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Z życia gminy

Wielkanocny Bieg Dla Jaj

Gminne obchody 220 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja

Dzieci z SP w Studniskach
na Festiwalu Piosenki 
Międzynarodowej w Zgorzelcu

X zjazd oddziału gminnego
związku OSP RP

Gospodarka odpadami
na terenie Gminy Sulików

W d n i u  9  m a j a  2 0 11  r o k u  
Przedstawiciele  Klubu Sportowego 
„Bazalt” Sulików: Panowie Andrzej 
Muniak oraz Tadeusz Kurasiewicz 
odebrali nowoczesną kosiarkę do trawy 
– traktor spalinowy marki Partner wraz 
z przyczepką. Przekazania dokonał 
Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików.

Najmłodsi uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Studniskach 
Dolnych 19 kwietnia br. już po raz 
trzeci w ramach tzw. ”lekcji 
warsztatowej” wyjechały na 
wycieczkę do Görlitz do ZOO. Tym 
razem dzieci miały okazję poznać 
g a t u n k i  z w i e r z ą t  ż y j ą c y c h  
w różnych strefach klimatycznych.

W piątek 29 kwietnia 2011 
roku o godz. 11:00 na terenie 
KWB Turów odbyło się 
przekazanie wozu bojowego 
m a r k i  S T A R  2 6 6  
wyposażonego w zbiornik 
wodny o pojemności 5000 
litrów oraz w autopompę. 
Dotychczas auto służyło 
w zakładowej straży pożarnej  
KWB Turów. Przy odbiorze auta obecny był Robert Starzyński Wójt 
Gminy Sulików, który osobiście odebrał kluczyki z rąk Komendanta ZSP
 i jako pierwszy miał okazję odbyć tzw. jazdę próbną. W ten sposób kolejna 
jednostka z terenu gminy została wyposażona w samochód strażacki, 
którym będzie mogła wyjeżdżać na akcje, zawody i ćwiczenia. Mamy 
nadzieję, że otrzymanie samochodu jeszcze bardziej usprawni działalność 
jednostki oraz zmobilizuje do zaprezentowania się na najbliższych 
zawodach sportowo-pożarniczych.

Dodatkową atrakcją jaka czekała na grupę była możliwość nauki ubijania 
masła, jak się okazało wszyscy zwycięsko wyszli z tej próby. Po części 
warsztatowej dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności sprawnościowe 
na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. 

Gościnna wizyta burmistrza
miasta Wolin w Gminie Sulików

Pożegnanie sołtysów

Z okazji Światowego Dnia Ziemi w dniu 29 
kwietnia 2011 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Biernej przyłączyły się do akcji sprzątania ziemi, 
która w tym roku obchodzona była pod hasłem „Las 
całkiem blisko nas". Nasza Gmina co roku włącza się 
do tej inicjatywy zapraszając zainteresowane szkoły 
i sołectwa. W ramach akcji w Szkole Podstawowej 
w Biernej zorganizowany został konkurs plastyczny, 
a najlepsze prace zostały nagrodzone pamiątkowymi 
dyplomami. Po części oficjalnej dzieci w asyście 
Roberta Starzyńskiego Wójta Gminy Sulików 
wyruszyły w teren, aby uporządkować obejście 
szkoły i pobliski lasek.

Wd
miejsce techniczny odbiór placu zabaw 
przy ulicy Garbarskiej. Wśród 
urządzeń znalazły się: karuzele, 
h u ś t a w k i ,  b u j a k i ,  z e s t a w  
sprawnościowy ”Przedszkolak”, dwie 
dwie wieże z mostkiem linowym  

niu 27 maja 2011 roku miał 

i piaskownica, boisko do siatkówki plażowej, stół do tenisa. Mamy będą 
mogły doglądać swoje pociechy na wygodnych ławkach. 

