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9 milionów na przebudowę centrum Sycowa
Kamienica
jak nowa

Hillwood
buduje

Nowe drogi
osiedlowe

Modernizacje

w Komorowie i Zawadzie
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LGD DW oficjalnie
ruszyło z budową centrum
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Syców,
tym razem zacznę inaczej.
„Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? – zapytała Alicja.
- To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść
– odparł Kot-Dziwak.
- Właściwie wszystko mi jedno.
- W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz”.
Ten fragment „Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla
zainspirował mnie do napisania tego tekstu o podejmowaniu
decyzji, stawianiu sobie celów oraz miejscu, w którym w tym
momencie znajduje się Miasto i Gmina Syców.
Pewnie najłatwiej byłoby, gdybyśmy od razu wiedzieli, dokąd zmierzamy, co mamy wyremontować, co wybudować,
gdzie powstaną nowe miejsca pracy. Kiedy trzy lata temu
zostawałem burmistrzem, nie mogłem nawet marzyć, że tyle
rzeczy uda się osiągnąć w tak krótkim czasie. Razem z Radą
Miasta szukamy rozwiązań, które mają zaspokoić potrzeby
jak największej grupy mieszkańców. I nawet jeśli dotarcie
do celu zajmuje nam czasami więcej czasu niż cierpliwość
mieszkańców, to ostatecznie udaje się wypracować konsensus, a sama droga jest fascynującą przygodą, na której spotykamy i poznajemy nowe osoby i ich potrzeby.
Dzisiaj Miasto i Gmina Syców bierze odpowiedzialność za
swoje losy. Nie pozwala decydować innym o tym, gdzie jest
jej miejsce. Jesteśmy ambitną gminą, która dynamicznie się
rozwija, dba o wszystkie grupy społeczne i każdy, kto chce
się w niej realizować, znajdzie swoje miejsce.
Odchodzący rok to rok historycznych zmian. Powstaje
pierwszy duży zakład pracy przy S8, otrzymaliśmy prawie
9 milionów zł na przebudowę centrum miasta, które po
remoncie na kolejne dekady zmieni swoje oblicze. W 2021
roku wydaliśmy na inwestycję kolejne 10 milionów zł, trwają
zaawansowane prace nad powrotem pociągów do Sycowa.
Nad Zalewem w Stradomi Wierzchniej buduje się Centrum
Informacji Turystycznej, a w przyszłym roku rozpocznie się
budowa bazy noclegowej w postaci kilkudziesięciu domków,
które zabezpieczą dynamiczny rozwój turystyki w naszym
regionie.
Na rok 2022 patrzymy bardzo optymistycznie. Na inwestycje w planie budżetu przewidziana jest rekordowa kwota
w historii Gminy Syców, 18 milionów zł! Jesteśmy zmotywowani, żeby tempo inwestycji nie tylko utrzymać, ale jeszcze
zdecydowanie przyspieszyć. W następnym numerze gazety
szczegółowo opiszemy, co będziemy realizować.
Kończąc, odsyłam Państwa na ostatnia stronę, gdzie razem
z przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Dziergwą
pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia świątecznonoworoczne.
Z wyrazami szacunku,
Dariusz Maniak
Burmistrz Miasta i Gminy Syców
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Akt Erekcyjny podpisała prezes Agnieszka Kasina...

... i burmistrz Sycowa Dariusz Maniak

To jest ważny moment nie tylko dla gminy Syców

Będzie to miejsce służące promocji całego
regionu i gminy Syców.
17 l i s t o p a d a w St r a d o m i
Wierzchniej przy zalewie w obecności Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza
Macko został uroczyście podpisany i wmurowany Akt Erekcyjny
pod budowę „Centrum Rekreacyjno-Turystycznego Dobrej Widawy”.
W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, samorządowcy z 10
gmin Partnerstwa Dobra Widawa, Zarząd przewodnicząca Rady

oraz pracownicy Stowarzyszenia
LGD Dobra Widawa, dyrektorzy
i przedstawiciele instytucji działających na obszarze Partnerstwa
Dobra Widawa. Udział wzięli również: Krystian Ulbin – prezes LGD
„Szlakiem Granitu” i lider projektu współpracy oraz wójt Gminy
Dobromierz Jerzy Ulbin.
Pani prezes LGD Dobra Widawa Agnieszka Kasina ze wzruszeniem podkreśliła, że to wydarzenie jest dla niej bardzo ważne, bo
w końcu stowarzyszenie będzie
miało świetne miejsce do tego, by
aktywnie promować region i partnerów, którzy wspólnie je tworzą.
Jeśli warunki będą sprzyjające, to
pod koniec przyszłego roku bę-

dziemy cieszyć się z inauguracji
otwarcia.
Burmistrz Miasta i Gminy Syców Dariusz Maniak podkreślił, że
Zalew Stradomia to świetna okazja do promocji tej części Dolnego
Śląska, a budowa tego Centrum
w tym miejscu to świetna okazja, by pokazywać, jak aktywnie
można tutaj wypoczywać. Kąpielisko, zaplecze rekreacji wodnej,
camping, boiska do piłki plażowej, wędkarstwo, morsowanie czy
wreszcie ogólnopolski cykl Garmin Iron Triathlon i bliskość Arboretum Leśnego sprawia, że to
miejsce jest wręcz idealne do uprawiania turystyki. Warto tu zostać
na dłużej.

Leszczynowa już gotowa
Mieszkańcy skorzystali
z odnowionej drogi już
z końcem listopada.

Z początkiem września rozpoczęła się planowana już od
dłuższego czasu modernizację
nawierzchni ulicy Leszczynowej
w Komorowie. Prace polegały na
modernizacji sieci wodociągowej,
a ich wartość szacuje się na ok.
600 tys. zł.
Trzeba dodać, że ta ulica to
łącznik pomiędzy powiatową
drogą prowadzącą z Sycowa do
Międzyborza a odcinkiem między Sycowem i Świętym Mar-

Droga w Komorowie jest już lepsza

kiem. Zgodnie z planem pod koniec listopada mieszkańcy mogli

dojechać do swoich posesji nową
nawierzchnią.
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Centrum Sycowa czeka największa
inwestycja z rekordowym wsparciem

Kamieniczki nabrały blasku

Kwota uzyskana
z „Polskiego Ładu”
pozwoli zrobić
milowy krok w rozwoju
miasta.
Ponad 8,5 miliona w projekcie
o wartości 9 milionów. Tyle Syców otrzyma w ramach programu

To będą największe środki wydane na centrum miasta

Polski Ład na przebudowę zabytkowego centrum Sycowa. To dla
wszystkich mieszkańców informacja, dzięki której możemy śmiało stwierdzić, że miasto nabierze
nowego blasku, odzyska piękno
i funkcjonalność.
Kanalizacja, wodociągi, infrastruktura elektryczna i wreszcie

Mieszkańcy zyskują
drogi dojazdowe

chodniki oraz drogi - to będzie
zrobione w ramach przebudowy.
Cieszymy się, że tak duża zmiana
wydarzy się w miejscu, z którego
wszyscy korzystamy oraz które
jest elementem reprezentacyjnym,
czy punktem na turystycznej trasie naszego miasta i regionu - podkreśla burmistrz Dariusz Maniak.

