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Wkraczając w Nowy 2022 Rok pragniemy złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności. 

Niech Nowy Rok obfituje w sukcesy zawodowe i osobiste, 
a każdemu z nas starczy energii i wytrwałości do realizacji wszystkich postanowień i planów.
Niech spełniają się najskrytsze marzenia, a optymizm towarzyszy Państwu na każdym kroku.

Szczęśliwego Nowego Roku !

W imieniu Rady Miejskiej
Hanna Piwowarska

Burmistrz 
Mirosław Jarosz

Komisja Spraw Obywatelskich

Na Komisji Spraw Obywatelskich opi-
niowano projekt budżetu na 2022 rok. 
Mówiono również o złym stanie tech-
nicznym budynku przy ulicy Szkolnej
w Sulistrowicach. Radni mają też zde-
cydować, czy niedawno zmarły były 
burmistrz Eugeniusz Cieleń zostanie 
honorowym obywatelem Sobótki. 

-  Na wszystkie inwestycje otrzymaliśmy
dotacje zarówno z programów gminnych,
jak i lokalnych – mówił Jakub Zawada,
kierownik Referatu Inwestycji. Nowe par-
kingi powstaną niedaleko stadionu w So-
bótce i obok kurhanów w Będkowicach. 
Wyremontowana zostanie górna i dolna
płyta rynku. 

    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt
nowego budżetu. Debatowali, ile pienię-
dzy zostanie przeznaczonych m.in. na
mieszkania, szkolnictwo, transport publi-
czny i różne inwestycje gminne. Sporo
środków pochłonie budowa parkingów
i ścieżek rowerowych. 

    Na komisji omawiano planowane inwe-
stycje dotyczące m.in. budowy chodnika 
w Sulistrowiczkach (od chaty grillowej 
do zakrętu w centrum) i oświetlenia w
Nasławicach. ........................................

Zmiany na dworcu PKS

    Radna Lidia Sączawa postulowała o wy-
konanie zatoczki autobusowej niedaleko
drogi nad zalew. Temat będzie analizo-

-  Toaleta ma powstać w ramach budowy
ścieżek rowerowych. Rewitalizacja po-
bliskiego skweru zielonego pochłonie 
55 tys. zł. Dokumentacje projektowe wy-
konane są w dziewięćdziesięciu procen-
tach – wyjaśniał Jakub Zawada.
    Na komisji zapowiedziano powiększenie 
cmentarza komunalnego w Sobótce. Za
dwa lata przybędą kolejne alejki. Mówio-
no też o rozbudowie remizy w Księginiach
Małych. Zakończenie budowy planowane
jest w styczniu 2023 roku. Radni chwalili
działania strażaków oraz ich aktywność.
Jednostki OSP pozyskują pieniądze i or-
ganizują zajęcia pokazowe w szkołach. 

    W dalszej części rozmawiano o dotacjach 
pozyskanych przez Gminę. Urząd otrzymał 
promesę (ponad 9 mln zł) na zadania inwe-
stycyjne w zakresie  kanalizacji. 

Burmistrz Cieleń 
honorowym obywatelem? 

    Danuta Szczęch-Drozd poinformowała 
o złym stanie budynku przy ulicy Szkolnej 
w Sulistrowicach. Mieszka w nim siedem
rodzin. 
-  Wspólnie z komisją mieszkaniową byli-
śmy na miejscu i dokładnie go obejrzeli-
śmy. Budynek jest stary. W fatalnym sta-
nie jest dach. Wskazaliśmy ZGK-owi, aby
wstawił okna na strychu. Jest też problem
z odpadającym tynkiem, który może za-
grażać mieszkańcom – mówiła radna.

wany w przyszłym roku. Pewne jest, że
w 2022 roku przy dworcu PKS (plac 
ks. Bełcha) powstanie WC.

    Na koniec spotkania radna zaproponowała,
aby zmarły niedawno Eugeniusz Cieleń, 
były burmistrz Sobótki przez trzy kadencje,
został honorowym obywatelem miasta. Za
jego kadencji tworzone były fundamenty
samorządu lokalnego, powstała oczyszczal-
nia ścieków i hala widowiskowo-sportowa. 

(bom)

Komisja Budżetowo-Gospodarcza 
i Rolnictwa

Gmina przyjęła wieloletnią prognozę
finansową na lata 2022-2035. Na ko-
misji budżetowej omawiano planowa-
ne inwestycje w poszczególnych miej-
scowościach. Radni rozmawiali o re-
montach dróg i szkół. 

    Na komisji Danuta Szczęch-Drozd
pytała, czy w wieloletniej prognozie fi-
nansowej ujęto remont drogi między Rę-
kowem a Olbrachtowicami. Skarbnik
Magdalena Sączawa wytłumaczyła, że
dokumentacja była wykonywana wyłą-
cznie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Jednak nie było założenia,
aby remont znalazł się w wieloletniej
prognozie finansowej. Na spotkaniu mó-
wiono o budowie ścieżek rowerowych 
i inwestycjach z tym powiązanych. O pro-
jekty dotyczące dróg w Rękowie i Miro-
sławicach pytała również Iwona Czyż. 

-  Dokumentacja jest gotowa, nie ma je-
szcze uzgodnień, decyzji i zgłoszeń – 
poinformował Jakub Zawada, kierownik
Referatu Inwestycji w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce.

    W dalszej części skarbnik gminy przed-
stawiła plan dochodów i wydatków bu-
dżetu na 2022 rok. Wytłumaczyła, dlacze-
go deficyt jest tak duży. Mówiono rów-
nież o ściąganiu podatków i programie
Polski Ład. Nie wszyscy radni zaakcepto-
wali plany budżetowe. 
-  Jestem niezadowolona z powodu nie-
ujęcia w planach funduszy na renowację
zabytków. Tym samym nasza szkoła 
została pominięta – podkreśliła Lidia
Sączawa.

Jednak placówki w Rogowie Sobóckim
i Świątnikach otrzymają pieniądze z dzia-
łu inwestycji oświatowych (poprawa efe-
ktywności energetycznej w budynkach
szkolnych). Świątniki dostaną ponad 
 

    Radny Grzegorz Chrzan poruszył kwestię 
niedofinansowania rolnictwa i problemu ro-
wów melioracyjnych.
-  Podnosimy rolnikom podatki i nic w za-
mian im nie dajemy – argumentował radny.
Bartosz Huzarski - radny powiatu wro-
cławskiego mówił o oznaczeniu tras  ro-
werowych wokół Ślęży. Chodzi o wspó-
łpracę z Nadleśnictwem Miękinia. O 
szczegółach związanych z budową ście-
żek opowiedział Jakub Zawada. 

129 tys. zł, szkoła w Rogowie Sobóckim
– ponad 839 tys. zł.

(bom)

41. Sesja Rady Miejskiej

    W dniu 30 grudnia 2021 r. odbyła się 
ostatnia sesja Rady Miejskiej w starym
roku. W porządku obrad sesji znalazła 
się uchwała w sprawie budżetu Miasta 
i Gminy Sobótka na 2022 rok. Przed 
uchwaleniem nowego budżetu skarbnik
Magdalena Sączawa przedstawiła pozy-
tywną opinię Regionalnej Izby Obrachu-
nkowej we Wrocławiu dotyczącą proje-
ktu uchwały. Budżet na nowy rok został
przyjęty przez Radę Miejską przy 14 
głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.

(bom)

Drodzy Mieszkańcy 
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Remont
 świetlicy w Kryształowicach

    W 2021 roku zrealizowano kolejne eta-
py prac budowlanych w budynku świe-
tlicy wiejskiej w Kryształowicach. Wy-
burzono istniejący komin, skuto tynki, 
wymurowano ścianki działowe, wydzie-
lając tym samym pomieszczenia toalet,
kuchni i szatni. Odtworzono podłogi 
oraz wykonano instalację kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączeniem do zbior-
nika bezodpływowego. 

     Wykonano również instalację elektry-
czną, w skład której weszła nowa rozdziel-
nia główna oraz wewnętrzna linia zasila-

    Roboty budowlane zostały sfinansowane
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Materiały budowlane potrzebne do
inwestycji zakupione zostały w ramach 
funduszu sołeckiego. 