Profesjonalny sprzęt będzie wykorzystywany do 
bieżącego utrzymywania murawy na boisku 
sportowym. Zakupu dokonano w ramach funduszu 
sołeckiego sołectwa Sulików. 



GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE GMINY SULIKÓW

Na terenie Gminy Sulików zaszły zmiany jeśli chodzi 
o gospodarkę odpadami. Chciałbym zabrać głos w tej sprawie 
i wskazać powody dla których podjęte zostały działania 
związane ze zmianą odbiorcy odpadów. Po wielomiesięcznych 
negocjacjach z samorządem Lubania,  w kwietniu 

Nazwa jednostki Wysokość opłaty

Urząd Miasta
 i Gminy w Węglińcu 

120 zł/m3 – dla osób, które segregują odpady, 
140 zł/m3 – dla pozostałych osób.

Urząd Miejski 
w Olszynie 

62 zł/m3 + VAT – dla osób, które segregują odpady,
68 zł/m3  + VAT – dla pozostałych osób. 
ZGIUK w Lubaniu pobiera opłatę 63 zł netto za m3 na osobę.

Urząd Miejski
 w Zawidowie 

65 zł brutto/m3, przygotowywana jest zmiana uchwały. Obecnie MPGK w 
Zgorzelcu stosuje stawkę 93,72 zł netto za m3. ZGIUK w Lubaniu stosuje 
stawkę 70 zł netto za m3 na osobę.

Gmina Zgorzelec opłata za odbiór odpadów w ZGIUK w Lubaniu wynosi 69 zł netto za m3 
na osobę.

Urząd Miasta Lubań górna stawka opłat za odbiór odpadów wynosi 66 zł/m3 – dla osób, które 
segregują, 73 zł/m3 – dla pozostałych osób.

WYSOKOŚĆ OPŁAT W OŚCIENNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

doprowadziliśmy do podpisania porozumienia, w ramach którego Gmina 
Sulików współfinansować będzie budowę biokompostowni na terenie 
Zakładu Utylizacji Odpadów w Lubaniu. Decyzja o zawarciu porozumienia 
umożliwi nam prowadzenie właściwej gospodarki odpadami na terenie 
Gminy oraz pozwoli uzyskać niezbędne certyfikaty potwierdzające 
segregację odpadów, które są niezbędne, aby uniknąć wysokich kar. Od 
początku maja możliwe jest podpisywanie nowych umów na wywóz 
nieczystości z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. 
Inne firmy tj.  Łużycka Higiena Komunalna oraz Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Zgorzelcu nie są w stanie dłużej obsługiwać terenu naszej 
gminy i wypowiedziały dotychczasowe umowy mieszkańcom. 

W przypadku ŁHK ma na to wpływ decyzja o zamknięciu z dniem 30 czerwca 
składowiska w Pieńsku i straty finansowe jakie firma poniosła w ubiegłym 
roku na swojej działalności (98.000zł tylko z racji wywozu odpadów z gminy 
Sulików) Można było ich uniknąć gdyby w porę reagowano na  tę sytuację. 
Obecnie pozostaje tylko likwidacja spółki i zakończenie jej działalności. 
Natomiast wysypisko śmieci w Jędrzychowicach gdzie wywożone są odpady 

