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DROGA NA „KOCI ZAMEK” W BIERNEJ  JUŻ GOTOWA

 tegorocznym budżecie Gminy Sulików znalazło się kilkanaście inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych i 
wewnętrznych. Jedna z nich została zakończona z początkiem lipca.  Mowa o gruntowej drodze w Biernej na tzw. Koci Zamek, Wktóra otrzymała asfaltową nawierzchnię. Odbiór inwestycji miał miejsce 5 lipca br. „Drogi w naszym budżecie były zawsze tematem 

wiodącym. Nie inaczej jest w tym roku, co odzwierciedla spora kwota zarezerwowana w budżecie na ten cel. Nową nawierzchnię wykonaliśmy 
wcześniej na ul. Starozawidowskiej w Starym Zawidowie oraz na drodze gminnej Wilka - Wrociszów. Okres wakacyjny będzie także 
pracowity, bo nowy asfalt pojawi się na kolejnych drogach naszej gminy” -  komentuje Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików.

UL.SZAFIROWA I KWIATOWA Z SULIKOWIE Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ  
ieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych w Sulikowie mogą już poruszać się drogami z asfaltową nawierzchnią. Dwie drogi 
wewnętrzne znajdujące się w tym miejscu, były dotychczas drogami szutrowymi. Aby zapewnić dogodny dojazd do posesji  Mzlokalizowanych w tej części Sulikowa, niezbędna była budowa nowej nawierzchni dróg. W ramach tego zadania przebudowane 

zostały obie drogi na łącznym odcinku ok. 350 mb. Wykonany został także ciąg pieszy z kostki betonowej, stanowiący łącznik  z ul. Lubańską. 
Łączna wartość robót to ok. 223 tys. zł.

olejna droga gruntowa w Gminie Sulików, która uzyskała asfaltową nawierzchnię to droga wewnętrzna we Wrociszowie Górnym, 
przebiegająca obok świetlicy wiejskiej. Inwestycja ta umożliwiła dogodny dojazd nie tylko do gminnego obiektu, ale także do domostw Kpołożonych wzdłuż przebudowanego odcinka drogi. W  dalszej perspektywie planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na 

kolejny etap prac przy przebudowie tej drogi. Wartość przebudowy odcinka liczącego 162 mb sięgnęła kwoty blisko 86 tys. zł.

BUDOWA DROGI ASFALTOWEJ WE WROCISZOWIE GÓRNYM

przed w trakcie po

ul. Kwiatowa ul. Szafirowa ul. Szafirowa 

 tym roku święto plonów jest organizowane w Gminie Sulików w dniu 2 września i odbędzie się przy udziale środków 
zewnętrznych w kwocie 16.695,30 euro.  Jak widać dotychczasowa współpraca z partnerską Gminą Hohendubrau, która jest wpartnerem projektu, przynosi nie po raz pierwszy wymierne efekty. Sam projekt ma szerszy zakres. Ruszył już w połowie czerwca i 

potrwa do końca października br. W lipcu br. w Groß Radisch niemieccy partnerzy gościli mieszkańców gminy Sulików na Festiwalu Wiśni. Na 
uczestników dożynek czeka bogaty program. W święcie plonów wezmą również udział przedstawiciele partnerskiej gminy Hohendubrau. 
Wszyscy mieszkańcy gminy Sulików mogą czuć się zaproszeni do wspólnego świętowania. Projekt „Tradycje ludowe na pograniczu polsko-
saksońskim–święto zbiorów”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa 
w ramach Funduszu  Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022. Das Projekt „Volkstrad,itionen an der polnisch-sächsischen 
Grenzregion-Erntefest” wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des 
Kleinprojektefonds  Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

DOŻYNKI GMINY SULIKÓW Z DOFINANSOWANIEM
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KOLEJNA DROGA W STARYM ZAWIDOWIE Z ASFALTEM

ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA KAPLICY W RADZIMOWIE

ójt  Gminy Sul ików Rober t  
Starzyński przekazał w dniu 1 Ws i e r p n i a  b r.  p l a c  b u d o w y  

wykonawcy inwestycji na cmentarzu 
komunalnym w Radzimowie. Już wkrótce 
powstanie tu kaplica, o której budowę 
wnioskowali mieszkańcy południowej 
części gminy. Architektura budynku będzie 
zawierać detale i elementy sakralne, a 
jednocześnie współgrać kształtami  i 
kolorystyką z otoczeniem. We wnętrzu 
obiektu przewidziano wystrój i wyposażenie

egoroczne wakacje należą tradycyjnie do pracowitych w Gminie Sulików pod względem realizacji zaplanowanych w budżecie 
inwestycji drogowych. Część z nich już dobiegła końca, inne są w trakcie a kolejne niebawem się rozpoczną. Po wcześniej wykonanych 3 Tinwestycjach drogowych na terenie gminy przyszła kolej na 7 kolejnych dróg wewnętrznych, na przebudowę których w drodze 

przetargu został wyłoniony jeden wykonawca. Firma przystąpiła do przebudowy trzech dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym i 
Górnym. Jedna z nich prowadzi do osiedla bloków mieszkalnych. W dalszej kolejności wykonane zostaną: (3 odcinki dróg wewnętrznych 
w Studniskach Dolnych w tym droga prowadząca do cmentarza). W Sulikowie dodatkowo zostanie przebudowana droga wewnętrzna 
przy ul. Zgorzeleckiej, gdzie w ramach inwestycji ułożona zostanie kostka betonowa. Przebudowa wszystkich 10 dróg wewnętrznych na 
terenie Gminy Sulików sięgnie kwoty blisko 1,2 mln zł.

o ul ic y  Starozawidowsk iej  w Star ym 
Z aw i d ow i e  p r z ys ze d ł  c z a s  n a  d r u g ą  Pzaplanowaną do realizacji w bieżącym roku 

inwestycję drogową w tej miejscowości. Pod koniec 
lipca zakończyła się przebudowa liczącego 165 mb 
odcinka drogi wewnętrznej w Starym Zawidowie.  
Dotychczas była to droga szutrowa, która ze względu 
na znaczne nachylenie terenu wielokrotnie ulegała 
tzw. „podmywaniu”. Bieżące  naprawy tłuczniem 

ZAGLĄDAMY NA TEREN  PLACU BUDOWY POZOSTAŁYCH DRÓG ASFALTOWYCH

zabezpieczające wszelkie potrzeby dla przeprowadzenia obrządku pogrzebowego. Ponadto nastąpi dalsze zagospodarowanie terenu 
cmentarza poprzez utwardzenie kostką betonową ścieżek i przejść dla pieszych. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec 
grudnia br. a całość finansowana jest z budżetu Gminy Sulików.

bazaltowym nie sprawdzały się, ułożenie nawierzchni asfaltowej w tym miejscu rozwiąże problem uciążliwego dojazdu do tej części 
miejscowości. O przebudowę tego odcinka drogi sukcesywnie zabiegał radny Jerzy Marek Nowicki. Wartość inwestycji to kwota 
blisko 72 tys. zł.

przed po

Przebudowywany odcinek drogi 
w Radzimowie Dolnym

 Odcinek drogi do przebudowy
w Radzimowie Górnym

 Odcinek drogi do przebudowy
w Radzimowie Górnym prowadzącej do osiedla

 Odcinek drogi do przebudowy
w Studniskach Dolnych prowadzącej do cmentarza

 Odcinek drogi do przebudowy
w Studniskach Dolnych 

 Odcinek drogi wewnętrznej przy ul. Zgorzeleckiej 
w Sulikowie do przebudowy
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ełną parą w połowie lipca br. ruszył remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej. 
Zadanie zostało wparte dofinansowaniem w ramach konkursu  „Odnowa Wsi PDolnośląskiej” w kwocie 25 tys. zł. Przypomnijmy, że w ramach zadania zostanie 

wykonany generalny remont wewnątrz i na zewnątrz budynku. Roboty wewnątrz 
obejmą remont w sali głównej oraz na scenie, w pomieszczeniu rekreacyjnym, 
zapleczu bufetu oraz kuchni. Z kolei na zewnątrz zostanie wykonana izolacja 
fundamentu wokół budynku wraz z opaską odwadniającą. Całkowita wartość 
inwestycji sięgnie kwoty blisko 140 tys. zł.  „Remont świetlicy był na tyle ważny, że po 
otrzymaniu informacji, że udało nam się pozyskać dofinansowanie podjąłem decyzję 
o konieczności wygospodarowania w tegorocznym budżecie środków na wkład własny 
potrzebny do realizacji inwestycji. „Zaproponowałem, aby zrezygnować z dwóch zadań 
zaplanowanych na ten rok – budowy parkingu przy Urzędzie Gminy Sulików 

  
i przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a zaplanowane na ten cel środki 

