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W numerze:

Z życia gminy

X Miejsko - Gminne Zawody
Sprawnościowe - Obronne

Miesiąc bezpieczeństwa 
w Lafarge

Dzień Dziecka Przedszkolaków

Program kadencyjny
Rady Gminy Sulików

polega na adaptacji świetlicy wiejskiej na potrzeby sali gimnastycznej 
i świetlicy wiejskiej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe  GEOBIURO  Artur Mróz ze Zgorzelca.

Rozpoczęły się prace związane z remontem drogi dojazdowej do 
Ksawerowa. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania, którym 
zostało Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
z Bogatyni. Firma przedstawiła cenowo najkorzystniejszą ofertę i spełniła 
wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

„Wyprawka Szkolna”

III Krajowa Wystawa
Saksońska „ VIA REGIA”

Grupa czterdziestu trzech uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Biernej od 4 do 10 maja 2011 roku 
przebywała na zielonej szkole w Ustroniu Morskim. 
W ramach programu uczniowie uczestniczyli 
w wycieczkach krajoznawczych po nadmorskiej 
miejscowości oraz korzystali z licznych atrakcji 
turystycznych. 

T
ś w i e t l i c y  w i e j s k i e j  
w Studniskach Dolnych, 
budynek ma już położone 
nowe pokrycie dachowe, 
wymieniona została stolarka 
okienna, wewnątrz budynku 
w y m i e n i o n o  i n s t a l a c j ę  
elektryczną oraz wykonane 
z o s t a ł y  t y n k i . Z a d a n i e  

rwają prace remontowe 

Gmina Sulików przystąpiła do drugiej edycji 
konkursu pn. „100 placów zabaw na 100 lat 
NIVEA”, która rozpocznie się w sierpniu. Nagrodą 
główną w konkursie jest wybudowanie placu 
zabaw przez organizatora – firmę NIVEA. Jako 
lokalizację placu zabaw dla dzieci gmina wskazała Z dniem 10 czerwca br. Jan Hasiuk zakończył 

pełnić funkcję Kierownika Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Sulikowie.  Robert Starzyński 
Wójt Gminy Sulików złożył Panu Hasiukowi 
podziękowania za pracę na rzecz  Gminy.

sołectwo Radzimów Górny – teren przed byłą szkołą podstawową a obecnie 
świetlicą wiejską.  O zwycięstwie w  konkursie decydują głosy internautów. 
W każdej edycji konkursu, a jest ich cztery do wygrania jest 25 placów 
zabaw. Od 1 sierpnia zapraszamy do oddawania głosów na lokalizację 

Z dniem 1 czerwca w Urzędzie Gminy Sulików stanowisko sekretarza 
objęła Pani Elżbieta Piotrowska, uzyskując w  wyniku przeprowadzonego 
naboru największą liczbę punktów. Pani Elżbieta przez siedem lat pełniła 
funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Komunikacji w Starostwie 
Powiatowym w Zgorzelcu oraz przez dwa lata funkcję Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Zawidowie.

W 
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  
i Gimnazjum w Sulikowie miała 
miejsce III edycja koncertu 
charytatywnego „Myśl sercem” 
organizowanego przez Szkolne 
Koło „Caritas" w Sulikowie. W 
tym roku imprezie towarzyszyła 
aukcja dobroczynna na której 
wystawione zostały zdjęcia

dniu 22 maja w Zespole 

przedstawiające uroki przyrody Sulikowa i okolic. Pozostałe fotografie 
posłużyły do stworzenia w szkole stałej ekspozycji uświetniającej rok 
beatyfikacji patrona Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Sulikowie – Jana Pawła II.

Sesja absolutoryjna

placu zabaw w Radzimowie Górnym, o szczegółach 
akcji będziemy na bieżąco informować na stronie 
www.sulikow.pl. 

