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Gratulacje dla policji, strażaków i sportowców
Na sesji podziękowano Mirosławowi
Kozakowi - zastępcy komendanta po-
licji w Sobótce, strażakom i młodym 
sportowcom za zaangażowanie i pracę 
na rzecz gminy. Wyróżniono też sołtys 
Alicję Krupę za udział w konkursie 
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
Gościem specjalnym był Piotr Oszczano-
wski, dyrektor Muzeum Narodowego
we Wrocławiu. 

   Burmistrz Mirosław Jarosz pogratulował 
Mirosławowi Kozakowi jubileuszu 30-lecia
pracy i podziękował za poświęcenie podczas 
wykonywania obowiązków służbowych. 
Policjantowi wręczono kwiaty. 

-  Jestem dumny, że mogę pracować na 
rzecz lokalnej społeczności. Mam swój
wkład w to, że Sobótka jest najbezpie-
czniejszym miastem powiatu wrocław-
skiego – zaznaczył funkcjonariusz.  

-  To ludzie, którzy z narażeniem życia wal-
czą o to, abyśmy czuli się bezpieczni. Ich
spektrum działań się rozrasta. Kiedyś gasili
tylko pożary. Dziś ściągają rannych tury-
stów ze Ślęży i udzielają pomocy poszko-
dowanym w wypadkach – podkreślił
burmistrz.

Mirosław Jarosz przypomniał, jak na prze-
strzeni lat doposażano jednostki OSP w
sprzęt. Poinformował, że pojawiły się no-
we możliwości finansowania i zapewnił, 
że gmina nadal będzie zaopatrywać stra-
żaków w najnowszy ekwipunek. Pieniądze

Świetlica w stylu loftowym
Na sesji pogratulowano sołtys Sulistro-
wic Alicji Krupie za udział w ogólnopol-
skim konkursie sołtysów. Jurorom spodo-
bała się koncepcja sołectwa autorstwa 
pani Alicji. 
-  W konkursie chciałam przedstawić 
dzieło mieszkańców – salę świetlicy wy-
konaną w stylu loftowym i łazienkę. Li-
czyłam na nagrodę, bo planujemy remont
dalszych pomieszczeń – mówiła Alicja
Krupa.

Wyróżniono też sportowców, którym wrę-
czono nagrody pieniężne. Otrzymali je:
Kacper Grzegorczyk, Patryk Grzegorczyk,
Hubert Waniszewski, Patryk Gieracki, 
Emilia Goldwasser, Michał Borowski, 
Szymon Wrona, Maciej Dębicki, Marcin
Rogowski, Dominik Wawrzaszek, Teodor
Bogdański i Adrian Fuławka.  ..................

Zapowiedź wernisażu w muzeum

W sesji wzięli udział przedstawiciele
wrocławskiego muzeum narodowego 
m.in. dyrektor Piotra Oszczanowski i 
kustosz Jacek Witecki. W trakcie odbył
się wykład o Jaroslavie Vonce – mistrzu
kowalstwa, który mieszkał w Sobótce.
Zapowiedziano też wystawę poświęconą
czeskiemu twórcy. Ma się ona odbyć w
połowie lipca w Muzeum Ślężańskim. 

o zakup nowego samochodu gaśniczego.
Odnowiona ma zostać siedziba OSP w 
Księginicach. 

(bom)

32 Sesja Rady Miejskiej

Za współpracę podziękowano też przed-
stawicielom ochotniczych straży pożar-
nych w Sobótce, Rogowie Sobóckim,
Księginicach Małych i Sobótce Zacho-
dniej. 

będą też przeznaczone na remont remizy w 
Rogowie Sobóckim. Gmina stara się również 

Sportowcy z gminy Sobótka 

Piotr Oszczanowski zapowiedział wystawę Jaroslava Vonki 

 Podziękowania dla Mirosława Kozaka Alicja Krupa z burmistrzem Mirosławem Jaroszem

Przedstawiciele OSP z gminy Sobótka
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Zapraszamy na stronę  www.sobotka.pl - zakładka ZOBACZ JAK SIĘ ROZWIJAMY

Raport inwestycyjny - czerwiec 2021
    Miesiąc czerwiec z jednej strony upłynął 
pod kątem prac związanych z budową 
infrastruktury drogowej, z drugiej zaś 
poszukiwano Wykonawców na realizację
nowych inwestycji na terenie Gminy.

    Aktualnie kontynuowane są roboty budo-
wlane związane z realizacją zadań inwe-
stycyjnych pn. „Remont ul. Dworcowej
i Stacyjnej w miejscowości Sobótka”,
„Remont dróg gminnych ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskie-
go – III etap” oraz „Budowa kanalizacji
deszczowej w Sobótce” – w obrębie ulic
Chabrowej, Różanej, Liliowej, Makowej,
Dworcowej, Poprzecznej i Złotej. Zada-
nia te uzyskały dofinansowania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych, Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
Działanie nr 4.5. ,,Bezpieczeństwo”,
Poddziałanie nr 4.5.2 ,,Bezpieczeństwo
– ZIT WrOF”.
    W czerwcu przeprowadzono postępowa-
nia na wyłonienie Wykonawcy dokumen-
tacji projektowych następujących zadań
inwestycyjnych:

- Budowa parkingu w miejscowości 
Będkowice,

- Budowa parkingu w Sobótce przy 
al. św. Anny (za stadionem sportowym),

- Remont nawierzchni placu - rynek w 
Sobótce. 
Powyższe projekty realizowane są w ra-
mach jednego zadania inwestycyjnego 
„Poprawa infrastruktury drogowej zwią-
zanej z ruchem turystycznym w gminie
Sobótka, związane z budową parkingów
i remontem nawierzchni placu w centrum
Sobótki”. Po opracowaniu dokumentacji
projektowych Gmina niezwłocznie przy-
stąpi do poszukiwań firm, które podejmą 
się realizacji prac budowlanych. Przewi-
dywany termin realizacji to druga poło-
wa 2022 r. Najkorzystniejsze oferty na
wszystkie trzy dokumentacje złożyła Pra-
cownia Projektowa „Modus” z Krakowa,
która jest autorem m.in. dokumentacji 
projektowej skateparku w Sobótce. Łą-
czna kwota powyższych dokumentacji to 
186 960,00 złotych. Przypominamy, że
Gmina uzyskała 4,5 mln zł dotacji na
wykonanie parkingów i remontu na-
wierzchni na rynku z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki tym inwestycjom Gmina zyska
nowe miejsca parkingowe oraz polepszy 
oferowane warunki turystyczne. Parkingi
będą dostosowane dla samochodów oso-
bowych, autobusów oraz rowerzystów.
Powstaną miejsca, w których będzie mo-
żna zmienić środek transportu (np. z są-
mochodu na rower – parking przy stadio-
nie położony będzie bezpośrednio przy
ścieżce rowerowej, realizowanej w ramach
innej inwestycji), bądź pieszo udać się w
różne zakątki miasta i gminy.
   Oprócz poszukiwań oferentów na doku-
mentacje projektowe, wyłoniono Wyko-
nawców na realizację innych zadań inwe-
stycyjnych:

- Rozbudowa chaty grillowej w Sulistro-
wiczkach,
- Budowa oświetlenia drogowego w miej-
scowościach: Będkowice, Kryształowice,
Nasławice, Przemiłów, Siedlakowice 
i Sulistrowice.
Chata grillowa w Sulistrowiczkach roz-
budowana zostanie o węzeł sanitarny, 
którego brak był uciążliwy oraz ograni-
czał jej użytkowanie. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma PHU Edyta Golec 
z Księginic Małych, a koszt robót budo-
wlanych to 126 250,35 złotych.

Budowa oświetlenia drogowego na wy-
branych ulicach - w Będkowicach na ul.
Leśnej, w Kryształowicach na ul. Brzo-
zowej, w Nasławicach na ul. Słoneczni-
kowej, w Przemiłowie na ul. Wiosennej 
i Letniej, w Siedlakowicach na ul. Ra-
dosnej i w Sulistrowicach na ul. Wichro-
wej - przewiduje wykonanie łącznie 74
nowych punktów oświetleniowych. Naj-
korzystniejszą ofertę w postępowaniu
przetargowym złożyła firma IPE Pilar-
czyk z Roszkówka. Łączna kwota oferty
na wszystkie miejscowości to 404 389,27 zł.

Budowa oświetlenia realizowana będzie
ze środków Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Janusz Cecot

III etap remontu ulicy Zmorskiego w Sobótce Zachodniej 

Remont ulicy Stacyjnej i Dworcowej w Sobótce

ZGKiM „Ślęża” poszukuje pracownika 
na stanowisko - inkasent wodomierzy
– umowa na zastępstwo, kontakt :
tel. 71 334 23 60

OGŁOSZENIE

http://www.sobotka.pl
http://www.sobotka.pl,
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WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM 
 DLA BURMISTRZA

Konsultacje ze strażakami OSP
 W remizie w Księginicach Małych odby-
ło się spotkanie ze strażakami ochotnika-
mi z gminy Sobótka i powiatu wrocła-
wskiego. Dotyczyło ono planowanej refor-
my jednostek OSP w Polsce. 

  Na spotkanie zaproszono posła Pawła 
Hreniaka– przewodniczącego sejmowej
Podkomisji Stałej do spraw Rozwoju i 
Promocji Ochotniczych Straży Pożarnych,
burmistrza Sobótki Mirosława Jarosza i
przedstawicieli władz OSP z regionu. 
Dyskutowano o projekcie ustawy o OSP,
która we wrześniu trafi do sejmu. Poseł
Paweł Hreniak sprostował też pojawiające
się w mediach fake newsy odnośnie wpro-
wadzanych zmian. 
-  To nieprawda, że zabronimy strażakom
ochotnikom nosić mundury lub będą orga-
nizowane odpłatne szkolenia. Zamieszanie
wynikało z tego, że ministerialni legislato-
rzy uznali, że nie ma potrzeby wpisywania
wytycznych, które istnieją już w innych 
dokumentach ustawowych – wyjaśniał poseł.