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIKUŁOWEJ

przesunąć na remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej. Rada Gminy Sulików  poparła zaproponowane zmiany w budżecie, przez co teraz remont 
świetlicy jest możliwy. Budowy parkingów zrealizowane zostaną w przyszłym  roku.”- poinformował Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików.

ieszkańcy, którzy na początku br. złożyli do Urzędu Gminy Sulików wnioski o usunięcie wyrobów 
azbestowych z terenu swoich posesji, jeszcze w tym roku pozbędą się szkodliwego materiału - bez Mponoszenia kosztów. Także w tym roku Gmina Sulików otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu dotację. Zadanie realizowane jest 
w sierpniu br.  Już po raz kolejny mieszkańcy Gminy Sulików mają możliwość skorzystać z przedmiotowego 
programu.  kolejnych latach  będzie się starać o dofinansowanie na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest.

Gmina Sulików również w

GMINA SULIKÓW USUWA AZBEST

ŚWIETLICA WIEJSKA W STUDNISKACH GÓRNYCH Z DOFINANSOWANIEM

mina Sulików otrzymała na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja zabytkowej 
przystani spotkań w Studniskach Górnych” w ramach Programem Rozwoju Obszarów GWiejskich na lata 2014-2020. Projekt obejmuje rewitalizację świetlicy w Studniskach 

Górnych. Przedsięwzięcie obejmie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, 
modernizację częściową konstrukcji więźby dachowej oraz kominów, przebudowę sali głównej 
wraz z zapleczem. Wykonana zostanie instalacja elektryczna oraz sanitarna. Odnowiona będzie 
elewacja budynku. Zakres prac uzgodniony został z Konserwatorem Zabytków. Całkowita 
wartość zadania wyniesie blisko 300 tys. zł, z czego 63,63% stanowi dofinansowanie z EFRROW 
i ARiMR tj. ok. 191 tys.  zł. Inwestycja realizowana będzie po wyłonieniu wykonawcy zadania.

od koniec czerwca br. Wójt Gminy Sulików Robert 
S t a r z y ń s k i  u c z e s t n i c z y ł  w  k o n f e r e n c j i  Pinaugurującej projekt pn. "Rowerem wokół Gór 

Izerskich". Uroczyste spotkanie skupiające m.in. 
Partnerów Projektu zarówno z Polski, jaki i z Czech, 
odbyło się w Libercu. W ramach konferencji polscy i 
czescy prelegenci zaprezentowali dotyczącą ich część 
projektu.  Prz ypomnijmy, że projekt otrz ymał  
dofinansowanie w wysokości 2,9 mln euro dzięki dobrej 

BUDOWA DROGI ASFALTOWEJ WE WROCISZOWIE GÓRNYM

koordynacji i współdziałaniu 8 czeskich i 11 polskich jednostek samorządu terytorialnego. Jak już wcześniej wspominaliśmy, na terenie Gminy 
Sulików powstanie oznakowana trasa rowerowa od Mikułowej do Wilki, z czego na odcinku od Ksawerowa do Wilki powstanie asfaltowe 
połączenie z Gminą Zawidów. Przy trasie powstaną miejsca odpoczynku dla rowerzystów, w których będzie można naprawić rower i odpocząć 
oraz dowiedzieć się o miejscach wartych zwiedzenia w pobliżu niej.  

