach oraz Księginicach  Małych........

Jacek Bomersbach

   Po lewej stronie nieczynna gorzelnia, w późniejszym okresie przekwalifikowana 
na magazyny zbożowe

Droga do Milina prowadzi przez most. Mieszkańcy od lat walczą o pokrycie nawierzchni asfaltem

TU JEST MÓJ DOM - OKULICE

Podziękowanie 

Składam serdeczne podziękowania 
Panom: Zbyszkowi Kaczmarkowi 
z Sobótki praz Pawłowi Murawskiemu
- Sołtysowi Będkowic, za prace koncep-
cyjne i fizyczne wykonanie społecznie
w miesiącu sierpniu i wrześniu przy
naprawie palisady obok bramy słowiań-
skiej w Będkowicach.

Archeolog Rezerwatu 
Halina Śledzik - Kamińska 
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Dowiedz się więcej o zwierzętach,
które spotykasz na co dzień
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza na kolejną serię artykułów

 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 zosta-
ją z nami na dłużej, czyniąc nasz dom 
swoim. Pająki to druga grupa zwierząt,
którymi zajmiemy się w naszym cyklu,
a które mają ciekawe taktyki polowania,
komunikowania się oraz gody.

SKAKUN ARLEKINOWY
    Bohater naszego artykułu jest jednym z cie-
kawszych, bardzo charakterystycznych  pa-
jąków, które możemy zaobserwować i roz-
poznać nie będąc znawcą. Masywna bu-
dowa ciała, krótkie, umięśnione nogi i ogrom-
ne oczy to jego cechy rozpoznawcze. Ska-
kun arlekinowy, bo o nim mowa, jest jed-
nym z około 60 gatunków pająków należą-
cych do rodziny skakunowatych występu-
jących w Polsce. Pospolity w całym kraju.
Możemy go spotkać na nasłonecznionych
ścianach domów, balkonach, murach i ogro-
dzeniach. W zimie także w naszych domach

    Skakun arlekinowy jest aktywny w dzień.
Nie buduje sieci, by polować, ale swoje wor-
kowate oprzędy wykorzystuje jako schro-
nienie podczas niepogody lub dla ochrony
jaj i małych pajączków. Poluje aktywnie 

    Można go spotkać od marca do listopada.
Żyje do trzech lat. Jad skakuna arlekino-
wego nie jest groźny dla człowieka. Cie-
kawe w przypadku tych pająków jest to,
że potrafią zapamiętywać ukształtowanie
terenu, na którym żerują, uczyć się na 
własnych błędach oraz doskonalić strate-
gię polowań.

lub mieszkaniach. Najczęściej wybiera do-
my o białym i żółtym kolorze elewacji. Po-
siada charakterystyczne ubarwienie, ciało 
w czarno-białe paski, tworzące kształt jo-
dełki – samiec. Samice - nieco większe -
są czarne. Długość od 5-8 mm, krępa i ma-
sywna budowa ciała umożliwiają mu wy-
konywanie skoków. Samce posiadają du-
że nogogłaszczki, które wykorzystują  
jako oręż podczas spotkań z innymi 

samcami i do sygnalizowania samicy swoich
zamiarów podczas zalotów. Skakunowate
można rozpoznać także po charakterystycz-
nym ułożeniu i wielkości oczu. Mają 
bardzo dobry wzrok. Posiadają ośmioro
oczu, umieszczonych w przedniej części
głowotułowia oraz po jego bokach. Ude-
rzające wrażenie robi duża środkowa para
oczu, dzięki którym pająk widzi stereosko-
powo (potrafi oceniać odległości obiektów
w przestrzeni) oraz w kolorach. Reszta 
oczu śledzi natężenie światła oraz wykry-
wa nawet najmniejszy ruch wokół pająka.
Skakuny swój dobry wzrok wykorzystują 
także podczas rytualnych walk oraz zalo-
tów (taniec godowy), na które składa się
cały system znaków. Używają przy tym
przednich odnóży oraz kolorowo ubarwio-
nych dużych nogogłaszczek, drgań podło-
ża oraz wydzielają specyficzne feromony. 

