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Drogie Panie

Z okazji Dnia Kobiet proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, 
pogody ducha oraz spełnienia, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

Ten dzień jest doskonałą okazją, aby pokazać każdej z Was,
jak ważną rolę odgrywacie w życiu człowieka jako matki, żony i siostry.

Z głębi serca dziękujemy za Waszą wyrozumiałość, troskliwość, czułość, odwagę 
i determinację w dążeniu do celu oraz za to, że czynicie świat lepszym i pełniejszym.

 Dla nas jesteście bohaterkami każdego dnia.

W imieniu męskiej części samorządu Miasta i Gminy Sobótka

Burmistrz Mirosław Jarosz

Tu jest mój dom 
Świątniki 
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Pełne sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej  wraz z przebiegiem sesji
dostępne na stronie  www.bip.sobotka.pl

29 sesja Rady Miejskiej
Na  sesji dyskutowano o konflikcie w
Sulistrowiczkach. Mówiono też o
rządowym programie Czyste Powietrze
i przyszłych inwestycjach................... 

     Dzień Sołtysa obchodzony jest za parę
dni. Na ostatniej sesji  burmistrz wrę-
czył sołtysom podziękowania............... 

-  Jesteście ważnym elementem funkcjo-
nowania naszego samorządu i przedłu-
żeniem władzy. To trudna i odpowiedzia-
lna funkcja. W imieniu swoim i radnych
składam wam najserdeczniejsze życze-
nia – podziękował Mirosław Jarosz –
burmistrz Miasta i Gminy Sobótka. 
W punkcie dotyczącym sprawozdania
z pracy włodarza, głos zabrał radny 
Grzegorz Chrzan, który zapytał, czy 
pogłębienie kamieniołomu w Nasławicach
nie wpłynie negatywnie na jakość wody 
w Świątnikach.  
-  W Świątnikach nie ma złej jakości wo-
dy. Kolejne dementi to pismo z 23 lutego 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które 
mówi wyraźnie, że żadne normy nie są
przekroczone. Woda w Świątnikach na-
daje się do spożycia – podkreślił burmistrz.

W dalszej części radni głosowali w sprawie
opłat komunikacji gminnej, która już jest
 darmowa. Ma to zachęcić mieszkańców 
do korzystania z transportu zbiorowego. 

Konflikt o wybory w Sulistrowiczkach

 
Ostatecznie skargę uznano za bezzasadną. 
-  Rada ustaliła, że skarga nie uzasadnia twier-
dzenia, że działalność sołtysa narusza zasa-
dy. Nie doszło też do przekroczenia upra-
wnień związanych z pełnioną funkcją sołty-
sa, jakie wynikają ze statutu sołectwa 
Sulistrowiczki – odczytał uzasadnienie 
Jakub Zawada, szef działu inwestycji w 
gminie Sobótka.

Głos zabrała również Marcela Hryniak-
Bereżnicka, która tłumaczyła, że od pół

-  Chciałam podkreślić, że nigdy mieszkańcy
nie byli ze sobą tak zżyci jak teraz. Rozsie-
wanie plotek o konflikcie jest krzywdzące 
i wprowadza w błąd. Jedynymi osobami
skłóconymi ze sobą są osoby, które nie za-
akceptowały wyniku wyborów z dnia 15 lipca
2020 roku – argumentowała sołtys, która 
przypomniała, że wybory odbyły się po do-
browolnej rezygnacji Marka Juraszka z fun-
kcji sołtysa. 
Oświadczenie pani sołtys Marceli
Hryniak-Bereżnickiej przyjęto aplauzem.
Zdaniem sołtys skarga wyłącznie dotyczy
prywatnych animozji i nie ma nic
wspólnego z łamaniem prawa. 

   Sołtysi otrzymali podziękowania w dniu
ich święta, które przypada 11 marca

Ruszy punkt konsultacyjny Czyste 
Powietrze

 
Danuta Szczęch-Drozd poruszyła kwestię zwol-
nień z opłat i podatków firm, które ponoszą 
straty podczas epidemii. Radna wnioskowała 

Na koniec Hanna Piwowarska – przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Sobótce, odczytała
pismo Grzegorza Macko, wicemarszałka 
województwa dolnośląskiego, dotyczące
dzielenia środków unijnych dla Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2021-2027.

paczkomatu ustawionego w Rogowie,
którego lokalizacja powoduje niszcze-
nie chodnika przez samochody.
O planowanych inwestycjach i wdro-
żeniu programów mówił burmistrz 
Mirosław Jarosz.
-  Lada moment ruszy rozbudowa 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Rogowie Sobóckim, już mamy po-
zwolenia na budowę. Kolejną dużą
inwestycją będą ścieżki rowerowe. 
Wodociągi zostaną nieco przesunięte
w czasie z powodu sprawy w Krajo-
wej Izbie Odwoławczej, ale inwesty-
cja na pewno będzie realizowana
 – podsumował włodarz.

Gmina podpisała umowę z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowi-
ska na realizację programu Czyste 
Powietrze. Każdy mieszkaniec będzie
mógł starać się o dofinansowanie, jeśli
spełni określone warunki. W urzędzie
gminy ruszy punkt konsultacyjny, któ-
ry będzie czynny raz w tygodniu. Na
miejscu udzielane będą wszelakie in-
formacje np. na temat wypełnienia
wniosku. 

w celu omówienia sytuacji w gminie.
Danuta Szczęch-Drozd poruszyła też sprawę 

 o zwołanie spotkania z przedsiębiorcamiroku Sulistrowiczki kojarzone są tylko z
protestem wyborczym i konfliktem między
mieszkańcami

Komisja Budżetowo - Gospodarcza i Rolnictwa 
Radni o remontach ulic i darmowej komunikacji
Planowany jest remont płyty między kościołem, a urzędem gminy

    Co z odwołanymi spektaklami z powodu
epidemii? Kto może korzystać z progra-
mu „Czyste powietrze”? Pytali radni na
Komisji Budżetowo-Gospodarczej i 
Rolnictwa. Dyskutowano też o stanie 
dróg i ulic. 
 Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji (ŚOKSiR) w Sobótce na bieżąco
monitoruje wytyczne ministra zdrowia
w sprawie pandemii. 

 - Jak podczas pandemii funkcjonuje ośro-
dek? Co dalej z zawieszonymi spektakla-
mi i zajęciami? - pytała radna Danuta 
Szczęch-Drozd.

Michał Hajdukiewicz - dyrektor ośrodka
poinformował, że można już organizo-
wać tzw. działania o charakterze kultural-
nym. Jednak zasady często się zmieniają.
Teraz wszystko zależy od statystyk za-
chorowalności.

-  Wystartowało już kino. Są odblokowy-
wane teatry. Na zmniejszenie obostrzeń
czeka działalność edukacyjno-kulturalna.
Rozważamy uruchomienie prób teatral-
nych, przepisy już na to zezwalają, ale
trzeba kontrolować sytuację – tłumaczył
Michał Hajdukiewicz. 
Zdaniem szefa placówki zaplanowane
wcześniej spektakle powinny się odbyć.
Nie zmarnują się też bilety wykupione
na imprezy kabaretowe. Obecnie prowa-
dzone są rozmowy na temat przyszłych

działań w muzeum. 

Problemy na Akacjowej i Rubinowej

Ryszard Saltarski zgłosił problem ulicy
Akacjowej. Woda z roztopów zalewa
posesje. Zdaniem radnego potrzebna jest
przebudowa drogi w tym miejscu. Wszy-
stko przez niedrożną studzienkę kanali-
zacyjną. Jakub Zawada – kierownik 
działu inwestycji w Urzędzie Miasta i
Gminy w Sobótce, poinformował, że 
remont kanalizacji w obrębie Akacjowej
jest zgłoszony w protokole szkód. Roz-
pocznie się on, jak tylko znajdą się na
to pieniądze. 
Inny problem dotyczył ulic Rubinowej
i Szmaragdowej na osiedlu Magnezyt.
Droga jest tam dewastowana z powodu 
zsuwającego się z jezdni kruszywa. 

Nowe parkingi i płyta w Rynku

W tym roku gmina chce zbudować
parkingi przy ulicy Kurhanowej w
Będkowicach i św. Anny przy stadio-
nie w Sobótce. Wyremontowana ma
zostać przestrzeń (płyta) pomiędzy 
magistratem a kościołem. 

-  Wszystko po to, aby poprawić warunki
dla turystów – tłumaczył szef działu
inwestycji. 

Odnowiony ma zostać teren przy dwor-
cu PKS. W ramach programu „Bezpie-
czna droga” powsta ł  chodnik  w 
Przezdrowicach (odcinek pomiędzy
ul. Karola Szymanowskiego – Chopina).
Dokończona ma zostać budowa chodnika
w Świątnikach. Gmina chce też wykonać
projekt remontu ul. Gwarnej w Siedlako-
wicach. 

