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Położenie
Gmina Sulików leży przy południowo-zachodniej granicy Polski w woj. dolnośląskim,
przy granicy z Czechami i w odległości ok. 10
km od granicy z Niemcami. Zajmuje powierzchnię ok. 95,2 km². Obszar gminy jest podzielony
na 15 obrębów geodezyjnych, 16 sołectw i 22
miejscowości. Gmina leży w powiecie zgorzeleckim, sąsiaduje z gminą miejską Zawidów
i gminami wiejskimi Platerówka, Siekierczyn
i Zgorzelec, a od południa z Czechami (powiat
Frydlant). Sulików to gmina typowo rolnicza,
gdzie użytki rolne i lasy stanowią ponad 90%
powierzchni. Czysta woda z ujęć głębinowych
wraz z kompleksami leśnymi stanowią doskonałą bazę rekreacyjną i turystyczną, zwłaszcza
w obrębie Zalewu Witka.
Obszar gminy znajduje się w obrębie Pogórza Izerskiego, które można podzielić na
cztery części fizycznogeograficzne: Wzgórza
Zalipiańskie,
Wysoczyznę Siekierczyńską,
Obniżenie
Zawidowa
i Równinę Zgorzelecką.
Najwyższym punktem
jest szczyt Wyszyny (ponad 400 m n.p.m.). Druga, co do wysokości jest
Góra Piekielna – 385 m
n.p.m. Wzgórza rozcięte są doliną Czerwonej Wody i jej dopływów.
Rzeźbę terenu urozmaicają lokalnie pagóry (na
ogół bazaltowe), największy z nich zwany Górą
Ognistą posiada wysokość względną ok. 70 m
i jest eksploatowany przez kopalnię bazaltu
w Sulikowie. Krajobraz gminy porozcinany jest
malowniczymi wciosowymi dolinkami potoków Lipy, Czerwonej Wody i Płonki.
Z racji swojego usytuowania Gmina Sulików położona jest w sąsiedztwie państw: Czech
– granica w Zawidowie – 8 km, Niemiec – granice: w Zgorzelcu – 8 km, Jędrzychowicach – 5