w pełnym słońcu na małe bezkręgowce, 
głównie muchówki i mrówki. Zjada także
inne pająki. Czasami poluje na ofiary więk-
sze od siebie. Czatuje na ofiarę, a gdy ta 
zbliży się na odległość około 10 cm, przy-
gotowuje się do ataku. Podkrada się do niej
i skacze, zabijając ją lub paraliżując jado-
witym ukąszeniem. Sam skok odbywa się
z odległości ok. 5 cm. Skacząc na ofiarę wy-
puszcza nitkę, którą przytwierdza do podło-
ża. Ma ona za zadanie zabezpieczyć go 
przed upadkiem. 

Więcej o tych ciekawych pająkach mo-
gą przeczytać Państwo w artykule Da-
riusza Kucharskiego pt. „Salticidae – 
skakunowate, skakuny” na stronie 
terrarium.com.pl

Monika Grajek-Trześniowska

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w gieł-
dzie ogródkowej na Osiedlu Poetów w So-
bótce. Każdy mógł bezpłatnie wymienić 
się sadzonkami lub akcesoriami działko-
wymi. 

    To już druga taka giełda. Pierwszą zorga-
nizowano jesienią. Idea polega na wzajemnej
wymianie roślin i wszystkiego, co związane
jest z ogrodnictwem. Pomysł powstał z inicja-
tywy mieszkańców i radnej Rady Miejskiej
w Sobótce - Ireny Gajewskiej..........................
 -  Każdy może przynieść swoje sadzonki 
i wymienić się z mieszkańcami. Można
też pozostawić niepotrzebne doniczki, 
nasiona lub rzeczy związane z ogrodnict-
wem dla innych – mówi Irena Gajewska.

    Największym powodzeniem cieszyły się
bukszpany. Inni szukali pomysłów na ży-
wopłot lub dekorację nagrobną. 

-  Mamy sadzonki roślin ogródkowych i do-
niczkowych. Są też zioła: oregano, tymia-
nek, mięta, lubczyk. Wszystko za darmo. 
Giełda stwarza też możliwość bliższego
poznania swoich sąsiadów i wymianę 
doświadczeń – wyliczają Zdzisława Winter
i Stanisława Gierakowska, mieszkanki 
osiedla.
    Kiermasz odwiedzili mieszkańcy Przezdro-
wic, Sobótki Górki oraz Tąpadeł. Przed świę-
tami Bożego Narodzenia organizatorzy giełdy
planują konkurs z nagrodami na najładniejszą
dekorację świąteczną.  

(bom)

UWAGA KONKURS!

„A po co?  
Inicjatywa Mieszkańców

Osiedla Poetów w Sobótce” 

Liczy się pomysł, oryginalność i wykonanie

W konkursie może wziąć udział każdy,
kto do 17 grudnia wykona dekorację 
i zgłosi swój udział sms-em na nr tele-
fonu 663 262 701, podając imię, na-
zwisko i adres (tylko do wiadomości 
organizatorów konkursu).

Komisja konkursowa w składzie: Irena 
Gajewska - radna i dwie osoby wybrane
spośród mieszkańców - dokona przeglądu
i wytypuje najciekawsze dekoracje.

Promowane będą dekoracje bez świa-
tełek zużywających prąd z sieci.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
nastąpi po świętach Bożego Narodzenia
2022 r.

*

*

*

W imieniu Organizatorów: 
Irena Gajewska 

  SPOTKANIA Z PRZYRODĄ

Sąsiedzka wymiana 

roślin

 i doświadczeń
ogłasza konkurs z nagrodami na naj-
ciekawszą dekorację ogródków / przed-
ogródków, związaną ze świętami 
Bożego Narodzenia. 

