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Dofinansowanie do wiat biesiadnych

Podziękowania

jest jednym z najdłuższych oficjalnie znanych na terenie 
Gminy Sulików. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików 
wraz z Arturem Bielińskim Starostą Zgorzeleckim w 
towarzystwie Pani sołtys Genowefy Wilczak-Raczak 
postanowili odwiedzić małżeństwo, aby osobiście 
pogra tu lować  j akże  zaszczy tne j  roczn icy.   
Życząc przede wszystkim zdrowia, czekamy po 
Diamentowej rocznicy na kolejną 65-Żelazną.

Dnia 24 września 2012 r. Wójt Gminy 
Sulików Pan Robert Starzyński powołał 
Dyrektora GOK-u w Sulikowie. Funkcja 
ta została powierzona Panu Grzegorzowi - 
Żak mieszkańcowi Studnisk Dolnych. 
Pan Grzegorz ukończył Wydział 
Turystyki i Rekreacji na AWF w 

Z n a m y  j u ż  d a t ę  w y b o r ó w  
uzupełniających do Rady Gminy 
Sulików w okręgu wyborczym nr 4 
(Miedziana). Radna Anna Pawlak 
pisemnie zrzekła się mandatu, a Rada 
Gminy Sulików uchwałą XXV/193/12 
z dnia 27 września 2012 wygasiła  

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zaprasza 
9 listopada br. (piątek) o godz. 13:00 wszystkich 
mieszkańców gminy na tegoroczne Obchody 94 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość 
połączona będzie z symbolicznym odsłonięciem 

Ponad pół wieku wspólnej 
życiowej drogi łączy 
Państwa Leciejewskich z 
Biernej, którzy niedawno 
obchodz i l i  swoją  62  
rocznicę ślubu. Jubileusz 
pożycia małżeńskiego 
Państwa Leciejewskich      

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej składa 
serdeczne podziękowania mieszkańcom wsi: Bierna, 
Radzimów Górny i Dolny, Mała Wieś Górna 
za przekazanie środków finansowych z funduszu 
s o ł e c k i e g o  n a  d z i a ł a l n o ś ć  j e d n o s t k i .    

II Sulikowskie Mistrzostwa Sołectw

mandat. Wojewoda Dolnośląski zarządził wybory na 16 grudnia 2012 r. 

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej dokonano wyboru nowego przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia, którym został Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików. 
Zmiana była konieczna z racji wygaśnięcia w/w funkcji, którą piastował 
zmarły w kwietniu br. Józef Sontowski Burmistrz Miasta Zawidów. 
Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji Przewodniczącym był 
Kazimierz Janik. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej tworzy dziewięć 
członków: Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Miejska Zawidów, 
Miasto i Gmina Bogatynia, Miasto i Gmina Pieńsk, Miasto i Gmina 
Węgliniec, Gmina Sulików, Gmina Zgorzelec, Gmina Siekierczyn, 
Gmina Platerówka. Związek powołany został w 2000 r. głównie w celu 
realizacji programu „Czysta Nysa” oraz utrzymywania schroniska dla
małych zwierząt w Dłużynie Górnej.

Poznaniu, oprócz znajomości 4 języków obcych może pochwalić się 
również swoim dorobkiem literackim w postaci kilkunastu książek, 
skeczy, oraz piosenek, a także wielu opowiadań i felietonów. Jest 
również twórcą i organizatorem wielu imprez między innymi: Konkurs 
Literacki o nagrodę Nie-Do-Rzeczki, Czarodzielnica, Zadyszki 
Kabaretowe, Igrzyska Sportów Przygranicznych, Kabaretowe 
Marcowanie, Wielkanocny Bieg dla Jaj. Życzymy Panu Grzegorzowi 
wielu sił twórczych w zdobywaniu nowych horyzontów 
z dziedziny kultury oraz pomyślności w pracy zawodowej.  

Chcesz podszkolić 
swój język obcy? nie 
czekaj zapisz się na 

kursy językowe 
organizowane w 

Gminnym Ośrodku 
Kultury w Sulikowie: 

język angielski 
(wtorki godz. 16:00, 

język niemiecki 
(czwartki godz. 

