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Kwotę 115.450 zł dofinansowania 
udało się pozyskać Gminie Sulików  z 
rządowego programu „Radosna Szkoła” 
na budowę placu zabaw przy Zespole 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Sulikowie. To pierwszy plac zabaw 
jaki zostanie wybudowany przy szkole w 
ramach przedmiotowego programu. 

Inwestycja przewiduje budowę placu zabaw wyposażonego w różnorodne 
drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, 
równoważnie oraz kolorowe huśtawki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowników placu - najmłodszych uczniów szkoły w projekcie 
przewidziano zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni, która amortyzuje ewentualne upadki dziecka z wysokości. 
Całkowity przewidywany koszt budowy placu to 230.900 zł, połowa 
ś r o d k ó w  p o k r y t a  z o s t a n i e  z  b u d ż e t u  g m i n y .  

Trwa II etap rozpoczętej w ubiegłym roku 
modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Sulików. W ramach inwestycji stare oprawy 
zastępowane są nowymi wyposażonymi w 
energooszczędne żarówki oraz prowadzona jest 
rozbudowa poprzez dowieszenie na istniejących 
słupach nowych lamp. W tym roku udało się dowiesić 
lampy w Ksawerowie oraz Łowinie. Prace obecnie 
prowadzone są w miejscowości Wielichów.
Pozostałe miejscowości są na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę 
m.in. Miedziana, Bierna, Wilka, Wrociszów Dolny i Górny, Studniska 
Dolne i Górne, Stary Zawidów.  

W związku z liczenie występującymi szkodami w 
uprawach zbóż ozimych związanych z ujemnymi 
skutkami przezimowania Wojewoda Dolnośląski na 
wniosek Wójta Gminy Sulików powołał komisję do 
szacowania strat. Szacuje się, że w samym 
województwie dolnośląskim w przypadku rzepaku 
straty sięgnęły 33 %, zaś zbóż ozimych  24% upraw. 
Szacunkowe straty wyliczone zostały na podstawie 
składanych przez rolników wniosków oraz prac komisji

powołanych przez wojewodę. Według danych Dolnośląskiej Izby Rolniczej 
największe starty odnotowano w okolicach Wrocławia oraz w powiecie 
Oleśnickim. Rolnicy, którzy ponieśli straty mogą starać się o różne formy 
p o m o c y  p a ń s t w o w e j .  Wi ę c e j  i n f o r m a c j i  p o d  l i n k i e m :   
http://www.izbarolnicza.pl/index.php?id=468.

W dniu 22 kwietnia br. w okręgu wyborczym Nr 1 
w Sulikowie odbyły się wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Sulików. Frekwencja w wyborach 
wyniosła 31,18%. Kandydaci na radnego uzyskali 
następującą liczbę głosów: Paweł Hasiuk – 250, 
Edward Kurjański – 235, Andrzej Muniak – 57. 
Mandat radnego uzyskał Pan Paweł Hasiuk. 

Informujemy, że Urząd Gminy Sulików przystępuje 
do opracowania materiałów promocyjnych m.in. 
folderu prezentującego zasoby Gminy. Stare 
fotografie i dokumenty są najlepszym sposobem 
ukazania historii kultury i tradycji naszego regionu. 
Dlatego zwracamy się do mieszkańców gminy z 
prośbą o rekonesans własnych domowych albumów, 
zbiorów zdjęć oraz dokumentów i przekazanie ich do 
urzędu. Nowe, ciekawe przedstawiające naszą 
gminę także są mile widziane. Zdjęcia zostaną 
zwrócone zaraz w tym samym dniu w 
nienaruszonym stanie po uprzednim zeskanowaniu. 
Prosimy o kontakt: osobiście w Urzędzie Gminy 
Sulików ul. Dworcowa 5, e-mailem: ug2@sisco.pl, 
ug@sulikow.pl, bądź telefonicznie 75 77 87 288 
(Małgorzata Skórka Mł. Ref. ds. promocji gminy). 
Stare zdjęcia i dokumenty z biegiem czasu ulegają 
zniszczeniu, dlatego nie pozwólmy, aby historia 
naszych miejscowości uległa zapomnieniu.  