Od marca darmowa komunikacja 

Radni pytali o szczegóły programu 
„Czyste powietrze”. Kto może skorzystać
i kiedy zostanie wdrożony?  ........................
Program wymiany urządzeń cieplnych jest
 
 
-  Jest ogromne zainteresowanie mieszkań-
ców. W tej kwestii chcemy podpisać po-
rozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska. Po przeszkoleniu 
będziemy więcej wiedzieć na ten temat
– mówiła Aleksandra Bąkowska, kierownik
Referatu Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa w UMiG Sobótka.

    W marcu na sesji urzędnicy chcą przedsta-
wić autorski program ochrony powietrza.
Na koniec mówiono o komunikacji gminnej,
która od 1 marca do końca roku ma być
bezpłatna. 

skierowany wyłącznie dla właścicieli do-
mów jednorodzinnych.

imprez m.in. targów sobótkowych i 

Spore emocje wywołała uchwała w sprawie
skargi jednego z mieszkańców na sołtys 

Podziękowania dla sołtysa Świątnik 

(b)

Sulistrowiczek - Marcelę Hryniak-Bereżnicką.

W o d a  a d  v o c e m 
do medialnych newsów

Publikacje medialne dot. jakości wody
mają odbicie we wzmożonych badaniach
wody i są one normalnym działaniem
prawnie przewidzianym w realizacji 
nadzoru przez Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego we Wro-
cławiu sprawującego pieczę nad produ-
kcją wody użytkowej przez ZGKiM
Ślęża w Sobótce...................................
Badania zrealizowane przez nadzór PPiS 
w dniu 03 lutego 2021 r. dot. zawartości
niklu w próbce wody uzdatnionej z SUW
Świątniki wykazują wynik: 16,5µg/l, 
który mieści się w normie (20,0µg/l) 
określonej Rozporządzeniem w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). 

ZGKiM Ślęża w Sobótce realizując 
produkcję wody użytkowej dokłada
starań, aby woda spełniała obowiązu-
jące normy, czego odbiciem są wskaza-
ne na wstępie wyniki dot. medialnie 
nagłaśn iane j  zawar tośc i  n ik lu .
Działania inwestycyjne dot. przebudo-
wy magistrali wraz z elementami 
uzdatniania mają na celu zmianę 
dotychczasowych parametrów fizyko-
chemicznych dostarczanej wody
wykorzystując w pełni potencjał 
SUW Świątniki.

Z poważaniem:

Dyrektor ZGKiM Ślęża w Sobótce

Grzegorz Białczak 

http://www.bip.sobotka.pl
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Zapraszamy na stronę  www.sobotka.pl - zakładka ZOBACZ JAK SIĘ ROZWIJAMY
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PRACA SAMORZĄDU

POMOC SPOŁECZNA
W CZASIE PANDEMII

Blisko 500 osób korzysta z Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sobótce. To mie-
szkańcy, osoby o niskich dochodach,
niepełnosprawni, bezrobotni i ludzie
starsi. Osoby korzystają nie tylko z po-
mocy finansowej, ale też z szeroko roz-
umianej pracy socjalnej oraz różnoro-
dnych porad. 

     Podczas pandemii na kilka miesięcy za-
mknięto klub seniora w Sobótce. W sty-
czniu tego roku placówka, która mieści
przy ulicy Chopina 14, wznowiła działal-
ność. 
–  W klubie zachowane są wszystkie za-
sady funkcjonowania. Nasi seniorzy 
wykonują piękne prace rękodzielnicze, 
np. techniką dekupage. Wcześniej odby-
wały się zajęcia komputerowe. Planujemy
również ćwiczenia rekreacyjne. Nasi 
seniorzy to bardzo wdzięczna grupa osób
– mówi Katarzyna Dwornik-Piszczałka,
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobótce. Starsi ludzie są zadowoleni z
zajęć. Cieszą się, że mają wypełniony
czas  i przez to mogą zapomnieć o proble-
mach życia codziennego.

–  Na zajęciach rozmawiamy o wszy-
stkim. Poznaliśmy techniki dzieł arty-
stycznych i wysyłania majli z komputera.
Ludzie się otwierają. Można powie-
dzieć, że warsztaty pełnią funkcję gru-
powej terapii zajęciowej – opowiada 
jedna z seniorek.............................

Działalność klubu seniora

Sanepid nie informuje, kto
jest chory
    W czasie epidemii Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej nie zawiesił działalności. Pracuje
w nim łącznie osiemnaście osób. Na po-
czątku Ośrodek otrzymywał z sanepidu
dane odnośnie koronawirusa. Pracownicy
znali adresy ludzi zakażonych i przebywa-
jących na kwarantannie. Ta wiedza uła-
twiała pracę pracownikom, aby odpowie-
dnio się zabezpieczyć. Sytuacja jednak
zmieniła się po zmianie przepisów i obe-
cnie OPS nie otrzymuje żadnych danych.
–  Pracownicy socjalni dowożą żywność
i udzielają pomocy wszystkim ludziom
zarejestrowanym w naszym ośrodku, 
np. robią zakupy w sklepach i leków w
aptece. Obecnie osoby chore lub przeby-
wające na kwarantannie telefonicznie 
przekazują nam listę sprawunków – in-
formuje pani dyrektor. Po zrobieniu za-
kupów reklamówki pozostawiają pod
drzwiami. Ponadto cały czas działa dział 
świadczeń, na bieżąco przyznawane są
świadczenia rodzinne, fundusz alimenta-
cyjny, 500+ oraz dodatki mieszkaniowe. 

Wydają żywność

    W placówce przy Strzelców wydawana
jest żywność. 500 mieszkańców za dar-
mo otrzymują podstawowe produkty, 
m.in. konserwy rybne, makarony, oleje,

pomocy żywnośc iowej .  OPS w
Sobótce organizuje również różnego ro-
dzaju akcje np. zbierania rzeczy dla po- 
gorzelców lub potrzebujących z gminy
Sobótka.
–  Przekazaliśmy czternaście laptopów 
wraz z oprogramowaniem, routerem i kar-
tą SIM - 14 rodzinom, w których panuje
trudna sytuacja materialna, tym bardziej,
że dzieci uczyły się zdalnie. Sprzęt pozy-
skaliśmy z fundacji Impact – zaznacza
Katarzyna Dwornik-Piszczałka. W placó-
wce rozdawano wszystkim chętnym 
przyłbice.

Kto może korzystać z pomocy społe-
cznej? Prawo do świadczeń pieniężnych
mają osoby i rodziny, których dochód 
nie przekracza określonego w prze-

Pieniądze dla najuboższych

Oprócz wskazanego powyżej kryterium
musi występować również powód udzie-
lenia pomocy m.in. niepełnosprawność,
długotrwała choroba, bezrobocie, ubó-
stwo, bezradność opiekuńczo-wychowa-
wcza. 

–  rodzina, której dochód nie przekracza
sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie.

–  osoba samotnie gospodarująca, której
dochód nie przekracza kwoty 701 zł netto;
–  osoba w rodzinie, w której dochód na
osobę nie przekracza kwoty 528 zł;

     Nasz ośrodek pracuje przez cały okres pandemii. Jednak rok 2020 był rokiem trudnym
ze względu na obostrzenia. Opracowano wszelkie procedury, aby zachować pełny reżim są-
nitarny, dzięki temu .(fot. Jacek Boomersbach)

pisach kryterium dochodowego:

(b)

W grudniu minionego roku udało się 
przeprowadzić akcję „paczki dla seniorów”.

Sobóckim oraz Przedszkole Zielony Za-
kątek Montesorii z Tyńca Małego – mówi
Katarzyna Dwornik- Piszczałka

sprawą Banku Żywności z Wrocławia,
który realizuje unijny program POPŻ. 
Jego celem jest zapewnienie najuboższym

Darczyńcami były instytucje, w tym 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie

ryż, buraczki, ser żółty, miód czy gołą-
bki w sosie pomidorowym. Wszystko za

Remont ulicy Zmorskiego – zmiany w organizacji ruchu
   Z początkiem marca bieżącego roku
rozpocznie się remont ostatniego odcin-
ka ulicy Zmorskiego w Sobótce. Na-
wierzchnia jezdni zostanie w pełni 
wymieniona, a przydrożne rowy melio-
racyjne zmodernizowane. Wzdłuż drogi
powstanie również chodnik, dzięki 
któremu będzie można bezpiecznie przejść
aż do skrzyżowania z ulicą Chopina. 
Planowane zakończenie remontu to ko-
niec października 2021 roku. Całkowity
koszt zadania to kwota prawie 1,4
miliona złotych. Inwestycja jest realizo-
wana przy udziale środków zewnętrznych 
w ramach dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych,w kwocie 855 tys.
zł. W związku z remontem konieczne 
będzie wprowadzenie czasowej zmiany
organizacji ruchu na odcinku od przeja-
zdu kolejowego do drogi powiatowej. 

poprowadzony jednokierunkowo, w 
stronę ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.
Mieszkańcom Osiedla Robotniczego
oraz ulic Oliwkowej i Figowej zostanie

     Na przełomie lutego i marca Gmina 
Sobótka wszczyna procedury wyłonienia
wykonawców dokumentacji projektowych
dotyczących:..............................................
- remontu ulicy Przysiółkowej w Nasławi-
cach (odcinek ok. 1 km drogi),  ..................
- remontu drogi gminnej pomiędzy Ręko-
wem a Olbrachtowicami (odcinek ok. 2,3 
km drogi),..................................................
- budowy parkingu pomiędzy al. św. Anny 
a ul. B. Chrobrego w Sobótce,...................
- budowy parkingu przy rezerwacie archeo-
logicznym w Będkowicach,
- budowy kanalizacji sanitarnej w Strzego-
mianach,............................................
- budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Buko-
wej w Będkowicach oraz ul. Zbożowej w
Księginicach Małych.................................