16:00) Jedyne 5 zł za 
godzinę lekcyjną!

Zapraszamy!

pamiątkowej tablicy na Placu Wolności w Sulikowie ufundowanej 
przez koncern Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o W programie m.in.  
uroczystość patriotyczna z udziałem honorowej asysty 23 Śląskiego 
Pułku Artylerii w Bolesławcu (meldunek, apel pamięci, salwa 
honorowa), Orkiestra Dęta KWB Turów, występy artystyczne w 
wykonaniu dzieci i młodzieży.

Spotkanie Seniora

Spotkanie Pokoleń w Mikułowej
Pasowanie na Pierwszaka
II miejsce Mikułowej



CO W INWESTYCJACH PISZCZY
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gminy zrealizowane zostały dwa zadania sprzyjające poprawie wyposażenia obiektów sportowych. Na boisku sportowym 
w Sulikowie zamontowane zostały  piłkochwyty, które wykonała firma F.P.H „PESMENPOL” z Trzemieścia, zajmująca się 
produkcją  urządzeń sportowych. Zadanie kosztowało 7.822,80 zł. Na boisku sportowym (treningowym) 
w Radzimowie Górnym wykonano instalację oświetleniową dzięki której powstały 4 punkty oświetleniowe. Koszty instalacji 
sięgnęły kwoty 3 tys. zł. Warto podkreślić, że jest to pierwszy obiekt sportowy na terenie gminy oświetlony w profesjonalny 
sposób. Równolegle z innymi inwestycjami na terenie Gminy Sulików prowadzona jest modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia 
ulicznego i drogowego. W ramach inwestycji w ostatnim okresie powstało nowe oświetlenie  na ulicy Św. Teresy, Jasnej, łączniku 
ul.  Dworcowej z ul. Nowe Miasto w Sulikowie oraz  na ul. Szkolnej gdzie dodatkowo zmieniono zasilanie z napowietrznego na 
kablowe. Obecnie trwa montaż lub prowadzone są prace przygotowawcze w miejscowościach: Radzimów Górny,Wilka, 
Wrociszów Dolny  i Górny, Studniska Górne, Mała Wieś Dolna, Sulików (ul.  Pocztowa i Dworcowa) oraz w części Skrzydlic. 
Ponadto główny wykonawca inwestycji TAURON S.A rozstrzygnął już przetargi na wykonanie (termin realizacji do końca roku) 
oświetlenia w  miejscowościach:  Mikułowa, Stary Zawidów, Mała Wieś Górna, Skrzydlice (droga od Zawidowa) część ul. 
Pocztowej w Sulikowie.

Życie seniora wcale nie musi być nudne, jeśli tylko zdrowie dopisuje, może być wesołe i 
przyjemne. Blisko 30 osobowej grupie seniorów z Gminy Sulików dzień 
24 października dostarczył wielu powodów do radości. To za sprawą zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie z okazji Dnia Seniora spotkania, któremu 
przewodniczyła Pani Danuta Zysdorf. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Roberta 
Starzyńskiego Wójta Gminy Sulików, który wszystkim seniorom-wciąż młodych duchem 
złożył życzenia zdrowia i długich lat jesieni życia. Nie zabrakło oprawy artystycznej, której 
towarzyszył występ Grzegorza Żaka dyrektora GOK-u przeplatanego przygrywkami na 
starych wileńskich cymbałach. Nie było końca wspólnego śpiewania piosenek, przytaczana 
wspomnień z lat młodości, co świadczy o tym, że spotkanie z przekonaniem można zaliczyć 
d o  u d a n y c h .  C z ę ś ć  u c z e s t n i k ó w  n a  s p o t k a n i u  z a d e k l a r o w a ł a  s i ę ,  