przez  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Zgorzelcu nie jest w stanie dłużej zbierać 
odpadów odbieranych z kilku gmin. Firma 
wypowiadając umowy naszym mieszkańcom 
zabezpiecza w ten sposób potrzeby głównie 
mieszkańców Zgorzelca. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że oferta zaproponowana przez ZGiUK 
może nie przemawiać do wszystkich mieszkańców. 
Potencjalnie wydaje  się mniej korzystna dla 
małych gospodarstw domowych – jedno 
i dwuosobowych. Każde rozwiązanie ma swoje 
wady i zalety, jednak oferta ZGiUK zachęca do 
większej segregacji odpadów. Pomocne w tym 
będą funkcjonujące pojemniki do odpadów 
segregowanych, które umożliwiają zbieranie do 
oddzielnych pojemników plastiku, szkła i papieru. 
Warto też powiedzieć, że od wielu lat system 
lubańskiej firmy sprawdza się w innych gminach: 
Platerówce, Olszynie, Siekierczynie, Lubaniu. 
Śmieci wywożone są co dwa tygodnie i każdy 
mieszkaniec przyzwyczaił się już do tego. Być 
może problem tkwi bardziej w naszych 
przyzwyczajeniach niż w przełożeniu się 
częstotliwości wywozu nieczystość na jakość 
świadczenia usług. Chciałem nadmienić, że 
warunki zaproponowane przez ZGiUK, jeśli chodzi 
o jedno i dwuosobowe gospodarstwa domowe, 
mogą być dodatkowo negocjowane. Jeśli mieszczą 
się w tym samym budynku,  mogłyby 
współużytkować jeden większy pojemnik i dzielić 
się opłatą.  Oczywisty jest fakt, że nikogo nie 
można zmusić do podpisania umowy z żadną firmą, 
ale każdy z nas musi pamiętać o tym, że ciąży na 
nim obowiązek okazania się umową na wywóz 
nieczystości. Myślę, że termin na podpisywanie 
umów do końca czerwca jest wystarczający i liczę 
na świadomość ekologiczną każdego mieszkańca 
naszej gminy.

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

Informujemy, że cena podana przez ZGiUK Lubań – 68 zł netto jest ceną za 1 m3 odpadów odbieranych co dwa 
tygodnie. Dla przykładu:

Jeśli rodzina dysponuje pojemnikiem standardowej pojemności 110 l to będzie płacić kwartalnie: 1m3 = 1000 l

6 x 110 l = 0,66 m3 

ilość opróżnianych pojemników
kwartalnie, (w miesiącu 
wywożone co 2 tyg.)                

ilość śmieci produkowana 
kwartalnie

Prosty rachunek: 0,66 m3 x 68 zł = 45 zł + VAT 

POŻEGNANIE SOŁTYSÓW 
W piątek 13 maja br. w świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym 
odbyło się uroczyste pożegnanie sołtysów z okazji zakończenia kadencji 
2007-2011.  Na 16 przewodniczących sołectw 11 zostało wybranych 
ponownie. Podczas uroczystości wszystkim sołtysom pełniącym swoje 
funkcje w poprzedniej kadencji Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików 
wraz z Janem Soleckim - Przewodniczącym Rady Gminy Sulików 
wręczył podziękowania oraz upominki. Serdecznie dziękujemy 
ustępującym sołtysom za pracę na rzecz gminy Sulików, a nowym na 
najbliższe cztery lata życzymy powodzenia i determinacji w działalności.

cena jaką mieszkaniec będzie płacił 
kwartalnie za wywóz odpadów 
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WIELKANOCNY BIEG DLA JAJ
We wtorek po Świętach Wielkanocnych 25 biegaczy wystartowało w "I Wielkanocnym biegu dla Jaj". Główną ideą imprezy 
sportowej było wsparcie chorego gimnazjalisty Grzesia Woźniaka. Pomysłodawcą biegu był Grzegorz Żak, miejscowy poeta, 
satyryk, podróżnik, który chcąc zachęcić do udziału w imprezie opowiadał: "W sumie przemierzymy około 10 km, kierując się 

W dniu 2 maja 2011 roku w miejscowości Łowin miał miejsce X Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Sulikowie, w którym uczestniczyło 15 delegatów. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się: Kazimierz Słabicki Prezes Zarządu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wiesław Wypych Komendant 
Powiatowy PSP w Zgorzelcu, Piotr Konwiński Zastępca Burmistrza Miasta 
Zgorzelec, Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików. Celem spotkania 
delegatów na zjazd było podsumowanie i ocena upływającej pięcioletniej 
kadencji Zarządu oraz wybór nowych władz. Na wstępie uczczono minutą 
ciszy druhów, którzy na zawsze opuścili szeregi straży. Sprawozdanie 
z pięcioletniej działalności Zarządu przedstawił Prezes Jan Kolbuch. W tym 
okresie m.in. zakupiono nowy sprzęt pożarniczy, pozyskano samochód 
b o j o w y  o r a z  w  c z ę ś c i  w y m i e n i o n o  u m u n d u r o w a n i e .