Podczas prowadzenia prac związanych z 
melioracją rowu odwadniającego w okolicy 
nowo powstałej  oczyszczalni w Sulikowie 
wykonawca robót  natrafił na niewypały. Po 
zabezpieczeniu miejsca przez policję,
straż pożarną i karetkę pogotowia do zabezpieczenia znalezisk przystąpił 
patrol saperski. W sumie zabezpieczono i wywieziono 22 sztuki. 
niewypałów. 

Masz sprawny rower i chcesz aktywnie spędzić 
czas? Serdecznie zapraszamy na VIII RAJD 
ROWEROWY SZLAKAMI GMINY SULIKÓW.. 
Zbiórka na Placu Wolności w Sulikowie 4 maja 2012 
o godzinie 10 z metą w Studniskach Górnych. Zapisy 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie bądź pod 
numerem telefonu: 75 7787 310. Ilość miejsc 
ograniczona!
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PRACE SOŁECTW NAD STRATEGIAMI ROZWOJU 

  wejście na I piętro                            pomieszczenie dawnej kawiarni

    sala widowiskowa z nowym parkietem              pomieszczenie na parterze

Niewiele już pozostało do całkowitego ukończenia 
modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. W 
budynku obecnie prowadzone są prace wykończeniowe 
związane z instalacją nagłośnienia i oświetlenia sceny wraz z 
montażem kurtyny, którego dostawcą jest firma COLOR s.c ze 
Świdnicy koło Zielonej Góry. W najbliższym czasie rozpocznie 
się wyposażanie wnętrza budynku w nowe meble. Wszystko to za 
sprawą współpracy transgranicznej prowadzonej z 
zaprzyjaźnioną Gminą Hohendubrau w Niemczech w ramach 
której możliwa była realizacja wspólnego projektu 
pn.”Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w 
Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.” Po dawnym 
wyglądzie pomieszczeń m.in. biblioteki, toalet i głównego 
wejścia sulikowskiego GOK-u nie ma już śladu. Wszystkie 
wnętrza poddane zostały kapitalnemu remontowi, położono 
nowe tynki, wymieniono posadzki poprzez ułożenie płytek 
gresowych, paneli i wykładzin, zamontowano nowe drzwi 
wewnętrzne. Najbardziej zmieniła się sala widowiskowa, gdzie 
położony został nowy parkiet, wykonano nowe tynki oraz 
obniżono sufit. Dodatkowo sala widowiskowa zostanie 
wyposażona w oświetlenie sceny, system nagłośnieniowy, 
krzesła i stoły, zakupione zostanie także pianino. Profesjonalny 
system oświetlenia stworzy warunki do efektywnego kreowania: 
przedstawień, prezentacji, koncertów oraz wydarzeń 
artystycznych na scenie przez realizatora z pozycji reżyserki jak i 
ze sceny. W przypadku działań poza sceną będzie możliwe 
również skierowanie aparatów na odpowiedni plan gry. 
Zamontowane nagłośnienie przeznaczone jest do obsługi 
akustycznej małych i średnich imprez. System pod względem 
mocy oraz ilości elementów dobrano kierując się wymiarami sali 
oraz potrzebami funkcjonalnymi. Pomieszczenie biblioteki 
zostanie wyposażone m.in. w nowe  regały biblioteczne i „ladę 
recepcyjną”. Przy bibliotece urządzony zostanie „kącik małego 
czytelnika”. Do powstałej pracowni plastyczno-teatralnej    

