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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy  
Miasta i Gminy Syców,

kiedy piszę ten tekst, jest 16 grudnia. Końcówka najbar-
dziej mroźnego tygodnia w tym roku… Na pewno Państwo, 
tak samo jak ja, zastanawiają się, kiedy będzie trochę 
cieplej?

„Trochę cieplej” w podsumowaniu tego roku odegra 
kluczową rolę. Ponieważ pierwszy raz od wielu lat musimy 
mierzyć się z zaspokojeniem podstawowej potrzeby, jaką 
jest źródło ciepła, opał.

Dlatego ten rok był kolejnym trudnym czasem dla gmin, 
dla samorządów terytorialnych. Kiedy wybuchła wojna na 
Ukrainie, pandemia koronawirusa z dnia na dzień przesta-
ła istnieć, musieliśmy zająć się innymi rzeczami, oglądając 
w telewizji zdjęcia, które do tej pory widzieliśmy głównie 
na filmach. Kryzys migracyjny, kryzys energetyczny - to 
ostatnie miesiące naszego życia.

Również tym razem, jako społeczność Miasta i Gminy 
Syców, zdaliśmy trudny egzamin. Przyjęliśmy pod swo-
je dachy kilkaset osób z Ukrainy, za co jestem Państwu 
bardzo wdzięczny. Z drugiej strony u progu energetyczne-
go kryzysu nie było potrzeby ograniczania żadnych usług 
społecznych, wyłączać światła na ulicach, czy zamykać 
szkół lub instytucji. Poradziliśmy sobie! Zorganizowaliśmy 
również możliwość zakupu węgla dla naszych mieszkańców 
po najniższej cenie w całym regionie - 1682 zł.

Oprócz tego wydaliśmy w 2022 roku na inwestycje 
rekordowe 20 milionów zł. Podsumowanie tych działań 
znajdziecie Państwo w tym wydaniu gazety. W tym numerze 
również przedstawiamy po raz pierwszy wizualizację prze-
budowy zabytkowego centrum miasta. Chciałbym podkre-
ślić, że to nie są tylko obrazki. Pracujemy nad uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, a cała wartość inwestycji to 22 
miliony zł, które są już zabezpieczone w budżecie. Projekt 
jeszcze nie jest zakończony, dlatego jesteśmy otwarci na 
uwagi oraz komentarze. 

Nie wiemy, co przyniesie kolejny rok, co nas może znów 
zaskoczyć? Ostatnie cztery lata pokazały, że jesteśmy 
w stanie poradzić sobie praktycznie z każdym kryzysem 
czy zagrożeniem. Z tych rzeczy, na które mamy wpływ, 
i możemy być pewni, razem z Radą Miasta przygotowaliśmy 
kolejny bardzo ambitny, proinwestycyjny budżet na 2023 
rok. Będziemy o tym jeszcze informować.

Kończąc, zapraszam Państwa na ostatnią stronę gazety, 
na której razem z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej, 
Robertem Dziergwą, pragniemy Państwu złożyć najlepsze 
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w 2023!

Pozdrawiam serdecznie,
Dariusz Maniak

Burmistrz Miasta i Gminy Syców                 
Sołtys zapowiada, że 
na wiosnę będą się tu 
odbywać pikniki.

Przyznany grant „Odnowa Dol-
nośląskiej Wsi” został zrealizowa-
ny za niespełna 60 tys. zł. Gmina 
Syców współfinansowała to zada-
nie w 50%. Dzięki modernizacji 
mieszkańcy mogą teraz aktywnie 

korzystać z boiska do piłki siatko-
wej i koszykówki oraz boiska tre-
ningowego do piłki nożnej w „skali 
orlikowej” z nowymi piłkochwy-
tami. Rozgrzewkę zapewnią nowe 
urządzenia siłowni zewnętrznej, 
a dzieci ze świeżego piasku na pla-
cu zabaw zrobią wyjątkowe zamki.

- W przyjemnym otoczeniu, 
z nowymi nasadzeniami - brzo-

zami i platanami - już na wiosnę 
planujemy organizować kolejne 
pikniki pod zmodernizowanymi 
altanami i meblami ogrodowymi 
- puentuje sołtys Karol Zgadzaj.

