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Przebudowa mostu kamiennego 

w Radzimowie Górnym

Kwietniowa sesja Rady Gminy

Gminne Obchody Święta 3 Maja

Przygoda z origami

Największa w historii Gminy Sulików 
inwestycja weszła w fazę końcową - 
mowa o liczącej docelowo 40,91 km 
budowie sieci kanalizacyjnej. Obecnie 
przeprowadzany jest rozruch próbny 
nowo wybudowanej oczyszczalni 
ścieków w Sulikowie, która obsługiwać 
będzie gminę – Sulików i Platerówka   

na remont sali ślubów, ale konieczny i odkładany z roku na rok remont 
korytarzy w budynku Urzędu Gminy Sulików  stał się w końcu realny. 
W efekcie ogłoszonego po raz drugi i okrojonego w swym zakresie 
przetargu, korytarze pozostałych dwóch  pięter Urzędu doczekają się 
remontu. Prace na głównych ciągach komunikacyjnych rozpoczną się na 
przełomie maja i czerwca br., a wykonawcą robót będzie wyłonione w 
drodze przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” ze 
Zgorzelca. Zakres prac obejmie:wymianę posadzek, stolarki drzwiowej, 
wykonanie sufitów podwieszanych, roboty malarskie korytarzy i klatki 
schodowej. Prace remontowe potrwają do 31 lipca br. w tym czasie 
świadczenie usług administracyjnych przez Urząd będzie odbywało się 
tak jak dotychczas, bez zmiany lokalizacji poszczególnych pomieszczeń.

Komitet "MWG-RAZEM" informuje, że w dniu 01.04.2012 roku 
zorganizował zbiórkę publiczną na Placu Wolności w Sulikowie. Zbiórka 
została przeprowadzona w oparciu o decyzję wydaną przez Wójta Gminy 
Sulików z dnia 16.03.2012 r. Zebrane środki finansowe w kwocie 307,00 
zł zostały wydatkowane na organizację festynu w miejscowości Mała 
Wieś Górna z przeznaczeniem na: - wynajem kabiny z serwisem (fakt. vat 
nr FVS/006140/WRO/2012) – środki ze zbiórki 150 zł, - zakup naczyń 
jednorazowych oraz worków na śmieci (rachunek sprzedaży 
1/SUL/2012) – 210,90 zł. Środki ze zbiórki 157 zł, wkład własny 53,90 zł.

Ciąg dalszy odbudowy dróg

Wnętrze sulikowskiej Sali Ślubów przeszło 
małą, ale jakże efektowną metamorfozę. 
Wystarczyło pomalować dotychczas białe, bez 
wyrazu ściany, zawiesić stylowe firany, aby 
pomieszczenie nabrało odpowiedniego klimatu. 
Do sali trafiło także stare antyczne lustro, które 
dotychczas stało w tzw. poczekalni. Całość 
kosztów związanych ze zmianą wystroju 
wnętrza, malowaniem i wyposażeniem w nowe 
zasłony wraz z wykonaniem prac pokrył sklep 
budowlany Leroy Merlin ze Zgorzelca. W 
budżecie na 2012 rok nie zaplanowano środków 