km i Sieniawce – 30 km. Odległości od stolic
i większych miast: Berlin – 286 km, Praga –
140 km, Warszawa – 505 km, Wrocław – 160
km, Zgorzelec – 7 km.
Charakterystyka  Gminy
Gmina Sulików to gmina wiejska i tworzy
ją 16 sołectw: Bierna, Mała Wieś Dolna, Mała
Wieś Górna, Miedziana, Mikułowa, Radzimów
Dolny, Radzimów Górny, Skrzydlice, Stary
Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne,
Sulików, Wilka, Wilka Bory, Wrociszów Dolny,
Wrociszów Górny.
RYS HISTORYCZNY SULIKOWA
Sulików jest starą miejscowością położoną
w dolinie Czerwonej Wody u stóp Góry Ognistej. Miasto Sulików zostało założone z inicjatywy króla Czech Wacława
I ok. 1230 r. Miejscowość
otrzymała prawa miejskie
ok. 20-tych lat XIII w. Pierwsza historyczna wzmianka
o niej pochodzi z 1234 r.
W dokumentach można
spotkać następujące nazwy
miejscowości: Schoninberch
(1234), Schonenberg, Schönberg (1526). Forma Szymbark była używana także tuż
po wojnie.
WALORY GMINY SULIKÓW
Walory krajoznawcze-antropogeniczne
Sulików wraz z okolicznymi miejscowościami
zapisał kilka ciekawych kart w historii Górnych
Łużyc. Niektóre z zabytków możemy dzisiaj
wyłącznie podziwiać na starych kartkach pocztowych, czy zdjęciach. I tak do najciekawszych
elementów dziedzictwa kulturowego terenu
gminy Sulików można zaliczyć:
 Kościół Parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.
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Pierwotnie
był
drewniany,
ale
już w 1234 roku
funkcjonował
jako
parafialny.
Obecny
wygląd
kościół
uzyskał
po
odbudowie
w 1668 roku. Od 1945 roku, wraz z napływem
osiedleńców z kresów wschodnich, kościół pełni
funkcję kościoła parafialnego parafii rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sulikowie. Kościół wpisany został do rejestru
zabytków.
 Kościół katolicki w Sulikowie – „Mały” – znajduje
się poniżej kościoła parafialnego i jest to obiekt neogotycki wzniesiony w 1867 r. dla
sulikowskich katolików.
 Kościół Parafii RzymskoKatolickiej pw. Świętej Marii
Magdaleny. Pierwszy kościół
w Radzimowie istniał już w 1346 roku i podlegał dziekanowi zgorzeleckiemu i proboszczowi
Sulikowa. W 1686 roku miała miejsce gruntowna przebudowa kościoła, któremu dobudowano
wtedy nową wieżę. W XVIII wieku w kościół
kilkakrotnie uderzały pioruny. Grożący zawaleniem, a
ponadto nie mieszczący już
wszystkich parafian kościół,
został w 1803 roku rozebrany, a na jego miejsce został
wzniesiony nowy, murowany
obiekt, który w niezmienionym kształcie zachował się
do czasów obecnych.
 „Ostry Narożnik” – dom łużycki położony
na Placu Wolności w Sulikowie, z 1688 roku,
o konstrukcji murowano-drewnianej z podcieniem i ścianami o konstrukcji szachulcowej.
Należy on do bardzo cennych reliktów dawnej
zabudowy i stanowi przykład starego, ludowego budownictwa małomiasteczkowego.
Obiekt został wpisany
do rejestru zabytków
w 1956 roku. W latach
2004-2008 przeprowadzono generalny
remont obiektu wraz
z jego wyposażeniem.
Ostry Narożnik jest
jednym z dwóch domów łużyckich zachowanych do dziś w zabytkowej architekturze sulikowskiego rynku.
 Kościół pw. Św. Anny w Studniskach Dolnych. Świątynia wzniesiona została w XIII wieku. Budowlę przebudowywano i restaurowano
w latach 1759 i 1839-1840. W kościele znajduje
się ołtarz z 1610 r. i ambona z pierwszej połowy
XVII wieku. Obok kościoła stoi dawna pastorówka z 1736
r. Po II wojnie
światowej świątynia stała się kościołem filialnym
parafii rzymskokatolickiej pw.
Podwyższenia
Krzyża Świętego
w Sulikowie.
 Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła w Miedzianej jest kościołem filialnym parafii rzymsko-katolickiej w Zawidowie. Kościół istniał już
od 1346 r. i należał do parafii Zawidów, jednak
już w początkach XV w. utworzono tutaj probostwo. Podczas wojny trzydziestoletniej kościół
wraz z plebanią został spalony. W latach 17251730 postawiono nową, murowaną świątynię,
która w niezmienionym kształcie
zachowała się do
czasów obecnych
i jest jednym
z
piękniejszych
wiejskich kościołów barokowych.
Po II wojnie światowej świątynia
stała się kościołem
filialnym parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Zawidowie.
Kościół wpisany został do rejestru zabytków,
 Neorenesansowy pałac w Mikułowej z II
poł. XVIII w., przebudowany w latach 18861925 r. W pobliżu pałacu znajdują się pozostałości po parku datowanym na XVIII-XX w.,
można w nim spotkać m.in. takie interesujące

drzewa, jak miłorząb dwuklapowy.
 Zespół pałacowy w Miedzianej (nr 163)
datowany
na
1840 r., w skład
którego wchodził: pałac, spichrz, oficyna i park z XIX w.
 Zespół pałacowy w Wilce-Ksawerowie
z parkiem, datowane na 1820 r.
Do pozostałych atrakcji
w gminie Sulików należą:

 Założenie ogrodowo-parkowe przy granicy Małej Wsi Dolnej i Sulikowa datuje się
na przełom XVIII/XIX w., pierwotnie składało
się z ogrodu ozdobnego, sadu i parku, z których
niewiele zachowało się do dziś. Wzdłuż rowów
rośnie 200-letni starodrzew dębowy. W części

turystycznych

południowej i zachodniej znajdował się dawniej ogród ozdobny i sad, w części północnej
niewielki park z połowy XIX w. Zachowany
drzewostan tworzą dęby i lipy o średnicy 0,50,9 m.
Z fauny na terenie gminy spotyka się drobne
ssaki owadożerne i gryzonie – kret, jeż zachod-