Wartość zadania wyniosła: 
60 832,95 zł brutto.

nowe okablowanie gniazd zasilających 
(jedno i trójfazowych) i oświetlenia (w 
tym awaryjnego i ewakuacyjnego). 

jąca. Ponadto przeniesiono licznik, zamon-
towano wyłącznik przeciwpożarowy oraz

Rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach
    Trwają prace przy rozbudowie chaty gril-
lowej w Sulistrowiczkach. Wybudowaną
część o konstrukcji murowanej na rzucie 
prostokąta przeznaczono na zaplecze sani-
tarne, toaletę oraz pomieszczenie gospo-
darcze. Dwuspadowy dach oraz elewacja
wykonana z malowanych w kolorze zie-
lonym desek nawiązuje do pierwotnego 
wyglądu obiektu. Kwotę 10 358,00 zł  
z funduszu sołeckiego przeznaczono na
zakup aneksu kuchennego oraz częścio-
we zagospodarowanie terenu. W kolej-
nym roku zaplanowano dokończenie prac
wokół obiektu, w tym montaż oświetle-
nia parkowego oraz wykonanie bruku. 

   Prace zostały wykonane ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania wyniosła:
 126 250,35 zł brutto
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Remont świetlicy w Świątnikach

    W dniu 26 listopada 2021 r. zakończono prace budowlane przy elewacji budynku świe-
tlicy wiejskiej w Świątnikach. Remont polegał na zamocowaniu płyt styropianowych, 
wzmocnieniu płyt styropianowych warstwą kleju z zatopioną siatką na ścianie wschodniej
oraz wyrównaniu pozostałych ścian warstwą kleju (z wyjątkiem ściany północnej).       

    Wszystkie prace zostały wykonane z budżetu funduszu sołeckiego. Tak przygotowane 
powierzchnie pozwolą na wykonanie wypraw tynkarskich w kolejnych latach.

Wartość zadania wyniosła: 
14 035,96 zł brutto.

    W budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach przy ul. Wroniej wykonano prace
renowacyjne pomieszczeń piwnicznych, zakładające powierzchniową neutralizację soli 
sklepień łukowych oraz ścian preparatami przeciwsolnymi, gruntowanie, przygotowanie 
powierzchni ścian i sklepień łukowych przed malowaniem oraz dwukrotne malowanie 
powierzchni..................................................................................................

Wartość zadania wyniosła: 
11 068,64 zł brutto.

Remont 
świetlicy w Olbrachtowicach

Remont 
świetlicy w Siedlakowicach

     W dniu 18 listopada 2021 r. zakończone zostały prace budowlane w pomieszczeniach 
budynku świetlicy wiejskiej w Siedlakowicach przy ul. Gwarnej 5. Prace malarskie obej-
mujące swoim zasięgiem salę oraz korytarz zakładały przygotowanie powierzchni ścian i
sufitów przed malowaniem, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni farbami
emulsyjnymi.

Wartość zadania wyniosła: 
6974,38 zł brutto.

Zapraszamy na stronę  www.sobotka.pl - zakładka ZOBACZ JAK SIĘ ROZWIJAMY

Opracowanie: Tomasz Stroka 

http://www.sobotka.pl
http://www.sobotka.pl,
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 Policja 
zatrzymała dilera

 Wrocławscy policjanci z wydziału 
kryminalnego zatrzymali w Sobót-
ce dilera. Mężczyzna posiadał 
przy sobie sporą ilość gotówki 
i różne rodzaje narkotyków. 

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 
osiem tysięcy porcji handlowych (am-
fetaminy, mefedronu, marihuany i in-
nych), które teraz nie trafią na rynek.
Kryminalni przejęli też przedmioty mo-
gące służyć do popełnienia przestęp-
stwa, a także gotówkę w kwocie nie-
mal jedenastu tysięcy złotych. 

-  Oprócz narkotyków funkcjonariusze 
zabezpieczyli gotówkę, młynek, wore-
czki strunowe i notatki podejrzanego. 
Zatrzymanym jest 31-letni mieszkaniec
powiatu średzkiego. Wcześniej poli-
cjanci przeprowadzili szereg czynno-
ści, które finalnie doprowadziły do 
namierzenia dilera. Ustalili gdzie prze-
bywa i został zatrzymany – informuje
Aleksandra Rodecka z Komendy Miej-
skiej Policji we Wrocławiu.
    Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. po-
siadania substancji zabronionych oraz
wprowadzania ich do obrotu. Zgodnie
z kodeksem karnym grozi mu 12 lat 
więzienia. Podczas śledztwa okazało
się, że przestępstw dokonano w recy-
dywie, dlatego kara może być większa.

Gmina Sobótka na II Kongresie Odnowy Wsi

    W dniach 9-10 grudnia 2021 r. w Centrum
Kongresowym Zamku Kliczków miał miej-
sce II Kongres Odnowy Wsi, który zgro-
madził samorządowców, liderów i gmin-
nych koordynatorów Odnowy Dolnoślą-
skiej Wsi z całego województwa dolnoślą-
skiego, a także województw śląskiego 
i opolskiego. Samorząd województwa re-
prezentował wicemarszałek Grzegorz Macko. 

    W pierwszym dniu Kongresu swój doro-
bek prezentowali laureaci konkursu
„Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska”. Kon-
kurs został rozstrzygnięty w 2021 r., 
a gala finałowa odbyła się 6 listopada
w Ślężańskim Ośrodku Kultury w Sobót-
ce, o czym pisaliśmy w nr 10 Kuriera.
Sulistrowice zdobyły w tym konkursie
I miejsce, a na Kongresie wieś zaprezen-
tował burmistrz Mirosław Jarosz.

    Celem takich spotkań jest wymiana do-
świadczeń osób zaangażowanych w ideę
odnowy dolnośląskiej wsi, zapoznanie z
zagadnieniami dotyczącymi ochrony krajo-
brazu obszarów wiejskich oraz rozmo-
wy z ciekawymi ludźmi i pasjonatami
wsi. Była to także doskonała okazja do 
podsumowania dwóch lat funkcjonowa-
nia Programu Odnowy Wsi i przedstawie-
nia planów i zamierzeń na lata następne. 
      
 (red)

Zbiórka fantów na licytację 0  i   3 . F nału WOŚP

    Już niebawem, bo 30 stycznia 2022 r., 
rusza kolejny finał WOŚP w Sobótce. 
ŚOK prowadzi zbiórkę gadżetów, 
voucherów, usług i różnych przedmiotów,
które zlicytowane zostaną tego dnia na 
scenie RCKS. Fanty można dostarczać
(od 15 grudnia 2021 do 25 stycznia 2022)
do siedziby ŚOK/RCKS w Sobótce, 
ul. F. Chopina 25 (pon. – pt. w godz.: 
8:00 -15:00 w sekretariacie lub w biurze
nr 25, parter). Informacje/zapytania: 
663 030 626; nycz@rcks.pl

Przedmioty na licytację MUSZĄ być dostarczane z wypełnionym oświadczeniem o przekazaniu przedmiotów.
Formularz jest dostępny na stronie www.rcks.pl

Świąteczna 
niespodzianka

 ze Starego Zamku
     Okres Bożego Narodzenia i Nowego Ro-
ku to czas magii i dobroci. Czas, w któ-
rym otwieramy nasze serca. Młodzież i
dzieci ze Starego Zamku obdarowały 
swoich sąsiadów – mieszkańców wsi, 
własnoręcznie wykonanymi kartkami z 
życzeniami, by radość, szczęście i zdro-
wie gościły w każdym domu. 
    Świąteczne życzenia młodzież przekazała 
również Panu Burmistrzowi oraz zespo-
łowi pracowników urzędu w Sobótce. 
Własnoręcznie wykonane kartki świąte-
czne stały się nie lada niespodzianką. 
    Warto było zapukać do drzwi i w oczach
mieszkańców zobaczyć zdumienie, za-
skoczenie, ale i ogromną radość, a czasem
nawet wzruszenie.

Cudowny czas i cudowne dzieci!

