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Nie będzie w Sycowie 
spalarni. 
Jest odmowna decyzja!

Decyzja Urzędu Miasta 
i Gminy nie pozostawia 
wątpliwości.

Urząd Miasta i Gminy w Syco-
wie prowadził od lipca zeszłego 
roku bardzo złożone postępowa-
nie dotyczące możliwości powsta-
nia spalarni w okolicach Szosy 
Kępińskiej w Sycowie. Burmistrz 
Dariusz Maniak wydał odmowną 
decyzję. 

Całe postępowanie zostało prze-
prowadzone na podstawie „Kodek-
su postępowania administracyjne-
go” i ustaw szczególnych.

- Ze względu na wyraźne prze-
słanki, które mówią o braku moż-
liwości powstania takiej inwestycji 
w Sycowie, decyzja Urzędu Miasta 
i Gminy w Sycowie jest jednoznacz-
na. Odmawiamy budowy spalarni 
na terenie naszej gminy. W tym 
i każdym innym miejscu - stwierdza 
burmistrz Dariusz Maniak. 

W trakcie prowadzenia pro-
cedury dotyczącej wydania de-
cyzji środowiskowej znaczna 
część mieszkańców wyrażała 
jasny sprzeciw wobec możliwo-
ści powstania takiej inwestycji. 
Dla samorządu był to bardzo 
ważny sygnał, który dodatkowo 
wzmocniła jednomyślna dekla-
racja sprzeciwu, złożona przez 
radnych Rady Miasta, jak i wła-
dze samorządowe okolicznych 
gmin.

Łączę wyrazy szacunku,

Dariusz Maniak
Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Syców,

kiedy kończyliśmy ostatnie wydanie naszej gazety, skła-
dając sobie życzenia świąteczno-noworoczne, z optymi-
zmem patrzyliśmy w nadchodzący 2022 rok.

W bliższej perspektywie mieliśmy kończącą się pan-
demię koronawirusa, powrót do normalności. Ilu z nas 
pamięta o tym, że ofi cjalnie pandemia nadal trwa?

Nikt z nas nie spodziewał się, że w XXI wieku w Eu-
ropie może dojść do wojny! Wojny, która będzie siała 
spustoszenie, zabierając ze sobą setki istnień niewinnych 
ludzi. I to wszystko na naszych oczach, tuż przy granicy 
z Polską.

Jako kraj, jako społeczność, zostaliśmy postawieni 
z dnia na dzień w całkowicie nowej sytuacji. I tym razem 
podjęliśmy to wyzwanie bez zastanowienia. Kolejny raz 
zdaliśmy egzamin. Również jako społeczność Gminy Sy-
ców. Od pierwszego dnia wojny pojawiły się realne oferty 
pomocy. W Sycowie - na moment pisania tego tekstu - jest 
już, przynajmniej tych zarejestrowanych w urzędzie, 
ponad 250 osób, które uciekły przed wojną. Dotarły też 
pierwsze mamy z dziećmi do masowego punktu zakwa-
terowania, który w Sycowie został utworzony w sali 
gimnastycznej przy alei Nad Wałem oraz w internacie 
obok Liceum Ogólnokształcącego.

Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w niesienie pomocy na rzecz 
uchodźców z Ukrainy. Celowo nie wymieniam nikogo. 
Nie chcę kogoś pominąć, część osób chce pozostać anoni-
mowa. Dziękuję! Wasza pomoc jest nieoceniona.

Dosłownie w kilku zdaniach odniosę się do tematu bu-
dowy spalarni w Sycowie. 17 marca wydałem odmowną 
decyzję w tej sprawie. Spalarnia nie powstanie w Syco-
wie. Gminie nie grozi również ryzyko wypłaty żadnych 
odszkodowań. W swojej pracy na rzecz naszej Gminy 
zawsze kieruję się dobrem mieszkańców i obowiązującym 
prawem. Wiem, że postępowanie dotyczące budowy spa-
larni budziło Państwa duże emocje. Niemniej jednak jako 
burmistrz, jako urzędnik jestem i zawsze będę zobowią-
zany – w przypadku każdego przedsiębiorcy – prowadzić 
procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kończąc, u progu zbliżającej się kalendarzowej wio-
sny, życzę Państwu wielu powodów do uśmiechu, nigdy 
niegasnącego optymizmu i motywacji do dzielenia się 
dobrem!

17.03.
2022

14.07.
2021

Pierwszy udział społeczeństwa 
od 30 lipca 2021 do 30 sierpnia 2021

Firma EMKA S.A. składa wniosek
o wszczęcie postępowania ws.

pozwolenia

Drugi udział społeczeństwa 
od 15 grudnia 2021 do 13 stycznia 2022

Obwieszczenie o terminie
wydania decyzji odmownej

Wydanie 
decyzji odmownej

pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-i-gminy-sycow/
Rozlicz się na:
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Przebudujemy Kossaka i Szarych Szeregów

Na remont tej pierwszej 
ulicy gmina uzyskała 
dotację w wysokości 
70% kosztów zadania.

Są inwestycje w Sycowie, na 
które mieszkańcy czekają dłu-
go. Drogi są mocno uczęszczane, 
a ich standard nie jest już na wy-
starczającym poziomie, zaś sama 

nawierzchnia jest już mocno wy-
służona.

Jedna z większych realizacji in-
westycyjnych w tym roku w pół-
nocnej części Sycowa to ulica Sza-
rych Szeregów. Wartość przetargu, 
który odbył się pod koniec lutego, 
to prawie 5 mln złotych. Na prze-
łomie marca i kwietnia nastąpi 
podpisanie umowy, a następnie 
przekazanie placu budowy. Tym 

sposobem, jeszcze w kwietniu, je-
śli pozwoli na to pogoda, będą mo-
gły rozpocząć się prace budowlane.