Zmian jest wiele - dotyczą m.in. wspar-
cia strażaków odchodzących na emerytu-
rę. Mają oni otrzymywać dodatek za wy-
sługę lat. Dożynki i duże imprezy masowe
mają zabezpieczać strażacy, a nie wynajęte
firmy ochroniarskie. Oprócz tego rząd za-
stanawia się, co zrobić, aby przedsiębiorcom
zależało na  zatrudnianiu strażaków i ograni-
czeniu biurokracji w OSP. 
W Księginicach komendanci pytali o 
szczegóły projektu ustawy. Pytali o
sprawy związane z odszkodowaniami
 podczas prowadzenia akcji gaśniczych
i świadczeń na rzecz ratowników. 
Spotkanie zakończono zwiedzaniem 
nowej remizy. 

-  Straż w Księginiach, którą zastałem 2
lata temu, była ruiną. Nie było ani jed-
nego sprawnego samochodu. Dziś są 
cztery jednostki. Mamy też kolejne pie-
niądze z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Obecnie na remont czeka jesz-
cze jedna remiza – mówił burmistrz Jarosz.

Remiza była budowana od 2010 roku.
Zdaniem prezesa OSP Andrzeja Kotwicy,
najwięcej prac wykonano podczas kaden-
cji obecnego burmistrza Miasta i Gminy
Sobótka. W obiekcie znajdują się garaże, 
szatnia, systemy alarmowe, stanowisko
dowodzenia i pomieszczenia socjalne.
Na górze uruchomione zostanie centrum
rekreacyjno-szkoleniowe. 

(bom)

   29 czerwca 2021 r. odbyła się XXXIII 
sesja Rady Miejskiej w Sobótce, w trakcie
której ocenie radnych został poddany 
„Raport o stanie gminy” zaprezentowany
przez Burmistrza Mirosława Jarosza.  
Radni podjęli uchwałę w sprawie udzie-
lenia Burmistrzowi wotum zaufania. 
    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
poprzedziło przedstawienie sprawozdania 
finansowego za 2020 rok wraz ze sprawo-
zdaniem z wykonania budżetu oraz Uchwa-
ły Regionalnej Izby Obrachunkowej 

    W związku z pozytywną opinią RIO i wnio-
skiem Komisji Rewizyjnej, Burmistrz 
Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz
otrzymał absolutorium.

    Burmistrz podziękował radnym za zaufanie 
i poparcie oraz w sposób szczególny wyraził 
uznanie Skarbnikowi – pani Magdalenie 
Sączawie i pracownikom Urzędu Miasta i 
Gminy Sobótka.

(red)

Nowa Pani Sołtys 
Rogowa

 Sobóckiego
  W Rogowie Sobóckim 16 czerwca odbyły
się wybory nowego sołtysa. Ustępującą 
panią Beatę Łach zastąpi na tym stanowi-
sku Leokadia Andrzejewska. Pani Leokadia
uzyskała mandat społecznego zaufania już
po raz trzeci. Nowej Pani Sołtys życzymy
wytrwałości i sukcesów w pełnieniu obo-
wiązków, satysfakcji z podejmowanych 
działań, realizacji zaplanowanych przedsię-
wzięć oraz dobrej współpracy z mieszkań-
cami i samorządem Miasta i Gminy Sobótka.

(red)

 19-latek zdewastował 
plac obok cmentarza

Policjanci otrzymali zgłoszenie zniszczenia
lamp, koszów na śmieci i skrzynki elektry-
cznej na skwerze obok cmentarza komunal-
nego. Szkody oszacowano na ok. 3 tys. zł. 

-  Funkcjonariusze nie potrzebowali dużo
czasu, ponieważ wystarczyło im zaledwie
kilkadziesiąt godzin, aby namierzyć mło-
dego mieszkańca powiatu wrocławskiego.
19-latek był zaskoczony, kiedy do jego
drzwi zapukali policjanci. Wandal został 
doprowadzony do komisariatu przy 
ulicy Ogrodowej – relacjonuje sierżant 
sztabowy Krzysztof Marcjan z Komendy
Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna przyznał się do zdewastowania
skweru. Zniszczone mienie należało do
gminy. Teraz o jego przyszłości zdecyduje
sąd. Grozi mu pięć lat więzienia.

(bom)

 Sklepowy złodziej
 W nowym markecie 20-latek ukradł
maszynkę do mięsa. Złodziej przyjechał 
do sklepu skradzionym rowerem. 
Mężczyźnie grozi nawet pięć lat więzienia. 

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji 
w Sobótce otrzymali wezwanie do sklepu
przy ulicy Warszawskiej. Okazało się, że 
młody mężczyzna ukradł maszynkę do
mielenia mięsa. Złodziej był na tyle per-
fidny, że pod market przyjechał  skradzio-
nym rowerem.
-  Mężczyznę wraz z rowerem przewieziono
do komisariatu. Tam jeden z dzielnicowych
stwierdził, że widział już ten jednoślad.
Na jednym z portali społecznościowych
natknął się na ogłoszenie o kradzieży wspo-
mnianego roweru. Przeczucie go nie myliło
– informuje starszy sierżant Paweł Noga
z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

20-latek został zatrzymany. Odzyskany
przez funkcjonariuszy rower wrócił do
właścicielki, która oszacowała jego wartość
na kwotę tysiąca zł. Zgodnie z aktualnymi 
przepisami, kradzież mienia tej wartości to
przestępstwo. Teraz złodziej może trafić za
kraty nawet na pięć lat. Mieszkanka Sobótki
podziękowała policjantom za szybkie odzys-
kanie skradzionego mienia.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozda-
niu z wykonania budżetu. 
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Zabytkowe samochody
w Sobótce

Około 120 kultowych pojazdów wzięło
udział w charytatywnym rajdzie Ra-
tujmy Klasyki. Trasa przebiegała przez
Kąty Wrocławskie, Środę Śląską, Kosto-
młoty i Sobótkę. 

W imprezie biorą udział pasjonaci moto-
ryzacji oraz kolekcjonerzy unikatowych
samochodów. Do Sobótki przejechali m.in.
szeryf z teksasu, hipisi volkswagenem 
busem z lat 70. i legendarny pasażerski
autosan – zaprojektowany przez artystę
Zdzisława Beksińskiego. Przez rynek prze-
jeżdżały syrenki, maluchy i wozy strażackie.
Co fascynującego jest w starych pojazdach? 
-  Na pewno kształt i wygląd. Jest w nich
dużo solidnych części, które wolno się
zużywają. Wrażenie robią elementy chro-
mowe. Nowe pojazdy tzw. plastiki są mało
ujmujące. Nie mają duszy – ocenia Zuzanna
Lejza z Siedlakowic, która na rajd przyjechała
moskwiczem.

Rajd jest imprezą cykliczną. Pierwszy
odbył się Sobótce rok temu. W każdym
mieście znajduje się punkt kontrolny, w
którym załogi muszą wykonać wyznaczone
zadania, np. przejechać się hulajnogą lub 
przewieźć partnera taczką. Rajd ma cel 
charytatywny. 
-  Zbieramy pieniądze na chorych bliźnia-
ków z Kątów Wrocławskich. Rok wcze-
śniej kwestowaliśmy na chorą dziewczyn-
kę. Około godz. 20. odbędzie się licytacja
„jawki” przed ośrodkiem kultury w Kątach,
później wszyscy jedziemy do pałacu w 
Krobielowicach – zapowiedział Henryk
Sieńko, współorganizator.
W Sobótce uczestników rajdu przywitał
burmistrz Mirosław Jarosz, który także
wspomógł chore dzieci. Pojazdy zrobiły
na nim spore wrażenie. 
-  Uczestnicy są dla siebie serdeczni i po-
zytywnie nastawieni. To bezpieczna pa-
sja, w której nie ma rywalizacji i złych 
napięć. Zawsze chętnie gościmy
ich w Sobótce – podsumował burmistrz. 
Trasa rajdu wyniosła 80 km. 

(bom)

Majowe obchody Dni rtm. Witolda Pileckiego

      22 maja 2021 roku pod pomnikiem 
rtm.Witolda Pileckiego w Sobótce odbyły się
uroczystości związane z Dniem Pamięci
rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego,
żołnierza Armii Krajowej, więźnia i orga-
nizatora ruchu oporu w KL Auschwitz,
autora tzw. Raportów Pileckiego. Oskar-
żony i skazany przez władze komunisty-
czne Polski Ludowej na karę śmierci, 
Pilecki został stracony w 1948. Uniewa-
żnienie tego wyroku nastąpiło w 1990.
Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła
Białego, a w 2013 został awansowany na
stopień pułkownika.

    W tym roku organizatorami uroczystości
byli: Stowarzyszenie Odra Niemen, w tym
jego członkowie – mieszkańcy naszej Gminy,

     Część oficjalna objęła wystawienie warty
harcerskiej oraz przemówienia Dyrektora

    Po złożeniu wieńców pod pomnikiem 
przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
p.Ewę Fiedler-Łeńską oraz kolejne dele-
gacje, wręczono kombatantom kwiaty, 
a następnie zaproszono przybyłych ludzi
do rozmów ze świadkami historii ugoszczo-
nymi przez ŚOK. W rozmowach harcerek
i innych słuchaczy z kombatantami polały
się łzy autentycznego wzruszenia wśród
młodych rozmówców.

   Stowarzyszenie Odra- Niemen tego dnia
wystawiło stoisko tematyczne oraz wysta-
wę plenerową “Rotmistrz Witold Pilecki 

pp. Ostrowscy, Ślężański Ośrodek Kultury 
oraz 10 Ślężańska Drużyna Harcerek "Szlak".
Partnerem wydarzenia było Schronisko Dom
Turysty PTTK „Pod Wieżycą”.

Miasta i Gminy Sobótka Mirosława Jarosza,
Prezesa Stowarzyszenia Odra-Niemen,
Eugeniusza Gosiewskiego oraz przybyłych
kombatantów: kpt. Stanisława Wołczaskiego
i por. Jana Karolewskiego. Gościnnie przyby-
ła także p. Marta Ziębikiewicz, córka kpt.
Władysława Łukasiuka ps. Młot. Jej ojciec
był dowódcą VI Wileńskiej Brygady Armii
Krajowej na Podlasiu.

nymi z osobą Rotmistrza. Kontynuując

wała przechodzących turystów na chwilę
refleksji. Z kolei od godzin południowych
harcerki wraz z wolontariuszami stowarzy-
szenia przeprowadziły grę terenową, która
zgromadziła kilka drużyn, nagrodzonych 
następnie ciekawymi suwenirami związa-

ŚOK – Michała Hajdukiewicza, Burmistrza
– ochotnik do Auschwitz”, która postawio-
na u wejścia do lasu ślężańskiego zatrzymy-

rozpoczętą w 2014 roku przez fundato-
rów pomnika ideę i wolę upamiętniania
wielkiego Polaka mamy nadzieję, że kolej-
ne inicjatywy będą gromadziły na leśnej
przełęczy nowe grupy dorosłych i młodych
ludzi, zainteresowanych historią Polski.

