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  Nr 46     kwiecień - lipiec 2017                               egz. bezpłatny 

Szanowni Państwo 
 

Mieszkańcy Gminy Skoroszyce, 
 

mam przyjemność ponownie spotkać się z Państwem na 

łamach tego numeru biuletynu informacyjnego „Głos 

Skoroszycki”. Przed nami wakacje, ale zanim 

rozjedziemy się w różne strony na odpoczynek, jeszcze 

informacje na temat kondycji naszej gminy i ostatnich 

wydarzeń zasługujących na Państwa uwagę. Opowiemy                   

o bieżących inwestycjach i podejmowanych inicjatywach 

oraz uroczystościach kulturalno- oświatowych z ostatnich 

miesięcy. 
Spoglądam na naszą Małą Ojczyznę z takim 

optymizmem, że sama się czasem tego swego optymizmu 

boję, bo…Wykorzystujemy z powodzeniem pieniądze 

zewnętrzne, które się pojawiają, także przy dużej 

aktywności Państwa (Obywatelski Budżet 

Marszałkowski), za co dziękuję. Mam świadomość, że 

nigdy więcej te środki nie będą już do wzięcia w takiej 

ilości, jak teraz. Mamy opracowaną strategię rozwoju 

gminy i krok po kroku, z założoną konsekwencją 
realizujemy zadania tam zapisane. Priorytetem ostatniego 

czasu - czego nie mogliśmy przewidzieć w strategii - jest 

wdrożenie zmian w oświacie w związku z rządową 
reformą. Wiąże się to ze zmianą sieci placówek 

oświatowych. Likwidacja szkoły w Makowicach była 

nieunikniona. Dziękuję Mieszkańcom Makowic za 

zrozumienie i przyjęcie tej decyzji ze zrozumieniem. 

Zrobię wszystko, aby wprowadzane zmiany przeszły jak 

najmniej boleśnie. Dlatego dla najmłodszych dzieci 

została utworzona filia szkoły, a makowickie przedszkole 

zaopiekuje najmłodszych naszych milusińskich. Mam 

głębokie poczucie, że oświatową lekcję odrobiłam 

należycie. 

Zachęcam niezmiennie do wchodzenia na naszą stronę 
internetową (www.skoroszyce.pl) i gminnego Facebooka. 

Tam na bieżąco podajemy Państwu aktualności. Bieżące 

ogłoszenia także zamieszczane są przez Sołtysów na 

tablicach informacyjnych, które znajdują się                            
w widocznych, ogólnie dostępnych miejscach w każdym 

Sołectwie.  
 

 

Szanowni Państwo,  

moim marzeniem jest 

szeroka aktywizacja 

naszej gminy. Prócz 

działań inwestycyjnych, 

które są sztandarowymi, 

bo powodują 
podnoszenie standardu 

życia, a przecież 
wszyscy chcemy żyć, jak 

przystało na obywatela 

Europy XXI w., moje 

działania ogniskują się 
także wokół integracji 

Mieszkańców Sołectw, budowania społeczeństwa 

świadomego swych praw, obowiązków i możliwości. 

Stąd duża akcja w pozyskiwaniu głosów na budżet 

marszałkowski, którą rozpatruję w kategoriach sukcesu!  

I nie idzie tu nawet o ilość pozyskanych środków 

finansowych, a właśnie o ten zryw bycia razem przy 

osiąganiu wspólnego celu. To wielka wartość. 
Osiągnęliśmy 2. wynik w województwie i byliśmy na 

ustach wielu, którzy z uznaniem wyrażali się na temat 

aktywności naszej gminy, która przecież nie należy ani 

do największych, ani najbardziej zmobilizowanych do 

działania. Za to jeszcze raz WSZYSTKIM 

zaangażowanym dziękuję, pozostając z nadzieją, że Ci                

z Państwa bardziej sceptyczni przekonają się wcześniej 

czy później, że nie warto w takich chwilach stać z boku.  
 

Oddaję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu. 

Życzę miłej wakacyjnej lektury. 
 

