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Szanowni Państwo,  
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Syców,

oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego 
kwartalnika. Znajdziemy w nim, wciąż żywe wspo-
mnienia wydarzeń, które odbyły się w wakacje. 
A działo się bardzo dużo! 

Wielkim sukcesem okazała się organizacja Garmin 
Iron Triathlon nad Zalewem w Stradomi Wierzch-
niej. Na starcie pojawiło się prawie 700 zawodników 
z całej Polski. Rozpoznawalność naszego zalewu 
w ostatnim czasie bardzo wzrosła. Efektem tego jest 
pozyskanie inwestorów, którzy w przyszłym roku 
rozpoczną budowę bazy noclegowej nad Zalewem, 
co przyczyni się do znacznego rozwoju turystyki 
w naszej gminie. 

Na Szosie Kępińskiej widać już budujące się 
Centrum Logistyczne. To największa inwestycja 
w historii Gminy Syców. Duże inwestycje wzdłuż S8 
to spełnienie oczekiwań mieszkańców od lat. Jestem 
dumny, że możemy to realizować. 

Końcówka roku to również szereg innych zadań. Na 
uwagę zasługuje projekt dotyczący poprawy bezpie-
czeństwa w obszarze centrum miasta. Przebudujemy 
i doświetlimy 12 miejsc przejść dla pieszych. Będzie 
się to wiązało ze znacznymi utrudnieniami w ruchu. 
Już teraz proszę o cierpliwość i zrozumienie

 
Kiedy piszę ten tekst, kończy się właśnie II Tydzień 

Seniora w Gminie Syców. Bardzo ważne wydarzenie, 
które integruje środowisko seniorów w Gminie oraz 
daje poczucie bycia potrzebnym. Bardzo nam zależy 
na rozwoju tego wydarzenia w przyszłości.

Przed nam jesień. Na horyzoncie widmo powrotu 
do różnego rodzaju obostrzeń. Starajmy się wszyscy, 
tak jak do tej pory, dbać o siebie, jak i o bliskich. 
Jako społeczność Gminy Syców zdaliśmy egzamin, 
w czasach najbardziej trudnych. Wierzę, że nie ina-
czej będzie tym razem. 

Na te nadchodzące długie, jesienne wieczory życzę 
Państwu dużo spokoju, optymizmu oraz jak najwięcej 
chwil spędzonych w zdrowiu razem z najbliższymi.

Kolejna droga na tere-
nach wiejskich została 
oddana do użytku. 

Przebudowana została droga 
gminna w miejscowości Radzyna, 
w sołectwie Drołtowice. W ra-
mach zadania pn. „Budowa dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych” 
powstała nowa nawierzchnia bi-
tumiczna wraz z utwardzonym 
poboczem. W maju tego roku 
odebraliśmy promesę od wice-
marszałka województwa dolnoślą-
skiego Marcina Krzyżanowskiego, 
a w połowie lipca sołtys  mógł się 
pochwalić efektami ukończonej 
budowy nowej drogi. 

Powstanie kolejnej drogi na te-
renach rolnych bardzo nas cieszy, 

bo rozwój infrastruktury na tym 
obszarze jest zawsze długo wy-
czekiwany. 

Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 123.335,90 złotych.

Nowa droga do pól w Radzynie 

Rolnicy nie muszą już niszczyć swoich pojazdów

Rzemieślnicza  
i Starzyńskiego gotowe

Od sierpnia mieszkańcy 
dwóch największych 
osiedli domków jedno-
rodzinnych w Sycowie 
mają wyremontowane 
ulice!

- Prawie 1100 metrów nowej 
nawierzchni wraz z wymianą 

krawężników i studzienek kana-
lizacyjnych na ulicach Rzemieśl-
niczej i Starzyńskiego to efekt 
prac remontowych, które trwały 
przez kilka miesięcy. Dzięki du-
żemu zrozumieniu mieszkańców 
przeprowadziliśmy kompleksową 
modernizację nawierzchni, która 
długo im posłuży - mówi Berna-
detta Murij, naczelnik Wydziału 

Infrastruktury Technicznej i In-
westycji Urzędu Miasta i Gminy 
w Sycowie.

Warto zaznaczyć, że na tę wy-
godę w poruszaniu się po ulicy 
mieszkańcy czekali przeszło 30 
lat. Teraz dzięki ograniczeniom 
prędkości ruch osiedlowy będzie 
odbywał się w sposób zdecydowa-
nie bezpieczniejszy.

Ulica Rzemieślnicza Ulica Starzyńskiego

Już wkrótce ruszy prze-
budowa drogi w sołec-
twie Zawada.

5 października podpisano umo-
wę na modernizację pobocza 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 
w miejscowości Wojciechowo/Za-
wada. Zakres prac to m.in.: budo-
wa chodnika, wykonanie kanaliza-
cji deszczowej, budowa przejść dla 
pieszych oraz stworzenie poboczy 
i wjazdów na posesje. Prace mają 
zakończyć się do końca tego roku. 
Inwestorami są Gmina Syców oraz 
Dolnośląska Służba Dróg I Kolei.

- Dla mieszkańców tej miejsco-
wości to świetna wiadomość, bo 
pomimo dużego ruchu na tej dro-
dze dopiero teraz udało się dograć 
wszystkie formalności, by reali-
zacja doszła do skutku. Cieszymy 

się razem z mieszkańcami, bo ich 
bezpieczeństwo to dla samorządu 
priorytet - mówi burmistrz Da-
riusz Maniak, który dodaje: „To 
nie koniec dobrych informacji. 
Otrzymaliśmy wreszcie pozwole-

nie na budowę ciągu pieszo-rowe-
rowego na ulicy Kaliskiej. Za mo-
ment będziemy ogłaszać przetarg 
na roboty budowlane. Projektuje-
my również chodnik do „Biedron-
ki” oraz w Drołtowicach”

Zawada będzie miała 
chodnik

Wreszcie mieszkańcy odetchną z ulgą
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W listopadzie będzie 
można pojechać po 
nowej nawierzchni.

Z początkiem września roz-
poczęliśmy planowaną już od 
dłuższego czasu modernizację 
nawierzchni przy ul. Leszczyno-
wej w Komorowie. Trwające pra-
ce polegają na modernizacji sieci 
wodociągowej. Ich wartość szacuje 
się na ok. 600 tys. zł. 

3 września nastąpiło podpisanie 
umowy przez wykonawcę oraz 
przekazanie placu budowy, a już 
kilka dni później na terenie budo-
wy mieszkańcy zobaczyli ciężki 
sprzęt budowlany. 

- W pierwszej kolejności prze-
prowadzono prace związane 
z infrastrukturą wodociągową, 
a te szły zgodnie z założeniami 
i zostaną ukończone w pierwszym 
tygodniu października - podkreśla 
Dominik Kulok z Sycowskiej Go-
spodarki Komunalnej. 

Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, to w listopadzie 
mieszkańcy będa mogli nową na-
wierzchnią dojechać do swoich 
posesji. 

Warto podkreślić, że ta ulica 
to łącznik pomiędzy powiatową 
drogą prowadzącą z Sycowa do 
Międzyborza a odcinkiem między 
Sycowem i Świętym Markiem.

Mieszkańcy wsi od wielu 
lat wskazywali na taką 
potrzebę.

W połowie września przekaza-
liśmy wykonawcy plac budowy - 
teren świetlicy w Nowym Dworze. 
Wymieniony zostanie dach budyn-
ku. To efekt zabiegania o remont tej 
placówki oraz próśb kierowanych 
przez mieszkańców od wielu lat. 