D rz  i       ui u ce w s zń w c a 2D a 1z c 0ec w 2ka tS l o 2i i h k1 er rc o
   Niesamowity i wyjątkowy festyn 
dla dzieci już za nami. Trzy Sołtyski
Południa Gminy, (Sulistrowice-Sulistro-
wiczki-Przemiłów) Alicja Krupa + Marcela
Hryniak-Bereźnicka + Joanna Palonka-
Korol, zgromadziły swoje najlepsze
zasoby i zrobiły fantastyczną imprezę
z okazji Dnia Dziecka … festyn jakiego
dotąd nie było! Na boisku, przy muszli
koncertowej w Sulistrowicach bawiła
się więcej niż setka dzieci! Było rado-
śnie i kolorowo. Nawet nadciągające 

zatrzymać bezgranicznej zabawy zarów-
no dzieci, jak i rodziców.
   Bardzo trudny czas ograniczeń podczas
pandemii spowodował olbrzymie zapotrze-
bowanie na wspólne spotkania i zabawę.
Postanowil iśmy zorganizować imprezę
wspierającą integrację społeczną. Przygo-
towania do imprezy rozpoczęły się już w 
lutym br. Ogrom wykonanej pracy na rzecz
zabawy dał efekt. Na milusińskich czekało 
ponad 20 atrakcji: dmuchańce, laser tag, segway,

 przejażdżki autami, quadem i  zabytkowym
motocyklem, tor z przeszkodami i nagrody, 

batyczny. Atrakcją były wielkopostaciowe, bajko-
we krasnoludy, które zaczepiały uczestników.
Olbrzymim wsparciem okazała się 16-oso-

  Festyn został sfinansowany z dotacji 
Burmistrza - Mirosława Jarosza, które 
otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w
Sulistrowicach oraz środków własnych
trzech sołectw. Ogromne podziękowania dla 
mieszkańców sołectw, którzy zaangażowali
się w przygotowanie i obsługę imprezy.
Nagrodą są radosne buźki naszych dzieci.
Zapraszam do galerii zdjęć z tego wyda-
r z e n i a  n a  w w w. s u l i s t r o w i c e . i n f o

chmury deszczowe nie były w stanie

przeciąganie liny, malowanie buziek, zapla-
tanie kolorowych warkoczyków,laboratorium
glutów, balonowe zwierzaki,puszczanie baniek,
zabawy z chustą, foodtruck z lodami, goframi. 
Góra słodyczy, gra w bule, zagroda owieczek,
ognisko z kiełbaskami i wege przekąskami.
Cały czas przygrywały dziecięce przeboje.
Podczas imprezy wystąpiła gimnastyczka
artystyczna Wiki Sawicka, która dała pokaz akro-  

Wodnej Drużyny „Kosodrzewina”. Dziewczę-
ta wydawały smakołyki i bawiły nasze
pociechy. Pieszczochem festynu został 
Pimpek – malutki baranek, który nie odstę-
pował swojego Pana na krok.

Alicja Krupabowa drużyna harcerek z III Wrocławskiej 

(rcks)

http://www.sulistrowice.info
http://www.sulistrowice.info
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NAGRODY BURMISTRZA
 DLA NAJLEPSZYCH

  W ostatnich dniach roku szkolnego 
2020/2021 burmistrz Mirosław Jarosz
uczestniczył w uroczystościach poże-
gnania absolwentów szkół podstawowych
w gminie Sobótka. Była to doskonała 
okazja do podziękowań wszystkim
pracownikom oświaty za pracę w trudnym
pandemicznym okresie. Podczas części
oficjalnej nie mogło zabraknąć życzeń,
gratulacji i nagród dla bohaterów tego dnia 
– ósmoklasistów i ich rodziców. Nagrody
Burmistrza za najwyższe średnie w swoich
szkołach otrzymali:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Hanna Bielecka – uczennica SP nr 2
im. M.Skłodowskiej-Curie w Sobótce,
- Zuzanna Medyńska – uczennica SP 
im. M.Konopnickiej w Rogowie Sobó-
c k i m , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Michał Longier – uczeń SP w Świątni-
kach. 

Burmistrz wręczył też nagrody specjalne
dla laureatów i finalisty konkursu zDolny
Ślązak – Zuzanny Medyńskiej, Piotra 
Chomy i Jakuba Pańczyka.

(red)

Kolorowy Dzień Dziecka  w przedszkolu
Ze względu na pandemię wiele wydarzeń z kalendarza Przedszkola nr 1

 w Sobótce  zostało wykreślonych.  ALE NIE DZIEŃ DZIECKA.

 Zaczęło się  muzycznie. Przedszkolaki 
integrowały się przy ulubionych zabawach
tanecznych oraz muzyce disco. Dzięki 
temu mogły rozwijać swoją wrażliwość
muzyczną oraz rozładować napięcia
emocjonalne. Zabawa trwałaby dłużej,
gdyby nie przyjazd ”Lodów z budki”,
które  nie mogły czekać, a okazały się
pyszne i orzeźwiające w ten słoneczny dzień. 
  Dalej impreza przebiegała w formie „stacyjek”:
Pierwsza stacyjka polegała na malowaniu dzie-
ciom twarzy oraz tatuaży na rękach, co sprawiło,
że utożsamiły się na pewien czas z ulubionymi 
zwierzętami i postaciami z bajek. Druga stacyjka
zapraszała dzieci do  szaleństw na dmuchanych
zamkach i lazy bag.  Natomiast trzecia pozwoliła
przedszkolakom wyżyć się artystycznie przy me-
gakolorowankach, które zamalowywały farbami.
Przy czwartej dzieci mogły oddać się sportowej
rywalizacji na torze przeszkód, a ostatnia poka-
zała, że puszczanie wielkich baniek mydlanych
„to jest to, co tygryski lubią najbardziej”. 
Ukoronowaniem tego wspaniałego dnia,
pełnego pozytywnych wrażeń i emocji,
było obdarowanie naszych milusińskich
prezentami: piłkami, kolorowankami i 
słodkościami.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkol-
nym wszystko wróci już do normalności i
będziemy mogli powrócić do organizowania
wspólnych imprez i uroczystości razem
z rodzicami, którzy zawsze służą nam pomocą.

Joanna Wolak,  Iwona Gałązka-Hejduk

- Igor Słowik, Jakub Pańczyk, Tomasz
Pańczyk, Michał Maćkowiak i Julia
Niemiec – uczniowie SP nr 1 im. J. Kor-
czaka w Sobótce,...............

Certyfikat Wzorowej Placówki dla 

przedszkolaków z Rogowa Sobóckiego
W kończącym się roku szkolnym 2020/
2021 przedszkolaki uczestniczyły w pro-
jekcie ogólnopolskim „Mały Miś w świe-
cie wielkiej literatury” autorki Anety 
Konefał. Zrealizowaliśmy zadania z sze-
ściu modułów:

4.  Zmisiowany Ekokalendarz 
5.  Misiowe laboratorium „Czterech 
żywiołów”
6.  Mały Miś i super tajny projekt 

Realizacja projektu wpisała się w priory-
tety MENiS dostarczyła nam wielu inspi-
rujących wrażeń. Jesteśmy dumni z uzy-
skanego tytułu. Wychowawca i realizator:
Barbara Pluta

1.  Książka z dzieciństwa

2.  Mały Miś w świecie emocji

3.  Dbamy o zdrowie

    Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spi-
sowi rozpoczeli wywiady bezpośrednie
w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
RACHMISTRZ ZAPUKA DO TWOICH DRZWI 

Rachmistrzowie skontaktują się z oso-
bami, które nie spisały się samodzielnie 
przez Internet, nie spisały się na infoli-
nii ani nie uczestniczyły w wywiadzie
telefonicznym.
    Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o naro-
dowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1775), nie można odmówić przekazania
danych rachmistrzowi kontaktującemu
się z osobami fizycznymi objętymi spisem.
Udział w wywiadzie prowadzonym przez
rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identy-
fikator zawierający:....................................
1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2) numer identyfikatora oraz hologram,
3) nazwę i logo wojewódzkiego biura 
spisowego,.............................................

4) podpis osoby upoważnionej do wystawie-
n i a  i d e n t y fi k a t o r a , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) okres, na jaki identyfikator został wystawio-
ny.

W razie wątpliwości tożsamość rachmi-
strza można sprawdzić na kilka sposobów:

- poprzez specjalnie przygotowaną apli-
kację dostępną na stronie https://rachmi-
strz.stat.gov.pl/,....................................
- poprzez kontakt z infolinią spisową nu-
merem 22 279 99 99, wybierz 1 – Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,
a następnie 2 – weryfikacja tożsamości 
rachmistrza,...........................................
- w przypadku wątpliwości o pomoc w 
weryfikacji można także poprosić policję.

(red)

Samodzielnie można się spisać logując 
na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc 
na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99
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Artysta lokalny i niepowtarzalny
Władysław Dzielnicki – nieprofesjonalny artysta malarz i 
akwarelista. Do Sobótki przeprowadził się z sąsiedniego
powiatu dzierżoniowskiego. Po ukończeniu szkoły średniej
pracował w tartaku. Przygodę ze sztuką rozpoczął jako dziecko. 
Inną jego pasją było kolekcjonowanie minerałów. 

-  Wcześniej byłem czynnym amatorem
tzw. malarzem niedzielnym. Sztuką na 
dobre zająłem się w latach 90., kiedy w
księgarniach pojawiły się podręczniki
do nauki technik malarstwa. Powstały też
sklepy z akcesoriami dla artystów. Jestem
człowiekiem, który nie należy do żadnych
stowarzyszeń i związków artystów niepro-
fesjonalnych. Jestem wolnym strzelcem. 
– opowiada Władysław Dzielnicki. 

Twórca jest ceniony i znany na terenie
powiatu wrocławskiego. Wielokrotnie
uczestniczył w warsztatach plastycznych
organizowanych dla dzieci i młodzieży. 