Ponieważ prace będą prowadzone na 
połówkach drogi, ruch pojazdów będzie

aby mogli bez problemu dojechać do
swoich domów. Schemat nowej organi-
zacji i objazdów przedstawiamy poniżej.

Adam Bak 

udostępniony fragment skrzyżowania,

        CZYSTE POWIETRZE

Nadchodzące inwestycje

   W WFOŚiGW we Wrocławiu burmistrz
Mirosław Jarosz podpisał porozumienie na
realizację programu „Czyste Powietrze” w 
gminie Sobótka. Porozumienie zwiększy
dostępność programu antysmogowego dla 
mieszkańców. Więcej szczegółów w kolejnym
numerze Kuriera Sobóckiego.......................

http://www.sobotka.pl
http://www.sobotka.pl,
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Pojazd przewrócił się na bok.
Jedna osoba ranna

Wypadek w Wojnarowicach

Autobus przewożący pracowników
Amazona przewrócił się na bok. Do 
zdarzenia doszło na drodze krajowej 
nr 35 pomiędzy Tworzyjanowem, a 
Wojnarowicami. ....................

    W pojeździe jechało dziesięć osób, jedna
została poszkodowana. Przyczyny wypa-
dku? Według wstępnych ustaleń kierowca
autobusu omijał auto dostawcze, które
wcześniej wpadło w poślizg i stało na 
poboczu. Jednak tylna część auta dostaw-
czego wystawała na drogę. Podczas
manewru wyprzedzania kierowca autobu-
su stracił panowanie, zjechał na pobocze
i przewrócił na bok. Na miejsce zdarzenia
przyjechało 10 zastępów straży, w tym
OSP Sobótka. Ruch na tym odcinku przez
kilka godzin odbywał się wahadłowo. 

   Do zdarzenia doszło ok. godziny 6 rano
 (fot. OSP Sobótka)

N    IECH ŻYJE BAL !

 Nie miał prawa jazdy. 
Jechał fiatem mając ponad
3 promile

     Mężczyzna stracił panowanie nad oso-
bowym fiatem, zjechał z jezdni i uderzył
w słup energetyczny. 37-latek nie posia-
dał  uprawnień do kierowania pojazda-
mi i ledwo trzymał się na nogach. Bada-
nie alkomatem wykazało ponad 3,5 pro-
mila alkoholu w organizmie.

-  Na skutek uderzenia odniósł obrażenia
głowy i trafił do jednego z wrocławskich
szpitali, gdzie pozostał na obserwacji.
Zgodnie z przepisami grozić mu może
kara 2 lat pozbawienia wolności. O jego
przyszłości zadecyduje sąd – informuje
Paweł Noga z biura prasowego Komendy
Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Funkcjonariusze z Sobótki ostrzegają,
że nawet najmniejsze ilości alkoholu
wpływają negatywnie na prowadzenie 
pojazdów. Osoby decydujące się na taką
jazdę stwarzają zagrożenie na drodze
zarówno dla siebie, jak i innych uczestni-
ków ruchu.

Bal w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce  (fot. Eliza Głowacka)

Bal przedszkolaków w ZSP w Sobótce (fot. Eliza Gaczewska)

Tak bawiły się dzieci z ZSP w Rogowie Sobóckim (fot. Marta Droszczak)

CZYTANIE NIE
MUSI BYĆ NUDNE

     Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim 
przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji 
czytelniczej „Bilet powrotny do biblioteki”.
Uczniowie z klas I-III, powracający ze
zdalnego nauczania, odebrali od wycho-
wawców vouchery - „bilety do biblioteki
szkolnej po niespodziankę”.  

Dzieci zostały poinformowane o szczegó-
łach oraz otrzymały konkretną instrukcję,
co mają zrobić, aby wykorzystać otrzyma-
ne karty:

Karnawał w cieniu pandemii to niezbyt radosny obrazek. W tym roku dorośli mo-
gli zadowolić się jedynie ostatkowym pączkiem. Na szczęście nie dotyczyło to 
dzieci. Najmłodszym udało się w szkołach i przedszkolach zorganizować bale ma-
skowe, trochę inne niż zwykle, w mniejszych grupach . Na parkiecie w rytm muzy-
ki wirowały wróżki, królewny, piraci, superbohaterowie, policjanci, pszczółki,
kotki i biedronki. W tę gamę atrakcji zaangażowali się nauczyciele, rodzice, a także
animatorzy. Nie zabrakło wesołych zabaw, konkursów i słodkiego „co nieco”. Bal
karnawałowy dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń. Wśród kolorowych 
dekoracji, serpentyn i baloników można było choć na chwilę zapomnieć o korona-
wirusie.

1. Odebrać bilet od wychowawcy i przyjść
z nim do biblioteki szkolnej w celu wypo-
życzenia  „ks iążk i  n iespodz ianki”
2. Przeczytać książkę samodzielnie bądź
za pomocą Rodziców................................
3. Wykonać ilustracje - techniką dowolną
(na kartce A4) - nawiązującą do przeczy-
tanej l i teratury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.  Oddać książkę wraz z pracą plastyczną
do 15 lutego 2021 r......................................
5. Odebrać nagrodę za udział w przedsię-
wzięciu, zasponsorowaną przez Radę 
Rodziców.

        Pomimo, że udział w zabawie był dobro-
wolny, wszyscy uczniowie skorzystali z
atrakcji i dali się ZASKOCZYĆ LITE-
RATURZE. Wypożyczyli książki (dobra-
ne do wieku), zapakowane w papier oraz
kolorowe wstążki. Każdy był zaintrygo-

wany, jaka literatura kryje się w środku… 

      Dla podsycenia ciekawości, dzieci mogły
otworzyć pakunek dopiero w domu. 
W środku znajdował się list do Rodziców,
ukazujący zalety wspólnego czytania,
zachęcający do współpracy z biblioteką, 
do aktywnego korzystania z księgozbioru. 

      Prace artystyczne uczniów będzie można
podziwiać na wystawie, zorganizowanej 
z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich (przypadającego w kwietniu), 
tak aby każdy mógł podziwiać powstałe
dzieła.
Pragnę gorąco podziękować Radzie Ro-
dziców za wsparcie i ufundowanie na-
gród dla dzieci. Bez tej pomocy nie uda-
łoby się sfinalizować akcji promowania
czytelnictwa wśród dzieci. 

Urszula Dyguda
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BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID – 19 W GMINIE SOBÓTKA

1. Poprzez dedykowaną pod ten cel całodobową bezpłatną infolinię numer telefonu 989
2. Poprzez swoje internetowe Konto Pacjenta na stronie www.pacjent.gov.pl
3. Poprzez SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie
4. Poprzez skontaktowanie się z wybranym punktem szczepień.

Ośrodek Medycyny Rodzinnej Sp. z o. o    

Rejestracja pod nr tel.: 71 339 49 60; 

71 339 49 78; 71 339 49 68

ul. Strzelców 2       ; 55-050 Sobótka       

Formularz zgłoszeniowy:

https://omr.sobotka.pl/szczepienia-covid-19-zapisy/                                                                                       

www.omr.sobotka.pl

Transport na szczepienie: Infolinia dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 

szczepień, w tym osób niepełnosprawnych: 71 335 12 26

Koordynator ds. szczepień przeciwko COVID – 19 w Gminie Sobótka: telefon kontaktowy: 662-017-498

 https://www.sobotka.pl/szczepienia-przeciw-covid19/

Jak się zapisać ?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości za I kwartał 2021r. 

dla �hotelarzy�

finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19.
Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia powinien przedłożyć do dnia 31 marca 2021r.:
- korektę deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości,
- informację dotyczącą pogorszenia sytuacji finansowej w związku z COVID-19,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz ze sprawozdaniami
   finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

Wykaz punktów szczepień przeciwko COVID – 19 w Gminie Sobótka

NZOZ '' Przychodnia Rodzinna''

 Kajderowicz i Biliński  

Rejestracja pod nr tel.: 71 390 42 00; 

606 965 272

Małgorzata Kajderowicz – Kowalik       

ul. Krótka 2 B       ; 55-050 Sobótka     

www.przychodnia.sobotka.pl

Informujemy, że od marca 2021 roku bilety jednorazowe i ulgowe w gminie Sobótka są bezpłatne, co oznacza
darmowy transport publiczny! Wszystkich mieszkańców zachęcamy do korzystania z tego środka transportu. 
Wspólnie zadbajmy o środowisko! Poniżej przedstawiamy uaktualniony rozkład jazdy.