Tegoroczny okres jesienny sprzyja realizacji kolejnych inwestycji na terenie naszej Gminy. 
Na dniach rusza przebudowa ul. Młyńskiej w Sulikowie, w ramach której zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna na całej długości drogi wraz z chodnikiem z kostki 
betonowej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. 
w Jałowcu. Termin zakończenia przebudowy to 30 listopad br. Do końca roku na łącznikach 
ulicy Zgorzeleckiej z Wojska Polskiego ma zostać położona nowa nawierzchnia asfaltowa. 
Zadanie w  ramach porozumień zawartych z TAURON S.A i firmą SOBET, pod warunkiem 
sprzyjajacej pogody zrealizowane zostanie przez Gminę Sulików. Przed końcem roku swój 
finał znalazła także odbudowa odcinka drogi gminnej w Radzimowie Górnym, która 
uzależniona była od wcześniejszej  odbudowy koryta cieku,  przylegającego do drogi wraz z  

Gmina Sulików otrzymała dofinansowanie na budowę dwóch wiat biesiadnych 
w Sulikowie i Studniskach Górnych. W Sulikowie wiata powstanie na działce Izerskiego 
placu zabaw, zaś w Studniskach Górnych na działce w części zagospodarowanej przez 
urządzenia zabawowe, znajdującej się na przeciwko świetlicy wiejskiej. Oba obiekty będą 
miały wymiary 4,90 x 17,12 m. i wyposażone zostaną w stoły i krzesła biesiadne. 
Dodatkowo w ich sąsiedztwie zamontowany zostanie z tzw. „gotowych” elementów grill. 
Obiekty mają za zadanie przede wszystkim pełnić funkcję miejsca do rekreacji 
i wypoczynku. Wiaty  będą doskonałą alternatywą służącą integracji mieszkańców 
podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, spotkań okolicznościowych 
i biesiadnych.Kwota dofinansowania do każdej z wiat jaką udało się pozyskać ze środków  

SPOTKANIE SENIORÓW

DOFINANSOWANIE DO WIAT BIESIADNYCH

murem oporowym. W związku z zakończeniem prac przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, wykonawca 
mógł przystąpić do prac związanych z odbudową  odcinka zniszczonego całkowicie przez ciek Czerwona Woda, wyłączonego 
przy odbudowie drogi w 2011 roku. Wykonawca robót  położył już nawierzchnię bitumiczną. Zakres prac budowlanych obejmuje 
m.in. odbudowę 92 metrów rowu przydrożnego, utwardzenie poboczy, wykonanie 1 zjazdu drogowego. Planowany termin 
zakończenia zadania to koniec listopada br. W ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego na terenie

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich to 25 tys. zł. Ogólne koszty każdej z inwestycji sięgną 
blisko 50 tys. zł. Różnica pokryta zostanie ze środków pochodzących z budżetu gminy oraz z funduszów sołeckich sołectw.

                                       PODZIĘKOWANIA

Sołtys Biernej Pani Genowefa Wilczak-Raczak dziękuje wszystkim mieszkańcom sołectwa, 
którzy czynnie uczestniczyli przy pracach związanych z zagospodarowaniem terenu po byłym 
„basenie” oraz w pracach porządkowych wokół wiaty przystankowej.W szczególności: 
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej, Panu Zbigniewowi Bielawskiemu, 
Walentemu Kędryna, Anatolowi Szuchalskiemu, Państwu Mroczkowskim, Zimniewicz,
Pani Annie Kąckiej i Helenie Twardowskiej. 

że weźmie udział w organizowanym przez GOK w dniu 16 listopada wyjeździe do teatru w Jeleniej Górze. 



II SULIKOWSKIE MISTRZOSTWA SOŁECTW
II SMS czyli Sulikowskie Mistrzostwa 
Sołectw rozegrano 6 października 2012 roku 
na Placu Wolności w Sulikowie. W tym roku 
w ramach tejże cyklicznej imprezy odbyła się 
też impreza firmowana przez Nyski 
Kulturalny Kulturalnik. Całość rozpoczęła się 
o godzinie 11.00 we wnętrzu GOK-u 
warsztatami dla dzieci z Gminy Sulików, 
które miały okazję nauczyć się tworzyć małe 
cudeńka ze sznurka i z bibuły. O godzinie 
15.00 na scenie na Placu Wolności rozpoczął 
się SMS przeplatany występami Nyskiego 
Kulturowego Kulturalnika. Na szesnaście 
sołectw do udziału w rywalizacji zgłosiło   