Jak podkreśla radny Marcin Mar-
ciniak, który starał się przyspieszyć 
tempo przekazania środków, ważne 
jest, by mieszkańcy mogli korzy-
stać ze wspólnych obiektów w naj-
lepszych standardach.  

Całkowity koszt realizacji tej in-
westycji ma wynieść około 400 tys. 
złotych.

Zmodernizujemy 
nawierzchnię i wodociągi 
w Komorowie!

Hillwood już buduje

To początek perspek-
tywicznej dla gminy 
inwestycji.

Rozpoczęła się budowa pierw-
szej hali w ramach nowego pro-
jektu magazynowego w Sycowie. 
Pierwszy budynek o powierzchni 
ponad 44 tys. mkw. zostanie odda-
ny do użytku w 1 kwartale 2022 r. 
Cała inwestycja docelowo zaoferu-
je najemcom prawie 90 tys. mkw. 

Hillwood Syców to centrum lo-
gistyczne zlokalizowane niewiele 
ponad 50 km od Wrocławia, na 
granicy województw wielkopol-
skiego i dolnośląskiego, bezpo-
średnio przy drodze ekspresowej 
S8. W dwóch halach powstanie 
w sumie 87.600 m2 nowoczesnej 
powierzchni magazynowej. Loka-
lizacja parku logistycznego zapew-

nia sprawny dojazd do aglomeracji 
wrocławskiej oraz autostrady A4.

– Centrum logistyczne w Syco-
wie to już nasza kolejna inwestycja 
na Dolnym Śląsku. Po dużym suk-
cesie komercyjnym parków maga-
zynowych w Oleśnicy, Żórawinie 
koło Wrocławia oraz Bielanach 
Wrocławskich zdecydowaliśmy się 
na następny ruch w tym regionie. 
Wybraliśmy Syców ze względu na 
doskonałą lokalizację i dostęp do 
ważnych węzłów komunikacyjnych, 
a także dobry dostęp do pracowni-
ków – mówi Hubert Michalak, 
prezes Zarządu Hillwood Polska. – 
Dolny Śląsk to jeden z najszybciej 
rozwijających się regionów i ważny 
punkt na logistycznej mapie Polski. 
Pod względem popytu zgłasza-
nego na nowoczesne magazyny 
w pierwszym kwartale tego roku 

rejon Wrocławia zajmował czwarte 
miejsce w kraju.

Hillwood Syców to dwie hale 
magazynowe o ponadstandardo-
wej wysokości 12 m, co pozwoli 
przyszłym najemcom na efektyw-
niejsze wykorzystanie powierzch-
ni składowania oraz na obniżenie 
kosztów najmu i eksploatacji. 

– Lokalizacja Sycowa w pobli-
żu drogi ekspresowej i autostra-
dy to ogromny potencjał naszej 
gminy. Dzięki budowie centrum 
logistycznego będziemy mogli go 
w pełni wykorzystać. Dodatkowe 
wpływy z podatków od nierucho-
mości oraz setki nowych miejsc 
pracy dla mieszkańców z Sycowa 
i okolic to szansa, aby ciągle się 
rozwijać i iść do przodu – mówi 
Dariusz Maniak, burmistrz mia-
sta i gminy Syców.

Będzie nowych dach 
świetlicy w Nowym Dworze

Ta inwestycja może być kołem zamachowym biznesu

Nowy plac zabaw w Sycowie

Jeszcze w latach 80. powstał tu jedyny taki plac zabaw, jeden z większych na osiedlu Matejki 
w Sycowie. To dla osiedla „Kaliskiej Wysokiej” była atrakcja dla młodych rodzin z dziećmi - przy-
pominają mieszkańcy. To miejsce do dziś jest świetną lokalizacją dla wielu z Was. Bliskość 
Szkoły Podstawowej nr 1, dużo zieleni, na horyzoncie Święty Marek, a po przeciwnej stronie uli-
cy Daszyńskiego jeszcze Zespół Szkół Ponadpodstawowych. Tutaj właśnie powstał nowy plac 
zabaw, gdzie najmłodsi będą się bawić w piaskownicy, na huśtawkach, zjeżdżalni czy bujanych 
zwierzakach. Inwestycji rozrywkowych dla najmłodszych sycowian nie koniec. Jeszcze w tym 
roku zbudujemy wyjątkowy plac zabaw przy ul. Tęczowej. Rozpoczęcie prac nastąpi już wkrótce. 

Wykonawcy przekazano plac budowy

Ten obiekt służy całej wsi
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Zawody Garmin Iron 
Triathlon 2021 przycią-
gnęły do nas 700 spor-
towców. To był hit!

Z wielkim sentymentem wspo-
minamy wielkie wydarzenie 
triathlonowe, które w lipcu od-
było się nad zalewem w Stradomi 
Wierzchniej. Dla Sycowa to było 
niesamowite święto sportu - pły-

wania, jazdy rowerem i biegania. 
Emocje towarzyszące startom nie 
miały końca, a zalew w Strado-
mi zmienił się w sportowe mia-
steczko, gdzie poza uczestnika-
mi spotkać można było licznych 

towarzyszy wyjątkowych „ludzi 
z żelaza”. 

Do Stradomi przybyli sportow-
cy z całej Polski - w liczbie prawie 
700. Wśród nich byli również tacy, 
którzy ukończyli swój start razem 

Sportowe wydarzenie roku

Odlotowa impreza
3. Letni Piknik Po-
wietrzny przeszedł do 
historii.

Weekend przypadający na 7 i 8 
sierpnia br. był dla mieszkańców 
małego Komorowa wyjątkowy. 
W tych dniach odbył się 3. Let-
ni Piknik Powietrzny. Sołectwu 
Komorów jako organizatorowi, 
wspieranemu przez gminę Syców, 
sprzyjała słoneczna pogoda.

Poza lotami w przestworza 
jednopłatowcami oraz motolot-
nią mogliśmy oglądać niezwykłe 
akrobacje lotnicze modeli samo-
lotów, które miały nawet 3 metry 
długości. Wieczorem mogliśmy 

natomiast podziwiać rozbłyskują-
cy na niebie balon, którym można 
było się wznieść na kilkadziesiąt 
metrów ponad ziemię. 

- Wydarzenie to przyciągnęło 
wiele osób z gminy oraz okolicz-
nych miejscowości. Cieszymy się, 
że organizacja Letniego Pikniku 
Powietrznego w Komorowie zdo-
bywa serca mieszkańców, dlatego 
ogromne gratulacje dla całego so-
łectwa za inicjatywę - komentuje 
burmistrz Dariusz Maniak. 

Dzięki świetnej organizacji 
oraz otwartości gospodarzy wielu 
z uczestników zadeklarowało, że 
wrócą tu za rok. 

Na piaszczystych bo-
iskach walczyło 15 mę-
skich par zawodniczych.

Turniej im. Tomasza Grzesiaka 
w Siatkówce Plażowej nad zale-
wem w Stradomi zorganizowało 
Stowarzyszenie „Tak Dla Sportu”. 
Gmina Syców wspólnie z Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji była partnerem imprezy. 

15 męskich duetów walczyło 
o podium oraz awans do finało-
wych ogólnopolskich rozgrywek 
piłki siatkowej plażowej, orga-
nizowanej przez Polski Związek 
Piłki Siatkowej. Jak podkreślają 
organizatorzy z Tak Dla Sportu, to 
spełnienie ich marzeń, by turniej 
doszedł do takiej rangi. 

- Kolejne lata zapowiadają się 
jeszcze lepiej. Dla MOSiR-u to 
kolejne po Garmin Iron Triathlon 
Syców 2021 udane wydarzenie nad 

zalewem - ocenił po finałowych 
rozgrywkach burmistrz Dariusz 
Maniak. 

