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Państwa Raduszewskich
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„Najlepsi w diecezji”

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości. Więcej czytaj na str. 3.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - RUSZA 
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

W ramach  kampanii edukacyjnej związanej z nowym systemem gospodarki 
odpadami komunalnymi jaki zacznie obowiązywać od 1 lipca br. w  najbliższych 
dniach we wszystkich sołectwach gminy odbędą się spotkania poświęcone kwestii 
wdrożenia wyżej wymienionego systemu na terenie naszej gminy. Na spotkaniach 
tych chcemy przybliżyć Państwu wszelkie kwestie prawne, poinformować o 
podjętych i planowanych działaniach oraz wyjaśnić ewentualne niejasności, które 
mogą się przy tej okazji pojawić. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań:

L.p Sołectwo Termin i miejsce spotkania

1. Sulików spotkanie odbyło się w dniu  14 lutego br. w GOK-u

2. Mała Wieś Dolna 15 marca 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie 
godz. 17:00 

3. Mała Wieś Górna 28 lutego 2013 r. świetlica wiejska w Mikułowej  
godz. 17:00

4. Mikułowa

5. Radzimów Dolny 1 marca 2013 r. świetlica wiejska w Radzimowie Górnym 
godz. 17:00

6. Radzimów Górny

7. Studniska Dolne 14 marca 2013 r.
świetlica wiejska w Studniskach Dolnych godz. 17:00 

8. Studniska Górne 13 marca 2013 r.
świetlica wiejska w Studniskach Górnych godz. 17:00

9. Bierna 27 lutego 2013 r. Szkoła Podstawowa w Biernej godz. 17:00

10. Miedziana 6 marca 2013 r. świetlica wiejska w Miedzianej godz. 17:00

11. Wrociszów 
Dolny

11 marca 2013 r. 
świetlica wiejska we Wrociszowie Dolnym godz. 17:30

12. Wrociszów 
Górny

4 marca 2013 r.
świetlica wiejska we Wrociszowie Górnym godz. 17:00

13. Skrzydlice 5 marca 2013 r. świetlica wiejska w Skrzydlicach 
godz. 17:00

14. Stary Zawidów 7 marca 2013 r. świetlica wiejska w Starym Zawidowie 
godz. 17:00

15. Wilka 11 marca 2013 r. 
świetlica wiejska we Wrociszowie Dolnym  godz. 17:30

16. Wilka Bory 12 marca 2013 r. 
mieszkanie Sołtys Bożeny Chorąży-Uczkiewicz godz. 17:00

Od marca rusza specjalnie utworzona strona poświęcona Gospodarce 
Odpadami Komunalnymi w Gminie Sulików http://odpady.sulikow.pl
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WYWIAD Z WOJCIECHEM WIERZBICKIM
Wywiad z Wojtkiem Wierzbickim 
mieszkańcem Starego Zawidowa, który 
od 4 lat uprawia Kickboxing K-1 w kat 
75 kg. W krótkim czasie odniósł kilka 
zwycięstw w Kickboxingu amatorskim, 
p o  k t ó r y m  z a c z ą ł  w a l c z y ć  
z zawodowcami. Na swoim koncie ma 
m . i n .  d w i e  w a l k i  z  P a w ł e m  
Biszczakiem, mistrzem Europy 
w formule K-1, zwycięzcą Grand Prix 
Russia 2012 oraz wielokrotnym 
Mistrzem Polski. Jedna z nich stoczona 
została podczas gali Wojak Boxing 
Night, gdzie walką wieczoru był 
bokserski pojedynek Krzysztofa Diablo 
Włodarczyka z Francisco Palaciosem. 
Wyjaśnijmy na czym polega formuła 
K-1 w Kickboxingu. K-1 formuła 
wprowadzona i spopularyzowana przez 
japońską organizację K-1, dozwolone są 
wszelkie techniki bokserskie, obrotowe 
uderzenia pięścią, kopnięcia oraz ciosy 
kolanami, bez względu na wysokość; 
nie wolno uderzać łokciem; walka 
odbywa się na ringu, standardowo trwa 
3x3 lub 5x3 min. Na początek 
z d e m o n t u j m y  p o d s t a w o w ą  
informację jaka niejednokrotnie jest 
podawana w lokalnych portalach 
internetowych, które określają Twoje 
miejsce zamieszkania jako Zawidów. 
Mianowicie, na co dzień mieszkasz 
w Starym Zawidowie? Jak rozumiem 
od urodzenia? Tak. Od urodzenia 
mieszkam w Starym Zawidowie, tutaj się 
wychowywałem, był krótki okres 
w moim życiu kiedy moim miejscem 
zamieszkania było Miasto Zawidów, 
może stąd właśnie są te nieścisłości 
odnośnie mojego obecnego miejsca 
zamieszania. Od 8 lat nieprzerwanie 
mieszkam w Starym Zawidowie.  
Powiedz nam od kiedy i jak zaczęła się 
Twoja przygoda z tą dyscypliną 
sportu, co spowodowało, że zająłeś się 
Kickboxingiem? Dlaczego wybrałeś 
w ł a ś n i e  t e n  s p o r t ? P r z y g o d a
z Kickboxingiem trwa już prawie 4 lata. 
Jako pierwszy trenować zaczął mój 
młodszy o rok brat Łukasz, ja miałem 
inną pasję, którą była piłka nożna. 
W między czasie również i ja zacząłem 
trenować w Klubie Sportowym Kick - 
Fighter w Zgorzelcu po okiem trenera 
Krzysztofa Szyrmy. Jako piłkarz grałem 
w jednym z drugoligowych klubów 
sportowych w seniorach, chciałem 
przejść ligę wyżej i zmienić klub. Kiedy 
o k a z a ł o  s i ę  t o  n i e m o ż l i w e ,  
postanowiłem rzucić piłkę nożną i na 
poważnie zająć się Kickboxingiem. Tak 
więc jesteś mieszkańcem Gminy 
Sul ików,  trzeba to  wyraźnie  

