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Nr 45     styczeń - marzec 2017    egz. bezpłatny 

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Mieszkańcy Gm. Skoroszyce, 

 

za nami już połowa tej kadencji i czas na kolejną relację z bieżących działań 

Wójta Gm. Oddaję w Państwa ręce następny numer naszego gminnego 

kwartalnika. Ponieważ nie miał on nazwy własnej, na podstawie licznych 

rozmów, podjęłam decyzję, aby od tego roku nosił tytuł „Głos Skoroszycki”.  

Na stronach biuletynu, jak zawsze, postaram się przybliżyć Państwu to, co 

najbardziej zajmowało  Radę Gminy i Wójta w ostatnim czasokresie, czyli od 

początku tego roku po dziś dzień. Znajdziecie Państwo informacje na temat 

gminnych inwestycji, uroczystości oraz wydarzeń, które miały miejsce                          

w naszej Małej Ojczyźnie. 

Cieszę się bardzo z faktu, że coraz więcej osób pozyskuje wiadomości przekazywane drogą elektroniczną. 

Są wręcz stałymi bywalcami naszego gminnego Facebooka. To pozwala budować relacje dotyczące życia                 

w naszych 10 sołectwach. Wiem, jak ważny jest przepływ rzetelnych informacji między urzędem,                            

a mieszkańcami. Często studzi niepotrzebne emocje.  

Zapraszam zatem do lektury 45 numeru naszego kwartalnika. Łączę pozdrowienia - 

Wójt Gm. Skoroszyce 

Barbara Dybczak 
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Budżet Gminy Skoroszyce na 2017 rok 

Na sesji Rady Gminy Skoroszyce w dniu 23 grudnia 2016 r. jednogłośnie uchwalony został 

rekordowy ze względu na wysokość i tym sposobem historyczny budżet Gminy Skoroszyce. 

Wydatki budżetowe to prawie 26 500 000 zł, z czego na wydatki inwestycje zostało 

przeznaczonych ponad 7 000 000 zł, co stanowi prawie 26 % całego budżetu. 

Najważniejsze zadania inwestycyjne w roku 2017 to: 

• dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Giełczycach i budowa w Sidzinie do drogi 

krajowej, 

• budowa nawierzchni ul. Szkolnej w Chróścinie wraz z parkingiem i włączeniem dróg 

przyległych, 

• budowa sieci wodociągowej w Starym Grodkowie na przysiółku, 

• 1. etap przebudowy drogi wewnętrznej „Ave Maryja” we wsi Mroczkowa, 

• opracowanie dokumentacji budowy ul. Radziechowskiej w Sidzinie wraz z rozpoczęciem 

budowy chodnika, 

• 1. etap przebudowy drogi dojazdowej do osiedla Zacisze (od drogi wojewódzkiej do 

torów), 

• opracowanie dokumentacji technicznej dla oświetlenia trzech wjazdów w miejscowości 

Makowice i ul. Polnej w Skoroszycach, 

•  modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas, 

•  wykonanie remontów dróg na terenie gminy. 

 

Inwestycje  

Oświetlenie traktu dla pieszych w Skoroszycach 

Mieszkańcy Skoroszyc doczekali się oświetlenia przejścia łączącego osiedle                                

z ul. Powstańców Śl. Jak powiedziała jedna z Radnych na sesji w dniu 3 marca 2017 r., to, co 

nie było możliwe od wielu lat, nagle stało się wykonalne. Trakt został wyposażony                          

w nowoczesne i energooszczędne oświetlenie typu LED . Całkowity koszt zadania to                      

– 14 100 zł. 
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Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chróścinie 

Dn. 19.01.2017 r. Gm. Skoroszyce razem z naszymi partnerami z Subregionu Południowego 

złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego o dotację na zadanie związane                 

z termomodernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chróścinie, etap 1. W ramach 

zadania przewiduje się głęboką termomodernizację budynku szkoły oraz łącznika. Całkowita 

wartość 1. etapu to ponad 1 400 000 zł. Wnioskujemy o dotację w wysokości 600 000 zł.               

