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Zmagania recytator wó

W dniu 4 marca 2011 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Sulików odbyło się kolejne spotkanie 
grupy roboczej w ramach realizacji projektu pn. 
„Modernizacja budynków kulturalnych w Gminie 
Sulików i Gminie Hohebdubrau.” Każda ze stron 
przedstawiła na jakim etapie realizacji są prowadzone 
przez nią działania kulturalne i rozliczanie projektu. 
W trakcie spotkania omówiono również sposób realizacji 
kole jnych dz ia łań ,  m. in .  us ta lono te rminy 
nadchodzących wystaw i planowanego na lipiec br. 
wyjazdu na kolonie dzieci z Gminy Sulików do Niemiec.

Po raz kolejny dzieci i młodzież z Gminy Sulików 
uczestniczyły w roli kibiców na rozgrywkach Klubu 
Koszykarskiego Turów Zgorzelec. W dniu 6 marca 2011 
roku rywalami zgorzelczan był Klub Koszykarski Zastal 
Zielona Góra. Doping naszej delegacji znalazł swoje 
odzwierciedlenie w końcowym wyniku meczu, 
albowiem Turów Zgorzelec pokonał Zastal Zieloną Górę 
99:73. 

Na ostatniej sesji Rada Gminy Sulików uchwaliła plan pracy zgodnie 
z którym w poszczególnych miesiącach tematami obrad będą: marzec – 
gospodarka odpadami na terenie gminy, funkcjonowanie Straży 
Gminnej; kwiecień – stan dróg wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych na terenie Gminy Sulików, działalność jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulików; maj– 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za rok 2010 
i sprawa udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sulików; czerwiec – 
realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011; wrzesień– 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 
roku; październik - opłaty i podatki lokalne na 2012 rok, listopad – 
bezpieczeństwo na terenie Gminy; grudzień – przyjęcie budżetu Gminy 
Sulików na 2012 rok.

S towarzyszenie  wie jsk ie  
„Wspólnie w przyszłość” 
działające na terenie wsi 
Mikułowa chcąc pozyskać 
środki ze źródeł zewnętrznych na 
podejmowane przez siebie 
działania, zorganizowało 11 
marca 2011 r. w świetlicy 
wiejskiej w Mikułowej szkolenie 
nauk i  p i s an i a  wniosków 

Nowe godziny pracy 
Urzędu Gminy SulikówW niedziele 3 kwietnia 2011 roku zgodnie 

z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb 
Rolniczych odbędą się wybory do Izb 
Rolniczych. Czynne i bierne prawo wyborcze 
w wyborach powszechnego samorządu 
rolniczego mają członkowie Izby, którymi są: 

podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów 
specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. Za 
pośrednictwem Izby Rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na 
rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów, projekty 
aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej, rynku rolnego oraz 
obszarów wiejskich, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie 
i poprawę jakości życia na wsi, współpracę z polskimi i zagranicznym
 i organizacjami producentów rolnych. Zgodnie z ustawą o Izbach 
Rolniczych w gminach, w których powierzchnia użytków rolnych nie 
przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, a w gminach 
posiadających powyżej 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się 
dwóch członków. W miastach na prawach powiatów grodzkich, 
wybrany może zostać tylko jeden rolnik, który wejdzie do składu Rady 
Powiatowej utworzonej w sąsiadującym powiecie ziemskim. W Gminie 
Sulików rolnicy wybierać będą dwóch członków do Rady Powiatowej 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 

o 
Moderator projektów ”Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, który działa 
z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
W praktycznej nauce pisania wniosków uczestniczyło 16 osób.

dofinansowanie. Moderatorem projektu był Pan Krzysztof Szustka-
I dzień wiosny w SP Studniska

Zakaz wypalania traw
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WYBORY SOŁTYSÓW 2011
W dniu 28 lutego 2011 r. Rada Gminy Sulików na piątej już w obecnej kadencji sesji podjęła 
uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących rad sołeckich na terenie 
Gminy Sulików. Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w poszczególnych 
sołectwach na których odbędą się wybory sołtysów:

