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ANALIZA FUNKCJONALNA 'SOBÖTKI
Sob6tka powstala jako osrodek targowy u st6p Sl,:zy, poganskiego,
miejsca kultu i praktyk religijnych. Pierwotny charakter miasta utrwalil
si,i we wrzecionowatym ultladzie zabudowy, typowym dla osad targo
wych XII-XIII w. Rozwijajqcej si,: osadzie nadano prawa miejskie
w 1339 r. Dalszy rozw6j miasta zahamowaly wojny husyckie i wojna
trzydziestoletnia. W XIX w. zacz<:to interesowac si,: Jicznymi zabytkami
kultu poganskiego i pozostalosciami architektury romanskiej wczesnego
okresu chrzescijanskiego. W zwü1zku z tym Sob6tka stala si'l bazq wycie
czek turystycznych w masyw Sl<:zy. Dodatkowym elementem przyciqga
i'lcym wycieczkowicz6w byl zdrowy klimat. Obecnie dominujqC'I funkcj'I
miasta jest przemysl wydobywczy oparty na bazie miejscowych surowc6w
mineralnych, gl6wnie granitu i skalenia. Granit sob6tczairski znany byt
juz w okresie latenskim i wyko-rzystany jako surowiec do licznych pom
nik6w kultu poganskiego. Jego eksploatacj,: na skal<: przemyslow'I za
cz<:to w XIX w. 1
Sqsiedztwo rozwini<:tych osrodk6w przemyslowych, jak Wroclaw, Swi
dnica i Dzierzoni6w, zadecydowa!o o reaktywowaniu walor6w masywu
81<:zy jako osrodka rekreacyjnego. Projekt za!ozenia Dolnosl'lskiego Parku
Kultury i Wypoczynku „81<:za" eksponuje funkcj,: turystyczn'I w dalszym
rozwoju miasta, obok rozwijajqcego si<: nadal przemys!u wydobywczego.
Obie te funkcje i zwiqzane z nimi us!ugi uzupemione S'I funkcjami osrod
ka lckalnego, jakie miasto pelni dla rolniczego zaplecza.
Sob6tka jako miasto o bogatej przeszlosci, r6znorodnych funkcjach
i nakreslonych perspektywach rozwoju sta!a si,: przedmiotem zaintereso
wania r6znych specjalist6w. Wyrazem tego zainteresowania byly m. in. ba
dania terenowe prowadzone ze studentami geografii w lipcu 1969 r.
1 Szkice z dziej6w Slqska, pod redakcjq E. Maleczyllskiej, t. I, Wroclaw 1953„
rozdz. I; H. Ce h a k - Hol u b o w i c zo w a, Olimp §lqski, Warszawa 1953.
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Obserwacje i material ankietowy zebrany podczas badan stal si� zal11z
kiem tego opracowania. Uzupelniaj11cy material statyst.yczny zaczerpni�
to w Powiatowym i Miejskim Inspektoracie Statystyki, w Wydziale Go
.spodarki Komunalnej w Sob6tce i w Wojew6dzkiej Pracowni Urbani
stycznej.
Z badanego terenu w.ybrano da szczeg6lowszego opracowania miasto
Sobötk� (tzn. takze Görk� i Strzeblöw, ktöre znajduj11 si� obecnie w grani
cach administracyjnych miasta Sobötki) oraz lez11c11 w bezposrednim s11siedztwie interesuj11c11 ze wzgl�du na formy uzytkowania ziemi wies
Strzegomiany. W badaniach terenowych zwröcono uwag� na aktualne
funkcje Sobötki i mozliwosci ich rozwoju w okresie perspektywicznym.
W rozwijaj11cym si� osrodku turystycznym rolnictwo zatrudniaj11ce
16'0/o ogölu zatrudnionych odgrywa nadal wazn11 rol�. Co wi�ej, zaryso
waly si� przed nim dalsze mozliwosci i perspektywy rozwoju w kierunku
specjalizacji. Na badamym terenie istniej11 zaröwno naturalne, jak i <iko
nomiczne warunki sprzyjaj11ce rozwojowi gospodarki rolnej. Niekorzystna
jest jednak struktura wlasnosciowa. W Strzegomianach przewazaj11 go
spodarstwa srednie od 5 do 10 ha, skupiaj11ce 700/o wszystkich gruntöw,
natomiast w Sobötce - niskodochodowe gospodarstwa ch!opo-robotnicze.
Struktura upraw w Strzegomianach jest zdeterminowana warunkami na
turalnymi. W uprawach dominuj11: pszenica (300/o), buraki cukrowe
(7,50/o) i ziemniaki (6%); niskoprocentowy udzia! zyta w.ynosi zaledwie
0,1•/o •. W Sobötce struktura upraw nie jest dostosowana do warunköw
naturalnych, co na og6! jest zjawiskiem charakterystycznym dla terenöw
uprzemys!awianych. Zw.ykle przewazaj11 na takich terenach uzytki zielo
ne. W rozpatrywanej miejscowosci !11ki i pastwiska oraz lasy stanowi11
polow� powierzchni uzytkowanej rolniczo. Nawet na ma!ych dzia!kach
ch!opo-robotniczych i robotniczych uprawiane s11 rosiiny niepracochlon
ne, glöwnie ziemniaki i zyto. Mimo duzego area!u uzytköw zielonych nie
rozwin�!a si� jednak hodowla.
Ta niezbyt korzystna sytuacja w gospodarce rolnej badanego terenu
trwa!a do 1965 r., kiedy to zwröcono uwag� na mozliwosci Sobötki jako
osrodka wypoczynkowego i zaplecza aglomeracji miejskiej Wroc!awia.
Z tych wzgl�döw zacz�to propagowac kontraktacj� sadöw i warzyw.
Dlugoterminowe niskoprocentowe kredyty Banku Spö!dzielczego przy9zy
nily si� do zwi<1kszenia area!u uzytköw trwalych i warzyw. Areal sadöw
powi�kszy! si,: w ci11gu 5 lat o 13,3 ha i wynosi obecnie 7,1•/o og6lnej
powierzchni uzytköw rolnych. Wysadzono 1200 drzewek owocowych
10 000 krzewöw porzeczek. Powierzchnia warzyw wraz z truskawkami
2 Spis rolny 1965 r.
lawiu.

