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W numerze:

Z życia gminy

„Sprawny uczeń”

Zmiana wpisów EDG
Wybory Parlamentarne 2011

Jubileusz 65-lecia OSP Bierna

Wymiana dowodów osobistych

Promesa na usuwanie 
skutków powodzi

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Gminy Sulików na Festyn Gminny, który odbędzie  się 
17 września br. o godz. 15:00  na boisku sportowym 
w Sulikowie. W programie m.in. sportowe zmagania 
sołectw, zabawa przy zespole muzycznym, liczne 
atrakcje dla dzieci-zjeżdżalnia, trampolina oraz 
grochówka dla wszystkich. 

Znany  j e s t  j uż  t e rmin  wyborów 
parlamentarnych, które przypadną na 9 
października br. Funkcję urzędnika 
wyborczego na terenie gminy Sulików 
sprawować będzie zgodnie z wydanym przez 
Wójta zarządzeniem w tej sprawie Sekretarz 

Trwa licząca blisko 5 mln zł inwestycja kompleksowej modernizacji 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulików w ramach której 
budowane są nowe latarnie oraz stare lampy wymieniane są na 
energooszczędne. Po zakończeniu inwestycji w latarnie będą 
wyposażone wszystkie miejscowości gminy, a cała inwestycja 
przyczyni się w przyszłości do obniżenia kosztów eksploatacyjnych, 
które wpłyną na obniżenie opłat za energię elektryczną.

M
już niedługo będą mogli  
poszczycić się piękną wizytówką 
swojej miejscowości. Albowiem 
z b l i ż a  s i ę  z a k o ń c z e n i e  
przebudowy świetlicy wiejskiej, 
która po zakończeniu prac będzie 
pełniła funkcję świetlicy oraz 
sali gimnastycznej dla uczniów 
Szkoły Podstawowej. Wewnątrz

ieszkańcy Studnisk Dolnych 

Fundusz sołecki na 2012 rok
W  ramach prowadzonej  
inwestycji „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
w zlewni rzeki Czerwona 
Woda”, której kluczowym 
e l e m e n t e m  j e s t  b u d o w a  
oczyszcza ln i  ś c i eków w 
Sulikowie można zaobserwować 

budynku jest już położona specjalna sportowa nawierzchnia oraz 
wykonane jest zaplecze socjalne. Z zewnątrz budynek posiada już  
elewację a  dookoła ułożona została  kostka brukowa.  

Informacja Biura Rady Gminy

Gmina Sulików otrzymała zezwolenie na budowę 
obwodnicy służącej do wywozu urobku z kopalni 
w Sulikowie. Jednakże na rozpoczęcie robót przyjdzie 
jeszcze poczekać. Ze względu na budowę sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej zamknięta została dla 
ruchu ul. Wojska Polskiego, a po zakończeniu robót 
prace przeniosą się na ul. Zgorzelecką dlatego też ruch 
ciężarówek musiał zostać tymczasowo skierowany na 
drogę, która ma zostać przebudowana w ramach 
wydanego przez starostwo zezwolenia. Dopóki obie 
ulice nie będą w pełni przejezdne nie ruszy inwestycja 
budowy drogi. Kopalnia bazaltu zapewnia, że od 
przystąpienia do prac po 6 tygodniach droga powinna 
być gotowa i oddana do użytku.

W dniach 6-7 lipca br. na terenie Gminy Sulików 
zorganizowana została bezpłatna zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W wyniku 
przeprowadzonej akcji zebrano 5200 kg tzw. 
„elektroodpadów”. W zbiórce czynnie pomagała 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Biernej 
udostępniając swój samochód do transportu oraz 
p o m a g a j ą c  p r z y  z a ł a d u n k u  o d p a d ó w.  