Przewozy gminne

Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków 
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje za okres od stycznia do marca 2021 r.
i mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług hotelarskich. których płynność

https://www.pacjent.gov.pl/?fbclid=IwAR0C3t2Z-uQ3nZkavkyx5nQ3vc4aEjF_yzEbem3CrZbSNKlmI6TyqG4f-j0
https://www.pacjent.gov.pl/?fbclid=IwAR0C3t2Z-uQ3nZkavkyx5nQ3vc4aEjF_yzEbem3CrZbSNKlmI6TyqG4f-j0
http://www.omr.sobotka.pl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.omr.sobotka.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1woQppMGMdcySRo94SLvLPNg4p_gWm4Pxcg2oYo4a9CmrtkIhKRU8GFow&h=AT1c5EvnORNXb5KBuzJn0PsJMKWmrsnDHmrahyaaHhcJW41ULiJK5X6h7BajQFpdrNCaYl7BBG_3eZ7ka94DDnwGiuH0JUP994CMhoaefNIwcEp3vcFW3dxeMIagcjwO5xvl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3m3vI9fEnm08Gh3HhGriDyrZk_5MZe4CO3muvR9co5N4C91SFDIGD7dEocxAdgWDjvMYmwuyVnXf32HhY6SYYarMGyqX-LjzkBAL4uhrqAeRw9TOqbu9YnQD0ytwj5J6Iv824ZMfJUj1WACsBvQs22zqiO4fg-TLb-R56hT-UTBUY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.omr.sobotka.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1woQppMGMdcySRo94SLvLPNg4p_gWm4Pxcg2oYo4a9CmrtkIhKRU8GFow&h=AT1c5EvnORNXb5KBuzJn0PsJMKWmrsnDHmrahyaaHhcJW41ULiJK5X6h7BajQFpdrNCaYl7BBG_3eZ7ka94DDnwGiuH0JUP994CMhoaefNIwcEp3vcFW3dxeMIagcjwO5xvl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3m3vI9fEnm08Gh3HhGriDyrZk_5MZe4CO3muvR9co5N4C91SFDIGD7dEocxAdgWDjvMYmwuyVnXf32HhY6SYYarMGyqX-LjzkBAL4uhrqAeRw9TOqbu9YnQD0ytwj5J6Iv824ZMfJUj1WACsBvQs22zqiO4fg-TLb-R56hT-UTBUY
http://www.przychodnia.sobotka.pl/?fbclid=IwAR35UO41ve14SiWCQ1K_4dMWAEsMxVD5Y-Gd4laiadVUojBOHD2VEsOo-_0
http://www.przychodnia.sobotka.pl/?fbclid=IwAR35UO41ve14SiWCQ1K_4dMWAEsMxVD5Y-Gd4laiadVUojBOHD2VEsOo-_0
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Świątniki – wieś gościnna i pracowita
Co w Świątnikach robił pierwszy polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski i ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski? 

To Kresowiacy, których zaproszono na Międzynarodowe Spotkania Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich. 

Świątniki to niewielka wieś położona 
p i ę ć  k i l o m e t r ó w  o d  S o b ó t k i . 
Mieszka tu ok. 280 osób. Działa sklep
spożywczy i świetlica. Sporo osób pra-
cuje w Bielanach Wrocławskich i kamie-
niołomach w Nasławicach, inni zajmują
się rolnictwem lub prowadzą własny bi-
znes. 

-  Kilka lat wcześniej ludzie głównie 
zajmowali się rolnictwem, obecnie 
ogrodnictwem, świetnie rozwija się tu 
sadownictwo, powstała też winnica.
We wsi działa kilka prywatnych firm
zajmujących się usługami i transportem
- wylicza Lidia Sączawa, radna i nauczy-
cielka ze Świątnik.

Według sołtysa Ryszarda Godka około
osiemdziesiąt procent ludzi to ludność 
napływowa z Kresów Wschodnich 
- Barysza, Wołynia i okolic Lwowa. 
Niewielką grupę stanowią ludzie z Ma-
łopolski i Podkarpacia. 

remontu niewielkiego kawałka drogi
czy chodnika. Wszystkie jezdnie mamy 
asfaltowe. Kończy się remont świetlicy
– mówi Ryszard Godek.

   Cały roczny budżet rady sołeckiej po-
szed ł  na  budowę  p l acu  zabaw. 
Od 2018 roku w Świątnikach działa koło
gospodyń wiejskich. Organizacja dostała
już trzy dofinansowania. Dzięki temu
wyremontowano salkę przy świetlicy.
Siedzibę ma tam również parafialny 
Caritas. W pracach pomogli wolontariu-
sze – mieszkańcy. 

-  Koło gospodyń działa od niedawna,
ale już ma na swoim koncie sporo przed-
sięwzięć. W 2019 roku przystąpiliśmy
do konkursu inicjatyw lokalnych, ogło-

Jedną z inicjatyw było uporządkowanie
cmentarza przy kościele. Teren obsadzo-
no drzewami i krzewami ozdobnymi.
Z fragmentów kawałków tablic nagro-
bnych urządzono lapidarium. 

Po głównych uroczystościach
biesiada i wspomnienia

      Od 2011 roku w Świątnikach organizo
wane jest tzw. Święto Wołyńskie - czyli
Międzynarodowe Spotkania Miłośników
Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich.
Na dwudniową uroczystość zaprasza się
kresowian z Polski i świata

-  Każdego roku pamięta się o ofiarach
ludobójstwa na Kresach Wschodnich. 
W poprzednich latach upamiętniono 
m.in. żołnierzy Korpusu Ochrony Po-
granicza, Żołnierzy Cichociemnych na
Kresach oraz 27. Wołyńską Dywizję 
Piechoty Armii Krajowej – mówi Janusz
Tomczyk - wrocławianin, który od lat 
przyjeżdża na uroczystości. 

W 2019 roku wojewoda dolnośląski 
Paweł Hreniak w imieniu ministra kultu-
ry wręczył odznaczenie „Zasłużony dla
kultury polskiej” Towarzystwu Miłośni-
ków Kultury Kresowej we Wrocławiu,
które jest organizatorem wydarzenia w
Świątnikach. Na uroczystość przyjeżdża-
ją też znane osoby, m.in. generał 
Mirosław Hermaszewski i ks. Tadeusz
Isakowicz-Zalewski, którzy pochodzą z
Kresów Wschodnich.

Dwa tysiące ludzi przyjeżdża
na Święto Wołyńskie 

Mieszkańcy uprawiają sady
i pracują we Wrocławiu

Za uzyskane fundusze powstała tzw.
„ławeczka spotkań” - dodaje Lidia
Sączawa.

-  Mieszkańcy zadowoleni są ze wszy-
stkiego, co się u nas robi. Cieszą się z

     O tym, jak żyje się w Świątnikach opowiadają (od lewej) dyrektor Tomasz
Wypler, radna Lidia Sączawa i sołtys Ryszard Godek (fot. Jacek Bomersbach)

    Plac zabaw ma być w przyszłości rozbudowany o tzw. siłownię zewnętrzną 
i monitoring (fot. Jacek Bomersbach)

    Sołtys Ryszard Godek w świetlicy, która obecnie jest zamknięta z powodu 
epidemii (fot. Jacek Bomersbach)

W tym roku dziesiąte spotkania kresowe
mają być połączone z 75-leciem powsta-
nia Szkoły Podstawowej w Świątnikach.
Główny temat poświęcony będzie leśni-
kom.

-  To nie jest tak, że naród ukraiński mo-
rdował Polaków, ale wrzód ukraiński w
postaci różnych organizacji OUN-UPA,
które mordowały kapłanów z tych samych 
względów, co Niemcy i Rosjanie. Kapła-
ni spełniali funkcje społeczne, podtrzy-
mywali na duchu. Właśnie dlatego 
zbrodniarze ze straszliwym okrucień-
stwem pozbawiali ich życia – mówił 
podczas mszy ks. Isakowicz-Zaleski.

(fot. Jacek Bomersbach)

  Jedną z inicjatyw było uporządkowa-
 nie miejscowego cmentarza przy kościele.
Teren obsadzono drzewami i krzewami
 ozdobnymi

-  Co roku uroczystości poświęcone są 
różnym grupom, które ginęły na Kre-
sach. Wcześniej oddano cześć pomordo-
wanym harcerzom, siostrom zakonnym
i księżom – tłumaczy Tomasz Wypler,
nauczyciel historii i dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach.