Nie są to wielkie inwestycje, jednak bardzo
potrzebne mieszkańcom.
Listopad w naszej gminie był
również miesiącem mniejszych inwestycji, co nie znaczy, że mniej
potrzebnych. Mieszkańcy Wioski
mają nową drogę dojazdową do
swoich posesji. To jedna z ulic tuż
przy głównej drodze, która nie miała jeszcze nawierzchni asfaltowej.
K il k a m ie się cy wcze śn iej
mieszkańcy zostali podłączeni do
wodociągów. Taką samą funkcję
pełni druga droga, która została
wyremontowana po wielu latach
oczekiwań mieszkańców Stradomi
Wierzchniej. Kolejna drogą, która
oddaliśmy do użytku, jest ulica
Sportowa w Sycowie. Wykonaliśmy tam utwardzenie nawierzchni

poprzez nakładkę asfaltową wraz
z wykonaniem pobocza. To kolejna
z ulic, na którą mieszkańcy czekali
wiele lat.
Natomiast w innej części Sycowa trwają jeszcze prace związane
z kompleksową budową drogi przy
ulicy Garncarskiej do pozostałej
części posesji. Wykonana zostanie
tam nawierzchnia asfaltowa razem
z krawężnikami i odwodnieniem
oraz wjazdy do posesji.
- W kontekście tych modernizacji
warto podkreślić, że nie tylko liczy
się wielkość samej inwestycji, ale
również potrzeby, które wynikają
z rozwoju wiosek. Mamy nadzieję,
że kolejne takie inwestycje będą regularnie poprawiały jakość stanu
tego typu dróg w coraz większej
części gminy - podkreśla Bernadera Murij, naczelnik Wydziału ITI.

przy tym projekcie będą w sposób
ciągły, co pozwoli nam najbardziej
zoptymalizować czas na ograniczenia w ruchu drogowym.
Centrum Sycowa w niedługim
czasie będzie dla nas wszystkich
miejscem, z którego będziemy
jeszcze bardziej dumni.

Kamienica w rynku ukończona
Stają się wizytówką
miasta i ważnym świadkiem jego historii.

Pierwsze prace przy remoncie
elewacji zabytkowych kamienic
w centrum miasta ruszyły już
w maju tego roku. Kolejne etapy
remontu trwały do początku listopada, kiedy to finalnie zakończono modernizację tego okazałego
budynku, znajdującego się przy
trzech ulicach.
Kamienice są teraz wizytówką
miasta, a w historii samego Sycowa stanowią one jedne z najstarszych nieruchomości z XVIII
i XIX wieku i wpisują się w zabytkowy układ urbanistyczny miasta.
W jednej z nich mieści się Muzeum Regionalne oraz sala ślubów
Droga w Stradomii Wierzchnej (na górze) została wyremontowana po wielu latach.
A Garncarska w Sycowie( na dole) jeszcze się robi

Jeszcze w listopadzie rozpoczął
się proces przygotowania kompleksowej koncepcji przebudowy
tej części miasta, a zaawansowane
prace projektowe będą prowadzone w kolejnych miesiącach 2022
roku. Po fazie przygotowania pełnej dokumentacji ogłaszać będziemy przetarg. Prace prowadzone

Powinni docenić to także turyści

Urzędu Stanu Cywilnego w Sycowie. Warto podkreślić, że na tę
inwestycję mieszkańcy czekali
bardzo długo. Mamy nadzieję, że
ta modernizacja pozwoli docenić
wartość zabytkową tego miejsca

nie tylko mieszkańcom, ale również przyjezdnym i zachęci ich do
bliższego poznawania historii miasta i pogranicza śląsko-wielkopolskiego. A jest naprawdę sporo do
zobaczenia!

Podpisana umowa na modernizację
ulicy Kossaka
To zadanie kosztować
będzie ok. 3 mln złotych.

7 grudnia w obecności wykonawcy podpisaliśmy umowę na
kompleksową przebudowę ulicy
Kossaka w Sycowie. W ramach
tego zadania będzie wymiana
kanalizacji deszczowej, budowa
chodnika, nowe oświetlenie oraz
nowa nawierzchnia asfaltowa. Remont będzie wykonany na odcinku
od skrzyżowania Daszyńskiego do
Malczewskiego.
- Zadanie realizujemy z FDS
z dotacją wysokości 70%. Całość
zadania to kwota ok. 3 mln złotych. To jedna z większych reali-

Podpisanie umowy to pierwszy ważny krok do naszego celu

zacji zaplanowanych na 2022 rok,
gdzie zmiany infrastrukturalne
będą bardzo widoczne - mówi
Bernadeta Murij z UMiG w Sycowie.

Wszystkich mieszkańców już
prosimy o cierpliwość na czas
prowadzenia remontu. Ruszamy
zaraz po Nowym Roku, by prace
mogły zostać zakończone jesienią.
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Zmodernizowaliśmy 12 przejść dla pieszych
Zrealizowanie postulatu
mieszkańców Sycowa
kosztowało 410 tysięcy
złotych.

Kolejna ważna dla mieszkańców miasta inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo rozpoczęła
się z końcem października. Wówczas to przystąpiono do remontu
12 przejść dla pieszych w ramach
zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w obrębie przejść
dla pieszych w centrum miasta
Syców”.
Wykonano nową nakładkę asfaltową, oznaczono nowe pasy poziome oraz doświetlono wszystkie
przejścia.

Centrum Sycowa zmieniło się w plac budowy

- Był to problem, który często
pojawiał się podczas rozmów
i dyskusji o bezpieczeństwie
w mieście - mówi Burmistrz

Miasta i Gminy Dariusz Maniak.
Projekt współfinansowany był
ze środków budżetu Wojewódz-

To musi się podobać wszystkim

twa Dolnośląskiego w formie
dotacji celowej w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz
Pomocy Rozwojowej 2021”.

Wartość inwestycji wyniosła
około 410.000 zł, z czego kwota
dofinansowania to około 124 tys.

Zawada i Stradomia Wierzchnia z nowymi chodnikami
Bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego poprawiło się.
W drugiej połowie października
rozpoczęła się przebudowa drogi
w Sołectwie Zawada, a dokładniej modernizacja pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na
odcinku Wojciechowo - Zawada.
Prace mają zakończyć się jeszcze
w tym roku. Inwestorami są Gmina Syców oraz DSDiK.
- Dla mieszkańców tej miejscowości to świetna wiadomość, bo
pomimo dużego ruchu na tej drodze, dopiero teraz udało się dograć
wszystkie formalności i w końcu
będzie tu bezpieczniej - ocenia
burmistrz Dariusz Maniak.