Monika Jankowska

PROGRAM
 POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

     Gmina Sobótka wraz z sześcioma innymi
gminami uczestniczy w projekcie partner-
skim „Koalicja na rzecz poprawy jakości
powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocław-
skiej (ZIT WrOF)”, którego liderem jest 
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość 
w Świdnicy. W tym roku udało się pozy-
skać dodatkowe środki w kwocie 3,6 mln
zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 
ok. 13 800 000 zł. Dotychczas nasi miesz-
kańcy wymienili 31 instalacji, w tym: 4 
instalacje grzewcze na gaz ziemny (siecio-
wy), 4 instalacje na gaz propan-butan, 19
pomp ciepła, 1 pompę ciepła wraz z insta-
lacją fotowoltaiczną, 1 instalację elektry-
czną służącą do ogrzewania zasilaną insta-
lacją fotowoltaiczną oraz 2 kotły spalające
pelet i otrzymali zwrot poniesionych wy-
datków w kwocie 901 666,45 zł. W 2022 r.
zostanie przeprowadzony uzupełniający
nabór wniosków i szacujemy, że uda się 
zlikwidować ok. 10 tzw. „kopciuchów”.
     Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu
dofinansowaniu z RPO WD 2014-2020, pod-
działanie 3.3.2 „Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności publicznej i se-
ktorze mieszkaniowym – ZIT WrOF”, sche-
mat E „Modernizacja systemów grzewczych
i odnawialne źródła energii - projekty doty-
czące zwalczania emisji kominowej - proje-
kty grantowe”. 

mailto:nycz@rcks.pl
http://www.rcks.pl
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Pierwsza taka w Sobótce!  BARBÓRKA 
Górnictwo odkrywkowe to ciężka profe-
sja wymagająca olbrzymiego  poświęce-
nia. W Sobótce, w trakcie Barbórki, 
wręczono medale i dyplomy zasłużonym
górnikom Strzeblowskich Kopalni Surow-
ców Mineralnych (SKSM)  i kopalni
KOSD z Nasławic. 

    W trakcie uroczystości zorganizowano
przemarsz korowodu barbórkowego. Do 
udziału zaproszono pracowników zakła-
dów górniczych, władze miasta, przed-
stawicieli sąsiednich gmin i innych insty-
tucji. Podczas przemarszu przygrywała 
orkiestra dęta z Nowej Rudy. O przyszło-
ść zakładów górniczych w gminie Sobót-
ka zapytaliśmy szefów  kopalń.  
-  Górnictwo odkrywkowe na Dolnym Ślą-
sku ma się dobrze. Oczywiście trudności
były i będą, ale dzisiaj ze względu na du-
że inwestycje w Polsce nie można zbudo-
wać drogi czy domu bez surowców mine-
ralnych – mówi Janusz Kozyrski, prezes
SKSM.
    Kopalnie od lat mają certyfikaty ISO, sto-
sują filtry odpylające i ekologiczne ma-
teriały wybuchowe. Podejmują wiele dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska. 
-  Jesteśmy kontrolowani i monitorowani.
Nie mamy żadnych przekroczeń norm,
co nie znaczy, że jesteśmy niezauważalni.
Jednak działalność kopalni nie zagraża 
życiu i zdrowiu ludzkiemu – dodaje
prezes Kozyrski.
Poprzez poprawę technologii zmniej-
szyła się ilość skarg na zakłady górnicze.
Obecnie w SKSM pracują 133 osoby. 
    W Nasławicach działa jedyna kopalnia 
w Polsce, w której wydobywa się ser-
pentynit antygorytowy. Co to takiego? 
-  Tak nazywa się podstawowy minerał,
który buduje skałę. W złożach występuje
też nefryt. Ciekawostką jest, że zasoby 
w Nasławicach kryją jeszcze nieodkryte
pokłady minerałów – opowiada Mirosław
Kotowski, prezes zarządu spółki, który w
tym roku zdobył nominację na stopień 
generalski (najwyższy stopień w górnictwie). 
Kopalnia zatrudnia ok. 40 osób. Kruszywo
z Nasławic wykorzystywano do budowy

    To pierwsza taka Barbórka w Sobótce, ale
z pewnością nie ostatnia.  Na gali w Ślężań-
skim Ośrodku Kultury burmistrz Sobótki 
Mirosław Jarosz podkreslił, jak bardzo jest
dumny z górników. Podziękował też za ich
trud i zaangażowanie w rozwój gminy. 
-  Akcentujmy swoją obecność na naszym
terenie, ponieważ mamy się czym chwa-
lić. W okresie transformacji systemowej
w kopalniach było bardzo ciężko. Dziś 
jesteście prężnymi, nowoczesnymi zakła-
dami, nie boicie się wyzwań. Jesteście 
naszą wizytówką – mówił burmistrz.

stadionu we Wrocławiu, lotniska Stracho-
wice, autostrady A4 i wielu innych waż-
nych inwestycji.

Na koniec zasłużonym górnikom wręczo-
no wyróżnienia w postaci odznaczeń i 
dyplomów. Jacek Bomersbach

fot: Foto-Video Sobótka, Paweł Młyński, 
Jacek Bomersbach
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
 kolorowy przedsmak Świąt w Sobótce

    W sobotę 18 grudnia mieszkańcy naszej 
gminy i przybyli goście mogli spotkać 
się na świątecznym jarmarku przygoto-
wanym przez UMiG Sobótka i Ślężański
Ośrodek Kultury. Od 2019 roku formuła
tego wydarzenia zaczyna się rozwijać, 
aby co roku stawało się ono barwniejsze,
jeszcze bardziej klimatyczne i atrakcyjne.
Stałym punktem wydarzenia były stoiska 
placówek oświatowych, które oferowały
ciasta, przekąski oraz ozdoby świąteczne.
W tym roku oprócz szkół pojawili się 
również indywidualni wystawcy. Rynek
w Sobótce ugościł blisko 20 stoisk ofe-
rujących zróżnicowane towary: produkt
lokalny (m.in. od wytwórców działających
w ramach Stowarzyszenia LGD Ślężanie
czy Kół Gospodyń Wiejskich), rękodzieło,
ozdoby, kosmetyki, słodkości, zabawki
i wiele innych. Uczestnicy jarmarku mo-
gli rozgrzać się smakowitymi grzańcami,
skosztować gorącego jedzenia, spróbować
naturalnie przyrządzanych przysmaków, 
spotkać się ze św. Mikołajem oraz wziąć
udział w licznych konkurencjach przygo-
towanych przez ŚOK. Aktywni widzowie 
mieli okazję wygrać w konkursach słod-
kości, książki czy gry planszowe. 

    Przy nowej, mieniącej się światełkami 
choince świąteczny jarmark otworzył 
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka – 
Mirosław Jarosz oraz radni Rady Miejskiej.
Przybywającym na sobócki rynek towa-
rzyszyła muzyka w wykonaniu lokalnych
artystów i zaproszonych przez ŚOK ze-
społów. Jarmark wzbogaciła też swym wy-
stępem grupa dzieci przedszkolnych „Żabki”
z Przedszkola Publicznego nr 1 w Sobótce,
zaśpiewał Wiktor Pindel – uczestnik tele-
wizyjnego show „Mam talent”, a koncerty
dały zespoły ze Świdnicy i Wrocławia. 
Aby odbiór muzyki był przyjemny i niósł
z sobą promocję elementów kulturowych
program sceniczny wypełniły kolędy, pa-
storałki i muzyka świąteczna w interpre-
tacjach jazzowych (zespół BWHISKY),
rockowych (Castle Dreams) oraz w for-
mie ludowej. Ten ostatni występ przykuł
uwagę tak programem opartym m.in. o
staropolskie kolędy z obszaru Wielkopol-
ski, jak i formą ich wykonania – strojami
muzyków i użyciem replik dawnych in-
strumentów. Tym oryginalnym, pełnym
pasji i edukacyjnym koncertem zespół 
Kapela Towarzyska zakończył tegoro-
czny jarmark. 

Michał Hajdukiewicz

Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym, wystawcom oraz podmiotom
zaangażowanym: szkołom z Sobótki, Sobótki Zachodniej, Rogowa Sobóckiego 
i Świątnik, Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Sobótce, Przedszkolu 
Publicznemu nr 1 z Sobótki, HADLUX, ŚOSiR, LGD Ślężanie, Centrum Muza-
Art oraz Policji za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu wydarzenia. .
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NASŁAWICE 
wieś pełna tajemnic
     Nasławice znają kolekcjonerzy minera-
łów z całej Polski. To tutaj wydobywa się 
serpentynit antygorytowy, wyjątkowy ka-
mień o zielonej barwie i wszechstronnym
zastosowaniu. W dawnych czasach uważa-
no, że ma właściwości lecznicze, poprawia
pamięć i koncentrację. W nasławickiej ko-
palni można też natrafić na kamienie ozdo-
bne - opal i nefryt. Po zieloną biżuterię 
warto sięgnąć w sytuacjach stresujących 
– twierdzą specjaliści medycyny alternaty-
wnej. 