  BIULETYN GMINY SULIKÓW                                                        3 WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.SULIKOW.PL

się 7 miejscowości: Mała Wieś Górna, Mała 
Wieś Dolna, Studniska Górne, Mikułowa, 
Stary Zawidów/Wielichów, Bierna i Sulików. 
Oczywiście głównym punktem programu 
były Mistrzostwa Europy w Zupie, 
rozgrywane pod wielkim namiotem, 
rozłożonym przez pomocne dłonie ekipy z 
Małej Wsi Dolnej. Konkurencja kulinarna 
podobnie jak w ubiegłym roku cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem i nie lada 
pomysłowością ze strony uczestników. Każde 
z sołectw przygotowało zupę w której 
oceniane były nie tylko walory smakowe, ale 
także sposób podania. Rywalizację sołectw   
obserwowali: Artur Bieliński Starosta 
Zgorzelecki, Jan Solecki Przewodniczący 
Rady Gminy Sulików, w roli gospodarza 
Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików a 
także radni i sołtysi z terenu gminy. 
Dodatkowo każde sołectwo uczestniczące w 
imprezie wystawiło się w formie stoisk, na 
których nie brakowało innych przepysznych 
potraw i domowych wypieków. Na 
kolorowych jesiennych kramikach widoczna 
była ogromna pomysłowość, nie zabrakło jej 
także na strojach uczestników m.in. sołectwo 
Mała Wieś Górna postanowiło w tym roku 
przebrać się za czarownice. Na scenie zagrały 
zespoły ludowe z Czerwonej Wody i Markocic 
oraz szokujący dla wielu uszu jazz w 
wykonaniu młodego trio z Wrocławia. Zup 
było dostatek, ale największym uznaniem jury 
cieszył się żurek w chlebie z Małej Wsi 
Dolnej, czosnkowa z Sulikowa i nade 
wszystko czernina z kaczki z Małej Wsi 
Górnej (okraszona odpowiednim wierszem). 
Nagrody pieniężne – czeki ufundowane przez 
firmę Geo Renewables zdobyły ekipy z Małej 
Wsi Dolnej (III miejsce), Małej Wsi Górnej (II 
miejsce) i sołectwo Sulików (I miejsce). 
Imprezę prowadził i okraszał występami z 
gitarą Piotr "Kuba" Kubowicz z Krakowa a 
towarzyszył mu nowy dyrektor GOK-u 
w Sulikowie Grzegorz Żak. Gospodarze 
imprezy dziękują wszystkim osobom 
zaangażowanym w jej  organizację,  
szczególnie wszystkim sołtysom, radom 
sołeckim i mieszkańców gminy, którzy 
zechcieli wziąć udział w imprezie.  
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SPOTKANIE POKOLEŃ W MIKUŁOWEJ

Zorganizowane 29 września br. po raz 
kolejny przez sołectwo Mikułowa 
Spotkanie Pokoleń to dowód na to, że 
miejscowość „rządzi się sama”, jak 
potrzeba, potrafi się zorganizować i nie 
czeka na inicjatywę z szeroko pojętej 
„góry”, tylko bierze ją bez pytania w swoje 
ręce. Tym razem mieszkańców i 
zaproszonych gości zabawiali uczniowie 

Kultury w Sulikowie – Grzegorz Żak.Na 
przybyłych czekał smaczny poczęstunek 
o r a z  w y s t a w a  s t a r y c h  z d j ę ć  
zaprezentowanych w genialnym z 
e s t e tycznego  punk tu  widzen ia  
otoczeniu starych drewnianych okien i 
pięknego kamiennego muru. Całość 
imprezy nadzorowana przez Panią sołtys 
Annę Marczyk trwała do białego rana

