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Prezes Suplazu odpowiada na 
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w sprawie kanalizacji

W Gminie Sulików w ubiegłych trzech tygodniach odbył się cykl spotkań na temat 
wdrażania tzw. ustawy śmieciowej. W zebraniach w każdej miejscowości wzięli 
udział przedstawiciele władz gminy oraz pracownicy urzędu. Spotkania były okazją 
do zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości co do zasad funkcjonowania nowego 
systemu w praktyce. Zadawane pytania dotyczyły m.in. wysokości opłat, metody ich 
naliczania i sposobu uiszczania, częstotliwości odbioru i sposobu pozbywania się 
odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych. Postanowiliśmy jeszcze raz 
odpowiedzieć na najczęściej nurtujące mieszkańców gminy pytania, które 
przedstawiamy poniżej: 
Co to jest deklaracja, gdzie można ją pobrać i kto powinien ją złożyć? Jest do 
dokument o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do złożenia deklaracji obowiązany jest każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej 
i niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. Właścicielami 
nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. Formularze deklaracji można pobrać 
w Urzędzie Gminy Sulików w Biurze Obsługi Klienta, u sołtysa wsi bądź ze strony 
internetowej gminy www.sulikow.pl. Wypełnione deklaracje należy złożyć do 29 
marca 2013 r. Co z dotychczas obowiązującymi umowami za wywóz odpadów? 
Ważne jest, aby dotychczas obowiązujące umowy zawarte z przedsiębiorcami 
odbierającymi odpady wypowiedzieć w odpowiednim terminie. W przypadku firm 
obsługujących teren naszej gminy tj. ZGiUK Lubań, umowę należy wypowiedzieć do 
końca marca, a umowę z Łużycką Higieną Komunalną w Zgorzelcu wypowiedzieć do 
końca maja. 
budynku Urzędu Gminy Sulików w Biurze Obsługi Klienta. Czy tych którzy 
wyjeżdżają na studia, do pracy za granicą, również należy uwzględnić w deklaracji? 
Właściciel nieruchomości w deklaracji musi ująć wszystkie osoby faktycznie 
zamieszkujące daną nieruchomość.
(ciąg dalszy na str. 2) 

Druki przykładowego wypowiedzenia umowy są dostępne na parterze 
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Przykład: w przypadku rodziny, która liczy 4 osoby, w tym 
jedna jest studentem uczącym się w systemie dziennym i na co 
dzień zamieszkuje poza gminą, druga pracuje za granicą i jest 
stale nieobecna, przyjeżdża na weekendy, w deklaracji 
uwzględnia się 2 osoby, czyli liczbę osób faktycznie 
zamieszkujących nieruchomość, a nie liczbę osób 
zameldowanych. Trzeba też pamiętać, że informacje podane 
w deklaracji będą weryfikowane. W przypadku wykrycia 
nieprawidłowości, osoba składająca deklarację będzie 
proszona o wyjaśnienia i ewentualne korekty. Co oznacza to w 
konkretnie podanym przykładzie? Na etapie sprawdzania 
deklaracji osoba studiująca może zostać poproszona 
o przedłożenie dokumentu potwierdzającego, że uiszcza ona 
opłatę za śmieci w innej miejscowości. Deklarację trzeba 
będzie uzupełniać za każdym razem, gdy zmniejszy się lub 
zwiększy liczba osób mieszkających w lokalu.  
Czy od noworodków i małych dzieci trzeba uiszczać opłatę?
Opłatę uiszcza się od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość niezależnie od jej wieku. Co w przypadku 
domów, w których mieszkają dwie rodziny, które osobno się 
utrzymują i tworzą odrębne gospodarstwa domowe, kto 
powinien złożyć deklaracje? W takim przypadku 
dopuszczalne są  dwa rozwiązania:1 .Właścic ie l  
nieruchomości składa deklarację, w której uwzględnia 
wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość oraz 
sposób segregacji. 2.Każde gospodarstwo domowe składa 
oddzielną deklarację, w której uwzględnia tylko osoby 
wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego oraz 
sposób segregacji. Co będzie w przypadku nie złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych? Należy pamiętać, że w razie nie złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji Wójt Gminy Sulików określi,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Wówczas nie będziemy mieli 
wpływu na wybór niższej stawki opłaty za odbiór śmieci tj. 12 
zł. Zgodnie z ustawą przy wydawaniu decyzji pod uwagę 
wzięte zostaną szacunki, w tym ilość odpadów powstających 
na nieruchomościach o podobnym charakterze. W razie 
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją 
w wysokości niższej od należnej, Wójt określi również, 
w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy gmina 
zapewni pojemniki na odpady? Gmina może ułatwić 
właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, 
proponując jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, 
wyposażenie w pojemniki. Mieszkaniec, który nie posiada 
własnego pojemnika może go zamówić, zaznaczając 
odpowiednią rubrykę w deklaracji. Wówczas do ceny za  