    W Nasławicach mieszka 250 osób. Głów-
nie to ludność napływowa ze Wschodu i
Francji. Większość pracuje we Wrocławiu,
Sobótce i kopalni w Nasławicach. Przy 
drodze głównej znajduje się świetlica, w
której urządzane są imprezy okolicznościo-
we. Budynek ma ok. 40 lat. Sala jest duża
i można w niej urządzać wesela na sto osób. 

-  W świetlicy mieszkańcy wykonali wiele 
prac remontowanych. Wymieniono podło-
gi, łazienkę, instalację elektryczną, drzwi
i okna. W remontach sporo pomogła gmina.
Niedawno rada sołecka i koło gospodyń 
wiejskich zorganizowali jesienną imprezę  
integracyjną – opowiada Władysław 
Targoni, sołtys Nasławic.

Jak tu się żyje? Minusem jest zły stan dróg 
i brak kanalizacji. Brakuje też latarń na kil-
ku ulicach. Asfalt na drogach jest doraźnie
łatany i solidnego remontu nie było od 50 lat. 
-  Nie chcą remontować drogi, bo nie ma
jeszcze położonej kanalizacji. Czekamy.
Na pewno plusem jest chodnik. Obecnie
nie mamy żadnego sklepu spożywczego,
bo właścicielka poszła na emeryturę. No-
wy ma zostać otwarty po nowym roku 
– dodaje sołtys.
Obecnie większość ludzi robi zakupy w
Sobótce lub Jordanowie Śląskim. Mocną
stroną wsi jest lokalizacja – bliskość 
Wrocławia z jednej strony i Ślężańskiego
Parku Krajobrazowego z drugiej, piękne
widoki, spokój i dużo zieleni. W miejsco-
wości od kilku lat działa Koło Gospodyń
Wiejskich Nasławice, do którego należy 
15 kobiet w różnym wieku. Panie pieką
pączki na tłusty czwartek i pomagają w 
przygotowaniu dożynek............................ 

Kamienie leczą nerki i serce

    Nasławice są znane przez kolekcjonerów
minerałów. To tutaj wydobywa się zielony
nefryt, opal nasławicki i inne unikatowe
kamienie. We wsi mieszkał nieżyjący już 
Józef Smoleń, który pracował w Kopalni
Odkrywkowej Surowców Drogowych 
w Nasławicach. Mężczyzna posiadał 
w swoich zbiorach blisko 500 minerałów. 
-  Wszystkie były prezentowane w oszklo-
nych gablotach i specjalnie przeznaczo-
nym pomieszczeniu, które przypominało
pracownię geologiczną. Przyjeżdżały do
niego wycieczki szkolne i studenci z całej
Polski – mówi Tomasz Purzycki, były współ-
organizator wrocławskiej giełdy minerałów.

    Oryginalna kolekcja była wielokrotnie 
prezentowana w Muzeum Ślężańskim 
(sześć razy), wystawie międzynarodowej 
w Jaworze i Międzynarodowej Wystawie 
Minerałów we Wrocławiu w 1980 roku.
Oszlifowane kamienie z Nasławic posia-

dają również litoterapeuci - specjaliści 
medycyny naturalnej. 
-  Wiedza o zastosowaniu minerałów w le-
czeniu schorzeń jest duża, jak chińska me-
dycyna. Nefryt ma pozytywny wpływ na
organizm ludzki, a kamienie wspomagają
pracę nerek. Minerał wzmacnia układ od-
pornościowy i ma właściwości odkwasza-
jące organizm. Nefryt jest przydatny w le-
czeniu schorzeń pęcherza, dróg moczowych
i serca – przekonuje Marta Woland, litote-
rapeutka z Poznania. 
    Kamienie spod Ślęży trafiają na giełdy 

Ulotki nazistowskie w księgach 
parafialnych

    W 2007 roku ówczesny proboszcz Nasła-
wic w starych księgach kościelnych zna-
lazł przedwojenne reklamy kawy i kartki
na mleko ze swastyką. 
-  Przeglądając jedną z ksiąg znalazłem 
ulotkę reklamową ziaren kawy. Z inne-
go wolumenu przypadkowo wypadła
kartka na mleko pochodząca z 1942 roku. 
Oprócz racji mleka jest na niej pieczątka 
z napisem Breslau i orzeł ze swastyką 
symbolizujący niemiecki nazizm – opo-
wiadał  były proboszcz Zbigniew 
Słobodecki.

    
najważniejszych wydarzeń parafii. To nie 
koniec. Wiele tajemnic kryje stary cmen-
tarz parafialny i ruiny dawnego kościoła
ewangelickiego - pierwsze wzmianki o 
nim pochodzą z 1335 roku. Podczas dru-
giej wojny światowej kościół został spa-
lony. Do dzisiaj zachowały się mury 
świątyni z siedemnastowiecznymi płyta-
mi nagrobnymi, które przedstawiają po-
stacie zmarłych. Nie udało się nam 
dowiedzieć, dlaczego zniszczono świą-
tynię. W rejestrze zabytków figuruje ona
pod nazwą ruina trwała. Obiekt jest w 
fatalnym stanie i grozi zawaleniem, wej-
ście do środka odgrodzono kratą.

Główna droga w Nasławicach

Niemieckie reklamy znalezione w księgach parafialnych 

     Nasławice to piękna wieś, w której spokojnie się żyje – mówi sołtys Władysław
 Targoni

 W świetlicy można urządzać duże imprezy 

Jacek Bomersbach

minerałów w całej Polsce. Zielony ka-
mień zdobi też wnętrza kościołów w ca-
łej okolicy, a jego obróbką zajmuje się
wiele firm. 

    W niektórych księgach znajdują się opisy

     Nikt nie wie, dlaczego zniszczono świą-
tynię. W rejestrze zabytków figuruje pod
nazwą - ruina trwała
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Dowiedz się więcej o zwierzętach,
 które spotykasz na co dzień 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobra-
zowych zaprasza dzieci i młodzież do
zabawy. To już dziewiąty, przedostatni
artykuł z naszego cyklu. Nie zapomnij-
cie zebrać i wysłać wszystkich rozwiązań.

    Poprzez zabawę z nami możesz dowie-
dzieć się wiele ciekawych informacji o
zwierzętach żyjących w naszych domach
czy ogrodach.

    Możesz też otrzymać atrakcyjną nagro-
dę, jeśli zbierzesz rozwiązania wszystkich
10 zadań dołączanych do artykułów oraz
wyślesz je na e-mail: 

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

   Wchodząc wieczorem do kuchni lub 
łazienki, gdy zapalimy światło, możemy
natknąć się na ciekawego, choć niepro-
szonego mieszkańca naszego domu. Prze-
straszony natychmiast szuka jakiegoś otwo-
ru w ścianie lub podłodze, gdzie mógłby
się ukryć. Posiada wydłużone, wrzeciono-
wate, lekko spłaszczone ciało, pozbawione
skrzydeł, pokryte srebrzystymi łuskami, 
szerokie z przodu i wyraźnie zwężające 
się ku tyłowi. Długie czułki i odwłok za-
kończony trzema długimi szczecinkami.
Jego srebrzyste ciało i zwinność porusza-
nia się sprawiają, że wygląda jakby płynął.
Stąd jego nazwa w wielu językach – sre-
brna ryba. W języku polskim nosi nazwę
rybik cukrowy. Można również spotkać 
określenie srebrzyk. Jest jednym z trzech
rybików występujących w Polsce. Lubi
miejsca ciepłe i wilgotne, dlatego najczę-
ściej można go spotkać w naszych kuch-
niach, łazienkach, piwnicach oraz w pie-
karniach. Rybiki prowadzą nocny, skryty
tryb życia, dlatego często nawet nie zda-
jemy sobie sprawy, że mieszkają w naszym
domu.

    Ten niewielki, bo mierzący ok. 1 cm 
owad, jest dla nas całkowicie niegroźny.
Nie przenosi żadnych chorób, nie musimy

się go więc obawiać. Rybiki żywią się 
produktami zawierającymi skrobię i inne
cukry złożone, czyli resztkami z naszych 
stołów, cukrem, kaszą, mąką, martwymi
owadami. Potrafią zjeść nawet tapetę, a tak-
że klej do niej. Mogą też wyrządzić szko-
dy w naszej biblioteczce, ponieważ rybiki 
jako jedne z nielicznych szczeciogonków
samodzielnie wytwarzają celulazy niezbę-
dne do trawienia celulozy, dlatego jedzenie

od 2 do 8 lat, a ciekawe jest to, że potrafią 
przeżyć nawet rok bez pożywienia. Naj-
większymi wrogami rybików cukrowych
są skorki pospolite, a także pająki. Nie lu-
bią ostrych zapachów, więc jeśli chcemy
się ich pozbyć to możemy wykorzystać sok
z cytryny lub cynamon czy rozmaryn. 

