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Z życia gminy
Sulikowskie Mistrzostwa Sołectw

Młodzież z gimnazjum z Sulikowa
na królewskim trakcie

Dowóz uczniów do szkół

Stowarzyszenie wiejskie „Wspólnie w przyszłość” w 
Mikułowej znalazło się na liście 77 podmiotów, którym 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyznał pomoc 
finansową w ramach rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu na realizację zadania publicznego pn. 
„Przedsięwzięcie promujące ideę odnowy wsi”. 
Wysokość dotacji na realizację zadania wynosi 3.425 zł a 
całkowity koszt to 3.806,90 zł. Stowarzyszenie w 
ramach projektu stworzy stronę internetową, która 
będzie wirtualnym miejscem spotkań społeczności 
lokalnej, gdzie rozpowszechniane będą informacje w 
celu integracji byłych i obecnych mieszkańców 
Mikułowej. Dodatkowo wykonana zostanie tablica 
informacyjno-turystyczna na której znajdą się zdjęcia 
przedstawiające miejscowość, jej historię, zabytki oraz 
opis najciekawszych miejsc, które są warte zwiedzenia. 

N
Starostwo Powiatowe przystąpiło 
do realizacji robót związanych z 
odbudową dróg powiatowych 
u s z k o d z o n y c h  w  w y n i k u  
z e s z ł o r o c z n e j  p o w o d z i .  
Wykonana została już droga 
powiatowa nr 2379D relacji 
Sulików – Radzimów na odcinku 
300 mb wraz z korytkami

a terenie Gminy Sulików 

Nowy rok szkolny w Gminie Sulików

Gminny Ośrodek Kultury 21 września podpisał umowę dotacji 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na realizację 
zadania z zakresu małych projektów w ramach działania „wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.  
W ramach przyznanych środków w kwocie 23.660 zł GOK w Sulikowie 
przystąpi do remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Starym 
Zawidowie wraz z zakupem wyposażenia. Całkowita wartość zadania 
wyniesie 41.574 zł, pozostałe środki to wkład własny gminy. Do tej pory 
w świetlicy zostało wyremontowane jedno pomieszczenie a otrzymana 
dotacja umożliwi remont całości świetlicy. W ramach przyznanych 
środków wykonana zostanie także przebudowa sanitariatów oraz 
z a k u p i o n e  b ę d z i e  n i e z b ę d n e  w y p o s a ż e n i e  ś w i e t l i c y.

Podziękowania

Termin przystąpienia do prac związanych z budową kanalizacji na ul. 
Zgorzeleckiej w Sulikowie został przesunięty na 2012 rok, taką decyzję 
podjął wykonawca robót w porozumieniu z inwestorem MSWK 
„SUPLAZ” w Sulikowie oraz władze gminy. Powodów decyzji jest kilka. 
Zakład energetyczny może dostarczyć zasilanie elektryczne do 
przepompowni dopiero w przyszłym roku.Włączenie ruchu 
dwukierunkowego na ul. Wojska Polskiego, na czas prowadzenia  prac na 
ul. Zgorzeleckiej może spowodować uszkodzenie nowej nawierzchni, 
chodników i krawężników. Dodatkowo rozkopanie ul. Zgorzeleckiej tuż 
przed zimą, wiązałoby się z ryzykiem niewykonania nawierzchni 
bitumicznej, albowiem w listopadzie masa bitumiczna nie jest już 
produkowana. Na przesunięcie terminu miało także wpływ umożliwienie 
kopalni bazaltu wykonania obwodnicy, której powstanie spowoduje, że 
w przyszłym roku prace kanalizacyjne będą mniej uciążliwe, ponieważ 
centrum Sulikowa będzie odciążone od ruchu ciężarówek.