ZEBRANIA WIEJSKIE W SPRAWIE PODZIAŁU FUNDUSZU SOŁECKIEGO  NA 2019 ROK

nformujemy, że w terminie od 8- 28 września br. na terenie Gminy Sulików odbędą się zebrania wiejskie 
dotyczące podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.  Terminy zebrań w poszczególnych Isołectwach zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez 

wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach i stronie internetowej gminy www.sulikow.pl.  
Zapraszamy do uczestnictwa w zebraniach. 
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mina Sulików otrzyma dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł do budowy sygnalizacji 
świetlnej wzbudzanej z radarowym pomiarem prędkości przy przejściu dla pieszych Gzlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Sulikowie. Sukces cieszy podwójnie, 

albowiem z całego województwa dolnośląskiego do rządowego programu „Razem 
bezpieczniej” zakwalifikować mogły się tylko 2 projekty. Przypomnijmy, że Robert Starzyński 
Wójt Gminy Sulików już w ubiegłym roku podjął działania w zakresie możliwości montażu 
radarowego wyświetlacza prędkości przy przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy Szkole 
Podstawowej w Sulikowie. Inicjatywa była poprzedzona również opinią mieszkańców Gminy 
Sulików w trakcie zebrań sołeckich. Główną funkcją prewencyjnego radaru jest jedynie pomiar

BĘDZIE SYGNALIZACJA ŚWIETLNA DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE

 prędkości pojazdu wraz z wyświetleniem jej na tablicy. Zaproponowane wówczas rozwiązanie nie miałoby tak mocnego oddziaływania na 
kierowcę, stąd podjęto decyzję o montażu sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z radarowym pomiarem prędkości. Drogę do Szkoły 
Podstawowej w Sulikowie, jaką muszą pokonać uczniowie zalicza się do drogi o dużym natężeniu ruchu. Chodnik prowadzący do szkoły jest 
wąski, wymuszający niejednokrotnie zejście na jezdnię. Pomimo ustawienia znaku ograniczającego prędkość oraz częstych patroli Policji 
dochodzi w tym miejscu do złamania przepisów ruchu drogowego.  Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi, przede 
wszystkim uczniów, zaproponowane zostało wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych. Drogowa sygnalizacja świetlna instalowana na 
przejściu dla pieszych jest doskonałym narzędziem, które pomaga dyscyplinować kierowców. Sygnalizacja będzie wyposażona w urządzenia 
mierzące prędkość pojazdów zbliżających się do przejścia dla pieszych. Gdy pojazd będzie poruszał się z dozwoloną prędkością wówczas 
świecić będzie się światło zielone. W przypadku, gdy będzie jechał powyżej prędkości zaprogramowanej, sygnalizacja włączy czerwone 
światło. Kierujący pojazdem będzie zobligowany zatrzymać bądź znacznie zwolnić prędkość pojazdu, aby zapaliło się światło zielone. Takie 
rozwiązanie ma na celu uspokojenie ruchu drogowego w pobliżu miejsca o dużym natężeniu pieszych, głównie uczniów szkoły. Ruch na 
przejściu dla pieszych dodatkowo będzie monitorowany, każdorazowe przypadki łamania przepisów drogowych przez kierowców będą na 
bieżąco zgłaszane wraz z dokumentacją wideo na policję. W ramach zadania przeprowadzone będą także działania edukacyjno – 
profilaktyczne mające na celu uświadamianie wszystkich uczestników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu się na drodze, 
w szczególności na przejściu dla pieszych. Spotkania edukacyjne skierowane będą w głównej mierze do uczniów szkół na terenie Gminy 
Sulików – Szkoły Podstawowej w Sulikowie i Szkoły Podstawowej w Biernej, a także dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w 
Sulikowie. Kampania edukacyjna zostanie przeprowadzona przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Zawidowie przy współpracy z kadrą 
pedagogiczną placówek oświatowych. Rozpoczęcie zadania zaplanowane jest na miesiąc październik br., albowiem montaż urządzenia musi 
być poprzedzony dodatkowymi uzgodnieniami z Tauronem w zakresie podłączenia sygnalizacji świetlnej do zasilania energią elektryczną. 

odczas dorocznego Święta Policji Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, podziękował w imieniu 
mieszkańców gminy za pracę i trud włożony w utrzymanie bezpieczeństwa w gminie, wręczając Pnagrody policjantom pełniących służbę na terenie Gminy Sulików. Zgorzeleccy funkcjonariusze 

świętowali na kilka dni przed przypadającym na 24 lipca Świętem Policji. Głównym punktem gali jaka 
obyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgorzelcu było wręczenie odznaczeń i awansów. Na wyższe 
stopnie awansowano kilkudziesięciu funkcjonariuszy, specjalne nagrody policjantom wręczyli także 
przedstawiciele sąsiednich władz samorządowych. 

