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Ponad 10 mln na kanalizację
Osiedli Królów
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Syców,
„Nigdy nie dotrzesz do celu, jeśli będziesz się
zatrzymywał i rzucał kamieniami w każdego szczekającego psa”. Tak mówił jeden z moich ulubionych
polityków - Winston Churchill.
Gmina Syców nie ma już czasu na to, żeby się
zatrzymać.
Niemniej jest garstka osób w Sycowie, która dwukrotnie w tej kadencji chciała doprowadzić do tego,
żeby Gmina Syców się zatrzymała. Żeby wrócić do
tego, co było, zanim zostałem burmistrzem. Referendum zakończyło się porażką jego inicjatorów.
Dlatego chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim za ogromne wyrazy wsparcia, które
otrzymałem przez ostatnie pół roku. Do końca
kadencji samorządu jeszcze ponad 1,5 roku. Chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do współpracy.
Mamy jeszcze wiele do zrobienia, razem możemy
więcej!
Oddając na Państwa ręce kolejny numer naszej
gazety, jesteśmy na progu wakacji.
W tym numerze znajdą Państwo podsumowanie
ostatnich miesięcy. Bardzo dużo się działo!
Zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym przebudowy centrum miasta. To warta 22
miliony złotych, największa inwestycja w historii
miasta. Oprócz tego szereg innych inwestycji, które
już zakończyliśmy, obecnie trwają albo rozpoczną
się w najbliższej przyszłości.

Syców ze wsparciem
w wysokości 10,2 mln
złotych na infrastrukturę kanalizacji sanitarnej
i deszczowej z programu Polski Ład.
To bardzo dobre wiadomości
dla mieszkańców Osiedla Królów w Sycowie. Pozyskujemy
w drugim naborze ponad 10 mln
złotych na inwestycje w obszarze
budowy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.
- To będzie bardzo duża inwestycja w tym rejonie miasta
i cieszy nas to szczególnie z tego
względu, że to najszybciej rozwijająca się część Sycowa, która
wymaga dużych nakładów, począwszy od kanalizacji po drogi
- podkreśla burmistrz Dariusz
Maniak.
Warto dodać, że tak dużej inwestycji w jednym zadaniu i w takim zakresie w Sycowie jeszcze
nie było. Tym bardziej jesteśmy
z tego dumni. Mieszkańcy odczują realne zmiany.

To jest kosztowna instalacja z myślą o sycowianach

Chodnik w Zawadzie ukończony
To poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej DW 448, która przebiega m.in. przez Wojciechowo
i Zawadę, jest już zagwarantowane. W kwietniu mieliśmy okazję

odbyć spacer nowym chodnikiem,
który powstał przy współpracy
z DSDiK. Tam od zeszłego roku
realizowaliśmy jego budowę wraz
z infrastrukturą kanalizacji deszczowej.
To pierwsza część inwestycji, która została zrealizowana
na naprawdę dobrym poziomie

i na miarę najlepszych standardów. Teraz nie tylko mieszkańcy,
idąc przez wioskę, mogą czuć się
w pełni bezpieczni. Rowerzyści na
tym odcinku będą mieli również
nieporównywalnie lepsze warunki
do jazdy.
Dziękujemy za wyrozumiałość
podczas prowadzonych prac.

Lato zapowiada się gorące, a atrakcji w naszej
gminie nie zabraknie!
Chciałbym Państwu życzyć radosnych, beztroskich, ale przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji. Wielu słonecznych dni spędzonych
w towarzystwie najbliższych oraz przyjaciół.
Do zobaczenia na wydarzeniach kulturalno-sportowych na terenie całej gminy!

Bezpieczeństwo pieszych - o to właśnie chodziło!

Łączę wyrazy szacunku,
Dariusz Maniak
Burmistrz Miasta i Gminy Syców
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Zdjęcia: archiwum UMiG Syców
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Teraz na drodze wojewódzkiej, która przebiega przez Wojciechowo i Zawadę, wygodniej będzie jeździć rowerzystom
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Przebudowa centrum Sycowa staje się faktem
Tradycja będzie się tu
łączyć z nowoczesnością. Czekaliśmy na to
wiele lat.
Trzeba było czekać 77, a być
może nawet 100 lat, by na nowo
zobaczyć jak może się zmienić
sycowski rynek! Zabytkowa
zabudowa i kamienice, które
przeżyły liczne wydarzenia, od
wojen po przemiany ustrojowe.
Umowa została podpisana.
Wkrótce zabytkowe centrum
Sycowa połączy tradycję z nowoczesnością!
Co się zmieni w centrum Sycowa?
- To przede wszystkim kompleksowa modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wymiana sieci elektrycznej oraz nowe oświetlenie.
Ścisły rynek będzie dla wielu
mieszkańców ogromnym zaskoczeniem, bo planujemy tutaj zmianę organizacji ruchu
Przebudowana zostanie również cała płyta rynku na której
powstania nowoczesna atrakcja
turystyczna w postaci fontanny
multimedialnej. - podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Syców
Dariusz Maniak.
To jed na k n ie wsz yst k ie
zmiany jakie będą dotyczyły
tej przebudowy. Warto wskazać, że w centrum zostaną zaprojektowane nowe przystanki
autobusowe, ścieżka rowerowa,
miejsca na rowery, ergonomiczne chodniki oraz strefa parkowania, która podniesie wygodę

i bezpieczeństwo korzystania
z auta w mieście. - podkreśla
Bernadetta Murij , Naczelnik
Wydziału Infrastruktury

Dzięki wsparciu z rządowego
programu Polski Ład około 8,5
mln złotych zostanie wykorzystane jako dotacja do zadania

o wartości 22 mln zł. które jak
się okazuje będzie największą
do tej pory inwestycją infrastrukturalną na terenie naszej

gminy w historii! Syców nabierze blasku i stanie do miana
turystycznej perełki na mapie
Dolnego Śląska.

Biskupice mają nowe drogi
Dwie odnowione drogi
w tej wsi są już oddane
do użytku!
Biskupice zyskały dwie drogi
asfaltowe, które są zlokalizowane
pomiędzy drogą dojazdową do
świetlicy wiejskiej, a drogą na trasie z Sycowa do Drołtowic.