1969 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny we Wroc-
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wzrosla z 16,5 ha w 1965 r. do 44,5 ha w 1969 r. Zajmujq one obecnie·
8,50/o powierzchni uprawnej '·
Poczynania te zmienily stru�ur� uzytkowania ziemi. Pierwszenstwo
zdobyly uzytki trwale i warzywa. Przyczynilo si� to do calego szeregu
przemian: 1. intensyfikacji gospodarki rolnej, 2. zmia'ny nastawienia go
spodarczego i kierunku produkcji, 3. wprowadzenia nowych form upraw.
Nowe· narastajiice zmiany w rolnictwie Sob6tki znajdujii swoje od
zwierciedlenie w terenie. Przy uprawie porzeczek wykorzystuje si� miej
scowe warunki fizjograficzne. Uzy\1ki trwale przesuwa si� na ekspono
wane na poludni.owy wsch6d stoki masywu Sl�zy. W celu maksymalnego
wykorzystania powierzchni stok6w terasuje si� je, tworziic trzy poziomy
uprawy stokowej. Istniejii zatem wszelkie warunki do rozwoju sadowni
ctwa i warzywnictwa na badanym obszarze. Mozna tez zwi�kszyc po
wierzchni� pod warzywa przez wprowadzenie dwupoziomowej uprawy.
Do tej pory jedynie 11,20/o powierzchni sadowniczej zostalo wykorzystane
na uprawy dwupoziomowe.
Obok gospodarstw posiadajiicych warzywa w uprawie gruntowej istnie
jq gospodarstwa typowo „warzywnicze", dysponujiice inspektami i szklar
rriami 4• Tego rodzaju gospodarstw jest 19, przy czym posiadajq 7 szklarni
o liicznej powierzchni 37,25 ha oraz 267 inspekt6w o powierzchni
706,76 ha.
°Jak juz wspomniano, rozw6j sadownictwa jest zjawiskiem powszech
nym. · Najwi�kszy udzial sad6w wyst�puje w gospodarstwach wielkosci
2-7 ha (tab. 1) •. Powierzchnia ich maleje zar6wno w gospodarstwach
wi<1kszych, jak i mniejszych. Gospodarstwa duze, o mieszanym kierunku
produkcji, bardzo rzadko uwzgl�dniaj'l w p!odozmianie uprawy trwa!e.
Gospodarstwa bardzo male, w tym wypadku chlopo-robotnicze, nie dy
sponujq wystarczajiicii si!q roboczii do uprawy pracochlonnych warzyw
i krzew6w owocowych.
Liczba krzew6w porzeczek sukcesywnie wzrasta. W 1969 r. zanoto
wano 32 716 szt. Obecnie przypada 117 drzew i krzew6w owocowych na
1 ha uzytk6w rolnych. Dia Polski wskaznik ten wynosi 3,4 szt. na 1 ha.
Jakkolwiek jest to na razie uboc�ny kierunek produkcj i gospodarstw
indywidualnych, to istniei'l juz pewne rradwyzki odprowadzane do punk
tu skupu Zaklad6w Winiarskich we Wroclawiu. Zaklad ten skupuje ostat
nio rocznie od 100 do 120 ton porzeczek i od 50 do 60 ton truskawek.
Powinno to. sklonöc odpowiednie wladze resortowe do uruchomienia na
s Statystyka warzywnictwa 1950-1967, GUS, Warszawa 1969.
' Rejestr szklarni i inspekt6w w Sob6tce w 1969 r., Powiatowy Inspektorat
Statystyczny we Wroclawiu.
5 Spis drzew i krzew6w owocowych w Sob6tce w 1965 r., Powiatowy Inspekto
rat Statystyczny we Wroclawiu.
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m1eJscu zakladu przetw6rczego. Sady te opr6cz walor6w praktycznych
moglyby byc dodatkowq atrakcjq, szczeg6lnie w okresie kwitnienia, po
dobnie jak to ma miejsce w �qcku na Nowosqdecczyznie.
Tab. 1. Drzewa i krzewy owocowe w Sobötce w 1965 r.
Struktura
wlasnoSciowa
(w ha)