NAGRODY WÓJTA GMINY SULIKÓW Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

a terenie Gminy Sulików od lipca br. pracuje komisja szacująca straty w uprawach 
dotkniętych suszą. Na wniosek Roberta Starzyńskiego Wójta Gminy Sulików komisję Npowołał Wojewoda Dolnośląski . W skład komisji weszli przedstawiciele Dolnośląskiej Izby 

Rolniczej we Wrocławiu, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,  
pracownicy Urzędu Gminy Sulików, oraz przedstawiciel rolników. Do tej pory komisja zweryfikowała 
blisko 80 wniosków dot. strat występujących m.in. w takich uprawach jak: rzepak, pszenica, 
pszenżyto, żyto, jęczmień, soja, kukurydza. Pogoda na przełomie lipca i sierpnia na terenie 
województwa dolnośląskiego charakteryzowała się wysoką temperaturą i bardzo małymi opadami. 
Pogłębiająca się susza spowodowała szybsze dojrzewanie i zasychanie roślin o późniejszym 
terminie zbioru. Problemowi suszy była  poświęcona czerwcowa sesja Rady Gminy Sulików. Obecność przedstawiciela Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Pani Agnieszki Nachotko oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Powiatu 
Zgorzeleckiego Pana Tadeusza Baranka pozwoliła w szerszej perspektywie przedstawić  problem suszy na terenie Gminy Sulików.

TRWA SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

ak co roku mieszkańcy Studnisk Górnych bawili się na festynie, który od lat organizuje Rada 
Sołecka oraz sołtys Pan Ryszard Kurasiewicz. Impreza z roku na rok przyciąga większą liczbę Jmieszkańców. Organizatorzy zapewnili: smaczne przekąski i kiełbaski z grilla, liczne atrakcje dla 

najmłodszych, a także integrację wszystkich uczestników spotkania. Był pokaz strażacki 
w wykonaniu OSP Studniska z użyciem specjalistycznego sprzętu, przeciąganie liny, a przede 
wszystkim wspaniała zabawa. Na spotkaniu nie zabrakło również  Roberta Starzyńskiego Wójta 
Gminy  Sulików.

FESTYN W STUDNISKACH GÓRNYCH
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FESTYN SOŁECKI W RADZIMOWIE DOLNYM

ołtys oraz Rada Sołecka był organizatorem letniego festynu w Radzimowie Dolnym, który odbył 
się pod koniec czerwca br.  W imprezie wzięli udział mieszkańcy okolicznych miejscowości, Szaproszony był także Robert Starzyński  Wójt Gminy Sulików. Podczas festynu przygotowano 

wiele atrakcji, m.in.: gry i zabawy dla najmłodszych, dmuchany zamek, kiełbaski z grilla. Największą 
frajdę dzieciom sprawili druhowie z OSP Radzimów, którzy zafundowali pokaz gaśniczy 
z zastosowaniem piany. Zwieńczeniem festynu była zabawa taneczna do późnych godzin wieczornych.

MIESZKAŃCY GMINY SULIKÓW NA FESTIWALU WIŚNI W NIEMCZECH

z Europejskiego  Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu 
państwa w ramach Funduszu Małych 
Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-
2022. Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński 
serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom 
za udział w imprezie i podkreśla, że już 
niebawem, 2 września będzie okazja do 
wspólnego świętowania.