Dwa lata temu na uroczystość przyje-
chało ponad 2 tys. osób. Podczas pier-
wszego dnia odbywa się msza święta z
asystą wojskową i odsłonięciem pomnika.
Po oficjalnych uroczystościach rusza 
biesiada z ogniskiem. 

Szkoła z portalem szczególnie
reprezentacyjna

Święto organizowane jest bezpośrednio
przy szkole, która jest miejscem repre-
zentacyjnym.

-  Obecnie do placówki uczęszcza 137 
dzieci. Od 2019 roku jesteśmy zespołem
szkolno-przedszkolnym. Najbardziej 
gruntowny remont przeprowadzono w 
latach sześćdziesiątych. Jednak przed-
siębiorstwo, które remontowało szkołę
okradło ją z różnych elementów. Sprawą
zajęła się prokuratura. Zapadły wyroki
skazujące – opowiada Tomasz Wypler. 

szonym przez urząd gminy w Sobótce.
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Od trzech lat w budynku wymieniane 
są okna. Obiekt czeka na termomoder-
nizację, całość jest w dobrym stanie 
technicznym. W latach 90. odnowiono
wejście i portal.

Mieszkańcy uważają, że w Świątnikach
jest za ciemno, dlatego do gminy wpły-
nął wniosek o zamontowanie 17 doda-
tkowych latarń ulicznych. Sporo ludzi 
korzysta też z lamp solarnych. W przy-
szłości ma zostać rozbudowany plac
zabaw o tzw. siłownię wewnętrzną. 
Teren ma być monitorowany. 

Jacek Bomersbach

Podczas spotkań kresowych zawsze można liczyć na szkołę i mieszkańców
(fot: archiwum Gminy Sobótka)

W tym roku fundusz sołecki zdecydo-
wano przeznaczyć na zakończenie 
remontu świetlicy z zewnątrz. Pieniądze
zostaną wydane na materiały, a grupa 
remontowa  -  czyli zaangażowani miesz-
kańcy - wykona pracę samodzielnie.

Świątniki mogą się pochwalić osią-
gnięc iami  młodego  spor towca 
Michała Borowskiego, który uzysku-
je świetne rezultaty w kolarstwie, 
m.in. drugie miejsca w wyścigu o 
Puchar Starosty Dzierżoniowa, pier-
wsze miejsce w wyścigu o Puchar 
Wójta Gminy Czarny Bór czy zwy-
cięstwo w challengu dolnośląskim na 
szosie. Kolarz odnosi sukcesy również
na torze, np. III miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Kaliszu 
oraz trzecie w sprincie drużynowym
na Mistrzostwach Polski LZS w 
Pruszkowie

Zwierzęta a obowiązki gminy

     Opieka lekarsko-weterynaryjna nad
zwierzętami bezdomnymi jest bardzo
specyficzną usługą, wykonywaną wobec
zwierząt domowych, jak również dzikich.
Corocznie uchwalany jest program opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Sobótka, w rama-
ch którego gmina sprawuje opiekę nad
zwierzętami domowymi bezdomnymi 
oraz rannymi. Dynamiczny charakter
usług, zwłaszcza że dotyczą one organi-
zmów żywych, uniemożliwia dokładne
określenie kiedy i komu będzie potrze-
bna pomoc, w jakim zakresie oraz ile
środków trzeba wydać. Gmina reaguje 
na każde zgłoszenie od mieszkańców. 
Nie zawsze jednak są to zgłoszenia zasa-
dne. Informacje o bezpańskich psach, 
które są agresywne bywają nieprawdziwe.
Okazuje się, że pies ma właściciela,
a rzekomo agresywny jest  łagodną psiną.
Za wyłapanie takiego psa i przetrzyma-
nie oraz zabiegi higieniczne gmina pono-
si wysokie koszty. W roku 2020 wyła-
pano 32 psy mające właścicieli, a wysokość
kosztów to ponad 24 tys. złotych.
Dlatego apelujemy do wszystkich miesz-
kańców, że nie wszystkie wolno biega-
jące psy są bez właściciela i prosimy o
rozsądek przy zgłaszaniu problemu do
Urzędu Miasta i Gminy lub na Policję.
Apelujemy również, aby mając wiedzę
kto jest właścicielem psa biegającego
bez kagańca i bez uwięzi, zgłaszać ten fakt
na Policję, a nie do Urzędu Miasta i Gminy.
Policja dysponuje środkami zaradczymi 
i ma możliwość ukarania .
      Zauważyć należy, że w ostatnich latach na-
siliły się czynności wykonywane wobec 
zwierząt dzikich. W obowiązku Gminy jest
udzielanie pomocy rannym zwierzętom,
 również dzikim, które uległy wypadkowi.
Dla przykładu można przedstawić, że koszt
odłowienia zwierza dzikiego to kwota 
864 zł brutto a utylizacja zwierza dzikiego
to koszt 756 zł brutto, eutanazja to 162 zł
brutto. Średni koszt interwencji do rannego
dzikiego zwierzęcia wraz z dojazdem wynosi 
1890 zł. 
    Zwierzęta martwe znajdujące się na dro-
dze powiatowej lub innej niż gminna
zabierane są do utylizacji przez organy
zarządzające tymi drogami. Nie dotyczy
to jednak zwierząt żywych wymagają-
cych pierwszej pomocy lub leczenia.

   Znajomość przepisów w procedurze 
wycinki drzew nie każdemu jest znana. 
Warto więc wiedzieć, jakie obowiązki
na nas, mieszkańcach, ciążą w momen-
cie kiedy zdecydujemy się usunąć 
jakiekolwiek drzewo. Z pomocą przy-
chodzi więc tych parę krótkich zasad, 
do których zapoznania się serdecznie 
zachęcamy.
     W głównej mierze procedura wycinki drzew
opiera się na ustawie z dnia 16.04.2004 r. 
o ochronie przyrody Obowiązuje ona nie 
tylko urzędy, przedsiębiorstwa, ale też osoby
fizyczne. Warto wiedzieć, że praktycznie 
większość  drzew, które znajdują się w na-
szych ogrodach, podlega obowiązkowi 
zgłoszenia zamiaru ich usunięcia do odpowie-
dniego organu – np. urzędu miasta. 
    Na podstawie art. 83f.  w/w ustawy (wyją-
tki od obowiązku uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów) wiemy, że

i wspólnot, ogródków działkowych,
parafii, dzierżawców, rolników, lub osób,
które chcą wyciąć drzewo z terenu nale-
żącego do  Miasta i Gminy Sobótka. W
tej sytuacji do tut. urzędu należy złożyć
wniosek o wydanie zezwolenia na wycię-
cie drzewa. Procedura jest bardzo zbliżona
do tej ze zgłoszeniem, ale w tym wypadku
tut. Organ wydaje decyzję zezwalającą 
bądź wnoszącą sprzeciw do usunięcia 
przedmiotowego drzewa. Dopiero po uzy-
skaniu decyzji, można wyciąć lub należy
odstąpić od wycinki drzewa. Zdarza się,
że w przypadku drzew, które są w dobrym
stanie zdrowotnym i nie zagrażają bezpie-
czeństwu ludzi bądź mienia, ale przeszka-
dzają np. w rozbudowie obiektu przedsię-
biorstwa – może zostać nałożona na przed-
siębiorcę opłata za wycinkę tych drzew.

niż 50 cm, powinniśmy zgłaszać do urzędu.
Druk takiego zgłoszenia można pobrać na
naszej stronie BIP Sobótka – informacje
– ochrona środowiska – wycinka drzew/
krzewów lub w placówce Urzędu Miasta
i Gminy Sobótka. Po prawidłowym wypeł-
nieniu zgłoszenia, pracownik urzędu
w ciągu ok. 21 dni dokonuje oględzin prze-
dmiotowego drzewa i sporządza z nich
protokół. Należy jednak pamiętać, że do-
piero po 2 tygodniach od dnia oględzin, 
można dokonać wycinki drzewa. Jest to
ustawowo określony czas, jaki daje możli-
wość wniesienia sprzeciwu ze strony urzę-
du do wycięcia przedmiotowego drzewa,
w przypadku np. gdyby okazało się, że
drzewo znajduje się na obszarze objętym
ochroną konserwatora lub znajdowało się
na terenie nie należącym do wnioskodawcy.
Usunięcie drzewa może nastąpić, w ciągu
6 miesięcy od dnia oględzin.  

zamiar usunięcia drzewa, które w obwodzie
mierzonym na wysokości 5 cm ma więcej

     Inaczej jest w przypadku podmiotów 
gospodarczych, spółdzielni mieszkaniowych

Wycinka drzew - przepisy

Na koniec warto dodać, że drzewa to
płuca naszej planety, dlatego dbajmy
o nie i nie wycinajmy, jeśli nie zachodzi
taka potrzeba.