0,10- 0,50
0,51- 2,00
2,01- 5,00
5,01- 7,00
7,01-10,00
powyze 10,00

Liczba
sad6w
25
11
II
6
4

Powierzchnia w ha

57

Razem

funkcjq

4,35
2,93
7,89
6,77
1,04

22,98

Liczba

drzew
650
297
660
482
43

2132

1

drzew
przy
drogach

innych
krzew6w
1 k.rzew6w
porzeczki
owocowych

1787
250
280

1

3015

1 23716

106
7
321

2620
4568
5255
10012
211

486
70
76
121
II
764

Podstawowq
Sob6Vki jest obecnie przemys!, oparty gl6wnie
na surowcach mineralnych. Daje on najwi�ksze mozliwosci zatrudnienia
przekraczajqce w tym zakresie wymogi samego miasta. Kiopalm,ie Surow
c6w Mineralnych, Kamienio!omy Granitu i Zaklady Drzewne mogq w tej
chwili, po uwzgl�dnieniu dojezdiajqcych do pracy, zatrudnic jeszcze
okolo 80 os6b, ale przede wszystkim m�zczyzn.
Poszczeg6lne dzialy przemyslu zatrudniajq w sumie 520/o (srednia dla
Polski 250/o) czynnych zawodowo, (37,4•/o m�zczyzn i 14,60/o kobiet) 6•
Tab.