Gmina wyłożyła na te drogi 170 tys. zł

- Dzięki tej inwestycji standard
komunikacji na tych odcinkach
w końcu jest na zadowalającym
poziomie - potwierdza Kazimierz
Mieszała, który jako radny często
poruszał temat dróg w swoim sołectwie.
Zadanie o nazwie „Przebudowa dróg osiedlowych w zakresie przebudowy dróg gminnych

w m. Biskupice” zostało zrealizowane za kwotę niespełna 170
tys. zł.
Powstały dwie drogi o charakterze osiedlowym z poboczem,
o łącznej długości ponad 262 m.
Sukcesywnie będziemy realizowali kolejne i starali się pozyskiwać środki na rozwój w tym
obszarze.

Radny Kazimierz Mieszała jest zadowolony z tej inwestycji

Mieszkańcy postulowali to od dawna
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Na Szarych Szeregów wkrótce zacznie się remont

Ważny moment - formalności dopięte

Do zadania przystępuje
doświadczona i sprawdzona firma.
Umowa na Szarych Szeregów
podpisana i już wkrótce rozpocznie się jej przebudowa. Firma Strabag potwierdziła burmistrzowi
Dariuszowi Maniakowi podczas
podpisania umowy o wartości inwestycji na poziomie niespełna 5
mln zł, że swoje doświadczenie
przełoży na rzetelną i sprawną realizację.

Ta droga wymagała inwestycji władz samorządowych

To będzie kompleksowa modernizacja, która sprawi, że północna
część Sycowa zyska nie tylko bardzo dobrej jakości drogę z krzyżówką przy drodze DW 449, ale
również ciąg pieszo - rowerowy
i nową infrastrukturę kanalizacji
deszczowej wraz z nowym oświetleniem.
Mieszkańców na czas prowadzenia prac prosimy o cierpliwość
i ostrożność. O terminie wejścia na
budowę będziemy komunikować
na bieżąco.

Remontujemy Kossaka
Ta ulica w Sycowie
przechodzi gruntowną
modernizację.
Od dr ugiej połowy lutego
trwają prace na budowie, a ich
zaawansowanie potwierdza, że
wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przez jakiś czas droga była całkowicie zamknięta,
gdyż trwały najbardziej zaawansowane prace ziemne - instalacje
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przepust pod drogą, podbudowa drogi oraz krawężniki
wraz ze zjazdami. Mamy nadzieję, że już w sierpniu mieszkańcy

Aby Komorów
był aktywny

Krajobraz się zmienia...

będą mogli w pełni korzystać
z zakończonej inwestycji i wów-

Tu było wiele do zrobienia. Czekamy na końcowy efekt

czas podsumujemy całość zrealizowanej inwestycji.

Nowa infrastruktura to nowe możliwości

W Komorowie powstanie nowa infrastruktura
rekreacyjna za 60 tys. zł.

Sołectwo Komorów ubiegało
się w konkursie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku o grant
w wysokości 50% kosztów na realizację zadania rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej . Jak mówi
sołtys Komorowa Karol Zgadzaj,
dla mieszkańców ważne było,
żeby rozszerzyć miejsce, w którym będą mogli swoje popołudnia
i weekendy spędzać aktywnie
i blisko domu.
Prace rozpoczną się jeszcze
w czerwcu, by ukończone mogły
być w sezonie wakacyjnym. Całość inwestycji będzie polegała
m.in. na poszerzeniu o kolejne
dwa zestawy zewnętrznej siłowni,
przygotowanie terenu pod nowe
boisko do siatkowej piłki plażowej, zbudowanie nowego boiska
do piłki nożnej w wymiarze “or-

likowym” wraz z piłkochwytami,
zakup koszy i przygotowanie boiska do gry w koszykówkę oraz
stworzenie miejsc parkingowych.
Całkowity koszt realizacji tej
inwestycji to 59.967,67 zł, z czego
wnioskowana kwota pomocy to
29.478 zł. Pozostałe środki, czyli
30.489,67 zł, zapewnia gmina Syców.
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Lekcja historii i patriotyzmu Plac Zabaw
na Tęczowej

Tradycja patriotycznego Sycowa

Syców uczcił 231.
rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

O godzinie 11 na sycowskim
rynku gminne i powiatowe wła-

dze samorządowe, przedstawiciele Rady Miejskiej i Rady Powiatu,
sycowskich przedszkoli, szkół
gminnych oraz ponadpodstawowych, instytucji publicznych,
jednostek gminnych, sycowskich
stowarzyszeń, OSP, straży pożar-

nej, policji, Cechu Rzemiosł oraz
drużyny ZHP złożyli kwiaty pod
pomnikiem Poległym w Walce
o Wolność Polski.
To był kolejny dzień świętowania lokalnego patriotyzmu i lekcji
prawdziwej historii.

Zasłużony dla gminy Syców

Zaczyna się niezła zabawa!

Nowe miejsce i nowa jakość. Posłuży młodszemu pokoleniu sycowian.
W połowie maja, po kilkunastu
miesiącach od otrzymania grantu
z Aglomeracji Wrocławskiej, oficjalnie w towarzystwie 3-latków
z Publicznego Przedszkola nr 3
im. Małego Księcia w Sycowie,
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
Dariusza Maniaka, Jacka Kowalskiego - prezesa Aglomeracji Wrocławskiej oraz wiceburmistrz Marzeny Guder i radnych miejskich
- Bożeny Karaby - Dziwińskiej
i Agnieszki De Falco – Kuczyńskiej, otworzyliśmy miejski plac
zabaw.

- Koszt tej inwestycji to 145 tys.
zł, a środki na ten cel w 100 % pochodziły ze stowarzyszenia. I to
dzięki dobrej współpracy tej organizacji dolnośląskie miasta, takie
jak Syców, mogą się również rozwijać - mówi naczelnik Wydziału
Infrastruktury Bernadetta Murij.
Warto zaznaczyć, że tego typu
inwestycja to dla mieszkańców nie
tylko nowe miejsce do spędzania
wolnego czasu, ale również nowa
jakość, która zapewni zabawę na
wiele lat!
Cieszymy się, że południowa
część Sycowa i pobliskie osiedla
zyskały nowe miejsce, które będzie służyło młodszemu pokoleniu
sycowian!

