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POJEMNIK ŻÓŁTY - PLASTIK/ALUMINIUM

POJEMNIK NIEBIESKI - MAKULATURA •

•

•

•

•
•
•
•
•

puste butelki typu „PET" po różnych 
napojach,
plastikowe puszki po napojach i koszyczki 

po owocach, plastikowe opakowania po 
chemii gospodarczej, 
plastikowe opakowania po kosmetykach i 

środkach czystości,
puste i czyste plastikowe opakowania po 

żywności (np. kubki po jogurtach, 
margarynach),
folie i torebki z tworzyw sztucznych,
plastikowe zakrętki, 
puszki po napojach i konserwach,
plastikowe kapsle,
inne opakowania stalowe i aluminiowe.

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

•butelek i pojemników po olejach 
(spożywczych, silnikowych),
•opakowań po lekarstwach,
•zabawek, sprzętu AGD i innego 
elektronicznego,
•styropianu,
•opakowań po aerozolach,
•puszek po farbach,
•baterii.

•
•
•
•
•
•
•

gazety i czasopisma, 
katalogi,prospekty,
papier szkolny, biurowy,
książki o miękkich okładkach,
torebki, worki papierowe,
tektura i kartony,
papier pakowy.

•
•
•

•

•

•

•

papierów zatłuszczonych i brudnych,
papieru z folią, 
papieru termicznego i przebitkowego 

(używanego w faksach, fakturach i 
paragonach), 
kartonów po napojach, mleku i innych 

produktach spożywczych,
pieluch, podpasek i innych artykułów 

higienicznych,
materiałów budowlanych takich jak 

tapety, worki po gipsie czy cemencie itp.,
pieluch jednorazowych.

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

POJEMNIK ZIELONY - SZKŁO

•
•szklane opakowania po napojach i 
żywności,
•butelki po napojach alkoholowych,
•słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych 
uszczelek),
•szklane opakowania po kosmetykach,
•inne opakowania szklane itp

butelki,

•
•szkła okiennego, luster, 
•szyb samochodowych,
•doniczek,
•szkła żaroodpornego,
•wszelkich żarówek, lamp i neonówek,
•szkła okularowego.

szkła stołowego, porcelany i ceramiki,

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

odpadki kuchenne(stałe/nie płynne),
skorupki jaj, odpadki z ryb,
odpadki z mięsa i drobne kości,
skorupki z orzechów,
resztki owoców i warzyw,
zepsutą żywność,
filtry do kawy i herbaty z zawartością,
liście, trawę, przycięte części drzew i 

krzewów, ręczniki papierowe,
chusteczki, papier toaletowy,
serwetki, popiół drzewny,
małe zwierzęce odchody z trocinami.

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

POJEMNIK BRĄZOWY - BIOODPADY

•
•odpadów niebezpiecznych,
•surowego mięsa, padliny, 
•drewna i piasku,
•chemicznie skażonej gleby,
•środków ochrony roślin.

worków foliowych, odpadów surowcowych,
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Podczas marcowej sesji Rady Gminy Sulików radni podjęli uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.  
Projekt uchwały uzyskał wcześniej pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Decyzja o likwidacji 
placówki oświatowej jest odpowiedzią na obecny stan demograficzny i ekonomiczny w gminie. Głównym powodem likwidacji 
szkoły była bardzo mała liczba dzieci uczących się w szkole, która w prognozie na kolejne lata nie ulega zwiększeniu. Do Szkoły
Podstawowej w Studniskach Dolnych uczęszcza 57 uczniów z czego 13 to dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego.

LIKWIDACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDNISKACH DOLNYCH

 Liczebność uczniów w poszczególnych klasach wynosi od 3 do 11 osób. Szkoła 
Podstawowa w Studniskach Dolnych funkcjonuje w dwóch budynkach, których 
stan techniczny wymaga uruchomienia znacznych nakładów finansowych. 
Gmina nie jest w stanie równocześnie utrzymać i modernizować sześciu 
gminnych obiektów oświatowych, gdyż prawie 90 % wydatków na oświatę 
stanowią wydatki na płace i pochodne pracowników szkół. Około 50 % uczniów 
z obwodu tej  szkoły wybiera uczęszczanie do innych placówek, w Sulikowie 
bądź w Zgorzelcu. Od nowego roku szkolnego uczniom zlikwidowanej szkoły 
oraz dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego zapewniony 
zostanie bezpłatny dowóz wraz z opieką do oddalonej o 3 km Szkoły 
Podstawowej w Sulikowie oraz Przedszkola Publicznego w Sulikowie. Wydatki 
na oświatę w 2012 roku stanowiły ok. 35% wydatków bieżących budżetu