ni, ryjówka aksamitna i malutka, rzęsorek rzeczek, zębielek i wiewiórka. Ssaki drapieżne
reprezentowane są przez wydrę (Czerwona
Woda, jezioro Witka, stawy hodowlane), gronostaja (Mikułowa, Łowin obr. Miedziana)
i łasicę. W rejonie Małej Wsi Dolnej spotyka
się chomika europejskiego. Gatunki łowne to:
dzik, jeleń (Las Miedziański), sarna, daniel
(ostoja w Lesie Miedziańskim), lis, kuna leśna
i domowa, borsuk (Radzimów, Miedziana, Mikułowa, Wrociszów), tchórz, zając szarak i piżmak (wszystkie zbiorniki i cieki). W Gminie
Sulików stwierdzono również występowanie
8 gatunków nietoperzy. Awifauna gminy jest
stosunkowo bogata. Spotykamy tu 141 gatunków ptaków, w tym 92 gatunki lęgowe. Prawie
wszystkie to gatunki chronione. W Lesie Miedziańskim gniazduje zagrożony w Polsce bocian czarny. Największy wpływ na bogactwo
gatunkowe ptaków ma zbiornik Witka, jednak
większość ptactwa związanego ze środowiskiem wodno-błotnym, należy do gatunków
przelotnych. Wszystkie występujące w Polsce
płazy (16 gatunków) i gady (6 gatunków) są
objęte ochroną. W Gminie Sulików stwierdzono występowanie 10 gatunków płazów i 5
gatunków gadów.

Historia w pigułce
 Zalew Witka – zbiornik zaporowy, spiętrzony zaporą w Niedowie. Rzeka Witka jest dopływem Nysy Łużyckiej, a głównym celem spiętrzonej zaporą wody jest chłodzenie urządzeń
pobliskiej elektrowni Turów. Licząca blisko 300
metrów długości i 15 metrów wysokości zapora,
w wyniku powodzi z 2010 r., uległa przerwaniu
zalewając pobliskie miejscowości. W sąsiadującej z Gminą Sulików miejscowości Niedów
znajduje się ogólnie dostępny ośrodek rekreacyjny. Na jeziorze Witka, oprócz miłośników
sportów wodnych i kąpieli, swoje pasje mogli
realizować także wędkarze, bowiem w jeziorze
występuje wiele gatunków ryb.
 Ścieżka edukacyjna w Sulikowie tzw.
„Szwajcaria Sulikowska”
Walory przyrodnicze – flora i fauna. W Gminie Sulików występuje charakterystyczny układ
roślinności leśnej, występującej w szczególności w dolinach i na zboczach cieków wodnych.
Duży walor stanowi obecność lasów na terenie
gminy, w tym typu gradów zboczowych, z dużym udziałem w drzewostanie klonu i lipy. Dodatkowo na terenie gminy można zaobserwować
liczne wychodnie skalne z interesującą roślinnością ciepłolubną. Konserwatorską ochroną przyrody objęto m.in. pozostałości po zabytkowych
parkach na terenie gminy:
 Założenie ogrodowo-parkowe w Ksawerowie, składające się ze stawu hodowlanego, ogrodu warzywnego i alei topolowej o pow. 3,23 ha.
Na uwagę zasługuje rosnąca przed fasadą pałacu
okazała, o wymiarach pomnikowych, 160-letnia
robinia akacjowa oraz drzewa rosnące u podnóża skarpy, liczące nawet 100 lat.
 Neoromantyczny park wraz z ogródkiem
ozdobnym w Mikułowej, który jest datowany
na 80-te lata XIX w. do lat 20-tych XX wieku.
W zachowanych drzewostanach wyróżniają się
dęby szypułkowe o średnicy 0,6-0,9 m oraz lipy,
buki, świerki, klon srebrzysty i dąb czerwony
o średnicy 0,6 m.
 Park naturalistyczny o pow. 2,21 ha w Miedzianej, założony w połowie XIX w. W parku
widoczna jest dominacja lasu świeżego, a wśród
drzewostanu wyróżniają się głów-

nie: 3 buki na
polanie o średnicy 0,9-1,0 m, sosna wejmutka
– 0,7 m, lipa drobnolistna – 1,0 m, dąb szypułkowy – 0,9 m. Ponadto w parku graniczącym
z murem kościoła znajdują się dwa buki pospolite o walorach pomników przyrody.
 Założenie ogrodowo-parkowe w Studniskach Dolnych o pow. 6,5 ha, składające się
z parku, alei lipowej, ogrodu warzywnego oraz
stawu. Założenie datowane jest na koniec XVIII,
początek XIX w. Wśród drzew wyróżniają się
dwa buki o średnicy 1,3 i 0,9 m, przy czym pierwszy kwalifikuje się jako pomnik przyrody. Posiada
wysokość 24 m i rozpiętość korony 15 m.