Dary z Malsch
Łączy ich ukochanie „małej ojczyzny”

Stanisław Kozłowski
dawał świadectwo lokalnego patriotyzmu.
Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sycowie przyznano tytuł
Zasłużony dla Gminy Syców śp.
Stanisławowi Kozłowskiemu, zmarłemu 4 lutego 2021 roku prezesowi
Towarzystwa Świętego Marka
w Sycowie, nauczycielowi Szkoły
Podstawowej w Działoszy i lokalnemu działaczowi społecznemu.
Odznaczenie to odebrała z rąk
przewodniczącego Rady Miejskiej
Małgorzata Kozłowska, która ze
wzruszeniem i jednocześnie radością podkreśliła, że bycie żoną spo-

Tytuł odebrała Małgorzata Kowalska

łecznika daje satysfakcję, ale jest też
brzemieniem. To odznaczenie ma
szczególne znaczenie, bo mąż Stanisław dawał wielu osobom w swoim otoczeniu świadectwo mądrego
życia i namacalnego, lokalnego

patriotyzmu - mówiła podczas podziękowań.
Słowa o dorobku i życiu Stanisława Kozłowskiego wygłosiła również obecna prezes stowarzyszenia
Renata Wojciechowska oraz Honorowa Obywatelka Sycowa i założycielka stowarzyszenia Aleksandra
Hołubecka-Zielnica. Swoje gratulacje przekazała ponadto w liście europoseł Beata Kempa, która znała
S. Kozłowskiego osobiście i miała
okazję współpracować przy kilku
projektach.
Dla Sycowa ten dzień to święto
lokalnego patriotyzmu i świadectwo ważnej postawy miłości i oddania do miejsca, w którym się uczy,
żyje i pracuje.

Malsch, partnerskie miasto Sycowa, przekazało realną pomoc dla przyjaciół
z Ukrainy, którzy są już w naszym mieście. Wśród darów były artykuły gospodarstwa domowego, artykuły kuchenne, kołdry, pościele i koce, artykuły
chemiczne i kosmetyczne.
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Wióry leciały

Najlepsi polscy drwale spotkali się w Sycowie na zawodach Polish Trophy Stihl
Timbersports®. Dwóch najlepszych zawodników otrzymało przepustkę do
kolejnego etapu rywalizacji we Francji z europejską elitą. A 16-letni Szymon
Groenwald, najmłodszy z zawodników, ustanowił podwójny rekord świata
w kategorii junior!

100 lat Aurelii Niełacnej

WYDARZENIA

Świętowaliśmy 20 lat TŚM
To był czas podsumowania owocnej działalności i podziękowań za
współpracę.

To było wydarzenie, które na
długo zapadanie w pamięci nie
tylko członkom stowarzyszenia,
ale też zaproszonym gościom
i przyjaciołom, którzy przez tyle
lat wspierali wiele inicjatyw założycieli.
Do Muzeum Regionalnego
w Sycowie na spotkanie jubileuszowe przybył sycowski samorząd - burmistrz Sycowa, radni
miejscy, przedstawiciele powiatu,
województwa, europposłanki Beaty Kempy, sycowskiej parafii pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, sycowskich placówek oświatowych, członkowie stowarzyszenia, przyjaciele, współpracownicy
i najbliższa rodzina.
Renata Wojciechowska oraz
Małgorzata Kozłowska - prezes
i wiceprezes - dziękowały za wiele
lat owocnej współpracy wszystkim
zebranym.
Po oficjalnych podziękowaniach
i przemówieniach goście mogli
obejrzeć film dokumentalny „20
lat Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie”, który przybliżył
liczne inicjatywy. Potem odbył się
krótki koncert muzyki klasycznej

Czas podsumowań, czas podziękowań...

w wykonaniu artystów z wrocławskich szkół i akademii muzycznych. Zwieńczeniem tego spotkania był wernisaż wystawy obrazów
„Znaki Przedborskie” autorstwa
Zbigniewa Podurgiela.

Polarex Cup – sukcesem!
Starty psów dostarczały
emocji i radości.

Życzymy jej dobrego zdrowia!

To wspaniały jubileusz
naszej mieszkanki.
W pierwszej połowie maja świętowaliśmy wspaniały jubileusz
naszej mieszkanki. Był rok 1946
i pani Aurelia wraz z rodziną przyjechała do Sycowa z Trzebnicy.
Pamięta dobrze sycowski zamek,
doktora Jakimowicza, pielgrzymki
na Święty Marek i ten etap, kiedy
blisko jej domu budowali Szkołę
Ponadpodstawową w latach 70.
Mogliśmy wspominać, że dzięki
jej mądrości i ciężkiej pracy wychowała wspaniałe potomstwo.
Cieszymy się razem z nią i życzymy jej wielu sił oraz fantastycznego zdrowia!

Raz jeszcze gratulujemy Stowarzyszeniu i cieszymy się, że tyle
wspaniałych wydarzeń i dzieł na
zawsze wpisało się w historię Sycowa!

Prawie 120 psich zaprzęgów
w różnych kategoriach wystartowało na pierwszej edycji Polarex
Cup w Komorowie, który, jak się
okazało, podbił serca nie tylko
uczestników, ale i kibicujących.
Klimat „psiego miasteczka”
od momentu pierwszych kroków
w kierunku zawodów każdego
mógł wprawić w wyjątkowy nastrój. Ujadanie czworonogów były
słychać z oddali. Był to jednak
głos euforii, radości i emocji, jakich dostarczały starty kolejnych
drużyn biegowych. Od duetów
pies - biegacz, po pies - rowerzysta, a kończąc na 3 parach psów
i zaprzęgu kołowym. Trasa była
średnio trudna i taka przyniosła
zawodnikom nie lada wyzwanie.
Było błotko i były ostre wiraże.
Ostatnia prosta cieszyła najbardziej. Po prostu pieskie życie!