odwadniającymi. Obecnie prowadzone są prace przy odbudowie drogi 
powiatowej nr 2375D Radzimów-Bierna-Miedziana, które obejmują 
przygotowanie podłoża pod położenie warstwy bitumicznej. Kruszywo 
potrzebne do podbudowy drogi jest już na placu budowy. Zakończenie 
realizacji wszystkich inwestycji planowane jest do końca br.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej otrzymała dofinansowanie do zadania pn. ”Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
Lekkiego 4x2”, które pochodzi aż z czterech źródeł.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu udzielił jednostce dotacji w wysokości 32.000,00 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach 
konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2011” przyznał dotację w wysokości 48.000,00 zł, 
Sponsor Pan Dariusz Kryński udzielił wsparcia w wysokości 10.000,00 zł. Wkład własny OSP w Miedzianej do realizacji zadnia to 
20.000,00 zł, zaś wkład własny Gminy Sulików to kwota 50.000,00 zł. Wartość zakupu samochodu wyniesie 160.000,00 zł. W dniu 
19 września 2011r. ogłoszono przetarg na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na cele ochrony 
przeciwpożarowej jednostki. O wyniku postępowania oraz przekazaniu samochodu jednostce będziemy informować.

Z początkiem września Gmina Sulików podpisała 
umowy z wykonawcami na odbudowę dróg gminnych 
uszkodzonych w wyniku zeszłorocznej powodzi. 
Przypominamy, że gmina z pierwszej promesy 
odbudowała zniszczone mosty, a teraz z przyznanych w 
lipcu br. środków w wysokości ponad 2 mln zł 
przystępuje przede wszystkim do odbudowy dróg. Do 
końca listopada wszystkie prace mają być zakończone, 
ponieważ gmina do grudnia ma czas na rozliczenie 
promesy. Odbudowane zostaną m.in..: drogi gminne: w 
Starym Zawidowie, w Radzimowie Dolnym i Górnym 
oraz w Biernej i Sulikowie. Odbudową ul. Świętej Teresy 
w Sulikowie zajmie się Przedsiębiorstwo „GEOBUD” 
Artur Mróz ze Zgorzelca,  drogi Radzimów- Bierna i ul. 
Wiejskiej w Sulikowie SKANSKA S.A. z Warszawy. 

MŁODZIEŻ Z GIMNAZJUM Z SULIKOWA NA KRÓLEWSKIM TRAKCIE

 Via Regia oraz wzięli udział w warsztatach teatralnych,  prezentując pantomimę uczniom z Lipska, w listopadzie zaś wystąpią na 
deskach teatru w Dreźnie.   

Dnia 2 września 2011 roku w Europa – Mieście Gorlitz – Zgorzelec rozpoczął się, 
trwający do 31 października, festiwal teatralny Via Regia – towarzyszący III  
Saksońskiej  Wystawie Krajowej pod hasłem 800 lat na wspólnej drodze. Via Regia 
opowiada o Drodze Królewskiej, którą poprzez wieki podróżowali i pielgrzymowali 
ludzie, transportując na kołach, plecach i w umysłach kulturę i sztukę. Szlak stał się 
symbolem kontynentu bez granic na długo przed tym, zanim idea Wspólnej Europy 
zyskała popularność. Tą niezwykłą podróż w czasie przebyli również uczniowie 
Publicznego Gminnego Gimnazjum z Sulikowa. Przez niespełna pół roku 
przygotowywali pod czujnym okiem opiekunów: pani Danuty Baranek – Kostyszak 
i pani Grażyny Strygo pantomimę Viva! La Via Regia. Zwieńczeniem pracy był 
występ młodzieży w Teatrze w Gorlitz 13 czerwca 2011 roku. W teatralnych 
zmaganiach wzięło udział kilkadziesiąt grup z terenu Polski i Niemiec. Komisja 
festiwalowa wyróżniła uczniów z Sulikowa, którzy w nagrodę zwiedzili wystawę