Więcej o tych ciekawych owadach można
przeczytać na stronie www.medianauka.pl

Zadanie nr 9

Monika Grajek-Trześniowska

papieru nie stanowi dla nich żadnego pro-
blemu. Jak na owady żyją dość długo, bo

Napisz wiersz lub piosenkę, w której
muszą się znaleźć następujące słowa:
przyroda, słońce, liście, wiewiórka,
motyle, ptaki, drzewa, owady.

PODZIĘKOWANIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce dziękuje za zorganizowanie

paczek dla rodzin, dzieci oraz osób starszych,
samotnych, niepełnosprawnych z terenu Gminy Sobótka

w ramach projektu socjalnego,
za wielkie zaangażowanie, za bezinteresowną pomoc,

wsparcie oraz empatię.

Jesteście Wielcy ! 

Szczególne podziękowania dla:

-  Radnych Rady Miejskiej w Sobótce,
-  Drużyny Szlachetnej Paczki na czele z Panią Kingą Nizioł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce (dzieci, 
rodzice, grono pedagogiczne, Dyrekcja),
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
(dzieci, rodzice, grono pedagogiczne, Dyrekcja),
- Koła Łowickiego „ Ślęża” w Sobótce,
- Polskiego Związku Łowieckiego - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu,
- Przedszkola Zielony Zakątek Montessori z Tyńca Małego (rodzice, opiekunowie),
- Pani Urszuli.
Podziękowania również dla wszystkich osób indywidualnych, które cały rok
dostarczają do siedziby Ośrodka odzież, zabawki, obuwie, akcesoria domowe,
sprzęt rehabilitacyjny,  dzieląc się tym, co mają.

Jednocześnie Wszystkim Państwu życzę Szczęśliwego, Spokojnego, Zdro-
wego Nowego 2022 roku, z marzeniami, o które warto walczyć, z rado-
ściami, którymi warto się dzielić, z przyjaciółmi, z którymi warto być
i z nadzieją, bez której nie da się żyć!

Katarzyna Dwornik - Piszczałka
                     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

Drodzy Mieszkańcy,

czy wiedzieliście, że składając roczne zeznanie podatkowe 
możecie przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Sobótka ?

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, 
wielkość udziału gmin we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych
wyniesie ok. 38%.

Oznacza to, że taki procent podatku dochodowego
każdego mieszkańca wpłynie do budżetu jego gminy.

Co zrobić, by te środki zasiliły budżet gminy Sobótka? 
To bardzo proste! 

Wystarczy, że mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka,
który składa swój PIT  w I Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu,

w miejscu zamieszkania . wpisze gminę Sobótka
To tylko dwa warunki, które trzeba spełnić, by wesprzeć rozwój

naszej gminy.

mgrajek@dzpk.pl

Na rozwiązania czekamy do 15 lutego.
Nagrodę otrzyma pierwszych 15 osób. 
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Przetrwała
 gwara i stroje ludowe

Zespół Strzegomianki istnieje od 1980 
roku. W jego skład wchodzi dziesięć osób. 
W repertuarze mają oryginalne piosenki
śpiewane gwarą z Bukowiny w Rumunii.
Dwa razy trafili na ludową listę przebojów
Radia Wrocław. 

    Dlaczego Rumunia? W 1803 roku za chle-
bem do Rumunii wyjeżdżali Polacy z oko-
lic Żywca, Nowego Sącza i innych gór-
skich miejscowości. Z czasem powstawały
tam polskie wsi. Przez cały dziewiętnasty
wiek osadników przybywało. Polonia Ru-
muńska liczyła osiemdziesiąt tysięcy lu-
dności. Po II wojnie światowej zachowali
swoje tradycje i przyjeżdżali na ziemie od-
zyskane. 

-  Dlaczego nie do Sobótki? Tam domy przy-
dzielano bogatszym i lepiej wykształconym.
Wieś Strzegomiany stała pusta, a rolników 
brakowało. Domy czekały na gospodarzy
– opowiada Wiesław Szywała, śpiewak
i bębniarz z kapeli.

    Polacy z Rumunii osiedlali się również 
w innych rejonach Polski, m.in. w okoli-
cach Dzierżoniowa, Żar, Żagania, Nowej
Soli, Piławy Górnej, Olesznej i Sobótki.
Najwięcej z nich mieszka w pobliżu Zie-
lonej Góry. Nie mając innego wyboru 
osiedlili się w zwartych grupach, poza-
kładali rodziny, pracują i żyją do dziś. 
Podobny los czekał również inne narody 
np. Słowaków ze wsi Czadcy, którzy wy-
jechali za pracą na wschód Karpat. Co 
łączy górali czadeckich i mieszkańców
Strzegomian? Podobne losy życiowe, folk-
lor, gwara oryginalne stroje ludowe. 

Padała komuna – powstał zespół

    Jak powstały Strzegomianki? Po wojnie
większość ludzi pracowała na gospodarce
i w pegeerach. System pracy wyglądał 
inaczej niż dziś. 
-  Śpiewano przy młocce, wykopkach czy
zbieraniu porzeczek. Nikt tego nie zabraniał.
Czas szybko mijał, a ludzie zapamiętywali
przyśpiewki. Nie śpiewano po rumuńsku, 
ale gwarą, która pozostała do dziś – opo-
wiada Jadwiga Krop, kierownik zespołu.

    Strzegomianki założono 41 lat temu. Ko-
biety opracowały ponad sześćdziesiąt pio-
senek. Kiedy upadała komuna w 1989 roku, 

Strzegomianki wzięły udział w Ogólnopol-
skim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Kazimierzu nad Wisłą. Zespół 
koncertował również podczas Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej, a w Żywcu został 
laureatem Festiwalu Folkloru Górali Pol-
skich. Koncertowali też w czeskiej Sobot-
ce, która jest miastem partnerskim Sobótki.
Po nich na scenie wystąpił Karel Gott – 
najbardziej znany piosenkarz w dawnej 
Czechosłowacji. 

-  Kiedyś młodzież bardziej garnęła się 
do śpiewu. Dziś jest z tym problem. Na
szczęście mamy kilku młodych, którzy
z nami śpiewają. Jednak w przyszłości
może być problem – mówi Anna Cudak,
zastępca kierownika grupy.
    Strzegomianki należą do koła gospodyń
wiejskich. W kapeli śpiewają rolnicy,
gospodynie domowe, byli pracownicy 
szkół i robotnicy ze zlikwidowanego 
zakładu Dolbud......................................

Folklor ewoluujący 

Jak bardzo zmienił się folklor od lat 50?
-  Dawniej na festiwalach najbardziej li-
czyło się śpiewanie a cappella, czyli bez
instrumentów. Ważny był oryginalny 
strój ludowy. Dziś jest odwrotnie. Na sce-
nie pojawiają się multiinstrumentaliści,
którzy starają się wzbogacić folk elektro-
niką. U nas głównie śpiewają panie. Męż-
czyźni grają na bębnach i akordeonie
 – mówi Jadwiga Krop.
    Zespół jest znany na Dolnym Śląsku.
Łącznie występował kilkaset razy na 
ogólnopolskich przeglądach muzyki folk
i różnych imprezach towarzyszących, 
np. we wrocławskiej operze, galeriach 
handlowych i dożynkach w regionie.

 Od lewej Jadwiga Krop, Wiesław Szywała i Anna Cudak Kierownik zespołu prowadzi kronikę grupy

  Anna Cudak prezentuje płytę zespołu
 nagraną w studiu Radia Wrocław 

Jacek Bomersbach

   Występy zespołu uświetniają nie-
jedno wydarzenie (na zdjęciu obok
Gala Dolnośląskiego Konkursu, po-
niżej - Gminne Dożynki 2021)
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 sport dla szybkich i skoncentrowanych
Badminton

Zbigniew Goldwasser jest trenerem i prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce. Ma 55 lat. Mieszka w Sobótce od 
1997 roku. Jego dwie córki – Emilia i Jagoda – również są zawodniczkami i tre-
nerkami. Jest jedynym na Dolnym Śląsku sędzią głównym. Od lat trenuje mło-
dzież, która bierze udział w turniejach badmintona i odnosi sukcesy. 