To kwota maksymalna dotacji. Termin realizacji zadania planowany jest na IV kwartał 2017 

r. do II kwartału 2018 r. To już kolejna duża inwestycja w Chróścinie. Dotychczas 

zrealizowana została przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej za 400 000 zł                          

i naprawa dróg na osiedlu Tumbewa za 100 000 zł. Podejmujemy działania zmierzające do 

naprawy tego, na co mieszkańcy Chróściny czekali od lat, bo można więcej, można lepiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa ul. Szkolnej w Chróścinie 

W dniu 27.03.17 r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej                     

ul. Szkolnej w Chróścinie wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych”. Przystąpiło               

5 oferentów. Konsorcjum Ryszard Biela Transport Towarowy i Przedsiębiorstwo Budowlane 

BIEL BUD Mariusz Biela z Sidziny przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. Cena brutto 

1 428 404,03 zł. Termin zakończenia inwestycji 30 czerwca 2017 r.  

Kanalizacja sanitarna Giełczyce- Sidzina 

W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu trwa weryfikacja wniosku Gm. Skoroszyce o dotację 

unijną na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. część 1. etapu 

Giełczyce- Sidzina”. Wójt Gm. wystąpiła o dofinansowanie tej kosztochłonnej inwestycji                

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 2 000 000 zł. 



4 | S t r o n a  

 

Jubileusz 10-lecia KGW w Giełczycach 

 

Dn. 14 stycznia 2017 r. świętowaliśmy piękny Jubileusz 10-lecia działalności Koła 

Gospodyń Wiejskich w Giełczycach. Na ręce Przewodniczącej KGW Pani Stanisławy 

Kiełtyki Wójt Gminy Pani Barbara Dybczak złożyła podziękowanie za 10- letnią działalność 

służącą sołectwu Giełczyce, a także całej gminie. Ponieważ Jubileusz 10-lecia zbiegł się                    

z czasem bożonarodzeniowym, wesołe kolędowanie przy akompaniamencie zespołu 

rodzinnego Państwa Ziętków z Brzezin niosło echem daleko, daleko… 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Kolędowanie w Starym Grodkowie 

Rada Sołecka Starego Grodkowa 

dn. 15.01.17 r. zorganizowała dla 

społeczności sołectwa spotkanie 

bożonarodzeniowe. Były życzenia, 

toast noworoczny, wspólny śpiew 

kolęd, występy dzieci                                  

i zaproszonych zespołów                            

z Głębocka, m. Jeszkotle, zespołu 

Galapagos oraz przedstawienie 

inscenizacyjne GOKu nawiązujące 

tematyką do tych najbardziej 

rodzinnych w polskiej tradycji 

świąt. Życzenia pomyślności                     

w Nowym Roku złożyli Wójt Gminy Barbara Dybczak i Ksiądz Proboszcz Marek Ruczaj.  
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Stypendia naukowe dla naszych uczniów 

W dniu 1 marca 2017 r. Marszałek 

Województwa Opolskiego przyznał 

uczniom Gimnazjum Zespołu Szkół                 

w Skoroszycach Igorowi Kaczanowskiemu 

oraz Natalii Kmiecik stypendium dla 

szczególnie uzdolnionej młodzieży                      

w ramach programu „Wspieramy 

najlepszych”. Stypendystom gratulujemy                     

i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

Szczególne podziękowania kierujemy                 

w stronę kadry pedagogicznej za 

zaangażowanie oraz trud włożony                      

w pracę  z młodzieżą.  

 

 

Dzień Kobiet w Gminie Skoroszyce

Dzień Kobiet to święto, które 

obchodzone jest na terenie Gminy 

Skoroszyce w sposób szczególny                 

i na stałe wpisało się w kalendarz 

imprez. Jest wyrazem wdzięczności  

i pamięci o kobietach, które                      

w znakomity sposób łączą 

wychowanie dzieci i prowadzenie 

gospodarstw domowych                             

z aktywnym życiem zawodowym.  