PODZIĘKOWANIA

Z okazji zakończenia kadencji 2007-2011 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
w imieniu mieszkańców Gminy Sulików chcemy złożyć wyrazy 
wdzięczności za owocną współpracę i  współuczestniczenie w życiu i 
problemach całej społeczności Gminy Sulików posłom na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej: Panu Romanowi Brodniakowi, Marzenie 
Machałek, Elżbiecie Zakrzewskiej oraz Elżbiecie Witek. Była to trudna i 
pracowita kadencja, nowe uregulowania prawne, nowe wyzwania i decyzje. 
Wiele spraw z którymi przyszło nam się zmierzyć jako jednostce 
terytorialnej znalazło swój szczęśliwy finał właśnie dzięki wsparciu i 
pomocy posłów z naszego okręgu wyborczego. Jak wiemy szczególnie 
ubiegły rok był trudnym okresem, nasz region nawiedziły dwie powodzie, 
podjęcie działań mających na celu usunięcie skutków powodzi, odbudowa 
uszkodzonej w jej wyniku infrastruktury nie byłaby możliwa bez 
wstawiennictwa posłów z naszego okręgu. W tym miejscu szczególne 
podziękowania kieruję do Pana Romana Brodniaka, który zabiegał o 
przywrócenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. Dzięki tym działaniom 
również  Gmina Sulików otrzymała dwie promesy na usuwanie skutków 
powodzi. Za przyznane środki odbudowaliśmy zniszczone mosty a teraz 
przystępujemy do odbudowy dróg. Dziękując za trud, cierpliwość i 
skuteczność działania życzymy wszelkiej pomyślności, samych dobrych 
chwil w życiu osobistym jak i wielu powodów do dumy z własnych dokonań. 
Przede wszystkim życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i 
poparcia wyborców w nadchodzących wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
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Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

NOWY ROK SZKOLNY W GMINIE SULIKÓW
We wszystkich placówkach oświatowych Gminy Sulików 1 września 2011 r. 
miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. W nowym 
roku szkolnym naukę rozpoczęło 319 uczniów w trzech szkołach 
podstawowych, to o 29 mniej uczniów niż w minionym roku szkolnym, 
gimnazjalistów jest 173. Po raz pierwszy próg szkolny przekroczyło 81 
pierwszoklasistów, to o 27 więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Obecnie z 
edukacji przedszkolnej, korzysta w gminie Sulików 124 przedszkolaków to o 23 
więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost liczby spowodowany jest wprowadzonymi 
zmianami w ustawie o systemie oświaty zgodnie z którymi od tego roku 
szkolnego po raz pierwszy wszystkie pięciolatki przejdą obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne. Z nowej możliwości jaką dają wprowadzone 
zmiany do  wyżej wymienionej ustawy – wysłania sześciolatka do pierwszej 
klasy skorzystali rodzice jednego dziecka Szkoły Podstawowej w Biernej. 
Przypominamy, że od 1 września 2012 r. 6-latki już obowiązkowo  rozpoczną

KALENDARZ UCZNIA

naukę w klasach pierwszych. Obecny rok szkolny zaliczany jest do najdłuższych w historii szkolnictwa, ostatni dzwonek zabrzmi 29 
czerwca 2012 r., czyli tydzień później niż w minionym, (ustawowo rok szkolny kończy się zawsze w ostatni piątek czerwca).