Lp. Sołectwo Termin zebrania Miejsce zebrania Radny prowadzący zebranie

1 Sulików 18.03.2011 r. godz. 18:00 ZSPiG w Sulikowie Bogusława Delijewska

2 Mała Wieś Dolna 18.03.2011 r. godz. 17:00 Urząd Gminy Sulików Grzegorz Konarski

3 Mała Wieś Górna 02 .04.2011 r. godz. 16:00 Świetlica wiejska w Mikułowej Weronika Ziółkowska

4 Studniska Dolne 08.04.2011 r. godz. 16:30 Remiza OSP Studniska Bogdan Kaczmarczyk

5 Studniska Górne 08.04.2011 r. godz. 18:30 Świetlica wiejska w Studniskach Górnych Agnieszka Nachotko

6 Mikułowa 31.03.2011 r. godz. 18:00 Świetlica wiejska w Mikułowej Weronika Ziółkowska

7 Wrociszów Dolny 07.04.2011 r. godz. 16:00 Świetlica wiejska we Wrociszowie Dolnym Andrzej Dominikowski

8 Wrociszów Górny 26.03.2011 r. godz. 18:00 Świetlica wiejska we Wrociszowie Górnym Marian Kurek

9 Radzimów Dolny 06.04.2011 r. godz. 18:00 Świetlica wiejska w Radzimowie Dolnym Tadeusz Polowy

10 Radzimów Górny 22.03.2011 r. godz. 18:00 Budynek po byłej szkole podstawowej Józef Ziomek

11 Bierna 05.03.2011 r. godz. 18:00 Szkoła Podstawowa w Biernej Genowefa Wilczak - Raczak

12 Miedziana 25.03.2011 r. godz. 17:00 Świetlica wiejska w Miedzianej Anna Pawlak

13 Stary Zawidów 17.03.2011 r. godz.. 17:30 Świetlica wiejska w Starym Zawidowie Jerzy Nowicki

14 Skrzydlice 26.03.2011 r. godz. 16:00 Świetlica wiejska w Skrzydlicach Marian Kurek

15 Wilka 29.03.2011 r. godz. 16:00 Świetlica wiejska Andrzej Dominikowski

16 Wilka Bory 29.03.2011 r. godz. 18:00 Mieszkanie Sołtys Grażyny Szpak Andrzej Dominikowski

Wybory sołtysa pomimo tego, że nie mają medialnej oprawy 
i rozgłosu są bardzo ważne dla umacniania samorządności 
w kraju, zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu. Praca sołtysa 
jest przede wszystkim pracą społeczną, czym zatem należy się 
kierować dokonując wyboru? Przyjrzyjmy się zatem bliżej roli 
sołtysa. To że mieszkańcy sołectwa za pośrednictwem zebrań 
wiejskich i swojego sołtysa mogą reprezentować interesy 
społeczności sołeckiej względem organów gminy i organów 
administracji rządowej wiadomo nie od dziś. Ważne jest jednak, 
że oprócz tego mogą również organizować wspólną działalność 
mieszkańców w sprawach publicznych, mających znaczenie dla 
sołectwa i gminy np. opieka nad młodzieżą, opieka zdrowotna, 
pomoc społeczna, upowszechnianie kultury, utrzymanie 
porządku, podtrzymanie lokalnych tradycji. Częstym zarzutem 
ze strony mieszkańców do władz gminy jest nie uczestniczenie
 w Zebraniach Wiejskich. Istotnym faktem jest, że to właśnie 
sołtys  zwołuje zebrania i to on musi zadbać o to, by uczestniczył 
w nim Wójt. I tutaj wiele zależy od aktywności sołtysa - m.in. ile 
tych spotkań wiejskich zorganizuje w roku, i jaki uzgodni 
program spotkania. Sołtys spełnia zatem trzy podstawowe 
funkcje: łącznika, organizatora i administratora. Sołtys jest 
łącznikiem między mieszkańcami a organami gminy (Wójt oraz 
Rada Gminy), co oznacza, że z jednej strony powinien 
sygnalizować organom gminy potrzeby i problemy 
mieszkańców swojej wsi, a z drugiej przekazywać treści uchwał 
rady gminy, decyzji i zarządzeń wójta do mieszkańców swojego 

ROLA I ZNACZENIE FUNKCJI SOŁTYSA WE WSPÓLNOCIE 

 sołectwa. Po drugie sołtys jest organizatorem Zebrań Wiejskich, 
na których omawiane są wspólne sprawy dotyczące sołectwa. 
To on przygotowuje program zebrania, to on zbiera pomysły 
i pilnuje porządku obrad. Sołtys też organizuje wspólne prace 
mieszkańców sołectwa, uzgodnione na Zebraniu Wiejskim i stara 
się je koordynować. A wreszcie sołtys to administrator, który 
pilnuje, aby ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i uchwały 
organów gminy, powiatu, województwa były znane w sołectwie 
i wykonywane. Do powszechnych zadań sołtysa należy też 
zbieranie podatków czy przekazywanie ważnych komunikatów. 
Sołtysowanie to praca przede wszystkim społeczna, dająca duże 
możliwości tym, którzy naprawdę chcą coś dla swojej 
miejscowości zrobić, ale stawiająca przed kandydatem na sołtysa 
bardzo duże wymagania. Na  pytanie jakim człowiekiem 
powinien  być sołtys? Należy odpowiedzieć, że z pewnością  
powinien umieć słuchać i rozmawiać z ludźmi, zmotywować ich 
do działania społecznego na rzecz swojego miejsca 
zamieszkania, czy powinien potrafić łączyć ludzi, integrować 
ich, budować porozumienie w kwestiach drażliwych 
i konfliktowych. Powinien także mieć odwagę reprezentować 
mieszkańców i ich postulaty na posiedzeniach Rady Gminy 
i przed Wójtem, powinien być także otwarty na nowe pomysły 
dotyczące rozwoju wsi, uczyć się i współpracować z lokalnymi 
organizacjami, które mogą nie tylko pomóc w jego pracy, ale 
zasadniczo zmienić jakość życia mieszkańców wsi. 