Warto dodać, że nie zabrakło 
również środków na nowe miej-
sca postojowe dla zmotoryzowa-
nych.

Życzymy udanych wydarzeń!

Zmodernizowana przestrzeń 
rekreacyjna w Komorowie

Społeczność Komorowa będzie jeszcze bardziej aktywna 

Czekali na niego wszy-
scy mieszkańcy tej 
części Sycowa.

Na tę inwestycję czekali chyba 
wszyscy mieszkańcy północnej 
części Sycowa. Na Kaliskiej w Sy-
cowie powstał ciąg pieszo-rowero-
wy o długości prawie 800 metrów.

- Najważniejszą przesłanką po-
wstania tego odcinka było stwo-
rzenie bezpiecznego ciągu dla pie-
szych i rowerzystów. To główna 

droga wyjazdowa na Ostrzeszów 
i najważniejsze było, aby wreszcie 
zapewnić wszystkim komfort i bez-
pieczeństwo. Inwestycja kosztowa-
ła ponad 2,2 mln złotych - podkre-
śla burmistrz Dariusz Maniak.

Zmodernizowaliśmy infrastruk-
turę elektryczną i kanalizacyjną, 
postawione zostały nowe lampy 
uliczne oraz stworzone zostały 
nowe przejścia i zatoczka. 

- Równie ważnym elementem 
była przebudowa skrzyżowania 

z ul. Szarych Szeregów i Wioską. 
Powstało tam nowe rozwiązanie, 
które zapewni sprawną i bezpiecz-
ną komunikację, a to było do tej 
pory dużym problemem dla miesz-
kańców - puentuje Bernadetta 
Murij, naczelnik Wydziału Infra-
struktury.

Takie inwestycje pokazują, że 
samorząd Sycowa zmienia nie tyl-
ko standardy bezpieczeństwa, ale 
dba również wygodę i wizualne 
elementy przestrzeni miejskiej. 

Otwieramy ciąg  
pieszo-rowerowy na Kaliskiej

Piesi i rowerzyści będą lepiej chronieni
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Świetlica w Zawadzie przechodzi modernizację
Sołtys Zawady komen-
tuje, że zniknie relikt 
poprzedniej epoki.

W pierwszej połowie listopada 
rozpoczęły się prace budowlane 
świetlicy wiejskiej ze strażnicą 
OSP w Zawadzie. 

- Ta przebudowa sprawi, że 
mieszkańcy będą mieli obiekt, 
który będzie służył kolejnym po-
koleniom, a strażacy będę mieli 
strażnicę z prawdziwego zdarze-
nia - podkreśla burmistrz Da-
riusz Maniak.

Zmodernizujemy świetlicę 
wiejską z rozbudową części OSP. 
Sala będzie przestronna i w zu-
pełnie nowym standardzie. Dla 
ochotników z OSP to równie 

ważne dla komfortu ich pracy. 
Powstanie ponadto instalacja 
fotowoltaiczna, która zapew-
ni oszczędność zużycia energii 
elektrycznej. Co istotne, będzie 
również zmodernizowany par-
king, który będzie bezpiecznym 
miejscem postoju dla gości wy-
darzeń.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to w III kwartale przy-
szłego roku mieszkańcy będą 
mogli już bawić się w nowej świe-
tlicy, a strażacy będą mieli bez-
pieczną i komfortową przestrzeń 
podczas akcji wyjazdowych. 

- To bardzo cieszy. W końcu 
zniknie z naszej przestrzeni re-
likt poprzedniej epoki - podsu-
mowuje Wioletta Sobolewska, 
sołtyska Zawady. Zmiany tu będą duże 

Dzieci w szkole nr 2 
będą miały świetne wa-
runki do nauki ojczy-
stego języka.

W okresie październik - listopad 
w Szkole Podstawowej nr 2 został 
przeprowadzony gruntowny re-
mont sali nr 38 przeznaczonej do 
nauki języka polskiego, zarówno 
w zakresie podstawowej edukacji 
polonistycznej klas IV-VIII, jak 
i zajęć dodatkowego języka pol-
skiego dla dzieci przybywających 
z Ukrainy w związku z działania-
mi zbrojnymi prowadzonymi na 
terenie tego państwa. 