DOWÓZ UCZNIÓW
DO SZKÓŁ

 23–31 grudnia 2011– zimowa przerwa 
         świąteczna

 16–29 lutego 2012 – ferie zimowe-woj. 
    dolnośląskie

 5–10 kwietnia 2012 – wiosenna przerwa 
     świąteczna

 29 czerwca 2012– zakończenie roku 
   szkolnego,

   30 czerwca – 31 sierpnia – wakacje.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego na dowóz uczniów do szkół na terenie 
Gminy Sulików, zostało wyłonionych pięciu 
przewoźników, którzy od 1 września br. realizują usługi 
transportowe w tym zakresie. Przy opracowywaniu tras 
uwzględniono optymalne godziny dowozu do 
poszczególnych szkół oraz ilość przewożonych 
uczniów. 
Trasa nr 1: Dowóz uczniów
 do SP w Biernej oraz do Gimnazjum
 w Sulikowie.
Trasa nr 2: Dowóz uczniów do SP
 w Biernej oraz do Gimnazjum 
w Sulikowie.
Trasa nr 4:  Dowóz uczniów do ZSPiG  w Sulikowie
Trasy obsługuje firma F.H.U Bielecki.
Trasa nr 3: Dowóz uczniów do SP w Studniskach 
Dolnych oraz do Gimnazjum w Sulikowie.
Trasę obsługuje Przedsiebiorstwo Komunikacji 
Samochodowej "VOYAGER"  Sp. z o.o.
Trasa nr 5: Dowóz uczniów do ZSPiG w Sulikowie.
Trasę obsługuje  firma "ASTEL" Przewóz osób. 
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SULIKOWSKIE MISTRZOSTWA SOŁECTW
Siedem drużyn wzięło udział w sobotniej rywalizacji Sulikowskich Mistrzostw Sołeckich 
Gminy Sulików, które odbyły się na boisku sportowym w Sulikowie. Pierwsze miejsce w 
ogólnej klasyfikacji i nagrodę główną – kuchenkę mikrofalową wywalczyły „Zjednoczone 
Studniska”, które reprezentowane były przez dwa sołectwa – Studniska Dolne i Górne. 
Wśród zaproszonych gości byli: Roman Brodniak Poseł na Sejm RP, Józef Kozłowski 
Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Artur Bieliński Starosta Zgorzelecki, Jan 
Michalski Prezes KS KWB Turów, ks. proboszcz Janusz Kankiewicz.

Imprezę otworzył pokaz orkiestry dętej PGE Elektrowni Turów w dalszej kolejności można było 
podziwiać występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Sulików: SP Bierna, 
SP Studniska Dolne, ZSPiG w Sulikowie. Najmłodsi wykonawcy-przedszkolaki z Publicznego 
Gminnego Przedszkola w Sulikowie dały widowiskowy występ śpiewając i tańcząc przebrane 
za małych kucharzy. Publiczność bardzo wysoko oceniła występ młodzieży z Zespołu Szkoły 
Podstawowej  i  Gimnazjum w Sul ikowie,  k tóra  dała  pokaz pantomimy

pt.  Królewskim Szlakiem do Unii  
Europejskiej w ramach projektu VIA REGIA. 
Premiera sztuki miała miejsce już wcześniej 
na Festiwalu Teatralnym w Teatrze w Gorlitz, 
gdzie młodzież odniosła sukces i otrzymała 
możliwość występu w Dreźnie. Na szesnaście
sołectw do udziału w Sulikowskich 
Mistrzostwach Sołectw zgłosiło się siedem 
miejscowości: Mała Wieś Górna, Studniska 
Dolne i Górne (wspólnie), Mikułowa, Stary 
Zawidów, Radzimów Górny, Bierna i Wilka 
Bory. Funkcję konferansjera imprezy pełnił 

znany satyryk, poeta a zarazem mieszkaniec Studnisk Dolnych Grzegorz Żak. Gminny Ośrodek 
Kultury w Sulikowie jako organizator imprezy przygotował program artystyczny z 

myślą o każdej grupie wiekowej. Na drużyny sołeckie czekały ciekawe konkurencje: był m.in rzut ziemniakiem do kalosza, rzut 
jajkiem do pierwszego rozbicia, przeciąganie liny, podkładanie świni wójtowi, rzut wałkiem do celu. Drużyny nie tylko musiały 
wykazać się siłą i precyzją, ale także inwencją twórczą, jedną z konkurencji był konkurs plastyczny owocowo – warzywny pod hasłem 
wymarzony sołtys. Sołectwa miały za zadanie z przywiezionych przez siebie "darów natury" wykonać podobiznę wymarzonego 
sołtysa. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja kulinarna pn. Mistrzostwa Europy w zupie. 