podkreślić, że doczekaliśmy się 
w naszej gminie wicemistrza Polski 
seniorów w Kickboxingu low Kick. 
Jakie inne zwycięstwa masz na swoim 
koncie? Moim pierwszym sukcesem było 
uzyskanie 3 miejsca na Mistrzostwach 
Polski  w K-1,  następnie Tytuł  
Wi c e m i s t r z a  P o l s k i  s e n i o r ó w  
w Kickboxingu low Kick. Po wygranej 
walce w Legnicy z Denisem Rayko teraz 
doszedł także pas Międzynarodowego 
Mistrza Polski. Z jakiego osiągnięcia 
jesteś najbardziej zadowolony? 
Z ostatniego zwycięstwa w Legnicy, 
gdzie zdobyłem tytuł zawodowego 
Międzynarodowego Mistrza Polski K-1 
w kat -75 kg. Jest to pas wydany przez 
Polski Związek Kick Boxingu i nie ma 
takiego drugiego. Co jest Twoim 
największym atutem podczas walki, 
szybkie kopnięcia czy może mocne 
uderzenia pięścią? Nie chce za dużo 
zdradzać w tym temacie, ponieważ 
byłaby to pożywka informacji dla moich 
przyszłych rywali. Mogę jedynie 
powiedzieć, że sprawność każdej części 
ciała jest ważna by dobrze oddać cios. 

skupiam wokół jak najlepszego 
przygotowania się do walki. Powiem 
tylko tyle, że w tym sporcie trzeba być 
optymistą, to właśnie głowa jest 
najważniejsza. Pozytywne nastawienie 
w połączeniu ze zdobytymi na treningach 
umiejętnościami to dla mnie podstawa. 
Jak spędzasz wolne chwile? Czy praca 
i treningi nie ograniczają Twojego 
życia prywatnego? Wolnych chwil jest 
naprawdę niewiele. Po powrocie 
z nocnej zmiany, kilkugodzinny sen i jadę 
na treningi. Tak to właśnie wygląda. Do 
dyspozycji dla siebie mam jedynie 
niedziele. Niekiedy między treningami 
udaje mi się wygospodarować trochę 
czasu na spotkania w gronie znajomych. 
Tak więc praca i systematyczne treningi 
pochłaniają większość mojego czasu 
wolnego. Nie jest to oczywiście 
powodem do narzekań, ja to po prostu 
lubię, dla mnie dzień bez treningu jest 
dniem straconym. Jak udało nam się 
dowiedzieć Twój młodszy brat Łukasz 
też uprawia tę dyscyplinę sportu 
i odnosi wysokie wyniki? Łukasz ma na 
swoim koncie sporo zwycięstw m.in. nad 
Zawodowym Mistrzem Świata w K-1 
federacji WAKO Piotrem Kobylańskim, 
podczas Mistrzostw Polski Seniorów 
w Kickboxingu Low-kick, gdzie zajął 
drugie miejsce. Ma także tytuł Mistrza 
Polski Juniorów w May Tai, Mistrza 
P o l s k i  J u n i o r ó w  w  K - 1  o r a z  
Międzynarodowy Puchar Polski Polish 
Open w Kickboxingu Full-Contact. 
Niedawno do jego zwycięstw dołączył 
także Puchar Europy w kategorii 
seniorów. Czy zdarza się, że razem 
trenujecie?Można już użyć czasu 
przeszłego – trenowaliśmy. Łukasz od 
przeszło trzech tygodni jest w Calgary 
w  Kanadz ie .  Mój  bra t  zaczą ł  
interesować się boksem i od dłuższego 
czasu planował wyjechać za ocean. 
Łukasz poleciał tam na zaproszenie 
gymu profesjonalnego boksu Teofista 
Boxing, który po obejrzeniu nagrań 
z treningów z udziałem Łukasza był 
bardzo nim zainteresowany.Tym 
sposobem mój brat wyjechał na rok 
czasu do Kanady, ma tam pracę, 
mieszkanie i stałą opieką trenerską. 
Powracając do tematu wspólnych 
treningów to od zawsze razem 
trenowaliśmy, było to najlepsze 
rozwiązanie, albowiem prezentujemy 
p o d o b n y  p o z i o m  j e ś l i  c h o d z i  
o umiejętności. Czy swoją przyszłość 
wiążesz z rodzinną miejscowością? 
Czy na którymś etapie Twojego życia, 
ze względu na odniesione sukcesy 
w sporcie nie będziesz musiał podjąć  