REGULAMIN
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Aktywność - dla siebie i dla innych
Monika Jackowicz jest prezesem Fun-
dacji Aktywni Ślężanie. Czym zajmuje
się fundacja? Działa na rzecz niepełno-
sprawnych, prowadzi działalność pro-
ekologiczną i organizuje masę różnych
wydarzeń, miedzy innymi Triathlon dla
Januszy i Grażyn oraz Zimowy Triathlon 
Śleżański. Monika jest absolwentką 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu. Na co dzień księgową w dużej 
firmie w Sobótce. Prywatnie zapalona ki-
bicka i wolontariuszka. Mama dwóch córek.

Fundacja działa od 2019 roku. 
Dlaczego ją założyłaś? 

-  Moja aktywność w dziedzinie sportowej
i społecznej była tak duża, że postanowiłam
założyć organizację, aby robić coś na wła-
sny rachunek................................................. 

Czym się zajmujecie? 

-  Zajmujemy się projektami w różnych
dziedzinach. Przeważa w nich każdy ro-
dzaj aktywności, nie tylko sportowej. 
Działamy dla społeczności, np. mamy pro-
jekty edukacyjne. W tym roku dostałam
lokal od gminy, dlatego postanowiłam 
zorganizować warsztaty samodzielności 
z dziećmi. Każdy mógł nauczyć się szyć, 
obierać warzywa, gotować zupę, robić 
naleśniki i wiele innych rzeczy. W krót-
kim czasie dzieci same już piekły i go-
towały. Na koniec była wspólna degusta-
cja. W zajęciach wzięły też udział maluchy
z Ukrainy.

Pomagacie innym klubom w Sobótce? 

-  Przez kilka lat wspólnie z mężem działa-
liśmy w Klubie Biegacza Sobótka. Nie je-
steśmy już jego członkami, ale jeśli jest 
potrzeba stajemy się wolontariuszami i po-
magamy. Użyczamy też sprzęt. Działalność
naszej fundacji polega na kooperacji 
z innymi organizacjami, a nie na konku-
rencji i robieniu problemów.

Ukończyłaś wydział rachunkowości i audi-
tingu na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Znalazłaś się w czołówce najlepszych stu-
dentów. Czy to nie kłóci się z twoim powo-
łaniem społecznika? .....................................

-  Działalność fundacji nie jest zarobko-
wa. W mojej głowie urodziła się chęć 
realizacji pewnych rzeczy. To również 
sposób na odreagowanie od stresów dnia
codziennego i pracy zawodowej. Wszyst-
ko więc zależy od człowieka i otoczenia
w jakim się znajdujesz. 

Jesteś sobótczanką od urodzenia? 

-  Tak. I nigdy nie chciałam się stąd wypro-
wadzić. Nienawidzę dużych miast. Jak wra-
cam z Wrocławia, to zawsze boli mnie gło-
wa. Przerażają mnie molochy i blokowiska.
Niedawno zastanawiałam się, jak można 
wychowywać dzieci na Nowym Dworze, 
gdzie na podwórku jest jedna piaskownica.
W Sobótce mogę wyjść na ogródek, do lasu,
czego nie mogę zrobić we Wrocławiu. So-
bótczanie mają komfort, bo maluchy mają
swobodę poruszania się. Od rodziców wie-
le zależy, jak zorganizują im czas. 

Uczycie dzieci i młodzież resuscytacji –
czyli ratowania życia ludzkiego. Skąd pomysł? 

-  „Umiem udzielić pierwszej pomocy” był
pierwszym projektem. Wzięło w nim udział
sporo osób z całego Dolnego Śląska. Cho-
dziło o zorganizowanie pokazów ratowania
życia. Odbyły się one w Sobótce, Borzygnie-
wie i nad zalewem w Sulistrowicach. Do pro-
jektu wykorzystaliśmy zakupione fantomy,
które dziś używamy w podobnych akcjach
np. bezpiecznego zachowania nad wodą. 
To pozytywny kurs. Schemat udzielania 
pierwszej pomocy na przestrzeni lat bardzo
się zmienił. Dziś  resuscytacja wygląda ina-
czej niż jeszcze 10 lat temu. 