niezbędne meble i sprzęt AGD tj. zmywarkę gastronomiczną, 
piekarnik elektryczny, płytę gazową oraz wolnostojącą 
lodówko-zamrażarkę. Ważnym czynnikiem oddziaływującym 
na współpracę partnerów jest szereg działań kulturalnych, które 
były prowadzone przez gminy równolegle do prac 
modernizacyjnych od samego początku projektu. Zgodnie 
z założeniami z nowym rokiem partnerzy przystąpili do 
powtórnej realizacji wszystkich działań jakie odbyły się w 
ramach projektu w 2011 roku. Pierwsze spotkanie odbyło się w 
styczniu i miało formę warsztatów szkoleniowych, uczestniczyli 
w nich pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, 
pracownicy Szkoły Podstawowej w Gebelzig - bibliotekarze, 
nauczyciele i animatorzy kultury. Spotkanie było okazją do 
wymieniany doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności 
bibliotek oraz ustalenia organizacji wspólnych działań po 
zakończeniu prac modernizacyjnych budynków. Grupa 
wspólnie omówiła zasady stworzenia planowanego „Kącika 
sąsiada”, który będzie służył zachęcaniu do nauki języka 
polskiego po stronie niemieckiej i języka niemieckiego po 
stronie polskiej. W każdej bibliotece znajdą się książki 
dwujęzyczne z możliwością ich wypożyczenia dla 
mieszkańców. Książki będą dopasowane do możliwości 
poznawczych poszczególnych grup wiekowych. Zaplanowana 
została także sukcesywna wymiana książek pomiędzy 
bibliotekami z Hohendubrau, a biblioteką z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sulikowie. Kolejnym działaniem kulturalnym była 
organizacja dwóch gościnnych wystaw pn.: „Natura”. Pierwsza 
z nich odbyła się po stronie niemieckiej 1 marca br., przyjaciół z 
Niemiec dzieci i młodzież z Gminy Sulików gościła tuż przed 
świętami wielkanocnymi. Ciekawym założeniem  był  warunek, 
aby wszystkie prace przygotowywane zostały z wykorzystaniem 
naturalnych materiałów. Największe zainteresowanie na 
wystawie w Niemczech wzbudziła makieta pn. „Sulików u stóp 
Góry Ognistej” wykonana przez najmłodszą grupę dzieci w  
wieku 3-6 lat z  Dyskusyjnego Klubu Książki działającego  przy  
bibliotece.  Najbliższym działaniem kulturalnym w ramach 
projektu będzie zaplanowany na 4 maja br. rajd rowerowy 
szlakami Gminy Sulików. Zeszłoroczny połączony został 
z plenerem malarskim i jego uczestnicy długo wspominali 
szosowanie po malowniczych okolicach Gminy Sulików.  

zakupione będą m.in. stoły kreślarskie, meble oraz zestaw 
komputerowy wraz z projektorem. Na parterze usytuowane 
zostanie pomieszczenie kuchenne, które wyposażone będzie w 

Cztery sołectwa w tym trzy z terenu Gminy Sulików: Studniska Dolne, Studniska Górne i Mała Wieś Górna oraz Jagodzin z Gminy 
Węgliniec wspólnie uczestniczyły w warsztatach opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju swojej miejscowości. Warsztaty były 
prowadzone przez Moderatorów Odnowy Wsi Dolnośląskiej Pana Krzysztofa Szustkę i Panią Irenę Krukowską – 

Szopa, którzy działają z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  
Mieszkańcy poszczeólnych sołectw w grupach wspólnie analizowali zasoby swoich miejscowości. 
OkreśleniOkreślenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w ramach tzw. analizy SWOT jest 
niezbędne do opracowania dokumentu jakim jest Sołecka Strategia Rozwoju. Opracowanie 
przedmiotowego dokumentu jest kolejnym z formalnych elementów uczestnictwa grup odnowy wsi 
działających w poszczególnych miejscowościach.  Sołectwa dzięki opracowanej strategii będą mogły 
starać się o pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych. 



PRZEBUDOWA SULIKOWSKIEGO RYNKU
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II WIELKANOCNY BIEG DLA JAJ

DZIECI I MŁODZIEŻ UCZĄ SIĘ RYSUNKU 

Na początku kwietnia został ogłoszony przetarg na roboty budowlane w 
ramach przebudowy Placu Wolności w Sulikowie, w wyniku którego 
został wyłoniony wykonawca zadania – Firma GEOBUD Artur Mróz ze 
Zgorzelca. Przebudowa obejmie remont i wymianę nawierzchni wraz z 
wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów małej architektury. 
Zgodnie ze specyfikacją przetargową przebudowie podlegać będą  
nawierzchnie chodników i miejsc postojowych. Dodatkowo 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie terenu wewnątrz placu wraz z 
budową nowych oraz modernizacją istniejących miejsc do rekreacji 

i wypoczynku. Nowe nawierzchnie chodników, zatok, miejsc postojowych wykonane będą z betonowej  kostki- 
typ staromiejski na podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnie wykonane z kostki brukowej będą  
zróżnicowane kolorystycznie i rodzajowo. Kostka brukowa, która obecnie 
znajduję się na Placu Wolności zostanie zdemontowana i zabezpieczona do 
ponownego wykorzystania w innym miejscu na terenie gminy. Jest to 
koniecznie działanie zgodne z zaleceniami konserwatora zabytków, które 
pozwoli ujednolicić, dotychczas różnorodny rodzaj kostki na całym 
„Rynku”. W tym celu miejsca postojowe oraz zatoka autobusowa zostaną 
wykonane z tzw. starobruku wielkopolskiego w kolorze czarnym, 
natomiast na chodnikach położony zostanie bruk wielkopolski w kolorze 
s z a r y m .  W  r a m a c h  m i e j s c  d o  r e k r e a c j i  
i wypoczynku zostaną ustawione nowe ławki parkowe wraz z 