Szczególnie przy zakręcie chodnik jest potrzebny

Wykonanie chodnika bez wycinania drzew nie było łatwe

Podobną realizacją była budowa
chodnika w Stradomi Wierzchniej,
gdzie trwały prace związane z mo-

listopada prace te były bardzo zaawansowane. Budowa chodnika
w Stradomi Wierzchniej w kierun-

Kamienica
z nowym dachem
przy Ogrodowej

dernizacją części drogi powiatowej oraz wykonaniem chodników
i odwodnienia. W drugiej połowie

ku Stradomi Dolnej zdecydowanie
poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Hillwood już buduje

To początek rewitalizacji ulicy

Małymi krokami
będziemy zmieniać tę
ulicę.
Wyremontowaliśmy kamienicę
i odnowiliśmy elewację na jednej
z najstarszych kamienic w mieście,
tym razem chodzi o budynek na ul.
Ogrodowej. Wymieniliśmy pokrycie dachowe i elewację.

Temat ulicy Ogrodowej przewija się w Sycowie od lat. Małymi krokami będziemy to zmieniać! W przyszłym roku zrobimy
kolejne dwie elewacje, a następnie zajmiemy się podwórkami od
środka.
To kolejny etap zmian w wyglądzie centrum miasta.

Na placu budowy centrum logistycznego widać już duży ruch i stanęły rusztowania. Ten widok cieszy!
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Street workout już gotowy
do nowego sezonu!

Dokończenie przebudowy
ulicy Daszyńskiego
i finalne oświetlenie

1 Maja jest już doświetlona i bezpieczna

Kierowców prosimy
jeszcze o cierpliwość.
W lipcu trwały prace remontowe
przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Wrocławskiej i 1 Maja. Polegały
one na frezowaniu nawierzchni as-

Sycowska młodzież już nie może się doczekać sezonu

Kto jeszcze nie spróbował, powinien o tym
pomyśleć i rozpocząć
przygotowania.
Z końcem listopada zakończyliśmy prace przy strefie aktywności
tuż przy ulicy Ogrodowej w Sycowie. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni efektem prac, a usportowieni
sycowianie, którzy uwielbiają tego
rodzaju aktywność, już nie mogą
się doczekać, kiedy wiosenna aura
pozwoli im sprawdzić swoje możliwości.

Jeśli ktoś z Was nigdy nie trenował tej dyscypliny, ma okazję, by
przygotować się na nowy sezon.
Ta namiastka parkouru wciąga tak
bardzo, że jak raz się jej spróbuje,
to ciężko przestać ćwiczyć.
- Cieszymy się, że powstają takie miejsca w Sycowie, bo jak pokazuje doświadczenie, realizację
pomysłów mieszkańców zawsze
cieszą się dużym zaangażowaniem
podczas użytkowania - mówi Łukasz Shonfelder, który jako radny
wspierał ten projekt.

Tęczowa wkrótce
z nowym placem zabaw

W grudniu realizowaliśmy montaż pierwszych zabawek do nowego placu
zabaw przy ul. Tęczowej w Sycowie. Będzie to wyjątkowe miejsce dla mieszkańców osiedla.
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Daszyńskiego jest jaśniejsza

faltowej po kilku dniach od utwardzenia w systemie długotrwałej
odporności na ścieranie.
Zakończyliśmy
poprawę bezpieczeństwa
Teraz dla wszystkich kierowców, rowerzystów oraz pieszych

krzyżówka, przy której stoi
111-letni dąb jest w pełni bezpieczna. Udało się wreszcie zainstalować finalne oświetlenie,
które zdecydowanie polepszyło
widoczność.

Usługi medyczne jeszcze
bardziej dostępne
Nasz ośrodek zdrowia
stale się zmienia - na
plus!
SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie po dwóch latach od złożenia
wniosku na program „Dostępność
plus dla zdrowia” został zakwalifikowany do programu i podpisała
umowę na realizację.
Celem programu „Dostępność
plus” jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym
i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, tj. architektury,
transportu, edukacji, służby zdrowia, cyfryzacji, usług i konkurencyjności do potrzeb wszystkich
obywateli.
Przychodnia nasza w ramach
projektu przebuduje rejestrację,
zakupi meble dla osób ze szczególnymi potrzebami, postawi
kiosk telemedyczny, gdzie pacjent
za darmo będzie mógł samodzielnie lub przy pomocy koordynatora
wykonać podstawowe badania,
zakupi przenośne urządzenia medyczne typu EKG, USG, którymi
będzie można wykonywać badania
w domu pacjenta, dostosuje stronę
internetową dla osób ze szczególnymi potrzebami itp. Wartość projektu to ponad 300 tys. zł.
W grudniu w przychodni uruchamiany jest projekt POZ+ - jest
to forma opieki koordynowanej,
która ma wyróżniać się racjonalną
i zaplanowaną współpracą zespołu
medycyny rodzinnej/POZ i konsultujących specjalistów, opartą
o zasadę przenoszenia kompetencji
na najniższy efektywny poziom.

Nowy nabytek - unit stomatologiczny

POZ+ ma się charakteryzować aktywnym rozpoznawaniem

potrzeb zdrowotnych pacjentów
oraz ich zaspokajaniem w sposób
zaplanowany. Służyć temu mają
populacyjne programy profilaktyczne oraz programy opieki koordynowanej nad chorymi przewlekle.
Dzięki dotacji z Urzędu Miasta
i Gminy Syców przychodnia zakupiła nowy unit stomatologiczny,
który na pewno będzie lepszy dla
pacjenta.
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Świętowaliśmy niepodległość
Uroczystości odbyły się
w centrum Sycowa.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbywały się
w centrum Sycowa. Był hymn
narodowy, przemowa Burmistrza
Miasta i Gminy Syców Dariusza
Maniaka, poczty sztandarowe, a na
końcu złożenie kwiatów pod pomnikiem.
W uroczystości brali udział
przedstawiciele sycowskiego samorządu, służb mundurowych,
instytucji budżetowych, szkół podstawowych z gminy Syców oraz
działających tutaj stowarzyszeń.
Dziękujemy wszystkim za liczny
udział!

Podniosła uroczystość, zaangażowani mieszkańcy i duma z niepodległości...

Zapraszamy na wystawę
„Sycowscy regionaliści. Patroni sycowskich
ulic” - to tytuł ekspozycji
w Muzeum Regionalnym.

11 listopada odbył się wernisaż
wystawy „Sycowscy regionaliści.
Patroni sycowskich ulic”. Gości powitała dyrektor Centrum Kultury
w Sycowie Paulina Syposz-Ciemny, mówiąc: „Regionalizm jest
środkiem do nowego spojrzenia na
teraźniejszość i przeszłość. Bo jutro i dziś to tolerancja, akceptacja,
wielokulturowość i konieczność
sięgania do doświadczeń różnych
wspólnot”.
Wystawa powstała przy współpracy Muzeum Regionalnego z Towarzystwem Miłośników Sycowa.
Agnieszka Kuświk-Jasień opowiedziała o ekspozycji, jej tworzeniu
i postaciach zajmujących się na co
dzień dokumentowaniem i pisaniem
historii naszej „małej ojczyzny”,
które zostały upamiętnione na kolejnych planszach.