Niecodzienne spotkanie
Wyniki testów szóstoklasistów

50. rocznica ślubu
Dzień Dziecka i Matki w Mikułowej



  BIULETYN GMINY SULIKÓW                                                        2                          

III KRAJOWA WYSTAWA SAKSOŃSKA „VIA REGIA”
Grupa flecistów ze Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych prowadzona przez Panią Beatę Wróblewską została zaproszona 
na wielką uroczystość, która odbyła się 21 maja 2011 w Teatrze w Görlitz. Dzieci uczestniczyły w oficjalnym akcie otwarcia Trzeciej 
Krajowej Wystawy Saksońskiej „Via Regia”. Uczniowie po raz pierwszy w swojej krótkiej karierze muzycznej mieli okazję

zaprezentować się na prawdziwej scenie, przed tak liczną i dostojną 
publicznością. Grupa młodych muzyków grała na flażoletach 
z akompaniamentem fortepianu, przygotowane specjalnie na tą 
okazję utwory. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Studniskach 
Dolnych byli najmłodszymi artystami, biorącymi udział w tak dużym 
przedsięwzięciu, ale poradzili sobie doskonale. Wielkim zaszczytem 
było wystąpienie przed profesorem Władysławem Bartoszewskim 
obecnym wśród zaproszonych gości. Całej uroczystości 
towarzyszyła niezwykła oprawa muzyczna, na którą złożyły się 
występy chórów, zespołów i orkiestr dętych, które przybyły do 
Görlitz z całego regionu. Na zakończenie tego wydarzenia 
muzycznego uczniowie odwiedzili „Państwowe Muzeum 
Przyrodnicze w Görlitz”, gdzie mieli okazję obejrzeć stałą 
ekspozycję Muzeum Przyrodniczego. Ekspozycja prowadzi przez 
przyrodę Łużyc do tropikalnych dżungli, na afrykańską sawannę, 
w głąb Ziemi oraz do tropikalnych zwierząt. 

DZIEŃ DZIECKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Gminie Sulików zostały przygotowane 
z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy – wychowankach 
Przedszkola Publicznego w Sulikowie. W dniach 2 i 3 czerwca 2011 roku Gminny 
Ośrodek Kultury w Sulikowie zorganizował dwie imprezy. Na pierwszą z nich 
specjalnie z Warszawy przyjechała pisarka książek dla dzieci Pani Agnieszka 
Frączek. Podczas autorskiego spotkania z poetką maluchy miały okazję 
wysłuchać wierszy zaproszonego gościa, które słyną z humoru, wspaniałych 
rymów i są pełne kolorowych ilustracji wywołujących uśmiech. Spotkanie było 
dla przedszkolaków wielkim przeżyciem, z ogromnym zaciekawieniem słuchały 
poetyckich utworów. Uzupełnieniem gościnnej wizyty był wyjazd 

wychowanków autokarem do Zgorzelca, gdzie dzieci wzięły udział w finale akcji 
pn. „Z książką na walizkach”, propagującej czytelnictwo. Głównym założeniem 
projektu jest dotarcie z książką i jej twórcą do szerokiego grona młodych 
czytelników z najodleglejszych zakątków Dolnego Śląska. Pisarze spotykają się 
z dziećmi i młodzieżą, aby porozmawiać o książkach i tym samym wzbudzić 
w nich zapał do czytania. W trakcie finału w Zgorzelcu dzieci ubrane w kolorowe 
stroje uczestniczyły w przemarszu ulicami miasta do amfiteatru, gdzie czekały na 
nich różnego rodzaju pokazy i występy artystyczne, m.in prezentacje autorów 
książek, pokazy szczudlarzy , występy mażoretek oraz plenerowy spektakl teatru 
„Centrum uśmiechu” z Legnicy. Mamy nadzieję, że tego typu akcje zachęcą 
najmłodszych do czytania książek i rozbudzą ich wyobraźnię, albowiem zapał do 
czytania jest kluczem do wiedzy i sprawności umysłu. 