usługę doliczyć należy: 3,30 zł miesięcznie za pojemnik 
o pojemności 110 l lub 120 l ; 7,20 zł miesięcznie za pojemnik 
o pojemności  240 l ; 32,00 zł miesięcznie za pojemnik 
o pojemności 1100 l. Co w sytuacji, gdy posiadam już własny 
pojemnik? Obecnie stosowane pojemniki mogą być dalej 
wykorzystywane, właściciel nieruchomości, który posiada 
własny pojemnik w składanej deklaracji nie zaznacza, że 
zamawia pojemnik. W jaki sposób będzie się odbywała 
selektywna zbiórka odpadów, czy gmina zapewni pojemniki 
na segregację przy każdej posesji? Gmina nie zapewni 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy każdej 
posesji. Selektywna zbiórka odpadów będzie się odbywała na 
dotychczasowych zasadach. Gmina ustawi pojemniki w 
ogólnodostępnych miejscach we wszystkich miejscowościach 
gminy. Tzw. punkty selektywnej zbiórki odpadów będą 
umożliwiać oddzielenie odpadów na poszczególne frakcje - tj. 
papier, szkło, plastik itd. Jaka będzie częstotliwość odbioru 
odpadów zmieszanych? Odpady zmieszane będą odbierane od 
właścicieli nieruchomości raz w tygodniu. Co z odpadami 
wielkogabarytowymi (starymi meblami, zużytym sprzętem 
AGD, RTV)? Odpady wielkogabarytowe czy elektroniczne, 
będzie można składować przez cały rok w Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Dodatkowo będą prowadzone cykliczne zbiórki. Informacje o 
zbiórce będą przekazywane w sposób ogólnodostępny (tablica 
ogłoszeń, BIP). Co mogę wrzucić do pojemnika na odpady 
zmieszane? Do pojemników na odpady zmieszne wrzucamy 
odpady, które nie nadają się do odzysku bądź recyklingu, nie 
podlegają biodegradacji i nie stanowią odpadów 
niebezpiecznych. W najbliższym czasie opracowana zostanie 
specjalna ulotka w której zawarte będą zasady segregacji na 
poszczególne frakcje. W jaki sposób będzie weryfikowane czy 
ktoś segreguje śmieci? Nie będzie można jedynie 
zadeklarować sortowania, a tego nie robić. Firma odbierająca 
odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku 
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako 
zmieszane odpady komunalne. Wówczas gmina naliczy 
wyższe stawki za odbiór odpadów. Kto będzie odbierać odpady 
komunalne? Odpady od 1 lipca 2013 r. będzie odbierać 
przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu i to 
gmina podpisze z wybranym wykonawcą umowę na wywóz 
odpadów. Gdzie i do kiedy należy wnosić opłaty? Pierwszą 
opłatę obejmującą okres od dnia 1 do 31 lipca 2013 roku 
właściciel nieruchomości uiszcza (w banku, na poczcie, 
przelewem przez internet) na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Sulików Nr 18 8392 0004 0000 0101 2000 0030 
w terminie do 15 sierpnia 2013 roku. W przypadku opłat 
uiszczanych w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Sulikowie 
będą one zwolnione z opłaty za przelew. Kolejne opłaty należy 
uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca, bez wezwania. 