Pozostając z poważaniem –  
 

Barbara Dybczak 
 

Wójt Gm. Skoroszyce 
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Zakończono remont kotłowni w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Sidzinie 

 

Zakończył się remont kotłowni w Zespole       

Szkolno - Przedszkolnym w Sidzinie. W ramach 

prac wymieniono dotychczasowy piec CO, który 

był pęknięty na nowoczesny piec na ekogroszek. 

Całość zadania kosztowała prawie 54 tys. złotych.                          

Na realizację zadania gmina pozyskała dotację                       
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                   

w Opolu w kwocie prawie 27 tys zł. (50%). 

 

Remont ulicy Szkolnej w Chróścinie 

Rozpoczął się długo oczekiwany przez społeczność lokalną remont ul. Szkolnej w Chróścinie. 

Całkowity koszt zadania to ponad 1,4 mln zł. Zadanie realizowane jest przez jedną z naszych 

lokalnych firm, która wygrała przetarg. Jest to już kolejne zadnie inwestycyjne realizowane                       

w Chróścinie w ostatnim czasie. W 2016 r. wyremontowano za ponad 100 tys. zł drogi na Osiedlu 

Tumbewa i wymieniono za ponad 400 tys. zł kanalizację w ul. Szkolnej. Udało się również 
odzyskać zablokowaną (przez kilka ostatnich lat) dotację za realizację skateparku. Przed nami 

kolejne duże zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w Chróścinie - to 1. etap 

termomodernizacji Szkoły Podstawowej. Koszt termomodernizacji 1. etapu to prawie 1,4 mln zł. 
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Umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji 
sanitarnej podpisana 

W dniu 14 czerwca 2017 r. w Urzędzie 

Marszałkowskim w Opolu podpisaliśmy umowę 
dotyczącą udzielenia Gminie Skoroszyce dotacji                

w wysokości prawie 2 mln zł z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 

rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. 

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania 

„Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości 

Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – 

miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) 

wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa 

Stary Grodków”. Całkowita wartość zadania to 

prawie 4 mln zł. W ramach realizacji zadania 

wybudowane zostanie prawie 680 mb wodociągu 
do Starego Grodkowa oraz 4 853 mb 
kanalizacji sanitarnej Giełczyce – Sidzina. Realizacja zadania pozwoli odebrać dodatkowo prawie 

9 tys m3 ścieków rocznie od prawie 500 mieszkańców naszej gminy. Umowę podpisali ze strony 

Gminy Skoroszyce Pani Wójt Barbara Dybczak, a ze strony Województwa Opolskiego Pan Antoni 

Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego. 
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Porozumienie partnerskie 

z Gminą Radziechowy- Wieprz  

W dniu 6 czerwca 2017 r. gościliśmy naszych partnerów z zaprzyjaźnionej Gminy Radziechowy- 

Wieprz z powiatu żywieckiego na czele w Wójtem Gminy Panem Maciejem Miką. Z terenu tej 

gminy pochodzi znaczna część mieszkańców naszej gminy, w tym z Sidziny, która wyemigrowała                          

z Żywiecczyzny w okresie po II wojnie światowej. W trakcie wizyty podpisano porozumienie                           

o współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi gminami.  

Celem współpracy jest: 

1) rozwijanie kontaktów oraz wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego obu regionów, 

2) tworzenie wspólnych przedsięwzięć służących integracji społeczności pochodzenia góralskiego, 

3) współpraca przy promocji regionów, 

4) uczestnictwo w uroczystościach i wydarzeniach okolicznościowych, 

5) organizacja spotkań mających na celu promocję obu gmin i poznanie rodzimej kultury, 

6) tworzenie wzajemnej współpracy organizacji i stowarzyszeń oraz zespołów artystycznych, 

7) stwarzanie warunków do wzajemnego bliższego poznania się oraz wymiany poglądów                             

i informacji między mieszkańcami obu gmin, zwłaszcza między przedstawicielami młodej 

generacji, 

8) uzgadnianie w drodze bezpośrednich kontaktów organizację wspólnych imprez cyklicznych oraz 

wydarzeń ważnych dla obu społeczności, służących szerokiej prezentacji życia kulturalnego                             

i gospodarczego obu gmin. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



5 | S t r o n a  

 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 

Na sesji Rady Gminy Skoroszyce odbytej w dniu 22 czerwca 2017 roku  po rozpatrzeniu 

sprawozdania Wójta z wykonania budżetu 

Gminy Skoroszyce za rok 2016 oraz zapoznaniu 

się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada 

Gminy Skoroszyce  udzieliła Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
gminy za 2016 rok. 
Powyższe działania poprzedzone były 

przedstawieniem realizacji budżetu 2016 roku 

oraz jego dogłębnej analizie na komisjach 

stałych, jak również w trakcie sesji.  