Będzie to m.in. wymiana na-
kładki asfaltowej oraz wykonanie 
chodników, a także modernizacja 
krzyżówki, która prowadzi rów-
nież w kierunku Wioski. Z tego 
względu że jest ona drogą woje-
wódzką, pracujemy w tym obsza-
rze z DSDiK. 

Drugą do przebudowy ulicą jest 
Kossaka. 

- To z kolei droga wyjazdowa 
we wschodniej części miasta, któ-
ra dalej prowadzi m.in. na Święty 
Marek, Biskupice. W ramach tego 
zadania będzie wymiana kanali-
zacji deszczowej, budowa chod-
nika, nowe oświetlenie oraz nowa 
nawierzchnia asfaltowa. Remont 
będzie wykonany na odcinku od 

skrzyżowania Daszyńskiego do 
znaku końca Sycowa - mówi na-
czelnik wydziału Infrastruktury 
Bernadetta Murij.

Zadanie realizujemy z FDS 
z dotacją wysokości 70%. Całość 
zadania to kwota ok. 3 mln zło-
tych. 

Wszystkich mieszkańców prosi-
my o cierpliwość na czas prowa-
dzenia remontu. 

Ulica Kossaka Ulica Szarych Szeregów

Ż

ul. Kossaka w Sycowie
ul. Szarych Szeregów w Sycowie
rondo na drodze DW 449/ 
Nowy Dwór 
ul. Matejki w Sycowie
drogi gminne 

Ż

świeltica wiejska 
ze strażnicą OSP
w Zawadzie

przebudowa 
zabytkowego centrum Sycowa

modernizacja
dróg gminnych w Sycowie

dotacje w programie
 "Czyste powietrze"

 ponad                       na inwestycje

MODERNIZACJA PROJEKTY PRZEBUDOWA ŚRODOWISKO

programy wsparcia
Czysta gmina

20 mln zł

3 mieszkania na 
ul. Ogrodowej 
w Sycowie 

INNE
ciąg pieszo- rowerowy
na ul. Kaliskiej 
w Sycowie
dotacja do wozu strażackiego
dla OSP Drołtowice

ściezki na cmentarzu w Sycowie
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Ulica Matejki zostanie przebudowana

To jest dobra wiado-
mość dla mieszkańców 
tej wsi.

W gminie Syców ważne są nie 
tylko drogi miejskie. Choć prze-
ważająca liczba inwestycji to wła-
śnie te realizowane w Sycowie, 
to tym razem dwie drogi zostaną 
zrealizowane na terenie Sołectwa 
Biskupice.

W początkiem lutego wyłonio-
no wykonawcę kolejnej inwesty-
cji drogowej. Zadanie o nazwie 
„Przebudowa dróg osiedlowych 
w zakresie przebudowy dróg 
gminnych w m. Biskupice” zo-
stanie zrealizowane za kwotę 
niespełna 170 tys. zł.

- Powstaną tutaj dwie dro-
gi o charakterze osiedlowym 
z poboczem o łącznej długości 

ponad 262 m. To dla Biskupic 
bardzo dobra wiadomość, bo 
wiele dróg o takim charakterze 
w sołectwach naszej gminy wy-
maga modernizacji. Sukcesyw-
nie będziemy realizowali kolejne 
i będziemy starali się pozyskiwać 
środki na rozwój w tym obszarze 
- puentuje burmistrz Dariusz 
Maniak.

Prawie 4 mln złotych 
będzie kosztowała ta 
drogowa inwestycja.

Infrastruktura miejska w Sy-
cowie będzie jeszcze lepsza. To 
wszystko za sprawą działań 
w obszarze inwestycji drogo-
wych. Dzięki rekordowej w tym 
rozdaniu kwocie z Rządowego 
Fundusz Rozwoju Dróg w wyso-
kości 2.695.289 zł Miasto i Gmi-
na Syców otrzymały dofinan-
sowanie na poziomie 70% do 
modernizacji na ul. Matejki.

Przebudowa będzie polegała 
na wymianie nawierzchni asfal-
towej, ułożeniu nowych ciągów 
pieszo-rowerowych oraz mo-
dernizacji infrastruktury kana-
lizacji deszczowej. Zadbamy 
też o nowe oświetlenie, a także 
stworzymy zatoczkę dla pętli au-
tobusu szkolnego przy SP1.

- To dla mieszkańców osiedla, 
które powstawało od lat 80., bar-
dzo dobra informacja, bo droga 
w zachodniej części naszego 
miasta jest bardzo intensywnie 
użytkowana, a w dłuższej per-
spektywie zmieni się jej charak-
ter - mówi naczelnik Wydzia-
łu Infrastruktury Bernadetta 
Murij. 

O kolejnych etapach tej inwe-
stycji będziemy informować!

Biskupice wkrótce  
z nowymi drogami

Burmistrz zapowiedział przebudowę dwóch osiedlowych dróg 

Wszyscy widzimy, że intensywne użytkowanie zdegradowało drogę
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Polscy zawodnicy 
powalczą w Sycowie 
w zawodach Polish 
Trophy!

Przerąbanie potężnej kłody 
siekierą, a następnie odcięcie 
dwumetrową piłą idealnie rów-
nego krążka, to dla przeciętnego 
człowieka zadanie przynajmniej 
na kilka godzin wytężonej pracy, 
po której przez kilka dni trzeba 
leczyć zakwasy. Najlepsi drwale 
w naszym kraju są w stanie to 
zrobić w pół minuty, po czym 
przystąpić do kolejnych wyma-
gających konkurencji. 