Po zwycięskiej walce z Denisem 
R a y k o  z d o b y ł e ś  p a s  
Międzynarodowego Mistrza Polski,
w marcu czeka cię wyjazd do Moskwy 
na finał Grand Prix K-1, czy już wiesz 
z kim będziesz walczył?Konkretnej 
daty Grnad Prix K-1 Moskwa jeszcze 
nie ma, mogę powiedzieć, że będzie to 
przełom marca i kwietnia. W zawodach 
weźmie udział ośmiu zawodników z dużą 
przewagą obywateli Rosji i na pewno 
weźmie w nim udział Paweł Biszczak, 
który w K - 1 zdobył tytuł Mistrza Europy 
i zwyciężył Grand Prix Russia. 
P o w i e d z  j a k  w y g l ą d a j ą  
przygotowania do tej walki? Ile czasu 
poświęcasz na treningi? Trenuję 
codziennie po 2-3 godziny. Mój dzień 
rozpoczyna się porannym bieganiem, 
wieczorem rozpoczynam typowo 
b o k s e r s k i  t r e n i n g  z  m o i m  
trenerem.Uzupełnieniem codziennych 
treningów są sparingi, 2-3 razy w 
tygodniu. Jaki scenariusza zakładasz 
jeśli chodzi o walkę w Moskwie? Nie 
myślę o tym. Obecnie wszystkie myśli
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PLATYNOWA ROCZNICA ŚLUBU

decyzji o zmianie miejsca zamieszkania na stałe? Nie kwestionuję tego, że kiedyś zmienię miejsce zamieszkania, bądź wyjadę 
na stałe z kraju. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, to dlaczego nie skorzystać z szansy? Na koniec zdradź nam jeszcze jakie 
jest twoje największe marzenie? Chcę robić to co lubię i móc się z tego utrzymywać, moim największym marzeniem jest właśnie 
możliwość zajęcia się tylko sportem. Wywiad został przeprowadzony dzięki pomocy i zaangażowaniu radnego Gminy Sulików 
Pana Jerzego Nowickiego. Zdjęcia: PATI oraz archiwum własne W. Wierzbicki.

Miło jest słuchać o ludziach, którzy pozostają w związku małżeńskim od kilkudziesięciu 
lat. Im dłużej para zostaje razem w związku, tym bardziej wydaje się to godne uczczenia. 
Szczególną rocznicę (platynową) obchodzili w dniu 8 lutego br. Państwo Henryka 
i Leopold Raduszewscy z Mikułowej, którzy przeżyli razem 55 lat. 
W tym szczególnym dniu, stanowiącym nagrodę za pracę w budowanie szczęśliwego 
małżeństwa Państwo Raduszewscy zostali odznaczeni medalem Prezydenta RP. Medale, 
kwiaty i pamiątkowy dyplom małżonkom wręczył Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików. 

papier i tektura, 
czasopisma, gazety itp.