W gronie najlepszych męskich 
duetów znaleźli się: I. Maluchnik/
Pietkiewicz, II. Poinc/Kaniewski, 
III. Westfal/Milczarek.

Podziękowania i gratulacje 
zawodnikom złożyła wdowa po 
Tomaszu Grzesiaku, która wraz 

z córkami wręczała zwycięzcom 
puchary. 

Turniej to hołd złożony nauczy-
cielowi, który pozostał w pamięci 
nie tylko jego najbliższych, ale 
także byłych uczniów. To dzięki 
jego wychowankom turniej za-
istniał, a teraz zyskał już wymiar 
ogólnopolski.

W hołdzie nauczycielowi

z dziećmi. W zawodach wystarto-
wało 13 sycowian, którzy dzielnie 
stawili czoła wyzwaniu i rywali-
zowali z innymi. Gratulujemy im 
startu i świetnych wyników!

- Zawody nad zalewem w Stra-
domi pokazały, że to miejsce jest 
wprost stworzone do organizacji 
takich imprez sportowych. Cieszy-
my się, że już pierwsza tego typu 
impreza została zrealizowana na 
tak wysokim poziomie. Dla miesz-
kańców Dolnego Śląska ta lokacja 
będzie centrum triathlonowym na 
kolejne lata  - podkreślił burmistrz 
Dariusz Maniak.

Patronat honorowy nad sycow-
ską imprezą objął Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnoślą-
skiego. „Złotym partnerem” była 
firma Teamplast, partnerami lo-
kalnymi - Sycowska Gospodarka 
Komunalna oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Sycowie.

W tym dniu mogliśmy też go-
ścić wystawców, którzy działają 
pod patronatem Lokalnej Grupy 
Działania Dobra Widawa. To wy-
darzenie było dodatkową okazją 
do promowania lokalnych pro-
duktów. Mogliśmy spróbować 
nie tylko regionalnych smaków 
miodów, warzonego w Sycowie 
piwa, czy napoju chmielowego, ale 
także spróbować kawy wypalanej 
w sycowskiej palarni. Były stoiska 
rękodzielnicze oraz wyjątkowe 
riksze rowerowe.

Tak dużej imprezy sportowej jeszcze u nas nie było

Zwycięzcy i rodzina patrona Turnieju

Takie obrazki zostały w pamięci uczestników imprezy

Najlepszy zawodnik z gratulacjami od organizatorów
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Taki wynik głosowa-
nia jest dla burmistrza 
niezmiernie satysfakcjo-
nujący.

29 czerwca br. na sesji Rady 
Miejskiej pierwszym ważnym 
punktem sesji było przedstawie-
nie „Raportu o stanie gminy za 
rok 2020”, który omówił sekretarz 
Piotr Kwaśny. „Raport” dostępny 
jest na naszej stronie internetowej 
sycow.pl, w zakładce „Aktualno-
ści”. 

Kolejnym, równie istotnym, 
punktem było przedstawienie re-
alizacji budżetu za rok 2020, który 
omówiła skarbnik Bogumiła So-
lecka. Ostatnim ważnym punktem 
sesji było głosowanie nad absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2020 oraz głosowanie nad 
wotum zaufania dla burmistrza 
Dariusza Maniaka. Wynik głoso-

wania radnych był jednomyślny - 
15 głosów „za”. 

- To dla naszego miasta i gminy 
kolejny ważny rok oraz krok w kie-
runku dalszego rozwoju, bo poka-
zuje, że realizacja wielu inicjatyw, 
inwestycji i działań pozytywnie 

wpływa na wzrost jakości życia 
w mieście oraz podnosi świado-
mość marki Sycowa w regionie, 
a także całym województwie dol-
nośląskim, co przekłada się na 
pozytywne decyzje inwestycyjne - 
puentuje Dariusz Maniak.

Nawałnica spustoszyła 
lasy i uszkodziła domy.

Z końcem lipca gminę Sy-
ców nawiedziła nawałnica, która 
zniszczyła ogromne powierzchnie 
lasów, uszkodziła dachy domów 
oraz zablokowała kilkanaście dróg 
przejazdowych. 

Gminny Sztab Zarządzania 
Kryzysowego, który zgromadził 
się zaraz po powstaniu zagrożenia, 
oszacował wstępnie straty i pod-
jął niezbędne decyzje w sprawie 
działań mających na celu pomoc 
poszkodowanym oraz zlikwido-
wanie wszelkich niebezpieczeństw 

i utrudnień w ruchu. Najbardziej  
ucierpiały sołectwa Biskupice, 
Wielowieś, Zawada, Działosza, 
w mniejszym stopniu Komorów, 
Drołtowice, Wioska oraz Szczo-
drów. 

W akcji JRG oraz OSP brało 
udział 16 zastępów straży po-
żarnej z całego powiatu, w tym 
wszystkie jednostki OSP z gminy 
Syców i JRG z Sycowa (w dwóch 
wozach). 

Dzięki szybkiemu szacowaniu 
strat przez jednostki gminne za-
interesowane rodziny uzyskały 
niezbędną pomoc, a gospodarstwa 
mogły liczyć na odszkodowania.

Walczyliśmy  
z żywiołem

Burmistrz z wotum zaufania

Katastroficzne obrazki z naszej gminy

Nowe panie  
sołtys

Samorząd pozytywnie ocenił pracę organu wykonawczego

To było działanie gmi-
ny na rzecz zdrowego 
społeczeństwa.

W niedzielne popołudnie 22 
sierpnia br. w Parku Miejskim 
w Sycowie odbył się II Profilak-
tyczny Piknik Rodzinny „Mam 
Wybór”. Ideą wydarzenia jest pod-
niesienie świadomości problemu 
uzależnienia od alkoholu, narkoty-
ków, dopalaczy i nikotyny. Obecni 
na imprezie terapeuci podejmowali 

również temat przemocy fizycznej 
oraz psychicznej, prezentowali 
wartości zdrowego życia. Profi-
laktyczne działania podejmowano 
z wykorzystaniem animacji i sta-
nowisk usytuowanych w strefie 
rekreacyjnej parku oraz poprzez 
rozmowy, quizy i prelekcje wygła-
szane przez specjalistów.

- To bardzo ważne, byśmy mo-
gli wspólnie rozmawiać o rzeczach 
trudnych oraz takich, które, nie-
stety, burzą relacje w rodzinie czy 

społeczeństwie. Takie wydarzenia 
w bardzo przystępny sposób po-
kazują, jak ustrzec się przed zły-
mi nawykami - podkreśla Paweł 
Adamczyk, organizator z ramie-
nia UMiG w Sycowie.

Piknik zorganizował Urząd 
Miasta i Gminy w Sycowie, przy 
udziale partnerów. Podczas wy-
darzenia funkcjonował mobilny 
punkt szczepień przeciwko CO-
VID-19. Chętni mogli zaszczepić 
się jednodawkową szczepionką.

Dokonuj dobrych wyborów

Impreza była atrakcją dla całych rodzin

W Ślizowie i Drołtowicach odbyły sie wybory sołtysów. Zwią-
zane były z rezygnacjami złożonymi przez dotychczasowych 
gospodarzy wsi - odpowiednio - Andrzeja Rzepę i Włodzimie-
rza Nawrota. W Ślizowie sołtysem została Karolina Staniewicz, 
a w Drołtowicach wybrano na te funkcję Annę Jerzyk. Serdecz-
nie gratulujemy nowym paniom sołtys i życzymy owocnej pracy 
na rzecz ich sołectw! Karolina Stankiewicz Anna Jerzyk
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Syców stał się miejscem 
regionalnych obchodów 
Święta Sił Zbrojnych 
RP.