Nie wierzysz, że to w ogóle 
możliwe? Już w maju w Parku 
Miejskim w Sycowie będzie nie-
powtarzalna okazja, aby na wła-
sne oczy zobaczyć zawody Po-
lish Trophy Stihl Timbersports® 
2022! Przyjdź i zobacz wyjąt-
kową kombinację siły, techniki 
i ostrego jak brzytwa sprzętu do 
rąbania drewna, która pozwala 
przekraczać zawodnikom granice 
ludzkich możliwości.

Sportowe cięcie i rąbanie drew-
na, czyli ekstremalne zawody dla 
drwali, to dyscyplina sportowa 
z długimi tradycjami. Mówi 
się, że do pierwszej rywaliza-
cji w tym sporcie przystąpiono 

w 1870 roku na Tasmanii, kiedy 
dwaj drwale założyli się o to, któ-
ry szybciej zetnie drzewo. Staw-
ką było 50 dolarów. 

Spor towe cięcie i rąbanie 
drewna swe korzenie ma na An-
typodach, ale również w naszym 
kraju jest coraz szybciej rozwi-
jającym się sportem. Nasi repre-
zentanci w 2017 roku zostali dru-
żynowymi wicemistrzami świata 
Stihl Timbersports®, a dwa lata 
wcześniej pobili w tej konku-
rencji rekord Europy. Nazwiska 
takich zawodników, jak Michał 
Dubicki, Arkadiusz Drozdek, 
Krystian Kaczmarek, Marcin 
Juskowski czy Jacek Groenwald, 

budzą olbrzymi szacunek na ca-
łym świecie. 

Podczas jednego z majowych 
weekendów w Parku Miejskim 
w Sycowie po raz pierwszy 
odbędą się Polish Trophy Stihl 
Timbersports®. Format Tro-
phy jest formatem knockout, co 
oznacza, że przegrany danego 
biegu zostaje wyeliminowany 
z dalszych rozgrywek. Dwu-
nastu najlepszych polskich za-
wodników mierzyć się będzie 
na scenie w bezpośrednich poje-
dynkach, a ich zadanie polegać 
będzie na jak najszybszym prze-
rąbaniu (przy użyciu siekiery) 
lub przecięciu (z wykorzysta-

niem pił ręcznej lub pilarki spa-
linowej) czterech kłód drewna 
w konkurencjach: Stihl Stock 
Saw, Underhand Chop, Single 
Buck i Standing Block Chop. 
Zwycięzcy poszczególnych zma-
gań uzyskają awans do kolejnej 
rundy, a przegrani zakończą ry-
walizację. 

W trakcie zawodów kibice 
będą mogli podziwiać niezwykły 
sprzęt, potężne kłody drewna, 
a przede wszystkim wspaniałych 
atletów, którzy dodają określeniu 
„drwal” jeszcze bardziej impo-
nującego wydźwięku. To gratka, 
której żaden fan sportu nie powi-
nien ominąć.

3 lokale mieszkalne 
na ulicy Ogrodowej 
w Sycowie zostaną 
wyremontowane! 
Wcześniej zniszczył je 
pożar.

Staramy się stale podno-
sić jakość lokali użytkowych 
i mieszkalnych należących do 
gminy Syców. Tym razem wy-
remontujemy trzy mieszkania, 
które zostały zniszczone w wy-
niku pożaru kilkanaście mie-

sięcy temu. Na ten cel dosta-
liśmy dofinansowanie z BGK 
w 80%, natomiast całość inwe-
stycji wyniesie ponad 305 tys. 
złotych.

Remont będzie obejmował 
m.in. przygotowanie wszyst-

kich pomieszczeń razem z do-
ciepleniem, izolacją oraz tyn-
kami.

Wykonana będzie instalacja 
elektryczna, komunalna, wen-
tylacyjna i grzewcza. Zostanie 
ponadto wymieniona stolarka 

okienna i drzwiowa oraz zo-
staną zainstalowane urządzenia  
sanitarne.

Dzięki takiej modernizacji 
mieszkania w zabytkowym 
budynku długo jeszcze będą 
służyły swoim lokatorom.

Remont 3 mieszkań na ul. Ogrodowej

Drwale ostrzą piły i siekiery  
na pierwsze wydarzenie tego sezonu 

W Sycowie zobaczymy cięcie i rżnięcie drzewa na najwyższym, światowym poziomie

W wyniku pożaru komunalne mieszkania zostały zniszczone

INWESTYCJE/
WYDARZENIA
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Klucze do pierwszego mieszkania 
komunalnego w centrum Sycowa 
odebrała mama z dwójką małych 
dzieci. 

Zamieszka ona w jednym z dwóch pokojów, 
w którym docelowo będą łącznie dwie rodzi-
ny. Kolejna rodzina jest już w trakcie uzgad-
niania formalności. Do dyspozycji lokatorzy 
mają kuchnię oraz łazienkę ze sprzętami AGD. 
Mieszkanie jest wyposażone w niezbędne me-
dia oraz podstawowe produkty do życia. Za-
gwarantowaliśmy też rodzinie wyprawkę ży-
wieniową na najbliższy okres. 

Wielkie podziękowania dla wszystkich, któ-
rzy pracowali nad szybkim przystosowaniem 
mieszkania do takiego standardu oraz za wiel-
kie serce, które pozwoliło zagwarantować ta-
kie warunki. Słowa podziękowania kieruje też 
mama z dziećmi, której wzruszenie pozwoliło 
nam potwierdzić, że wysiłek się opłacał.