Już po raz czwarty spółka Lafarge Kruszywa i Beton obchodziła tzw. Miesiąc 
Bezpieczeństwa, który co roku przypada w czerwcu. Akcja jest 
przeprowadzana nie tylko w oddziałach kopalni kruszyw, cementowniach, 
wytwórniach betonu w Polsce, ale we wszystkich 78 krajach, gdzie 
prowadzona jest działalność spółki. W trakcie akcji odbywają się cykliczne 
spotkania z lokalną społecznością, organizowane są imprezy dla 
pracowników i ich rodzin, współpracowników, podwykonawców i klientów. 
Tego typu spotkanie 12 czerwca br. miało miejsce również w sulikowskiej 
Kopalni Radan Bazalt i zostało zorganizowane w formie festynu. Uczestnicy 
imprezy mogli z bliska obejrzeć sprzęt jakim dysponuje kopalnia, zobaczyć 
pokaz sprzętu strażackiego w wykonaniu OSP Studniska Dolne.
Na najmłodszych czekał dmuchany zamek i grupa animacyjna ze Zgorzelca. 

MIESIĄC BEZPIECZEŃSTWA W LAFARGE

Przewodnim tematem tegorocznych obchodów Miesiąca Bezpieczeństwa było bezpieczeństwo na drodze, albowiem ten rodzaj 
wypadków najczęściej dotyka pracowników grupy Lafarge. Spotkania są organizowane przede wszystkim po to, aby podnieść 
świadomość w zakresie bezpieczeństwa oraz wpłynąć na bezpieczne zachowania ludzi. Niedzielne spotkanie na terenie Kopalni 
Radan Bazalt jest dowodem na to jak ważne dla grupy Lafarge jest bezpieczeństwo. Tego typu akcje cieszą, albowiem świadczą 
o tym, że ważna jest ochrona zdrowia i życia każdego pracownika firmy, co znacząco podnosi jakość codziennego życia.

WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.SULIKOW.PL



W dniu 28 maja br. na terenach strzelnicy sportowej w Sulikowie odbyły się X Miejsko-Gminne Zawody Sprawnościowo-
Obronne Szkół Podstawowych Miasta Zawidów i Gminy Sulików.  W zawodach 

X MIEJSKO-GMINNE ZAWODY SPRAWNOŚCIOWO-OBRONNE 
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 składała się suma punktów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych konkurencjach. Komisja sędziowska stwierdziła, że 
poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2011 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA”
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom, rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012  
naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum a także uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, 
z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Wartość pomocy to kwoty: do 180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia niepełnosprawnego 
uczęszczającego do klasy I-III szkoły podstawowej,  do 325 zł – dla ucznia klasy III gimnazjum oraz dla ucznia niepełnosprawnego  
uczęszczającego do klasy I-III gimnazjum, do 210 zł - dla ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do klasy IV-VI szkoły 
podstawowej. Kryteria przyznawania pomocy: pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 
rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 
rodziców zastępczych z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 351 zł 
netto miesięcznie. Pomoc jest udzielana uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych i gimnazjum, pomoc może być udzielona 
uczniom, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pochodzącym z rodzin, w których 
dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Informacje i wnioski można uzyskać w sekretariacie szkoły, 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulików (www.bip.sulikow.pl). 
Zwrot kosztów dofinansowania: Dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) 
koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu-faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego 
opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

WNIOSEK SKŁADA SIĘ DO DYREKTORA SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE 
UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W TERMINIE DO 12.08.2011 r.