 w tym opakowania

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  ORAZ ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI

odpady ulegające 
biodegradacji

kuchenne i zielone z 
pielęgnacji 

zieleniw obrębie
 nieruchomości

szkło i odpady 
opakowaniowe ze 

szkła bezbarwnego 
i kolorowego

Rozwiązanie dotychczasowych umów na wywóz odpadów nastąpi za 
porozumieniem stron i zostanie wysłane mieszkańcom przez firmy 

transportowe  razem z ostatnią fakturą.
1.Ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
 Gminy Sulików.
2.Złożenie pierwszej deklaracji do Urzędu Gminy  Sulików o wysokości                                                               
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do  29 marca br.
3.Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
posesji odpadów komunalnych.
4.Informowanie o bieżących zmianach w złożonej deklaracji mających 
wpływ na wysokość opłaty.
5.Efektywne uczestnictwo w systemie selektywnej zbiórki odpadów,
 w zamian za możliwość uiszczania preferencyjnej stawki 12 zł. 
6. Pierwszą opłatę obejmującą okres od dnia 1 do 31 lipca 2013 roku 
uiszcza się w terminie do 15 sierpnia 2013 roku. Opłata wnoszona jest 
przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Nr 18 8392 0004 
0000 0101 2000 0030. Uwaga-kolejne opłaty uiszczane są bez 
wezwania.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI I WODOCIĄGU

odpady zmieszne

tworzywa sztuczne w 
tym opakowania typu 

PET oraz metal

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sulików umożliwiono podłączenie się do kanalizacji dla 2990 
mieszkańców. Na chwilę obecną do wybudowanej sieci podłączyło się ok. 640 osób. Projekt zakłada, że do końca 2013 r. do 
kanalizacji sanitarnej przyłączonych zostanie pozostała liczba 2350 mieszkańców. W związku z powyższym wszystkim 
mieszkańcom objętych projektem tj. miejscowości Sulików, Mikułowa oraz Studniska Dolne i Górne przypominamy 
o obowiązku wynikającym z art. 5 ust . 1 pkt. 2  Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) Ponadto informujemy mieszkańców Sulikowa, którzy dotąd nie przyłączyli się do 
nowej sieci wodociągowej, że do końca pierwszego półrocza br. stara sieć wodociągowa zostanie odłączona. W związku 
z czym mieszkańców ulic: 8-Maja, Dworcowej od ul. Zgorzeleckiej do budynku Urzędu Gminy Sulików, Garbarskiej, 
Górnej, Górskiej, 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 informacji w sprawie pod nr tel. 75 72 10 722. Dla beneficjenta środków unijnych osiągnięcie 100% 
założonej ilości przyłączy jest niezwykle istotne ze względu na konieczność osiągnięcia tzw. efektu ekologicznego projektu. 
Poniżej przedstawiamy informację co należy zrobić, aby przyłączyć się do kanalizacji. 
1. Właściciel posesji składa „Wniosek o wydanie warunków 
technicznych przyłączenia” wraz z tytułem prawnym do nieruchomości.
2. Po otrzymaniu warunków, właściciel posesji na własny koszt 
wykonuje odcinek kanalizacji łączący instalację budynku z miejscem 
wskazanym w warunkach. 
3. Właściciel posesji zgłasza do MSW-K SUPLAZ Sp. z o.o. 
w Sulikowie do odbioru wykonaną przez siebie instalację 
(nie należy zasypywać odcinka instalacji).
4. MSW-K SUPLAZ Sp. z o.o. w Sulikowie dokonuje odbioru 
włączenia i sporządza „Protokół odbioru włączenia instalacji sanitarnej”. 
Właściciel otrzymuje jeden egzemplarz protokołu. 
5. Właściciel posesji składa „Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków”.
6. Zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków z MSW-K SUPLAZ Sp. z o.o w Sulikowie.
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Po raz VI ministranci, lektorzy i księża Diecezji Legnickiej stanęli do rywalizacji sportowej o tytuł mistrza diecezji w tenisie 
stołowym. Zawody odbyły się w sobotę 16 lutego br. w Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie. W turnieju uczestniczyło 
niemalże 80 zawodników indywidualnych, którzy rywalizowali przy stołach tenisowych w czterech kategoriach: szkoła 
podstawowa, gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna oraz księża. W tym roku w naszej parafii doczekaliśmy się
brązowego medalisty w kategorii szkoły podstawowej, trzecie miejsce wywalczył Bartosz Stachowski.