Pieski wytrenowane do biegów traktują to jako zabawę
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Dni Sycowa wróciły, a publiczność dopisała

A na scenie gwiazdy
lokalne i krajowe.
Syców bawił się podczas pierwszego dnia Dni Sycowa na koncertach Cleo oraz Piotra „KęKę”
Siary.
Nie obyło się bez emocji również
na lunaparku, który zgromadził
setki mieszkańców. Cieszymy się,

że tego dnia mogliśmy wreszcie
być razem, mimo psotnej pogody.
Dziękujemy za wspólną zabawę!
To trzeba było przeżyć! Pełen występów artystycznych był również
drugi dzień święta miasta. Rozpoczął się od naszych lokalnych artystów. Cieszymy się szczególnie
z trzech występów grup zasłużonych dla krzewienia regionalnego

patriotyzmu - Zawadiaków i Sycowiaków oraz UTW.
Bo choć średnia wieku jest już
seniorska, to trzeba im przyznać
hart ducha i miłość do tego, co gra
im w duszy.
Wieczornymi gwiazdami byli
AnDreoEKarina, a na finałowym
koncercie Dni Sycowa wystąpił
Papa Dance.

sycow.pl nr 10

8

Kącik dla rodziców i dzieci

WYDARZENIA

Przyjechał Pociąg
Repatriantów

Inicjatywa potrzebna, bo zagrożeń przybywa

Otworzyliśmy terapeutyczny kącik dla rodzica i dziecka!
Wyzwaniem dzisiejszym czasów są tzw. uzależnienia behawioralne, czyli związane z funkcjonowaniem w świecie online, cyber
aktywnością, fonoholizmem oraz
inne negatywnie oddziałujące na
dzieci zachowania, do których
trzeba podejść poważnie.
W marcu tego roku nasza gmina
i wiceburmistrz Marzena Guder za-

inicjowała wprowadzenie do planu
profilaktyki uzależnień gminy Syców nowatorskie rozwiązanie pomocy dzieciom i ich rodzicom. To
pokłosie pandemii oraz coraz większej aktywności dzieci w świecie
online, czego w skrajnych sytuacjach nie da się kontrolować.
Otworzyliśmy specjalne miejsce dla dzieci i rodziców, którzy
będą mogli uzyskać wsparcie terapeutyczne w takich sytuacjach.
Punkt ten będzie czynny 4 razy
w tygodniu w godzinach od 16:00

do 20:00 i jest prowadzony przez
specjalistów od uzależnień i terapii
rodzinnych, a koordynowany jest
przez Darię Ciesielską.
Ogromne wsparcie w działalności będą mieli również szkolni pedagodzy, którzy dzięki temu miejscu będą mogli aktywnie pomagać
swoim podopiecznym!
Cieszymy się, że Syców będzie
aktywnie pomagał naszym najmłodszym mieszkańcom! Więcej
szczegółów pod numerem 62-78551-65.

Dzień Strażaka

Po raz kolejny do Sycowa zawitał Pociąg Repatriantów, czyli historyczna
rekonstrukcja przybycia Polaków na Ziemie Zachodnie. To wspomnienie,
które pozwala nie tylko zaznajomić się z historią ziem sycowskiego pogranicza śląsko-wielkopolskiego, ale również namacalne świadectwo żywego
zainteresowania linią 181, która już wkrótce zostanie zrewitalizowana
i pociągi znów tutaj powrócą!

Dzień Strażaka strażacy, mieszkańcy i władze gminy obchodzili w Drołtowicach. Po mszy ze sztandarami w kierunku
remizy przemaszerowali ochotnicy z OSP Syców, OSP Drołtowice, OSP Działosza, OSP Stradomia Wierzchnia, OSP
Zawada i OSP Szczodrów. Towarzyszyli im m.in. burmistrz Dariusz Maniak, a zarazem prezes gminnego OSP, Jan
Osiecki - gminny komendant OSP, st. bryg. Andrzej Fischer - komendant powiatowy PSP, sołtys Drołtowic Anna Jerzyk.

Polub nasz fanpage
na FB:
Syców - Oficjalny profil
miasta

fb.com/mig.sycow
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30-lecie Centrum Kultury
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Moto Summer

Ostatnia dekada należała do nich

To była okazja do wspomnień i podziękowań.
30 lat temu Rada Miejska powołała instytucję Centrum Kultury,
w której skład wchodzi Dom Kultury, Muzeum Regionalne oraz Biblioteka Publiczna. Niedawno była
dobra okazja, by trochę powspo-

minać oraz podziękować sobie za
współpracę.
W trakcie jubileuszowych obchodów wystąpiły: chór Remedium, Zawadiacy, Sycowiacy oraz
wokalistki grupy Assol. Przybyli
również przedstawiciele sycowskiego samorządu, instytucji
współpracujących oraz przyjaciele.

Paulina Syposz-Ciemny, kończąc kadencję i 10 lat pracy jako
dyrektor placówki, dziękowała zespołowi za udane realizacje, a zaangażowanym na różnym etapie
za chęć współpracy i inicjatywy,
które odbijały się echem nie tylko
lokalnie, ale także na arenie ogólnopolskiej, czy międzynarodowej.

Święto gimnastyki artystycznej

Około 140 dzieci z Kłodzka, Namysłowa, Sycowa i Świebodzic wzięło udział w turnieju klubowym organizowanym
przez FGA Gimnastyka Artystyczna i Cheerleading. Za sprawą FGA gimnastyka artystyczna prężnie rozwija się
także w Sycowie.

Zalew Stradomia przeżywał motoryzacyjne szaleństwo! Można było zobaczyć prawie tysiąc stuningowanych kół samochodowych w jednym miejscu,
a przede wszystkim wiele kultowych aut.

Parkowe wędkowanie

W maju Park Miejski w Sycowie zaroił się od dzieci - amatorów wędkarstwa.
To były emocje! Organizatorzy spodziewali się ok. 40 uczestników, a pojawiło
się ich ponad 60! A złowione ryby trafiły z powrotem do wody.
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Konkurs wiedzy o regionie po raz 18.