Katarzyna Piotrowska
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Ruiny po browarze

Jak dziś wygląda browar w Sobótce?
Złomiarze dawno wycięli kotły i meta-
lowe instalacje. Obiekt cieszy się powo-
dzeniem grup urbexu – ludzi, którzy
eksplorują opuszczone fabryki. W repor-
tażu przybliżamy różne wydarzenia z
 historii browaru.

    Za komuny w browarze produkowano
tysiące hektolitrów piwa. Małe jasne
sprzedawano nawet na statkach daleko-
morskich i w podwarszawskich miejsco-
wościach. Rozlewnię zamknięto pod 
koniec lat 90. 

Browar w Górce istniał od 1840 roku. Tak wygląda obecnie.
(fot. Jacek Bomersbach)

-  Obiekt został przejęty przez spółkę
Piast Restauracje, którego szefem był 
Ryszard Varisella. Spółka przejęła
również browary w Niemczy, Radkowie

 
Browarów Dolnośląskich Piast SA. 
Kilka lat później piwowarzy wyjaśnili,
że browary na Dolnym Śląsku zniszczy-
ła zagraniczna konkurencja. Rozlewnia
w Górce miała 3 studnie głębinowe, 
pompujące smaczną i krystalicznie czystą 
wodę. W trakcie produkcji pracownik
filtrujący musiał próbować smak piwa
z leżakowni.

-  Produkowaliśmy dobrej marki piwa,
które wywalczyły sobie zaszczytne
miejsce wśród śląskich browarów. Chlu-
bą było „Świętojańskie”, często zdoby-
wające nagrody. Sam budynek rozlewni
jest bardzo szczególną budowlą, np. leża-
 kownia jest wykuta w skale – mówi 
Marian Borto, dawny pracownik rozlewni.

roku złomiarze zaczęli wynosić fragmenty
metalowej instalacji. 

Kloszardzi i złodzieje

Wytwórnię likwidowano tak szybko, że
zapomniano o byłych pracownikach.
W 2005 roku w nieczynnym magazynie
znaleźliśmy stosy dokumentów z danymi
osobowymi ludzi. Teren zabezpieczyła 
policja. W tym samym roku w lutym na
terenie zakładu doszło do tragedii.
Prąd z transformatorowni zabił młodego
mężczyznę, który próbował wynieść me-
talowe elementy. 
-  Ciało było do połowy zwęglone. Obok
leżały obcęgi. W nocy okoliczni miesz-

nie zastali nikogo. Przeczesali również 
laboratorium, w którym znaleźli stare
odczynniki chemiczne, m.in. barwniki

organiczne i stężony kwas siarkowy.
Po śmierci kolegi złomiarze chwilowo 
przestali odwiedzać to miejsce. 

W browarze kręcono
 znany serial

 i wytyczne dla pracowników browaru, co
 mają robić w chwili
 

wybuchu wojny.

-  W teczkach znajdują się nazwiska,
adresy i telefony pracowników z okoli-
cznych miejscowości. Podczas mobili-
zacji zostałyby zmienione numery 
rejestracyjne samochodów przewożący-
ch piwo. Według planów ciężarówki
miały służyć do przewozu sprzętu 
saperskiego – opowiadał Krzysztof 
Koziński, eksplorator ze Świdnicy.

Nieoficjalnie wiadomo, że teren należy do
prywatnego właściciela, który prawdopo-
dobnie przebywa za granicą................. 

Krótka historia rozlewni 

   Browar w Górce istniał od 1840 roku.
Budynek hali produkcyjnej wybudowano
w dziewiętnastym wieku. Produkowane
tu piwo miało świetne walory smakowe
z powodu wody czerpanej z wnętrza gór.
Miała ona zawierać dużo wapnia. Produ-
kowano tu kilka rodzajów piwa, m.in.
słodowe, leżakowe i gatunki specjalne.
Browar jest wpisany do gminnej ewide-
ncji zabytków, ale nie znajduje się w 
wojewódzkim rejestrze zabytków. To
oznacza, że stanowi potencjał inwesty-
cyjny....................................................

Jacek Bomersbach

PS. Dane niektórych osób zostały zmienione 
Porzucone akta osobowe byłych pracowników( fot. Jacek Bomersbach) 

    Dawna reklama zakładów piwowarskich w podziemiach rozlewni

Browar i jego tajemnice 

     W starym browarze kręcono m.in. serial 
„Warto kochać”.Wiele razy ekipie filmo-
wej pomagali mieszkańcy, którzy przy-
chodzili na plan. Jacek Sarnacki, reży-
ser telenoweli tłumaczył, że Sobótka
to magiczne miejsce. Jeden z mieszkań-
ców zagrał nawet rolę Benka - mało-
miasteczkowego pijaczka. Kilka lat 
później na nielegalnym wysypisku w
rozlewni, eksploratorzy znajdują dokumen-
ty z 1988 roku opatrzone klauzulą poufności

kańcy słyszeli huk wyładowania elektry-
cznego z rozdzielni - relacjonował jeden
z  p o l i c j a n t ó w.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i Ziębicach – tłumaczyła Jagoda
Jastrzębska – ówczesna rzeczniczka

Po likwidacji browaru, na parterze budyn-
ku otwarto dwie hurtownie piwa. W tym 
czasie złodzieje nie próżnowali. Od 2004

Miesiąc później funkcjonariusze z Sobótki
przeczesali stare hale browaru. Na miejscu Są w nich plany wojskowej mobilizacji

(fot. Jacek Bomersbach)
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Życie w biegu 
Bieganie nie jest przyjemne.
Ale warto

   Ruch wzmacnia mięśnie i usprawnia
pracę serca. Dzięki bieganiu zmniejsza
się ryzyko zachorowania na raka. Czu-
jemy się silniejsi i młodsi. Wie o tym
Antoni Stankiewicz (62 lata) z Klubu 
Biegacza w Sobótce, który wziął udział
w blisko 50 maratonach w Polsce i za 
granicami kraju. ..................................

Dlaczego warto biegać? 
-  Bieg jest najprostszą i naturalną formą
ruchu. Dzięki niemu budujemy odpor-
ność organizmu. Proszę zwrócić uwagę,
że wiele sportów, które wymagają 
specjalnych przyrządów, nie wynika
z natury funkcjonowania ciała. Wymy-
śliliśmy coś, co dla nas jest atrakcyjne.
Natomiast bieganie jest najbardziej
pierwotną formą ruchu. Może to robić
każdy, bez względu na wiek. Przynosi
to efekty szczególnie, jeśli człowiek 
się zmęczy. Samo bieganie nie jest 
czynnością przyjemną. Najlepiej wyty-
czyć sobie cel, który chce się osiągnąć, 
np. pokonanie pewnego odcinka trasy. 

Czy w latach 50-70. media 
propagowały sport? Od
około piętnastu lat różne
telewizje zachęcają nas do
p o r a n n y c h  b i e g ó w .
Jak wyglądało to w Sobótce? 

-  Wcześniej absolutnie bieganie nie 
było modne. W latach 2005-2010 w 
Sobótce oprócz mnie, żony, Henia 
Załęskiego, Krzysia Piszczałki i garstki 
osób nikt nie biegał. Zdarzały się też
przykre  reakcje  przechodniów,
np. wyśmiewano się z biegaczy.

Dlaczego? 

-  Do końca tego nie rozumiem. Uznawa-
li nas za głupków, bo po co biec i się 
męczyć? Pamiętam podobne sytuacje
na studiach, kiedy biegałem w nocy po
Wrocławiu. Zdarzały się zaczepki i akty
agresji. Wszystko to w rejonach placu
Grunwaldzkiego. .................................

Dziś wiele się zmieniło. Uli-
cznych biegaczy inaczej się 
postrzega. Staliśmy się bar-
dziej tolerancyjni? 

Obecnie dochodzi do precedensów, że startuje
więcej kobiet niż mężczyzn. Jednak bie-
ganie spowszedniało i może dlatego dziś
młodzi mężczyźni szukają większych wy-
zwań. Biorą udział w ciężkich ultra bie-
gach  komandosa  a lbo  w b iegach  z
przeszkodami. Może zwykłe bieganie
to za mało, aby się wyróżnić.................

W wielu polskich marato-
nach wygrywają Kenijczycy.
Zawsze są świetnie przy-
gotowani i stają na podium.

 

-  Jak słyszę takie głosy, to myślę, że jest
na to recepta - trzeba po prostu szybciej
biec. Nie jest to skomplikowane. Wy-
starczy energiczniej przebierać nogami.
Więc róbmy to, a nie krytykujmy. Nie 
jestem rasistą. Dla mnie oburzające jest, 
jeśli ktoś w regulaminie umieszcza infor-
macje, że prowadzona jest klasyfikacja
wyłącznie dla zawodników z Polski
lub Europy. Generalnie oprócz Kenijczy-
ków chcą odsuwać Ukraińców, Rosjan 
i wszystkich, którzy szybko biegają. 
Pierwszy raz spotkałem się z tym w Ru-
dawie, gdzie organizatorzy spodziewali
się przyjazdu Kenijczyków i ułożono tak
klasyfikację, aby najbardziej mogli sko-
r z y s t a ć  p o l s c y  b i e g a c z e .
To niedopuszczalne. 