Prezes Towarzystwa Miłośników
Sycowa Beata Łukawska opowiedziała o wieloletniej współpracy
z muzeum oraz o wydawanych zarówno przez Muzeum Regionalne,
jak i Towarzystwo Miłośników Sycowa „Zeszytach Historycznych”.
Burmistrz Dariusz Maniak podkreślił, że niezwykle istotne jest pielęgnowanie pamięci o ważnych dla
naszego miasta postaciach.
Muzeum Regionalne w Sycowie
wydało folder do wystawy oraz 39.
numer „Zeszytu Historycznego”.
W „Zeszycie” są artykuły dotyczące działalności Domu Śląskiego (autorka Silke Fildenstein), obyczajów
dożynkowych (Agnieszka Szepetiuk-Barańska), historii i przeszłości Stradomi Wierzchniej (Michał
Kaschytza) i Bukowiny Sycowskiej
(Cezary Konwa), artykuł o nieistniejącym bractwie kurkowym i regionalizmie (Edmund Goś).
Pismo dostępne jest w muzeum,
bibliotece i domu kultury.
Wystawa potrwa do połowy
stycznia 2022 roku.

Pamięć o zmarłych

W dniu Wszystkich Świętych znicze zapłonęły też przy obelisku zamordowanych w Sycowie uczestników Powstania Warszawskiego

Łuczniczy Haloween odbył się po raz 10.

To było atrakcyjne i barwne przedsięwzięcie

Ta impreza niezmiennie
przyciąga uczestników
i publiczność.
Dziesiąty - jubileuszowy - Łuczniczy Haloween spotkał się z dużym zainteresowaniem. Obecni
byli „Braciszek Tuck”, „Strach na

wróble z Oz”, „La Catrina” rodem
z Meksyku czy jeden ze zbiegów
z La casa de papel. Wśród jesiennych liści kryły się jeszcze inne
zjawy. My mogliśmy dostrzec jedynie te, które siadały na ręce ich
opiekuna - orła czy sówkę. W tle
słychać było tam-tamy, które to-

warzyszyły rytmicznemu machaniu łyżkami przy talerzach strawy.
Pamiątkowe rękodzieła trafiły do
sakw prawie stu uczestników.
- Jak co roku zabawa liczyła się
bardziej niż sportowa rywalizacja
- podkreśla Zbigniew Ligus, dyrektor sycowskiego MOSiR-u.

Syców zakwitł chryzantemami

Te piękne kwiaty, listopadową porą, po raz kolejny ubarwiły kilka miejsc w Sycowie
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Sala edukacyjna „Ognik”
została otwarta

7

Mikołajki na 102!

Otwarcie sali edukacyjnej to powód do domy

Nasza gmina wsparła
tę edukacyjną inicjatywę Państwowej Straży
Pożarnej.
17 listopada przy Komendzie
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Sycowie uroczyście otwarto
„Salę edukacyjną Ognik” dla dzieci
i młodzieży z powiatu oleśnickiego.
Ideą, która przyświecała twórcom tej sali, czyli PSP, było stworzenie dogodnych warunków do
prowadzenia w tutejszej komendzie praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa,
w szczególności przeciwpożarowego, dla wszystkich dzieci i mło-

dzieży będących mieszkańcami
naszego powiatu.
Na uroczystym otwarciu byli:
Dolnośląski Komendant PSP st.
bryg. mgr inż. Marek Kamiński,
Komendant Powiatowy st. bryg.
Andrzej Fischer oraz przedstawiciele sycowskiej JRG PSP,
wszystkich samorządów z powiatu
oleśnickiego, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Oleśnicy,
policji oraz Lasów Państwowych.
Gmina Syców przeznaczyła
na wsparcie wyposażenia tej sali
7.200 zł. Koszt całej inwestycji
wyniósł 160 tys. zł. Gratulujemy
tej inicjatywy i mamy nadzieję, że
świadomość bezpieczeństwa pożarowego, dzięki edukacji w tym
miejscu, będzie jeszcze większa.

Sport i rekreacja
dla całych rodzin

Świąteczny klimat i dobrze znani bohaterowie

Nagrodzono finalistów
konkursu „Stop przemocy! Start empatii”.
5 grudnia odbył świąteczny jarmark z rękodziełem. Były swojskie
jadło, świąteczne animacje, wystę-

py najmłodszych sycowian i oczywiście przybył Święty Mikołaj.
Nagrodziliśmy również finalistów konkursu „Stop przemocy!
Start empatii”.
- Ogromnym zaskoczeniem był dla
nas wysoki poziom tego konkursu i to nas bardzo cieszy. Prace można

oglądać w Bibliotece Publicznej podkreśla Joanna Grądecka, kierownik MGOPS w Sycowie.
Gdy się już ściemniło, przywitaliśmy się z Rudolfem. Podobno
zaczyna się oswajać z naszymi
mieszkańcami i nawet lubi, jak się
niego do uśmiechamy...

Przebojowy koncert w CK
Publiczność nagrodziła
artystów owacjami na
stojąco.

Było wesoło i trochę strasznie

Atrakcyjną imprezę
zorganizował dla mieszkańców WKS MOSiR.
W sobotę 23 października, po zawodach łuczniczych, odbył się Rodzinny Piknik Sportowo - Rekreacyjny pod hasłem „Lepiej z łuku
puścić strzałę niż w nałogu trwać
wytrwale”. Organizator - WKS
MOSiR Syców - realizował imprezę w ramach programu profilaktyki
alkoholowej.
Były warsztaty gry na bębnach
afrykańskich, loty sokołów, rywalizacja sportowa i animacje dla dzieci. O dziwo, dużym zainteresowaniem cieszyła się też gra w boule,
w której arkana wprowadzali jej
miłośnicy z UTW „Sursum Corda”.
Powodzeniem cieszyła się mała
sztafeta sportowa z miejscami do
wykonywania zadań przez najmłodszych uczestników: Stacja
Animacja, Łucznicze Wtajemniczenie, Zona Badmintona, Tajemnice Darta oraz zmagania z Robotem
Tenisowym.
Aż 28 wystawców – rękodzielników i wytwórców lokalnych przy-

smaków - pod egidą LGD „Dobra
Widawa” wystawiło imponujący
asortyment rękodzielniczy i lokalne
wyroby zdrowej żywności. Wśród
nich prezentowały swoje wyroby
lub dokonania KGW Komorów
i Rodzinne Ogrody Działkowe
„Zgoda”.
Miesz kańcy Sycowa i i n ni
uczestnicy imprezy namalowali
obraz, strzelając z łuku strzałami
zaopatrzonymi w pojemniki z kolorowymi farbami. Teraz można
go oglądać w pełnej krasie w sali
kawiarnianej MOSiR-u.
Były konkursy dla dzieci i młodzieży, a za wyniki w grach sportowych, za pomysłowe kostiumy
tematyczne, a także za wysoką
świadomość w zakresie profilaktyki zagrożeń nałogami uczestnicy
obdarowywani byli nagrodami.
Ogromny wkład pracy w organizację miasteczka piknikowego
wnieśli druhowie i druhny jednostek OSP Syców, Działosza, Zawada i Stradomia. Wszystkim, którzy
w tym dniu pomagali i brali udział
w przygotowaniach, zarząd klubu
serdecznie dziękuje.