Każdy sport wzbogaca. Ćwiczenia, 
wytrzymałość i skupienie kształtują 
osobowość. Co daje badminton? 

- To sport kształtujący indywidualne cechy
zawodnika. Na początku procesu szkolenio-
wego kładziemy nacisk, aby ćwiczący na 
korcie sam przewidział sytuacje np. jak
ma zagrać. To również odpowiedzialność
za mecz. Podczas wyjazdów na turnieje 
ważna jest samoorganizacja i jej przygo-
towanie. Sportowcy muszą ogarniać wiele
dodatkowych rzeczy, dlatego zawodnicy 
muszą być samodzielni. 

Jakie były początki? Ile lat zajmuje
się pan sportem? 

-  W 1998 roku zacząłem jako działacz. 
Wcześniej w Sobótce sekcje prowadzili
Stanisław Koper, później Jerzy Leszczyń-
ski. Najpierw tworzyliśmy grupę wspiera-
jącą badmintonistów – głównie rodzice.
Ja zajmowałem się organizacją i księgo-
wością. W 2007 roku zostałem trenerem
prowadzącym klub. 

W badmintona gra więcej kobiet czy
mężczyzn?

-  Wszyscy, choć wśród dzieci, które przy-
chodzą na moje zajęcia jest więcej dziew-
czynek. To dlatego, że w Sobótce alterna-
tywną dyscypliną jest piłka nożna. Niektó-
rzy młodzi chłopcy wolą piłkę. Tutaj 
jednak nie ma ograniczeń. 

Ile łącznie zorganizował pan zawodów?

-  W Sobótce było ich 30 pod nazwą Ślę-
żański. Do tego olimpiady, mistrzostwa
Polski i eliminacje mistrzostw Europy. 
Myślę, że kilkaset zawodów. W roku 
mam ok. trzydziestu.

Czym różni się kometka od badmin-
tona?

-  Poza nazwą różni się sposobem gry. Ko-
metka to grą rekreacyjna. Mecze można
 

organizować w ogródku lub na działce. 
Odbija się wyłącznie do siebie. W bad-
mintonie mecze odbywają się w hali spor-
towej i odbija się lżejszą lotką. Gra pole-
ga na tym, aby przeciwnik nie odebrał.

Czy badminton nie jest traktowany
w mediach po macoszemu? Na ogólno-
dostępnych kanałach telewizyjnych trans-
mitowane są skoki narciarskie, walki 
MMA i mecze piłkarskie. Badmintona 
trudno wypatrzyć. 

-  Nie jest źle. Na Polsat Sport leci właśnie
relacja z ćwierćfinałów mistrzostw świata,
które odbywają się w Hiszpanii. Impreza
potrwa kilka dni. Podczas dużych imprez,
niektóre stacje relacjonują mecze. Ogólnie
jest to sport trudny w pokazywaniu. Tylko 
specjalista może wyłapać pewne niuanse
spektakularnych zagrań. Zwykły widz woli
 oglądać piłkę, która powoli się toczy. Do-
tyczy to również piłki ręcznej i siatkowej.
Oprócz tego turnieje badmintona trwają
cały dzień. Mecze piłkarskie lub skoki są
krótsze. 

Jak ocenia pan Sobótkę pod względem
rozwoju sportu?

-  Myślę, że na tle powiatu wrocławskiego
jesteśmy liderami. Sporo też dzieje się w
Kobierzycach, które mają dużo pieniędzy
i posiadają drużynę ligową piłki ręcznej.
Jednak w Sobótce dużo się dzieje. Mamy
dżudo, klub kolarski, sekcję karate, klub 
biegacza i sekcję piłki nożnej. Chyba rok 
temu otrzymaliśmy wyróżnienie jako naj-
bardziej usportowiona gmina w powiecie.
Ja również pomagam w utworzonej przez
nową władzę Gminnej Radzie Sportu, któ-
rej jestem przewodniczącym. Niestety 
przez epidemię działania nieco wyhamo-
wały. Mamy jednak potencjał, tereny i 
spore możliwości. 

Osiągnięcia sportowe

Badminton: aktualnie mistrz Dolnego
Śląska w grze pojedynczej 50 plus, brą-
zowy medalista Mistrzostw Polski Se-
niorów 50 plus w grze podwójnej. 
Biegi masowe: przebiegnięte wszystkie
13 Półmaratonów Ślężańskich, trzy razu
z rzędu Wielki Szlem Jakuszycki (naj-
dłuższe: bieg narciarski, ultramaraton,
bike maraton)

Organizator badmintonowych imprez:
- 2008 i 2014 Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży – Mistrzostw Polski Junio-
rów Młodszych;....................................
- 2015 Mistrzostwa Polski Elity, 2018 
Eliminacje Mistrzostw Europy Drużyn
Mieszanych;.......................................
- łącznie trzydzieści Ślężańskich Tur-
niejów Badmintona w różnych katego-
riach wiekowych. Rozmawiał 

Jacek Bomersbach 

Zbigniew Goldwasser - mistrz badmintona

Aktywny biegacz  ...i narciarz biegowy

Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Sport to prawdziwa pasja .
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Ciekawy przypadek ślężańskiego „mnicha”
    Badania archeologiczne prowadzone na
szczytach gór Masywu Śleżańskiego do-
prowadziły do odkrycia i zbadania krę-
gów utworzonych z luźno narzuconych
miejscowych głazów, otaczających wierz-
chołki tych szczytów. Odkrytych kręgów
nie da się zaklasyfikować jako umocnień
obronnych. Ich funkcją było raczej odgro-
dzenie przestrzeni sakralnej – miejsca 
kultu. W świetle odkrytych zabytków 
obiekty te funkcjonowały co najmniej od
około VIII wieku p.n.e. Przedstawione
informacje sprawiają, że Ślęża bywa 
określana jako śląski Olimp.
    W rejonie Ślęży znajduje się zespół mo-
numentalnych rzeźb kamiennych. Część
z nich posiada wg badaczy metrykę staro-
żytną. Należą do nich tzw. mnich, dwie
rzeźby przedstawiające niedźwiedzice, 
tzw. grzyb, postać z rybą. Według wro-
cławskiej szkoły archeologów najbar-
dziej prawdopodobne i uzasadnione wy-
daje się, że rzeźby te powstały w związku 
z funkcjonującym miejscem kultu przed-
chrześcijańskiego w Masywie Ślęży. Pro-
blemem pozostaje pytanie w jakim czasie
się to dokonało.
    Rzeźby ślężańskie są unikatowymi zabyt-
kami pradziejowymi na naszych zie-
miach. Należy pamiętać, że we wczesnym
okresie epoki żelaza zachodnie ziemie 
naszego kraju pozostawały pod silnymi 
wpływami ważnego wtedy centrum kul-
turowego, ukształtowanego na północ od
Alp, jakim była kultura halsztacka, na-
zwana od reprezentatywnego dla tego ze-
społu cmentarzyska w Hallstatt w Górnej
Austrii. W obrębie tego zespołu pojawia
się w pradziejowej Europie monumental-
na rzeźba kamienna, wykonywana przez 
miejscowych kamieniarzy – „artystów”,
którym nieobce były wzory sztuki kręgu
śródziemnomorskiego, między innymi 
etruskiej. Najczęściej były to monumen-
talne stelle grobowe, z których najbar-
dziej znane pochodzą z Hirschlanden i 
niedawno odkryta w Glauberg na terenie 
Niemiec. Biorąc to pod uwagę można 
przypuszczać, że około VI lub V wieku
p.n.e. pojawił się w rejonie Ślęży „artysta”,
któremu znane były przykłady rzeźby ka-
miennej i znalazł tam szczególnie sprzy-
jające dla siebie warunki,  mianowicie 
bogactwo kamiennego surowca oraz za-
potrzebowanie na monumentalne rzeźby
o określonych motywach dla funkcjonu-
jącego tam ośrodka kultowego. Przedsta-
wiona teoria jest swego rodzaju wyobra-
żeniem możliwej sytuacji.