W  pierwszą sobotę po Świętach 
Wielkanocnych na stracie II Wielkanocnego 
Biegu dla Jaj stanęło około 100 osób 
chętnych przemierzyć dystans 10 km, z czego 
połowa biegła lub szła na własnych 
nogach, reszta wspomogła się rowerowymi 
pedałami albo kołami samochodów. Ideą 
tegorocznej imprezy było wsparcie 
zaprzyjaźnionych okolicznych rodzin 
zastępczych oraz zrzucenie poświątecznych 
kalorii .  Grupa biegaczy wyruszyła 

z Zalewu Czerwona 
Woda w Zgorzelcu,  
przemierzając polne 
d r o g i  w  Ty l i c a c h ,  
Kunowie, Studniskach 
Dolnych przez las aż do 
mety na Farmie na 
rozdrożu w Mikułowej. 
Przy organizacji trasy 

pomogły maluchy z przedszkola w 
Pieńsku, które wykonały „jaja”, 
dzięki którym wyznaczono przebieg 
całego dystansu. Z pomocą przybyli 
także ratownicy ze zgorzeleckiej 
grupy ratownictwa PCK, którzy 
zapewnili opiekę medyczną. Imprezę 
finansowo wsparła Gmina Sulików. 
Wśród uczestników tegorocznego 
biegu nie zabrakło oryginalności był 
„przedstawiciel z Kenii”, skrzydlaty 
pies, Młoda Para Kilka Lat Później, 
Czerwony Kapturek z ekipą piratów, 
sołtys Mikułowej Pani Anna 
M a r c z y k ,  b o c i a n - m a n  o r a z  
reprezentacja „urzędasów”. Na mecie 
na wszystkich uczestników czekał 
ciepły posiłek oraz występ muzyczny 
duetu weteranów scen na akordeon 
i bardzo rzadkiego oryginalnego 
instrumentu jakim są cymbały 
wileńskie. Cel charytatywny imprezy 

został osiągnięty. Na rodzinę zastępczą 
Państwa Kronkowskich z Trójcy zebrano 
kwotę 300 zł dobrowolnego wpisowego. 
Dziesięcioosobowa rodzina wzięła 
aktywny udział w imprezie w oryginalnym 
indiańskich przebraniach. Zwycięzcą II 
Wielkanocnego Biegu dla Jaj ponownie 
został Wojciech Biernacki, który w nagrodę 
otrzymał pięknie zdobione strusie jajo. 
Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi jajami, wśród których 
znalazło się duże artystycznie zdobione 
ceramiczne jajo, a także ręcznie zdobione 
pisanki. Pogoda i niezwykła atmosfera 
imprezy sprawiła, że Wielkanocny Bieg dla 
Jaj powoli wpisuje się na stałe w kalendarz 
imprez na terenie Gminy Sulików. 
Mamy nadzieję, że trzykrotnie większa 
frekwencja i nieoceniona barwność wśród 
uczestników biegu zachęci tegorocznych 
niezdecydowanych do udziału za rok.

Grupy młodzieżowo –dziecięce działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie to jak się 
okazuje nie tylko kółka teatralne. Dzieci coraz chętniej uczestniczą w zajęciach plastycznych 
prowadzonych przez  Panią Bogusławę Przychodną co pozwala im odkrywać przyjemność z tworzenia 
prac plastycznych, które są wykonywane różnorodnymi technikami. W ostatnim czasie dzieci pracowały 
nad nabyciem umiejętności tworzenia pejzaży i zachodów słońca przy użyciu farb olejnych i akrylowych. 



ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
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ubiegłoroczna posesja Państwa Przybylskich z Biernej
zgłoszona do kategorii „Najpiękniejsza zagroda

PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA - KONKURS

Hasłem tegorocznej akcji Światowego Dnia Ziemi obchodzonej 22 kwietnia 2012 r. było "Pozytywna 
energia dla wszystkich". Gmina Sulików jak co roku w ramach edukacji ekologicznej aktywnie wspiera 
akcję, która opiera się na  selektywnej zbiórce odpadów. Urząd Gminy Sulików zadbał o wyposażenie 
wszystkich uczestników akcji w worki na śmieci, rękawice oraz zapewnił transport zebranych odpadów. 
W obchodach wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy w tym także Publiczne Przedszkole 
w Sulikowie. Maluszki ubrane „na biało” oraz ich starsi koledzy „na niebiesko” wspólnie uczyły się jak 
dbać o środowisko naturalne. W Szkole w Studniskach Dolnych razem z dziećmi 
w akcję aktywnie włączyli się dorośli m.in. nauczyciele, sportowcy z Klubu Sportowego, przedstawiciele 
Rady Sołeckiej  i  i  Parafialnej  oraz druhowie jednostki  OSP Studniska Dolne.  

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku. Corocznie wiosną z tej okazji 
przeprowadzane są akcje popularyzujące wiedzę o tym, jak dbać o środowisko naturalne. Straż Gminna 
w Sulikowie w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Ziemi w miesiącu marcu na wniosek 
Wójta Gminy przeprowadziła inwentaryzację wszystkich nielegalnych wysypisk na terenie gminy. 
To dobra okazja, aby pokazać niektóre z przysłowiowych „kwiatków” naszej gminy, które 
zaprezentowane zostały radnym na marcowej sesji Rady Gminy Sulików. W najbliższym czasie 
zostaną podjęte działania mające na celu usunięcie większości  wyspisk znajdujących się na działkach 
gminnych

Informujemy, że ruszyła IV edycja konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2012”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, mającego na celu wyłonienie i promowanie  najlepszych wzorcowych działań, przedsięwzięć 
realizowanych na terenach wiejskich. Konkurs jest jedną z form wsparcia jakie UMWD oferuje społecznościom lokalnym 

uczestniczącym w Odnowie Wsi. Wzorem roku ubiegłego konkurs zorganizowany 
zostanie w IV kategoriach: Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze 
przedsięwzięcie Odnowy Wsi” oraz „Najlepszy start w Odnowie Wsi. Warunkiem 
uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do 
Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. O wyborze laureatów zadecyduje 
Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa. Termin zgłoszeń 
upływa 18 maja 2012 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy 
o kontakt z Panią Małgorzatą Skórka – tel. 75 77 87 288 (Urząd Gminy Sulików). 
W przypadku większej ilości zgłoszeń, niż przewidziana regulaminem konkursu, Wójt 
Gminy Sulików powoła komisje, która dokona selekcji zgłoszeń. 

ŚWIĘTO PATRONALNE CARITAS

Święto Miłosierdzia Bożego, obchodzone w całym Kościele w II Niedzielę po Wielkanocy jest 
zarazem świętem patronalnym Caritas w Polsce. To szczególny dzień do spotkań 
i wymiany doświadczeń między pracownikami i wolontariuszami z całej Polski. Dla uczczenia 
tego święta członkowie Parafialnego Koło Caritas w Sulikowie  spotkali się, aby podsumować i 
podziękować za wysiłek wszystkim osobą zaangażowanym we wspólną pracę na rzecz dzieła 
Caritas, tj. pracownikom Koła Caritas, wolontariuszom i darczyńcom. W imieniu 
władz samorządowych podziękowania złożył Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński 
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Janem Soleckim. Pamiątkowe dyplomy uznania otrzymały 
Panie: Stanisława Benedyk, Jadwiga Michniewicz, Emila Fleszar, Stefania Furmanowicz, Ewa 
Szymańska. Święto wprowadzone zostało w 1995 r. przez Papieża Jana Pawła II dla wszystkich 
diecezji w Polsce. W 2000 r. w dniu kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej ogłosił je dla całego 
Kościoła.  Święto obchodzone jest zawsze w II niedzielę po Wielkanocy.

okolice drogi wojewódzkiej nr 357 - 
„za piekarnią”

teren byłej bazy wojskowej w 
Studniskach

Miedziana - Łowin Mała Wieś Górna w kierunku 
Sulikowa