2. Zatrudnienic w przemySle na terenie
wedlug gal�zi przemyslu w 1969 r.
Gale,zie
przemyslu

Przemysl mineralny

Przemysl drzewny
Przemysl browarniany
Przemysl pozostaly
Razem

%

Sobötki

' \ Zatrudnienie
og6lem
629
257
94
150

1130
100,0

me,ZCzyfoi

568
181
50
11

810
71,6

kobiety
61
76

139

44

320
28,4

Wysoki wskaznik zatrudnienia dotyczy gl6wnie m�zczyzn. J edyna
w zestawieniu przewaga kobiet wynika z istnienia Zaklad6w Galanteryjt1 Plan perspektywiczny Sobötki, Wojew6dzka Pracownia Urbanistyczna we
Wroclawiu.
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nych „Dolbut". Zaklad ten nastawiony jest na produkcj,: cha!upnicz'l
i zatrudnia 110 kobiet.
Zatrudnienie w przemysle i pozostalych dzialach gospodarki naro
dowej 7 ilustruje tab. 3.
Tab. 3. Bilans zatrudnionych w Sobötce w 1965 r. wedlug dzialOw gospodarki
narodowej oraz zatoZcnia planu na 1985 r.
Dzialy gospodarki
narodowej

Og6lem
przemysl
budownictwo
rolnictwo i ldnictwo
transport i lctcznoSC
obr6t towarowy
gospodarka komunalna
i m·ieszkaniowa
oSwiata i kultura
zdrowie i opieka spoleczna
administracja
inne

1

liczba 1

2190
1130
90
350
147
49
60
153
92
52
52

1965 r.
w tym kobiet 1
Liczba /
% 1 .
Liczba I %

100,0
52,1
4,2
16,0
7,8
2,6

2,4
7,0
4,3
2,3
2,3

880
320
10
170
77
15

30
100
70
30
100

38,2
38,2
28,2
11,0
26,3
48,5
55,2
60,3
75,0
72,5
20,0

3650
1850
200
450
300
120

150
200
180
100
100

1985 r.

przy- w tym kobiet
1
% 1
rost liczba
%

100,0
57,0
5,7
12,4
8,2
3,3

4,1
5,6
4,8
2,6
2,6

66,6 1350
49,3 1 450
7,5
40
220
6,8
10,5 150
30
3,8
6,1
3,3
6,1
3,3
3,3

70
140
150
60
40

1

36,9
24,9
20,0
29,0
30,8
25,0
46,7
70,0
83,0
66,0
40,0

Wszys�kie inne poza przemyslem dzia!y gospodarki narodowej dyspo
nujq niepor6wnanie mniejszymi mozliwosciami zatrudnienia. W sumie
oferujq 550 miejsc dla m�zczyzn i 510 dla kobiet. Wysoka liczba za
trudnionych w rolnictwie kobiet swiadczy o feminizacji tego zawodu
i wyst�puje gl6wnie w gospodarstwach ma!ych, z kt6rych m�zczyzni ode
szli do innych zawod6w. Og6lnie na terenie Sob6tki 100 kobiet poszukuje
zatrudnienia, a okolo 70 wyjezdza do pracy do innych miejscowosci. Nie
dob6r miejsc pracy zmniejszyc mogloby uruchomienie zakladu przetw6r
stwa owoc6w, o czym juZ wspominano.
Dominacja przemyslu, i to gl6wnie wydobywczego, w bilansie za
trudnienia wp!ywa z jednej strony na wysoki - powyzej sredniej krajo�
wej (45,5°/o) - wskaznik czynnych zawodowo m�zczyzn (eo w grupie
ludnosci w wieku produkcyjnym daje 106·0/o zatrudnionych i wskazuje
na uzupe!nienie tej grupy rocznikami ponizej i powyzej wieku produkcyj
nego przy wielkosci og6lnie nizszej od sredniej dla Polski (tab. 4).
1 Bilans zasob6w sily roboczej i zatrudnienia na terenie miasta Sob6tki opra
cowany przez Powiatowc1 Komisj� Planowania Gospodarczego przy Powiatowej
Radzie Narodowej we Wroclawiu.
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Tab. 4. LudnoSC w wieku produkcyjnym i czynni zawodowo w Sobötce w 1965 r.
Wyszczeg61M
nienie