W dniu 27 lutego 2011 roku w Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie odbył się turniej halowej 
piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Sulików. To już tradycja, że co roku biorą w nim udział drużyny 
zrzeszone z terenu Gminy Sulików i sąsiednich powiatów. W tym roku  udział wzięły kluby sportowe: 
„Bazalt” Sulików, „Błękitni” Studniska, „Cosmos” Radzimów, „Piast” Zawidów, „Przyszłość” 
Dłużyna. Zdrowa rywalizacja nie opuszczała piłkarzy i po rozegraniu meczy każdy z każdym, 
końcowa klasyfikacja wyglądała następująco: 1.  „Piast” Zawidów, 2.  „Cosmos” Radzimów,
3.  „Błękitni” Studniska,  4.  „Bazalt” Sulików,  5.  „Przyszłość” Dłużyna.

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY SULIKÓW 

Na zakończenie Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików złożył na ręce kapitanów trzech zwycięskich klubów puchary oraz każdej 
drużynie biorącej udział w rozgrywkach wręczył pamiątkowe dyplomy i piłki do gry. Najlepszym strzelcem turnieju został Tomasz 
Kasiński. 

100 LAT JUBILATKI Z SULIKOWA

Pani Aldona Żytkowska, mieszkanka Sulikowa skończyła 15 
marca 2011 roku 100 lat. W imieniu lokalnego samorządu 
Jubilatkę gościnnie odwiedził Robert Starzyński Wójt Gminy 
Sulików wraz z Janem Soleckim Przewodniczącym Rady Gminy 
Sulików. Pani Aldona oprócz urodzinowego torta, kwiatów 
i tradycyjnych życzeń otrzymała listy gratulacyjne m. in. od  
Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska. Jubilatka 
urodziła się 15 marca 1911 roku w miejscowości Derewna na 
Białorusi, w wieku 9 lat straciła ojca i została skierowana na 
roboty przymusowe. Po stracie matki zajmowała się młodszym 
rodzeństwem, zarabiając ciężką pracą na utrzymanie rodziny. 
W 1936 roku wyszła za mąż za Alfreda Żytkowskiego, w czasie 
wojny mąż na 2 lata wstąpił do wojska. W tym czasie Pani Aldona 
mieszkając w domu teściów wychowywała trójkę dzieci 
i pracowała na gospodarstwie męża. Całe gospodarstwo spaliło 
się w trakcie wojny i Pani Aldona z małymi dziećmi i teściową 
przez pewien czas zmuszona była ukrywać się w schronie. 
Po wojnie wyjechała do Polski gdzie osiedliła się na stałe. Radość z każdej chwili życia - to jak wynika z tego, co mówiono podczas 
uroczystej wizyty-recepta na długie życie. Życzmy więc Jubilatce, aby radość z życia i zdrowie towarzyszyły jej jak najdłużej.
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Kalendarzowa (astronomiczna) wiosna co roku rozpoczyna 
się 21 marca. Właśnie tego dnia dzień i noc są równej długości. 
W naszej szerokości geograficznej o tej porze roku przyroda 
budzi z zimowego snu. Zielenią się trawniki, kiełkują kwiaty 
i pąki na gałęziach drzew, jest coraz cieplej. To także czas 
zasiewów i oczekiwania na plony. Ludzie wierzyli, że obrzęd 
topienia Marzanny może to przyśpieszyć, ma też 
symbolizować dostatek w nadchodzącym roku. Kolorowo, 
zabawnie, różnorodnie - tak uczniowie i nauczyciele spędzili 
pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej w Studniskach. 

Wszyscy uczniowie szkoły przyszli na zajęcia ubrani bardzo 
kolorowo. Wiosenna impreza dała okazję wszystkim uczniom do 
zaprezentowania różnych talentów: plastycznych, muzycznych 
czy choćby organizacyjnych. W klasach IV- VI przeprowadzono 
„Wiosenny quiz” oraz konkurs karaoke. Młodsze klasy 
przygotowały kolorowe stroje i hasła witające wiosnę. Na 
zakończenie cała szkoła wyruszyła na poszukiwanie wiosny. 
Kolorowy korowód przeszedł przez miejscowość witając wiosnę 
i żegnając zimę na rok. Słowem – pierwszy dzień wiosny 
w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych był bardzo 
wesołym dniem i to udzieliło się wszystkim na długi, długi, długi 
czas.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W STUDNISKACH 



 ZMIANA GODZINY PRACY 
URZĘDU GMINY SULIKÓW

Informujemy, że zmianie uległy także godziny 
przyjmowania przez Wójta Gminy Sulików w sprawie 
skarg i wniosków.

STREFOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W SULIKOWIE

W sobotę 20 marca 2011 w Środowiskowej Hali Sportowej 
w Sulikowie rozegrano strefowy turniej do XI Dolnośląskich 
Igrzysk LZS w tenisie stołowym. Organizatorem imprezy było 
Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Zgorzelcu oraz Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Sulikowie. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
medalami oraz pamiątkowymi dyplomami, a pierwsza dwójka 
zawodników z każdej kategorii otrzymała prawo gry w finale 
dolnośląskim, który obędzie się już 3 kwietnia 2011 r. również 
w Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie. 

Rozpoczęcie Finału XI Dolnośląskich Igrzysk LZS 
3 kwietnia 2011,godz. 10:00 - Środowiskowa Hala 

Sportowa w Sulikowie
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników tenisa 

stołowego i liczymy na gorący doping!!! 

Strefowy turniej po raz pierwszy odbywał się na sprzęcie 
sportowym będącym na wyposażeniu Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. Dzięki staraniom 
Urzędu Gminy Sulików i ogromnej uprzejmości sponsorów 
udało się zakupić 12 sztuk stołów do tenisa stołowego.
Szczególne podziękowania za wkład finansowy przy 
organizacji turnieju dla firm:
-  „Bilfinger Berger Budownictwo S.A.”  w Warszawie,
-  „Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.” w Warszawie,
-  „Soley Areca Sp. z o.o. SP.K.” w Sulikowie,
- „Zakładu Ogólnobudowlanego Stanisław Szypiłow” 
w Lubaniu,
-  „Sitcontec Polska Sp. z o.o.” w Bolesławcu,
- „Przedsiębiorstwa Budowlanego Zdzisław Strykowski S.J” 
w Radzimowie.

W efekcie rozgrywek strefowych w trzech kategoriach 
wiekowych do Finału XI Dolnośląskich Igrzysk LZS 
zakwalifikowali się:

Młodzik: Damian Trawicki z Włosienia
Młodziczka: Sandra Butrym, Radostów
Kadet: Sebastian Nikadon, Sulików
Kadetka: Klaudia Stawiarska, Pieńsk
Junior: Mateusz Adamczuk, Zaręba
Juniorka: Monika Kupisz, Włosień
Senior: Miłosz Atlak, Włosień
Seniorka: Agnieszka Sielewicz ze Zgorzelca. 
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PONIEDZIAŁEK 7:30 16:00

WTOREK 7:30 15:30

ŚRODA 7:30 15:30

CZWARTEK 7:30 15:30

PIĄTEK 7:30 15:00

00 15poniedziałek od 14 -16 .
Obecnie interesanci przyjmowani są w każdy 

ZMAGANIA RECYTATORÓW

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie jest organizatorem 
finału corocznego konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy Sulików. Konkurs popularyzuje 
literaturę poprzez piękno słowa mówionego, a jednocześnie 
przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W dniach 
9 i 10 lutego br. w Szkole Podstawowej w Biernej rozstrzygnięty 
został etap na szczeblu gminnym, który pozwolił wyłonić 
reprezentację Gminy Sulików na eliminacje powiatowe. Jury 
wysoko oceniło przygotowanie wszystkich uczestników
 i wytypowało 3 uczennice klas I-III: Aleksandrę Szpak ze Szkoły 
Podstawowej w Biernej, Natalię Janiak i Wiktorię Kubiszewską 
ze Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych, natomiast 
z klas IV-VI: Natalię Skóra i Paulinę Traczyk ze Szkoły 
Podstawowej w Biernej oraz Marcelinę Starzyńską i Urszulę 
Ilnicką ze Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Uroczystego 
wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Sulików Robert 
Starzyński oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka w Sulikowie 
Zbigniew Jaworski.  PRZYPOMINAMY 

O ZAKAZIE 
WYPALANIA TRAW

Przypominamy o zakazie wpalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk i szuwarów. Za wykroczenia tego typu grożą 
surowe sankcje karne - kara grzywny albo aresztu. Od 2004 
roku rolnikowi, któremu udowodniono wypalanie traw musi się 
liczyć z utratą dopłaty unijnej. Pożary nieużytków, z uwagi na ich 
charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił 
i środków straży pożarnej! 

PAMIĘTAJMY! WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ 
NIEBEZPIECZNE, ALE I TEŻ NIEDOZWOLONE!
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