INFORMACJA W SPRAWIE USTNYCH PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH
Wójt Gminy Sulików, na dzień 19 kwietnia 2013 roku ogłosił przetargi ustne nieograniczne, które odbędą się w siedzibie urzędu, 
przy ulicy Dworcowej 5, w pokoju numer 303. 1.O godz. 9:00,  sprzedaż lokalu użytkowego w Radzimowie Górnym nr 31 i 31a, 
o pow. użytkowej 184,79 m2 (kompleks produkcyjno-usługowy po byłej „Mleczarni”), stanowiącego budynek niemieszkalny 
w zabudowie wolnostojącej, wraz z przynależnym gruntem w udziale 8,44%. 2. O godz. 10:00, sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 
2 usytuowanego na I piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Szkolnej Nr 3 w Sulikowie, o łącznej pow. użytkowej 85,90 m2, 
wraz z przynależnym gruntem w udziale 57%. Do sprzedaży wytypowane zostały również:1.Budynki użytkowe o łącznej 
pow. użytkowej 588,70 m2 w zabudowie zwartej, położone w Sulikowie przy ul. Nowe Miasto 14 (zabudowania po byłej szkole, 
dawne gimnazjum) wraz z działką gruntu o pow. 0,0914 ha. 2.Budynek użytkowy o powierzchni użytkowej 990 m2, 
w zabudowie wolnostojącej, położone w Sulikowie przy ul. Sportowej (zabudowania po byłej bazie GS) wraz z działką gruntu 
o pow. 0,2505 ha. 3.Zabudowania mieszkalno-gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 912,80m2, w tym powierzchnia 
użytkowa części mieszkalnej 273,20 m2, położone w Studniskach Dolnych 5, wraz z działką gruntu o pow. 1,15 ha. Szczegółowe 
informacje o powyższych nieruchomościach są dostępne w Urzędzie Gminy Sulików, pok. Nr 106 lub tel. 75 77 87 288/289.
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PREZES SUPLAZU ODPOWIADA NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOT. KANALIZACJI