13 listopada w Centrum Kultury w Sycowie odbył się „Przebojowy koncert” w wykonaniu Grupy
Revas. Zespół złożony ze zdolnych i różnych w swojej ekspresji
wokalistów okazał się dla zgromadzonej publiczności nie lada
atrakcją. Wśród piosenek mogliśmy usłyszeć przeboje Zbigniewa
Wodeckiego, Grupy Vox, Skaldów,
Bajmu, Zdzisławy Sośnickiej czy
Krystyny Prońko.

Oczarowali sycowską publiczność

Światowy Dzień Pluszowego Misia
Imprezę przedszkolaków objął honorowym
patronatem burmistrz
Sycowa.

25 listopada br. w Publicznym
Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Sycowie odbyła się bardzo
ważna uroczystość. Obchodziliśmy święto Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz Patrona Przedszkola. Z tej okazji zaproszone
zostały inne placówki do wspólnego świętowania. Sycowskie przedszkolaki chętnie zaprezentowały
nam się na scenie, recytując wiersze, śpiewając piosenki i tańcząc.
Pomimo iż tegoroczne spotkanie
było trochę niecodzienne (występy dzieci spoza naszej placówki
obejrzeliśmy na nagraniach nadesłanych przez ich opiekunów), to
i tak przyniosło wszystkim dużo

emocji. Jak to bywa podczas uroczystości, był też duży tort i głośne „Sto lat!” dla naszego patrona
– Misia Uszatka, a dla małych wy-

Miś uszatek to ich największy przyjaciel

konawców upominki. Cała uroczystość została objęta Honorowym
Patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Syców.
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Jubileusze małżeńskie 47 par

Samorządowcy gratulowali i stawiali ich za wzór

Sycowianie świętowali małżeńskie gody - diamentowe, szmaragdowe i złote.
Aż 47 par małżeńskich zostało odznaczonych w USC w Sycowie przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców Dariusza Maniaka
i przyjmowało gratulacje od sycowskich radnych.
Wszystkim jubilatom składamy raz jeszcze najserdeczniejsze życzenia: dużo miłości oraz kolejnych lat w szczęściu i zdrowiu!

Pszczółki w bibliotece

Bogatsi o wiedzę na temat pszczół

Doroczna impreza
gminnej placówki
ogniskowała się wokół
tematyki pszczelarskiej.
Za nami kolejna, 10. już, Noc
Bibliotek zorganizowana 8 października w Bibliotece Publicznej
w Sycowie. Tym razem bawiliśmy
się z Przyjaciółmi ze Stumilowego
Lasu.
Gościem specjalnym był Mariusz
Muskała, który przybliżył ciekawostki z życia pszczół i pszczelarstwa. Uczestnicy mieli okazję

przymierzyć strój pszczelarza oraz
spróbować słodkiego miodu. Kolejnym etapem były zabawy ruchowe oraz wyzwania manualne,
które rozpoczęliśmy od zrobienia
pszczółki z rolki po papierze, bawiliśmy się w marchewkowe podchody, graliśmy w grę integracyjną
Wieża, polowaliśmy na plastry miodu, tak aby nie zbudzić pszczółek.
Z zawiązanymi oczami przypinaliśmy zagubiony ogon Kłapouchego.
Na zakończenie wykonaliśmy
swojego „ściereczkowego” Puchatka.

Jeż spod miasta Zgierza dotarł do Sycowa!
Jedna z przygód sympatycznego bohatera
literackiego wydarzyła
się u nas.
Centrum Kultury w Sycowie brało udział w projekcie „Podróże jeża
spod miasta Zgierza” i wspólnie
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
w Sycowie stworzyło historię jeża,
który poznaje nasze miasto. Historię tę można przeczytać w książce
będącej zwieńczeniem projektu.
Jeż odwiedził 10 miast w Polsce,
w tym Syców. Centrum Kultury
Dziecka Zgierz otrzymało dofinansowanie na projekt pn. „Podróże jeża spod miasta Zgierza”
ze środków programu „Ojczysty dodaj do ulubionych” Narodowego
Centrum Kultury. Cel to napisanie
10 nowych historii przygód jeża
spod miasta Zgierza. Ogromnie
cieszy nas, iż jedna z jeżowych historii dotyczy Sycowa.
29 października 2021 r. w Starym Młynie w Zgierzu odbyło się
podsumowanie projektu „Podróże
Jeża spod miasta Zgierza”, koor-

Spotkanie z jeżem w Zgierzy

dynowanego przez Centrum Kultury Dziecka Zgierz. Inicjatorką
była Karolina Miżyńska, a udział
w nim wzięło 10 instytucji z całej
Polski, w tym Centrum Kultury
w Sycowie, które reprezentowały
dyrektor Paulina Syposz-Ciemny
i Agnieszka Kuświk-Jasień z Muzeum Regionalnego.
Na uroczystym podsumowaniu
w przepięknej scenerii Starego
Młyna uczestnicy otrzymali pa-

miątkowe dyplomy oraz książkę
z nowymi przygodami jeżyka.
Opowieść sycowską pisały studentki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Sursum Corda” w Sycowie: Danuta Cieciura, Barbara
Winkowska, Maria Jarczewska,
Czesława Marzec, Krystyna Maciejewska, Elżbieta Dumańska.
Animatorką grupy była Agnieszka Kuświk-Jasień z Muzeum Regionalnego w Sycowie.
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Inauguracja Ogólnopolskiej
Nowa radna
Karty Seniora w naszej gminie!
Od 5 grudnia mamy
nową Radną Miejską.

To Bożena Dziwińska-Karaba,
jest mężatką i ma dwoje dzieci.
Ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje
jako nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz sycowskiego
Samorządu.

Świąteczna karteczka
Sycowianie po raz pierwszy skorzystają z OKS

To działanie na rzecz
wygodniejszego życia
seniorów.
W samo południe sycowscy
emeryci zebrali się w Centrum
Kultury, by wspólnie zainaugurować wprowadzenie w jednej
z 10 gmin w Polsce Ogólnopolskiej Karty Seniora zainicjowanej
przez #Manko i Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego. W uroczystości udział wzięli

m.in. burmistrz Dariusz Maniak,
wiceburmistrz Marzena Guder,
radny Łukasz Schoenfelder, prezes
PZERiI Oddział w Sycowie Marek
Howański, prezes UTW „Sursum
Corda” Krystyna Maciejewska,
ambasador zdrowego stylu życia
„Głosu Seniora” Marek Pilch oraz
zaproszeni goście i seniorzy.
W trakcie inauguracji na ręce
burmistrza przekazano certyfikat
przystąpienia do Ogólnopolskiej
Karty Seniora. Seniorzy wysłuchali też prelekcji o zdrowym stylu

życia oraz mogli wypisać deklarację przystąpienia do programu.
Uroczystość uświetnili swoimi
występami Sycowiacy i Zawadiacy.
Karty można wypełnić w UMiG
w Sycowie lub zabrać je do domu.
Już wkrótce więcej informacji,
gdzie będzie można korzystać
z OKS.
To kolejny ruch w kierunku
jeszcze wygodniejszego życia dla
naszych seniorów.