Jak układa się współpraca fundacji z lokal-
nymi firmami z Sobótki? Pomagają chętnie, 
czy różnie to bywa? 

- W ciągu roku uruchamiamy 5-6 proje-
któw. Trzeba wspomnieć, że nie każde
nasze działania muszą być poparte finan-
sowym wsparciem. Często robimy wszyst-
ko własnymi siłami. Jedynie dwa razy
odmówiono nam udzielenia pomocy. 

Masz jakieś hobby? 

-  Kocham turystykę, zwiedzanie cieka-
wych miejsc i chodzenie po górach. 

Jacek Bomersbach

LUDZIE Z PASJĄ 

To jednak kropla w morzu. Oprócz przed-
się biorców przychylne naszej działalności
są lokalne władze. ....................................
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Nowy mural miejski i ceramiczne 
niedźwiedzie

    Wrzesień i październik dodał do przestrzeni 
naszego miasta nowy obiekt. W ramach za-
jęć ceramiczno-malarskich prowadzonych
w Ślężańskim Ośrodku Kultury powstał
nowy mural wykorzystujący lokalne moty-
wy. Projekt pod nadzorem Anity Szprych
i Michała Chabielskiego, świątnickich arty-
stów, zaangażował osoby od najmłodszych
po seniorów i był możliwy dzięki otwartej
postawie wspólnoty mieszkaniowej.

    Niebawem w RCKS odbędzie się wer-
nisaż wystawy ceramicznych niedźwie-
dzi, które następnie ozdobią miasto w róż-
nych jego miejscach. Będą to dwie for-
my realizacji: w ramach projektu "Sztu-
ka w przestrzeni miasta – historia, este-
tyka, design", w ramach projektu „Edu-
kacja międzypokoleniowa – działania 
artystyczne dla zrównoważonego rozwo-
ju społeczności lokalnych”.

Działamy dla zdrowia kobiet  
- warsztaty twórcze i badania - 

Fundacja 3 maliny, Fundacja Aktywni Ślężanie i Ślężański Ośrodek Kultury zapra-
szają na "Malinowe spotkanie" - warsztaty z szycia poduch i torebek dla pacjentek
po mastektomii. Dodatkowo obecny będzie w Sobótce CYTOBUS, w którym bez-
płatnie będzie można wykonać cytologię. Rejestracja pod numerem telefonu 
71 368 96 47

5 XI 2022, godz. 9.00, ŚOK/RCKS, ul. F. Chopina 25, Sobótka
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Narodowe Czytanie'2022 romantycznie
Tegoroczna lokalna edycja Narodowego Czytania była prawdziwym świętem literatury. Publiczność wypełniła salę po brzegi!

    W klimat ludowej mądrości poezji wieszcza
wprowadziła uczestników pełna artyzmu
etiuda filmowa ilustrowana dźwiękiem 
Dariusza Miziarskiego i obrazem Jego 
zespołu, na podstawie „Świtezianki” – 
dzięki uprzejmości pani dyrektor Ewy 
Cuban z Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C. K. Norwida w Świdnicy oraz 
Dariusza Mizidar Miziarskiego music 
composer. Za co jesteśmy ogromnie wdzięczni!