W Sycowie odbyły się po raz 
pierwszy Regionalne Obchody 
Święta Wojska Polskiego. Święto 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej obchodzone jest na pa-
miątkę zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej w 1920 r., stoczonej 
w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej. Oficjalne rozpoczęcie obcho-
dów miało miejsce w przededniu 
święta, czyli 14 sierpnia. Najpierw 
odbyła się msza św., po której jej 
uczestnicy złożyli kwiaty pod 

pomnikiem Poległym w Walce 
o Wolność Polski. Wręczono także 
odznaczenia i awanse żołnierskie. 

W oficjalnych uroczystościach 
udział wzięli: 2. Oleśnicka Kom-
pania Regulacji Ruchu, burmistrz 
Sycowa Dariusz Maniak, bur-
mistrzowie i reprezentanci gmin 
z powiatu oleśnickiego, repre-

zentanci Starostwa Powiatowego, 
członkowie Związku Piłsudczy-
ków w Polsce oraz inne służby 
mundurowe z powiatu.

Przy dźwiękach Orkiest ry 
Dętej OSP z Czajkowa wszyscy 
przemaszerowali na drugą część 
obchodów, czyli piknik militarny 
w Parku Miejskim. Można tam 

było zjeść grochówkę, obejrzeć 
wyjątkowy dźwig CKPEiRT Har-
dun i porozmawiać z żołnierza-
mi z oleśnickiego garnizonu. Dla 
mieszkańców Sycowa to było nie-
zapomniane przeżycie. Cieszymy 
się, że w tym dniu wielu sycowian 
świętowało wspólnie.

Święto z piknikiem militarnym

Obchodziliśmy roczni-
cę wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

1 sierpnia o godz. 17 przed ta-
blicą upamiętniającą śmierć 13 

powstańców warszawskich uczci-
liśmy 77. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. W uro-
czystości wzięli udział burmistrz 
Dariusz Maniak, wiceburmistrz 
Artur Drzyzga, radni Marzena 

Guder, Danuta Nowicka, Marek 
Malinowski, Mariusz Kramarz, 
Krzysztof Lentka. Kwiaty pod 
pomnikiem złożyli jeszcze: Zwią-
zek Piłsudczyków RP Okręg Dol-
nośląski w Sycowie, Jednostka 

Strzelecka 2015 Syców (pełniąca 
wartę honorową przy tablicy), Pau-
lina Syposz-Ciemny i Agnieszka 
Kuświk-Jasień (Centrum Kultury 
w Sycowie) oraz Mała Garstka 
z Sycowa.

Patriotyczna uroczystość

Powiatowe zawody 
pożarnicze odbyły się 
w Sycowie

XI Powiatowe Zawody Sporto-
wo - Pożarnicze OSP odbyły się 
11 września 2021 r. w Sycowie. 
Dla wielu amatorów strażackich 
zmagań to był dzień wyjątkowego 

widowiska. Do Sycowa zjechało 
15 drużyn jednostek OSP z po-
wiatu oleśnickiego, by zademon-
strować swoją sprawność i po-
walczyć o laur zwycięzcy. Warto 
było zobaczyć w boju tak wielu 
zafascynowanych tą służbą druhen 
i druhów. Można było kibicować 
strażakom w różnym wieku - od 

najmłodszych od 12. roku życia, aż 
do tych emerytowanych. Dowodzi 
to, że strażacka pasja jest przeka-
zywana z pokolenia na pokolenie, 
co bardzo cieszy zawodową kadrę. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
gratulacje i życzenia bezpiecznej 
służby. Jako gospodarz zawodów 
dziękujemy jeszcze raz za wyjąt-

kowe widowisko organizatorom: 
Komendantowi Powiatowemu 
PSP w Oleśnicy, Zarządowi Po-
wiatowemu ZOSP RP w Oleśnicy, 
Zarządowi Miejsko-Gminnemu 
ZOSP RP w Sycowie, przy wspar-
ciu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sycowie. 

Strażacka pasja

Obecność wojska podniosła rangę uroczystości Samorząd i wojsko uczciły święto wspólnie Wojskowe pojazdy wzbudzały zaciekawienie

Syców jest miejscem pamięci o powstańcach Wartę pełniła Jednostka Strzelecka

Przy SPZOZ „Przy-
chodnia” zaszła mała 
zmiana.

Już w czasie wakacji moż-
na było usiąść na ławeczce przy 
SPZOZ w Sycowie, odpocząć lub 
poczekać na termin swojej wizyty. 
Teren przy ulicach Wrocławskiej 
i Daszyńskiego poddano rewitali-
zacji polegającej m.in na wymia-
nie podłoża, przygotowaniu nowej 
ścieżki, posadzeniu krzewów, po-
malowaniu elewacji schodów przy 
bocznym wejściu oraz wyposa-
żeniu przestrzeni w ławki, kosze, 
stojak dla rowerów. 

Ta wbrew pozorom mała zmiana 
i przemyślane zagospodarowanie 
tego miejsca zdecydowanie wpły-
nęły na lepsze jego wykorzystanie 
i podniesienie estetyki.

Zielony 
kącik

Czym skorupka za młodu nasiąknie... Wszyscy zostali uhonorowani

Jest ładnie i funkcjonalnie
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Syców z książką z oka-
zji 30-lecia Samorządu 
Terytorialnego.

W Centrum Kultury w Syco-
wie odbyło się spotkanie autorskie 
dotyczące książki poświęconej 
historii samorządu miasta i gmi-
ny Syców w latach 1945-2020 au-
torstwa Leszka Zugaja i Romana 
Rybaka. Z tej okazji zaprosiliśmy 
byłych burmistrzów, radnych miej-
skich pierwszej i obecnej kadencji, 
przewodniczących Rady Miejskiej 
w ostatnich 30 latach, byłych 
i obecnych skarbników i sekreta-
rzy, honorowych obywateli Syco-
wa oraz przedstawicieli organiza-
cji działających na terenie naszego 
miasta i gminy. 

Spotkanie otworzył, po wy-
brzmieniu piosenki „Dolny Śląsk”, 
burmistrz Dariusz Maniak. Po nim 
autor Leszek Zugaj opowiedział 
o pierwszej części książki, do-
tyczącej funkcjonowania gminy 

przed rokiem 1990. Potem o swo-
ich początkach z nostalgią wspo-
minał Stanisław Czajka, pierwszy 
w nowej rzeczywistości burmistrz 
Sycowa. Chwile przeszłości przy-
wrócił również pierwszy prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jó-
zef Promny. Na zakończenie tej 
części Roman Rybak, współautor 
publikacji, z dozą dobrej retoryki 
opowiedział o kuluarach pracy 
i rozmowach z wieloma osobami 
tworzącymi samorząd sycowski 
ostatnich 30 lat. Gratulował cier-
pliwości i cieszył się, że ta książka 
mogła powstać.

Na zakończenie spotkania auto-
rzy składali dedykacje w swoich 
publikacjach, z radością dzieląc się 
wspomnieniami z poznanymi pod-
czas tworzenia tej książki osobo-
wościami, których wiele nazwisk 
pojawiło się na kartach publikacji. 
Goście mogli obejrzeć wystawę 
przygotowaną przez Muzeum Re-
gionalne w Sycowie, która była 
wspomnieniem tych 30 lat. 

To już 30 lat
Jarmark Regionalny 
wrócił do Sycowa po 
pandemii.

XI Jarmark Regionalny był 
świętowaniem pod znakiem re-
gionalizmu - smakowego, produk-
towego i kulturalnego. Połączone 
ono zostało z tradycjami dożynko-
wymi - mszą świętą i prezentację 
wieńców dożynkowych.