1234 • wzmianka o pierwszej znanej
budowli Sulikowa – kościół parafialny
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sulikowie,
1427-1432 • w wyniku najazdu husytów
Sulików zostaje zniszczony,
1523-1527 • Hans Frenzel buduje w Sulikowie renesansowy zamek,
1542 • miasto liczy 300 mieszkańców,
45 domów mieszczańskich, częściowo już murowanych, zlokalizowanych
głównie w rynku oraz 15 innych domów i kościół parafialny. Był to czas
rozwoju cechów rzemieślniczych:
sukienników, rzeźników, szewców
i cyrulików,
Wiek XVI • to wyraźny rozwój i ożywienie gospodarcze Sulikowa. Na prośbę byłego radcy dworu, a obecnego
wówczas właściciela Sulikowa, Pawła
z Lidlau cesarz Maksymilian II postanowił odnowić prawa miejskie Sulikowa i przywrócić pewne przywileje,
w tym z prawem posiadania pieczęci
i godła miasta,
1621 • spłonęła 1/3 miasta,
1625 • kolejny pożar, 14 domów uległo
całkowitemu zniszczeniu. Duża liczba
domów w wyniku wojny trzydziestoletniej popadła w ruinę, bądź całkowicie
zniknęła z krajobrazu Sulikowa,
1643 • odkrycie leczniczych źródeł zlokalizowanych na zachód od miasteczka oraz cudowne ozdrowienie jednego
z mieszkańców Sulikowa przyczyniło
się do masowych przyjazdów chorych
z różnych terenów Łużyc. Lata 30-te
XIX w. to okres największej sławy sulikowskiego uzdrowiska, od kwietnia
do sierpnia 1838 r. zdrojowisko odwiedzało dziennie 1000 kuracjuszy.
W celu skorzystania z leczniczych
kąpieli Sulików odwiedzali kuracjusze
z całego Śląska, Saksonii i Czech.
Woda rozlewana była także do butelek i sprzedawana w aptekach wielu
dużych miast m.in. Jeleniej Górze
i Wrocławiu,
Wiek XVII • produkowany w Sulikowie
mezlonan na świecie zyskał nazwę
„sulikowskiej tkaniny” (Schonberger
Zeug). Była to półwełniana tkanina
wzbogacona lnem, którą cechowała
duża wytrzymałość. Był on wykorzystywany do wyrobu materaców, koców, pokrowców, gorsetów, płaszczy
itd. Materiał eksportowany był do Niemiec, bardzo dużo trafiło go przede
wszystkim na rynek do Ameryki Północnej,
1855 • utworzona zostaje szkoła prywatna, która w 1859 r. zamieniona jest
na państwową – miejską,
1867 • poniżej parafialnego kościoła
zostaje wzniesiona mniejsza ceglana
świątynia,
1888 • powstaje poczta, pod koniec XIX
wieku w Sulikowie istnieje farbiarnia
z maglem, 8 garncarni, browar i dwie
gorzelnie, w Sulikowie produkowane