X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP

Zjazd był dobrą okazją do złożenia podziękowań za finansowe i rzeczowe 
wspieranie działalności Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Sulików. W sposób szczególny podziękowano: Arturowi 
Bielińskiemu Staroście Zgorzeleckiemu, Rafałowi Groniczowi 
Burmistrzowi Miasta Zgorzelec, Stanisławowi Żuk Dyrektorowi Oddziału 
PGE GiEK S.A. KWB Turów. Za długoletnią pracę i poświęcenie na rzecz 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulików odznaczono 
druhów Jana Jaworskiego oraz Ryszarda Paprockiego. Ponadto czterech 
s t r a ż a k ó w  o d z n a c z o n o  m e d a l e m  w z o r o w e g o  s t r a ż a k a .

wskazaniami zaprzyjaźnionych młodych ludzi i napędzani 
dwiema ideologiami: ideologia płytsza to zrzut kalorii 
poświątecznych. Ideologia głębsza - wsparcie tym biegiem 
chorego na raka Grześka Woźniaka, fajnego chłopaka (syna 
Waldka Woźniaka, znanego ratownika ze Zgorzelca) - mówi 
Żak. - Także bieg dla jaj ale nie do końca dla jaj. Zrobimy 
dobrowolną zrzutę na wpisowe i część przeznaczymy na 
operację dla chłopaka." Z pomocą w organizacji trasy 
przybyli ratownicy ze zgorzeleckiej grupy ratownictwa PCK, 
harcerze z 96 DSH MOST, znajomi, przyjaciele i mieszkańcy 
ze Studnisk. Całą imprezę finansowo wsparła Gmina 
Sulików, nieodpłatny transport zapewniła firma Vektor Jacka

Pławiaka z Zawidowa. Wśród biegaczy gościła romaitość, był 
biegacz z psem, sołtys Mikułowej, dwie diablice i biegnący boso 
wędkarz. Każdemu z uczestników przyświecała jedna wspólna myśl 
– dobra zabawa a przy okazji pomoc choremu gimnazjaliście. Meta 
biegu zlokalizowana była na Farmie na rozdrożu, gdzie na 
uczestników biegu czekał ciepły posiłek i dodatkowe atrakcje. 
Zwycięzcą z czasem 35:47 okazał się Wojciech Biernacki, który w 
nagrodę otrzymał strusie jajo. Pozostali uczestnicy zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi jajami, wśród których znalazło się 
wykonane przez Zakład Ceramiczny w Bolesławcu artystycznie 
zdobione ceramiczne jajo a także symboliczne 20 sztuk wiejskich 
jaj. Cieszymy się, że pomysły na tego typu imprezy rodzą się dla 
głębszych ideii i mamy nadzieję, że za rok odbedzie się kolejna 
edycja Wielkanocnego biegu dla Jaj.