łacznie 4,5 tys. odbiorców. W ramach projektu w miejscowości Sulików 
położono także nową sieć wodociągową, która docelowo liczyć będzie 
ponad 16 km. Roboty liniowe prowadzone w ramach czterech 
kontraktów są na ukończeniu, w Sulikowie do skanalizowania została 
jedynie ul.Zgorzelecka. Trwa sukcesywne włączanie się mieszkańców 
do systemu kanalizacji. Całość robót  kanalizacyjnych wraz z 
przyłączami wodociągowymi w Sulikowie planuje się zakończyć na 
koniec czerwca 2012 r.  
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Dobiegł końca realizowany od początku marca br. 
przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Sulikowie projekt pn. „Masz talent mnóż szczęście”. W 
tym czasie czterdziestoośmioosobowa grupa dzieci i 
młodzieży w wieku od 11 do 16 lat z terenu gminy 
Sulików uczestniczyła w cyklu warsztatów 
plastycznych, fotograficznych, muzycznych i 
logicznego myślenia. Partnerem realizacji projektu była 
Farma na Rozdrożu Dzieciom w Mikułowej. W trakcie 
warsztatów plastycznych, które odbyły się pod hasłem: 
„Glinodomino” uczniowie wykonali 24-elementowe 
domino z gliny z motywami przyrodniczymi. Na 
kolejnych dwóch spotkaniach  pn. „Freski z deski” oraz 
pn. „Roślinki z Krepinki”  uczniowie przy użyciu farb 
na sześciu okiennicach i blejtramach malowały wzory  
roślinne i kwiatowe oraz z bibuły stworzyli kolorowy 
ogród kwiatowy. Warsztaty fotograficzne pozwoliły 
uczniom poznać podstawy fotografii cyfrowej i 
analogowej, zasady funkcjonowania profesjonalnego 
sprzętu fotograficznego oraz  obróbki zdjęć. Warsztaty 
muzyczne były okazją do poznania zasad i technik 
kompozytorskich związanych z grą na flażolecie. 
„Główka pracuje” pod taką nazwą odbyły się warsztaty 
logicznego myślenia. Uczniowie poznali zasady gier 
planszowych m.in. Haker, Quoridor oraz układanek 
m.in.: Tamgram, Sudoku. Wszystkie prace zostały 
zaprezentowane 19 maja na finałowym spotkaniu 
projektu, które miało miejsce na Farmie na Rozdrożu 
Dzieciom w Mikułowej. Foto galerię z imprezy i efekty 
prac uczniów można zobaczyć na stronie: 
www.farmanarozdrozu.pl.Uczestnicy projektu 
zapraszają także do obejrzenia na żywo wystawy prac, 
która znajduje się w holu ZSPiG w Sulikowie. 



PRZEBUDOWA KAMIENNEGO MOSTU W RADZIMOWIE GÓRNYM

CIĄG DALSZY ODBUDOWY DRÓG

Starostwo Powiatowe jest w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego mającego 
na celu wyłonienie wykonawcy dla przebudowy po skutkach powodzi z 2010 r. mostu 
kamiennego sklepionego dwuotworowego na most jednootworowy z blach stalowych w 
ciągu drogi powiatowej relacji Zawidów-Lubań na rzece Czerwona Woda w Radzimowie 
Górnym. Jak dowiadujemy się ze specyfikacji przetargowej wykonawca w ramach robót 
budowlanych, które potrwają 4 miesiące ma wybudować most tymczasowy wraz z 
dojazdami, rozebrać istniejący most i wybudować nowy, skarpy, schody skarpowe, 
kanalizację deszczową i pobocza. Na czas prowadzenia robót przejazd przez most zostanie 
całkowicie zamknięty. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu poprzez 

W najbliższym czasie rozpoczną się prace 
remontowe przy odbudowie dróg gminnych 
na terenie gminy Sulików ze środków 
pochodzących z rezerwy celowej budżetu 
państwa. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu 
jest już na etapie realizacji odbudowy dwóch 
dróg powiatowych na terenie naszej gminy tj. 
odcinka drogi powiatowej Bierna – Miedziana 
– Granica Państwa oraz  w miejscowości Mała 
Wieś  Górna .  Wykonano już  nową 
nawierzchnię bitumiczną drogi w Miedzianej 
oraz na najbardziej zniszczonym odcinku 
w miejscowości Mała Wieś Górna. Gmina  
Sulików wyłoniła już w drodze przetargu 
wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca dla trzech 
inwestycji związanych z odbudową dróg 
gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi z 
2010 r. tj. drogi wewnętrznej w Radzimowie 

D o l n y m  o r a z  d w ó c h  d r ó g  
wewnętrznych w Miedzianej.  
Planowany termin zakończenia 
inwestycji związanych z odbudową 
dróg gminnych to 31 sierpnia br. 
Roboty budowlane obejmą m.in.: 
wykonanie nowej  podbudowy drogi, 
położenie nawierzchni bitumicznej, 
wykonanie zajadów drogowych,  

odbudowę rowów przydrożnych oraz 
budowę przepustów. Wykonawca przystąpi 
do prac na drogach gminnych bezpośrednio 
po zakończeniu odbudowy drogi  
powiatowej. Obecnie na terenie gminy trwa  
także sukcesywne uzupełnianie ubytków 
n a w i e r z c h n i  g m i n n y c h  d r ó g  
wewnętrznych. Po uprzednim przeglądzie 
stanu technicznego dróg zgłaszanych do 
napraw cząstkowych, kamień tłuczniowy 
t r a f i ł  n a  d r o g i  w e w n ę t r z n e  w  
miejscowościach: Sulików, Mała Wieś 
Dolna, Studniska Dolne i Górne, 
Radzimów Dolny i Górny. Ze środków 
budżetu gminy pokrywany jest koszt 
zakupu kamienia, transportu wraz z 
rozplantowaniem kamienia. W dalszej 
kolejności uzupełnione zostaną ubytki w 
drogach wewnętrznych w miejscowościach 
Miedziana oraz Bierna. 