Burmistrz pogratulował zwycięzcom

Wygrała Szkoła Podstawowa w Drołtowicach.
W Mu zeu m Regionalny m
w Sycowie spotkali się młodzi
adepci wiedzy o historii Sycowa
i okolic, aby stanąć do edukacyjnych potyczek. Konkurs odbył

Dodatkową atrakcją były regionalne stroje

się pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Syców. Tym razem tematem przewodnim było
hasło: „Przeszłość dla przyszłości, czyli znikające zawody”.
Jak mówią uczniowie z 6 podstawówek z terenu naszej gminy,
trzeba było się nieźle natrudzić
przy niektórych pytaniach. Do-

datkową atrakcją były regionalne stroje, które pozwoliły przybliżyć namacalnie przeszłość
naszej lokalnej społeczności i jej
zaangażowanie w rozwój gminy
i regionu. Wśród 4 konkurencji
było m.in. rozpoznanie z ryciny
zawodu czy test wiedzy o regionie.

Piknikowe rarytasy

Klasyfikacja po konkursie
okazała się następująca: Szkoła
Podstawowa w Drołtowicach,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie, Szkoła Podstawowa nr 3
w Sycowie, Szkoła Podstawowa
w Stradomi Wierzchniej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie,
Szkoła Podstawowa w Działoszy.

Gratulujemy uczniom oraz ich
opiekunom!
Koordynatorem wydarzenia
od 18 lat jest Izabela Noczyńska
- Drozd, pasjonatka i nauczycielka m.in. historii. Gratulujemy
wytrwałości w kontynuowaniu
tej inicjatywy.

Sprintem do maratonu

Czas płynął tu przyjemnie, a dzieci przeżywały emocje

W Parku Miejskim
w Sycowie odbywał III
Piknik Profilaktyczny
„Mam Wybór”.
Strefę rekreacyjną w Parku
Miejskim wypełniły rodziny
z dziećmi, by na 3. Pikniku Profilaktycznym aktywnie zmieniać
swoje złe nawyki i nauczyć się aktywnie spędzać czas wolny.

Mogli tu spróbować swoich
sił na ruchomej ściance wspinaczkowej, skosztować klasycznych piknikowych rarytasów
od KGW Komorów oraz KGW
Ślizowianki, zrobić razem prace
kreatywne, własne stemple, czy
wreszcie zasadzić pierwszą doniczkę z ziołami i kwiatami. Dla
odważnych były też miniturniej
strażacki oraz ratowanie ranne-

go. Hitem jednak po raz kolejny
są kultowe kajaki na pierwszym
stawie.
Partnerami pikniku były również: Centrum Kultury w Sycowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sycowie,
gminne jednostki OSP oraz Zespół Profilaktyki Uzależnień
w Sycowie.

Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie uczciło Dzień Dziecka na
sportowo, uczestnicząc w ogłoszonej przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola” akcji „Sprintem do maratonu” w ramach VII Ogólnopolskiego Maratonu
Przedszkolaków. Biegi zorganizowano na przedszkolnym placu zabaw, na
krótkim dystansie, adekwatnym do wieku zawodników.
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Test cyfrowej kompetencji w SP1

Tak się kształtuje pokolenie nowoczesności

Uczniowie otrzymali
certyfikaty potwierdzające uzyskane wyniki.
12 maja młodzież ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie wzięła udział
w pokazowej lekcji testowej i przy
udziale Janusza Cieszyńskiego,

Sekretarza Stanu w KPRM, oraz
przedstawicieli lokalnych władz
sprawdziła poziom swoich umiejętności z obszaru IT w ramach
III Kongresu Kompetencji Przyszłości.
Seria spotkań w szkołach podstawowych stanowi kolejną odsłonę publicznej sesji rozwiązywania

Obecność Sekretarza Stanu pokazuje rangę pokazu

trwającego we wszystkich polskich
szkołach sprawdzianu kompetencji
cyfrowych.
Za IT Fitness Test 2022 V4 stoi
branża cyfrowa i nowych technologii z państw Grupy Wyszehradzkiej. W Polsce projektem kieruje
Związek Cyfrowa Polska. Sprawdzian współfinansowany jest ze

XVIII Dziecięca Olimpiada
Sportowa przeszła do historii
Dziecko jest w każdym
z nas...
W hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sycowie
gminne przedszkola stanęły do
sportowej rywalizacji i świetnej
zabawy, po medale. Było emocjonująco, kolorowo, głośno,

wesoło, tańcząco i z wielkimi
oklaskami.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom świetnych wyników i raz
jeszcze z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam najlepszych chwil
w radości, zabawie oraz samych
wspaniałych ludzi dookoła Was!
Dziecko jest w każdym z nas!

Tu nie ma chłodnej kalkulacji - jest stuprocentowe zaangażowanie

W zabawie uczestniczyły: Publiczne Przedszkole nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie, Publiczne
Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
w Sycowie, Publiczne Przedszkole
nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie, ZSP w Sycowie, Przedszkole w Działoszy i Przedszkole im.
Aniołów Stróżów w Sycowie.

środków Funduszu Wyszehradzkiego i jest przeprowadzany w naszym kraju przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz
Sekretarza Stanu w KPRM ds.
Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego.
Uczestniczący w nim uczniowie nie tylko otrzymali certyfikat
potwierdzający uzyskany przez

nich wynik, ale także stanęli do
walki o nagrody, takie jak konsole
do gier, tablety, głośniki czy słuchawki.
W ramach spotkania wręczyliśmy też grant wysokości 7 tys. zł
na rozwój grupy Lego, która kolejny rok z rzędu osiągnęła ponadprzeciętne wyniki.

sycow.pl nr 10

12

Erasmus Plus w sycowskiej Dwójce
Ten projekt szkoła realizuje od 2018 roku.
Od 29 do 31 maja Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Sycowie gościła 11 nauczycieli
z Turcji, Litwy, Niemiec i Chorwacji, realizujących wspólnie od
2018 roku projekt Erasmus+ CodeNameRobot.
- W spotkaniu nie mogli wziąć
udziału tylko nasi przyjaciele
z Włoch i Portugalii. Z nimi spotkamy się już niebawem. Podczas
spotkania rozmawialiśmy o nowych technologiach wykorzystywanych w naszych szkołach,
rozwiązywaliśmy zagadki programistyczne - mówi dyrektor szkoły
Edyta Ptak.
Uczniowie ze szkoły przeprowadzili w języku niemieckim i angielskim wywiady. Pytano o edukację,
szkolnictwo oraz pracę nauczycieli
w poszczególnych krajach.
Był czas także na sport (drużyna CodeName Robot zagrała mecz
piłki siatkowej z uczniami naszej
szkoły), integrację oraz zabawę.
Uczestnicy rozwiązywali zagadki
dotyczące sycowskiej szkoły i naszego miasta. Większość z nich
stwierdziła, że nie zna jeszcze
wszystkich odpowiedzi, więc musi
koniecznie tutaj wrócić.
Ważnym punktem było podsumowanie szkolnego projektu oraz
określenie celów i strategii dalszej
współpracy.