Każdy mieszkaniec 
może zgłosić wolę 
wsparcia naszych gości 
z ogarniętego wojną 
kraju.

1 i 14 marca w UMiG w Syco-
wie odbyły się spotkania przed-
stawicieli sycowskich organizacji 
i instytucji na temat trwającego 
kryzysu wywołanego przez wojnę 
na Ukrainie. W spotkaniach brali 

udział burmistrz Dariusz Maniak, 
wiceburmistrz Marzena Guder, 
radna miejska i koordynator za-
rządzania kryzysowego Joanna 
Wysocka-Chwał, sołtysi z gmi-
ny Syców, dyrektor SPZOZ Piotr 
Nogala, dyrektor CUW Monika 
Zobek-Dubicka, dyrektor MGOPS 
dyrektor MOSiR, dyrektor Cen-
trum Kultury, komendant sycow-
skiej policji Przemysław Świderski 
oraz lokalne stowarzyszenia i ZHP.

Podczas spotkania omówiono 
kilka bardzo ważnych kwestii 
związanych ze sposobem reago-
wania oraz podejmowania decyzji 
w związku z przybywającymi już 
do Sycowa uchodźcami z Ukrainy.

Prosimy wszystkich mieszkań-
ców, którzy chcą w jakikolwiek 
sposób wspierać, pomagać w tej 
sytuacji, o kontakt pod numerem 
telefonu 601-704-300 lub wypeł-
niając formularz.

Sztab kryzysowy obradował na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy

Sztab kryzysowy jest w pełnej mobilizacji

ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

Якщо Тобі не потрібна термінова допомога і в Тебе є де спати, тоді Тобі 
не потрібно реєструватися в Приймальному пункті або де-небудь ще. Ти 
можеш відразу їхати до свого пункту призначення по всій Польщі. 
У цій винятковій ситуації немає обов’язку карантину через COVID-19.

Якщо Ти не маєш де ночувати, Ти голодний, Тобі потрібна медична 
допомога, то відразу після перетину кордону звертайся в 
Приймальний пункт. Там отримаєш невідкладну допомогу щодо
      тимчасового розміщення, 
      харчів, 
      першої медичної допомоги.

Номер телефону 47 721 75 75 (можеш розмовляти українською або 
російською)

Поки що Тобі не потрібно додатково легалізувати своє перебування 
чи подавати будь-які заяви – штамп у паспорті чи довідка, видані 
польською Прикордонною службою при в’їзді до Польщі з 24 лютого 
2022 року, є достатніми документами, які Тобі потрібні.

3

2

1

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ

ВАЖЛИВО!

��ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

У Тебе є безкоштовний доступ до польської медичної служби на тих 
самих умовах, що й у громадян Польщі, без будь-яких додаткових 
страхувань або плати. 

Якщо погано себе почуваєш, хворієш, Тобі потрібен рецепт – іди 
в робочий день в публічну поліклініку. Зателефонуй на Iнформаційну 
лінію для пацієнтів за номером 800 190 590 – можеш розмовляти 
українською або російською.
Якщо будеш погано себе почувати ввечері і вночі (з 18:00 до 8:00)
або у вихідні, або святкові дні, тобто в неробочий час поліклініки, 
отримаєш консультацію лікаря по телефону. 
Зателефонуй на Телеплатформу першого контакту за номером 
800 137 200 – можеш розмовляти українською або російською.

Більше знайдеш на сайті www.nfz.gov.pl.

Твоя дитина віком 7-18 років має право на безкоштовне навчання 
в польській школі. Зателефонуй на номер 22 34 74 708 або напиши 
електронного листа на адресу: ukraina-szkola@mein.gov.pl 

Телефони екстреної допомоги
в Польщі:

Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної 
допомоги – 112 

Листівка створена станом на день 3.03.2022 p.

Можеш легально працювати в Польщі. Зайди на oferty.praca.gov.pl 
– сайт доступний українською та російською мовами, або 
зателефонуй за номером 19524 – тут порозмовляєш російською. 

4 МЕДИЧНА ОПІКА 

5

6

Актуальну інформацію 
українською мовою знайдеш 

на сайті: www.ua.gov.pl 

ОСВІТА

РОБОТА

Pierwsza rodzina z Ukrainy w mieszkaniu komunalnym

Gmina udostępniła lokal. Urządzić go pomogli sponsorzy 
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Na terenie Sycowa 
dostępne są dwa punkty 
zbiórki oraz wydawania 
darów dla uchodźców.

W związku z jeszcze lepszym 
dostosowaniem pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy od 7 marca 
w UMiG w Sycowie w pokoju 11a 
otwarty jest Punkt Informacyjny. 
W punkcie można wypełnić kartę 
rejestracyjną/kwaterunkową, która 
zawiera podstawowe dane identy-
fikacyjne obywateli Ukrainy oraz 
miejsce tymczasowego zamiesz-
kania na terenie gminy Syców. 
Karta do pobrania jest również na 
sycow.pl. Z punktem informacyj-
nym można kontaktować się pod 
numerem: 601-704-300. Ponadto 

każdy obywatel, który przyjechał 
na terytorium Polski po 24 lutego, 
zobligowany jest do zgłoszenia 
się w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w celu wydania nru PESEL.