Jak zaczynał pan swoją drogę 
artystyczną?  
-  Od akwarel, bo nie stać mnie było na
drogie, zachodnie farby olejne. Pędzle,
blejtramy i emulsja do gruntowania były
drogie, a nie każdego było stać na luksus. 
Oprócz tego akcesoria w sklepach dla pla-
styków były sprzedawane po okazaniu 
legitymacji Związku Artystów Plastyków.
Dziś łączę różne techniki, na przykład 
łączę pastele, olejną z akwarelą. 

Co jest dla pana ważniejsze? Technika
wykonania obrazu czy tematyka dzieła? 

-  Wyznam szczerze, że tematyka przeszko-
dziła mi w rozwoju. Dawno temu zacząłem
malować Ślężę, co w rezultacie spowo-
dowało, że moje prace nabrały charakteru
„upominkowego”. W wielu kręgach koja-
rzony jestem ze Ślężą i masztem radiowo
-telewizyjnym. Jednak dla siebie samego
maluję zupełnie coś innego. 

Dlaczego nie maluje pan ludzi? 
-  Próbowałem robić portrety, ale nie mam
daru przekazywania na płótnie ludzkiego
charakteru. Nie potrafię oddać tego, co
jest w tym człowieku. Czasami stosuję
sztafaż, czyli umieszczam postacie ludzkie
w tle, jako dodatkowe lub poboczne
wątki ożywiające kompozycje. 
Czy inspirował się pan kierunkami ma-
larskimi XX wieku? Jaki jest pana po-
gląd na sztukę nowoczesną? 

-  Z doświadczenia wiem, że wszyscy ama-
torzy, którzy zaczynają malować, wzorują

Na ilu wystawach prezentował pan 
swoje obrazy?
- Tu wypadam skromnie. We Wrocławiu  
- dwie indywidualne. W Sobótce  - dwie, 
w Czechach - dwie i we Francji  - dwie.
W latach siedemdziesiątych ze znajomymi
założyliśmy grupę artystyczną plastyków
amatorów. Należało do niej osiem osób. 
Sprawnie działaliśmy i organizowaliśmy
plenery. 

Oprócz sztuki przez wiele lat kolekcjo-
nował pan minerały. Jaki to był okres? 
-  Zainteresowanie kamieniami przeszło
na dzieci. To było w okresie, kiedy za-
kończyłem etap minerałów i rozpoczą-
łem etap sztuki. Mój syn i wnuk obecnie
zaliczają się do czołówki polskiej, jeśli
chodzi o zbiór. Pasja zbierania kamieni
była czymś wspaniałym. W czasach 
komuny wielkim plusem były podróże 
po Europie. Władze nie robiły przeszkód
i wydawano zezwolenia wyjazdów na 
giełdy minerałów w Pradze czy Mona-
chium. W ten sposób poznawaliśmy świat.

A jak postrzega pan Sobótkę? Mógłby
pan przeprowadzić się w inne miejsce?  

-  Nie. Przez wiele lat zastanawiałem się,
czy nie zamieszkać w Sandomierzu albo
gdzieś w Beskidzie Niskim. Jednak urok
Sobótki jest niesamowity. To jedno z
najpiękniej położonych miasteczek w
Polsce. Dawniej było zaniedbane, ale 
dziś widać poprawę. Jako miasto jest
wspaniałą wsią.

Jacek Bomersbach

Władysław Dzielnicki w swojej pracowni (fot. Jacek Bomersbach) 

się na impresjonizmie. Jest żywy i koloro-
wy, jednak z biegiem lat szukają innych
dróg. Jeśli chodzi o mnie, to im większe
mam doświadczenie, to coraz bardziej 
zbliżam się do nowoczesności. Kubizm
i inne style nie są takie proste. Osobiście
wrażenie na mnie robią koloryści Jan Cybis
i Jan Szancenbach. W latach siedemdzie-
siątych odwiedzałem sporo wernisaży, 
które odbywały się we Wrocławiu. Do 
galerii przychodziły tłumy. Wtedy również
narodziła się sztuka konceptualna. 
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Targi Sobótkowe
Historia,  zabawa  i  oryginalny produkt  lokalny

Targi Sobótkowe to impreza nawią-
zująca do tradycji sięgającej czasów
średniowiecza i promująca produkt
lokalny. W tym roku wzięło w niej
udział ok. 50 wystawców z Dolnego
Śląska. Na rynku miejskim odbywa-
ły się koncerty i historyczne scenki
teatralne. 

W centrum Sobótki działały strefy histo-
ryczne zaaranżowane przez grupy rekon-
strukcyjne, a także punkty gastronomi-
czne i stragany handlowe. Na scenie wy-
stąpiły zespoły z muzyką w klimatach
folkowych i etno-jazzowych. 
-  Można próbować produktów lokalnych.
Oferowane są również produkty rzemie-

-  Jest mnóstwo ludzi, którzy świetnie się
bawią. Staramy się robić wszystko, aby 
mieszkańcy wyszli z domów i z nami 
spędzali ten radosny czas. Impreza udana
ze wszech miar. To dobry moment na 
rozpoczęcie wakacji – mówił Mirosław
Jarosz, burmistrz Sobótki. 

W tym dniu można było skorzystać z pun-
ktu medycznego i zaszczepić się przeciwko
COVID-19 jednorazową szczepionką
Johnson&Johnson. Do dyspozycji miesz-
kańców uruchomiono także stoisko Naro-
dowego Spisu Powszechnego.

dyrektor Ślężańskiego Ośrodka Kultury 
i współorganizator imprezy.

Jacek Bomersbach

ślnicze i zdrowotne. Jest w czym wybie-
rać – zachęcał Michał Hajdukiewicz, 



Główni organizatorzy i partnerzy: Gmina Sobótka, Ślężański Ośrodek Kultury, Muzeum Ślężańskie, Ślężanie – Lokalna 
Grupa Działania, Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach.
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Targi Sobótkowe

Zdjęcia: Foto-Video Sobótka, Joanna Paluchiewicz, Jacek Bomersbach 
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KRYSZTAŁOWICE
przystanek dla artystów i miłośników natury

W Kryształowicach odbywają się zaję-
cia teatralne. Jest siedlisko dla dzikich
zwierząt i plantacja konopi, z których
wyrabia się produkty lecznice. Warto
też wspomnieć o hodowli kóz i pysznym
serze z gospodarstwa agroturystycznego.

    We wsi mieszka ok. 100 osób. W okolicy
nie ma żadnego przemysłu, dlatego ludziom
żyje się zdrowo i spokojnie. Mieszkańcy
pracują głównie we Wrocławiu i Kobie-
rzycach. W niedalekiej przyszłości przy 
ulicy Topolowej powstanie stadnina koni.
W miejscowości nie ma sklepu spożyw-
czego. Ludzie robią zakupy w Bielanach
Wrocławskich, Sobótce lub w Rogowie
Sobóckim.  
-  To specyficzna wieś. Działają 2 warszta-
ty samochodowe, jest plac zabaw i zadba-
ny staw rybny. Wzdłuż wsi mają zostać 
zamontowane latarnie. Remontujemy też
budynek świetlicy. Prace mają kosztować
ok. 200 tys. złotych – opowiada Izabela
Mucha, sołtys. 

Po wojnie poniemiecką stajnię zaadopto-
wano na świetlicę gminną. Odbywały się
w niej wesela i imprezy rodzinne. Jednak
mimo upływu lat  wewnątrz utrzymywała
się wilgoć i zapach siana. Na początku 
2000 roku mieszkańcy sami wyremonto-
wali pomieszczenia. Teraz zbito tynki, 
zerwano panele i wyburzono ścianki dzia-
łowe. Świetlica będzie mieć estetyczne i no-
woczesne wnętrze. Remont zakończy się w
przyszłym roku. 

Dziesiątki spektakli,
warsztatów i wernisaży

W jednym z domów działa fundacja, 
która organizuje wernisaże i spektakle 
Teatru Społecznego. Występują w nim
mieszkańcy gminy Sobótka, Kąty Wro-
cławskie i Marcinowice. Od początku
lat 90. do Krysztłowic przyjeżdżali arty-
ści z całej Polski, m.in. Marzena Kipiel
-Sztuka, legnicka aktorka znana jako 
Halinka z serialu „Świat według Kiepskich”.
Swoje prace wystawiali - Magda Migacz,
artystka z Wrocławia i Karol Budrewicz z
Sobótki, który zaprezentował pokaz slajdów
z podróży po Alasce. W Kryształowicach
wystąpiła też legendarna Klinika Lalek z

Wolimierza i Zespół Górali Czadeckich 
ze Strzegomian. Artystyczny zajazd pro-
wadzą Dariusz Lech – aktor, absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
(PWST) we Wrocławiu i jego żona Ewa
Offman-Lech – instruktorka tańca, pro-
wadząca też fundację Choreia.  
-  Jak mieszka się w Kryształowicach? 
Dobrze. Jest to mała wieś za lasem z dala
od hałasu świata i jest to atut. W naszym
domu prowadzimy obecnie projekt  „Spo-
tkania ze sztuką” współfinansowany 
przez urząd gminy w Sobótce. Jest on 
skierowany do seniorów. Organizujemy 
też czwartkowe zajęcia tańców w kręgu
– wylicza Ewa Offman-Lech.

W domu przy Leśnej 14. organizowane
są spotkania, zjazdy lub kilkudniowe war-
sztaty prowadzone przez znanych artystów. 
Zajęcia prowadzili m.in. Tadeusz Gałda i 
Agnieszka Nyklasz. Głównie przyjeżdżają
tu ludzie zainteresowani sztuką. Wśród
nich sporo nauczycieli, gospodynie domowe

i osoby uprawiające różne zawody, 
np. stolarze. Poprzez zajęcia młodzież 
zaczyna myśleć o wyborze studiów, w 
tym również w Akademii Sztuk Pięknych 
lub szkole teatralnej.

