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NR  6   CZERWIEC 2013    EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Czerwcowe opady deszczu przyniosły kolejne podtopienia w Gminie Sulikow. Tym 
razem doszło do nich w Sulikowie, Małej Wsi Dolnej i Górnej. W poniedziałek 
6 czerwca na terenie gminy wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe. 
Jednostki OSP Bierna, Sulików, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Miedziana 
na bieżąco monitorowały stan wód w rzece Czerwona Woda oraz brały udział 
w zabezpieczaniu najbardziej zagrożonych podtopieniami miejsc. Ze względu na 
wysoki poziom wody na kilka godzin zamknięto drogę z Sulikowa do Radzimowa 
oraz ul. Wiejską i Św. Teresy w Sulikowie. Cały czas dostępny był telefon alarmowy 
pod którym można było zgłaszać zapotrzebowanie na worki oraz przypadki 
bezpośredniego zagrożenia mienia bądź życia. Około godziny 16:00 sytuacja się 
ustabilizowała, woda opadła do bezpiecznego poziomu. Państwowa Straż Pożarna 
w Zgorzelcu kierująca działaniami w Sulikowie, wydała dyspozycję dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczącą zakończenia działań w terenie oraz 
pozostawania w gotowości do ich ponownego podjęcia. Tego samego dnia w poźnych 
godzinach wieczornych w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgorzelcu miało miejsce spotkanie przedstawicieli samorządów gmin 
i miast z terenu powiatu zgorzeleckiego dotkniętych podtopieniami z Wicewojewodą 
Ewą Mańkowską. W trakcie rozmów Pani Wicewojewoda zadeklarowała pomoc 
finansową dla mieszkańców, którzy ucierpieli podczas podtopień oraz dla 
samorządów na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej. W dniu 4 czerwca 
specjalnie powołana przez Wójta Gminy Sulików gminna komisja rozpoczęła 
szacowanie zniszczeń po intensywnych opadach deszczu, w wyniku których 
podtopione zostały posesje i zalane drogi. Mieszkańcom, którym woda zalała 
mieszkania przyznany został zasiłek celowy do 6 tys. zł. W dalszej kolejności 
oszacowane zostały straty w infrastrukturze komunalnej, komisja oceniła stan dróg, 
mostów i przepustów wodnych. Straty w mieniu publicznym i komunalnym mogą 
wynieść według wstępnych szacunków od 2,5 do 3 mln zł. Woda uszkodziła 
fundamenty mostów gminnych, drogi gruntowe i pobocza oraz zalała dwie 
przepompownie. 
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Sulików, most na ul. Górnej Sulików, most na ul. Garbarskiej

Sulików, ul.WiejskaSulików, ul.  Jasna

Mała Wieś Górna
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GMINA SULIKÓW PODPISAŁA UMOWĘ NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu będzie odbierał śmieci 
z terenu Gminy Sulików przez najbliższe 1,5 roku. Gmina Sulików jako 
trzecia w regionie jednostka samorządowa w pełni sfinalizowała przetarg 
„śmieciowy”. W dniu 11 czerwca br. w Urzędzie Gminy Sulików podpisano 
umowę w tej sprawie, która będzie obowiązywać od 1 lipca br. Zakład 
Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu był jedyną firmą jaka 
przystąpiła do ogłoszonego na początku maja br. przetargu. Zadaniem 
zakładu będzie m.in. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
z terenu Gminy Sulików, przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów, 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz 
wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów. Zaoferowana przez 
zakład cena pozwala utrzymać stawki opłaty śmieciowej przyjęte przez Radę 
Gminy Sulików w uchwale, które wynoszą 12 zł w trybie segregowanym i 18 

Wraz z nadejściem wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zaprasza na lipcowe dni pełne atrakcji. Wszystkie zajęcia są 
bezpłatne, za wyjątkiem wyjazdu kolonijnego. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z terenu Gminy Sulików. 
1- 5 lipca – Świat w Sulikowie, Sulików na Świecie. W godzinach 10:00-14:00 zajęcia z wolontariuszami z Indii,Tajlandii 
i Australii – nauka języka angielskiego, wirtualna podróż po kulturach świata, tradycje i zabawy z różnych zakątków świata,
8-12 lipca – zajęcia literacko – sportowe przygotowane przez panią Annę Matusewicz w godzinach 10-13 oraz dwa wyjazdy do 
Gebelzig w zaprzyjaźnionej gminie Hohendubrau – 9 i 11 lipca. Tam zajęcia warsztatowe, program sceniczny oraz wyżywienie
i transport zapewniony przez Nyski Kulturalny Kulturalnik (proszę pamiętać o dokumentach tożsamości).
15-19 lipca – zajęcia teatralno-plastyczno-sportowe przygotowane przez panią Bognę Przychodną w godzinach 10:00-13:00
22-26 lipca – kolonie w gminie Hohendubrau.