Realizacja największej w historii Gminy Sulików inwestycji 
jaką jest budowa sieci  kanalizacyjnej budzi wiele uwag 
i pytań ze strony mieszkańców, postanowiliśmy przedstawić, 
co w temacie najczęściej poruszanych kwestii ma do 
powiedzenia Prezes Międzygminnej Spółki Wodno- 
Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Pan Krzysztof Lipko. Po co 
utworzona została spółka? Spółka Suplaz została powołana 
w 2005 r. przez trzy gminy: Sulików, Platerówkę, Zgorzelec, 
ponieważ był to warunek niezbędny, aby ubiegać się 
o dofinansowanie. Bez Spółki uzyskanie 36 mln 
dofinansowania nie byłoby możliwe, a samodzielnie żadnego 
z tych samorządów nie byłoby stać na realizację tak 
kosztownej inwestycji jaką jest budowa własnej sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni. Dlaczego ceny za wodę 
i ścieki są wyższe i z czego one wynikają? Od samego 
początku istnienia spółki było wiadome, że po zakończeniu 
inwestycji ceny za świadczone usługi w zakresie dostawy 
wody i odbioru ścieków w pierwszych latach pójdą w górę. 
W studium wykonalności (dokładna analiza projektu 
z uwzględnieniem m.in. wszystkich kosztów) zatwierdzonym 
uchwałą trzech Rad Gmin w 2008 r. jest zapisane, że 
„w pierwszych latach po zakończeniu inwestycji cena za 
wodę i ścieki kształtować się będzie na poziomie 25-26 zł za 
m3.” Na etapie dokonywania wyliczeń spółka jednak była 
zwolniona z podatku od nieruchomości.W chwili obecnej 
podatek musi płacić, co znacząco zwiększa nam ceny 
dostawy wody i odbioru ścieków. W przypadku wody 
podatek jest liczony na poziomie 2 zł do każdego m3, a do 
ścieków prawie 7 zł. Oprócz tego  cena 1 m3 wody i ścieków 
musi uwzględniać podatek od nieruchomości, amortyzację 
oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację projektu. 
Te trzy elementy wpływające na wysokość ceny wody, która 
na chwilę obecną wynosi 6,50zł/m3 stanowią aż 3,62 zł/m3. 
W przypadku ścieków podatek, amortyzacja i odsetki 
stanowią aż 15,57zł/m3 przy aktualnej cenie 20,30 zł. Jak 
ceny wyglądałyby gdyby nie te trzy składniki, na które nie 
mamy wpływu? Bez nich cena za wodę wynosiłaby 
2,88zł/m3, a cena 1 m3  odprowadzanych ścieków 4,73 zł. 
Aby ceny były mniej uciążliwe dla mieszkańców, Gmina 
Sulików od kilku lat stosuje dopłaty do wody, a od tego roku 
również do ścieków. Zastosowane dopłaty stanowią  50%  
ceny każdego m3.Nie ma obawy aby po roku obowiązywania 
dopłat na następne lata ich nie ustalono. Dlaczego na etapie 
pisania wniosku o dofinansowanie nie uwzględniono 
zakupu wozu asenizacyjnego, który rozwiązałby problem 
odbioru ścieków od mieszkańców pozostałych wsi nie 
objętych I etapem projektu? Pierwotny wniosek 
o uzyskanie dofinansowania zakładał zakup wozu 
asenizacyjnego. Niestety po jego weryfikacji, koszty 
związane z zakupem wozu okazały się nie być kosztami, 
które mogą zostać pokryte z dofinansowania. Jako spółka 
zdajemy sobie sprawę z potrzeby posiadania wozu 
asenizacyjnego, który w dużym stopniu rozwiązałby problem 
odbioru ścieków od mieszkańców nie objętych siecią 
kanalizacji. Posiadanie tego typu sprzętu w znacznym 
stopniu rozwiązałoby także problem wysokich cen 
rynkowych jakie obecnie dyktują nam zewnętrzni 
przedsiębiorcy. Również Wójt Gminy Sulików widzi 
potrzebę zakupu takiego wozu, ale do podjęcia decyzji 
niezbędna jest zgoda pozostałych udziałowców czyli Gminy 
Zgorzelec i Platerówka. Mogę zapewnić, że sprawa ta 
zostanie przeanalizowana pod względem możliwości jej 
realizacji na najbliższym zgromadzeniu wspólników spółki. 