Dla zabawy strzelali do reklam 

W gospodarstwie jest sporo ciekawostek.
Dariusz Lech w stodole znalazł reklamy
piwa Gorkauer produkowanego przed 
wojną w Sobótce Górce. Metalowe banery
są przestrzelone kulami karabinowymi. 
Przed wojną w budynku znajdowała się 
karczma. Żołnierze Luftwaffe, którzy 
stacjonowali w Mirosławicach, przycho-
dzili na piwo do wyszynku. Zdarzało się,
że podczas zabaw strzelali do reklam.  
-  Nie jestem pasjonatem piwa i akceso-
riów z nim związanych. Reklama jest 
ciekawostką. Z zainteresowaniem oglą-
dają ją ludzie, którzy do nas przyjeżdżają
– mówi Dariusz Lech.

Niedawno w „domu sztuki” uruchomio-
no noclegi.Mieszkańcy tłumaczą, że wsią
interesują się artyści. W środku wsi jest
staw, przy którym kręcono kadry strzela-
niny gangów w serialu „Fala zbrodni”. 

Legalna uprawa konopi

Na obrzeżach Kryształowic zlokalizowa-
ny jest kąt dla zwierząt. Miejsce dla siebie
znalazło w nim ok. 100 stworzeń. Ludzie
hodują też pszczoły. Jeden z właścicieli 
trzyma na polu kilkanaście pasiek. Cieka-
wostką jest gospodarstwo agroturysty-
czne przy ulicy Leśnej, którego właścicie-
le prowadzą hodowlę kóz. 
-  Działalność prowadzę od ponad 20 lat.
Zwierzęta hoduję nieco krócej. Dzięki
kozom mam mleko i pyszne sery. Kózki

można śmiało głaskać, są oswojone – 
mówi Krzysztof Rogalski, właściciel 
gospodarstwa.
Pasją innego mieszkańca jest uprawa ko-
nopi. Dariusz Młynarczyk wytwarza z
nich mieszanki ziołowe, olejki lecznicze,
napary, herbatki i pasty. Uprawa jest pod-
dawana systematycznym badaniom i mo-
nitorowana pod kątem czystości od me-
tali ciężkich, szkodliwej chemii i zawar-
tości kannabidoidów. Plantację założono
w 2017 roku.

-  Postanowiłem wyjechać z miasta, kupić
pole i założyć małe gospodarstwo. W tym
czasie nastąpiło w Polsce poluzowanie 
przepisów upraw konopi. Przetwórstwo
rośliny i odkrywanie jej właściwości to
przygoda życia. Miło patrzeć, jak ludzie
uczą się korzystać z jej walorów zdrowo-
tnych – przekonuje właściciel poletka. 

Dariusz Młynarczyk publikuje na swoim
blogu szereg dokumentów i badań nauko-
wych odnośnie leczniczego działania pro-
duktów z cannabis. W jednym z wywia-
dów tłumaczy, że Polska powinna obrać
kurs na przywrócenie powszechności
upraw. Wierzy, że w ciągu najbliższych
kilku lat nastąpi pełna legalizacja konopi. 

Aktywne koło gospodyń

Zdaniem pani sołtys atutem Kryształowic
jest cisza i spokój. Ludzie są dla siebie 
życzliwi. Latem Izabela Mucha wspólnie
z kołem gospodyń wiejskich chce organi-
zować festyny. Koło ma także zamiar 
uczestniczyć w imprezach organizowa-
nych przez gminę...................................... 

Jacek Bomersbach

     Dariusz Lech znalazł w dawnym wyszynku ciekawe przedmioty 
np. reklamy piwa lub skrzynki z pustymi flaszkami

Izabela Mucha w remontowanej świetlicy

     Dariusz Młynarczyk wierzy, że w ciągu
najbliższych lat nastąpi pełna legalizacja
konopi (fot. )www.plantacja-konopi.pl

Kozy w gospodarstwie Krzysztofa Rogalskiego

http://www.plantacja-konopi.pl/
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 UNIKATOWY SMAK WIN 
SPOD ŚLĘŻY

 W okolicach Ślęży działa kilka lokalnych
winnic. Znajdują się one w Zachowicach,
Wojnarowicach i dwie w Sobótce. Jedną z
nich jest Celtica, która produkuje kilkana-
ście rodzajów trunków. Najlepiej sprzedaje
się, jedyne w swoim rodzaju, wino z czar-
nej porzeczki. 

Winiarnia Celtica znajduje się w dawnym
budynku gazowni miejskiej przy ulicy Czy-
stej w Sobótce. W zabytkowym obiekcie
zachowały się elementy instalacji – żeli-
wny kocioł parowy i piec do odgazowywa-
nia węgla. Obecnie do użytku przygotowy-
wany jest również potężny zbiornik stalo-
wy, który służył do magazynowania gazu.
Ma tutaj zostać przeniesiona część produ-
kcji wina. W przyszłości Celtica będzie
także restauracją. Już powstał aneks kuche-
nny, a goście będą mogli przyglądać się

produkcji wina. Obecnie w budynku, który 
powstał w 1902 roku, organizowane są 
degustacje i imprezy zamknięte. 
-  Sama winnica położona jest na obrze-
żach Sobótki w kierunku Strzegomian.
Owocujących krzewów winorośli jest 
jeden hektar – łącznie 5300 krzewów. 
Co roku produkujemy kilkanaście rodza-
jów trunków. Mamy dziewięć szczepów
winorośli, z których powstają jednoszcze-
powe wina – opowiada Przemysław
Demków, właściciel.

Oprócz tego produkowane są mieszanki 
win, np. merlot z regentem, z którego 
powstaje złoty merlin oraz wina owocowe 
i z domieszkami. Przemysław Demków 
eksperymentuje z winami. Opracował
recepturę miodu pitnego i wina z jagody 
kamczackiej. Jednak największą popular-
nością cieszy się trunek z czarnej porzeczki. 
-  Wino jest znane w całej Polsce i dosko-
nale się sprzedaje. W winnicy rośnie dwa
tysiące krzewów czarnej porzeczki. Cza-
sami żartuję, że posadziłem winnicę, aby
sprzedawać wino porzeczkowe – dodaje.

Poznać smak spod Ślęży

Winiarnia z Sobótki nie narzeka na brak
zbytu. Trunki mają niepowtarzalny smak.
Wszystko zależy od receptury, winiarza
i miejsca uprawy winorośli. Wino porze-
czkowe jest szczególne, bo jako jedyne
w Polsce leżakuje w dębowych beczkach.
Tak powstają m.in. czerwone wina grono-

we w innych częściach świata. Dzięki te-
mu mają unikatowy smak. W Celtice 
powstaje również ratafia (domowe hisz-
pańskie wino wieloowocowe). Zawartość 
alkoholu dochodzi w nim nawet do 15 
procent.  

-  Ratafia powstaje z ogrodowych resztek
owoców. Są one wrzucane do jednego
zbiornika i poddane procesowi fermentacji
przez cały sezon. Wszystkie owoce pocho-
dzą oczywiście z okolic Sobótki. To wy-
śmienite słodkie wino świetnie się sprzedaje
– podkreśla winiarz.

Ile kosztuje butelka? 
W Celtice wina z danego rocznika sprze-
daje się w detalu za około 45 zł. Zdaniem
właściciela cena nie jest wygórowana. 
Przy małych areałach winnic jest sporo

ręcznej pracy i niewiele mechanizacji. 
To rzutuje na cenę trunku, którego taniej
nie da się wyprodukować. Jednak w Polsce
istnieją winnice, w których wina sprzeda-
wane są nawet po 130 zł. Jak powstają trunki?
-  W ciągu zaledwie kilku godzin po zbiorze
winogrona mielimy i odszypułkowujemy.
Białe bez maceracji trafiają do prasy, gdzie
wyciskany jest sok, który podlega fermentacji
w zbiornikach. Trwa ona od kilku do kilkuna-
stu dni – opowiada Przemysław Demków.

Czerwone winogrona muszą fermentować
nieco dłużej (od półtora do dwóch miesięcy).
Kolor napoju powstaje wyłącznie ze skórek.
Po drodze następują kolejne fazy fermentacji,
sprzyjające powstawaniu wina. Cały proces 
musi się odbywać w odpowiednim czasie i
temperaturze. Przed rozlaniem do butelek
wino musi być stabilne i odpowiednio 
sklarowane. Najwięcej zależy jednak od 
winiarza, jaki efekt chce uzyskać. 
-  Przypomina to tworzenie dzieła przez
artystę. Ma on ogólny zarys kompozycji,
ale nigdy nie zna ostatecznego efektu.
Podobnie jest przy produkcji wina. Nie
mamy wpływu na wiele procesów pow-
stających przy produkcji trunku – tłuma-
czy właściciel. 
Celtica w ciągu roku produkuje 15 tys.
butelek. W jednym sezonie zbiera się 
tutaj ręcznie ok. 20 ton owoców.

Produkcję niszczy absurdalna
biurokracja

Zdaniem producentów drobny przemysł 
winiarski powoli się rozwija. Jednak na-
dal największym problemem jest biuro-
kracja. Obecnie w kraju funkcjonuje 10
różnych instytucji, które kontrolują winia-
rzy. W 2012 roku weszła nowa ustawa, 
która część obostrzeń poluzowała. 
-  Nadal właściciel niewielkiej winnicy
traktowany jest jak potężny koncern pro-
dukujący milion butelek rocznie. Nasza
wytwórczość jest nieporównywalnie 
mniejsza, a przepisy są jednakowe dla 
wszystkich – argumentuje pan Przemysław.

Już za kilka miesięcy łatwiej będzie mo-
żna zakładać winnice i produkować wino.
Zmiany dla winiarzy szykuje rząd. Po-
wstać mają większe roczne limity wytwarza-
nia trunków. Chodzi głównie o zmniejsze-
nie obciążeń administracyjnych i uspra-
wnienie obiegu dokumentów. Zdaniem
 

resortu rolnictwa, który dostosowuje krajo-
we prawo do unijnego, zmiany mają pozy-
tywnie wpłynąć na sytuację ludzi, którzy
chcą rozpocząć produkcję wyrobów winiar-
skich i ją rozwijać.
-  Uproszczone i ujednolicone zostaną za-
sady wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Nie będzie też obowiązku dołączania 
planu obiektów budowlanych. Projekto-
wana ustawa zwiększa dopuszczalną pro-
dukcję z dziesięciu tys. litrów rocznie do
100 tysięcy – informuje biuro prasowe
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Polsce działa 330 zarejestrowanych
winnic, które co roku produkują 14 tysię-
cy hektolitrów wysokojakościowego wina.
Uprawy winorośli zajmują 550 hektarów 
– najwięcej w województwie małopolskim. 
Warto też nadmienić, że kilkaset winnic w
Polsce działa nieoficjalnie. 