To są inspiracje i integracje międzynarodowe spotkania

Szkoła w Działoszy obchodziła

Dzień Niezapominajki

Żeby nie zapomniano o dokonaniach nauczycieli i uczniów

To jest okazja do podsumowania dokonań
uczniów i nauczycieli.
Podstawówka w Działoszy nie
ma jeszcze patrona szkoły, dlatego kilka lat temu były nauczyciel
śp. Stanisław Kozłowski wymyślił, że aby uczcić i podsumować
dokonania szkoły w ciągu roku,

można zorganizować Święto Niezapominajki. Uczniowie szkoły
po raz czwarty wraz zaproszonymi gośćmi świętowali wspólnie
swoje sukcesy i pracę w ciągu
roku szkolnego.
Pani dyrektor miała okazję również podsumować współpracę
z sycowskim samorządem, sołtysami, radnymi, radą rodziców czy
przyjaciółmi szkoły.

Takie wydarzenia pokazują, że
młode pokolenie dzięki zaangażowaniu w szkolne sprawy nie tylko
zdobywa wiedzę, ale rozwija się
w sferze dobrych relacji i wzajemnej pomocy.
Pani dyrektor zapowiedziała,
że już powoli szkolne środowisko
myśli o poszukiwaniach idealnego dla szkoły patrona. Trzymamy
kciuki!

A sukcesów mamy bardzo dużo...

OŚWIATA
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5 lat przedszkola w Stradomi Wierzchniej
Jubileusz świętowali
nie tylko gospodarze
placówki.
To już 5 lat dzieci z terenu
naszej gminy mogą uczęszczać
do przedszkola w St radomi
Wierzchniej. Na świętowanie tej
rocznicy przedszkolaki zaprosiły swoich rodziców, dziadków,
burmistrza, sołtysa i dyrektorów
szkół podstawowych w Stradomi
Wierzchniej i Drołtowicach. Stawili się również koledzy z młodszego przedszkola w Drołtowicach.
Były słowa gratulacji i podziękowań za wkład w rozwój placówki oraz wsparcie rodziców w jej
funkcjonowaniu.

Święto dla dzieci, rodziców, wychowawców i całego personelu

Po oficjalnej części dzieci z obu
przedszkoli przedstawiły artystyczny repertuar, a później ode-

brały dyplomy za udział w konkursie plastycznym o rodzinie. Były
oklaski, śpiewanie wspólne tańce.

Raz jeszcze gratulujemy dyrekcji, nauczycielom i cieszymy się,
że w takich miejscach funkcjono-

wanie przedszkoli to przysłowiowy strzał w dziesiątkę! Życzymy
powodzenia na kolejne 5 lat!

Sycowianie dbają o nekropolie
Pamiętają o dawnych mogiłach i starsi, i młodsi.
Od wielu lat zainteresowania
pana Edmunda Gosia obracają się
wokół historii oraz obecnego wyglądu dawnych nekropolii na Kresach czy też na terenie naszej gminy. W latach 2011-2017 sycowianin
był czynnym uczestnikiem (wraz
z młodzieżą Liceum z Sycowa)
prac porządkowych na polskim
cmentarzu katolickim w Korcu
na Wołyniu. Wspomagał go radny
Marek Malinowski oraz - w latach
2018-2019 - Przemysław Strzelec,
nauczyciel LO.
Od 2011 rok u pa n M icha ł
Kaschytza corocznie organizuje
z uczniami akcje sprzątania dawnego cmentarza ewangelickiego
w Stradomi Wierzchniej (do 1945r.

Porządkowanie mogił to ciężka praca

Ober-Stradam). Podczas prac porządkowych na cmentarzu ewangelickim w Stradomi Wierzchniej
odkopywano płyty nagrobne, odtwarzano zarys alejek cmentarnych
z resztkami ozdobnego metalowego ogrodzenia. Dużo czasu zabrało odgruzowanie okazałej, choć
bezimiennej mogiły. Usunięcie

dużej ilości gruzu oraz ściągnięcie
ciągnikiem grubej płyty piaskowej
z niszy nie dały jednak odpowiedzi, kto został tam pochowany.
Aby uchronić się przed różnymi
reperkusjami prawnymi ze strony
właścicieli terenów, na których
znajdują się wspomniane cmentarze, na terenie naszej gminy

zawiązano Grupę Inicjatywną
„Przywrócić Pamięć Nekropoliom”. Została ona przyjęta pod
skrzydła Towarzystwa Miłośników
Sycowa. Przystąpiono też 21 maja
2021 r. do Ogólnopolskiej Inicjatywy Społecznej (Nie) Zapomniane
Cmentarze. Na każdej z wymienionych nekropolii są sukcesywnie

umieszczone tablice sfinansowane
ze środków TMS o treści:
C M E N T A R Z DAW N YC H
MIESZKAŃCÓW WSI. USZANUJ
TO MIEJSCE TAK, JAK OCZEKIWAŁBYŚ OD INNYCH SZACUNKU DLA GROBÓW TWOICH
PRZODKÓW TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW SYCOWA.

