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Wdniu 29 grudnia 2010 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim we Wrocławiu Gmina Sulików 
podpisała aneks do umowy o przyznanie pomocy 
finansowej na budowę wodociągu dla miejscowości 
Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice. W styczniu 
bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie 
postępowania przetargowego w celu wyłonienia 
wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora 
nadzoru budowlanego. Zgodnie z umową termin 
zakończenia inwestycji planowany jest na koniec 
2012 roku. 

Na sesji w dniu 28 grudnia 2010 roku radni Gminy 
Sulików podjęli decyzję o uruchomieniu na terenie 
gminy  „Samorządowego Informatora SMS”. 
Funkcjonowanie systemu umożliwi wczesne 
alarmowanie ludności za pośrednictwem 
wiadomości tekstowej SMS, w przypadku sytuacji 
kryzysowych, np. powodzi. Ponadto będzie on 
wykorzystywany do przekazywania ważnych 
komunikatów np. w sprawie dowozu dzieci do szkół, 
o awariach sieci wodociągowej, wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych na terenie gminy. 
O sposobie zalogowania się w systemie będziemy 
już niedługo informować.      

Dla uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej 
i G i m n a z j u m   i m .  J a n a  P a w ł a  I I  
w Sulikowie grudzień 2010 roku upłynął pod 
znakiem rywalizacji sportowej, jak się okazuje 
z dość dobrymi osiągnięciami. W Mistrzostwach 
Powiatu w szachach  uczniowie gimnazjum zajęli IV 
miejsce, zaś uczniowie Szkoły Podstawowej zajęli II 
miejsce. W Mistrzostwach Powiatu w mini piłce 
ręcznej chłopców, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Sulikowie zajęli III miejsce. Brawa za 
determinację i czekamy na dalsze osiągnięcia.

Z dniem 3 stycznia Robert Starzyński Wójt Gminy 
Sulików powołał na Zastępcę Wójta Gminy Sulików 
Pana Jacka Flaszyńskiego, doświadczonego 
samorządowca, który przez trzy kadencje pełnił 
funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Leśna.

W Gminie Sulików trwają prace związane 
z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności 
i Mieszkań. W drodze naboru na rachmistrzów 
spisowych z pośród sześciu ofert wyłoniono trzech 
kandydatów, którzy spełnili postawione wymagania 
formalne i dostarczyli kompletną dokumentację. 
W najbliższym czasie gminni rachmistrze spisowi 
przejdą odpowiednie szkolenie  kończące się 
egzaminem. Zgodnie z etapami i terminami prac 
związanych z przygotowaniem dokumentacji 
wyjściowej do spisu, od 8 stycznia pracownicy 
Urzędu Gminy Sul ików przeprowadzają  
aktualizację zestawienia budynków, mieszkań 
i osób.

Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie 
15 grudnia w ramach współpracy z Meetingpoint 
Music Messiaen gościnnie wystąpili w domu 
towarowym w Görlitz z koncertem kolęd.



PRZEBUDOWA  SULIKOWSKIEGO  RYNKU

W dniu 29 grudnia 2010 r. Gmina Sulików 
podp i sa ł a  z  Urzędem Marsza łkowsk im 
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 
umowę o przyznanie pomocy finansowej 
w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie przebudowy 
Placu Wolności w Sulikowie. Dofinansowanie 
przyznane zostało w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Odnowy Wsi  na lata 2007-2013. W ramach 
inwestycji wykonany zostanie remont i wymiana 
nawierzchni chodników wraz z wydzieleniem miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych oraz 
elementów małej architektury na Placu Wolności tj. 
jego zagospodarowaniem wewnętrznym. 

Zadanie obejmie także budowę placu zabaw dla 
dzieci przy ul. Garbarskiej w Sulikowie. Warto 
zauważyć, że powoli na Placu Wolności przybywa 
nowych elewacji na budynkach przez co otoczenie 
staje się milsze dla naszego oka. Przypominamy, że 
rynek jest wpisany do rejestru zabytków Dolnego 
Śląska. Na efekt końcowy przyjdzie nam poczekać 
do sierpnia 2012 roku, albowiem taki jest planowany 
termin zakończenia II  etapu inwestycji ,  
I etap ruszy już w pierwszym półroczu 2011 roku.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SULIKÓW

Radni Gminy Sulików na sesji w dniu 13 grudnia 
2010 roku zdecydowali o przejęciu od Powiatu 
Zgorzeleckiego zimowego utrzymania dróg 
powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Sulików w sezonie zimowym w roku 2011. Decyzja 
o przejęciu zadania była o tyle ważna, że umożliwi 
nam szybsze odśnieżanie dróg powiatowych na 
terenie naszej gminy. Już wiemy, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania przetargowego 
wygrała firma dotychczas realizująca zadanie 
„ROLIN-TRANS” ze Studnisk Dolnych. 