Jacek Bomersbach 

Winnica w obrębie Sobótki (otovino.pl)
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VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
 WroClavile dla Pianistów Amatorów

   To była gratka dla fanów muzyki. W 
dniach 28-29 maja 2021 roku każdy mógł
słuchać fortepianowych zmagań na żywo
na scenie RCKS w Sobótce. Myliłby się 
jednak, kto twierdziłby, że gra tych kon-
kursowiczów jest amatorska. Po raz kolej-
ny finaliści jesiennych i zimowych elimi-
nacji przeprowadzanych w kilku europej-
skich krajach spotkali się na Dolnym Ślą-
sku, by powalczyć o Złote, Srebrne i Brą-
zowe Laury oraz Grand Prix Konkursu 
WroClavile. Konkurs International Wro-
Clavile Piano Competition jest niepowta-
rzalnym wydarzeniem, podczas którego
można usłyszeć i podziwiać pianistów,
dla których nauka gry na instrumencie 
jest prawdziwą pasją, i którzy chcą dzielić

    Wydarzenie można było również obejrzeć
za pośrednictwem transmisji internetowej 
poprzez kanał YouTube. Podsumowaniem
konkursu był Koncert Laureatów – uroczy-
sta gala, wypełniona muzyką zwycięzców,
wręczaniem nagród, występami jury, prezen-
tacją statuetki konkursowej i okraszona 
dużą dawką humoru przez dyrektora 
Konkursu, pana Pawła Melkę.
   Sobótka na dwa dni zamieniła się w miej-
sce wypełnione obcymi językami i muzyką. 
To już druga edycja tego wydarzenia pod 
Ślężą. Dużą rolę w organizacji odegrali
partnerzy, sponsorzy oraz wolontariat mło-
dzieżowy i rodzicielski, opiekujący się 
m.in. gośćmi z zagranicy. Organizatorem 
wydarzenia było Centrum Artystyczne 
Muza-Art, a gospodarzem i jednym z 
partnerów ŚOK/RCKS.

się z innymi swoimi umiejętnościami i 
swoją miłością do muzyki fortepianowej. 
W tym roku słuchacze mogli podziwiać 
grę ponad 20 pianistów przybyłych do 
Sobótki m.in. z Polski, Niemiec, Belgii, 
Włoch, Ukrainy, Hiszpanii i Norwegii.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 na Sesji Rady Miejskiej w Sobótce

    Podczas majowej Sesji Rady Miejskiej 
w Sobótce mieliśmy zaszczyt gościć 
przedstawicieli Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu. Wystąpienia dyrektora,
dr. hab. Piotra Oszczanowskiego i kusto-
sza Jacka Witeckiego zapowiedziały lip-
cową wystawę dzieł Jaroslava Vonki pod
Ślężą. Cieszymy się niezmiernie, że Mu-
zeum Narodowe będzie współorganiza-
torem wystawy, a Muzeum Miedzi w 
Legnicy partnerem przedsięwzięcia.

    Postać Jaroslava Vonki i jego twórczość
przybliżył zebranym Jacek Witecki, kustosz
MNWr. Dodał, że odkrycie domu Vonki w 
ubiegłym roku było dla niego wielką przy-
godą. Przedstawiciele Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu opowiedzieli też o przy-
gotowywanej wystawie i roli, jaką postać

    
Kuźnia wyobraźni”, która otwarta zosta-
nie 18 lipca w Muzeum Ślężańskim w 
Sobótce, a poprzedzona 17 lipca prezen-
tacją filmu „Hefajstos z Breslau”. Będzie
to pierwsza wystawa dzieł Jaroslava
Vonki w Sobótce i pierwsza wystawa w
tym mieście, na której pokazane zostaną 
eksponaty Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu i Muzeum Miedzi w Legnicy. Wy-
darzenie będzie promowane odrębnymi 
plakatami i informacjami w sieci.

    Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest współ-  
organizatorem – wraz z Muzeum Ślężańskim i 
Ślężańskim i Ślężańskim Ośrodkiem Kul-
t u r y  –  w y s t a w y  „ J a r o s l a v  Vo n k a  - 

 

(fot.A. Kowalów, A. Ziemlańska)

Dn  i z i Dz ecka ŚOK
Początkiem czerwca Ślężański Ośrodek
Kultury zaprosił dzieciaki do kina. Przez
kilka dni graliśmy super produkcje „Skąd
się biorą sny” – jako przedpremierę i „Co
w duszy gra”, film – zdobywcę dwóch 
Oscarów 2021. W RCKS gościliśmy na
filmach zorganizowane grupy m.in. z SP1
Sobótka, Przedszkola przy ZSP Sobótka,
ZSP Rogów Sobócki, SP Świątniki oraz

gości z Gniechowic i Jordanowa Śląskiego.
6 czerwca ŚOK zaprosił natomiast wszyst-
kich młodych do wspólnej zabawy w Ryn-
ku. W programie znalazła się strefa anima-
cji, strefa gier XXL, strefa gier planszowych,
bańki mydlane, fotobudka, kącik biblioteczny,
foodtruck. Atrakcją była możliwość przejaz-
du żółtym amerykańskim autobusem szkol-
nym z Muzeum w Jaworzynie Śląskiej.

Operetka dla dzieci
 – rewia strojów, tańca i śpiewu… 

nie tylko dla najmłodszych
"Operetka dla dzieci", czyli przygotowa-
ne przez Stowarzyszenie Operetka Wroc-
ławska sceniczne show, którego partne-
rem był Ślężański Ośrodek Kultury to 
wydarzenie, które – mimo nazwy – spodo-
bałoby się i dorosłemu widzowi. 

    Wydarzenie, które odbyło się 20 czerwca,
zostało skonstruowane w sposób interakty-
wny. Podczas spektaklu dzieci mogły po-
znać znane fragmenty z operetek i muzyki 
baletowej prezentowane z wielkimi rekwi-
zytami, pięknymi kostiumami i dekoracja-
mi. W repertuarze znalazły się takie frag-
menty, jak m.in.: "Pieśń o Wilji" (o Rusałce)
z operetki „Wesoła Wdówka” Franciszka
Lehara, Aria Lalki Olimpii z opery fantasty-
cznej „Opowieści Hoffmanna” Jacquesa Offen-
bacha, Pieśń Johanna Straussa "Odgłosy
wiosny",  Kuplety Barinkaya "Wielka 
sława to żart!" z operetki „Baron Cygański”
Johanna Straussa, Pieśń "Wiedeń, miasto
moich marzeń" Romualda Sieczyńskiego
czy straussowskie "Marsz perski" rodem
z Bajek tysiąca i jednej nocy, "Annen 
Polka" inspirowana baśnią o Kopciuszku, 
czy słynna Polka "Grzmoty i błyskawice",
w której muzyka naśladuje otaczającą nas
przyrodę.

    Przedstawienie zaprezentowano w formie
bajki muzycznej – poszczególne postacie
operetkowe przewijały się przez cały 
spektakl.

    Niewątpliwym atutem tego spektaklu była
moderacja i prowadzenie go przez teore-
tyk muzyczną - Elżbietę Szomańską, 
która przez kilkanaście lat przygotowywa-
ła cykle edukacyjne "Filharmonia dla 
Młodych" w Filharmonii Wrocławskiej
oraz prowadziła słynne festiwale operet-
kowe.

Wszystkie dzieci otrzymały od Stowarzy-
szenia Operetka Wrocławska specjalne
materiały zabawowo-edukacyjne.

Podczas swoich występów zaprezentowali
repertuar klasyczny, filmowy, jazzowy, 
a także własne aranżacje i kompozycje.

Jaroslava Vonki może odegrać w promocji
Sobótki.

(rcks)
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Koncerty Pod Wieżycą 
sposób na relaks 
wśród przyrody

    Na przełomie maja i czerwca Ślężański
Ośrodek Kultury i Dom Turysty PTTK
„Pod Wieżycą” byli organizatorami dwóch
koncertów: zespołu „Chwila Nieuwagi”
i duetu Łukasza Nowaka i Marcina 
Snokowskiego. Mimo skrajnych warun-
ków pogodowych, w jakich przyszło or-
ganizować oba wydarzenia – zimna i
deszczu oraz upału – publiczność na
przełęczy dopisała. Zapraszamy do śle-
dzenia informacji o nadchodzących
koncertach z tego, mającego już kilku-
letnią tradycję, cyklu spotkań muzycznych.

Koncert w RCKS Nocy Sobótkowej  

Ślężański Ośrodek Kultury 
i Muzeum Ślężańskie 

zapraszają 
na letnie wydarzenia

Wśród działań kulturalnych i history-
cznych m.in.: spacery, pokazy, seanse 
filmowe dla seniorów, plenerowe czyta-
nia, warsztaty artystyczne, kina plenero-
we, wydarzenia rocznicowe, koncerty,
pikniki edukacyjne, spotkania autorskie
i wystawy.

Kalendarz wydarzeń dostępny jest m.in. 
na stronach:  i www.rcks.pl
www.muzeum.sobotka.pl 

oraz na plakatach. 
Zapraszamy do uczestnictwa

      Noc Sobótkowa to istotny element tra-
dycji i kultury regionu ślężańskiego.
Z tej okazji 23 czerwca 2021 Ślężański
Ośrodek Kultury zorganizował koncert
„Tchnienie Morrigan". Na scenie wystą-
piła grupa instrumentalistek z Narodo-
wego Forum Muzyki – zespół „Artrio”
– z gościnnym udziałem Marcelego
Foltana.
    Program występu nawiązał do postaci
Morrigan – celtyckiej bogini magii i pod-
ziemia. Utrzymane w oryginalnym klima-
cie utwory charakteryzowały się niezwykłą
energią – pełną tajemnic i nieoczekiwa-
nych zwrotów. Swoistość harmonii w 
połączeniu z uwodzącą melodyką i rytmiką

      Uczestnicy tego wyjątkowego koncertu
mogli wsłuchiwać się w grę harfy, skrzy-
piec i wiolonczeli, których melancholij-
ne, ale i skoczne melodie podbudowane
były sekcją perkusjonaliów. Każdy z 
utworów był odrębną opowieścią. Wszy-
stkie razem stworzyły wspaniałą księgę
muzyczną całość celtyckiej magii, która
udzieliła się słuchaczom.
     To drugi w Sobótce koncert zespołu Artrio,
który to za pierwszym razem uświetniał 
odsłonięcie Pomnika Twórców Ślężańskich 
w 2019 roku przy ul. Świdnickiej.

prowadziła słuchaczy przez krainę
wrzosowisk, klifów i wiatrów północy.