ludnoSCi
og6lem
6260
3200
3060

Og6lem
M�iczyini
Kobiety

J

Procentowy wskainik czynnych
zawodowo

Liczba

w stosunku do
w stosunku do I
ludnoSci og61em ludnoSci w wieku
produkcyjnym

ludnosci w wieku czynnych
1
produkcyjnym zawodowo

1

3090
1600
1490

1

2320
1702
944

1

1

36,5
53,2
30, 7
_

1

75,4
106,0
60,3

Wspomniany wysoki wskazruk zatrudnienia m�:i:czyim spowodowany
jest te:i: dojazdami do pracy. W sumie ponad 100/o zatrudnionych na
terenie Sob6tki dojezdza z miejscowosci powiatu wroclawskiego, swidnic
kiego i d.zier:i:oniowskiego 8. Wi�kszosc ich zatrudnia przemysl (tab. 5).
Tab. 5. DojeZdZaj11,cy do pracy na terenie Sobötki wedlug
dzialöw gospodarki narodowej
Wyszczeg6Inienie

Przemysl
Rolnictwo i le5nictwo
Transport i l<1CznoSC
Handel i uslugi
Kultura i oSwiata
Administracja
Razem

Og6!em

M�zyini

32
9

10
3

130
24

ll9
19

206

154

Kobiety
ll

22
6
3

52

Slabo zr6:i:nicowany profil zaklad6w pracy powoduje z kolei nisk11
aktyWizacj� zawodow11 kobiet i r6wnoczesnie wplywa na istnienie po
wa:i:nej liczby wyje:i:d:i:ajqcych do pracy, z czego na podstawie szacunku
wyje:i:d:i:a do •:
Wroclawia
Swidnicy
miejscowoSCi pow. wroclawskiego
miejscowoSCi pow. Swidnickiego

Razem:

216 os6b
81
94
62

463 osoby

Choc w okresie perspektywicznym zwi�kszy si� zatrudnienie w innych
dzialach gosopdarki, gl6wnie w dzialach zwi11zanych z ruchem turystyczs TamZe.
11 'l'amZe.
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nym (obr6t tmvarowy, budownictwo, gospodavka komunalna, zdrowie),
najwi�kszy przyrost miejsc pracy b�dzie mial miejsce w przemysle, eo
przy niezmiennym wskazniku czynnych zawodowo nie zmniejszy napi�c,
w bilansie zatrudnienia.
Rozwijajqce si� w Sob6tce funkcje odbily si� na charakterze zabu
dowy miasta. Kazdy okres historyczny, w kt6rym wysuwa si� na czolo
ktöras z jego kolejnych funkcji (targowa, wypoczy,nkowa, przemyslowa),
pozostawil slad w postaci charakterystycznych dla tego okresu form
zabudowy. Najstarsza funkcja - targowa - utrwalila si� we wrzecio
nowatym planie ulic dzisiejszego centrum miasta. Nie zachowaly si� nato
miast pr6cz kosciola Sw. Jakuba z XII-XIII w. zadne budynki z tego
najwczesniejszego okresu istnienia Sob6tki jako miasta.
Istniejqca czynszowa zabudowa centrum powstala w koncu XIX w.
Prawie calkowicie zniszczona w czasie wojny, zostala odbudowana, nie
wzbogacono jednak wyposazenia mieszkali. Ogranicza si� ono do gazu,
wodociqgu i kanalizacji. Jedynie nowe budynki powstale po 1960 r.
majq fazienki. Jednak i tu nie zalozono centrah1ego ogrzewania.
Najstarszq istniejqCq zabudow� posiada wl&czona do Sob6tki dawna
wies wzciluz ulic Armii Czerwonej i Kosciuszki. Zabudowa gl6wnie szere
gowa · z zapleczem gospodarczym powstala na poc2qtku drugiej polowy
XIX w. 10 Budynki wyposazone S'! w gaz, lokalnq kanalizacj� i wodociqg.
Do kazdego z dom6w przylega dzialka o powierzchni ok. 1000 m2 •
Uruchomienie w polowie XIX w. lkamieniolom6w granitu wplyn�lo
na powstanie w centrum Strzeblowa zabudowy wielorodzinnej. Budynki
te posiadai'I tylko elektrycimosc. W latach 1900-1910 powsta!o dla ro
botnik6w browaru osiedle w G6rce, skladajqce si� z 11 dwurodzinnych
dom6w z zubozalq cz�sciq gospodarcz'I (chlew, pralnia). Kazdy z dom6w
posiada dzialk� 550 m2 • Budynki wyposazone S'! jedynie w elektrycznosc.
Zly stan budynk6w spowodowany jest gl6wnie zaleganiem wody grun
towej.
Na przelomie XIX i XX w. zacz�ly powstawac wille i domki letni
skowe. Budowano je gl6wnie na stokach Gozdnicy. Powstanie ich bylo
wyrazem rozbudzonych zainteresowan zabytkami i walo-rami przyrodni
czymi Si�zy. Domy na dzialkach o powierzchni 800 m2 wyposazone S'!,
podobnie jak wszystkie dotychczasowe, w swiatlo, wodociqg, kanalizacj�
i pocilqczone S'! takze do sieci gazowej. W j ednostce tej za·chowaly si�
w postaci relikt6w dziabki z zabudow& zagrodowq.
Najwi�cej istniejqcych osiedli powsta!o w okresie mi�dzywojennym 11•
10 Niemiecka mapa topograficzna 1: 25 000, arkusz Sobötka, 1880 r.; niemiecka
mapa topograficzna 1 : 25 000, arkusz Miroslawice, 1884 r.
11 Niemiecka mapa powiatu Swidnickiego 1 : 100 000 wydana w Berlinie w 1936 r.
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Dia robotnik6w kamieniolom6w i pracownik6w kolejowych zbudowano
w tym czasie typowe dla tego okresu osiedla domk6w jednorodzinnych
przy ul. Swierczewskiego i Wroc!awskiej oraz domk6w szeregowych przy
ul. Sl�znej. Stan techniczny budynk6w w tych jednostkach jest stosun
kowo dobry. Domy opr6cz wodoci&gu, kanalizacji i elektrycznosci posia
clajq cz�sto gaz, lazienki i centralne ogrzewanie. Sq to najcz�sciej domy
prywatne. R6wnoczesnie podobne osiedla domk6w jednorodzinnych dla
robotnik6w lkamieniolom6w i Kopalni Surowc6w Mineralnych zbudowano
w Strzeblowie. Stan budynk6w jest na og61 dobry. Domy nie majq jednak
wodociqgu allli gazu. Mankamentem jest takze - szczeg6lnie w osiedlu
kopalni surowc6w mineralnych - duze zapylenie pochodz&ce z kopalllli.
Calkowicie nowe, wybudowane w latach 1956�1958, jest r6wniez osiedle
Strzeblowskich Kopalni Surowc6w Mineralnych. Nigdzie poza tym osie
dlem nowa zabudowa nie stanowi zwartej i zorganizowanej jednostki.