były także maty z włókien kokosowych,
1910 • utworzona zostaje sześcioklasowa szkoła,
1927 • Sulików zyskał pierwsze połączenie kolejowe do Mikułowej,
1945 • żołnierze oddziału 31 Armii
Radzieckiej 2 maja 1945 r. zajęli Sulików. Oddziały I Armii Wojska Polskiego, których część udawała się
w kierunku Berlina, po zakończeniu
wojny powróciła na teren Sulikowa,
sprowadzając tu swoje rodziny,
1945 • jako pierwszy władze administracyjną objął burmistrz Sulikowa
Tadeusz Romaniszyn,
1946 • swoją pracę rozpoczął ośrodek
zdrowia i apteka,
1947 • ruszyła rozbudowa dotychczasowej linii kolejowej łączącej wyłącznie Sulików z Mikułową, w tym czasie
powstały wiadukty, nasypy kolejowe,
a ułożone tory połączyły Zawidów
z Czechosłowacją,
1947 • na terenie Sulikowa powstaje
pierwszy klub sportowy o nazwie
„Bazalt”,
1948 • Sulików traci prawa miejskie
i staje się miejscowością typowo rolniczą, zmianie ulega także nazwa miejscowości z Szymbarka na Sulików.
W tym okresie w Sulikowie istniało
wiele zakładów produkcyjnych i usługowych: bawełnianka, kamieniołomy,
fabryka wyrobu tapet i opakowań do
leków, na ul. Dworcowej wytwórnia
cygar, na ul. Garbarskiej garbarnia
i winiarnia, a także piekarnie, szwalnie, zakłady szewskie, krawieckie,
samochodowe i cegielnia,
1950 • ustawa z 22 marca 1950 r.
o jednolitej władzy państwowej zniosła stanowiska prezydentów miast,
burmistrzów i wójtów, w ich miejsce
powołane zostały Rady Narodowe,
1952 • pożar trawi większą część miejscowości, podcieniowe domy w zachodniej i północnej części rynku ulegają całkowitemu zniszczeniu,
1960 • w Mikułowej oddano do eksploatacji stację elektroenergetyczną,
która odbiera energię elektryczną
produkowaną w elektrowni Turów.
Dziś jest to jedna z dwóch stacji łączących systemy energetyczne między Polską i Niemcami,
1973 • 1 stycznia utworzenie Gminy
Sulików, Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu zadecydowała
o wejściu w jej skład 15 sołectw,
1975 • 16 lipca wyburzono stary, przedwojenny pomnik, umiejscowiony na
Placu Wolności, w jego miejsce ustawiono obelisk ku czci wyzwoleńców,
1977 • budynek domu kultury o nazwie „Pod Jeleniem” przejęty wcześniej i kapitalnie wyremontowany
przez Kopalnię Skalnych Surowców Drogowych w październiku
pod nową nazwą Gminny Ośrodek
Kultury oddany zostaje do użytku
mieszkańców,

1979-1984 • wybudowano „Agrocentrum” Państwowe Gospodarstwo Rolne Sulików z przechowalnią ziemniaków na 4 tys. ton i suszarnię zboża.
Równolegle powstało także osiedle
domków mieszkalnych,
1985 • inwestor Kopalnia Skalnych Surowców Drogowych w Sulikowie przystąpił do budowy dla 24 rodzin bloku
mieszkalnego przy ul. Kościelnej.
1989 • wybudowano remizę strażacką
z punktem lekarskim w Studniskach
Dolnych,
1992 • otwarcie komunalnego wysypiska śmieci w Sulikowie,
1990-1994 • wykonano stację uzdatniania wody wraz z siecią tranzytową
do Sulikowa,
1994-1995 • powstanie sieci wodociągowej we wsiach, Mikułowa, Mała
Wieś Górna, Studniska Dolne i Górne, Sulików, Radzimów Dolny i Górny,
1998-2002 • zwodociągowane zostają
wsie Wrociszów Górny, Mała Wieś
Dolna, Bierna oraz rozbudowano stację uzdatniania wody,
2005 • oddanie do użytku nowo wybudowanego gimnazjum ze stołówką
i kompleksem boisk zewnętrznych,
2008 • oddanie do użytku poddanego całkowitej renowacji łużyckiego
domu „Ostry Narożnik” mieszczącego się na Placu Wolności w Sulikowie, otwarcie nowo wybudowanej
w Sulikowie Środowiskowej Hali
Sportowej,
2009 • wybudowanie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym,
2011 • zakończono adaptację świetlicy
wiejskiej w Studniskach Dolnych na
potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej,
2012 • oddano do użytku zmodernizowany budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie – inwestycja
zrealizowana przy udziale środków
z UE wspólnie z niemieckim partnerem – Gminą Hohendubrau. Budowa
na terenie Gminy Sulików sieci wodno-kanalizacyjnej obejmującej miejscowości: Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne i Sulików inwestycja zrealizowana
przy udziale uzyskanej przez gminę
ponad 36 mln dotacji z UE. Wykonanie nowych nawierzchni ulic Wojska
Polskiego i Zgorzeleckiej w Sulikowie. Zmieniono układ komunikacyjny poprzez budowę drogi do kopalni
bazaltu w Sulikowie, w wyniku której
ruch ciężarówek zniknął z centrum
miejscowości. Przeprowadzono renowację Placu Wolności w Sulikowie,
m.in. położono nowe nawierzchnie
chodników, zatok, miejsc postojowych, zamontowano elementy małej
architektury, dotychczasowy piaskowy obelisk zastąpiony został kamieniem bazaltowym.