 równoległą przeprawą tymczasową przez rzekę po moście składanym. Został on zaprojektowany w układzie jednoprzęsłowym dla 
ruchu jednokierunkowego wahadłowego. Rozpoczęcie prac nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy z wyłonionym w drodze 
przetargu wykonawcą. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki środkom pochodzącym z rezerwy celowej budżetu Państwa, jaką 
otrzymał Starosta Zgorzelecki z rąk Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 1 600.000 zł. Poza odbudową mostu kamiennego w 
Radzimowie Górnym zostanie z tych samych środków odbudowany został odcinek o drogi powiatowej  w miejscowości Mała Wieś 
Górna, przebudowywane są fragmenty drogi powiatowej na odcinku Bierna - Miedziana - Granica Państwa oraz drogi powiatowej 
nr 2384D na odcinku od miejscowości Radomierzyce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 352.
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„MARZENALIA” W MAŁEJ WSI GÓRNEJ 

W dniu 12 maja br. w Małej Wsi Górnej odbył się pierwszy w historii tej wsi festyn o nazwie 
„Marzenalia”. Po odczuciach mieszkańców już wiadomo, że impreza na stałe wpisze się w tradycję 
sołectwa. Nazwa festynu nawiązuje do tradycji pożegnania zimy oraz powitania wiosny i w związku z 
tym jedną z atrakcji festynu był konkurs na najciekawszą marzannę z naturalnych materiałów. 
Przybyły dwie marzanny: gospodarzy festynu oraz słomiana panna z Mikułowej. Na boisku w Małej 
Wsi Górnej stanęły drewniane stoły i ławy, parkiet do tańca, beka zimnego piwa, stoisko gdzie można 

było degustować kawę herbatę, czerwony barszczyk, pajdę chleba ze smalcem sołtysowej oraz przepyszne 
ciasto Sulimowej. W płomieniach palącego się ogniska każdy mógł upiec sobie kiełbaskę, a dla bardziej 
zajętych „ugniataniem parkietu” w rytmach muzyki , którą wygrywał i wyśpiewywał Pan Dariusz Polowy, 
czekały kiełbaski z grilla. Najmłodsi uczestnicy festynu przy dopingu starszych rywalizowali w 
przeróżnych konkursach sprawnościowych. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody i pamiątkowe 
dyplomy. W przygotowanie imprezy bardzo czynnie włączyli się mieszkańcy sołectwa oraz grupa dzieci i 
młodzieży, którzy dołożyli wszelkich starań także w pozyskanie sponsorów. Środki finansowe udało się 

zgromadzić dzięki organizacji kiermaszu wielkanocnego oraz pomocy sponsorów: Devil 
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Szakiel Anatol Sklep Spożywczy) oraz Sklep Spożywczo-
Przemysłowy Teresa Bogdanowicz z Sulikowa. Dużą atrakcją festynu był pokaz jednostki OSP z Biernej. 
Kiedy zabawa trwała w najlepsze, ktoś wzniecił niebezpieczny ogień, oczywiście była to część pokazu. 
Pani Sołtys Małej Wsi Górnej Małgorzata Pławiak, natychmiast zadzwoniła po pomoc i na sygnale 
przyjechały dwa wozy strażackie opanowując całą sytuację. Pomimo wieczornego chłodu zabawa trwała 
do późnych godzin, a jej uczestnicy bawili się świetnie i już czekają na następną imprezę. Oj działo się, 
działo, a kto nie był ma szansę za rok. Co jeszcze wymyśli Pani Sołtys Małej Wsi Górnej? Mieszkańcy 
zadedykowali jej utwór „ Jesteś szalona”, bo kiedy mówiła o swoim pomyśle, niektórzy z niedowierzaniem 
i powątpiewaniem kwitowali: u nas na wsi?, to się nie uda. Sołtys Małej Wsi Górnej oraz mieszkańcy 
dziękują sponsorom oraz ofiarnym strażakom, którzy uratowali imprezę przed „zadymieniem”.  



PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W URZĘDZIE

Niecodzienną wizytę gości we wtorek 8 maja br. miał Robert Starzyński Wójt Gminy 
Sulików. Grupa starszaków z Publicznego Gminnego Przedszkola w Sulikowie zawitała w 
budynku Urzędu chcąc dowiedzieć się jak wygląda praca urzędników. Przedszkolaki swoją 
wizytę rozpoczęły od gabinetu wójta, w którym zostały przywitane przez samego włodarza 
gminy Roberta Starzyńskiego oraz jego zastępcę Jacka Flaszyńskiego. Podczas zwiedzania 
dzieciom towarzyszyła Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Piotrowska, największą atrakcją dla 
dzieci okazała się możliwość posiedzenia za biurkiem, przy którym codziennie pracuje Wójt 

Dużym zaskoczeniem dla wszystkich okazał się fakt wskazania przez 6-letnią 
dziewczynkę na mapie tzw. „cegielni”. Kolejnym punktem wycieczki był Urząd Stanu 
Cywilnego, gdzie w sali ślubów kierownik USC Pani Anna Sawicka wytłumaczyła 
dzieciom, że znajdują się w sali w której są udzielane śluby cywilne. Ostatnim miejscem 
jakie zwiedziły dzieci była sala konferencyjna, przedszkolaki dowiedziały się po co są 
organizowane Sesje Rady Gminy oraz kto w nich uczestniczy. To nie była pierwsza tego 
typu wizyta.Dzieci ciekawe funkcjonowania Urzędu już kilkukrotnie odwiedzały 
instytucję, to dobra forma edukacji poprzez zabawę.

Historia utworzenia Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie sięga ponad trzech dekad. Dokładnie 31 
lat temu swój początek miało zawiązanie spółki w celu rozwiązania problemów z wodą, a 
dokładnie utrzymaniem, czyli konserwacją istniejących na terenie jej działania rowów, 
przepustów, drenaży – wszelkich urządzeń wodnych niezbędnych do prawidłowego 
odprowadzania nadmiaru wód opadowych. Dziś spółkę tworzy  9 miejscowości z terenu gminy 
Sulików: Mała Wieś Dolna, Sulików, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Skrzydlice, Stary 
Zawidów, Miedziana, Wielichów i Bierna. Łączna ilość członków to 767 osób. Spółka obejmuje 
obszar 3 608,63 ha, długość rowu wynosi 103 km, natomiast powierzchnia zdrenowana 1704 ha. 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W SULIKOWIE

Sens działania każdej spółki wodnej ściśle określają efekty wymierne jakie przynosi członkostwo. Wystarczy przyjrzeć się 
sprawozdaniu z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie za 2011 r. z którego wynika, że konserwacji i odbudowie 
urządzeń drenarskich poddanych zostało 53 ha na kwotę ponad 47 tys. zł. Głównym źródłem finansowania spółki są składki 
członkowskie, jednakże może ona korzystać także z pomocy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. I tak dzięki środkom 
pochodzącym z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonano 460 mb konserwacji gruntownej rowu, zaś ze środków 
otrzymanych  przez Gminę Sulików z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego udało się wykonać łącznie 2,4 km 
konserwacji gruntownej rowów na kwotę 50 tys. zł. W ramach prac zleconych z Urzędu Gminy Sulików wykonano także prace 
związane z odwodnieniem dróg i remontem przepustów na kwotę przeszło 35 tys. zł. Dodatkowo spółka wykonała prace zlecone 
przez firmę „WORPOL” tj. 870 m konserwacji gruntownej rowu w miejscowości Studniska Dolne. Podsumowując na terenie 
Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie ze środków pochodzących z różnych źródeł wykonano 6,03 km konserwacji i odbudowy rowu 
oraz 53 ha konserwacji i odbudowy urządzeń drenarskich na niemalże 150 tys. zł. Przyglądając się budżetowi spółki 
zatwierdzonemu na 2012 rok warto wskazać źródła finansowania ogólnej kwoty ponad 190 tys. zł: a) dochody ze składek 
członkowskich 116 012,57 zł, b) dotacje: - do składek członkowskich - 5 tys. zł, - z DUW we Wrocławiu - 15 tys. zł, - ze Starostwa 
Powiatowego w Zgorzelcu - 14 tys. zł, - prace zlecone z Urzędu Gminy (dotacje z Urzędu Marszałkowskiego)- 40 tys. zł. Plany w 
2012 roku przewidują wykonanie na terenie GSW w Sulikowie 7,17 km odbudowy i konserwacji gruntownej rowów oraz 40,0 ha 
konserwacji gruntownej urządzeń drenarskich na kwotę niemalże 146 tys. zł. Spółka wodna ciągle poszukuje kolejnych członków. 
Jak wiadomo im więcej członków liczy spółka, tym większy budżet ma do dyspozycji na realizacje swoich zadań statutowych. 
Miejmy nadzieję, że efekty działalności spółki będą zachętą do przyłączania się do niej innych miejscowości 
z terenu gminy Sulików, dzięki czemu zagrożenie przeciwpowodziowe w gminie znacznie się zmniejszy.    
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Gminy Sulików. W trakcie rozmowy przedszkolaki wykazały się wiedzą w zakresie znajomości mapy. Pytane o oznaczenia na 
planie zagospodarowania przestrzennego wiszącego na ścianie bez  problemu odpowiadały co oznaczają poszczególne kolory.