Gminy Pani Elżbieta Piotrowska. Po raz pierwszy do wyborów 
zastosowane zostaną przepisy nowego Kodeksu Wyborczego, który 
wszedł w życie 1 sierpnia br., więcej informacji na stronie 2.

zaawansowane prace zarówno budowy wodociągu – 5,6 km jak i sieci 
kanalizacyjnej – 16,6 km. Roboty budowlane trwają także na terenie 
wszystkich obiektów  oczyszczalni ścieków, rozpoczął się także montaż 
pierwszych urządzeń technicznych. Rozruch technologiczny 
oczyszczalni ścieków nastąpi pod koniec września br. 

Gmina Sulików w czerwcu za pośrednictwem sołtysa sołectwa Bierna 
Pani Genowefy Wilczak-Raczak zgłosiła gospodarstwo rolne Państwa 
Przybylskich z Biernej do konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 
w kategorii „Najpiękniejsza Zagroda 2011”. W konkursie specjalnie 
powołana komisja dokonała wstępnej selekcji zgłoszeń, po czym 
z całego województwa dolnośląskiego wytypowała 10 zagród gdzie 
dokonała wizji terenowej, wśród zakwalifikowanych znalazła się 
zagroda Państwa Przybylskich. 

Współpraca Partnerskich Gmin
Dofinansowanie na kolektory

Melioracje rowów



WYMIEŃ STARY DOWÓD NA NOWY
Urząd Gminy Sulików przypomina, że w 2011 roku upływa termin ważności dowodów osobistych  
wydanych w 2001 roku i od 1 stycznia br. rozpoczęła się ich wymiana. Posiadacz takiego dowodu 
osobistego ma obowiązek złożyć wniosek o wymianę dokumentu nie później niż na 30 dni przed 
upływem terminu jego ważności. Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane są 
bezpłatnie. W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców, którym upływa termin ważności dowodu o systematyczne 
składanie wniosków o wydanie nowego dokumentu tożsamości.Wnioski są dostępne do pobrania w Biurze Obsługi Klienta na 
parterze budynku Urzędu Gminy Sulików, pok. 103. Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym może spowodować 
odmowę załatwienia spraw urzędowych a także utrudnienia podczas przekraczania granicy państwa. 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SULIKÓW

Urząd Gminy Sulików informuje wszystkich przedsiębiorców 
posiadających wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w 
tutejszym Urzędzie, że od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe 
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
nowy formularz wniosku do rejestracji działalności 
gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza 
EDG-1. W związku z zaistniałymi zmianami w terminie 
od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. będzie trwało przenoszenie 
danych z Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej do 
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej 
zwanej „CEIDG” wpisów aktualnych i zawieszonych. Po tym 
terminie organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców stanie się 
minister do spraw gospodarki. Mając na uwadze powyższe 
informujemy wszystkich przedsiębiorców figurujących w EDG 
prowadzonej przez Wójta Gminy Sulików, którzy dokonali 

wpisu przed 1 stycznia 2008 r. i nie dokonali po tej dacie żadnej 
zmiany w posiadanym wpisie o obowiązku pilnego 
zaktualizowania swoich zaświadczeń o podanie numerów: 
PESEL, NIP, REGON, a także poprzez przekwalifikowanie 
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z formy 
opisowej oraz kodów PKD-2004 na PKD-2007. Niedokonanie 
zmiany wpisu może spowodować utrudnienia w załatwianiu 
spraw bankowych, zawierania umów gospodarczych oraz 
w  i n n y c h  d z i a ł a n i a c h  p r z e d s i ę b i o r c y.  Z g o d n i e  
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. 
(Dz.U. z 2007r. Nr 251, poz. 1885), tracą aktualność 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
z kodami PKD 2004. Zmiany wpisów można dokonywać 
codziennie od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy 
Sulików, I piętro, pok. 201, w godzinach pracy Urzędu. 