udział wzięło 9 czteroosobowych drużyn. Zawody przeprowadzono wyłącznie 
w klasyfikacji drużynowej, a złożyły się na nie następujące konkurencje 
określone w regulaminie zawodów: bieg przełajowy po wytyczonej trasie, 
w trakcie którego drużyny miały dodatkowo do wykonania trzy zadania: 
ułożenie poszkodowanego na noszach i przeniesienie po trasie okrężnej na 
odległość 20 metrów, przeniesienie skrzyni ze sprzętem wojskowym na trasie 
okrężnej o łącznej długości 80 metrów, naprzemienne podłączanie i odłączanie 
prądownicy do węża strażackiego po przebiegnięciu przez każdego z członków 
drużyny wzdłuż rozłożonego odcinka węża, strzelanie do tarczy ze karabinka 
pneumatycznego z odległości 10 m, rzut lotkami do tarczy, rzut granatem do 
celu, rzut piłką do kosza. Na wynik danej drużyny i zajęte miejsce w zawodach

Miejsce Drużyna Skład Punkty 

I Nr 1 SP w Sulikowie Patryk Bortnik, Patryk Poliwka, Bartosz Łojko, Adrian Parada 1190 

II Nr 1 SP w Biernej Wojciech Jeziorowski, Bartłomiej Dziak, Kamil Woźny, Kamil 
Kamiński 

1130 

III Nr 3 SP w Sulikowie Rafał Wilgocki, Radosław Kotliński, Magdalena Wróbel, 
Damian Wieliczko 

983 

IV Nr 2 SP w Sulikowie Kamil Baranek, Adrian Stachyra, Mateusz Wisiecki, Łukasz 
Masłowski 

964 

V Nr 2 SP w Biernej Kacper Trzonek, Paulina Traczyk, Daniel Ziółkowski, Natalia 
Młodożeniec 

959 

VI Nr 1 SP w Zawidowie Ilona Balicka, Sandra Piosna, Damian Habiera, Paweł Urban 946 

VII Nr 2 SP w Zawidowie Gabriel Szostak, Kamil Zienkiewicz, Kornelia Regner, 
Aleksandra Ciereszko 

833 

VIII Nr 1 SP w Studniskach 
Dolnych 

Honorata Antoniszyn, Dominika Buzała, Patrycja Trybulska, 
Barbara Lis 

770 

IX Nr 2 SP w Studniskach 
Dolnych 

Radosław Biliński, Bartosz Kowalski, Bartosz Zabiełło, 
Stanisław Skierś  

750 

 

SESJA ABSOLUTORYJNA
W dniu 30 maja 2011 roku odbyła się sesja Rady Gminy Sulików, której głównym tematem 
była sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2010 rok. Radni odnieśli 
się do wykonania Budżetu Gminy za 2010 rok i jednogłośnie udzielili Robertowi 
Starzyńskiemu Wójtowi Gminy Sulików absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa we 
Wrocławiu, Zespół w Jeleniej Górze pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania 
budżetu i nie wniosła żadnych uwag do wykonania ponad 20 mln. budżetu Gminy Sulików. 
Uchwalony przez Radę Gminy Sulików budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 
przewidywał realizację dochodów w kwocie 20.443.734,89 zł. Dochód wykonano w kwocie 
19.820 031,34 zł, co stanowi 96,95% planu, w tym planowane dochody własne
na kwotę 9.337 702,12 zł wykonano 8.876 037,07 zł, co stanowi 95,06% planu. Uchwalony przez Radę Gminy Sulików plan 
wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu roku przewidywał kwotę 21.281453,05 zł, i zrealizowany został w 
kwocie 20.226 567,61 zł, co stanowi 95,04% ogółu planu. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.762.685,02 zł.   

WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.SULIKOW.PL
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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