Nadjechał pociąg specjalny
Ucieszyliśmy się z powrotu udanej kolejowej
inicjatywy.
11 grudnia na stacji PKP w Sycowie mieliśmy okazję przeżyć przejazd specjalnego pociągu z okazji
wspomnienia 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Oleśnickie
Stowarzyszenie Miłośników Techniki Olsensium z tej okazji zorganizowało ponadto na każdej stacji
wydarzenia, podczas których wspominało tamte trudne czasy.
W Sycowie mieliśmy okazję
usłyszeć ponadto kilka historii
pana Edmunda Gosia, który od
roku 1969 przez kilka lat był maszynistą diesla SM30 i jeździł tą
linią. Również ten sam typ lokomotywy przyjechał do Sycowa.
Cieszymy się, że po rocznej
przerwie specjalny pociąg wrócił
na tory. Czekamy też na start regularnej linii, przy uruchomieniu
której trwają już zaawansowane
prace projektowe.

Dla dzieci, które święta
spędza w szpitalu.
Podczas obchodów mikołajek
5 grudnia dzieci tworzyły kartki
świąteczne, które zostaną przekazane 21 grudnia br. pacjentom

Uczestnicy stworzyli
magiczną aurę, sprzyjającą zawieraniu nowych
znajomości i wymianie
doświadczeń.

„Twoje Fantastyczne Możliwości” to hasło przewodnie „dnia
otwartego” w MOSiR-ze. Trenerzy zaprosili na zajęcia sportowe
każdego, kto chciał popróbować
swoich sił w tych dyscyplinach.
n Sekcja Tenisa Stołowego
Zajęcia prowadzi Grzegorz Lechowicz w poniedziałki i środy

19 października odbyła się wycieczka integracyjna o charakterze
kulturowym, odkrywająca zakątki
regionu Dolnego Śląska w ramach
działań projektowych. Uczestnicy
mieli okazję odwiedzić Dzielnicę
Czterech Wyznań znajdując a się

Edmund Goś to kopalnia wspomnień

w godz. 15:45-17. Sekcja jest zgłoszona w Dolnośląskim Związku
Tenisa stołowego. Drużyna dorosłych gra w V lidze.
n Sekcja Zapasów
Trener Albert Kubicki zaprasza w poniedziałki, środy, piątki w godz. 16:30-19. Utworzone
są dwie grupy wiekowe. Sekcja
zgłoszona do Polskiego Związku
Zapaśniczego przygotowuje do
startu w pierwszych zawodach zapaśniczych.

przebywającym na Oddziale Rehabilitacyjnym oraz Medycyny
Paliatywnej w Sycowie, którzy
z różnych względów będą spędzać
te święta w szpitalu. Dzieciom
dziękujemy za piękne prosto z serca prace. Zespół MGOPS.

Gmina aktywizuje
mieszkańców

Uwaga, nadjeżdża!

Twoje sportowe możliwości
Można zapisać się na
zajęcia tenisa stołowego,
zapasów i łucznictwa.

Wspólna praca daje radość

n Sekcja Łucznictwa Tradycyjnego
Zajęcia prowadzą Piotr Czajka i Jerzy Dumański. Sekcja jest
współorganizatorem turniejów na
terenie gminy Syców, a jej członkowie biorą udział w turniejach na
terenie całego kraju. Od stycznia
2022 r. sekcja zostanie rozbudowana o program biegowy i zostanie utworzona łucznicza grupa
biathlonowa.
Do sekcji można zapisywać się
na bieżąco i trenować z zawodnikami o dłuższym stażu.

Poczta
gwiazdkowa
MOPS
To piękny, bezinteresowny gest.

Tym razem zostaną przygotowane paczki gwiazdkowe dla rodzin
z naszej gminy przy wsparciu osób
prywatnych i sponsorów. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc,
piękny gest wobec tych, którzy
tego najbardziej potrzebują.

w centrum Wrocławia. Jej granice wyznaczają ulice, przy których
stoją: kościół katolicki, kościół
ewangelicki, prawosławny sobór
i synagoga. Miejsce i jego klimat,
widoki i historia, panująca atmosfera i wspólny czas to czynniki
w integracji odgrywające najcenniejszą rolę. Cała grupa stworzyła magiczną aurę sprzyjającą
zawieraniu nowych znajomości
i wymianie doświadczeń życia
codziennego.
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Co wydarzyło się w sycowskiej „Dwójce”?
Nauczyciele robią
wszystko, by naukę
uczynić atrakcyjniejszą
i by czas w szkole nie
kojarzył się tylko z obowiązkami.
Ten rok szkolny jest szczególny dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii
Konopnickiej w Sycowie - po
wielomiesięcznej izolacji i nauce
zdalnej wszyscy musieli na nowo
przyzwyczaić się do panujących
zasad, reżimu sanitarnego i nowej
rzeczywistości. W „Dwójce” dzieje się sporo, przedstawiamy tylko
niektóre z wydarzeń ze szkolnej
kroniki.
Zacznijmy od pierwszoklasistów
- to oni uczą się funkcjonować
w zupełnie nowym środowisku.
Udaje im się to znakomicie. Pełni
zapału i radości codziennie zdobywają nowe doświadczenia, wrastając niepostrzeżenie w szkolne środowisko. Uczniowie uczęszczają
na różne zajęcia rozwijające ich
zdolności - matematyczne, taneczne, z kodowania i robotyki, ale także ekologiczne. Z uśmiechem na
twarzach i pełnym zadowoleniem
przychodzą do szkoły.

Nie ma miejsca na nudę. Stale coś się dzieje...

14 października - to oczywiście
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia wychowankowie spędzili czas ze swoimi wychowawcami, a uczniowie klas
ósmych przygotowali autorski film
opowiadający o życiu szkoły, który uświetnił obchody święta, ale
również ujawnił talenty naszych
uczniów, nie tylko aktorskie. Przy
okazji należy nadmienić, iż tego
dnia nie tylko uczniowie dziękowali swoim nauczycielom za pracę, zaangażowanie i kreatywność.
W auli XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we
Wrocławiu z rąk Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka wicedyrektor Patrycja
Przybylska-Moskwa odebrała medal Komisji Edukacji Narodowej.

W dniach 18-22 października
uczniowie klas IV-VIII przystąpili
do szkolnych etapów konkursów
zDolny Ślązak. Konkursy przedmiotowe zDolny Ślązak realizowane są w ramach Dolnośląskiego
Systemu Wspierania Uzdolnień
i obejmują następujące przedmioty
szkolne: język polski, matematykę,
historię, biologię, geografię, chemię, fizykę, język angielski oraz
język niemiecki. Kilkoro uczniów
naszej szkoły zakwalifikowało się
do etapu powiatowego: z języka
polskiego - 2 uczniów, z historii
- 1, z języka angielskiego - 1, z języka niemieckiego - 4, z matematyki - 1, z biologii - 1, z fizyki - 1,
z geografii - 1. Wszyscy zakwalifikowani uczniowie to nasz powód
do dumy, gdyż konkurencja była
duża, a same testy bardzo trudne.