Każde sołectwo chcąc zaprezentować swoją miejscowość miało za zadanie ugotować zupę oraz wystawić się w formie stoiska, które 
doskonale oddawały zaangażowanie i pomysłowość sołectw. Na stoiskach nie zabrakło przepysznych potraw, domowych wypieków, 
rękodzieł i jesiennych dekoracji. Przy konkurencji kulinarnej nie zabrakło oryginalnego nazewnictwa, 

była „Studnikiełka” – zupa sołectw Studniska Dolne i Górne, 
„staropolska zupa pizzowa”, którą przygotowało sołectwo Bierna, 
Mikułowianka – zupa dyniowa sołectwa Mikułowa. Komisja 
konkursowa w składzie: Artur Bieliński Starosta Zgorzelecki, 
Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, Elżbieta Piotrowska 
Sekretarz Gminy, Zbigniew Jaworski Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sulikowie degustując każdą zupę i biorąc pod uwagę nie 
tylko walory smakowe dania, ale również sposób podania wydała 

nierdzewnej. Za Starym Zawidowem na drugim miejscu uplasowała się Mikułowa z zupą dyniową 
a na trzecim Mała Wieś Górna. Sołectwa na przygotowanych przez siebie kramikach prześcigały 
się z pomysłowością.Mikułowa prezentowała potrawy lokalne Partnerstwa Izerskiego

książek, wyroby pszczelarskie, 
najmłodszych, dużym zainteresowaniem cieszyła się darmowa grochówka. Do późnych godzin 
wieczornych grał zespół Ocean a amatorów tańca nie brakowało. To był pierwszy taki turniej w 
historii gminy i miejmy nadzieję, że nie ostatni. Dziękujemy wszystkim osobom

dmuchany zamek, trampolina, liczne konkursy dla 

ostateczny werdykt. Zwycięzcą 
konkurencj i  okazało  s ię  
sołectwo Stary Zawidów, które 
w bardzo profesjonalny i 
niekonwencjonalny sposób 
podało zupę – żur sołtysowej. 
Nagrodą był garnek ze stali

LGD – m.in. krużewnickie gołąbki, pierogi, nalewkę babuni, pajdę ze swojskim smalcem z chleba wypieczonego na zakwasie oraz 
ekologiczne przetwory własnej produkcji. Mała Wieś Górna na festyn przygotowała loterię fantową oraz ciekawą galerię ręcznie 
wykonanych z masy solnej aniołów, które były motywem przewodnim sołectwa nawiązującym także do strojów drużyny. Stoisko 
Rady Sołeckiej Radzimowa Górnego serwowało m.in. pyszną kiełbaskę z grilla i domowy kompot. Bierna oferowała m.in. pyszne 

wypieki domowej roboty oraz 
ogórki kiszone. Wspólne stoisko 
"Zjednoczonych Studnisk"-
Górnych  i  Dolnych  było  
p r e z e n t a c j ą  p r z e r ó ż n y c h  
rękodzieł wśród których nie 
zabrakło haftów krzyżykowych, 
szydełkowych arcydzieł oraz 
dobrze znanych wyrobów 
wielkanocnych.  Studniska 
zachwycały różnorodnością 
wypieków cukierniczych, były 
drożdzowe rogaliki, makowce i 
szarlotki. Nie zapomniano także 
o dodatkowych atrakcjach dla 
publiczności, był kiermasz

zaangażowanym w organizację imprezy, m.in głównemu organizatorowi – GOK w Sulikowie, wszystkim szkołom z terenu Gminy 
Sulików za włączenie się w oprawę artystyczną imprezy, jednostce OSP Studniska Dolne, Straży Gminnej, Policji ze Zgorzelca za 
pomoc w zabezpieczeniu technicznym, dla Pana Kaszy ze Studnisk Dolnych za zapewnienie bezpłatnego transportu sprzętu, firmie 

Bielawa i Astel za bezpłatny transport uczestników, Orkiestrze PGE Elektrownia Turów za występ artystyczny oraz Tauron 
Dystrybucja Jelenia Góra– Partnerowi Imprezy. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich sołtysów, rad sołeckich i 
mieszkańców, którzy zechcieli wziąć udział w imprezie. 
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