Mistrzowie kodowania
po raz drugi w SP2

To już 2. edycja Sycowskiego Turnieju Kodowania w SP2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, pod patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, burmistrza Dariusza Maniaka oraz Aglomeracji Wrocławskiej. Świetne humory oraz wyjątkowo zacięta, ale zdrowa, rywalizacja sprawiły, że uczniowie mieli nie lada zabawę w kodowaniu swoich elektronicznych podopiecznych. Cieszymy się, że po raz drugi
sycowska Dwójka gościła u siebie rówieśników z innych szkół, co pozwoliło również na wymianę doświadczeń opiekunów drużyn.

sycow.pl nr 10

14

ROZMAITOŚCI

Dolny Śląsk poleca się na wycieczkę!
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski zaprasza na Dolny Śląsk

Na Dolnym Śląsku mamy wiele pięknych i urokliwych miejsc na wycieczki piesze i rowerowe

Wybór turystycznych
tras może przyprawić
o zawrót głowy.
Zabytkowe obiekty, ciekawe
szlaki, najpiękniejsze widoki,
kultowe miejsca w górach, zróżnicowany teren na wycieczki
rowerowe – na Dolnym Śląsku
każdy znajdzie idealne miejsce
do spędzania wolnego czasu.
Miłośników turystyki rowerowej region przyciągnie wyjątkowymi oraz różnorodnymi
szlakami.
Ciekawe zróżnicowanie terenu powoduje, że każdy rowerzysta znajdzie na Dolnym
Śląsku odpowiednią trasę – od
Stawów Milickich na północy województwa ze ścieżkami
i pięknymi widokami po wyjątkowe Karkonosze na południu
czekające na żądnych wrażeń
cyklistów. Wybór tras rowerowych w regionie jest ogromny.
Jedną z opcji jest Singletrack
Glacensis, czyli największa sieć
singletracków (wąskich, jedno-

kierunkowych ścieżek) w Europie, przebiegających przez malowniczą Kotlinę Kłodzką.
Wśród nizinnych i równinnych
rejonów Dolnego Śląska godne
polecenia na rajdy rowerowe są:
Dolina Baryczy z największym
kompleksem stawów rybnych
w Europie i Bory Dolnośląskie
– największy kompleks leśny
w Polsce z ciekawymi trasami wokół Bolesławca, którymi
dojechać można do zamków
Kliczków i Grodziec.
Urząd Marszałkowski Wojewód zt wa Dolnośląskiego
promuje trasy rowerowe pod
hasłem #ZnajdźSwojąTrasę.
W ramach kampanii powstała
seria spotów prezentująca aktywną turystykę oraz najpiękniejsze miejsca Dolnego Śląska.
Spoty zobaczyć można w telewizji, w pociągach Kolei Dolnośląskich oraz mediach społecznościowych.
Na stronie dolnyslask.travel
oraz social mediach są inspiracje dla różnych grup turystów

oraz artykuły na temat szlaków rowerowych w regionie.
Wyszukanie najlepszej trasy
ułatwi nowa strona dolnyslaskrowerem.pl oraz aplikacja,
gdzie można znaleźć gotowe
propozycje wycieczek rowerowych z dokładnym opisem
i zdjęciami. Bazuje na oficjalnie
wyznaczonych i oznakowanych
trasach. Nowa aplikacja dostępna jest na Android i IOS.
Region znany jest z największej liczby zabytków w Polsce.
Może się poszczycić nie tylko
pokaźną liczbą zamków i pałaców, ale również zabytkami
techniki. Dlatego właściciele
obiektów dziedzictwa przemysłowego i technicznego zrzeszyli się i powstał Dolnośląski
Szlak Zabytków Techniki. Należą do niego miejsca związane z energetyką, kolejnictwem,
tradycją górniczą i hutniczą,
z przetwórstwem, łącznością,
uzdatnianiem wody oraz przemysłem spożywczym. Czynne
zakłady produkcyjne, zabytko-

we parki maszynowe, skanseny,
muzea, budynki użyteczności
publicznej - w sumie to aż 28
obiektów, a wśród nich są, m.in.
Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
Muzeum Motoryzacji w Topaczu czy Muzeum Ceramiki
w Bolesławcu. Mapa jest dostępna w formie papierowej oraz
online na stronie www.dolnyslask.travel.
Górskie wyprawy na Dolnym Śląsku to świetny sposób
na spędzanie wolnego czasu.
Ciekawe szlaki, najpiękniejsze
widoki, schroniska oraz kultowe miejsca z wieloletnią historią od lat przyciągają turystów.
W ramach kampanii #GóryBezBrawury Urząd Marszałkowski
przedstawił kultowe miejsca
w dolnośląskich górach i zgromadził je na mapie, aby ułatwić
turystom zwiedzanie i pokazać
miejsca, których przegapić nie
można. Schroniska przy Głównym Szlak u Sudeckim, ale
również obiekty położone blisko miast – na turystów czeka

doskonałe zaplecze. Samotnia,
Pasterka, Andrzejówka, Jagodna to przykłady miejsc, które na
stałe wpisały się w odkrywanie
Dolnego Śląska.
Zabytkowe budynki, ciekawa
historia, klimatyczne noclegi
i lokalne przysmaki sprawiają,
że miejsca te cieszą się popularnością. Te wszystkie lokalizacje można znaleźć pod linkiem
geoportal.dolnyslask.pl/app/
mapa/umwd-wodgik-wroclaw/
kultowe-miejsca-w-dolnoslaskich-gorach-b4xk9/. Na mapie
zaznaczono lokalizację kultowych miejsc. Każdy obiekt jest
opatrzony zdjęciem, informacjami na temat adresu, położenia, liczby noclegów, a także
linkiem do strony internetowej
obiektu oraz artykułu na stronie
dolnyslask.travel, gdzie znajduje
się szczegółowy opis obiektu.
Wszystkie informacje o regionie możecie znaleźć na stronie
dolnyslask.travel,www.facebook.com/DolnySlaskPL, www.
instagram.com/dolnyslask/.
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Zbliża się Garmin
Iron Triathlon Syców
PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY
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PROGRAM IMPREZY

Sobota, 9 lipca 2022 r.
16 - 20
16 - 19

19

- godziny otwarcia EXPO
- wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów w strefie
zmian - wszystkie dystanse.
UWAGA! Pobrać pakiet mogą wyłącznie zawodnicy pozostawiający swój
sprzęt w strefie zmian!
- odprawa techniczna online na oficjalnym profilu FB Garmin Iron
Triathlon (wszystkie dystanse)

Impreza towarzysząca: AQUA SPEED Open Water Series Syców

16 - 17
16 - 20
17:30
17:40
17:50
18
18:30
20
20

- wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
- godziny otwarcia strefy EXPO
- start kategorii wiekowej 6-7 lat – dystans 100 m (AQUA SPEED Junior)
- start kategorii wiekowej 8-9 i 10-11 lat – dystans 200 m (AQUA SPEED
Junior)
- start kategorii wiekowej 12-13 lat – dystans 475 m (AQUA SPEED Junior)
- start AQUA SPEED Open Water Series – dystanse 0,95 km, 1,9 km, 3,8 km
- ceremonia wręczania nagród dla dzieci startujących w zawodach
AQUA SPEED Junior
- zamknięcie trasy AQUA SPEED Open Water Series
- ceremonia wręczenia nagród dla wszystkich dystansów

Niedziela, 10 lipca 2022 r.