także dobrze znana kuchni polskiej-
grochówka. Wśród gości nie  zabrakło 
Roberta Starzyńskiego Wójta Gminy Sulików 
oraz rodziców i dziadków dzieci, które od 
tygodnia przebywały w Niemczech na kolonii 
letniej. Gospodarze zaplanowali na ten dzień 
wiele atrakcji, m.in.. konkursy, gry i zabawy, 
wesołe miasteczko dla najmłodszych. 
Gospodarzem festiwalu był Denis Riese 
Burmistrz Gminy Hohendubrau.Już po raz 
kolejny wspólna organizacja imprez na 
zasadzie wymiany kulturowej pokazuje, że 
współpraca ta ma duży potencjał i przyczynia 
się do osiągania zamierzonego celu jakim jest 
wzmocnienie istniejącej  współpracy 
transgranicznej poprzez wzajemne poznanie 
się sąsiadów na pograniczu polsko - 
saksońskim. Festiwal Wiśni był pierwszą z 
zaplanowanych w tym roku imprez w ramach 
projektu, na który Gmina Sulików i Gmina 
Hohendubrau otrzymały dofinansowanie  

wa autokary, pełne mieszkańców 
Gminy Sulików, odjechały w dn.D7 lipca br. z Placu Wolności w 

Sulikowie do Gross Radisch w Niemczech na 
Festiwal Wiśni. Zaproszenie na wyjazd do 
par tnersk iej  gminy Hohendubrau w 
N i e m c z e c h  s p o t k a ł o  s i ę  z  d u ż y m  
zainteresowaniem. Na miejscu na wszystkich 
czekały atrakcje i gościnność niemieckich 
sąsiadów. Jak na Święto Wiśni przystało, 
właśnie ten owoc królował na stołach w 
różnej postaci. Było ciasto, sok wiśniowy ale 

DZIECI Z GMINY SULIKÓW NA KOLONII W NIEMCZECH

możliwość wzięcia udziału w Festiwalu Wiśni w Groß Radisch, gdzie organizatorzy zapewnili 
poczęstunek i szereg atrakcji. Kolonie dały możliwość wspólnego spędzenia czasu dzieci 
polskich i niemieckich, stanowiły pole do nawiązywania znajomości i przełamywania 
istniejących stereotypów. Po raz kolejny dzieci z terenu Gminy Sulików wyjechały  z letniego 
wypoczynku zadowolone i pełne nowych wrażeń. Współpraca w tym obszarze pokazuje, że 
wymiana kulturowa jest potrzebna i sprzyja współpracy transgranicznej.

o raz kolejny w ramach partnerskiej współpracy Gminy Sulików dzieci z terenu gminy 
uczestniczyły w letnim wypoczynku w Hohendubrau. Tym razem kolonie odbywały się pod Phasłem: Strachy na górze „Saubernitzer Berg” 2018. Organizatorzy postawili w tym roku na 

przygodę, zabawę i dreszcz emocji. Kolonijny tydzień był bardzo intensywny, dzieci brały dział w 
wielu formach aktywności, spędzając czas głównie na świeżym powietrzu. W czasie kilku wyjść na 
górę Saubernitzer Berg, koloniści z Polski i Niemiec wspólnie budowali różne budowle przy 
wykorzystaniu darów natury, ucząc się przy tym planowania i współdziałania w grupie. Brali też 
udział w wycieczkach , między innymi do „Domu tysiąca stawów” w miejscowości Wartha, a także 
wyjechali na basen w Bautzen. Na zakończenie 
pobytu, już ze swoimi rodzicami dzieci miały 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIERNEJ MA SWOJEGO PATRONA
a wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły 
Podstawowej w Biernej, Rada Gminy Sulików na czerwcowej sesji nadała Szkole Podstawowej w NBiernej imię Orła Białego. Na 17 października br. zaplanowano uroczystość nadania szkole 

sztandaru. W uzasadnieniu czytamy: „Orzeł Biały jest symbolem polskości i tożsamości narodowej. Jako 
symbol Polski, symbol potęgi, siły i majestatu, nawet, kiedy nie mógł powiewać na sztandarze,  zawsze 
był w sercach polskiego narodu. Usytuowanie terytorialne Szkoły Podstawowej w Biernej na styku trzech 
granic: Polski, Czech, Niemiec zobowiązuje nas do krzewienia tożsamości narodowej…”  Wybór imienia 
szkoły nie był przypadkowy i doskonale honoruje wartości, tradycje i historię tej szkoły.  Nadanie imienia 
Orła Białego będzie  zobowiązywać szkołę do kształtowania postaw patriotycznych i w setną

rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę podkreśli wielowiekową tradycję naszej Ojczyzny.
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