Na terenie Sycowa dostępne są 
dwa punkty zbiórki oraz wydawa-
nia darów dla uchodźców:
n Strażnica OSP, przy ul. Wa-
ryńskiego 2

Punkt czynny jest od ponie-
działku do piątku od 15:00 do 
20:00. W zależności od dostępno-
ści można pobrać: artykuły spo-
żywcze, kosmetyczne i chemiczne.

n MOSiR, ul. Komorowska 2 
Punkt czynny jest w godzinach 

9:00 - 20:00. Tu wydawane są tyl-
ko ubrania, koce i pościele.

Sztab kryzysowy obradował na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy

Sztab kryzysowy jest w pełnej mobilizacji

Urząd Miasta i Gminy  
uruchamia Punkt 
Informacyjny

Sycowianie ruszyli z pomocą

Sala główna pomieści 55 
łóżek, mniejsze sale - 21.

16 marca zakończyliśmy przy-
gotowania pierwszego miejsca, 
w którym pojawili się pierwsi 
uchodźcy wojenni z Ukrainy! Sala 
zlokalizowana jest przy alei Nad 
Wałem (dotychczasowa sala gimn-
nastyczna ZSP) i pomieści łącznie 
76 osób.

Prace na obiekcie trwały od 
drugiego tygodnia marca i w tym 
czasie zostały przygotowane m.in. 
prysznic, miejsca kuchenne oraz 
„pralnie”, które wyposażone zosta-
ły w 2 automaty i 2 suszarki. Sala 
główna pomieści 55 łóżek oraz 
miejsce zabaw dla dzieci. Mniejsze 
sale, znajdujące się w tym samym 
budynku na piętrze, dadzą schro-
nienie 21 osobom.  

Poza aneksami kuchennymi, 
które wyposażone są w czajniki, 
zmywarkę, lodówki i podstawowe 
artykuły kuchenne, są także przy-

gotowane miejsca stołówkowe, 
które posłużą do przygotowywa-
nia i spożywania posiłków. 

- Na tym etapie nasze zaan-
gażowanie od zeszłego tygodnia 
było ponad 200-procentowe. 
Trzeba podkreślić, że w przygo-
towania zaangażowało się wielu 
pracowników z UMiG w Sycowie, 
również w godzinach popołudnio-
wych i weekendy, wiele placówek 
oświatowych oraz gminne OSP, co 
pozwoliło zrealizować punkt w ta-
kim wydaniu - podkreśla wicebur-
mistrz Marzena Guder. 

Warto ponadto dodać, że od mo-
mentu przyjazdu uchodźców, na 
miejscu obecny jest dyżurny koor-
dynator, który na bieżąco wspiera 
podopiecznych z Ukrainy. Dyżury 
również pełni pielęgniarka środo-
wiskowa, która pomoga w doraź-
nych potrzebach. 

- W tym miejscu należą się po-
dziękowania Ministrowi Janu-
szowi Cieszyńskiemu za wsparcie 

przy realizacji dostaw z Agencji 
Rezerw Materiałowych w postaci 
łóżek, kocy i pościeli, wszystkim 
zaangażowanym pracownikom 
oraz ludziom dobrego serca, któ-
rzy przekazali środki na niezbędne 
zakupy lub podarowali brakujące 
rzeczy - podsumował burmistrz 
Dariusz Maniak.

Dziękujemy również firmie De-
motrans, która bezpłatnie dostarczy-
ła do Sycowa 100 łóżek, 100 koców, 
200 kompletów pościeli medycznej, 
a także anonimowym firmom ze-
wnętrznym - darczyńcom. To dodat-
kowy wyraz solidarności i wsparcia 
w pomocy.

Mamy nadzieję, że ten czasowy 
pobyt w Sycowie, będzie dla uchodź-
ców spokojny, a także da im namiast-
kę normalności i przede wszystkim 
poczucie bezpieczeństwa. 

Jeśli ktoś z Państwa chce włą-
czyć się w jakąkolwiek pomoc 
wolontaryjną, zapraszamy do kon-
taktu pod numerem: 601-704-300.

Pierwszy punkt masowego 
zakwaterowania w Sycowie gotowy!

Przygotowaliśmy 76 miejsc dla uchodźców
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To był czas spędzony na 
sportowo i pożytecznie.

W drugim tygodniu ferii zimo-
wych, od 7 do 11 lutego, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zor-
ganizował zajęcia sportowo-re-
kreacyjne dla dzieci i młodzieży. 
Wzięło w nich udział 24 uczestni-
ków.

Podczas pięciodniowej Feriady 
dzieci miały okazję spróbować 
swoich sił w różnych dyscypli-
nach sportowych - tenis stołowy, 
boule, łucznictwo tradycyjne, 
badminton. Dużo radości i zado-
wolenia dostarczały zabawy ru-
chowe i zajęcia animacyjne, takie 
jak przeciąganie liny, poznawa-
nie zasad korzystania i podsta-
wowych ćwiczeń w sali fitness, 
drużynowa gra w koszykówkę 
i tor przeszkód. Zabawy z chustą 
animacyjną oraz gry na zaufanie 
i współdziałanie, z kanonu za-
jęć pedagogiki zabawy, cieszyły 
zarówno uczestników zajęć, jak 
i samych prowadzących. Na te-
renie hali sportowej przeprowa-
dzono także biegi na orientację, 
które wymagały wcześniejszego 

poznania zasad określania kierun-
ków z wykorzystaniem z kompa-
sów oraz orientowania i odczyty-
wania mapy. W programie zajęć 
były też warsztaty lego, z progra-
mowaniem i wyścigami robotów. 
W finałowy piątek na uczestników 
czekała dodatkowa atrakcja, jaką 
była zabawa kostiumowa, połą-
czona z malowaniem twarzy oraz 
profesjonalną sesją fotograficzną.