Tegoroczne kobiece świętowanie 

zorganizowane przez Ośrodek 

Kultury Gminy Skoroszyce odbyło się w sobotę 18 marca. W spotkaniu uczestniczyły Pani 

Wójt Barbara Dybczak, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Odnowy Wsi Sidzina oraz Koła 

Kobiet z Czarnolasu.  
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Przedszkolaki powitały pierwszy dzień wiosny 
 

W pierwszy dzień wiosny 21 

marca br. w Urzędzie Gminy 

Skoroszyce w barwnym 

korowodzie zgromadziły się 

przedszkolaki, by powitać 

wiosnę - najpiękniejszą porę 

roku, na którą wszyscy 

czekaliśmy z wielką 

niecierpliwością. 

Przedszkolaków wraz                                

z opiekunami powitała Wójt 

Gminy Skoroszyce Barbara 

Dybczak. Uśmiechnięte 

przedszkolaki wiosnę przywitały 

w sposób wielce artystyczny.  

W strojach dzieci dominował 

kolor zielony i żółty, pięknie prezentowały się również kolorowe kwiaty oraz nakrycia głowy 

– kapelusze i czapeczki bociana, żabki. Dzieci przygotowały wiosenne piosenki i wierszyki, 

by w ten sposób na wesoło powitać pierwszy dzień wiosny. Przy wspólnym śpiewaniu 

przedszkolaki pożegnały zimę i powitały wiosnę. 

Kolejna edycja programu "Przedszkolak ratuje" 

Warsztaty w ramach akcji 

„Przedszkolak ratuje” odbyły 

się w przedszkolu                             

w Skoroszycach. 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE 

WSZYSTKIM – takie hasło 

przyświeca organizatorom 

programu „Przedszkolak 

ratuje”. 

Dzieci w ramach programu  

uczone są podstawowych zasad 

udzielania pierwszej pomocy. 

Program skierowany jest do 

dzieci w wieku przedszkolnym 

w grupach wiekowych 5-6 lat. 

W spotkaniu z naszymi 

przedszkolakami wzięli udział 

m.in. Zastępca Wójta Gminy Skoroszyce Bernard Rudkowski oraz aspirant sztabowy P. 

Marcin Szostak- strażak oddelegowany z jednostki PSP w Nysie. 
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Dzień Babci i Dziadka 
 

Dn. 21.01.17 r. zostało 

zorganizowane przez 

KGW Sidzina i GOK                  

z okazji Dnia Babci                   

i Dziadka spotkanie                 

w Domu Kultury                     

w Sidzinie połączone                 

z występem dzieci 

szkolnych.  

Życzenia z okazji 

święta wszystkim 

babciom i dziadkom składały dzieci na uroczystych spotkaniach także w Makowicach, 

Skoroszycach  i Chróścinie. 

 

Nasze regionalne produkty z certyfikatem 

W dniu 10 marca 2017 r. w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się spotkanie 

poświęcone promocji kultury i produktów lokalnych na obszarze działania LGD 

Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. W trakcie spotkania prezentowane były produkty 

lokalne. Ich autorom wręczano certyfikaty. 

Zastawione stoły uginały się od lokalnych potraw i smakołyków. W trakcie imprezy 

zorganizowanej przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór prezentowano najlepsze lokalne 

produkty, a także nagrodzono ich twórców. Certyfikaty otrzymały łącznie 32 produkty                   

w kilku kategoriach, m.in. produkt spożywczy, wydarzenie czy zespół artystyczny. 

Z terenu naszej gminy 3 produkty uzyskały certyfikaty: 

 

 

1. Rzymskokatolicka Parafia 

św. Apostołów Piotra                   

i Pawła w Sidzinie za 

produkt turystyczny - 

PIELGRZYM I 

TURYSTA W JEDNYM. 
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2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Mak" w Makowicach za  

 

produkt spożywczy   -                     

ŁAZANKI Z MAKOWIC, 

 

wydarzenie/impreza -                           

KONKURS KISZENIE 

KAPUSTY-DZIEŃ 

INTEGRACJI 

MIESZKAŃCÓW. 