WYBORY NA NOWYCH ZASADACH
W dniu 1 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks Wyborczy, która wprowadza szereg istotnych 
zmian w zasadach głosowania. W najbliższych wyborach 
parlamentarnych 9 października po raz pierwszy będziemy 
wybierać senatorów w stu jednomandatowych okręgach. 
Kolejna zmiana wprowadzona przez Kodeks to parytety na 
listach wyborczych. Wymogiem rejestracji list wyborczych do 
Sejmu jest znalezienie się na nich nie mniej niż 35 % kobiet i nie 
mniej niż 35 % mężczyzn. We wszystkich rodzajach wyborów 
będziemy głosować od godz. 7:00 do godz. 21:00. Nowością jest 
także możliwość oddania głosu korespondencyjnie przez 
wyborców niepełnosprawnych, zamieszkałych w kraju oraz za 
granicą. Osoby niewidome otrzymały możliwość głosowania 
przy użyciu nakładek na karty wyborcze sporządzone 
w alfabecie Braill’a. Te ostatnie zmiany z pewnością ułatwią 
oddanie głosu osobom niepełnosprawnym.
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MELIORACJE ROWÓW

Gmina Sulików otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego w wysokości 40 tys. zł na 
meliorację rowów. Konserwację przydrożnych rowów 
w miejscowościach: Bierna, Mała Wieś Dolna, Stary Zawidów, 
Wrociszów Górny, Wrociszów Dolny, Skrzydlice wykonał 
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zgorzelcu. W wyniku 
przeprowadzonych prac udrożniono 2375 mb rowów. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 50 tys. zł z czego 10 tys. zł to wkład własny 
Gminy Sulików. 

BIURO RADY GMINY INFORMUJE
Informujemy, że w związku z trwającą w Urzędzie Gminy 
Sulików od 11 lipca br. kontrolą Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Jeleniej Górze oddział Wrocław, Biuro Rady 
Gminy na czas kontroli ZOSTAŁO PRZENIESIONE NA III 
PIĘTRO, POKÓJ  405. 

W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy przyznane 
zostaną stypendia marszałka województwa dolnośląskiego 
w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom 
Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Jednorazowe stypendia 
w wysokości  1000 złotych przysługują uczniom 
niepełnosprawnym spełniającym łącznie następujące warunki: 
posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; pobierają naukę 
w  s zk o l e  p o d s t aw o w e j ,  g imn az ju m lu b  s zk o l e  
ponadgimnazjalnej, w tym ośrodki szkolno-wychowawcze na 
terenie Dolnego Śląska; zamieszkują na obszarze województwa 
dolnośląskiego na terenie gminy wiejskiej lub na obszarze 
wiejskim gminy, miejsko-wiejskim oraz miast w tych gminach 
do 10 tys. mieszkańców; pochodzą z rodzin, w których dochód 
w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, tj. kwoty 351 zł. netto. Wnioski należy 

„SPRAWNY UCZEŃ” – STYPENDIA DLA UCZNIÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH
składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, 53-238 Wrocław, ul. 
Ostrowskiego 7, pok. nr 208, I piętro do dnia 9 września 2011 r. 
do godz. 16:00. DECYDUJE DATA WPŁYWU DO 
URZĘDU NA WSKAZANY POWYŻEJ ADRES. 
W przypadku przesłania pocztą, kopertę należy opatrzyć 
opisem: nazwa i adres osoby składającej z dopiskiem „Wniosek 
o przyznanie stypendium dla ucznia „Sprawny uczeń”. 
Formularze wniosków wraz z wymaganymi załącznikami 
dostępne są na stronie internetowej . 
Sprawy związane z przyznawaniem i rozliczaniem stypendiów 
prowadzi  Wydział  ds .  Osób Niepełnosprawnych 
w  D e p a r t a m e n c i e  S p r a w  S p o ł e c z n y c h  U r z ę d u  
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Informacji 
w sprawie udzielają pracownicy Wydziału ds. Osób 
Niepełnosprawnych tel. (071) 770 41 51, (071) 770 41 46 /(48).

www.umwd.dolnyslask.pl

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/


W niedzielne popołudnie 14 sierpnia br. jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Biernej obchodziła 65 rocznicę swojego powstania. Uroczystość 
jubileuszowa zgromadziła przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Sulików, a także przedstawicieli władz 
samorządowych wśród których obecni byli m.in.: Józef Kozłowski Radny 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Artur Bieliński Starosta Zgorzelecki, 
Józef Sontowski Burmistrz Miasta Zawidowa, Robert Starzyński Wójt Gminy 
Gminy Sulików oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Solecki. Nie zabrakło 
także obecności duchownego w osobie ks. Proboszcza Andrzeja 
Wojciechowskiego. Głównym punktem uroczystości było symboliczne 
przekazanie Prezesowi jednostki Mieczysławowi Czachorowi kluczyków do 
STARA 266, którego dokonał Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński.