KWIETNIOWA SESJA RADY GMINY SULIKÓW 

W dniu 27 kwietnia br. o godz. 10:00 odbyła się XXI w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Sulików, której głównym tematem była 
gospodarka wodna na terenie Gminy Sulików. Przed przystąpieniem do stałego porządku obrad miał miejsce akt zaprzysiężenia 
nowego radnego Pana Pawła Hasiuka, któremu Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Pani Agnieszka 
Bieńkowska wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego. W związku z tematem głównym sesji na obrady zaproszona została 
Pani Elżbieta Jarosz - Zastępca Kierownika Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz 
Pani Krystyna Milanowska - Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu. Przedstawicielka DZMiUW we 
Wrocławiu przedstawiła informację o stanie cieków wodnych na terenie gminy, według której w administracji Oddziału w Lwówku 
Śląskim DZMiUW na terenie Gminy Sulików znajduje się 6 cieków wodnych o łącznej długości 36,30 km. Cieki te przepływają 
głównie prze tereny użytkowane rolniczo i stanowiące odbiorniki wód z systemów melioracyjnych. Na utrzymanie wód i urządzeń 
melioracji podstawowych w latach 2002-2011 na terenie Gminy Sulików poniesiono nakłady w wysokości 817 918,00 zł na 
sfinansowanie, których zapewniono środki z budżetu Państwa w ilości 668 736,00 zł, dotacji WFOŚiGW: 44 155,00 zł i gminy 
Sulików w wysokości 105 tys. zł. W roku 2012 planowane jest wykonanie zadań na wartość 316 tys. zł. Prace będą związane z 
utrzymaniem cieku Czerwona Woda w miejscowościach Radzimów, Bierna, Miedziana oraz potoku Studzianka. Planowane jest 
również wykonanie muru oporowego na odcinku rzeki Czerwona Woda, w którym w wyniku powodzi z 2010 r. koryto rzeki 
zniszczyło drogę gminną. 



Ma metr wysokości i składa się z tysięcy maleńkich papierowych elementów. Mowa o białym łabędziu 
złożonym sztuką origami przez grupę młodzieżowo – dziecięcą działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sulikowie. Origami modułowe wymaga nie lada cierpliwości, jednakże to co powstaje po wielogodzinnej 
czy kilkudniowej pracy, często przerasta zamierzone oczekiwania. Tak też było w przypadku dzieci i 
młodzieży z Sulikowa, które godzinami po zajęciach szkolnych misternie składały malutkie elementy, które 
dały w efekcie końcowym aż metrowego łabędzia. Stworzonej figurze daleko zgłoszonemu do rekordu 
Guinessa łabędzia który, mierzy ponad 2 metry wysokości, ale z pewnością można pokusić się o oficjalne 
ogłoszenie gminnego rekordu. Dzieci są bardzo dumne z własnoręcznie wykonanego dzieła, które zdobić 
będzie wystawę związaną z uroczystością oficjalnego otwarcia zmodernizowanego budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sulikowie. Papierowe ptaki, koszyczki, wazony są ciekawym pomysłem na ozdobienie 
mieszkania czy prezent dla bliskiej osoby. Grupa młodzieżowo – dziecięca  działająca przy Gminnym 

PRZYGODA Z ORIGAMI

  BIULETYN GMINY SULIKÓW                                                        WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.SULIKOW.PL4