Strefa rekreacyjna w Parku 
Miejskim zamieniła się w jar-
mark, gdzie można było nie tylko 
spróbować swoich sił w dawnych 
rzemiosłach, ale też skosztować 
specjałów przygotowanych przez 
Sołectwo Wioska, KGW z Komo-
rowa, Ślizowa, Drołtowic i Szczo-
drowa. Prawdziwą gratką dla mi-
łośników rękodzieła i produktów 
regionalnych były stoiska, które 
gościły u nas wraz z Lokalną Gru-
pa Działania Dobra Widawa.

Dla fanów artystycznych wi-
dowisk były występy młodych 
artystów z sycowskich przedszko-
li, Centrum Kultury w Sycowie, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Do-
broszycach i Sycowie, czy fenome-
nalnych młodych ludzi z Zespołu 
Tańca Ludowego „Długołęka”.

Trzeba przyznać, że powrót Jar-
marku Regionalnego po rocznej 
przerwie wszystkich miło zasko-
czył. Na końcu można było odejść 
z „Sycowskim Grosikiem na Szczę-
ście”. Niech ono pozostanie z nami 
na długo.

Sycowski Grosik na Szczęście!

Zakończyliśmy lato 
imprezą plenerową  
w Parku Miejskim.

Muzyczne zakończenie lata 
zorganizowane przez Centrum 
Kultury odbyło się w Parku Miej-
skim. Impreza rozpoczęła się od 
artystycznych występów solistów 
z Centrum, po nich w duecie wy-
stąpili Hanna Bugała i Seweryn 
Fryt. Kolejnym zespołem, dobrze 
znanym już sycowskiej publicz-
ności, była grupa Revas, która 
wykonała bajkowe hity. Tanecz-

ne nuty przywiózł ze sobą zespół 
Weź Nie Pytaj. Gwiazdą wieczoru 
była 19-letnia wokalistka Natalia 
Zastępa. Było rockowo, ale też 
nostalgicznie. Uroku występowi 
dodawał delikatny ton dialogu wo-
kalistki z mieszkańcami.  

Nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych oraz starszych, którzy 
chcieli pobiesiadować przy wspól-
nym stole. Można było wspólnie 
pobawić się przy muzyce z konso-
lety DJ-a.

Każdy chętny mógł się zaszcze-
pić przeciwko COVID-19.

Muzyczny finał lata

Burmistrz zadecydował o podsumowaniu 30-lecia samorządu w formie książki

Atrakcji było co niemiara

Bijemy sycowskiego grosika. Oczywiście na szczęście...

Lato zakończyliśmy z muzycznym przytupem i atrakcjami dla rodzin z dziećmi 
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4. edycja biegu była 
jednym z ostatnich 
wydarzeń plenerowych 
w tym roku.

Sportowcy - amatorzy lub za-
wodowcy - mają cechę wspólną 

- uwielbiają stawiać sobie wyzwa-
nia. Tak też było na kolejnej edycji 
biegu miejskimi ulicami i w przy-
bierającym jesienną szatę Parku 
Miejskim Sycowie. Kto był, ten 
widział, ile przebiegnięcie 10 km 
kosztuje każdego zawodnika. Każ-

demu z nich należą się gratulacje 
za emocjonalne finisze. 

A wyrazy uznania należą się 
Pogoni Syców i Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Sycowie za współpracę przy tej 
edycji imprezy.

To trzeci rok naszej 
diagnostyki dzieci  
w szkołach.

W szkołach podstawowych na 
terenie gminy Syców rozpoczyna 
się trzeci rok badań bilansowych 
uczniów klas 3 i 7 z wykorzysta-
niem elektronicznego systemu 
medycyny szkolnej. Wdrożenie 
systemu w gabinetach pielęgniar-
skich ma na celu unowocześnie-
nie diagnostyki dzieci, ale przede 
wszystkim poprawę komunika-
cji z rodzicami na temat rozwoju 
i zdrowia dzieci. 

Badania bilansowe pozwalają 
na wczesne wykrywanie cho-
rób, takich jak: nadwaga i oty-
łość, nadciśnienie tętnicze, wady 
wzroku, wady postawy. Ponadto 
w ramach wdrożenia ESMS gmi-
na Syców zakupiła nowy sprzęt 
do badań: skoliometr, podoskop, 
analizator składu ciała oraz ze-
staw do 3-minutowego testu 
wydolności. Każdy uczeń ma 
wykonywany bilans w dotych-
czasowym zakresie, a uczniowie, 
których rodzice wyrażą zgodę na 
badanie dodatkowe, mają wyko-
nywaną ponadto analizę składu 

ciała oraz test wydolności krąże-
niowo-oddechowej. Po badaniu 
każdy rodzic otrzymuje czytelną 
kartę z wynikami dziecka oraz 
zaleceniami postępowania proz-
drowotnego.

Zachęcamy wszystkich ro-
dziców do wyrażania zgód na 
badania dodatkowe. Diagnosty-
ka i profilaktyka są szczególnie 
ważne w okresie pandemii CO-
VID-19, kiedy m.in. ograniczenie 
aktywności fizycznej powoduje 
spadek wydolności oraz wzrost 
masy ciała u dzieci i młodzieży.

MOSiR przygotował 
atrakcyjną ofertę na 
czas wolny od nauki.

Dzięki wsparciu gminy Syców 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji miał szansę przygotować się 
do sezonu letniego wyjątkowo do-
brze. 

Na basen miejski zakupiony zo-
stał tor wodny, a także ustawiono 
miniplac zabaw dla najmłodszych. 
Na Kąpielisku Stradomia wybudo-
wano pomost ułatwiający wsiada-
nie do kajaków i łodzi żaglowych 
oraz zakupiono dwa rowery wod-
ne. Wielkim krokiem w kierunku 
poprawy plenerowej infrastruk-
tury sportowej było zmoderni-
zowanie i przystosowanie boisk 
plażowych do standardów Mię-
dzynarodowej Federacji Piłki Siat-
kowej (FIVB), co umożliwia teraz 
organizowanie ogólnopolskich 
turniejów i zawodów siatkówki 
plażowej.

Podczas wakacji sycowski MO-
SiR zorganizował po raz kolejny 
„Sportowe Czwartki” w Parku 
Miejskim. Zajęciom, organizo-
wanym w partnerstwie z różnymi 
organizacjami, zawsze towarzy-
szyły gry i zabawy sprawnościowe 
(przeciąganie liny, tory przeszkód, 
badminton, twistery, zajęcia łucz-
nicze, itp.). 

Na półmetku letnich wakacji 
MOSiR był także współorganiza-
torem dwóch turnusów półkolonii 
wspólnie z Hufcem ZHP Syców. 

Zajęcia odbywały się na terenie 
hali sportowej MOSiR-u oraz na 
basenie miejskim. W ramach atrak-
cyjnego programu odbywały się 
zajęcia budowania robotów z kloc-
ków lego, zajęcia terenowe oraz 
gry i zabawy ruchowe. W sierp-
niu w hali sportowej odbywały się 
otwarte treningi zapaśnicze zachę-
cające do udziału w rozpoczynają-
cych się jesienią treningach sekcji 
WKS MOSiR Syców.