Dlaczego mieszkańcy nie byli odpowiednio wcześnie 
powiadamiani o planowanych przepięciach do nowego 
wodociągu i wyłączeniu starego? Począwszy od pierwszego 
zebrania dnia 22.06.2010 r. dotyczącego inwestycji jak i na 
wszystkich następnych, temat był szeroko omawiany. W trakcie 
realizacji inwestycji zarówno pracownicy Spółki jak
i wykonawca w rozmowach bezpośrednich tłumaczyli 
mieszkańcom zachodzące zmiany. Informacje o przepięciach 
wywieszane były na tablicach ogłoszeń, umieszczane na stronie 
internetowej spółki. Informowanie każdego mieszkańca za 
pomocą listów poleconych jest w tym wypadku ekonomicznie 
nieuzasadnione, generowałoby tylko dodatkowe koszty, które w 
efekcie odbiłyby się na cenie wody. Czy każdy musi 
przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej? Tak. 
Przyłączanie się mieszkańców do wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej jest obowiązkiem ustawowym. Lepiej zrobić to 
teraz na preferencyjnych warunkach i zapłacić tylko 300 zł, niż 
później ponieść koszt 1500-2000 zł (mapy, projekt, 
uzgodnienia, inwentaryzacja). Za tą różnicę można wybudować 
już przyłącze. Nie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej może 
w konsekwencji mieć bardzo poważne skutki związane 
z rozliczeniem dotacji. Jeśli do kanalizacji nie przyłączy się 
założona w projekcie liczba mieszkańców z Gminy Sulików tj. 
2990 może dojść do sytuacji, że dotację będziemy musieli 
zwrócić. Dla porównania dodam, że do połowy lutego do 
kanalizacji przyłączyło się 640 osób. W projekcie budowy 
kanalizacji przewidziano kolejne etapy, którymi ma zostać 
objęty teren całej gminy, co dalej? W tej chwili 
zakończyliśmy Etap I. Zbliża się następny okres finansowania 
ze środków UE na lata 2014-2020, w którym Polska będzie 
miała do dyspozycji potężne pieniądze. Na dzień dzisiejszy nie 
wiadomo na jakie konkretnie inwestycje i w jakiej wysokości, 
ale z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że 
będą to pieniądze na ochronę środowiska. Dla nas nie muszą już 
to być tak wielkie projekty jak ten, ponieważ mamy już 
oczyszczalnię ścieków i szkielet systemu kanalizacyjnego. 
Dołączanie kolejnych odcinków jest znacznie łatwiejsze i mniej 
kosztowne, jest to tylko kwestia czasu. Do tematu dalszego 
kanalizowania gminy należy jednak podchodzić ostrożnie, gdyż 
wskaźnik koncentracji 120 mieszkańców/km jest wyliczony 
jako minimum odbiorców gwarantujący opłacalność 
inwestycji. W aglomeracji Sulików mieszka 7834 
mieszkańców, I etap objął swym zasięgiem 4190, pozostało 
zatem 3644 mieszkańców. Cały zakres rzeczowy projektu 
wynosi ponad 102 km, a my wykonaliśmy 40 km, tak więc do 
obsługi pozostałych 3644 mieszkańców potrzeba jeszcze 62 km 
sieci. Czy zatem uzasadnione będzie budowanie wszędzie gdzie 
zaplanowano? Mam poważne wątpliwości, ponieważ może to 
spowodować znaczny wzrost i tak już wysokiej ceny ścieków
i wody. Rozbudowa będzie się wiązała ze wzrostem podatku od 
nieruchomości i wyższymi kosztami amortyzacji wliczanymi 
do ceny m3. Jednak nie mówimy „nie” dalszemu kanalizowaniu 
gminy. Co z dalszą naprawą zniszczonych dróg? Chciałbym 
wszystkich mieszkańców gminy uspokoić w tym temacie. Po 
zakończeniu kontraktu rozpoczął się roczny okres zgłaszania 
i usuwania wad. Wykonawca zgodnie z kontraktem musi usunąć 
wszelkie usterki jakie stwierdziliśmy do tej pory, oraz wszystkie 
te które dopiero stwierdzimy. Po zakończeniu rocznego 
usuwania wad rozpocznie się trzyletni okres gwarancyjny, tak 
więc w sumie przez cztery lata mamy do dyspozycji 
wykonawcę, który musi mówiąc dosłownie „po sobie 
posprzątać” i co najważniejsze robić to na własny koszt, my za 
te prace nie zapłacimy już ani złotówki. 
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Tydzień po świętach tj. 6 kwietnia br. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zaprasza na trzecią 
edycję Wielkanocnego Biegu Dla Jaj. Jak co roku imprezie towarzyszy cel charytatywny. 
W 2011 roku organizatorzy zbierali środki finansowe na leczenie chłopca chorego na raka, 
w 2012 na pomoc rodzinie zastępczej z 8 dzieci, w 2013 środki finansowe przeznaczone zostaną 
na zakup materiałów budowlanych dla rodziny Rolansów z Australii, pogorzelców ze Studnisk 
Dolnych. Konwencja poprzednich edycji imprezy pokazała, że uczestnicy nie muszą ograniczać 
się wyłącznie do biegania cyt. „można iść, jechać na rowerze, a nawet jechać konno” -  podkreśla 
dyrektor GOK-u Grzegorz Żak. Start o godz. 12:00 z zalewu Czerwona Woda w Zgorzelcu. Trasa 
przebiegać będzie przez Tylice, Kunów, Studniska Dolne do mety na Farmie na Rozdrożu 
w Mikułowej. Na zakończenie na uczestników czekać będzie impreza w stylu australijskim, 
ciepły posiłek, warsztaty gry na didgeridoo, konkursy dla dzieci i wiele innych atrakcji. 
Wszystkich chętnych do pokonania dystansu 10 km serdecznie zapraszamy.