VI MISTRZOSTWA DIECEZJI LEGNICKIEJ 
LEKTORÓW, MINISTRANTÓW I KSIĘŻY W TENISIE STOŁOWYM 

Dla najlepszych trzech zawodników w każdej grupie wiekowej wręczone zostały medale i pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy 
pierwszych miejsc nagrodzeni zostali pucharami, zaś za drugie miejsca zawodnicy otrzymali statuetki. Fundatorem wszystkich 
nagród był Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, który razem z  J. E. Ks. Bp Stefanem Cichym Biskupem Legnickim oraz 
Arturem Bielińskim Starostą Powiatu Zgorzeleckiego objął honorowy patronat nad mistrzostwami. 

Końcowa klasyfikacja:
Szkoła Podstawowa
1. Goleński Jan (parafia Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu).
2. Goleński Adam (parafia Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu).
3. Stachowski Bartosz (parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie).
Gimnazjum
1. Mackiewicz Michał (parafia św. Wawrzyńca w Dziwiszowie).
2. Tłusty Dawid (parafia Nawiedzenia NMP w Mściwojowie).
3. Kałuziński Wojciech (parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wojcieszowie).
Szkoła ponadgimnazjalna
1. Sandecki Arkadiusz (parafia Świętej Trójcy w Lubaniu).
2. Anczewski Andrzej (parafia Nawiedzenia NMP w Mściwojowie).
3. Bochenek Adrian (parafia Nawiedzenia NMP w Mściwojowie).

8 MARCA
Z okazji Dnia Kobiet

wszystkim mieszkankom Gminy Sulików
serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym
oraz radości ze spełnienia planów i marzeń

składają:
Wójt Gminy Sulików

Robert Starzyński
Przewodniczący Rady Gminy Sulików

Jan Solecki

MAMO TATO WOLĘ WODĘ

Tegoroczne ferie zimowe już za nami, ferie, które w Gminnym Ośrodku w Sulikowie 
wypełnione były atrakcyjnymi zajęciami dla dzieci i młodzieży. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie i miło spędzić wolny czas – inspirująco i kulturalnie. Pierwszy tydzień ferii zimowych 
upłynął głównie pod znakiem muzyki. Swoją kolekcję instrumentów udostępnił Grzegorz Żak 
dyrektor GOK-u, a dzieci uczyły się grać i śpiewać. Były też dinozaury – kreatywna zabawa 
z piosenkami i malowaniem oraz Wyspa Piratów - z gościnną pomocą dyrektora ośrodka kultury 
w Pieńsku. Kilka dni dzieci spędziły w Środowiskowej Hali Sportowej, pod opieką pani 
Bogusławy Przychodnej. Pewnego dnia GOK zamienił się w studio nagraniowe, dzięki panu 
Sebastianowi dzieci mogły spróbować swoich sił jako gwiazdy popu, a w ramach relaksu niemal 
codziennie brać udział w karaoke. Każdego dnia, na zakończenie odbywał się w bibliotece 
pokaz pod hasłem Bajki z Czterech Stron Świata. Drugi tydzień to wizyta Margarity z Ukrainy, 
Lindy z Chin i Lucasa z Brazylii, którzy prowadzili zajęcia, łącząc zabawę z kulturą swoich 
krajów i nauką języka angielskiego, a także przybliżeniem podstaw języka chińskiego 
i portugalskiego. Jak to bywa, dzieci zżyły się z wolontariuszami i nie chciały puścić ich 
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w dalszą trasę. Na koniec  był mały koncert w wykonaniu ekipy z Radzimowa (dzięki uprzejmości księdza Andrzeja 
Wojciechowskiego i umiejętnościom Tomka Konstankiewicza). Specjalnie dla naszych gości występ połączony został 
z prezentacją i małym poczęstunkiem.

Przedszkole Publiczne w Sulikowie przyłączyło się do kolejnej edycji ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjnej „Mamo, Tato, wolę wodę!", objętej honorowym patronatem 
MEN-u, Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Nadrzędnym 
celem programu było zachęcanie dzieci do picia wody, która jest niezbędnym 
elementem zrównoważonej diety. Realizując zajęcia z wykorzystaniem inwencji 
twórczej Pań Przedszkolanek podnoszono wiedzę dzieci na temat roli wody w życiu 
człowieka, jej możliwości i zastosowań. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych 
zajęciach, były zainteresowane ich tematyką. Odzwierciedleniem akcji było częste 
picie wody, która jest dostępna w sali przez cały rok, oraz wyrobienie nawyku 
oszczędzania wody w codziennym życiu w domu i w przedszkolu.