21 sierpnia tradycyjnym akcen-
tem na zakończenie sezonu let-
niego było Lato na Finiszu 2021, 
organizowane w partnerstwie MO-
SiR-u z Klubem Turystyki Wod-
nej „Szekla”. W ramach imprezy 
odbyły się zawody związane z jej 
wodniackim charakterem: wyści-
gi kajakowe i zawody na deskach 
SUP o „Złote Wiosła Burmistrza 
Sycowa”, a także zawody w prze-
ciąganiu cumy oraz rzut w dal ko-
łem ratunkowym. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się warsztaty pływania na 
desce prowadzone przez trenerów 
Polskiego Związku Skimboar-
dingu z Wrocławia oraz Święto 
Kolorów. Część zajęć sportowych 
dofinansowano w ramach projek-
tów „Sportowa Gmina” i „Syców – 
mam wybór” ze środków Progra-
mu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. Miało to na celu 
zwrócenie uwagi dzieci i młodzie-
ży na niebezpieczeństwa uzależ-
nień, a także na rolę sportu, jako 
alternatywnej i pożytecznej formy 
spędzania wolnego czasu.

Wakacje  
na sportowo

Na trasie Sycowskiej Pogoni

Żyjesz fit? To nie chwyt!  
Badaj – zapobiegaj – działaj!

Warto skorzystać z programu ESMS

Mieli do pokonania 10 kilometrów

Pani Janko, 200 lat!

9 sierpnia Pani Anisia Howis obchodziła okrągłą rocznicę 
urodzin - skończyła 100 lat! Jak sama mówi, woli jak się do 
niej zwraca „Janka”. 

- Pani Jance życzyliśmy zdrowia, pogody ducha i wspania-
łego czasu z rodziną, wnukami i przyjaciółmi! Rocznik 1921 
mówi nam, że dostojna jubilatka do opowiedzenia ma nie-
jedną historię, a tych, którzy żyli jeszcze w poprzednim wie-
ku, doskonale pamięta. Cieszę się, że rodzina oraz personel 
szpitala w Sycowie w tak wspaniały sposób dbają o osoby, 
które w nim przebywają - mówi burmistrz Dariusz Maniak.
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Inauguracyjne spotka-
nie miało charakter 
informacyjno-integra-
cyjny.

1 września był dla większości 
osób dniem zakończenia wakacji, 
a dla MGOPS dniem oficjalnego 
rozpoczęcia działania „Gmina Sy-
ców aktywizuje swoich mieszkań-
ców”. Na ten moment zrekrutowa-
liśmy już 34 osoby.

W inauguracyjnym spotkaniu 
wzięli udział uczestnicy wraz 
z dziećmi, pracownicy socjalni, 
koordynator projektu i kierow-
nik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz partner 
w tym przedsięwzięciu - pastor 

Kościoła Ewangelicko – Augs-
burskiego wraz z animatorką dla 
najmłodszych.

Pogoda nie była nam strasz-
na, atmosfera i dobre nastawie-
nie zrekompensowały warunki 
atmosferyczne panujące na ze-
wnątrz.

- Co najbardziej nas cieszy? Że 
było miło, głośno, gwarno, we-
soło i smacznie, a najbardziej, że 
mogliśmy być razem. Spotkanie 
miało charakter informacyjno-in-
tegracyjny. Dziękujemy za udział 
i wkład w organizację spotkania 
wszystkim zaangażowanym oso-
bom, a uczestnikom za tak wysoką 
frekwencję i otwartość na nowe - 
podsumowuje Joanna Grądecka.

Gmina aktywizuje 
mieszkańców

Zbiórka pozytywnie zaskoczyła organizatorów

Centrum Kultury 
w Sycowie opracowało 
wakacyjny program.  

Wakacje to czas odpoczynku, re-
laksu i świetnej zabawy. Centrum 
Kultury w Sycowie przygotowało 
podczas szereg atrakcji dla miesz-
kańców miasta i gminy Syców. 

W dniach 1-4 czerwca odbyły 
się bezpłatne warsztaty wokalno-
-aktorskie według autorskiego pro-
gramu, które poprowadził Łukasz 
Szczepanik. Przy wsparciu dyrek-
tor Centrum Kultury artysta uzy-
skał stypendium od ministra kultu-
ry, dziedzictwa arodowego i sportu. 

W tym sezonie letnim odbywały 
się 3 turnusy Letnich Warsztatów 
Artystycznych. Dzieci miały za-
jęcia w Domu Kultury, Bibliotece 
Publicznej i Muzeum Regional-
nym. W każdy wtorek odbywały 
się zajęcia jogi, które prowadziła 
Natalia Jany-Baran.

10 lipca na stadionie miejskim 
zafunkcjonowało Letnie Kino Ple-
nerowe, które zgromadziło liczną 
publiczność. Zaprezentowano film 
„Włoskie wakacje”. 

12 lipca instruktorzy Domu 
Kultury przygotowali stoisko ani-
macyjne dla dzieci w Stradomi 
Wierzchniej, gdzie odbywały się 
zawody triathlonowe. 

W lipcu Biblioteka Publiczna 
zaproponowała zajęcia dla dzieci 
w ramach Książkowego Klubu Za-

czarowanych Bąbelków. W każdy 
wtorek popołudniowe atrakcje dla 
dzieci oferowało Muzeum Regio-
nalne. 

25 lipca na terenie zielonym za 
Biblioteką Publiczną wystąpił Teatr 
w Małym Mieście, finansowany ze 
środków Fundacji PZU oraz Cen-
trum Kultury. W dniach 19-23 lip-
ca odbywały się zajęcia artystyczne 
dla dzieci i młodzieży, które popro-
wadził Paweł Oleszkiewicz.

Centrum Kultury w Sycowie 
chętnie współpracuje ze wszyst-
kimi instytucjami, jest zawsze 
otwarte na działania w dziedzinie 
kultury. Jako jeden z 10 ośrodków 
z całej Polski wzięło udział wraz 
ze słuchaczkami sycowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w tworzeniu rozdziału książki o sy-

cowskich przygodach „jeża spod 
miasta Zgierza”. Książka ukaże się 
jesienią. W lipcu i sierpniu odbyły 
się w Domu Kultury warsztaty re-
laksacyjne dla dzieci w wieku 9-12 
lat, które cieszyły się sporym po-
wodzeniem. 

7 i 8 sierpnia odbył się w Parku 
Miejskim Festiwal Dobrego Jedze-
nia i Piwa. 

W sierpniu Dom Kultury zapro-
ponował dzieciom wędrujący teatr 
podwórkowy i przygotował spek-
takl „Dwie Dorotki”, który został 
zagrany na osiedlu Matejki, w Bi-
skupicach, na osiedlu na Kaliskiej, 
w Komorowie i Gaszowicach. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy skorzystali z przygo-
towanych przez nas atrakcji i byli 
z nami „aktywni w kulturze”.

Członkowie Sycowskie-
go Klubi Górskiego 
„Czekan” opowiadają 
o swoich wyprawach.

Lato za nami. Dla Sycowskiego 
Klubu Górskiego „Czekan” było to 
lato bardzo owocne. Po wielu trud-
nych miesiącach, gdzie COVID 
mocno pokrzyżował nasze plany, 
udało nam się zrealizować wypra-
wy, o których myśleliśmy już od 
dawna. Dwie z nich najdłużej zo-
staną nam w pamięci, bo zapisały 
się w niej z przedrostkiem „naj”. 
Podczas pierwszej dotarliśmy naj-
wyżej, a podczas drugiej przeszli-
śmy najdłuższy szlak w tym roku.