Gminy Sulików. W 2012 roku subwencja oświatowa zabezpieczyła jedynie ok. 56% wydatków związanych z funkcjonowaniem 
szkół na terenie gminy. Pozostałą kwotę niezbędną dla funkcjonowania jednostek oświatowych zmuszona była dokładać gmina. 
W przypadku Szkoły Podstawowej w Studniskach trzeba było znaleźć w budżecie gminy dodatkowe 500 000 zł na utrzymanie tej 
placówki. Dalszy los szkoły w Studniskach Dolnych, pomimo podjęcia uchwały w sprawie jej likwidacji nie jest jeszcze 
przesądzony i nie oznacza, że od 1 września 2013 r. placówka przestanie istnieć. Zainteresowanie poprowadzeniem tej szkoły 
przejawia Zgorzelecka Fundacja Rozwoju „EDU”, która od października 2012 roku w jednym z budynków szkoły prowadzi  
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Promyczek”. Obecnie trwają rozmowy dotyczące szczegółów współpracy umożliwiającej 
Fundacji prowadzenie szkoły niepublicznej. W dniu 11 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych odbyło się 
spotkanie z rodzicami, na którym przedstawione zostały dwie oferty edukacyjne dla dzieci uczących się w likwidowanej 
placówce - oferta Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie oraz Fundacji EDU. W spotkaniu uczestniczyli: 
Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński, Dyrektor ZSPiG w Sulikowie Pani  Urszula Ciupak oraz Dyrektor Fundacji EDU Pani 
Barbara Kowalczyk. Rodzice dzieci, które mają obowiązek szkolny w Studniskach Dolnych mają możliwość wyboru między 
dowozem dzieci do szkoły w Sulikowie, a Niepubliczną Szkołą Podstawową, która miałaby powstać w miejscu zlikwidowanej 
szkoły.

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Sulików na 2013 rok, tematem 
głównym ostatniej (marcowej) sesji był stan dróg gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich na terenie Gminy Sulików. Postanowiliśmy przedstawić co 
w kwestii  remontów dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie naszej gminy 
mieli do powiedzenia Pan Cezary Mostowik Dyrektor Wydziału Drogownictwa 
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz  Pan Stefan Kuźniar-przedstawiciel 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. W swojej wypowiedzi na sesji 
dyrektor Mostowik poinformował, że zarówno w 2011 jak i w 2012 roku 
największe środki z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego w zakresie drogownictwa 
zostały wydatkowane na inwestycje w Gminie Sulików. Znaczna część środków 
pochodziła z promesy, którą starostwo pozyskało z budżetu państwa na usuwanie 
skutków powodzi. Środki w budżecie powiatu na 2013 r. przeznaczone na 
drogownictwo są niestety znacznie niższe niż w ubiegłych latach.

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NA TERENIE GMINY

J
pozyskało środki z kończącego się okresu programowania na lata 2007-2013, z przeznaczeniem na realizację drugiego etapu 
przebudowy drogi powiatowej Tylice - Kunów - Mała Wieś Dolna. Zgodnie z deklaracjami Wójta Gminy Sulików i Wójta Gminy 
Zgorzelec, samorządy będą miały swój wkład w realizację tej inwestycji. Dofinansowanie wyniesie 85% kosztów inwestycji, 
15 % stanowić będzie wkład własny Powiatu. Starostwo w 2013 roku otrzyma również środki z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na remont drogi Mała Wieś Górna – Radzimów Dolny. Droga ta nie była remontowana przez wiele lat, dzięki 
pozyskanym środkom w końcu uda się zrealizować inwestycję na którą od kilku lat czekali mieszkańcy tych dwóch 
miejscowości. W kwestii cząstkowych remontów dróg związanych z uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach asfaltowych po 
zimie, jak również wykaszania rowów i poboczy dyrektor zapewnił, że został wyłoniony już wykonawca poszczególnych zadań 
i dodał, że gdy tylko pogoda na to pozwoli, prace zostaną rozpoczęte. Pan Stefan Kuźniar z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu przedstawił informację na temat remontów dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sulików. Przez Gminę Sulików 
przebiegają dwie drogi wojewódzkie – nr 355 i nr 357 o łącznej długości 12,6 km. Z czego ok. 8 km dróg wojewódzkich znajduje 
się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubaniu na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, a ok. 5 km znajduje się 
w zarządzie Oddziału Drogowego w Tylicach. Planowana jest naprawa odcinka drogi wojewódzkiej na odcinku od Osieka do 
skrzyżowania Bogatynia-Zawidów o długości 2,5 km oraz dokończenie remontu drogi wojewódzkiej do Zawidowa. 

ak twierdzi dyrektor Mostowik inwestycje drogowe będą jednak prowadzone również na terenie Gminy Sulików. Starostwo 
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PIERWSZY WIATRAK W GMINIE SULIKÓW