Prowadzący zajęcia w roz-
mowach z młodzieżą starali się 
uświadamiać, jakie niebezpieczeń-
stwa wiążą się z uzależnieniami 
i podkreślać zalety aktywności 
fizycznej. 

To był czas spędzony na sporto-
wo i pożytecznie, dofinansowany 
ze środków Funduszu Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizmo-
wi. Program zrealizowano przy 
współpracy z WKS MOSiR Sy-
ców i Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku „Sursum Corda”. Zajęcia 
w hali MOSiR prowadzili Grze-
gorz Lechowicz, Jerzy Dumański, 
Marek Samiec, Czesława Marzec, 
Urszula Piaskowska, Katarzyna 
Rubik, Agnieszka Kos, Zbigniew 
Ligus.

Biblioteka, muzeum, 
Dom Kultury - to były 
miejsca zajęć dla dzieci.

Zakończyły się Zimowe Warsz-
taty Artystyczne dla dzieci pod-
czas tegorocznych ferii zimowych. 
Zajęcia prowadzone były w Domu 
Kultury, Bibliotece Publicznej 
i Muzeum Regionalnym. Dzieci 

spędziły swój wolny czas na zaba-
wie i rekreacji. 

W Bibliotece Publicznej dzia-
łania skierowane były na zajęcia 
plastyczne. Tutaj dzieci tworzyły 
indywidualne i grupowe prace 
o tematyce zimowej oraz wykona-
ły własną maskotkę. Podczas od-
wiedzin w Muzeum Regionalnym 
poznały zagadnienia związane 

z pracą archeologa, obejrzały wy-
stawę czasową „Grzybiany”. Dol-
nośląski Biskupin” oraz zaprojek-
towały i wykonały własną monetę. 

Najwięcej czasu dzieci spędziły 
w Domu Kultury, gdzie korzystały 
z zajęć plastycznych, tanecznych, 
wokalnych, relaksacyjnych, grach 
i zabawach ruchowych czy też 
planszowych.

 

 
GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

ZAPRASZA   
 
na indywidualne konsultacje  

nt. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW  
Z UNII EUROPEJSKIEJ  

w ramach: 
 

DYŻURU 
CAŁODZIENNEGO 

         w Sycowie 
 

25 marca 2022 r. (piątek) 
w godz. 9:00 – 14:00 

 
 

 
miejsce:  

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1,  
sala nr 23, I piętro 

 
 

KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE 
ZAPRASZAMY ! 

 
GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH WE WROCŁAWIU  

TEL. 71 776 95 01, 801 700 008 
www.rpo.dolnyslask.pl 

Ferie w Centrum Kultury Feriada z MOSiR-em

Miniona zima będzie im się dobrze kojarzyć

Aktywność fizyczna to podstawa zdrowego życia
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To wydarzenie jest 
wyjątkowe zarówno dla 
sycowian, jak i dla Pola-
ków na Wschodzie.

XIX Ogólnopolski Koncert 
Charytatywny na Rzecz Pomocy 
Rodakom na Wschodzie przeszedł 
do historii. Ta edycja wydarzenia, 
któremu przyświeca idea wspiera-
nia naszych Rodaków oraz krze-
wienia polskiej kultury, po raz ko-
lejny dała świadectwo solidarności 
i pamięci o Polakach oraz ich po-
tomkach.

Niegasnący zapał organizato-
rów - Miasta i Gminy Syców oraz 
Konsula RP w Irkucku Krzysztofa 
Świderka - pokazały, że pomimo 

trudności epidemiologicznych cały 
czas podtrzymujemy tradycję tego 
wyjątkowego wydarzenia, które 
jak co roku odbywa się w ostatni 
weekend stycznia, tym razem 30 
stycznia.

Koncertowi towarzyszy ducho-
wy wymiar, dlatego o godzinie 13 
odbyła się uroczysta msza święta, 
podczas której przedstawiciele 
samorządu i organizacji polonij-
nych, wierni modlili się w intencji 
ojczyzn.

Koncert rozpoczął występ duetu 
Hani i Seweryna z Centrum Kul-
tury. Słowami powitania rozpoczął 
Dariusz Maniak, który podkreślił, 
że po raz pierwszy przyszło nam 
otwierać koncert, bez jednego 
z organizatorów - Konsula RP 

w Irkucku Krzysztofa Świderka. 
Głos zabrał również senator Stani-
sław Gogacz, który podziękował 
za kontynuowanie tradycji kon-
certu oraz podkreślił, że w tym 
roku dzięki tej inicjatywie ruszyła 
21. akcja charytatywna „Polacy 
Rodakom”. O swoim wkładzie 
w realne wsparcie poprzez opiekę 
nad nekropoliami na Wschodzie 
odpowiedziała Grażyna Orłowska-
Sondej, Honorowy Obywatel Sy-
cowa. W imieniu europoseł Beaty 
Kempy list przeczytała Agnieszka 
Galińska. Do słów pozdrowień 
i uznania dołączyli również nie-
obecni Jan Dziedziczak, sekretarz 
Stanu, pełnomocnik Rządu do 
spraw Polonii i Polaków za Gra-
nicą, oraz Piotr Gliński, Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. 

Po oficjalnych przemówieniach 
od wspomnień wideo z osiemnastu 
edycji rozpoczęła się część kultu-
ralna. Mogliśmy zobaczyć: Zespół 
Tańca Ludowego Długołęka, Ze-
spół Aksamitki z Domu Polskie-
go w Barze na Ukrainie, kwartet 
wokalny Sonus Vocum z Wrocła-
wia, kwartet Rezonans z Domu 
Polskiego w Barze na Ukrainie, 
wokalistki z Grupy Assol z Cen-
trum Kultury w Sycowie, które na 
przemian występowały z Polonij-
nym Zespołem Folklorystycznym 
Korale z Krasnojarska z Syberii.