Pod koniec lipca udaliśmy się 
w 6-osobowym składzie do ma-
lowniczej miejscowości Vent 
w Alpach Otzalskich. Ta pięk-
na wysokogórska wioska leżąca 
w austriackim Tyrolu jest świetną 
bazą wypadową na kilka pięknych 
widokowo 3-tysięczników. Mimo 
niepewnej pogody i dużego zmę-
czenia długą podróżą (jechaliśmy 
busem w nocy), udało nam się 
już pierwszego dnia („z marszu”) 
zdobyć Wildes Mannle (3023 
m n.p.m.). Był to dla większości 
z nas pierwszy w życiu zdobyty 
trzytysięcznik. Drugi dzień prze-
znaczyliśmy na regenerację po po-
dróży i trekkingu, a w trzeci mimo 
porannego deszczu stanęliśmy na 
Kreuzspitze (3455 m n.p.m.), poko-
nując trasę, która dała nam wiele 
satysfakcji i była przepiękna wi-

dokowo. Tym samym udało nam 
się zrealizować założony plan na 
ten wyjazd w stu procentach. Był 
to nasz drugi wyjazd w Alpy, ale 
jeszcze nieraz tam wrócimy!

Ponad miesiąc później (w dniach 
3-5 września) przeszliśmy Główny 
Szlak Świętokrzyski w 4-osobo-
wym zespole, zdobywając po dro-
dze Łysicę (614 m n.p.m.), nasz 26. 
szczyt z Korony Gór Polski. Wę-
drówka o długości około 100 km 
(wg różnych źródeł: 92-105 km, 
wg naszego GPS 100,5 km) i su-
mie podejść około 2800 m zajęła 
nam 3 dni, podczas których dwa 
razy nocowaliśmy pod namiotami. 
Pokonaliśmy drogę z Gołoszyc do 
Kuźniaków przez Pasmo Jeleniow-
skie, Łysogóry, Pasmo Masłowskie 
i Pasmo Oblęgorskie w Górach 
Świętokrzyskich. Droga obfitowa-
ła w wiele ciekawych miejsc, które 

mieliśmy okazję zobaczyć, m.in. 
Klasztor Misjonarzy Oblatów na 
Łysej Górze z muzeum misyjnym, 
gołoborza, XIX-wieczną chatę 
w Kakoninie, kapliczkę św. Miko-
łaja czy Diabelski Kamień, o któ-
rym krąży bardzo ciekawa legenda. 

Każda wyprawa czegoś nas 
uczy. Każda jest niezapomnianym 
przeżyciem. Każda zacieśnia wię-
zi między klubowiczami i sprawia, 
że zaczynamy bardziej ufać za-
równo swoim możliwościom, jak 
i sobie nawzajem, a to droga do 
realizacji coraz ambitniejszych ce-
lów. W listopadzie nasze 4. urodzi-
ny, a my działamy dalej z nadzieją 
na przyszłość. 

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszych stron w mediach spo-
łecznościowych: facebook.com/
czekansycow, instagram - @cze-
kansycow.

Aktywne kulturalne lato

Każda wyprawa czegoś nas uczy

Zdobywcy gór z Sycowa

Akcja „Wyprawka 
z Pocztą Polską” była 
udana.

Miejsko – Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Sycowie wraz 
z Pocztą Polską S.A Oddziałem 
Urzędu Pocztowego w Sycowie 
podjął współpracę w ramach cy-
klicznych akcji charytatywnych 
na rzecz osób potrzebujących. 

- Serdecznie dziękuję Fundacji 
„Inicjatywa” reprezentowanej 
przez Artura Gwoździa, Urzędo-

wi Pocztowemu w Sycowie oraz 
mieszkańcom miasta i gminy Sy-
ców, którzy czynnie wsparli akcję 
charytatywną „Wyprawka z Pocz-
tą Polską” w ramach, której po-
zyskano artykuły szkolne. Akcja 
trwała od II połowy sierpnia do 
I połowy września 2021 r. Zebrane 
artykuły przekazane zostały naj-
bardziej potrzebującym dzieciom 
z naszej gminy. Obdarowaliśmy 
20 dzieci w wieku szkolnym. Dzię-
kujemy – podsumowuje kierownik 
MGOPS.

Pozyskaliśmy artykuły 
szkolne

16. Sycówka Cup tym 
razem została rozegra-
na nietypowo - nocą. 

17 września odbył się kolejny 
turniej piłki nożnej Sycówka Cup 
XVI o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Syców Dariusza Maniaka.

Tym razem była to nocna edycja, 
w której udział wzięło 5 męskich 
zespołów. 

- Gra jak zwykle była na wyjąt-
kowym poziomie, bo zaangażowa-
nie amatorów w takich rozgryw-
kach zawsze daje wiele satysfakcji 
- podkreślał organizator Łukasz 
Schonfelder. 

Organizatorzy bardzo dziękują 
wszystkim za udział w turnieju, 
jak i za wszelką pomoc: burmi-
strzowi za zakup pucharów, Miej-
skiemu Ośrodkowi Sportu i Rekre-
acji za elastyczność, Pogoni Syców 
za zmianę terminarza. 

Wyniki: 1. FC Fallbrake - 8 pkt., 
2. Palety Team - 7 pkt., 3. Alli-
nowcy - Gamblerowcy - 7 pkt., 4. 
Lokomotiv 100-lejarz - 5 pkt., 5. 
Torped Lombard - 0 pkt. 

Raz jeszcze gratulujemy zwy-
cięzcom, a organizatorom kon-
sekwencji w organizacji kolejnej 
edycji piłkarskiego turnieju.

Kopali nocą

Wakacje w kulturze
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Starsi mieszkańcy gmi-
ny po raz drugi uczest-
niczyli w II Sycowskim 
Tygodniu Seniora.

Jeśli zabrakło kogoś na wyda-
rzeniu dla seniorów, to znaczy, że 
nie przekonał się jeszcze, jak bar-
dzo wartościowe zajęcia można 
przeżyć wspólnie oraz ile dobrego 
od siebie nauczyć.

Druga edycja Sycowskiego Ty-
godnia Seniora była wydarzeniem 
długo oczekiwanym. Wszystko za 
sprawą udanej pierwszej edycji, 
która mimo pandemicznych trud-

ności po raz pierwszy odbyła się 
w zeszłym roku. 

- To dla wielu z nas nie tylko 
okazja do wspólnego spotkania. 
Możemy się nauczyć nowych 
rzeczy, podkreślić naszą przyna-
leżność do lokalnej społeczności 
i podkreślić swój udział w życiu 
miasta. Cieszymy się, że przez te 
dni jesteśmy bardziej zauważalni 
- podkreśla Marek Howański, pre-
zes PZERiI Oddział w Sycowie.

Nasi seniorzy przez pięć dni, 
od 4 października, uczestniczyli 
w dedykowanych zajęciach oraz 
wyjazdach, które pozwoliły im 
poznać i doświadczyć rzeczy no-
wych.

Pierwszego dnia mogli nauczyć 
się udzielania pierwszej pomocy 
od strażaków z PSP oraz podzi-
wiali panoramę miasta z sycow-
skiej wieży kościelnej. W dru-
gim dniu, podczas autokarowej 
wycieczki wspólnie z Agnieszką 
Kuświk - Jasień z Muzeum Regio-
nalnego, odwiedzili 4 drewniane 
kościoły w naszej okolicy. Zoba-
czyli świątynie na Świętym Mar-
ku, w Dziesławicach, Grabownie 
Małym i Szczodrowie. Środa była 
dla nich dniem pod znakiem spor-
towych wyzwań. Wielu z nich 
po raz pierwszy strzelało z łuku 
sportowego, a jeszcze inni mogli 
poznać tajniki układów gimna-

stycznych dzięki zajęciom z jogi. 
Tutaj wielkie podziękowania za za-
angażowanie WKS MOSiR Syców 
oraz Natalii Jany - Baran. 

Po sportowych wyzwaniach nasi 
sycowianie ruszyli rowerami oraz 
samochodami na plenerowe spo-
tkanie w Ciurówce. Przy nutach 
dancingowych kawałków zajadali 
się kiełbaskami z rusztu, swojskim 
jadłem, pysznym ciastem, popija-
jąc aromatyczna kawę. 