    Inną przesłankę stanowić może dalekie,
bo z terenu Styrii, nawiązanie do moty-
wu rzeźby ślężańskiego „mnicha”. W 
tzw. grobach książęcych cmentarzyska
w Klein Klein we wspomnianej prowin-
cji austriackiej występowały naczynia z
brązu oraz ich wieka, często zdobione
scenami figuralnymi datowane na VII-
VI wiek p.n.e. W scenach tych widzimy
figurę łudząco podobną kształtem do 
rzeźby „mnicha” ślężańskiego. Ponadto
figury w tych scenach oznaczone są po-
dobnie jak rzeźby z okolic góry Ślęży 
(między innymi znakiem X) przy czym
powtarza się to wielokrotnie. Na przyto-
czonych fryzach interesujące nas figury
są adorowane przez orantów, grających
na aulosach lub też zmierzają ku nim 
postacie ludzkie z wyciągniętymi rękami
w geście składania ofiary. 

    Wymienione analogie z naczyń brązo-
wych z cmentarzyska w Klein Klein zda-
ją się sugerować, iż motyw analogiczny 
do postaci naszego ślężańskiego „mni-
cha”, o symbolicznym kultowym znacze-
niu, był szerzej rozpowszechniony w pra-
dziejowej Europie, między innymi około
VII-VI wieku p.n.e., a treści kultowe z 
nim związane posiadały bardziej uniwer-
salny charakter.

    Ślężański „mnich” – rzeźba kultowa.
Ostatnią poświadczoną ofiarę złożono 
pod nim w 1937 r.

Halina Śledzik-Kamińska

Fragment naczynia z brązu (Klein Klein – Austria) – strefa kultury halsztackiej

Jubileusz  Muzeum Ślężańskiego60-lecia

Rok 2022 będzie dla Muzeum Ślężań-
skiego rokiem jubileuszowym. Muze-
um powstało w 1962 r., a jego założy-
cielem i pierwszym dyrektorem był 
Stanisław Dunajewski. Tej właśnie po-
staci oraz przeszłości i przyszłości 
Muzeum zostanie poświęcony cykl ar-
tykułów na łamach Kuriera Sobóckie-
go. Czeka nas także wiele ciekawych
wydarzeń związanych z jubileuszem.

    Muzeum Ślężańskie im. Stanisława 
Dunajewskiego  to jedyne samorządowe
Muzeum w powiecie wrocławskim. Mamy 
jeszcze Muzeum Powozów w Galowicach 
(prowadzone przez osobę fizyczną) w gmi-
nie Kobierzyce i Izbę Regionalną Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej. 
Jednak to nasza instytucja może pochwa-
lić się długą tradycją i szeroką  działal-
nością muzealną. Szacunek za utrzyma-
nie i finansowanie tej instytucji należy
się władzom samorządowym Gminy
Sobótka.

         Zarówno w Polsce, jak i na całym świe-
cie, posiadanie własnego muzeum jest 
przejawem prestiżu i  wysokiego pozio-
mu świadomości społecznej, dotyczącej
ochrony szeroko pojętego dziedzictwa.
Spotykamy je zatem w ośrodkach uni-
wersyteckich, regionach turystycznych i 
miejscach szczególnie wyróżnionych ist-
nieniem unikatowych warunków histo-
rycznych, przyrodniczych i kulturowych. 
Ale Muzeum to nie tylko przeszłość. To
również przyszłość. Dlatego Rok Jubile-
uszowy 2022  będzie obfitował w wyda-
rzenia, konkursy, projekty skierowane 
do odbiorców kultury w każdym wieku.
Zmieni się jedna z ekspozycji stałych, by
zaprezentować własne zbiory muzealne,
które aktualnie są badane i opracowywa-
ne. Odkryjemy tajemnice z przeszłości,

radość z obcowania z przeszłością, przy-
rodą i sztuką, dlatego zapraszam do włą-
czenia się do naszych działań. A oto i pier-
wsze z nich.

    Wydana w tym roku w Muzeum Śleżań-
skim  świąteczna kartka wzorowana na
starej, przedwojennej pocztówce Roberta
Gühmanna, wydawcy z Zobten, stała się
inspiracją dla naszego nowego, muzea-
lnego projektu. Z okazji 60-lecia istnie-
nia Muzeum Ślężańskiego wydamy limi-
towaną serię kart pocztowych zainspiro-
wanych historią, przyrodą, sztuką regio-
nalną i pomysłami mieszkańców gminy. 
Niepowtarzalna, limitowana seria 10 kart
pocztowych będzie się cyklicznie uka-
zywać w 2022 roku. Pocztówki będzie
można kupić w Muzeum Ślężańskim. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych, zarówno dzieci, jak i dorosłych, 
do zgłaszania swoich projektów na „Re-
gionalną pocztówkę z Muzeum Ślężań-
skiego” w naszym Muzeum przy ulicy
św. Jakuba 18.  Projekty można przynieść-
osobiście lub wysłać na adres mailowy 
muzeum@sobotka.pl  z dopiskiem „Kon-
kurs na pocztówkę muzealną”. Mogą to 
być fotografie, grafiki lub dziecięce ry-
sunki itp. Muzeum zastrzega sobie prawo
wpływania na wygląd ostatecznego proje-
ktu, który do druku przygotuje wydawnic-
two Antex z Sobótki. Wspólnie z grafi-
kami z firmy Antex wybierzemy najlep-
sze projekty. Proszę o zgłaszanie swo-
ich propozycji do końca marca. Zostaną
one zaprezentowane w czasie Nocy 
Muzeów  18 maja 2022 roku. Oto niezwy-
kła szansa, aby Twój projekt stał się jubi-
leuszową kartką pocztową. Nie zmarnuj
swojego talentu i promuj Muzeum Ślę-
żańskie w 60-lecie jego powstania.

Monika Szima-Efinowicz

fragment naszego zbioru – tzw. „Skarb 
Stanisława Dunajewskiego”. Obiecuję 
dzieciom, młodzieży i nauczycielom fa-
scynującą lekcję  historii nowożytnej  na
nowej ekspozycji.  Nie zabraknie regional-
nych publikacji  i wystaw czasowych. 
W przestrzeni miasta pojawią się miej-
sca, które  będą przypominać o działalno-
ści Muzeum.  Pragnę, aby Muzeum Ślę-
żańskie było dumą mieszkańców gminy
Sobótka. Chciałabym, aby czerpali Oni 

mailto:muzeum@sobotka.pl
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„A Capriccio” w Święto Trzech Króli
Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza na
noworoczny koncert kolęd w wykonaniu
chóru kameralnego „A Capriccio”.

6 stycznia 2022, ok. godz. 18.45 
(po Mszy Św.) w kościele  

św. Jakuba Apostoła w Sobótce.

Historia kolei w Sobótce
wystawa 

dokumentalno-artystyczna

    Na wernisaż otwierający wystawę „Koleje
kolei pod Ślężą” przybyło do galerii 
ŚOK blisko 50 osób – pasjonatów historii
i fotografii. Ekspozycja przygotowana 
przez Ślężański Ośrodek Kultury zawiera
różnorodność materiałów z różnych okre-
sów funkcjonowania tutejszej kolei. Pre-
zentowane są zdjęcia archiwalne, doku-
menty, bilety, pocztówki, mapy, przed-
mioty i nie tylko. Wernisażowi towarzy-
szyła prezentacja multimedialna specjal-
nego pakietu fotografii oraz archiwal-
nych dźwięków.
    Widz może prześledzić tu kierunek roz-
woju linii kolejowej, stając faktycznie na
torach jej historii, wiodących od stacji 
w Olbrachtowicach przez Rogów, Sobótkę 
i Strzeblów aż do Strzelec Świdnickich.

    ŚOK prezentuje na tej wystawie zmiany
i momenty przełomowe, które warto po-
kazać dzieciom. Najmłodsi mogą także 
podziwiać specjalną makietę, która sym-
bolicznie odtwarza ruch kolei pod górą
na tle historycznych obiektów. Istotną 
częścią ekspozycji są fotografie dokumen-
tacyjne autorstwa Marka Dąbrowskiego,
.

który w subtelny sposób uchwycił prze-
mijającą erę parowozów na sobóckiej sta-
cji. To wystawa dla każdego – dla sobót-
czan i gości, którzy chcą powspominać
lub poznać historię kryjącą się za niezwy-
kłym zakrętem kolejowym na wyjątkowej
linii 285

Wystawa czynna jest do 16 stycznia
2022 roku w godzinach pracy Ośrodka 
– Galeria ŚOK/RCKS, I piętro (ogólne
godziny, godziny pracy biblioteki i kina
na )www.rcks.pl

Dyrektor ŚOK, Michał Hajdukiewicz, 
twórca i koordynator Cyfrowe Archi-
wum Tradycji Lokalnej w Sobótce, 
zachęca wszystkich do dzielenia się ma-
teriałami archiwalnymi z CATL, celem
ich digitalizacji i zabezpieczania dzie-
dzictwa historycznego i kulturowego 
Gminy.