„Ballady i romanse” czytali z nami zapro-
szeni goście z UMiG Sobótka: Burmistrz
p.Mirosław Jarosz, sekretarz p.Violetta 
Gaworczyk, skarbnik p.Magdalena 
Sączawa oraz radny p. Andrzej Kociński.
Na scenie odważnie i charyzmatycznie 
debiutowały nasze „Seniorki+”.
    Tradycyjnie swoje wspaniałe scenki i in-
terpretacje prezentowali uczniowie niemal
wszystkich szkół w gminie: ZSP w Sobót-
ce – dzieci przygotowane przez p. Izabelę 
Sieradzką, ZSP w Rogowie Sobóckim 
z p. Karoliną Gajewską, która wykonała 
piękną, iście romantyczną scenografię 
ze Świtezią, Szkoła Podstawowa nr 2 
z bibliotekarką, p. Ewą Janiak (serdecznie
powitaną w corocznym gronie), Młodzie-
żowy Ośrodek Wychowawczy z p. Mał-
gorzatą Piątkowską oraz Powiatowy 

Obecny ADAM MICKIEWICZ (Michał
Hajdukiewicz) swoje wzruszenie wyrażał
w cytacie „Miej serce i patrzaj w serce”,
doceniając starania występujących, zgod-
nie z ideą „Wieszczowi naród”. Niesiony
falą patosu słów, ADAM napawał się ży-
wym odbiorem dzieł jego i udał się na 
samotny spacer, jak na romantycznego 
bohatera przystało. Podumał i odpuścił 
Puttkamerowi odbicie ukochanej Maryli,
a stało się to w banku przy ul. Mickiewi-
cza… 

Serdecznie dziękujemy Załodze Banku
Spółdzielczego w Sobótce  za wspólny
performance. 

Zespół Szkół nr 3 w Sobótce z p. Mariolą
Wyderką. Galę uświetniła w oryginalnym
wykonaniu p. Justyna Ludwińska z DKK.

„Sztuka w przestrzeni miasta 
– historia, estetyka, design”

    10 września br. w Ślężańskim Ośrodku Kultury, w ramach projektu „Sztuka w prze-
strzeni miasta – historia, estetyka, design”, odbyło się spotkanie z dziennikarką, 
pisarką książek popularyzatorskich, polonistką, autorką książki „Jak krasnale Wro-
cław od złego uratowały” – Panią Tamarą Chorążyczewską. Najmłodsi i ich opie-
kunowie poznali historie wrocławskich kamienic, dowiedzieli się skąd wzięły się 
one we Wrocławiu i jaki miały udział w „Pomarańczowej alternatywie”. 
    Mali recenzenci z otrzymaną w prezencie książką ruszyli tropem krasnali obficie 
rozlokowanych po stolicy Dolnego Śląska.............................................................

Te sprawy  
monodram Sary Lech

Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza na muzyczny monodram pt.: „Te sprawy” przy-
gotowany przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy. Program TEATR POLSKA
17.11.2022, ul. F. Chopina 25, Sobótka......................................................................
 
Odbędą się dwa spektakle:  dla młodzieży szkolnej o godz. 11.00 wraz z warsztatami tea-
tralnymi i otwarty dla publiczności o godz. 18.00.
Program TEATR POLSKA jest organizowany od 2009 roku przez Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sara Lech (pochodząca z Gminy Sobótki aktorka Teatru Kameralnego w Bydgoszczy)

ŚOK i Biskupia Kopa s.c. zapraszają na jesienne koncerty piątkowe.

 

Koncertowe Piątki pod Wieżycą

 
Miejsce: Dom Turysty PTTK  "Pod Wieżycą"

Wystąpią: Skrawek Nieba i Gasta Mire. Kolejne koncerty już 4 i 25 XI 2022.
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+

 kawa 
= 

idealny duet”
    Pod tym hasłem, z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Kawy (29.09.) Biblioteka ŚOK
zachęciła czytelników do aktywnego czyta-
nia w przestrzeni czytelni. Na to zaprosze-
nie odpowiedziało wielu użytkowników. 
Pojawili się również odbiorcy nowi, którzy
zapisali się do naszej wypożyczalni. Wszyst-
kie odwiedziny przyczyniły się do wytwo-
rzenia przyjaznej atmosfery wokół konstruk-
tywnych rozmów na temat wybranych 
autorów i książek.