22 października grupa uczniów
należących do Szkolnego Koła
Informatycznego wybrała się na
wycieczkę do Poznania na PGA
Poznań Game Arena. To największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej.
Uczniowie mogli przetestować
różne gry komputerowe, obejrzeć nowy oraz zabytkowy sprzęt
komputerowy, spotkać znanych
youtuberów oraz podszkolić swój
angielski.
Pod koniec listopada na drugą
wycieczkę realizowaną w ramach
projektu „Poznaj Polskę” wybrali
się uczniowie klas siódmych. Tym
razem był to dwudniowy wyjazd
do Opola i Ziemi Opolskiej. Starsi
uczniowie poznali ciekawe miejsca
związane z naszą historią i kultura,

jak również uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych.
To tylko niektóre z licznych
działań, jakie podjęte zostały
w ostatnim czasie w sycowskiej
„Dwójce”. Wśród nich są te cykliczne - planowane każdego roku,
ale i nowe, ponieważ cała społeczność szkolna stara się korzystać
z okazji, jakie pojawiają się wokół, by naukę uczynić ciekawszą,
atrakcyjniejszą i by czas w szkole
nie kojarzył się tylko z wysiłkiem
i obowiązkami, ale też był też
wspaniałą okazją do rozwijania
talentów, kreatywności. Z okazji
tych korzystają nie tylko uczniowie, ale również grono pedagogiczne, kierując się mottem: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi,
a zapamiętam, pozwól mi zrobić,
a zrozumiem”.

Co słychać w Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej?
Przedstawiamy wybrane wydarzenia z życia szkoły z ostatnich
dwóch miesięcy.
11 listopada w naszej szkole pamiętaliśmy o 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
- 11 listopada 1918 r. Z tej okazji
odbył się uroczysty apel, podczas
którego w wesołych i patriotycznych nastrojach obchodziliśmy
Święto Niepodległości. Apel rozpoczął się krótkim wstępem wprowadzającym uczniów w historię
Święta Niepodległości. Następnie uczniowie z klasy „0” zapre-

zentowali „patriotyczny taniec”.
W kolejnej części uroczystości
obejrzeliśmy kreskówkę ukazującą wydarzenia w listopadzie 1918
r. i przybliżającą uczniom postać
Józefa Piłsudskiego. Podsumowaniem apelu było wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. Podczas
apelu zwróciliśmy również uwagę
na równość i szacunek do wszystkich ludzi bez względu na ich narodowość, kolor skóry, czy wyznawaną religię.
6 grudnia to jeden z najsympatyczniejszych dni w całym roku w tym dniu do wszystkich dzieci
przychodzi Święty Mikołaj. Tak
było między innymi w Szkole Pod-

stawowej w Stradomi Wierzchniej.
Dziękujemy Ci, Święty Mikołaju!
Niez m ier n ie ciesz y my się
z otwarcia naszej nowoczesnej pracowni przyrodniczej. Bardzo długo czekaliśmy na możliwość nauki
w profesjonalnych warunkach.
Wreszcie wszystkie prace remontowe zostały zakończone i uczniowie klas 7 i 8 na lekcjach chemii
i biologii korzystali z bogatego zaplecza pomocy dydaktycznych i laboratoryjnych. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali
proste doświadczenia chemiczne
oparte na wytrącaniu osadu. Wizualizowana w ten sposób trudna
wiedza o reakcjach jonowych na

Pracownia przyrodnicza otwiera nowe możliwości

pewno pomoże zapamiętać treści
programowe. Po zakończonych za-

jęciach już dopytywali o następną
lekcję w pracowni.

Działo się w Szkole Podstawowej w Drołtowicach
Wycieczki, uroczystości,
konkursy i nowe pomoce dydaktyczne.

Uczniowie SP w Drołtowicach
w ostatnim czasie uczestniczyli
w wielu ciekawych działaniach
edukacyjnych. W ramach programu „Poznaj Polskę” uczniowie klas
I-III wzięli udział w wycieczce do
Krasiejowa, a uczniowie klas VII
i VIII wyjechali na wycieczkę do
Wrocławia, gdzie wzięli udział zajęciach w Hydropolis oraz obejrzeli
Panoramę Racławicką. Dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły
Wrocławski Teatr Lalek.
Samorząd Uczniowski jest organizatorem wielu imprez integrujących społeczność szkolną.
Zorganizował m.in. obchody Dnia

Nasze kochane śnieżynki

Pluszowego Misia oraz Dzień Postaci z Bajek, podczas którego dzieci zaprezentowały się w strojach
przeróżnych bajkowych postaci.
Odbyły się uroczystość Pasowania

na Ucznia oraz Dzień Jeża z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa
Syców. Podczas spotkania uczniowie wykonali budki dla jeży, które
zostały zaniesione do pobliskiego

parku. Obchody rocznicy Święta
Niepodległości zostały uczczone
wspólnym odśpiewaniem hymnu
oraz obejrzeniem przedstawienia
online w wykonaniu ósmoklasistów.
Uczniowie brali udział w uroczystościach państwowych na sycowskim rynku. W klasach 1–3
zorganizowano Dzień Zdrowego
Śniadania. Odbyły się również
spotkania andrzejkowe w klasach,
były konkursy, zabawy, wróżby.
W grudniu szkołę odwiedził Mikołaj oraz Śnieżynka. Wszyscy
uczniowie zostali obdarowani
drobnymi upominkami. W ramach
mikołajek uczniowie brali udział
w różnorakich wyjazdach. Odbyła
się również mikołajkowa wycieczka
klas młodszych do Złotego Stoku.

uczniowie klas starszych uczestniczyli w seansach filmowych we
wrocławskim kinie.
Prężnie działa Rada Rodziców.
Z jej inicjatywy przygotowano stoisko na Zlocie Mikołajów oraz zorganizowano sprzedaż ciast i ozdób
świątecznych przed kościołem
w Sycowie. Rodzice oraz pracownicy szkoły przygotowali 44 paczki
dla Domu Dziecka w Bierutowie.
Uczniowie osiągali sukcesy
w konkursach powiatowych i gminnych.
Szkoła pozyskała pieniądze na
pomoce dydaktyczne, realizując
programy: „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz
„Laboratoria Przyszłości”, realizowany w ramach „Polskiego Ładu”.
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Nowości w Szkole Podstawowej w Działoszy
Nie tylko nowe sposoby
nauczania, ale i nowe
zaplecze pomocy dydaktycznych i laboratoryjnych.