(rcks)

http://www.rcks.pl
http://www.muzeum.sobotka.pl
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JERZYKI 
 królowie przestworzy

    Jerzyki to piękne i ciekawe ptaki, które
z pewnością i Państwo możecie podzi-
wiać w swojej okolicy. 7 czerwca
był Dniem Jerzyka, pomyślałam więc,
że przybliżę Państwu sylwetkę tych
wyjątkowych ptaków, z którymi przez 
ostatnie kilka lat miałam przyjemność 
obcować, podczas opieki nad nimi w 
Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Myśli-
borzu. 
    Jerzyki to królowie przestworzy. Są 
jednymi z najszybszych ptaków spotyka-
nych w Europie. Potrafią latać z prędko-
ścią ponad 100 km/h, a w pogoni za zdo-
byczą nawet do 200 km/h. Spędzają ok.
90% swojego życia w powietrzu. W tra-
kcie lotu zdobywają pokarm, piją wodę,
zbierają materiał do budowy gniazd, 
kopulują, odpoczywają, a także śpią. 
Długie, sierpowate i ostro zakończone
skrzydła, szybki zwinny lot między 
budynkami oraz charakterystyczny pisk
- to ich cechy rozpoznawcze. 

    Jerzyk (Apus apus) to gatunek ptaka owa-
dożernego. Łowi owady w locie, szeroko
otwierając dziób. Często mylony z jaskół-
kami, ze względu na podobną barwę piór
i sylwetkę w locie. W porównaniu z jaskół-
kami jerzyki latają dużo wyżej i szybciej.
W Polsce pierwsze jerzyki obserwujemy
na przełomie kwietnia i maja. Gniazdują
kolonijnie (polska populacja liczy ok.100
tys. par). Okres lęgowy trwa ok. 80 dni,
rozpoczynając się w połowie maja. Jerzyki
dość długo pozostają w gnieździe, bo ok.
40 dni, aż osiągną odpowiednią długość
piór i będą gotowe do lotu. Posiadają 
krótkie nogi i wszystkie cztery palce 
skierowane do przodu, co umożliwia im
utrzymywanie się na pionowych powierz-
c h n i a c h ,  a  z w i ą z a n e  t o  j e s t
z ich pierwotnym środowiskiem życia. 
Naturalnym siedliskiem tego gatunku 
były szczeliny skalne oraz dziuple wyso-
kich drzew. 
    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Ochrony Środowiska  jerzyk jest gatun-
kiem objętym ochroną ścisłą i wymaga-
jącym ochrony czynnej. Jerzyki gnież-
dżą się w stropodachach budynków, a 
otwory wentylacyjne w stropodachu 
wykorzystują jako wejścia do miejsc lę-
gowych. Prowadzenie prac remontowych,
głównie termoizolacyjnych, przyczynia
się do eliminacji miejsc ich gniazdowania.
Jeżeli w danym budynku są gniazda jerzy-
ków, nie wolno prowadzić prac, które
uniemożliwiałyby dostęp ptakom do gniazd-
i będących tam piskląt, np. nie wolno 

 
ptaków. Nie powinno się też zamu-
rowywać otworów w stropodachach, które
są miejscami gniazdowania jerzyków. To
czyste ptaki, które nie brudzą elewacji,
a odchody swych młodych wyrzucają 
daleko poza gniazdo. 
    Jerzyk nie ląduje na ziemi, więc jeśli to
nastąpi, oznacza, że potrzebuje naszej 
pomocy. Nie powinno się podrzucać
znalezionego ptaka w powietrze, by nie
pogłębić ewentualnych urazów. Jeśli jest
dorosły, być może zderzył się z jakąś 
przeszkodą. Natomiast jeśli jest pisklę-
ciem lub podlotem, być może było za 
gorąco w gnieździe, rodzice nie przylaty-
wali lub wypadł wskutek innej sytuacji.
Znalezionego ptaka należy umieścić w
pudełku (nigdy w klatce) wyściełanym
papierem lub ręcznikami papierowymi
z przykrywką i skontaktować się z wete-
rynarzem lub ośrodkiem rehabilitacji 
zwierząt, który udzieli nam fachowych
informacji. Optymalny pokarm, jaki mo-
żemy mu zapewnić, to świerszcze, mu-
chy czy larwy mącznika dostępne w skle-
pach zoologicznych. Nigdy żadnym pta-
kom, zwłaszcza jerzykom, nie wolno 
podawać larw much tzw. białych lub 
czerwonych robaków wędkarskich, 
ponieważ ptaki ich nie trawią. Mogą
także uszkodzić ich przewód pokarmowy. 

    Jerzyki to ptaki wymagające pewnej 
wiedzy i  doświadczenia. Pisklęta i 
podloty otwierają dziób i domagają się
pokarmu, natomiast dorosłe same nie 
zjedzą tego, co im podamy. Trzeba ostro-
żnie otworzyć dziób i czystą, zaokrągloną
pęsetą podawać nieżywe i opłukane owady.
Na raz należy podać ok. 25 larw mącznika 
lub 8-10 świerszczy (bez nóg). Wodę poda-
jemy małymi kropelkami z boku dziobka.
Kompendium wiedzy na temat opieki i 
z w y c z a j ó w  j e r z y k ó w 
można znaleźć na stronie Niemieckiego
Towarzystwa Ochrony Jerzyków. To spe-
cjaliści z ponad dwudziestoletnim stażem
w opiece i ratowaniu tych pięknych i 
ciekawych ptaków. 
    Jerzyki od wielu lat są nieodłącznym 
elementem naszych miast w wiosenno
-letnim okresie, demonstrując swoją szyb-
kość i zwinność. Te niewielkie ptaszki 
(waga ok. 40g) żyją do 20 lat i co roku
wracają do swoich miejsc gniazdowania,
a naszych bloków i kamienic. Pamiętajmy
też, że są naszymi sprzymierzeńcami
w walce z niechcianymi owadami. Bądź-
my zatem dobrymi obserwatorami, a
gdy zobaczymy jerzyka leżącego na 
chodniku, ziemi czy trawie, nie bójmy
się mu pomóc.

M o n i k a  G r a j e k- T r z e ś n i o w s k a 

Monika Grajek-Trześniowska

rozwieszać siatek ochronnych na rusztowa-
niach, zakładać kratek na otwory wentyla-
cyjne, stosować pianek montażowych i płoszyć

Dowiedz się więcej o zwierzętach,
które spotykasz na co dzień

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza 
dzieci i młodzież do zabawy

Poprzez zabawę z nami możesz się wiele
dowiedzieć o zwierzętach żyjących w
naszych domach czy ogrodach. 
Możesz też otrzymać atrakcyjną nagrodę,
jeśli zbierzesz wszystkie zadania dołączane
do każdego z dziesięciu artykułów oraz 
wyślesz rozwiązania na e-mail: mgrajek@dzpk.pl. 
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza uwra-
żliwi Was na otaczającą przyrodę i po- 
może rozpoznać oraz chronić pożyteczne
gatunki. 

Zapraszamy do poznania zwierząt, które
spotykamy na co dzień, a które budzą w
nas lęk bądź odrazę. Niektóre goszczą w
naszych domach przez chwilę, inne zostają
z nami na dłużej, czyniąc nasz dom swoim.
Na początek zajmiemy się owadami. To 
grupa zwierząt, które mają ciekawe taktyki
przetrwania, komunikowania się oraz 
kamuflażu. 
    Na pewno każdy z nas widział je wielo-
krotnie. Mówi się, że te owady latają 
wbrew prawom dynamiki. Gdy widzimy
jak startuje tak duża kula machająca deli-
katnymi skrzydełkami, zastanawiamy się,
jak to jest możliwe. Prawda jest jednak
taka, że ich pękate ciała tworzą gęste, nic
nieważące włoski. Posiadają żądło, jednak
rzadko go używają. „Bąki”, bo tak naj-
częściej błędnie je nazywamy, to  trzmiele.
Należą do rodziny pszczołowatych. W 
Polsce występuje ok. 30 gatunków, z któ-
rych najczęściej możemy spotkać trzmiela
ziemnego, kamiennika czy łąkowego. Ró- 
żnią się kolorem ciała i pasków na odwłoku.
Najpospolitszy z nich to mierzący do 2 cm
trzmiel ziemny. Ma na końcu odwłoka
biały pasek. Trzmiele odgrywają ogromną
rolę w zapylaniu wielu roślin, których 
kwiaty są niedostępne dla pszczół, ze 
względu na inną budową aparatu gębo-
wego. Są przy tym bardziej wydajne i 
pracowite od pospolitych pszczół mio-
dnych, ponieważ potrafią pracować
w gorszych warunkach pogodowych,
nawet podczas niewielkiego deszczu czy
silnego wiatru. Wytrzymują także niższe
temperatury. Dlatego wiosną wcześniej
niż pszczoły opuszczają gniazda i rozpo-
czynają zapylanie. Przemieszczają się 
szybciej niż pszczoły, ich dzień pracy 
trwa dłużej, i jednorazowo potrafią ze-
brać więcej pyłku. Niektóre trzmiele mają
krótkie języczki, co utrudnia im dostanie
się do nektaru. Pobierają go, wygryzając
dziurki w kielichach kwiatów.  
    Wśród roślin zapylanych przez trzmiele
jest wiele takich, z których człowiek 
czerpie korzyści. Są to między innymi:
pomidory, ogórki, bób, słoneczniki, 

koniczyna, lucerna, facelia, gorczyca, po-
rzeczki, maliny, brzoskwinie, grusze,
szałwie, pigwowce, róże. Prowadzi się 
też hodowle trzmieli, które wykorzystuje 
się do zapylania np. pomidorów, truska-
wek czy papryki w szklarniach. 
    Trzmiele ziemne zakładają gniazda naj-
częściej w norkach ziemnych, wykorzy-
stując zazwyczaj opuszczone nory gry-
zoni. Spośród wszystkich krajowych 
trzmieli, trzmiel ziemny tworzy najwię-
ksze grupy społeczne, nawet do 600 oso-
bników. Trzmiele potrafią utrzymać sta-
bilność lotu, nawet podczas silnych wia-
trów, ponieważ kiedy napotykają turbu-
lencje, zmniejszają prędkość, dzięki
czemu mogą skupić energię na korygo-
waniu toru lotu. Największe problemy
sprawiają im boczne podmuchy wiatru,
z którymi radzą sobie, ustawiając się 
pod odpowiednim kątem do wiejącego
wiatru. Taka zmiana pozycji zapewnia 
im stabilność i kontrolę lotu. Naukowcy
badają zdolność trzmieli do radzenia so-
bie z podmuchami wiatru, bo chcą wyko-
rzystać tę wiedzę w lotnictwie. 