Jak informowaliśmy już na łamach naszego biuletynu w Gminie Sulików 
z początkiem października ruszyła budowa pierwszych wiatraków 
w miejscowości Mała Wieś Dolna, jako części parku wiatrowego Koźmin. 
W ostatnim czasie można było zaobserwować zaawansowane prace związane 
z budową stacji transformatorowej oraz prace przygotowawcze do postawienia 
pierwszej turbiny wiatrowej. Na miejscu od kilku tygodni pracuje już 
kilkudziesięciometrowy dźwig, który ma za zadanie postawić poszczególne 
elementy wiatraków. Wiatrak składa się z czterech elementów i kopuły ze 
śmigłami, z których każde sięga 44 metrów długości. Docelowo na farmie 
wiatrowej stanie 14 turbin Gamesa G90, w tym 5 na terenie Gminy Sulików 
i 9 na terenie Gminy Zgorzelec. Inwestorem są firmy EDP 
i Geo Renewables. Przypomnijmy, że budowa farm wiatrowych poprzedzona

została konsultacjami społecznymi, podczas których w 2008 roku 74,21%  osób biorących w nich udział wyraziło zgodę  na 
lokalizację na terenie Gminy Sulików elektrowni wiatrowych. 

Gmina Sulików jako jedna z kilku dolnośląskich gmin podjęła działania w celu rekultywacji zamkniętego składowiska 
odpadów. Temat rekultywacji zamkniętych i technicznie nieprzystosowanych składowisk dla wielu gmin jest kłopotliwy i 
trudny, albowiem stanowi on obowiązek nałożony na samorządy zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 
Niedopełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do nałożenia wysokich kar. Dodatkowo z rekultywacją sulikowskiego 
składowiska wiążą się wysokie wydatki, które  nie są do udźwignięcia  bez udziału środków zewnętrznych. Pojawiła się szansa 
na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania we współpracy z innymi jednostkami samorządowymi. W tym celu 
Gmina Sulików podpisała list intencyjny z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej, która zajmie się przygotowaniem 
i realizacją projektu oraz pozyskaniem dofinansowania na rekultywację. Proces rekultywacji ma polegać na nadaniu lub 
przywróceniu gruntom zdegradowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. W przypadku składowiska odpadów 
w Sulikowie  odpady tam trafiające w większości były składowane w sposób nieselektywny, często brak było wydzielonych 
kwater składowania oraz specjalistycznych maszyn i urządzeń. Składowisko stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego i zgodnie z przepisami musi zostać poddane rekultywacji. Wójt Gminy Sulików  zdając sobie sprawę z wysokich 
nakładów finansowych związanych z realizacją inwestycji, do tej pory negocjował harmonogram związany z rozpoczęciem prac 
rekultywacyjnych, szukając przy tym sposobu na wsparcie finansowe inwestycji. Teraz gdy pojawiła się możliwość uzyskania 
dofinansowania na zaplanowane przedsięwzięcie, gmina dołoży wszelkich starań by pozyskać fundusze pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej.  

SZANSA NA REKULTYWACJĘ SKŁADOWISKA ODPADÓW

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie informuje, że nastąpiła zmiana terminu III 
edycji Wielkanocnego Biegu Dla Jaj, który odbędzie się w dniu 5 maja. 
Przypomnijmy, że 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 ośmiorgiem  dzieci. Środki finansowe z III 
edycji biegu przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych dla rodziny 
Rolansów, pogorzelców ze Studnisk Dolnych. 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 miejscu na 
uczestników czekać będzie impreza w stylu australijskim, ciepły posiłek, 
warsztaty gry na didgeridoo, konkursy dla dzieci i wiele innych atrakcji. Jak 
podkreśla dyrektor GOK-u Grzegorz Żak uczestnicy nie muszą ograniczać się 
wyłącznie do biegania cyt. „można iść, jechać na rowerze, a nawet jechać konno”. 

M i ę d z y g m i n n a  S p ó ł k a  Wo d n o - K a n a l i z a c y j n a  S U P L A Z  
w Sulikowie informuje wszystkich mieszkańców Sulikowa, którzy dotąd nie 
przyłączyli się do nowej sieci wodociągowej, że stary wodociąg będzie 
funkcjonował równolegle do starej sieci wodociągowej do końca 
pierwszego półrocza br.  W związku z czym mieszkańców ulic: 8-Maja, 
Dworcowej od ul. Zgorzeleckiej do budynku Urzędu Gminy Sulików, 
Garbarskiej, Górskiej, Górnej, Młyńskiej, Jasnej, Nowej, Nowego 
Miasta, Lubańskiej, Placu Wolności, Pocztowej, Szkolnej, Wojska 
Polskiego, Zawidowskiej, Zgorzeleckiej prosimy o podjęcie działań 
zmierzających do przepięcia się do nowej sieci wodociągowej. Więcej 
i n f o r m a c j i  w  s p r a w i e  p o d  n r  t e l .  7 5  7 2  1 0  7 2 2 .  

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYŁĄCZEŃ DO WODOCIĄGU

ZMIANA TERMINU III WIELKANOCNEGO BIEGU DLA JAJ