Muzycznym zwieńczeniem oraz 
podziękowaniem za tę inicjatywę 
były słowa od bp. Leona Dubraw-

skiego, który podkreślił przywią-
zanie do Sycowa i wdzięczność za 
wspieranie naszych Rodaków. Nie 
mogło zabraknąć w przypadku 
tego duchownego niespodzianki 
muzycznej. Tym razem przywiózł 
ze sobą muzyczne trio księży 
z Polski, Meksyku i Dominikany, 
którzy zakończyli tę część ekspre-
syjnym kolędowaniem w trzech 
językach!

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęli Cezary Przybylski 
- Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego oraz Jarosław Obremski 
- Wojewoda Dolnośląski. Współor-
ganizatorami koncertu były: Cen-
trum Kultury w Sycowie, Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
oraz Powiat Oleśnicki.

XIX Koncert Charytatywny w Sycowie

Wszystko dopracowane w detalach. Kolejna udana edycja Koncertu Charytatywnego
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Udział w Międzynaro-
dowych Targach Tury-
styki powinien przy-
nieść dobre owoce.

13. edycja Międzynarodowych 
Targów Turystyki i Czasu Wol-
nego przyciągnęła wielu tury-
stów. W tym roku targi odbyły 
się w dniach 4-6 marca na stadio-
nie Tarczyński Arena Wrocław. 
Gmina Syców po raz pierwszy 
uczestniczyła w tym wydarzeniu, 
otwierając swoje stanowisko wy-
stawiennicze z naprawdę bardzo 
ciekawą ofertą. 

MTT2022 to 174 wystawców 
i 8094 odwiedzających oraz wiele 
prelekcji, warsztatów i wystąpień 
podróżników. Nasze stoisko od-
wiedziło wielu gości, z którymi 
spotkania oraz rozmowy były bar-
dzo inspirujące i żywiołowe. Każ-
dy turysta poszukujący nowych 
destynacji i przeżyć mógł znaleźć 
w naszej ofercie propozycje intere-
sujące dla siebie. Spotkania z wy-
stawcami z branży turystycznej 
były cennym źródłem wymiany 

doświadczeń, pomysłów, nawią-
zania nowych kontaktów.

Dziękujemy Urzędowi Marszał-
kowskiemu Województwa Dol-
nośląskiego oraz Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej za za-
proszenie do udziału na wspólnym 
stoisku podczas MTT, ale również 
dziękujemy naszym lokalnym in-
stytucjom i przedsiębiorcom – za 
przekazanie voucherów (Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sy-
cowie, Sycowska Palarnia Strefa 
Kawy, Restauracja Anders Bro-
war, Restauracja Made in Napoli 
By Siervo Syców) oraz materiałów 
promocyjnych (Lokalna Grupa 
Działania „Dobra Widawa”, Mu-
zeum Regionalne, Arboretum Le-
śne im. prof. Stefana Białoboka, 
Domki do wynajęcia Dzika Tru-
skawka w Stradomi, Apartamenty 
Dom Władcy Łąk w Stradomi, To-
warzystwo Świętego Marka w Sy-
cowie).

Wszystkich miłośników podró-
żowania, odkrywania i aktywnego 
spędzania wolnego czasu zapra-
szamy do Gminy Syców.

To jest działanie na 
rzecz poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców.

22 lutego doszło do oficjalnego 
przekazania nowego samochodu 
na służbę dla sycowskich poli-

cjantów. Nowy pojazd to toyota 
corolla w wersji hybrydowej, 
która kosztowała prawie 110 tys. 
zł. Zakup ten został zrealizowa-
ny przez Komendę Wojewódzką 
we Wrocławiu. Gmina Syców na 
ten cel przekazała 55 tys., a pozo-

stała kwota pochodziła z innych 
źródeł.

- Warto podkreślić, że dla służby 
sycowskich policjantów nowy sa-
mochód to nie tylko komfort pracy, 
ale również możliwość bezawaryj-
nej pracy w terenie. Jestem pewny, 

że podniesie to jeszcze bardziej bez-
pieczeństwo w mieście i gminie - 
mówi burmistrz Dariusz Maniak. 

Sycowski komisariat patroluje 
na co dzień poza miastem i gmi-
ną Syców gminę Dziadowa Kłoda 
oraz gminę Międzybórz.

Wszystkim policjantom oraz 
policjantkom życzymy bezpiecz-
nej służby, a naszym mieszkań-
com spotkania z policją tylko 
z okazji lokalnych jarmarków, 
czy pokazów edukacyjnych.

Przyciągamy do naszej gminy turystów!

Zapraszamy do Sycowa i okolic turystów z całego świata

55 tys. zł od Gminy Syców na samochód dla policji

Nowe auuto na pewno się przyda naszym policjantom

Taki plac to marzenie małych mieszkańców

Najnowszy powstał na 
ulicy Tęczowej. Na pew-
no nie jest ostatni! 

Zamontowano zestaw zabawo-
wy na placu przy ulicy Tęczowej. 
- Takiego miejsca, takiego pla-
cu zabaw jeszcze w Sycowie nie 
było. Już niedługo, jak tylko po-
goda pozwoli, otworzymy go dla 
dzieci - mówi burmistrz Dariusz 
Maniak.