„Ludzie z żelaza” znów spotkają się nad zalewem w Stradomi

To będzie wielkie wydarzenie dla miłośników
sportu, ale nie tylko!
Powraca z XI edycją jeden z najpopularniejszych i zarazem najstarszy w Polsce cykl zawodów triathlonowych. Cieszy się on ogromną
popularnością wśród zawodników
i kibiców, a w nadchodzącym sezonie odbędzie się 11. edycja. W tym
roku zawita również 9 lipca nad Zalew w Stradomi specjalna seria dla
Aqua Speed Open Water Series.

Dotarcie na parking zalewu
w dniu 10 lipca będzie możliwe
tylko do godziny 7:00, a wyjazd po
godzinie 15:00. Na wysokości zjazdu do arboretum będzie zatrzymywał się specjalny darmowy autobus
z Sycowa. Szczegóły na sycow.pl.
W czasie zamknięcia trasy na plażę
będzie można dotrzeć pieszo, bezpośrednio z drogi nr 8.
Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary
Przybylski, a partnerami lokalny-

mi są Team Plast Fabryka okien
i drzwi oraz Sycowska Gospodarka
Komunalna.
Wszystkie szczegóły dotyczące
tego wydarzenia są dostępne na sycow.pl oraz na irontriathlon.pl.
Jeśli przyjeżdżasz do Sycowa już
w piątek lub sobotę, koniecznie zobacz, co warto odwiedzić w Sycowie
i okolicach. Wszystkie atrakcje warte odwiedzenia sprawdzisz w zakładce Warto zobaczyć na sycow.pl.
UWAGA – 10 lipca wystąpią
utrudnienia w ruchu!

06:30-15:30 - godziny otwarcia EXPO
06:30-07 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów w strefie
zmian – tylko dystans 1/2 IM. UWAGA! Pobrać pakiet mogą wyłącznie
zawodnicy pozostawiający swój sprzęt w strefie zmian!
07-07:30 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów
w strefie zmian – tylko dystans 1/8 IM. UWAGA! Pobrać pakiet
mogą wyłącznie zawodnicy pozostawiający swój sprzęt w strefie zmian!
07:30-08:15 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów w strefie
zmian – tylko dystans 1/4 IM. UWAGA! Pobrać pakiet mogą wyłącznie
zawodnicy pozostawiający swój sprzęt w strefie zmian!
08-08:50 - wydawanie pakietów startowych Garmin Junior w biurze zawodów
(wszystkie dystanse)
08:30
- start dystans 1/2 IM
08:55
- start Garmin Iron FizjoTRI Syców dystans 1/8 IM
09:15
- start dystans 1/8 IM
09:20
- start Garmin Junior 1-3 lat – bieg na 200 m
09:25
- start Garmin Junior 4-5 lat – bieg na 200 m
09:30
- start Garmin Junior 6-7 lat – bieg na 200 m
09:35
- start Garmin Junior 8-11 lat – bieg na 500 m
09:40
- start Garmin Junior 12-15 lat – bieg na 1000 m
11
- start dystans 1/4 IM
11:30
- ceremonia wręczenia nagród dla dystansu 1/8 IM i zawodników
Garmin Junior
13:30-15:30 - wydawanie rowerów ze strefy zmian (wszystkie dystanse)
15:30
- ceremonia wręczenia nagród dla dystansu 1/2 IM i 1/4 IM
15:30
- zamknięcie trasy
Organizator zastrzega, że program może ulec zmianie!

Team Plast to ludzie z żelaza!
Partner Wydarzenia
przygotował dodatkowe
atrakcje dla uczestników sztandarowej
imprezy.
10 lipca 2022 roku gmina Syców po raz drugi ma zaszczyt
być gospodarzem wyjątkowego
wydarzenia sportowego, czyli
Garmin Iron Triathlon! Firma Team Plast, podobnie jak
w roku ubiegłym, poza startem
w samych zawodach postanowiła wesprzeć jego organizację,
zostając ponownie Partnerem
Wydarzenia.
Nasze stoisko znów umiejscowione będzie tuż przy mecie zawodów, sąsiadując ze stoiskiem
UMiG Syców. Ponownie zapraszamy Was do odwiedzenia
otwartej strefy chilloutu, którą
odwiedzą także wspaniali Ambasadorzy Marki Team Plast:
utytułowany pilot rajdowy
– Maciej Wisławski oraz znakomity kompozytor i pianista
zespołu Afromental – Bartosz

Śniadecki. W czasie trwania
zawodów, pomiędzy kibicowaniem, będzie można liczyć na
pamiątkowe zdjęcie i autograf.
Firma Team Plast przygotowuje również niespodziankę
dla wszystkich kibiców Garmin Iron Triathlon. Wraz z naszymi podopiecznymi z Koszykarskiego Klubu Oleśnica
zapraszamy na zlokalizowane
nieopodal miasteczka namiotowego boisko do gry w koszykówkę, na którym będziecie
mogli rywalizować z zawodnikami z drugiej ligi! Koszykarze
przygotowują atrakcje dla dzieci, tory przeszkód i minikonkursy, do udziału w których
zapraszamy zarówno dzieci,
jak i dorosłych. Zależy nam na
tym, aby w tym dniu nie tylko
zawodnicy mogli doświadczyć
sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie i nauczyć
się zespołowego działania.
Wszystko zgodnie z duchem
marki zakodowanym w nazwie
Team Plast.
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