- Jest to ich ciężka praca. Mają też gene-
tyczne uwarunkowania. Większość z nich
pochodzi z prowincji Eldorad, która znaj-
duje się na wysokości ponad 2 tys. metrów.
Panuje tam przyjazny mikroklimat. To po-
woduje, że po przyjeździe w rejon nizinny
do Europy ich układ krwionośny pracuje
wydajniej. Zresztą wielu białych wyjeżdża
w góry, aby stosować podobne metody 
treningu. 

Jest pan wiceszefem Klubu 
Biegacza w Sobótce. Kiedy
powstał klub i ile osób obe-
cnie do niego należy? 
-  Klub powstał 8 lat temu. Obecnie ma-
my stu członków, którzy płacą regular-
nie składki i są aktywni. To są ludzie w 
różnym wieku i z różnych warstw społe-
cznych. Mamy osoby zatrudnione przy
prostych pracach oraz sporo ludzi z wyż-
szym wykształceniem. Tych ostatnich
jest więcej. Należą zarówno mieszkańcy

W ilu zawodach brał pan
 udział? 
-  Biegałem w maratonach w Marrakeszu,
Dubaju i Stambule. W Polsce przebie-
głem blisko 50 maratonów, najwięcej we
Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Kra-
kowie i innych miastach...........................

Jakieś hobby? 

-  W pracy w drukarni mam różne zlece-
nia, które powodują, że nie ma monoto-
nii. Poza bieganiem i pracą zostaje mało
czasu. Interesuję się podróżami po 
świecie. Warunek - musi być w tym
miejscu bieg.

Rozmawiał Jacek Bomersbach
 

-  Dokładnie. Wszystko zmieniło się o 
180 stopni. Myślę, że najbardziej w cią-
gu ostatnich pięciu lat. Fenomenem w 
maratonach stał się również udział kobiet.

Mieszkaniec Sobótki ma w swoim biurze setki dyplomów i medali
(fot. Jacek Bomersbach) 

Dawniej w zawodach startowało zaledwie
dziesięć procent pań. To była norma. 

Antoni Stankiewicz z żoną Iwoną na jednym z zagranicznych biegów (fot.archiwum domowe)

Maraton w Paryżu (fot.archiwum domowe)

wykluczać ich z zawodów.

Sobótki, jak i ludność napływowa z róż-
nych stron Dolnego Śląska. Ich miłość
do Ziemi Ślężańskiej jest zaskakująca.
Są oni nawet bardziej przywiązani do re-
gionalnych tematów niż rodowici Sobót-
czanie. Jest wielu ambitnych ludzi. 

Pojawiły się nawet głosy, aby

Czy Kenijczycy rzeczywiście
są lepsi? 
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 KIEM SATYRYKA O
Rysunki Andrzeja Kocińskiego 

Nie dewastujcie kultowej rzeźby!
 Apel towarzystwa „Ślężańscy”

    Lasy Państwowe nie zgodziły się na umie-
szczenie tablicy informacyjnej przy ka-
miennym posągu „Niedźwiedzia” na 
Ślęży. Szyld chciało postawić Towarzy-
stwo Miłośników Ślęży „Ślężańscy”.

Celem towarzystwa jest krzewienie kultu-
ry słowiańskiej i propagowanie słowiań-
skiego dziedzictwa góry Ślęży. Grupa lu-
dzi prowadzi aktywną turystykę w obrębie
masywu i działania edukacyjne w zakresie
rodzimej wiary Słowian.

–  Stowarzyszenie zarejestrowane jest w 
Legnicy. Teren naszego działania to ma-
syw Ślęży. Grupa liczy kilkanaście osób
z województwa, którym leży na sercu 
dobro Ślęży i naszego dziedzictwa kultu-
rowego – mówi Dariusz Borowiec z TMŚ
„Ślężańscy”.

Towarzystwo zaniepokojone jest stanem
znajdującej się na szczycie rzeźby. 
Zdarza się, że podczas weekendowych 
imprez ludzie rozbijają butelki na „Nie-
dźwiedziu”. Świadczy o tym rozbite szkło

i porozrzucane tam śmieci. Na posągu 
często malowane jest graffiti.

– Do Lasów Państwowych wystosowali-
śmy prośbę o umieszczenie tablicy infor-
macyjnej uświadamiającej turystów, iż
mają do czynienia z zabytkiem o szcze-
gólnej wadze kulturowej – tłumaczy 
członek towarzystwa.

Według miłośników Słowian na prehi-
storycznej rzeźbie kultowej zwyczajowo
nie wypada siadać lub rzucać w nią bu-
telkami. Tak, jak nie robi się tego na 
ustawionym obok krzyżu czy ołtarzu w
kościele. Na tablicę nie zgodziło się 
Nadleśnictwo Miękinia. Powód?

–  Teren jest masowo odwiedzany przez
turystów, których zachowanie często 
odbiega od normy. Szczyt jest monito-
rowany w miarę naszych możliwości 
przez Straż Leśną, a natarczywe wykro-
czenia karane. Jesteśmy za stałą eduka-
cją turystów korzystających z uroków
tego miejsca, jednak nie poprzez stawia-
nie dodatkowych tablic, które to mogą 
powodować dodatkowy chaos krajobra-
zowy – informuje nadleśniczy Waldemar
Zaręba....................................................... 
  Mimo braku zgody ze  s t rony
nadleśnictwa, członkowie towarzystwa
chcą skierować do Mirosława Jarosza,
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka i 
wojewódzkiego konserwatora zabytków
pismo z prośbą o poparcie ich działań
i możliwość montażu tablicy.

(b)

fot. Wikipedia

Muzeum Ślężańskie zaprasza
   W lutym  otworzono instytucje kultury
w kraju, dzięki temu w Sobótce znów
czynne  jest Muzeum Ślężańskie. Wy-
stawa stała pt. „ Dawne wierzenia” nale-
ży z pewnością do najbogatszych i
najciekawszych tego typu w Polsce.
Przekonali się o tym Ci, którzy zwiedzili
ją w  lutym tego roku z przewodnikiem
wystawy - archeologiem - badaczem na-
szego regionu - doktor Haliną Śledzik 
-Kamińską. Od lat wielu mieszkańców
regionu zwracało uwagę na brak szcze-
gółowego opisu tej wystawy. Kultura 
duchowa jest wyjątkowo trudnym do 
zrozumienia zagadnieniem dla zwykłego
odbiorcy. Wymaga ona wyjaśnienia 
zwiedzającym, jak rozumieć kontekst 
kulturowy. Zwyczaje dawnych ludzi 
bywają często niezrozumiałe dla współ-
czesnego człowieka, dlatego warto je 
wyjaśniać  przez pryzmat dawnego życia. 
Wówczas oglądane przedmioty i ich prze-
znaczenie, można  w pełni zrozumieć.
Dlatego zachęcam do zwiedzania wy-
stawy z archeologiem (głównie w 
czwartki i niedziele). Mile widziane  
telefoniczne umówienie się z przewo-
dnikiem. Wystawa, chociaż wiele lat jest
w naszym muzeum udostępniana, to  
kryje w sobie niezwykłe tajemnice.
Warto je odkryć.  Obecnie powstaje rów-
nież przewodnik po wystawie, przygo-
towywany tak, aby zrozumieli kulturę 
łużycką  i dawne wierzenia wszyscy, nawet 
                                                                                              

najmłodsi. To dla nich przygo-
towywana jest obecnie cie-
kawa oferta lekcji muzeal-
nych oraz warsztatów na
maj i czerwiec, o ile warunki
pandemii na to pozwolą. Już
dziś idąc do Muzeum, dzieci,
zainspirowane tematyką wy-
stawy czyli kulturą łużycką,
m o g ą  w y k o n a ć  w ł a s n ą  
pamiątkę  z bursztynu, poro-
ża, gliny, drewna i skóry. Nic
tak nie cieszy jak własnorę-
cznie wytłoczony w skórze
miś ślężański, ozdobiony 
roślinnymi motywami, na 
które nie brakuje pomysłów
dzieciom i dorosłym.                 