W drodze głosowania w skład Zarządu weszli: Prezes - Jan Kolbuch, 
Wiceprezes - Robert Traczyk, Wiceprezes - Wiesław Byczek, Komendant - 
Grzegorz Fleszar, Skarbnik - Arkadiusz Szeszko, Sekretarz - Radosław 
Tymiński. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Grzegorz Kolbuch, 
Wiceprzewodniczący - Kazimierz Traczyk, Sekretarz - Dariusz Kryński
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3 maja 2011 roku w ramach gminnych obchodów 220 Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji Trzeciego Maja w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Sulikowie, odbyła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę. W tegorocznych 
obchodach uczestniczyli m.in. Roman Brodniak Poseł na Sejm RP, Artur 
Bieliński Starosta Zgorzelecki, Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, Jacek 
Flaszyński Zastępca Wójta Gminy Sulików, Jan Solecki Przewodniczący 
Rady Gminy, Ks. Proboszcz Janusz Kankiewicz, Ks. Proboszcz Andrzej 
Wojciechowski, Ks. Wikariusz Adam Szpotański, radni, sołtsi, 
przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy Gminy.Po Mszy 
Świętej uczestnicy uroczystości przy udziale pocztów sztandarowych 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło w Sulikowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach 
Dolnych oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II
 w Sulikowie udali się pod obelisk na Placu Wolności. Patriotyczną część

GMINNE OBCHODY 220 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Niecodzienną wizytę 5 maja 2011 roku miał Robert Starzyński Wójt Gminy 
Sulików, który gościł na terenie naszej Gminy Eugeniusza Jasiewicza 
Burmistrza Miasta i Gminy Wolin. Delegacja z Urzędu Miasta Wolin 
przyjechała z zamiarem wymiany doświadczeń z zakresu pozyskiwania 
środków ze źródeł zewnętrznych na realizację prowadzonej obecnie w naszej 
gminie inwestycji związanej z budową sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Spotkanie włodarzy obu gmin, Prezesa Spółki SUPLAZ, Inżyniera 
Kontraktu i Dyrektora Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na terenie 
budowy oczyszczalni ścieków w Sulikowie pozwoliło pokazać efekty 
realizacji inwestycji oraz opowiedzieć w skrócie kilkuletnią historię 
pozyskiwania 36 mln dotacji. Jak widać wymiana doświadczeń przy 
zamiarze realizacji tego typu inwestycji jest bezcenna i duża odległość obu 
gmin nie była przeszkodą do tego, aby się spotkać. 

obchodów rozpoczęło odegranie Hymnu Państwowego w wykonaniu Orkiestry Rerezentacyjnej Kopali Węgla Brunatnego 
w Bogatyni. Po przemówieniu Wójta Gminy Sulików uroczystość zakończyło symboliczne złożenie kwiatów.

GOŚCINNA WIZYTA BURMISTRZA MIASTA I GMINY  WOLIN W SULIKOWIE

DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDNISKACH DOLNYCH 
NA FESTIWALU PIOSENKI MIĘDZYNARODOWEJ W ZGORZELCU

Pod hasłem „Muzyka uskrzydla” 10 maja br. uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Studniskach Dolnych wzięli udział Festiwalu 
Piosenki Międzynarodowej, który odbył się w Miejskim Domu 
Kultury w Zgorzelcu. Dzieci przygotowane przez Panią Beatę 
Wróblewską zaprezentowały swoje umiejętności gry na flażoletach. 
W ich wykonaniu publiczność usłyszała trzy utwory
 z akompaniamentem fortepianu. Zaskakującym faktem jest, że dzieci 
należą do zespołu, który działa w szkole od października zeszłego 
roku, a już mogą zaprezentować się przed tak liczną publicznością. Po 
występie na uczestników czekał poczęstunek, nagrody oraz  wymiana 
wrażeń z  kolegami i koleżankami z innych szkół. Gościem 
honorowym wydarzenia artystycznego był dr Albrecht Goetze 
inicjator i pomysłodawca festiwalu. Cieszymy się, że dzieci z różnych 
szkół, zarówno z Polski, jak i z Niemiec miały okazję zaprezentować swoje talenty i umiejętności muzyczne na prawdziwej scenie. 
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Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików
Tel. 75 77 87 288, 289; Fax: 75 77 56 922 

e-mail: ug@sulikow.pl

Bieżące informacje z życia Gminy Sulików na stronie internetowej: www.sulikow.pl
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