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sulikow.pl

NIECODZIENNE SPOTKANIE
We wtorek 14 czerwca br. z okazji obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 
2011 w przyjaznej atmosferze jaka towarzyszy spotkaniom dobrych sąsiadów, 
miasto Görlitz gościło działaczy stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej 
i fundacji, ochotników i wolontariuszy pracujących dla wspólnego dobra. 
Gościem honorowym spotkania był Prezydent Republiki Federalnej Niemiec 
Christian Wulff. W spotkaniu wśród osób wyróżnionych zaproszeniem 
Prezydenta obecna była Pani Danuta Baranek-Kostyszak,  germanistka z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. Pani Danuta miała okazję 
osobiście wysłuchać podziękowań i wyrazów uznania kierowanych do 
zaproszonych na uroczystość do miejskiego ratusza Polaków, Niemców 
i Czechów. Prezydent dziękował za podejmowane bezinteresownie działania wszystkim osobom budującym mosty ponad 
podziałami narodowymi i społecznymi, pomagającymi w likwidowaniu barier i uprzedzeń, realizując ideały społeczeństwa 
obywatelskiego w Unii Europejskiej. Pani Danuta Baranek-Kostyszak reprezentowała na spotkaniu Meeting Point Musik 
Messiaen, z którym współpracuje jako nauczyciel od 2002 roku realizując z uczniami wiele projektów.  

WYNIKI TESTÓW SZÓSTOKLASISTÓW – GMINA SULIKÓW
Liczba zdających Suma Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy 

w praktyce

Punktów do zdobycia 40 10 10 8 4 8

SP w  Studniskach Dolnych 7 21.9 8.1 5.1 4.7 2.4 1.4

SP w Biernej 8 23.6 8.3 6.1 4.0 2.1 3.1

ZSPIG w Sulikowie 43 22.1 8.0 4.0 4.5 2.3 3.3

GMINA SULIKÓW

Suma 58 22.3 8.1 4.4 4.4 2.3 3.1

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

25045 24.8 8.3 5.3 5.2 2.3 3.8

Na ostatniej sesji Rady Gminy Sulików radni uchwalili program kadencyjny, który określa główne kierunki pracy i sposoby 
realizacji zadań przez Radę Gminy Sulików w kadencji 2010-2014. Program odnosi się do dwóch podstawowych sfer życia – 
gospodarczej i społecznej. Radni między innymi chcą podjąć działania w zakresie: opracowania systemu ulg i zwolnień dla 
inwestorów, modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych, lobbingu na rzecz odbudowy i remontów urządzeń melioracyjnych na 
terenie gminy, remontów świetlic wiejskich, współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspierania ich statutowej działalności.

PROGRAM KADENCYJNY RADY GMINY SULIKÓW

50 ROCZNICA ŚLUBU PAŃSTWA BUCZKO
W dniu 10 czerwca br. Państwo Janina i Stefan Buczko obchodzili jubileusz 
50-tej rocznicy ślubu. W imieniu lokalnego samorządu najserdeczniejsze 
życzenia Jubilatom w trakcie oficjalnej wizyty złożył Wójt Gminy Sulików 
Robert Starzyński. Państwo Buczko oprócz kwiatów  i  tradycyjnych życzeń 
otrzymali złote „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, które w jego imieniu wręczył Wójt. 
Państwo Stefan i Janina związek małżeński zawarli 10 czerwca 1961 roku  
i doczekali się czwórki dzieci-dwóch córek i dwóch synów. Dostojnym 
Jubilatom życzymy następnych lat spędzonych razem w zdrowiu i dotrwania 
do następnych pięknych jubileuszy. 

DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ MATKI W MIKUŁOWEJ

Dnia 28 maja br. w świetlicy wiejskiej w Mikułowej odbył się festyn z okazji "Dnia Matki 
i Dnia Dziecka". Impreza przygotowana została przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Sulikowie przy współpracy z radą sołecką w Mikułowej. Imprezę rozpoczął pokaz 
umiejętności iluzjonisty Pan Jan Kulikowskiego, po którym z programem artystycznym pt. 
„Dzieci rodzicom” wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 ze Zgorzelca, 
przygotowane przez Panią Dorotę Święcicką. Po części artystycznej festynu rozpoczęły się 
atrakcje dla dzieci na boisku sportowym. Były zabawy, loteria fantowa, ognisko oraz 
zawody sportowe przygotowane przez opiekuna świetlicy i członków rady sołeckiej. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.SULIKOW.PL
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