    W sali przyrodniczej nowo-
ścią jest gra domino  -  Łań-
c u c h  P o k a r m o w y .
Poprzez zabawę edukacyjną
można poznać świat zwierząt,
występujących w  Ślężań-
skim Parku Krajobrazowym.
Drewniane klocki pozwalają
dzieciom swobodnie tworzyć
ogromną układankę w sali
przyrodniczej.  W ten sposób
poznają nowe gatunki zwie-
rząt i wiedzę o nich........... 
   Luty w Muzeum  Ślężańskim,
stał się początkiem działań 

młodzieżowego wolontariatu. Pierwsi za-
pisali się  uczniowie Powiatowego
Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce wraz 
z panią Małgorzatą Sobolewską. Bli-
skie sąsiedztwo szkoły od lat powo-
duje, że licealiści i nauczyciele chę-
t n i e  k o r z y s t a j ą  z  d z i a ł a l n o ś c i 
Muzeum. Teraz to oni chcą pomagać
w działaniach związanych z organiza-
cją wystaw, gier terenowych,  eduka-
cji, zbieraniu relacji świadków hi-
storii, gromadzeniu i opracowywaniu
wiedzy regionalnej, sprzątaniu gro-
bów zasłużonych mieszkańców gmi-
ny oraz ochronie zabytków. Tak zdo-
bywana wiedza o przeszłości cieszy,
gdy łączy się z pracą na rzecz wła-
snego regionu. 

Monika Szima-Efinowicz                                 Wolontariuszka Martyna Lewandowska
( fot. muzeum)

   Pamiątka do samodzielnego 
wykonania w muzeum( fot. muzeum)



SOBÓTKA KULTURALNA 11KURIER SOBÓCKI
MARZEC 2021

Idziemy w górę ! 
    A ściślej w tzw. górne miasto. Ta część
Sobótki to historyczny obszar, mniej 
więcej od ulicy Szkolnej ku południu i
wylotowi na Sulistrowice. Dzięki wspól-
nym staraniom Ślężański Ośrodek Kul-
tury wraz z Gminą Sobótka zainicjowały
montaż skrzynki energetycznej na skwe-
rze Józefa Śliza. To miejsce to z kolei
interesujący fragment górnego miasta,
na którym dawniej stał kościół ewange-
licki, w latach powojennych zainstalo-
wano tam pergolę, stał pomnik, odbywa-
ły się różne wydarzenia, a dziś jest nieco

Dzięki nowemu źródłu energii, ŚOK 
będzie mógł już niebawem organizo-
wać na skwerze np. kina plenerowe,
koncerty oraz inne wydarzenia reklamo-
wane, m.in. przez odnowiony tam w 
2020 roku stary ogłoszeniowy słup.

nie wytwórnia wód gazowanych, kiosk,
sklepy, ulice św. Jakuba i Tadeusza Ko-
ściuszki były jednymi z głównych dróg
– obecnie jest to strefa niemal wyłącznie
 mieszkalna.

zapomniany. Charakter górnego miasta
uległ bowiem zmianie na przestrzeni 
wielu lat – niegdyś działały w tym rejo-

Pokaż, że umiesz marsować. Wykonaj
zadanie, odbierz ciekawe tematyczne 
nagrody....................................

Konkurs z okazji lądowania
na Marsie

Lubisz kosmos?
Nie rób marsowej miny!  Zanurz się w atmosferze marsjańskiego podboju.

Regulamin zabawy zostanie 
ogłoszony 3 marca na stronie 
www.rcks.pl i Facebooku ŚOK.

Niezwykły eksponat na Dzień Kobiet 
Fragment figurki z Księgienic Wielkich przedstawiający kobietę
sprzed czterech tysięcy lat lat p.n.e. 

   Był to okres matriarchatu,
kiedy w społeczeństwie 
dominowały kobiety – już
nie tylko jako rodzicielki, ale
również posiadaczki tajemni-
cy uprawy roślin. Nastąpiło
rozszerzenie boskości Wiel-
kiej Matki o elementy zwią-
zane z płodnością ziemi i 
pogodą,  podstawowymi
czynnikami decydującymi o
przetrwaniu neolitycznego 
rolnika. Figurka została wy-
konana z gliny. Posiada ła-
dną i wymodelowaną sylwe-
tkę, wyraziste pośladki i uda,
nie nosząca jednak znamion
powszechnego w plastyce
figuralnej tego czasu kanonu
urody kobiety o obfitych 
kształtach. Na tułowiu statu-
etki wyobrażono liniami ry-
tymi strój, będący rodzajem
„gorsetu”. Zabytek przecho-
wywany jest w Muzeum 
Ślężańskim w Sobótce

Figurka kobiety w zasobach Muzeum Ślężańskiego
(fot. arch. muzeum)

Halina Śledzik-Kamińska 

Organizator: Ślężański Ośrodek Kultury
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Nakład: 2000  egzemplarzy

Młodzi kolarze z Sobótki przygotowują się do sezonu 

    Po ciężkim pandemicznym roku kolarze
z sobótczańskiego klubu KS Deichmann
SKSM ABUS nie spoczywają na laurach,
tylko ostro przygotowują się do nadcho-
dzącej wiosny. Choć pogoda nie nastraja
do jazdy na rowerze, nie wpływa to zna-
cząco na cykl przygotowań młodzieżo-
wego klubu, któremu patronuje doskonały
niegdyś kolarz Bartosz Huzarski. Młodzi
zawodnicy mają za sobą dwie konsultacje
na torze kolarskim w Pruszkowie oraz 
zgrupowanie ogólnorozwojowe w Zieleńcu.

- Takiego rozpoczęcia sezonu jeszcze nie 
mieliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z
postawy i zaangażowania w trening na-
szych zawodników oraz ich rodziców,
którzy są bardzo ważnym ogniwem napę-
dowym w tej machinie. W zimie, kiedy
trenujemy na hali sportowej, korzystamy

Już niedługo w 24- osobowym składzie
młodzi adepci kolarstwa wybierają się 
na zgrupowanie do Dziwnowa,  po któ-
rym starsza grupa uda się na niemalże
dwa tygodnie do Chorwacji, by zrobić
ostateczny szlif formy. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, sezon kolar-
ski w Polsce znów powinien rozpocząć
się w Sobótce 11 kwietnia wyścigiem
Ślężański Mnich. 

Treningi naborowe do sekcji kolarskiej
odbywają się w każdy wtorek oraz 
czwartek o godzinie 16:00 na hali spo-
rtowej w SP1 Sobótka. Klub zaprasza
dziewczynki i chłopców od 6 klasy. 

z siłowni czy chodzimy na marszobiegi, 
zawodnika trzeba przywieźć na każdy
trening. Później przejmują go nasi trene-
rzy, ale bez zaangażowania rodziców nic
by z tego nie było – mówi Bartosz 
Huzarski.

 W  z a k o ń c z o n y c h  n i e d a w n o
Przełajowych Mistrzostwach Polski zdo-
byli dwa brązowe medale. 

fot. archiwum prywatne ŚSBA 

fot. archiwum prywatne ŚSBA 

Mistrzostwa Dolnego Śląska 2021 w Judo
   W sobotę 20 lutego w Łagiewnikach 
odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska
w Judo dla dzieci, począwszy od roczni-
ka 2009 do Juniora oraz Mastersów. W
zawodach udział brały wszystkie kluby
judo z województwa dolnośląskiego. 
Mistrzostwa rozegrano w czterech kate-
goriach wiekowych i 68 kategoriach 
wagowych. Organizatorami tego spor-
towego turnieju byli: Dolnośląski 
Związek Judo, Gmina Łagiewniki, 
LUKS Nefryt Oleszna i KS Judo Tigers.
Tradycyjnie na tych zawodach nie mogło
zabraknąć Klubu DOJO Sobótka. Na
naszych zawodników, jak zawsze, można
było liczyć. Dostarczyli wiele emocji.
Wystartowali w kategoriach wiekowych:
dzieci starsze (roczniki 2009-2008),
młodzik (2006-2007), junior młodszy
(2005-2004) i junior (2003-2002).

Brązowe  medale wywalczyli:
Zuzanna Federowicz (63 kg)
Filip Bogdański (73 kg)
Piotr Kopeć (66 kg)
Na piątych miejscach uplasowali się:
Miłosz Guzik (60 kg)
Kacper Woźniak (38 kg)

Potencjał młodych jest ogromny - trenu-
jemy dalej. Dla wielu wychowanków 
klubu był to pierwszy start od ponad
roku. Widać, że zawodnicy są na dobrej
drodze do zwycięstw. Gratulacje dla na-
szych reprezentantów!

Bartłomiej Zamęcki 

Błażej Czupkowski 1 miejsce
(fot. Bartłomiej Zamęcki)

Adrian Polasiak I miejsce
(fot. Bartłomiej Zamęcki)

Złote medale wywalczyli:
Błażej Czupkowski (66 kg)
Adrian Polasiak (90 kg)
Liwia Czupkowska (52 kg)
Wiktoria Polasiak (57 kg)
Kacper Grzegorczyk (+100 kg)

Srebrne medale zdobyli:
Teodor Bogdański (55 kg)
Milena Perełka (+63 kg)
Przemysław Perełka (60 kg)
Maks Włoszek (66 kg)
Aleksander Gass (81 kg)
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