zł w niesegregowanym i są jednymi z najniższych w regionie. Zgodnie z umową odpady zmieszane oraz posortownicze będą 
odbierane od mieszkańców Gminy Sulików raz w tygodniu. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że 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. Przypomnijmy, że w 2011 
roku Gmina Sulików wraz z Gminą Zgorzelec przystąpiły do porozumienia międzygminnego z Miastem Lubań w kwestii 
wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do kompostowania odpadów pochodzenia biologicznego. 
W pojedynkę samorządom trudno sprostać wymogom Unii Europejskiej, stąd decyzja gmin o przeznaczeniu wkładu 
pieniężnego w budowę wspólnej instalacji. Do porozumienia przystąpiły również samorządy m.in.: Gmina Wiejska Lubań, 
Gmina Leśna, Gmina Platerówka, Gminą Miejska Zawidów, Gmina Nowogrodziec, Gmina Pieńsk, Gmina Miejska Zgorzelec, 
Gmina Węgliniec, Gmina Gryfów Śląski, Gmina Olszyna i Gmina Siekierczyn. W chwili obecnej realizowany jest projekt 
unijny, dzięki któremu powstaje biokompostownia, środki finansowe przekazane w ramach porozumienia przez gminy 
posłużyły za wkład własny w budowę instalacji. Koszt całego zadania przekracza 28,7 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi 
16,6 mln. Dzięki realizacji inwestycji poszczególne gminy mogą wykonywać zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi, zgodnie z którym odpady wytwarzane na terenie gminy muszą trafić do najbliższej regionalnej 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych – w tym przypadku zlokalizowanej w Lubaniu.

LIPIEC Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY
 W SULIKOWIE

INFORMACJA O PRZETARGU

Wójt Gminy Sulików, na dzień 5 lipca 2013 roku ogłosił drugi przetarg 
ustny nieograniczony, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy 
Sulików, przy ulicy Dworcowej 5, w pokoju numer 303. Przetargiem 
objęty został lokal użytkowy o powierzchni 184,79 m2, stanowiący 
budynek  n i emieszka lny,  w  zabudowie  wo lnos to j ące j ,  
jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, wchodzący w skład 
kompleksu produkcyjno-usługowego dawnej „Mleczarni”. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi:  70.000,00 zł. Wadium wynosi:  
10.000,00 zł.  Minimalne postąpienie, nie mniej niż:  700,00 zł. Pierwszy 
ustny przetarg nieograniczony odbył się 19 kwietnia 2013 roku, z ceną 
wywoławczą: 85.000,00zł. Szczegółowe informacje oraz regulamin 
przetargu dostępne w Urzędzie Gminy Sulików, pok. Nr 106.   

Przypomnijmy, że nadal do sprzedaży przeznaczone są inne nieruchomości na terenie gminy, tj. dawne budynki szkoły na ul. 
Nowe Miasto w Sulikowie (budynki użytkowe o łącznej pow. 588,70 m2 położone na dz. nr 513/6 o pow. 0,0914 ha); 
nieruchomość zabudowana budynkami, położona w Studniskach  Dolnych (0009), działka nr 133/1 o pow. 1,15 ha; 
budynek gospodarczy przy ul. Sportowej w Sulikowie o pow. użytkowej 913,70 m2, dz. 11/17 o pow. 0,2505 ha. Więcej 
informacji w sprawie nieruchomości pod nr tel. 75 77 87 288/ 289, bądź w Urzędzie Gminy Sulików, pok. nr 106.
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GMINA SULIKÓW ”EKO GMINĄ 2013"

W  sobotę 1 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Mikułowej, jak co roku z okazji 
Dnia Dziecka zorganizowany został nocny maraton filmowy. Cała impreza 
rozpoczęła się już w godzinach popołudniowych, uczestnicy zaopatrzeni 
w materace, koce, chipsy oraz popcorn oglądali filmy na dużym ekranie aż do 
białego rana. Młodzi kinomani oglądali filmy animowane, familijne, komedie 
i filmy przygodowe. Organizacja maratonu była możliwa 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. Pozyskane środki umożliwiły 
zakupić projektor wraz z laptopem umożliwiające wyświetlanie filmów.