 

Gmina Skoroszyce na 

uroczystości reprezentowana 

była przez Ks. Proboszcza  

Wojciecha Wąchałę i Panią Annę 

Słowiak oraz przez Z-cę Wójta 

Gminy Skoroszyce Bernarda 

Rudkowskiego. 
 

Sukcesy Michała Lachowicza – ucznia naszego 

gimnazjum 

Michał Lachowicz  jest uczniem klasy I B gimnazjum                      

w Skoroszycach. W wieku 6 lat zaczął trenować brazylijską 

sztukę walki  JIU JITSU. Jego trenerem jest  Jarosław Chmiel 

- Mistrz Europy i Wicemistrz Świata w JU JITSU.  

Michał jest wyjątkowo zdolnym uczniem Mistrza. Na swoim 

koncie ma następujące sukcesy: 

• Złoty medal w kategorii KADET - 45 kg na II 

Mistrzostwach Bytomia w BJJ NO GI  (26 kwietnia 

2015 roku), tym samym zdobył PUCHAR dla 

najlepszego zawodnika w kategorii kadet,       

• Złoty medal w majowym turnieju brazylijskiego JIU 

JITSU w Otmuchowie  (9 maja 2015 roku),       

• Złoty medal w V PUCHARZE POLSKI w LUBONIU 

(26 września 2015 roku), 

• Złoty medal w majowym turnieju brazylijskiego JIU 

JITSU w Otmuchowie (maj 2016 roku), 

• Srebrny medal    w kategorii MŁODSZY JUNIOR – 54 

kg podczas  VI PUCHARU POLSKI w Luboniu  w 

 NO GI JIU JITSU. 

Dnia 4 marca br. Michał znowu stanął na podium, zdobył  

brązowy medal  w VII MISTRZOSTWACH POLSKI                      

w Luboniu. GRATULUJEMY! 
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Co słychać u naszej Kasi Sky Sperczyńskiej ? 
 

W dniu 5 marca 2017 r. w Nowym Dzienniku 

POLISH DAILY NEWS został opublikowany 

artykuł pt. „Aktorski american dream – kuszący 

Broadway. Możemy z niego dowiedzieć się                   

o życiu za oceanem naszej utalentowanej 

mieszkanki Skoroszyc - Kasi Sky 

Sperczyńskiej. 

Dla przypomnienia, Pani Kasia  w czwartkowy 

wieczór 5 stycznia 2017 r. w Radiu Opole                         

w Studiu M dała jedyny w swoim rodzaju 

koncert transmitowany na całe województwo 

opolskie. 

 

EuroWeek Szkoła Liderów 
Grupa 15 naszych gimnazjalistów wraz z nauczycielką języka angielskiego Panią Justyną 

Dwornik skorzystała z 5-dniowego projektu szkoleniowego EuroWeek Szkoła Liderów, 

zorganizowanego w Międzygórzu. Gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach prowadzonych 

przez wolontariuszy z takich państw jak: Belgia, Etiopia, Indie, Uganda, Wietnam, Chiny. 

Podczas zajęć uczniowie rozwijali 

najbardziej cenione w obecnej chwili 

umiejętności społeczne, czyli 

przewodzenie, autoprezentacja oraz 

praca w zespole. Zajęcia  prowadzone 

były wyłącznie w języku angielskim, 

dlatego też uczniowie mieli 

możliwość rozwijać swoje 

umiejętności komunikowania się w 

tym języku. Młodzież poznawała 

tradycje, zwyczaje i kulturę krajów 

wolontariuszy prowadzących zajęcia 

oraz integrowała się z gimnazjalistami z innych szkół.  
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Dn. 26 lutego br., w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

na Polanie Śmierci niedaleko Starego Grodkowa przy byłym poniemieckim lotnisku, gdzie  

w marcu 2016 r. ekipa poszukująca pod kierownictwem prof. K. Szwagrzyka z IPN odkryła 

szczątki Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oddziału kpt. H. Flame ps. „Bartek”, odbyła 

się uroczystość oddająca pamięć i cześć poległym Żołnierzom Niezłomnym. 1 marca 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto ustanowione przez Prezydenta RP 