Premierowy spektakl grupy teatralnej ŚOK
    Przed świętami na scenie ŚOK/RCKS 
miał miejsce pierwszy występ grupy teatral-
nej działającej przy ośrodku kultury w
premierowym spektaklu pt. „Baśń o Słońcu
i Księżycu”. Urocza sztuka autorstwa
Arkadiusza A. Grochota w reżyserii Jakuba 
Grębskiego (instruktora teatralnego ŚOK)
zgromadziła grono dziecięcych i dorosłych
widzów, którzy mogli podziwiać występ
młodych adeptów aktorstwa. W przedsta-
wieniu opowiadającym o przyjaźni, miłości
i skutkach podejmowanych decyzji wystąpili:
 

Aleksandra Krasicka, Gabriel Gielec,
Lena Pukała, Oliwia Trybus, Miłosz 
Majewski, Julia Kałędkiewicz (gościn-
nie) i Duszan Chrzan.

ŚOK zaprasza do zapisów na zajęcia
teatralne. Informacje na www.rcks.pl
w zakładce „Pracownie”.

Biblioteka dzieciom

    Biblioteka Publiczna ŚOK prowadzi dzia-
łalność nie tylko w siedzibie i filii. Oprócz
uczestnictwa w wydarzeniach organizo-
wanych przez Ośrodek, książnica odwie-
dza również najmłodszych w lokalnych
przedszkolach. Tym razem bibliotekarki 
zawitały do Punktu Przedszkolnego Baj-
kolandia, gdzie zaprosiły dzieci do oso-
bis tych odwiedzin Bibl ioteki /ŚOK. 
Przedszkolaki zapoznały się tam ze stwo-
rzonym specjalnie dla nich ogólnopolskim 
projektem „Mała książka – wielki czło-
wiek” Instytutu Książki. Spotkaniu towa-
rzyszył quiz z wiedzy o bajkowych po-

staciach, rozmowa o ulubionych książ-
kach i bohaterach, gwiazdkowa opowiast-
ka, zabawa ruchowa oraz przegląd ksią-
żeczek ze zbiorów. Na koniec najmłodsi
otrzymali słodki poczęstunek od biblio-
tecznej maskotki i pamiątkowe dyplomy 
"Przyjaciela książki". 

Biblioteka ŚOK dziękuje
 za zaproszenie 

i przyjazną atmosferę.

fot. M. Kubiak

http://www.rcks.pl
http://www.rcks.pl
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SPORTOWA SOBÓTKA16

Nakład: 2000 egzemplarzy

KURIER SOBÓCKI
Styczeń 2022

Udany finał sezonu startowego
  2021

SUMO W KROTOSZYNIE

    Pierwszy grudniowy weekend grud-
nia przebiegał pod znakiem sumo.
W Krotoszynie bowiem odbył się
ogólnopolski turniej – Puchar Polski
Młodzików i Kadetów oraz Puchar 
Polski Juniorów. Nie mogło tam za-
braknąć sportowców spod Ślęży.

    W sobotę 4 grudnia młodzi sumici wal-
czyli w Pucharze Polski w Krotoszynie.
Zawodnicy tradycyjnie spisali się na me-
dal i uzyskali wysokie lokaty. W kategorii
młodziczka i młodzik (2008-2009) srebrny 
medal wywalczyła Milena Perełka (65kg),
a brązowy do 45kg  - Kacper Woźniak.

    Do młodzików i kadetów juniorzy „do-
rzucili” dwa medale i miejsce punktowa-
ne. W kategorii wagowej do 70kg srebrny
medal wywalczył Mateusz Sawicki, na-
tomiast w kategorii do 60kg brązowy me-
dal - Mateusz Bochenek. Również w ka-
tegorii wagowej do 60kg na 5 miejscu 
swoje walki zakończył Teodor Bogdański.
Serdecznie wszystkim gratulujemy
i życzymy sukcesów w Nowym Roku! 

 
W kategorii kadetów (2006-2007) srebrny

Na 2 miejscu podium - Milena Perełka

Na 2 miejscu podium - Mateusz Sawicki

Program Ślężańskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji na 2022 rok

STYCZEŃ 
- 31.01.- 13.02. – „Ferie bez nudy”.

LUTY
- 19.02. – Halowy Turniej Piłkarski
o Puchar Burmistrza MiG  Sobótka, 
- 29.02. – VI Ślężański Turniej Brydża 
Sportowego. 

MARZEC
- 03.03. – Wiosenny Biegowy Czwartek 
Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat
(wspólnie z KB Sobótka );
- 26.03. – „14 Panas Półmaraton
Ślężański” (wspólnie z KB Sobótka).
 
KWIECIEŃ
- 07.04. – Wiosenny Biegowy Czwartek 
Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat;  
- 10.04. – rozpoczęcie sezonu kolarskiego 
(wspólnie z Ślęża Sobótka Bike Academy); 
- 24.04. – rozpoczęcie 2 edycji „Ślężańskiej
Ligi Tenisa Ziemnego”.   

 MAJ
- 05.05. – Wiosenny Biegowy Czwartek 
Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat;  
- 14.05. – Janosik Bike Festiwal;  
- 22.05. – VII Majowy Turniej Piłkarski 
o Puchar Dyrektora ŚOSiR;
- 28.05. – XXVIII Bieg Górski na Ślężę
(wspólnie z KB Sobótka).

CZERWIEC
- 02.06. – Finał - Wiosenny Biegowy 
Czwartek Lekkoatletyczny;  
- 11.06. – Festyn Sportowy;  
- 15.06. – Biegi młodzieżowe 
(wspólnie z KB Sobótka).

LIPIEC – SIERPIEŃ 
- 01.07.- 19.08. – „Wakacje w mieście”; 
- 23.07. – Bieg Św. Anny; 
- 27 - 28.08. – Otwarte Mistrzostwa Sobót-
ki w Tenisie Ziemnym;  
- 27.08. – Sobótczańska Dziesiątka 
(wspólnie z KB Sobótka).

WRZESIEŃ 
- 01.09. – Jesienny Biegowy Czwartek
Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat;
- 03 - 04.09. – Turniej Tenisowy – Me-
moriał Pamięci Staszka Kopackiego; 
- 10.09. – Mistrzostwa Sobótki w Grze
Podwójnej w Tenisie Ziemnym; 
- 11.09. – 38. PKO Wrocław Maraton;
- 24.09. – zakończenie Ślężańskiej Ligi
w tenisie ziemnym.  
 

 PAŹDZIERNIK
- 05.10. – rozpoczęcie 15 edycji Ślężań-
skiej Ligi Siatkarskiej,
- 06.10. – Jesienny Biegowy Czwartek
Lekkoatletyczny dla dzieci od 4 do 16 lat;  
- 08.10. – wyścig MTB (wspólnie z Gra-
bek Promotion);
- 09.10. – zakończenie sezonu kolarskie-
go „Runda spadających liści” (wspólnie
z Ślęża Sobótka Bike Akademy).

LISTOPAD
- 03.11. – Finał Jesiennych Biegowych
Czwartków Lekkoatletycznych; 
- 18.11. – Mistrzostwa Sobótki w Tenisie 
Stołowym. 

GRUDZIEŃ 
- 05.12. – Mikołajkowy Turniej Tenisa 
Stołowego dla dzieci.

W 2022 roku Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach stałej działalności
(na stadionie i hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobótce)
będzie realizował następujące formy zajęć:
- taniec współczesny dla dzieci 6-9 lat (jazz, modern jazz),
- taniec nowoczesny dla dzieci 9-12 lat (disco dance),
- balet dla dzieci 3-4 i 5-6 lat, 
- Kicksboksing,
- Taekwondo,
- Joga – oferta skierowana dla chętnych w każdym wieku, 
- Aerobic – oferta skierowana dla chętnych w każdym wieku, 
- piłka nożna i siatkowa, koszykówka – w zajęciach udział biorą uczniowie ze
szkół podstawowych w ramach programu ORLIK 2012.

medal zdobyła Liwia Czupkowska (55kg),
natomiast brązowe medale - Błażej 
Czupkowski i Jakub Sidyk, obaj w kate-
gorii wagowej do 75kg. W kategorii do
85kg również brązowy medal wywalczył
Maks Włoszek.

Wojciech Kacperski
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