br. świetlica wiejska w Studniskach 
Dolnych zamieniła się w teatr, wszystkie 
150 siedzących miejsc zostało zajętych 
przez ciekawych wrażeń wrażeń widzów. Ta 
mądra i przy okazji radosna inicjatywa to 
pomysł rad sołeckich Studnisk Dolnych i 
Górnych oraz rady rodziców Szkoły 
Podstawowej w Studniskach Dolnych. 
Każda z ról sztuki zagrana dowcipnie 
i  z  r o z m a c h e m ,  s c e n o g r a f i a  
i kostiumy wykonane przez rodziców 
prawdziwie teatralne. Dzieci z zachwytem

NA DZIEŃ DZIECKA RODZICE ZAGRALI DZIECIOM

FILMOWY DZIEŃ DZIECKA W MIKUŁOWEJ

oglądały grę aktorską swoich mam i tatusiów, którym jak mówi jedna z odtwórczyni głównych ról towarzyszyła straszna trema. 
Po spektaklu na salę widowiskową wjechał ogromny tort, którym dzielił sam królewicz (sołtys sołectwa Studniska Górne) 
i kopciuszek. Po zakończonym spektaklu, dzieci przy muzyce orkiestry, bawiły się do późnych godzin wieczornych. Inicjatorom 
i twórcom przedstawienia przyświecała nie tylko idea dobrej zabawy, jak mówią dla nich była to przede wszystkim próba 
integracji środowiska dwóch sołectw oraz mobilizacji do brania czynnego udziału w życiu społecznym dwóch miejscowości. 
Serdecznie gratulujemy inicjatywy i liczymy, że tę bardzo udaną i świetnie zagraną sztukę będzie można jeszcze raz zobaczyć, że 
artyści dadzą się namówić i  zechcą ponownie wystawić spektakl, dla jeszcze szerszej publiczności.

Sołectwa Wilka i Wrociszów Górny przy rozdysponowaniu środków 
z funduszu sołeckiego zdecydowały o przeznaczeniu ich części na 
stworzenie w swoich miejscowościach miejsc do wypoczynku w plenerze. 
W ramach środków na placach zabaw sołectw w czerwcu br. stanęły dwie 
altany drewniane o wymiarach 300x600, ogólny koszt zadania wyniósł 17 
tys. zł. Obiekty cieszą nie tylko najmłodszych mieszkańców wsi, ale 
również sołtysów sołectwa Wrociszów Górny i Wilka. W obu 
miejscowościach brakowało dodatkowego miejsca, w którym dzieci 
mogłyby spędzać wolny czas na spokojnej i bezpiecznej zabawie pod okiem 
rodziców. Mamy nadzieję, że zagospodarowanie terenów wpłynie na 
ożywienie życia na wsiach i wzmocni aktywizację mieszkańców.

NOWE ALTANY W SOŁECTWACH

Gmina Sulików została laureatem w rankingu TAURON EKO GMINA 2013, 
zdobywając Tytuł Lidera Województwa Dolnośląskiego na najbardziej 
aktywną proekologicznie jednostkę samorządową, skutecznie realizującą 
działania z zakresu ochrony środowiska. Rozdanie nagród dla poszczególnych 
województw miało miejsce podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów 
w Świdnicy, statuetkę i dyplom odebrał Robert Starzyński Wójt Gminy 
Sulików. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. O zwycięstwie 
w rankingu decydował zakres podejmowanych działań o charakterze 
ekologicznym, m.in. podjęte działania przynoszące oszczędności energii.

Nie lada zaangażowanie i zapał wykazali rodzice dzieci ze Studnisk Dolnych i  Górnych przy organizacji tegorocznego Dnia 
Dziecka. Z okazji tego najważniejszego dla wszystkich dzieci dnia w roku, przygotowali przedstawienie pn. „Kopciuszek”.
Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że aktorami byli sami rodzice. W dniu 2 czerwca 

Świetlica  w Studniskach Dolnych

Kongres Regionów 2013

Altana we Wrociszowie Górnym

Przedstawienie „Kopciuszek”

Świetlica wiejska w Mikułowej