III WIELKANOCNY BIEG DLA JAJ

FILMOWY KLUB DYSKUSYJNY W MIKUŁOWEJ

TEATRALNA NIEDZIELA I KIERMASZ WIELKANOCNY W GOK-u

TURNIEJ HALOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY SULIKÓW JUNIORÓW 

W dniu 17 marca na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w ramach 
Teatralnej Niedzieli wystąpiły trzy grupy teatralne: grupa „SMYK” z przedstawieniem 
„ZOO”, grupa „BAJKA” w przedstawieniu „Królewna Zysia” oraz grupa „9" ze 
spektaklem „Pięć minut”. Wszystkie przedstawienia z początkiem roku miały już swoje 
premiery, teraz młodzi artyści z pełną swobodą mogą pokazywać swój ogromny 
potencjał i zdolności szerszej widowni. Przed występami odbył się Kiermasz 
Wielkanocny z prezentacją ozdób świątecznych, wykonanych przez grupę plastyczną 
działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz rękodzielników działających przy 
świetlicy wiejskiej w Mikułowej. W trakcie kiermaszu można było podziwiać technikę 
wykonania różnego rodzaju ozdób świątecznych w tym przede wszystkim bardzo 

Co prawda wiejscy dyskutanci z Mikułowej byli 
zawsze w gotowości do intelektualnej rozrywki, ale 
infrastruktury brakowało. Teraz dostarczono 
brakujące elementy – sprzęt do wyświetlania (projektor,laptop), filmy oraz element ogrzewający atmosferę: kominek. Całość 
została sfinansowana dzięki środkom pozyskanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” oraz ze środków własnych na łączną kwotę 30.499,20 złotych. Świetlica wiejska w Mikułowej 
ma kolejną ofertę w ramach której planowane są regularne spotkania, maratony filmowe oraz pokazy okolicznościowe. Seanse 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego dają szczególną możliwość szerokiego upowszechniania kultury filmowej, zaspokojenia 
potrzeby doznań filmowych oraz rozbudzenia fascynacji magią dużego ekranu.

oryginalnie zdobionych pisanek. Organizatorom kiermaszu, wszystkim autorom wystawionych rękodzieł gratulujemy świetnego 
pokazu. Dochód ze sprzedaży prac wykonanych przez grupę plastyczną działającą przy GOK-u przeznaczony zostanie na zakup 
materiałów do pracowni plastycznej.
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W sobotę  (16 lutego br.) w Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie odbył 
się Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Sulików. 
W rozgrywkach wzięło udział sześć drużyn: Apis Jędrzychowice, Bazalt Sulików, 
KS Radzimów, Ministranci Sulików, MOS Korczak i Piast Zawidów. Po zaciętej 
walce w systemie „każdy z każdym” końcowa klasyfikacja wyglądała 
następująco:
I miejsce MOS im. J. Korczaka ze Zgorzelca      IV miejsce Bazalt Sulików
II miejsce Cosmos Radzimów           V miejsce Ministranci Sulików
III miejsce Piast Zawidów           VI miejsce Apis Jędrzychowice
Wszystkim drużynom Wójt Gminy Sulików wręczył w nagrodę pamiątkowe

dyplomy oraz piłki do gry. Zwycięski puchar trafił w ręce kapitana drużyny MOS Jędrzychowice i jednocześnie najlepszego 
strzelca turnieju.

W środę 13 marca br. Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa oraz 
Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński wręczyli 
przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego Województwa Dolnośląskiego 
promesy na remonty i odbudowę infrastruktury, która została dotknięta zdarzeniami 
noszącym znamiona klęsk żywiołowych w latach 2009 – 2012. Wójt Gminy Sulików 
Robert Starzyński odebrał promesę w wysokości 500 tys. zł. Wsparcie finansowe 
pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i obejmie zadania polegające na 
odbudowie dwóch dróg w Radzimowie Dolnym.

KOLEJNA PROMESA DLA GMINY SULIKÓW