W sali wymieniono instalację 
elektryczną, zamontowano energo-
oszczędne oświetlenie, wymienio-
no podbudowę podłogi, położono 
nową nawierzchnię na podłodze. 
Wykonano aranżację nawiązują-
cą do tematyki realizowanych tu 

w zajęć oraz zabudowę meblową 
pozwalającą na przechowywa-
nie materiałów i prac uczniów. 
Wymieniono ławki i krzesła oraz 
zamontowano nowoczesny ekran 
dotykowy ułatwiający pracę na 
lekcji. 

Dzięki programom edukacyj-
nym wykorzystywanym za po-

mocą monitora, zajęcia języka 
polskiego będą atrakcyjne i łatwe 
dla każdego ucznia. 

Całość inwestycji to koszt  
86.200 zł oraz 13.000 zł na wypo-
sażenie. 

W grudniu zaplanowany jest 
również remont szkolnej świetlicy 
za kwotę 33.000 zł.

Super sala do polskiego

Aż miło tu się uczyć!

Spośród 8 zgłoszonych 
przez mieszkańców 
projektów ostatecznie 
zrealizowanych będzie 5.

W pierwszej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Syców 
w 2023 roku będzie realizowanych 
5 projektów. W głosowaniu wzięło 
udział 1925 osób (czyli około 12% 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny), ale w tej liczbie 1380 to głosy 
ważne. Sposób oddawania głosów 
wskazuje, że mieszkańcy prefero-
wali głosowanie „tradycyjne” na 
papierowych formularzach (1090 
głosów), natomiast poprzez formu-
larz on-line zagłosowało 835 osób.

W budżecie partycypacyjnym 
mieszkańcy zdecydowali o tym, 
na jakie zadania chcą przeznaczyć 
łączną kwotę 200.000 zł. Z tej puli 
pojedynczy projekt nie mógł prze-
kroczyć kwoty 40.000 zł.

W etapie naboru projektów 
(17.08 - 7.09) do Urzędu wpłynę-

ło 8 projektów. Po ich weryfikacji 
do etapu głosowania przeszło 6. 
Natomiast do realizacji w 2023, 
w wyniku głosowania mieszkań-
ców, wybrano 5 zadań. 
n Projekt nr ID 7/2022 (Automa-
tyczne nawadnianie na boisku 
sportowym Syców - Nowy Dwór)
n Projekt nr ID 6/2022 (Poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców 

Miasta i Gminy Syców poprzez 
udostępnieni urządzeń AED oraz 
przeprowadzenia cyklu szkoleń 
edukacyjnych)
n  Projekt nr ID 2/2022 (Bez-
pieczny strażak = Bezpieczny 
mieszkaniec)
n  Projekt nr ID 3/2022 (Reno-
wacja foteli na widowni Sali Wi-
dowiskowej w Centrum Kultury 
w Sycowie - zakup wymiennych 
pokrowców)
n Projekt nr ID 1/2022 (Porzuć-
cie smartfona, bo boisko Was 
woła - projekt zagospodarowania 
przestrzeni publicznej w sołec-
twie Ślizów - dz. Nr 400/1 ob. 
Ślizów)

- Cieszymy się, że po raz pierw-
szy w 2023 roku Syców będzie 
realizował projekty, o których 
w pełni decydowali mieszkańcy. 
To dla nas ważne, by zmieniać 
miasto i gminę wspólnie - podsu-
mowuje wiceburmistrz Marzena 
Guder.

Budżet Obywatelski - podsumowanieModernizacja Szarych 
Szeregów w Sycowie 
dobiega końca

To jedna z największych inwestycji w tym roku. Jej wartość to pra-
wie 5 mln złotych. Dzięki zgodnemu z planem postępowi robót już 
8 grudnia zakończyły się prace związane z wyłożeniem pierwszych 
warstw nawierzchni asfaltowej. Ulica zdecydowanie po przebudowie 
zmieni oblicze, podniesie się bezpieczeństwo oraz komfort korzy-
stania z niej. 
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Nasze koła gospodyń miejskich są coraz prężniejsze!