    Trzmiele, tak jak inne owady z gatunku 
pszczołowatych, są bardzo wrażliwe na 
zmiany środowiska i stosowane pestycy-
dy, co powoduje spadek ich liczebności.
Gdy następnym razem zobaczymy lub
usłyszymy trzmiela, przyjrzyjmy się tym
ciekawym i pożytecznym stworzeniom.
Pamiętajmy też, że wszystkie trzmiele
podlegają w Polsce prawnej ochronie 
gatunkowej. Więcej informacji o tych 
niesamowitych pomocnikach ogrodni-
ków można przeczytać w artykule Marka
Kozłowskiego pt. „Buczące trzmiele” 
na stronie ladnydom.pl.

Zadanie nr 4
Wstaw brakujące wyrazy:

Trzmiele ziemne zakładają…...
najczęściej w norkach ziemnych,
wykorzystując zazwyczaj opu-
szczone nory ………Trzmiele
odgrywają ogromną rolę w 
……………. wielu roślin, któ-
rych ………… są niedostępne
dla ………......, ze względu na
inną budową ……  gębowego.
Trzmiele podlegają w Polsce 
………………… gatunkowej.
Najczęściej możemy spotkać 
trzmiela ……….., kamiennika 
czy ………………. .

pszczoły, ziemny, gryzonie, 
zapylanie, łąkowy, ochrona, 
aparat, gniazdo, prawna, 
kwiaty

Monika Grajek-Trześniowska

mailto:mgrajek@dzpk.pl
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Ekstremalny bieg na Ślężę
Martyna Kantor z Krakowa i Piotr Łobodziński z Warszawy zajęli pierwsze
miejsca w 27. Biegu Górskim na Ślężę. W zawodach startują kobiety
i mężczyźni. W tym roku wystartowało 140 osób z całej Polski. 

    Trasa wynosi ponad pięć kilometrów. 
Start zaczyna się przy stadionie, a kończy
na Ślęży. Zawodnicy musieli pokonać 
strome odcinki zbocza w strugach deszczu.
Wśród pań najlepsza był Martyna Kantor. 
-  Cały czas padał deszcz, więc było ślisko.
Generalnie na trasie są momenty mniej i
bardziej strome. W Polsce odbywa się 
wiele biegów górskich, ale trasa na Ślężę
jest dość specyficzna – mówiła zwycię-
żczyni.
Martyna Kantor jest reprezentantką kadry
narodowej w biegach górskich i skyrunning. 
Ma długą listę sukcesów biegowych. Jest 
również trenerką biegania i trenerem per-
sonalnym. 
    Wśród mężczyzn najlepszy był Piotr Ło-
bodziński– mistrz świata w bieganiu po
schodach.  
-  Trasa jest bardzo ciężka. Założyłem 
buty startowe na asfalt, ale deszcz utru-
dniał bieg. Kilka lat temu brałem już 
udział w zawodach w Sobótce. W tym 
roku prawdopodobnie poprawiłem rekord
trasy – cieszył się zdobywca pierwszego
miejsca.
Piotr Łobodziński jest lekkoatletą, bie-
gaczem górskim i przełajowym. Od 2011
roku specjalizuje się w bieganiu po scho-
dach. Od lat zdobywa medale na Mistrzo-
stwach Świata w Biegach Górskich w Kry-
nicy-Zdroju i innych. 

    Na mecie uczestników witał burmistrz 
Sobótki Mirosław Jarosz, który wręczał
medale i rozmawiał z zawodnikami. 
-  Trasa na Ślężę jest trudna, ale zaintere-
sowanie ogromne. Zaczynamy się otwie-
rać na imprezy masowe. To nasza tradycja
i promocja gminy. W biegach i marato-
nach biorą udział ludzie z całej Polski 
– podkreślił burmistrz.
W najlepszym okresie w biegu na Ślężę 
uczestniczyło 500 osób. W tym roku liczbę 
zawodników ograniczyła epidemia. Zdaniem
maratończyka -  Antoniego Stankiewicza - 
dawniej był to jeden z pierwszych biegów 
górskich w Polsce. Od 9 lat bieg ma status 

Mistrzostw Polski
na krótkim dystansie
i jest oficjalnie uzna-
ny przez Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki. 

-  To bardzo trudny bieg. Wiele tras na
świecie ma odcinki płaskie lub z górki.
Na Ślężę są strome podbiegi. To krótki
wysiłek, ale ekstremalnie duży – kończy
maratończyk.
Tegoroczne zawody odbywały się pod
patronatem Izabeli Zatorskiej, która rok
temu zdobyła tu swój kolejny złoty me-
dal mistrzostw Polski............................. 
 

Organizatorem był Ślężański Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sobótce.

Martyna Kantor (fot. Jacek Bomersbach)

Burmistrz Sobótki gratuluje biegaczom (fot. Jacek Bomersbach) 

Piotr Łobodziński (fot. Jacek Bomerbach) 

Rowerowy Rajd dla Klimatu

Pierwszy Rajd dla Klimatu wystartował
w Sobótce. Jego celem jest zwrócenie 
uwagi na fatalne skutki ocieplenia klimatu
i popularyzacja roweru jako ekologicznego
środka transportu.  ..............................

    Trasa ma długość ponad 3 tys. kilometrów
i jest pokonywana etapami. Meta zlokali-
zowana jest w Kostrzyniu nad Odrą. Rajd
ma charakter otwarty i każdy może wziąć
w nim udział. Chętni mogą też przejechać
trasę wybranymi etapami.
-  Sobótka słynie z tego, że jest ze sportem
za pan brat. Turystyka kwitnie, a miasto
jest ekologiczne. To sprzyjało organizacji
zawodów i nazwie Rajd dla Klimatu – 
mówi Marek Wiącek, pomysłodawca rajdu.

Przemysław Bednarek, prezes klubu KS
Ślęża Sobótka, Bartek Huzarski z Huzar 
Bike Academy i burmistrz Sobótki - Miro-
sław Jarosz. 

-  Nasze miasto promuje sport i zdrowy
styl życia. Mamy wiele klubów piłkar-
skich, rowerowych, judo i karate. Prze-
siadajmy się na rowery i szanujmy klimat.
Trzeba ludziom uświadomić, że nikt za
nas tego nie zrobi – zaapelował Mirosław
Jarosz, burmistrz Sobótki, który wystarto-
wał w pierwszym etapie. 

W rajdzie nikt nie narzuca tempa. Można
przejechać dowolną ilość kilometrów. 
Większość etapów odbywa się w formule
sztafety. Trasa biegnie wyłącznie drogami
asfaltowymi. Na początku peletonu pojechali m.in.

-  Całość potrwa 3 tygodnie. Pierwszy etap to pro-
log z Sobótki do Wrocławia, później pojedziemy
wyznaczonymi etapami – zapowiada Przemysław
Bednarek.Pierwotnie planowano, aby meta rajdu 
znajdowała się w Murmańsku (Rosja). Na to jed-
nak nie pozwoliły obostrzenia pandemiczne. Orga-
nizatorzy zapowiedzieli, że wyjazd do Rosji odbę-
dzie się za rok. 
-  To wielkie przedsięwzięcie logistyczne i 

Trasa biegnie przez miejscowości: Międzyzdroje, 
Solina, Gdańsk, Nidzica, Szklarska Poręba, 
Wisław, Radków itd. Informacje o przebiegu 
rajdu można śledzić na stronie Facebooka –
Rajd dla Klimatu 2020. (bom)

(bom)

powodzenia – kończy Bartek Huzarski. 

fizyczne. Przez piętnaście dni zawodnicy będą
pokonywać 200-kilometrowe odcinki. Życzę
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Do 15 lipca trwają zapisy do udziału 
w Triath lonie  d la  Januszy  i 
Grażyn. Zawody odbędą się 31
lipca nad Zalewem Sulistrowickim. 

To jedna z najciekawszych imprez spor-
towo-rekreacyjnych na Dolnym Śląsku.
Do pokonania jest 300-metrowy dystans
pływania, jazda rowerem (17 kilometrów)
i pięć kilometrów biegu. W zawodach 
może wziąć udział każdy. Najstarsi zawo-
dnicy mają nawet 70 lat. Organizatorem
imprezy jest fundacja Aktywni Ślężanie,
koordynatorem – Monika Jackowicz.
Wydarzenie organizowane jest już po raz 
czwarty. Towarzyszy mu wiele atrakcji m.in.
animacje dla dzieci i całych rodzin. 

(b)

Trtiathlon 
coraz bliżej

  

Podstawową metodą NSP 2021 jest 
samospis internetowy. Każdy może spisać 
siebie i członków swojej rodziny................

Wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu
Ludności i Mieszkań dnia 1 kwietnia 2021 r.
wystartowała loteria promocyjna Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludności i 
Mieszkań. Szczegóły na stronie internetowej:
https:// loteria.spis.gov.pl.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

NARODOWY 
SPIS POWSZECHNY

Rusza Mobilny Punkt Spisowy!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, członkowie Gminnego
Biura Spisowego w Sobótce ruszą w teren!
Mieszkańcy każdej wsi będą mieli mo-
żliwość skorzystać z mobilnego punktu 
spisowego w określonych dniach, o któ-
rych będą informowani przez sołtysów.

Serdecznie zapraszamy

Przypominamy, że udział w 
Narodowym Spisie Powszechnym

Ludności i Mieszkań 2021 
jest obowiązkowy.

Redakcja Kuriera życzy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Sobótka 

bezpiecznych, słonecznych wakacji i udanego wypoczynku.  
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