Nowe domy spotyka si� jedynie jako uzupelnienie lub kontynuacj� wczes
niejszego typu, np. domy przy ul. Swierczewskiego, Slowackiego.
Nowe perspektywy, jakie otwierajq si� przed Sob6tk& jako centrum
ruchu turystycZlllego w rejonie Sl�zy, powinny przyczynic si� do• popra
wy stanu technicznego budynlk6w i estetyki osiedli.
W planie budowy Dolnoslqskiego Parku Kultury i Wypoczynku „Sl�
za" Sob6tka przewidziana jest jako osrodek centralllly, obsluguj&cy caly
ruch turystyczny w masywie Sl�zy. Na terenie parku wypoczywac b�dzie
moglo jednoczesnie okolo 18 000 os6b w 1975 r. i okolo 29 000 w 1985 r.
W zwi&zku z tym plainuje si� budow� kilku duzych osrodk6w wypo
czynkowych, kazdy o pojemnosci od 6000 do 10 000 os6b, w rejonie So
b6tki, Gorki i Sulistrowiczek. Opr6cz tych wymienionych powstac ma
4--5 mniejszych osrodk6w po 1000 os6b w rejonie Strzegomian, B�dlkowic
i Strzeblowa.
Przewiduje si�, ze z bazy noclegowej korzystac b�dzie w 1975 r.
10•/o przybywajqcych na wypoczynek, a w 1985 r. 200/o, z bazy gastro
nomicznej odpowiednio 500/o i 7 00/o. Pokrycie tego zapotrzebowania nie
b�dzie moglo nash\pic bez powaznych inwestycji w tym kieTUlllku 12•
Liczba miejsc gastronomicznych i noclegowych ma wzrosnqc z 240 (w tym
20 sezonowych) miejsc konsumpcyjnych i 442 noclegowe w 1965 r. do
940 konsumpcyjnych i 1600 noclegowych w 1975 r. oraz do 1800 miejsc
konsumpcyjnych i 500D miejsc lllOclegowych (w tym 1000 w budymkach ,
trwalych) w 1985 r.
W ramach realizacji zalozer\. Parku „Sl�za" zbudowano juz w 1968 r.
12 Wypoczynek Swü\teczny w okresie perspektywicznym w rejonie Wzg6rz
Trzebnickich i Sob6tki opracowany przez Pracowni� Zagospodarowania Turystycz
nego we Wroclawiu.
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hotel „Pod Misiem" o 95 miejscach noclegowych z restauracjq na 120
os6b. W dalszym ciqgu konieczne jest uporzqdkowanie dr6g dojazdowych
do Sobötki, ich modernizacja, poprawa stanu i wytyczenie nowych sciezek
pieszych oraz szlak6w turystycznych w rejonie masywu, oddzielenie dr6g
wywozu drzewa od ruchu pieszegc.
Spodziewany wzrost ruchu wypoczynkowego uwarunkowany jest lron
sekwentnq realizacj<, planowanych inwestycji, a wi<,c przede wszystkim
zagospodarowa'Iliem dw6ch park6w: Slonecznego nad Potokiem Sulistro
wickim i Modrzewiowego w rejonie Gozdnicy i Wiezycy, polqczonych
wyciqgiem turystycznym, budowq basenu w Sob6tce i k!jpielisk w Suli
strowiczkach, remontem amfiteatru i wiezy widokowej na Wiezycy.
Niezb<,dne jest röwniez zwi<,kszenie liczby sklep6w spozywczych i kios
kow, budowa dwol'Ca PKS, stacji benzynowej, powi<,kszenie liczby praco
wnikow sluzby zdrowia, uruchomienie drugiej apteki.
W calym obj<,tym planem rejonie musi poprawic si<, estetyka miejsco
wosci i poszczeg6lnych obiekt6w.
ANALYSE DER FUNKTIONEN DER STADT SOB0TKA
Sob6tka als Stadt mit reicher Vergangenheit, verschiedenartigen Funktionen
in der Gegenwart und bestimmten Entwicklungsperspektiven interessiert Fachleute
verschiedener Disziplinen. Ein Bespiel dafür sind die Geländ€:forschungen der
Geographiestudenten im Juli 1969.
In dem skh entwickelnden touristischen Zentrum spielt die Landwirtschaft
weiterhin eine wesentliche Rolle (15°/o der Beschäftigten und es besteht die
Möglichkeit einer weiteren Entwicklung. Auf dem untersuchten Gelände gibt es
besonders günstige natürliche und ökonomische Bedingungen für die Entwicklung
des Gemüse-und Obstbaus.
Die hauptsächlich auf örtlichen Mineralrohstoffen fussende Industrie ist weiter
hin die wichtigste Funktion der Stadt. Im Unterschied zu den anderen Bereichen
der nationalen Wirtschaft bietet die Industrie die grössten Beschäftigungsmöglich
keiten.
Neue Perspektiven und neue Funktionen der Stadt Sobötka eröffnen sich im
Zusammenhang mit dem geplanten Bau des Niederschlesischen Kultur-und Er
holungsparks „Sl�Za". Sob6tka ist als Zentrum dieses Komplexes vorgesehen.