Cyfryzacja kół gospo-
dyń wiejskich rozwija 
się dynamicznie.

Sołectwo Drołtowice było go-
spodarzem pilotażowego progra-
mu dla kół gospodyń wiejskich. 
Koła z Drołtowic, Zawady i Szczo-
drowa otrzymały tablety, które 
będą wykorzystywać do  rozwoju 
swojej działalności. Projekt ma 
pomóc rozwijać się kołom gospo-
dyń wiejskim również w obszarze 
cyfrowym. - Chcemy zwiększyć 

aktywność KGW w świecie cy-
frowym, bo każde działanie trady-
cyjne warte jest też pokazania go 
w mediach elektronicznych - mówi 
minister Janusz Cieszyński. Ini-
cjatywa realizowana jest przez 
„Edukację Bez Barier – Funda-
cję Na Rzecz Rozwoju Edukacji 
w Polsce” we współpracy z Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa. 
Objęta została patronatem hono-
rowym wiceprezesa Rady Mini-
strów, ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi Henryka Kowalczyka. 

Gospodynie z komputerem

0,7 mln zł0,7 mln zł 2,1 mln zł2,1 mln zł

0,5 mln zł0,5 mln zł

4 mln zł4 mln zł

0,8 mln zł0,8 mln zł

NAJWAŻNIEJSZE  INWESTYCJE 
W GMINIE SYCÓW
W 2022 ROKU 3,3 mln zł3,3 mln zł

2,2 mln zł2,2 mln zł 4,8 mln zł4,8 mln zł3,6 mln zł3,6 mln zł

0,5 mln zł0,5 mln zł

22 MILIONY 
NA INWESTYCJE
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Fontanna, dużo zieleni i nowe rozwiązania komunikacyjne - to nie jedyne zmiany, które czekają sycowski rynek 

Taki będzie rynek w Sycowie
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Patrioci z powiatu oleśnickiego

WYDARZENIA

Ten program to wspar-
cie Uniii Europejskiej 
po pandemii COVID. 

W pierwszej połowie listopada 
w obecności Janusza Cieszyńskie-
go, pełnomocnika rządu do spraw 
cyberbezpieczeństwa oraz Dariu-
sza Maniaka, burmistrza Miasta 
i Gminy Syców, przekazaliśmy 
pierwsze komputery. Pozostałe 
zostały odebrane osobiście przez 
mieszkańców.

Umowa na „Grant PPGR”  
o wartości ponad 1 miliona zł 
została podpisana w lutym 2022.  
Przypomnijmy, że w gminie Sy-
ców  w programie „Wsparcie dzie-
ci z rodzin pegeerowskich w roz-
woju cyfrowym - Granty PPGR” 
zostało zakwalifikowanych 309 
wniosków i na zakup przeznaczo-
no 941.392 złotych. 

- Cieszymy się, kiedy miesz-
kańcy z tak dużym zaangażowa-
niem biorą udział w programach, 
które pozwalają im wspierać 
rozwój najmłodszego pokolenia. 
Dzisiaj komputer to podstawowe 
narzędzie nauki i pracy, dlatego 
warto zawsze podkreślać znacze-

nie takich programów  - podsu-
mowuje burmistrz Dariusz Ma-
niak.

Warto dodać, że projekt został 
sfinansowany w ramach reakcji 
Unii Europejskiej na pandemię 
COVID19 - Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego.

Dzieci uczą się już  
na nowych komputerach

Dzisiaj komputer to podstawowe narzędzie pracy 

Sycowskie podstawówki 
na podium powiatowego 
konkursu o Polsce.

Serce rośnie! Młodzi uczniowie 
z podstawówek z Sycowa, Dzia-
łoszy, Stradomii Wierzchniej, 
Oleśnicy, Bukowiny Sycowskiej 
i Międzyborza brali udział w trzy-
osobowych drużynach w konkur-

sie Kocham Cię Polsko, obejmują-
cym wiedzę o naszej ojczyźnie.