Z nowym rokiem zmianie uległo zimowe utrzymanie 
dróg gminnych oraz wewnętrznych, albowiem ich 
odśnieżanie odbywa się na podstawie umów 
zawartych z osobami fizycznymi z terenu Gminy 
S u l i k ó w  p r o w a d z ą c y m i  d z i a ł a l n o ś ć  
w zakresie zimowego utrzymania dróg.  
Przypominamy, że osobami upoważnionymi do 
podejmowania decyzji w sprawie przystąpienia do 
odśnieżania i zwalczania gołoledzi są pracownicy 
Urzędu Gminy Sulików: 

Monika Pawlińska, kom. 723 337 194 
Alicja Żelichowska,  kom. 697 339 092
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ZMAGANIA GMINY Z KAPRYŚNĄ AURĄ

Tegoroczna zima nie rozpieszcza mieszkańców 
Gminy Sulików, ostra i śnieżna pora roku dała się we 
znaki każdemu z nas. Najpierw przyszło nam 
zmagać się z dużymi opadami śniegu, a z końcem 
ostatnich tygodni z szybkimi roztopami.W wyniku 
podnoszenia się poziomu wód w rzekach na terenie 
Gminy Sulików, w dniu 8 stycznia 2011 roku Robert 
Starzyński Wójt Gminy Sulików zwołał posiedzenie 
sztabu zarządzania kryzysowego, na którym podjęto 
decyzję o rozpoczęciu działań związanych 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. 

W akcji uczestniczyły jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych ze Studnisk Dolnych, Sulikowa 
i Biernej, które wykazały się ogromnym 
zaangażowaniem. Działania prowadzone były 
w Sulikowie na ul. Wiejskiej i Świętej Teresy. Do 
zabezpieczania koryta rzeki po raz pierwszy użyto 
rękawów przeciwpowodziowych, wypożyczonych 
z Powiatowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Na 
szczęście nie doszło do podtopień budynków 
mieszkalnych i gruntów.  

W związku z licznymi telefonami kierowanymi do w/w pracowników w sprawie odśnieżania drogi 
numer 357 - odcinek od piekarni w Małej Wsi Dolnej do skrzyżowania drogi relacji Zawidów-
Zgorzelec informujemy, że jest to droga wojewódzka i jej zimowym utrzymaniem zajmuje się 
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Dąbrowskiego 29 c Lubań. Wszelkie uwagi proszę kierować bezpośrednio 
pod numer tel. 75 646 37 50.



KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Jak co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
w szkołach na terenie  Gminy Sul ików 
zorganizowano rożnego rodzaju konkursy 
plastyczne, które mają za zadanie kultywowanie 
tradycji świątecznych, rozbudzenie dziecięcej 
wyobraźni i zaprezentowanie umiejętności 
plastycznych.

W Szkole Podstawowej w Biernej 15 grudnia 2010 r. 
zorganizowany został konkurs na najładniejszą 
szopkę bożonarodzeniową, w którym udział wzięło 
trzynastu uczniów z klas I-IV. Wykonane szopki 
trafiły na aukcję zorganizowaną przez koło Caritas 
przy Parafii Św. Marii Magdaleny w Radzimowie. 
Na zdjęciach poniżej przedstawimy prace, które 
zajęły pierwsze miejsca.

         I miejsce: Maja Mazurek – oddział przedszkolny

I miejsce: Zuzanna Grudzień – klasa I
 i Emilia Grudzień – oddział przedszkolny 

I miejsce: Aleksandra Szpak – klasa I

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SULIKÓW

  I. KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.Bogusława Delijewska,
2.Jerzy Nowicki,
3.Bogdan Kaczmarczyk,
4.Jan Solecki,
5.Łukasz Stachowski.

 II. KOMISJA SPOŁECZNA
1.Andrzej Dominikowski,
2.Marian Kurek,
3.Anna Pawlak,
4.Józef Ziomek,
5.Weronika Ziółkowska.

III. KOMISJA ROZWOJU GMINY 
       I OCHRONY ŚRODOWISKA
            1.Agnieszka Nachotko,
            2.Grzegorz Konarski,
            3.Andrzej Kurek,
            4.Tadeusz Polowy,
            5.Genowefa Wilczak – Raczak.
IV. KOMISJA REWIZYJNA
            1.Jerzy Nowicki,
            2.Bogdan Kaczmarczyk,
            3.Grzegorz Konarski,
            4.Andrzej Kurek,
            5.Weronika Ziółkowska.