Galowe stroje, roześmiane buzie, wypieki na 
policzkach. Pasowanie na ucznia szkoły to dla dzieci i 
rodziców bardzo ważne wydarzenie. Jako pierwsze z 
terenu Gminy Sulików ślubowały pierwszaki ze Szkoły 
Podstawowej w Sulikowie. W tym roku pasowanie 
odbyło się 11 października. Przed ślubowaniem grupa 
26 uczniów zaprezentowała swój występ artystyczny, 
który rozpoczął się od Poloneza. Pierwszoklasiści w 
galowych strojach przed zgromadzoną publicznością 
odpowiadali na trudne, piosenki i recytowali  

wierszyki. Ślubowali, że będą się dobrze uczyć i przynosić chlubę rodzicom, ojczyźnie oraz szkole. Następnie każde dziecko 
zostało przyjęte do grona braci uczniowskiej poprzez symboliczne dotknięcie wielkim drewnianym ołówkiem przez Panią 
Dyrektor Urszulę Ciupak. Każdy uczeń otrzymał legitymację szkolną oraz słodki upominek z rąk Roberta Starzyńskiego Wójta 
Gminy Sulików. W nowym roku szkolnym naukę w sumie rozpoczęło 53 pierwszoklasistów. Pasowanie na ucznia Szkoły 
Podstawowej w Studniskach Dolnych miało miejsce 17 października, zaś uczniowie Szkoły Podstawowej w Biernej swoje 
ślubowanie złożyli 27 października. Wszystkim pierwszakom życzymy powodzenia w szkole, zapału do nauki i wielu sukcesów!

PASOWANIE NA „PIERWSZAKA”

Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Zgorzelcu, Piotr Wąsowski na akordeonie i 
dwaj młodzi trębacze – Marcin Kufel i Kaj 
Gliwiński. Następnie scenę wzięły we 
władanie Panie z połączonych sił zespołów 
Jarzębin z Zawidowa i Malw z Włosienia, 
w których od wielu lat śpiewa była sołtys 
Mikułowej Pani Halina Kocan. W 
przerwie parę dźwięków wtrącił świeżo 
upieczony dyrektor Gminnego Ośrodka 

W czerwcu br. Starosta Zgorzelecki ogłosił konkurs pod hasłem „Nasza Wieś-mamy 
się czym pochwalić, który adresowany był do miejscowości wiejskich z terenu 
powiatu zgorzeleckiego. Główny celem konkursu było kształtowanie świadomości 
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców oraz pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości 
lokalnej. Wśród kryteriów ocenianych przez specjalnie powołaną komisję znalazły 
się m.in.: estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego 
z uwzględnieniem terenów i obiektów publicznych, posesji prywatnych; 
zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi, a 
także kierowana do społeczeństwa oferta wsi. Do konkursu zgłosiło się siedem 
miejscowości w tym aż trzy z Gminy Sulików: Bierna, Kopaczów, Mała Wieś Górna,  

II MIEJSCE MIKUŁOWEJ W KONKURSIE „NASZA WIEŚ- MAMY SIĘ CZYM POCHWALIĆ”

Mikułowa, Porajów, Spytków, Żarki Średnie. Komisja najwyżej oceniła Spytków, 
który zgodnie z regulaminem otrzymał pierwszą nagrodę w wysokości 10 tys. zł, 
drugie miejsce zajęła Mikułowa – 7 tys. zł. Komisja podjęła decyzję o przyznaniu 
wyróżnień z nagrodami pieniężnymi dla miejscowości: Kopaczów – 1,5 tys. zł, 
Mała Wieś Górna – 1 tys. zł, Bierna – 1 tys. zł, Porajów – 500 zł. Cieszymy się z 
wysokiego II miejsca Mikułowej oraz gratulujemy goniącym czołówkę sołectwom 
Małej Wsi Górnej i Biernej. Szczególne gratulacje należą się liderom wsi – 
sołtysom, którzy aktywizują mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swoich 
mie jscowości ,  co  jak  widać  opłaca  s ię .  Mikułowa zapytana  
o przeznaczenie wygranej zgodnie odpowiada, że środki rozdysponowane zostaną 
na dalszą poprawę wizerunku wsi. Mamy nadzieję, że za rok w rywalizacji stanie 
więcej sołectw z naszej gminy i pokażą, że mają równie dużo do zaoferowania jak 
uczestnicy tegorocznego konkursu.