    Akcja pokazała, zgodnie z oczekiwania-
mi pań bibliotekarek, że właśnie biblio-
teka doskonale nadaje się do miana tzw.
„trzeciego miejsca”. Po domu, pracy lub
szkole daje ona możliwość otwarcia na
wymianę myśli, wszechstronnego roz-
woju, wsparcia i zainteresowania in-
nych, pogłębiania pasji czy tak bardzo
potrzebnego relaksu i wytchnienia.

Pamięć o Korczaku wiecznie żywa

Odsłonięcie tabliczki twórcy pomnika Janusza Korczaka towarzyszyło dorocznemu 
Pochodowi Maciusiowemu, w którym wzięli udział uczniowie klas 1-3 ZSP w So-
bótce oraz grupy przedszkolne. Symboliczną wstęgę na przygotowanej przez ŚOK 
instalacji przecięła sekretarz Gminy Sobótka, pani Violetta Gaworczyk. 

     Pomniki znamy, lecz często zapominamy o twórcach monumentów, dzięki którym 
pamięć o postaciach lub wydarzeniach nimi utrwalonych możemy kultywować 
przez lata. W dniu patrona sobóckiej placówki dzieci, oprócz tradycyjnego złożenia
kwiatów, zaśpiewania m.in. hymnu korczakowskiego i krótkiej rozmowy na temat
Janusza Korczaka, poznały właśnie historię powstania naszego pomnika. Od tego
momentu nosi on plakietę informującą o twórcy oraz notę biograficzną, której treść
– mamy nadzieję - będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom. 

Dziękujemy p. Lili Dmochowskiej za udostępnienie opracowania postaci artysty
Mariana Kowalskiego. 

"Poradnik młodości" dla seniorów
    Seniorzy z Gminy Sobótka wzięli udział 
w warsztatach i spektaklu z profesjonalnymi
aktorami Wrocławskiego Teatru Tańca na
scenie podczas obchodów Dnia Seniora 
w Ślężańskim Ośrodku Kultury. Spektakl 
"Poradnik młodości" zachwycił i wzruszył
pięknym przedstawieniem ruchu, finezją 
metafor i muzyki. Nasze Panie seniorki 
miały tylko tydzień czasu na próby i wspa-
niale odnalazły się w konwencji sztuki i 
w swych rolach. 

Ze względu na tematykę: miłość, narodziny,
odwieczny rytm przemijania, odbiorcami
widowiska była młodzież, jak i dorośli.
Reżyser i dramaturg: Tomasz Man.
Inscenizacja i choreografia: Bożena 
Klimczak..............................................
Obsada: Tancerze: Paulina Woś, Anna
Gancarz, Andrzej Malinowski, Jasiek 
Grządziela.............................................
Seniorki: Zofia Bartnikiewicz, Małgo-
rzata Krotofil, Barbara Stankiewicz.

Pani Bożenie Klimczak ślemy wyrazy uznania i wdzięczności
 za wspaniały całokształt wydarzenia!

Serdecznie gratulujemy Paniom odwagi i scenicznych umiejętności!

SOBÓTKA KULTURALNA

„Dobra lektura
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X Wyścig Kolarski 

Korona Kocich Gór
Memoriał im. Kornela Morawieckiego

Kolejny rowerowy weekend przeszedł do
historii. 8 i 9 października Sobótka stała
się rowerowym centrum Polski. Dwa naj-
większe cykle wyścigów dla kolarzy ama-
torów kończyły u nas sezon. Jesień to czas
podsumowań, ale też pięknej scenerii. Do-
pisała pogoda i uczestnicy, więc rowero-
wy weekend był bardzo udany. 