JUBILEUSZ 65-LECIA OSP BIERNA

Gmina Sulików otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji promesę na dofinansowanie odbudowy infrastruktury 
komunalnej uszkodzonej w wyniku zeszłorocznej powodzi. Wniosek w tej 
sprawie Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński złożył w czerwcu br. W dniu 
20 lipca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Wójt Gminy Sulików 
osobiście odebrał z rąk Ministra Jerzego Millera dokumenty potwierdzające 
przyznanie promesy. Wsparcie finansowe w wysokości ponad 2 mln złotych, 
pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. Za przyznane środki gmina 
odbuduje m.in. uszkodzone w wyniku powodzi drogi gminne w 
miejscowościach Radzimów Górny, Radzimów Dolny, Sulików, Bierna, Stary 
Zawidów oraz mosty w Radzimowie Górnym i Biernej. Dofinansowanie 

Jednostka OSP Bierna pokazała, że nie tylko realizuje statutowe zadania jednostki, ale 
także aktywnie angażuje się w życie społeczne sołectwa. Dowodem na to jest 
zorganizowanie dzieciom z Biernej projektu pn. „Pożyteczne wakacje 2011”, oraz 
wręczenie nagród jego uczestnikom przy okazji uroczystości jubileuszowych. Od 
ponad pół wieku druhowie OSP Bierna poprzez swoją działalność dają świadectwo 
poświęcenia służby dla całej społeczności gminnej. Dziękując druhom za 65 lat pełnej 
gotowości do niesienia pomocy ludziom w sytuacjach zagrożenia życia i ich mienia 
Wójt Gminy Sulików złożył jednostce specjalne podziękowania w formie listu 
gratulacyjnego. Dzięki zaangażowaniu przy organizacji jubileuszu Pani Genowefy 
Wilczak-Raczak sołtysa sołectwa Bierna i rady sołeckiej na koniec wszyscy 
uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na strażacki poczęstunek. Każdy mógł 
skosztować gulaszu z dzika, domowych wypieków i rozmaitych sałatek.

KOLEJNA PROMESA NA USUWANIE SKUTKÓW ZESZŁOROCZNEJ POWODZI

otrzymało także Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, które w ramach przyznanych środków odbuduje m.in. mosty w Miedzianej i 
Biernej oraz wyremontuje drogi powiatowe: Bierna-Miedziana i Sulików-Radzimów. Otrzymanie tak dużego dofinansowania było 
możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu Starosty Zgorzeleckiego  Artura Bielińskiego oraz posła na sejm RP Romana Brodniaka. 

FUDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

Znana już jest wysokość środków jakie przypadną sołectwom Gminy 
Sulików w ramach funduszu sołeckiego. Aby sołectwa otrzymały 
dotacje muszą do dnia 30 września 2011 roku złożyć wniosek 
wskazujący przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Jednakże 
musi on spełniać następujące kryteria: wskazane przedsięwzięcia 
muszą mieścić się w ramach funduszu sołeckiego, oraz w zakresie 
zadań własnych gminy ich wybór musi być uzasadniony, 
przedstawione we wniosku przedsięwzięcia powinny służyć poprawie 
życia mieszkańców i być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy 
Sulików, wniosek powinien zawierać rzetelne oszacowanie kosztów 
przedsięwzięć, z zastrzeżeniem, że koszty te nie mogą być wyższe niż 
kwota funduszu na 2011 rok.Według wyodrębnionego funduszu 
sołeckiego poszczególne sołectwa mogą kolejno otrzymać:

 
Bierna 16.931 zł Skrzydlice   9.881 zł 
Wilka 10.471 zł Stary Zawidów 18.642 zł 
Mała Wieś Dolna 10.884 zł Studniska Dolne 26.665 zł 
Mała Wieś Górna 10.089 zł Studniska Górne 16.901 zł 
Miedziana 15.662 zł Sulików 29.496 zł 
Mikułowa 14.271 zł Wilka Bory   6.637 zł 
Radzimów Dolny 16.252 zł Wrociszów Dolny 11.209 zł 
Radzimów Górny 19.4670zł Wrociszów Górny 10.589,zł 
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PRZYDATNE TELEFONY
Urząd Gminy Sulików:       75 77 87 288

      75 77 87 289
Dowody Osobiste/Działalność Gospodarcza       75 77 87 609
Urząd Stanu Cywilnego       75 77 87 260
Dział Podatkowy       75 77 87 617
Dział Oświaty       75 77 87 395
Gminne Zarządzanie Kryzysowe               75 77 87 288
Ośrodek Zdrowia w Sulikowie                75 77 87 221
Ośrodek Zdrowia w Zawidowie       75 77 88 255
Straż Gminna                75 77 87 618
Posterunek Policji w Zawidowie                75 64 94 370
Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie        75 77 87 176
Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie       75 77 87 310
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sulikowie   75 77 87 353
Szkoła Podstawowa w Biernej       75 77 76 108
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych       75 77 78 084
Przedszkole Publiczne w Sulikowie       75 77 87 319
Starostwo Powiatowe w Zgorzelecu       75 77 61 555
Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna Suplaz 

      75 72 10 722
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Lubań 

      75 72 22 229
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie  

                75 77 87 330



do parku wodnego i rozrywki w Bautzen, do Aquaparku w Kruschwitz oraz  do muzeum piernika w Weiβenberg.  Na zakończenie 
pobytu przygotowany został wyśmienity poczęstunek w formie pieczonego prosiaka.  z pobytu i pełni wrażeń 
bezpiecznie powrócili 23 lipca do swoich domów. Przed odjazdem każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę upominki od swoich 
rówieśników. Naszą grupę pożegnała duża rzesza dzieci wraz z opiekunkami oraz sam Burmistrz i radni z gminy Hohendubrau. 
Pobyt na kolonii dostarczył uczniom wielu niezapomnianych przeżyć, nawiązały się nowe znajomości, niektórzy nawet wymienili 
między sobą adresy do korespondencji i numery telefonów. 

Wszyscy, zadowoleni 

każdy z uczestników rajdu otrzymał pamiątkową koszulkę. Drugie działanie w ramach 
projektu realizowane  było po stronie niemieckiej. Dwudziestoosobowa grupa 
podopiecznych z Gminy Sulików przebywała od 18 do 23 lipca br. na kolonii letniej 
w miejscowości Gebelzig w Niemczech. W Gebelzig do grupy z gminy Sulików 
dołączyła dwudziestoosobowa grupa dzieci z partnerskiej gminy Hohendubrau. 
Podczas wspólnego pobytu na uczniów z zaprzyjaźnionych gmin czekało mnóstwo 
atrakcji. Organizowane były przeróżne gry i zabawy sportowe, min. odbył się turniej 
tenisa stołowego, halowy mecz piłki nożnej, rozgrywki „w zbijaka”. Dzieci miały 
również okazję zwiedzić okolice uczestnicząc w rajdach rowerowych.  Na zakończenie 
jednego z nich zwiedziły gospodarstwo agroturystyczne, w którym hodowane były 
zwierzęta takie jak kangury, strusie i lamy, wspólnie uczestniczyły w wycieczkach