Po okresie zewnętrznej modernizacji Szkoły Podstawowej
w Działoszy zamknięty został
również remont sal. Uczniowie
mogą podczas lekcji chemii, geografii, biologii, matematyki, fizyki
i przyrody korzystać z bogatego
zaplecza pomocy dydaktycznych
i laboratoryjnych. Liczne mapy,
plansze i schematy zarówno w formie papierowej, jak i interaktywnej uatrakcyjnią zajęcia na każdym
etapie edukacji. Nowoczesne ekrany, rzutniki pisma, tablice magnetyczne, kamery mikroskopowe
zaciekawią uczniów i pozwolą
podczas nauczania zdalnego skorzystać z zasobów pracowni.
Również sposoby nauczania
uległy zmianom. W szkole reali-

zowany jest Przyrodniczy Projekt
Edukacyjny, którego celem jest
zwrócenie uwagi uczniów i ich
rodziców na konieczność ochrony
bioróżnorodności i owadów. Prowadzone są dwie innowacje pedagogiczne - „Reading is your Power” oraz „Lekturownik”, które
mobilizują uczniów do czytania
oraz doskonalenie umiejętności
językowych.
W młodszych klasach prowadzona jest „Edukacja przez
szachy”. Uczniowie mają sporo
możliwości integrowania się i poznawania własnego kraju dzięki zróżnicowanym tematycznie
wycieczkom. W ramach projektu
MEiN „Poznaj Polskę” zwiedzili
Starą Kopalnię Centrum Nauki
i Sztuki w Wałbrzychu, Muzeum
Karkonoskie w Jeleniej Górze
oraz Muzeum Zajezdnia i Ogród
Botaniczny we Wrocławiu.
W drugim semestrze realizowany będzie profilaktyczny
program globalnej interwen-

Nic tak nie cieszy jak szkolna wycieczka

cji na rzecz odporności UPRIGHT, wdrażany w celu poprawy
i promocji zdrowia psychicznego

wśród nastolatków. Jego celem
jest zapobieganie przyszłym zaburzeniom psychicznym oraz

emocjonalnym poprzez zwiększenie odporności psychicznej
u młodych ludzi.

Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie
Placówka przebija się
ze swoją pracowitością
i wiarą w ponadczasowe
prawdy.
Kalendarzowy koniec roku to
także czas zakończenia pierwszego semestru w szkole, to czas podsumowań. Podejmując się wielu
zadań, poszukiwaliśmy projektów,
które mogłyby zapewnić wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków i uczniów, stąd zgłosiliśmy
szkołę do wielu ogólnopolskich
programów, m.in. przygotowaliśmy dwa projekty wycieczek finansowanych w ramach programu
MEiN „Poznaj Polskę”. Dzięki
temu nasi uczniowie pojechali na
wyjątkową wycieczkę dwudniową do Warszawy i jednodniową
do Wadowic. Dołączyliśmy także
do programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązaczek 2021”,
w ramach którego odbyły się spotkania przedszkolaków i uczniów

z policjantem i ratownikiem wodnym. Promowaliśmy także zdrowy
styl życia, angażując uczniów do
projektu „Żyj smacznie i zdrowo”.
Dodatkowo przez pierwszy semestr uczniowie z klas 1-3 uczestniczyli w programie powszechnej nauki pływania pod hasłem
„Umiem pływać”. Realizowaliśmy
również liczne projekty edukacyjne, m.in. „W poszukiwaniu szczęścia…”, dzięki czemu gościliśmy
w szkole pisarkę Urszulę Ewertowską oraz członków Sycowskiego Klubu Górskiego „Czekan”.
Uczniowie brali też udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, m.in.
w warsztatach „Kolorowy świat
małego chemika”.
W ramach zajęć nasze przedszkolaki i uczniowie skorzystali także z różnych spotkań
(„W krainie NET”, „Programowanie z robotami Photonami”) czy
zajęć sportowych z okazji „Dnia
Zdrowego Kręgosłupa” .

Sukces motywuje do lepszej nauki

Nawiązaliśmy współpracę z wieloma instytucjami, dzięki czemu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyły się ciekawe wykłady
i spotkania. Dzięki współpracy
z PCEiK w Oleśnicy w szkole
otwarto wystawę „Raport ocalonego” poświęconą poecie Tadeuszowi Różewiczowi. Dodatkowo

odbył się wykład autorki wystawy,
a jednocześnie historyka sztuki
Tatiany Hołowni poświęcony twórczości poety.
We współpracy z Towarzystwem
Świętego Marka i prezes R. Wojciechowską zorganizowaliśmy
spotkanie poświęcone naszej „małej ojczyźnie”, a w szczególności

bohaterom ziemi sycowskiej: I.
Kupcowi i J. Franzkowskiemu.
Mogliśmy wysłuchać wykładów
m.in. A. Hołubeckiej-Zielnicy, M.
Kozłowskiej, I. Chowańskiej.
Za nami liczne sukcesy… B.
Kornatko i I.Chowańska - nasze
nauczycielki otrzymały Medal
Komisji Edukacji Narodowej.
A uczniowie zakwalifikowali się
do prestiżowego powiatowego
konkursu „zDolny Ślązak”: z języka polskiego M. Kaszyca, M. Sofiński, z matematyki: J. Musiał, M.
Sofiński, J. Wojciechowski, z geografii: O. Sołoducha.
Wśród ważnych wydarzeń przygotowanych przez nauczycieli
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest I Międzyszkolny Konkurs
„Kocham Cię, Polsko”, poświęcony
historii i kulturze Polski. W spotkaniu wzięło udział aż 6 szkół
z naszej gminy, a uczniowie reprezentujący szkołę uplasowali się na
2. miejscu.

Działania Przedszkola im. Koszałka Opałka
Kultywowanie tradycji
patriotycznych i rodzinnych to nasz proirytet.

Działania Przedszkola im. Koszałka Opałka skupiają się na przekazaniu dzieciom podstawowych
wartości. Listopad i grudzień są
miesiącami, w których szczególnie
zwracamy uwagę na kultywowanie
tradycji patriotycznych i rodzinnych. 10 listopada tradycyjnie już
przedszkolaki zaprosiły swoich
bliskich na koncert pt. „Kraj nasz
piękny”, który odbył się w Centrum
Kultury. Była okazja, by usłyszeć
piosenki i recytacje oraz podziwiać
dzieci w tańcach ludowych. Kon-

feransjerkę poprowadziły same
przedszkolaki: Natalka, Marysia,
Michał, Natan i Alan. Uroczystego
charakteru nadał wydarzeniu poczet, wprowadzają proporzec przedszkola i rozpoczynając koncert od
odśpiewania wspólnie hymnu narodowego. Trudno o bardziej wymowną i piękną lekcję patriotyzmu.
Nauczycielki Daria Jach i Aleksandra Smolis zorganizowały wśród
rodziców i dzieci zbiórkę zabawek
i gier edukacyjnych, które osobiście przekazały małym pacjentom
z Przylądka Nadziei. Akcja miała na celu uprzyjemnienie pobytu
w szpitalu chorym dzieciom. Dla
przedszkolaków była to okazja do

Przygotowali patriotyczny koncert

wykazania się empatią i chęcią
dzielenia z innymi.

W grudniu rozpoczęło się oczekiwanie na św. Mikołaja. Zgodnie z naszą tradycją dzieci ze

starszych grup odbyły wycieczkę do Szklanego Świata w Krośnicach, gdzie dowiedziały się
o sposobie wytwarzania bombek
choinkowych oraz samodzielnie
ozdabiały wydmuchane kształty.
Fantastyczna zabawa i dobry humor towarzyszyły im przez cały
dzień. Młodsze dzieci odwiedziły
Dwór św. Mikołaja w Ustroniu.
Kulminacją była wizyta św. Mikołaja w przedszkolu. Do pięknie
udekorowanej placówki przyniósł
wielkie paczki już w nocy. Czy
wszedł przez komin?... Przyjechał
saniami czy samochodem?... Tego
nie wiemy, ale radości było co nie
miara.
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