8 października mogliśmy pod-
sumować cały Tydzień Seniora 
i uhonorować zasłużonych dla 
społeczności senioralnej człon-
ków PZERiI. Ten specjalnie przy-
gotowany czas pokazał, że relacje 

i nowe znajomości można zawierać 
w każdym wieku! To bardzo ważne 
i cenne doświadczenie. Burmistrz 
dodał w krótkich słowach, że se-
niorzy, dzięki determinacji i chęci 
spędzenia swojego czasu inaczej 
niż zwykle, dostrzegają wartość 
dla budowania mostów pomiędzy 
sycowianami w różnym wieku.

Finał tego wydarzenia uświet-
niła swoim występem Katarzyna 
Zawada. Pozwoliła przenieść się 
w zupełnie innych wymiar, który 
dla zmysłów był prawdziwą ucztą! 
Warto zawsze tworzyć takie wyda-
rzenia, bo miasto to my - ludzie. 
Już teraz mówimy Wam: Do zoba-
czenia za rok!

Nasi seniorzy są aktywni

II edycja Sycowskiego Tygodnia Seniora należała do bardzo udanych!
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Nie ustajemy w modernizacji szkół
Wakacyjną przerwę wykorzy-
stano na remonty.

Sezon letni to dla wielu placówek oświa-
towych czas intensywnych prac remonto-
wych. Nie inaczej było w naszej gminie. 

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Sycowie przeprowadzono remont kuchni 
i stołówki szkolnej w ramach projektu „Po-

siłek w szkole i w domu”. Koszt tych prac 
wyniósł 100 tys. złotych. 

75 tys. złotych w ramach subwencji 
oświatowej otrzymała w Szkoła Podstawo-
wa w Działoszy na modernizację i doposa-
żenie dwóch sal lekcyjnych. W ramach tego 
zadania znalazło się m.in. utworzenie nowej 
sali przyrodniczej. W szkole udało się rów-
nież wyremontować 3 inne sale lekcyjne. 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Sycowie 
wykonano modernizację gzymsów na fron-
towej ścianie budynku. Wykonano nowe 
opierzenia i odwodnienie budynku. Koszt 
tych robót to 59 tys. złotych. Wkrótce zo-
staną wyremontowane pozostałe ściany, 
co pochłonie ok. 60 tys. zł. Planowany jest 
ponadto remont placu zabaw (wymiana na-

wierzchni, uzupełnienie zabawek) - za ok. 
52 tys. zł. 

- Dla placówek oświatowych wszystkie 
remonty są bardzo istotne, bo dzięki nim 
dzieci mogą się uczyć w jeszcze lepszych 
warunkach - podkreśla dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych Monika Zobek-Dubicka.

Zapracowali na to!

Gmina wspiera krajowy proeko-
logiczny program.

Na terenie gminy Syców powstał Punkt 
Konsultacyjno - Informacyjny ogólnokrajowe-
go programu priorytetowego „Czyste Powie-
trze”. Znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Sycowie przy ulicy Mickiewicza 1 w pokoju 
nr 1A (Wydział Gospodarki Odpadami i Śro-
dowiska). Z punktu czynnego w godzinach 
pracy Urzędu mogą skorzystać mieszkańcy 
gminy Syców - po wcześniejszym ustaleniu 

terminu z pracownikiem Urzędu pod nrem 
62-785-51-27.

W punkcie można uzyskać m. in.:
- porady merytoryczne i techniczne związane 
z wymianą urządzenia grzewczego oraz ter-
momodernizacją budynku;
- informacje w zakresie warunków skorzystania 
z program priorytetowego „Czyste Powietrze”;
- pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku 
o dofinansowanie; 
- pomoc w rozliczeniu inwestycji.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy pro-
gram, którego celem jest poprawa jakości 

powietrza i zmniejszenie emisji gazów cie-
plarnianych poprzez wymianę źródeł cie-
pła i poprawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Skierowany jest do osób fizycznych, które są 
zainteresowane wymianą wysokoemisyjnego 
źródła ciepła lub/i termomodernizacją budyn-
ku oraz które są:
- właścicielami/ współwłaścicielami budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub
- wydzielonego w takim budynku lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wie-
czystą.

Z wymaganą dokumentacją oraz regulami-
nem programu można zapoznać się na stronie: 
https://portal.fos.wroc.pl/. 

Z pomocą Gminnego Punktu Konsulta-
cyjno-Informacyjnego na dzień 23 września 
2021 r. złożono 138 wniosków o dofinansowa-
nie w ramach programu „Czyste Powietrze” 
(w tym 19 wniosków z poziomem podwyż-
szonym) oraz 45 wniosków o płatność. Warto 
dodać, że jesteśmy liderem w tym programie 
na Dolnym Śląsku. Zajmujemy 60. pozycję 
w kraju za II kwartał br.  

Jesteśmy liderem „Czystego Powietrza”!

9 wyróżniających się uczniów 
dostało stypendia.

- Z wielką radością mogliśmy dziś wręczyć 
na kolejny rok szkolny 2021/2022 stypendia 
dla najzdolniejszych i mających szczególne 
osiągnięcia uczniów z naszej gminy. To wiel-
ki zaszczyt i duma, że wkładacie tyle serca 
w swoją edukację - podkreślił burmistrz Da-
riusz Maniak. 

Dyrektor CUW w Sycowie podziękowała 
też dyrekcji za współpracę w tym trudnym 
czasie, a wiceburmistrz Marzena Guder pod-
kreśliła, że duże brawa należą się również ro-
dzicom za wspieranie swoich dzieci.

Stypendia dla najlepszego ucznia otrzyma-
li: Szymon Peter z SP 1 w Sycowie, Gabriela 
Jach z SP 2 w Sycowie, Michał Sofiński z SP 
3 w Sycowie, Marta Duda z SP w Drołtowi-
cach, Zofia Białek z SP w Stradomi Wierzch-
niej, Maja Kołodziejczyk z SP w Stradomi 
Wierzchniej, Wojciech Wieloch SP w Stra-
domi Wierzchniej. A stypendia za szczególne 
osiągnięcia dostali: Joanna Grzesiak i Zofia 
Grzesiak - obie z SP 3 w Sycowie.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy wie-
lu udanych startów w konkursach i olimpia-
dach naukowych! Stypendia mają im pomóc w osiągnięciu jeszcze większych sukcesów

Kolejni nauczyciele z wyższymi 
kwalifikacjami.

7 nauczycieli z przedszkoli i szkół podsta-
wowych odebrało z rąk burmistrza Dariusza 
Maniaka dokument potwierdzający awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowa-
nego. Pedagogom gratulowały też wicebu-
rmistrz Marzena Guder i dyrektor Cetrum 
Usług Wspólnych Monika Zobek-Dubicka.

Ambitna siódemka to: Ewa Goś z SP 1 
w Sycowie, Ilona Zarębska z PP2 w Syco-
wie, Arkadiusz Chowański z SP w Strado-
mi Wierzchniej, ks. Łukasz Poczekaj z SP 
1 w Sycowie, Monika Pudłowska z Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego w Sycowie, 
Agnieszka Szymanek z PP 1 w Sycowie, 
Arleta Pacyna z PP 3 w Sycowie.

- Wszystkim nauczycielom składamy gra-
tulacje i życzymy powodzenia w dalszej pra-
cy zawodowej! Bardzo nas cieszy, że kadra 
nauczycielska podnosi swoje kwalifikacje - 
podkreślił Dariusz Maniak.

Ambitna siódemka

Podwyższyli swoje kwalifikacje, żeby lepiej uczyć uczniów
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