śp. Pana Lecha Kaczyńskiego jest obchodzone od paru lat, ale po raz pierwszy w naszej 

Małej Ojczyźnie. Kombatanci, bliscy i rodziny pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych, 

zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe i IPN, przedstawiciele Regionalnego 

Stowarzyszenia „Kryptonim T-IV” oraz ZŻ NSZ Okręg Śląsk Cieszyński, zrzeszona 

młodzież w grupy patriotyczne, mieszkańcy Starego Grodkowa i pobliskich miejscowości 

dali wyraz tego, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest żywa. Żołnierze Niezłomni są                    

i pozostaną świadectwem polskiej walki antykomunistycznego podziemia. Dn. 2 marca                 

w kościele parafialnym w Starym Grodkowie Ks. Proboszcza M. Ruczaj odprawił mszę 

świętą w intencji pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych. 
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Czereśniowa aleja w miejscowości Czarnolas 

W dniu 23 marca, z uwagi na to, że rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, prawie 80 czereśni 

zostało posadzonych w sołectwie Czarnolas przez uczniów gimnazjum w Skoroszycach. Jest 

to już kolejna aleja czereśniowa odnowiona przez Powiat Nyski. Drzewa będą zachwycać 

każdego roku kwiatami wiosną, a owocami wczesnym latem. W akcji oprócz dzieci udział 

wziął m.in. Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik Pan Stanisław Jurecki, który                                      

w humorystyczny sposób pokazywał młodzieży właściwy sposób sadzenia drzew. Każde 

drzewko zostało objęte patronatem przez osobę, która dokonała jego posadzenia. 

 

Zmiany w gospodarce odpadami 

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku obowiązują na terenie gminy nowe zasady odbioru szkła. Szkło w zabudowie 

jednorodzinnej i na nieruchomościach niezamieszkałych odbierane będzie w zielonych workach, do których 

wrzucane będzie zarówno szkło białe i kolorowe . Worki dostarczone będą mieszkańcom przez firmę 

EKOM z Nysy, która wygrała przetarg na odbiór odpadów do końca 2020 r. Ponadto każda nieruchomość 

zostanie wyposażona w stojak na worki. Zlikwidowane zostaną pojemniki typu „DZWON” dla 

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. Wykonawca zapewni również mycie i dezynfekcję pojemników na 

odpady zmieszane jeden raz w roku. Odbiór szkła w zabudowie wielorodzinnej pozostaje bez zmian. 

Informuje się również mieszkańców gminy, że przy ul. Nyskiej 11 w Skoroszycach czynny jest Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) , który przyjmuje odpady tylko od mieszkańców 

Gminy Skoroszyce na podstawie dokumentu wskazującego miejsce 

zamieszkania. Punkt nie przyjmuje odpadów  pochodzących                                                                         

z działalności gospodarczej. 

 

PSZOK czynny jest: 

- w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00, 

- w środy od godz. 11.00 do godz. 15.00, 

- w piątki od godz. 7.00 do godz. 15.00, 

- w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz. 12.00 do godz. 18.00. 



12 | S t r o n a  

 

Harmonogram zbiórki odpadów 
 

 

INFORMATOR 

 

W I kwartale br. 

 

odeszło od nas 18 naszych mieszkańców,                 

w tym 2 kombatantów: Pan Kazimierz Skalski 

z Giełczyc – 91-letni weteran walk                     

o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz Pan 

Bogdan Gajos, 93-letni mieszkaniec 

Chróściny, wieloletni Prezes Gminnego Koła 

Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych.  

Cześć pamięci ! 

 

Narodziło się 18 naszych nowych 

mieszkańców – gratulujemy rodzicom. 