Ośrodku Kultury w Sulikowie  z myślą o Dniu Matki przygotowała także prezenty dla swoich 
mam. Gabrysia zrobiła łabędzia, Paulina koszyczek na drobiazgi, Terenia kolorową papugę, 
Karolinka kartkę-wizytówkę. Niewidoczna na zdjęciach (bo nie lubi) Patrycja jest podporą całej 
grupy. Sztuka origami pochodzi z Chin, jednak pierwotnie rozwinięto ją w Japonii, dlatego Kraj 
Kwitnącej Wiśni uważany jest za jej kolebkę. Początkowo papierowe figurki miały ścisłe 
powiązanie z obyczajami religijnymi i pogrzebowymi jednak z czasem sztuka ta zaczęła 
nabierać funkcji użytkowej – przyozdabiano nimi domy oraz prezenty. W dawnej tradycji sztuki 
składania origami istnieje kilkadziesiąt reguł, którymi należało się kierować składając papier. 
Kartka musiała być koniecznie kwadratowa, nie można było jej ciąć, sklejać ani malować. 

Jednak w wyniku ewolucji sztuki origami powstały jej różnorodne odmiany, które do dziś pasjonują 
wielu ludzi na całym świecie. Tworzenie figur metodą modułową jest niewątpliwie bardzo 
pracochłonne, ale i na pewno bardziej efektowne. Prawdziwym pasjonatem składania postaci 
przeróżnych zwierząt, figur, ozdób świątecznych, koszyczków liczących kilkaset, a nawet kila 
tysięcy elementów jest Pan Andrzej Kurek pełniący funkcję radnego i sołtysa 

modułu zależy ostateczny wygląd dzieła cyt. ”wszystko trzeba bardzo starannie składać, o precyzji 
wykonywanych prac decyduje każdy milimetr”. Zapytany skąd czerpie inspiracje do tworzenia figur

VIII RAJD ROWEROWY SZLAKAMI GMINY SULIKÓW

w rajdzie rowerowym szlakami Gminy Sulików. Wśród 
uczestników gościła czterdziestoosobowa grupa 
z zaprzyjaźnionej Gminy Hohendubrau na czele 
z  Burmis t rzem Panem Hansem-Hermanem 
Zschieschankiem. Impreza zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie odbyła się w 
r a m a c h  k o n t y n u a c j i  w s p ó l n y c h  
działań dotyczących realizacji projektu „Modernizacja 
budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie 
S u l i k ó w  o r a z  G m i n i e  H o h e n d u b a r u ” .   

W doborowej pogodzie uczestnicy z łatwością pokonywali kolejne odcinki tras, podziwiając piękny krajobraz i przyrodę gminy. 
Meta rajdu przewidziana była w Studniskach Górnych, gdzie na zmęczonych drogą rowerzystów czekały gorące 
kiełbaski z ogniska oraz przygotowane przez Radę Sołecką pyszne ciasta i sałatki. Na zakończenie pleneru dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie wręczył wszystkim uczestnikom rajdu pamiątkowe dyplomy. 

W piątek 4 maja o godzinie 9:30 ponad 80 miłośników dwóch kółek 
zebrało się na Placu Wolności w Sulikowie, by wziąć udział 

w Gminie Sulików. Jak mówi sztukę origami rozwijał samodzielnie, 
początkowo zaczynając od mniej skomplikowanych figur, aż do 
opanowania składania origami modułowego, które daje mu najwięcej 
satysfakcji z tworzenia. Podkreśla, że od złożenia każdego maleńkiego 

Kolorowy tukan autorstwa 
Pana Andrzeja Kurka

 odpowiada, że w dobie Internetu pomysły innych pasjonatów origami szybko znajdują odzwierciedlenie 
także w jego pracach. Pan Andrzej poprzez prezentacje swoich prac zachęca dzieci i młodzież do tworzenia 
tych niezwykłych figur, które mimo, że wyglądają na bardzo trudne do wykonania,

 tak naprawdę takie nie są. 

OBCHODY 3 MAJA W GMINIE SULIKÓW
Modlitwa za ojczyznę i akompaniament orkiestry dętej KWB Turów towarzyszyły gminnym 
obchodom Narodowego Święta 3 maja, które corocznie obchodzone są w Sulikowie w sam dzień 
rocznicy. Po nabożeństwie w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry wszyscy uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali pod obelisk na Placu Wolności w Sulikowie. Patriotyczna część 
obchodów rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego po którym z przemówieniem wystąpił 
Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików. Na zakończenie uroczystości delegacje samorządu Gminy 
Sulików, powiatu w osobie Artura Biel ińskiego Starosty Zgorzeleckiego,  

kombatantów, Związku Sybiraków, Koła Emerytów i Rencistów oraz młodzieży złożyły symboliczne wiązanki kwiatów. 