CIĄG DALSZY WSPÓŁPRACY 
PARTNERSKICH GMIN

Wójt Gminy Sulików. Przy opracowywaniu tras przejazdu wzięto pod uwagę ich różną trudność i długość. W sumie sporządzono 
cztery szlaki, które liczyły od 23 do 29 km, każdy z kapitanów grup rajdu przed startem otrzymał ich wyrys i mapę. Równo o godz. 
10:30 rozległ się sygnał do startu i rowerzyści ruszyli w trasę. Każda grupa miała na trasie przejazdu jeden punkt kontrolny, na 
którym należało się zatrzymać i naszkicować zabytkowy obiekt. Po około trzech godzinach, przy sprzyjającej pogodzie uczestnicy 
rajdu bezpiecznie dotarli na metę, która znajdowała się w miejscowości Łowin. Trochę zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzach 
wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu. Po poczęstunku uczestnicy imprezy otrzymali papier i farby, by dopracować naszkicowane 
wcześniej obiekty. Na zakończenie pleneru dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie wręczył wszystkim dyplomy 
uczestnictwa  oraz  upominki  w  postaci  kubka termicznego z  nadrukiem. Dodatkowo 

W okresie wakacyjnym Gmina Sulików wspólnie 
z partnerską gminą Hohendubrau zrealizowała dwa działania 
w ramach projektu „Modernizacja budynków edukacyjno-
kulturalnych Gminy Sulików oraz Gminy Hohendubrau”. 
Pierwszym z nich był „Rowerowy Plener Malarski”. Rajd 
rowerowy po drogach Gminy Sulików wpisał się na stałe do 
kalendarza imprez Gminnego Ośrodka Kultury, jednak tym razem 
miał zupełnie inny charakter, gdyż połączony został z plenerem 
malarskim. Na starcie stawiło się ponad 80 osób w tym 40 osobowa 
grupa z zaprzyjaźnionej Gminy Hohendubrau na czele 
z Burmistrzem Panem Hansem-Hermanem Zschieschankiem. 
Polskiej grupie na rajdzie przewodniczył Pan Robert Starzyński 

DOFINASOWANIE NA KOLEKTORY SŁONECZNE

Promieniowanie słoneczne zawiera ogromny potencjał energetyczny średnio 1m² powierzchni pada 
1000 kWh energii, co odpowiada wartości energetycznej 100 ml oleju opałowego lub 105 m³ gazu 
ziemnego lub 100 kg węgla. Energia słońca, mimo że tak ogromna, długo nie była wykorzystywana. 
Prowadzone od wielu lat badania oraz wysiłek konstruktorów przyniosły przełom 
i obecnie najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem pozyskiwania energii słonecznej są 
kolektory. Podgrzewanie wody za pomocą takich kolektorów jest teraz realną alternatywą dla energii 

elektrycznej, węgla lub gazu. Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Sulików, że istnieje możliwość  skorzystania 
z programu dotyczącego dofinansowania do 70 % zakupu zestawów solarnych. Z programu mogą skorzystać wyłącznie 
osoby fizyczne i wspólnoty  mieszkaniowe. Co należy zrobić? Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Urzędem Gminy 
Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików. Sprawę prowadzi: Marta Brzozowska, podinspektor ds. ochrony środowiska, tel. 75 77 
87 288, e-mail: . Specjalna firma na podstawie zdobytych informacji dobierze dla Państwa domu i kieszeni optymalne 
rozwiązanie instalacji solarnej. Bezpłatnie przygotuje wycenę dobranej instalacji oraz przedstawi dokładnie wyliczone kwoty 
dotacji jaką można otrzymać. Po zaakceptowaniu wyceny i podpisaniu umowy, zostanie stworzony fachowy projekt instalacji 
solarnej. Doradca firmy wyszuka dla Państwa najlepszy Bank, który udzieli kredytu na zakup i montaż zestawu solarnego, 
przeprowadzi także przez całą procedurę kredytową. W momencie otrzymania pozytywnej opinii  kredytowej, zostanie 
zamontowany zestaw solarny, który został wcześniej zaakceptowany. Po zakończeniu montażu zestawu (odbiorze inwestycji) 
otrzymają Państwo dofinansowanie do 70% zgodnie z założeniami Programu Dofinansowania do 70%.

ug8@sisco.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

WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.SULIKOW.PL
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