To kolejny plac zabaw, który po-
wstał w tej kadencji w gminie. I na 
pewno nie jest ostatni. Mieszkańcy 

systematycznie sygnalizują wła-
dzom samorządowym, w których 
miejscach urządzenia zabawowe 
powinny się pojawić. To na przy-
kład Park Miejski, nowa świetlica 
w Stradomi Wierzchniej, ulica 
Kaliska, ulica Mickiewicza, róg 
Kępińskiej. 

Dla mieszkańców Sycowa takie 
miejsca to zawsze powód do zado-
wolenia, bo dotychczas osiedlowe 
prace zabaw były zapomniane. To 
na pewno nie ostatnia moderni-
zacja tego typu miejsc w naszym 
mieście.

Placów zabaw  
jest coraz więcej
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Komputerowy sprzęt trafi do 308 dzieci z gminy
OŚWIATA

Szkoła Podstawowa 
w Działoszy postawiła 
na zajęcia z przyrody.

W Szkole Podstawowej w Dzia-
łoszy została uroczyście otwarta 
wyjątkowa sala lekcyjna. Od teraz 
dzieci i młodzież mocno angażują 

się w przebieg zajęć i łatwo przy-
swajają wiedzę z zagadnień przy-
rodniczych.

W otwarciu brali udział przed-
stawiciele sycowskiego samo-
rządu - wiceburmistrz Marzena 
Guder oraz radny miejski Marcin 
Marciniak, a także przedstawiciele 
CUW w Sycowie dyrektor Monika 

Zobek-Dubicka oraz koordynator 
Karolina Talaga.

- Zakup pomocy edukacyjnych 
w kwocie 75.000 zł w ramach 
rezerwy oświatowej pozwolił 
kompleksowo wyposażyć szkol-
ną pracownię przyrodniczą i dał 
możliwość prowadzenia intere-
sujących lekcji z wykorzystaniem 

metod badawczych. Klasa zmieni-
ła się w małe laboratorium, w któ-
rych uczniowie odkrywają, jak 
ekscytujący jest otaczający nas 
świat i jakie prawa w nim panują. 
Kompleksowy remont sali, który 
został przeprowadzony, dodatko-
wo podnosi walory zajęć w niej 
prowadzonych. Wzbogaciliśmy 

się także  o kolejne roboty, a także 
monitory dotykowe - podsumowu-
je dyrektor placówki Magdalena 
Kazimierczak.

Cieszymy się, że podnoszenie 
jakości i walorów naukowych 
w takich miejscach daje jeszcze 
lepsze warunki do zdobywania 
wiedzy!

Umowa na “Grant 
PPGR” o wartości po-
nad 1 miliona zł została 
podpisana.

W połowie lutego UMiG w Sy-
cowie przekazał bardzo dobrą in-
formację o pozytywnym wyniku 
składanych wniosków w progra-
mie: „Wsparcie dzieci z rodzin pe-
geerowskich w rozwoju cyfrowym 
- Granty PPGR”. Do 308 dzieci 
i młodzieży z sycowskiej gminy 
trafią laptopy, komputery stacjo-

narne, tablety oraz oprogramowa-
nie o łącznej wartości 1.060.500 
złotych. To jeden z największych 
grantów z tego programu w regio-
nie.

21 lutego w obecności Janusza 
Cieszyńskiego, pełnomocnika 
Rządu do Spraw Cyberbezpie-
czeństwa, Martyna Schlaepfer, 
dyrektor Departamentu Strate-
gii Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, oraz Dariusz Maniak, 
burmistrz Miasta i Gminy Sy-
ców podpisali umowę na prze-
kazanie grantu. 

- Dzięki otrzymanym środkom 
w wysokości ponad 62 mln zł dol-
nośląskie samorządy sfinansują 
zakup prawie 2 tys. komputerów 
stacjonarnych, ponad 21 tys. lap-
topów oraz 445 tabletów. Ponad 
3 miliony złotych przeznaczone 
zostanie na zakup niezbędnego 
oprogramowania, ponad 1 mi-
lion na ubezpieczenie sprzętu, 
a prawie 200 tys. złotych na sfi-
nansowanie dostępu do Internetu. 
Cieszę się, że również ponad 300 
mieszkańców gminy Syców bę-
dzie mogło uczyć się na nowych 

komputerach - mówi Janusz Cie-
szyński.

Jak będzie wyglądało przekaza-
nie sprzętu uczniom?

Po przeprowadzeniu przez 
UMiG w Sycowie postępowania 
przetargowego, w którym wyło-
nimy dostawcę sprzętu i oprogra-
mowania, każdy z grantobiorców 
będzie zobowiązany podpisać 
odpowiednią umowę. Z każdym 
zainteresowanym będziemy kon-
taktować się indywidualnie. 

- Dzięki takim programom 
mieszkańcy naszej gminy będą 

mogli nie tylko uczyć się wy-
godniej, ale dodatkowo będą 
mogli robić to w dowolnym 
czasie. To duży komfort, bo 
zdarzało się np. podczas nauki 
zdalnej, że dzieci w domu mu-
siały dzielić się sprzętem, bo nie 
było więcej komputerów - pod-
sumowuje burmistrz Dariusz 
Maniak.

Warto dodać, że projekt został 
sfinansowany w ramach reakcji 
Unii Europejskiej na pandemię 
COVID-19 - Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego.

To będzie duże wspracie dla dzieci, których rodzice związani byli z PGR-ami

Nowa klasopracownia w Działoszy

Polub nasz fanpage na FB: Syców - Oficjalny profil miasta

fb.com/mig.sycow

Dla szkolnego środowiska było to ważne wydarzenie 
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Już wkrótce 

więcej szczegółów!