    W sobotę rywalizowali zawodnicy star-
tujący w cyklu Bike Maraton. Ta najwięk-
sza od 22 lat impreza, skupiająca się 
wokół kolarstwa mtb, zgromadziła na 
starcie ponad 800 osób startujących na
czterech dystansach. Trasy zostały uło-
żone w masywie Ślęży tak, że każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Oprócz amato-
rów swoje zawody mieli również najmłod-
si startujący w ramach PKO Ubezpie-
czenia Junior Race. Tego dnia do zawo-
dów zgłosiło się 120 dzieci podzielonych
na 4 grupy wiekowe. Dekoracje za ostat-
nią edycję Bike Maratonu oraz za klasy-
fikację generalną trwały do ciemnej nocy,
a wszytko zakończyła loteria fantowa. 
    Niedziela to dzień, w którym do głosu 
doszli miłośnicy rowerów szosowych. 
PKO Ubezpieczenia VIA Dolny Śląsk 
to cykl największych wyścigów dla ama-
torów w Polsce, którego głównym organi-
zatorem jest klub kolarski z Sobótki. 
W tym roku był to również Memoriał 
 

    Podobnie jak dzień wcześniej przy oka-
zji MTB, tak i w niedzielę nastąpiło pod-
sumowanie sezonu kolarskiego dla zawod-
ników startujących na szosie. Pewną 
gratką dla każdego miłośnika dwóch kó-
łek była możliwość przejechania rundy
wyścigu z uczestnikami rajdu „Rowerem
po zdrowie”. Gośćmi honorowymi tego
dnia byli mistrzowie świata oraz meda-
liści olimpijscy - Tadeusz Mytnik oraz 
Mieczysław Nowicki. 

    Przez cały weekend w Sobótce wystarto-
wało ponad 1600 osób we wszystkich 
rowerowych imprezach. To tylko podkre-
śla fenomen i potencjał Masywu Ślęży
oraz samej Sobótki jako stolicy polskie-
go kolarstwa.  ............................................. 

Bartosz Huzarski

Kornela Morawieckiego, więc cała impre-
za była dodatkowo urozmaicona. Rano 
spod Alei Sław Kolarskich na trasę wyru-
szyli młodzicy i żaki. Następnie swoje 
wyścigi rozegrali amatorzy startujący na
krótszym dystansie FUN – 48 km oraz 
dłuższym PRO – 84 km. Równocześnie 
na stadionie trwały wyścigi dla dzieci 
z cyklu PKO Ubezpieczenia Junior Race,
w których wystartowało 80 najmłodszych
adeptów rowerowych zmagań.

Sukcesy sumitów
na Mistrzostwach
 Europy w Estonii

W dniach 6-9 października 2022 roku w Rakvere w Estonii odbyły się Mistrzo-
stwa Europy Młodzików, Kadetów i Juniorów w Sumo. Do zawodów zostało
zgłoszonych prawie 450 zawodniczek i zawodników – reprezentantów 11 kra-
jów Europy. Nie mogło tam zabraknąć naszych reprezentantów.

    W kategorii wiekowej Młodziczka-Młodzik (U14) podopieczni trenera Bartłomieja
Zamęckiego wywalczyli dwa medale: Milena Perełka - srebrny  medal w kategorii 
do 65 kg, a Kacper Woźniak - brązowy medal w kategorii do 50 kg. W drugim dniu
mistrzostw Maks Włoszek wywalczył srebrny  medal w kategorii do 85 kg, a Liwia 
Czupkowska - brązowy  medal w kategorii do 55 kg. Kuba Sidyk (75 kg) zakończył 
turniej w walkach repasażach na siódmym miejscu.

    W ostatnim dniu o Mistrzostwo Europy w Sumo walczyli juniorzy. Nasz najcięż-
szy zawodnik Mateusz Sawicki (80 kg), niestety, wrócił z Estonii bez medalu. Za-
kończył turniej na pierwszej walce, przegrywając z reprezentantem Węgier.

Gratulujemy  sukcesu zwycięzcom i czekamy na kolejne!

Mateusz Sawicki z flagą Sobótki

Dumny Trener Bartłomiej Zamęcki ze swoimi podopiecznymi. Ciężkie treningi
dały dobre rezultaty.
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