W dniu 17 stycznia 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Sulików, 
które pracują w następujących składach:

cd.
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COROCZNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY OKAZJĄ DO 
PREZENTACJI POLSKIEJ TRADYCJI

Tegoroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy jaki odbył się 

13 grudnia 2010 roku w Środowiskowej Hali Sportowej 
w Sulikowie spotkał się z dużym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców Gminy Sulików. Wśród obecnych 
nie zbrakło władz samorządowych naszej gminy oraz 
przedstawicieli powiatu zgorzeleckiego w osobie 
Starosty Zgorzeleckiego Pana Artura Bielińskiego. W 
tym roku kiermasz był organizowany we współpracy z 
Farmą na Rozdrożu, a uroczystości uświetnił koncert 
muzyków z filharmonii jeleniogórskiej.

Uczniowie klas II gimnazjum przedstawili sztukę pt. 
„Opowieść wigilijna”. Wśród atrakcji czekających na 
uczestników było między innymi spotkanie z Mikołajem 
oraz wystawa „Opłatek w polskiej tradycji”. Dużym 
zainteresowaniem w trakcie kiermaszu cieszyły się 
ręcznie wykonane przez uczniów Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II wSulikowie 
stroiki bożonarodzeniowe, bombki oraz kartki 
świąteczne, które można było zakupić. Środki uzyskane z 
ich sprzedaży zostały przeznaczone na dofinansowanie 
spotkań dzieci w ramach projektu organizowanego przez 
Farmę na Rozdrożu pn. „Cztery Pory Roku”. 

Ciekawą atrakcją wieczoru była zaprezentowana przez 
Stowarzyszenie „Farma na Rozdrożu – dzieciom” 
wystawa najs tarszej  t radycj i  polskie j  tzw.  
„Podłaźniczki”, swego rodzaju wiszącej ozdoby 
jodłowej zdobionej jabłkami, orzechami, kolorową 
bibułą, wstążkami, która swoją tradycją sięga końca 
XVIII wieku i wyprzedza czasowo tradycyjną choinkę. 
Spotkanie było świetną okazją do zaprezentowania 
tradycji polskiej związanej ze Świętami Bożego 
Narodzenia oraz do wspólnego zaśpiewania kolęd. 
Cieszymy się, że uczniowie co roku przygotowują 
atrakcję, w którą chętnie włączają się lokalne 
stowarzyszenia oraz władze samorządowe naszej gminy. 

Na posiedzeniu dokonano wyborów przewodniczących i 
zastępców. I tak: przewodniczącą Komisji Budżetu i 
Finansów została Pani Bogusława Delijewska, zastępcą 
Pan Jerzy Nowicki, przewodniczącą Komisji Społecznej 
została Pani Weronika Ziółkowska, zastępcą został Pan 
Józef Ziomek, przewodniczącym Komisji Rozwoju 
Gminy i Ochrony Środowiska został Pan Tadeusz Polowy, 
a zastępcą Pan Grzegorz Konarski. Komisja Rewizyjna 
dokona wyboru przewodniczącego i zastępcy na 
najbliższym posiedzeniu tej komisji. Na zakończenie 
posiedzenia członkowie  komisji 

Komisjom został przedstawiony również niewłaściwy 
stan odwodnienia budynku gimnazjum i Środowiskowej 
Hali Sportowej. Po zapoznaniu się ze stanem 
technicznym świetlic i remiz zlokalizowanych na terenie 
Gminy Sulików członkowie komisji stwierdzili, że 
budynki wymagają dużych nakładów finansowych, aby w 
pełni mogły spełniać swoją funkcję. Zakończenie 
posiedzenia w formie objazdu po terenie Gminy Sulików 
było dobrą okazją do zapoznania się radnych z obecnym 
stanem gminy, co z pewnością ułatwi podejmowanie 
decyzji w wielu sprawach.

wraz z Robertem Starzyńskim 
Wójtem Gminy Sulików udali 
się na objazd terenu Gminy 
Sulików w celu zapoznania się ze 
stanem technicznym obiektów 
użyteczności publicznej. 
W trakcie objazdu poruszono 
problem obowiązku przyjęcia w 
roku szkolnym 2012/2013 
s z e ś c i o l a t k ó w  d o  k l a s  
pierwszych Szkoły Podstawowej 
w Sulikowie, który stanowi 
utrudnienie, pod względem 
warunków lokalowych. 
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