Patronat nad konkursem objęli 
dolnośląski kurator oświaty Ro-
man Kowalczyk oraz burmistrz 
Miasta i Gminy Syców Dariusz 
Maniak. W licznych konkuren-
cjach z pytaniami i rozmaitymi za-
daniami uczniowie starali się  zdo-
bywać kolejne punkty. Był śmiech, 

trochę stresu i wiele emocji. Sam 
kurator zaskoczył wyjątkowym 
wykonaniem autorskiego utworu 
o Polsce i podziękował uczniom 
za taki wyraz patriotyzmu.

Kolejne miejsca zajęli uczniowie 
z sycowskich szkół: Szkoła Podsta-
wowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 
1 oraz Szkoła Podstawowa nr 2. 
Raz jeszcze gratulujemy.

Kocham Cię, Polsko!

Sycowianie uczcili  
11 listopada

Na sycowskim rynku świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. To było prawdziwe święto patriotyzmu i wspa-
niała lekcja miłości do ojczyzny. Sycowskie społeczeństwo reprezen-
towały władze samorządowe, powiatowe, przedstawiciele placówek 
oświatowych, sycowskie stowarzyszenia oraz organizacje, które 
działają w naszej lokalnej społeczności.

Święto Pracownika Socjalnego

To praca, która łączy ludzkie emocje, pomoc w trudnościach życiowych, ale również wspiera  mieszkańców 
miasta i gminy Syców w wypłacaniu środków z rządowych programów. Gratulujemy wszystkim Paniom 
i życzymy dużo satysfakcji i pomyślności.

Sycowski Klub Górski 
„Czekan” świętował 
jubileusz 5-lecia.

18 listopada Centrum Kultury 
w Sycowie zamieniło się w towa-
rzystwo górskie. Były słowa uzna-
nia za promowanie Sycowa i zaan-
gażowanie w  tworzenie nowych 

inicjatyw tak jak Mały Czekan. 
Widzowie mogli obejrzeć również  
film z dotychczasowych wypraw,  
a finałem był występ grupy Revas 
oraz wystawa zdjęć. To był wie-
czór, który pokazał, że warto reali-
zować marzenia i zarażać innych 
swoją pasją.

5 lat z „Czekanem”

Już mamy przyszłych himalaistów 

Łuczniczy halloween 3D 
w Parku Miejskim

Kolejne, tym razem już 11., wydanie Łuczniczego Halloween 3D 
w Parku Miejskim w Sycowie należało do wyjątkowo udanych. Ka-
pryśna aura nie popsuła świetnej zabawy prawie 50 łucznikom. Nad 
przebiegiem i organizacją imprezy czuwał Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Syców.
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Na sycowski rynek powrócił świąteczny klimat

Gwar można było usłyszeć wśród świątecznych kramów i nie tylko wymienić się uśmiechami, ale również skosztować wspaniałości od gospodyń wiejskich z naszych sołectw, zakupić 
pyszne ciasta na stoiskach szkół i przedszkoli oraz nabyć od rękodzielników artystyczne cudeńka. Była również grota Świętego Mikołaja i czas na prace plastyczne dla najmłodszych. 
Wspólnym kolędowaniem i sztuką na motywach „Opowieści wigilijnej” mieszkańcy zakończyli ten magiczny dzień.

Przedszkolaki uczciły niepodległość
Przedszkole nr 1 uczciło 
Dzień Niepodległości galą 
w Domu Kultury, a Przedszko-
le nr 2 zaprosiło na obchody 
do siebie. Wydarzenie w Domu 
Kultury cieszyło nie tylko 
przedszkolaków, ale rów-
nież ich rodziców i bliskich. 
W wypełnionej po brzegi sali 
dzięki wizualno-muzycznym 
doznaniom można było prze-
żywać trudną historię Polski, 
ale także cieszyć się również 
wolnością, której doświad-
czamy.

Jubileusze małżeńskie  
w Sycowie

Jaka jest ich recepta na udany związek i miłość? 25 listopada wspólnie z parami z gminy Syców świętowaliśmy jubileusze związków małżeńskich zawartych 50 i 60 lat temu. 
Trzeba przyznać, że takie wydarzenia robią wrażenie, a recepta na miłość - jak wiele z par podkreśla - to zrozumienie, wybaczenie i wspólne podejmowanie ważnych decyzji. Raz 
jeszcze wszystkim parom życzymy ogromu miłości oraz dużo zdrowia!
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