Głos zabierały i informacji wyczerpujących 

udzielały Wójt Gminy Barbara Dybczak oraz 

Skarbnik Gminy Jadwiga Piela. W głosowaniu jawnym przy 14 głosujących, 13 głosami „za”,                  

i 1 „wstrzymującym” Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Pani Barbarze Dybczak absolutorium. 

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyc Henryk Sokołowski gratulując takiego wykonania  budżetu 

Gminy Skoroszyce, złożył życzenia, by rok 2017 charakteryzował się jeszcze lepszym jego 

wykonaniem. 

26. Marsz Żywych 

Uczniowie Zespołu Szkół w Skoroszycach 24 kwietnia 2017 r. uczestniczyli w 26. Marszu Żywych, 

który odbył się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 

Auschwitz. Kilka tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów, ale także duża grupa polskiej 

młodzieży, wśród nich nasza młodzież z gimnazjum przeszło spod bramy „Arbeit macht frei”                     

w byłym obozie Auschwitz i na teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Główne uroczystości 

Marszu Żywych odbyły się przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu położonym w pobliżu ruin 

komór gazowych i krematoriów II i III. Zapłonęło tam sześć symbolicznych zniczy 

symbolizujących sześć milionów ofiar Holokaustu. Marsz Żywych jest częścią międzynarodowego 

projektu edukacyjnego, który odbywa się w Polsce i Izraelu. Nigdy więcej wojny … 
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Święto Gmin Powiatu Nyskiego 

 
Dnia 25 czerwca 2017 roku, przedstawiciele naszej gminy wzięli udział w Święcie Gmin Powiatu 

Nyskiego. Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością. Dominowały góralskie akcenty w związku 

 

z żywieckim pochodzeniem dużej części społeczności naszej gminy. 

Święto Konstytucji 3 Maja  

W 226. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji mieszkańcy 

Gminy Skoroszyce na czele z Panią Wójt Barbarą Dybczak oraz Radnymi Rady Gminy i Sołtysami 

licznie przybyli do Kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej - 

Kościołka w Polu w Sidzinie na uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. Mszę odprawił Ks. 

Proboszcz Wojciech Wąchała. Uroczystej oprawy mszy dodał udział pocztów sztandarowych 

naszych niezawodnych druhów z OSP Sidzina i Makowice oraz śpiew scholi. Uroczystą mszę 
świętą zakończyło okolicznościowe przemówienie Pani Wójt. 
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Budżet Obywatelski 

 

Wysiłki nasze nie okazały się być daremne. Mamy Marszałkowski Budżet Obywatelski! 

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy oddali swój głos (6 571 głosów) na nasz projekt "Powrót do 

korzeni". Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy zaangażowali się w zbieranie głosów: radnym, 

sołtysom, dyrektorom szkół, pracownikom Urzędu Gm. Skoroszyce, wolontariuszom                                

i WSZYSTKIM ludziom dobrej woli, którym leży na sercu, aby nasza gmina prężnie się rozwijała,    

a mieszkańcy mogli w pełni korzystać z kultury i dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny.  

 

Gminne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży                    
z okazji Dnia Dziecka z terenu Gminy Skoroszyce 

W dniu 4 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 na zbiorniku w Brzezinach odbyły się z okazji Dnia 

Dziecka zawody wędkarskie pod nazwą „Gminne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży                       

z okazji Dnia Dziecka z terenu Gminy Skoroszyce”. Zawody zostały zorganizowane przez Koło 

Wędkarskie w Sidzinie przy współpracy Wójta Gminy Skoroszyce Barbary Dybczak. W zawodach 

wzięło udział 103 zawodników w następujących kategoriach wiekowych: przedszkolaki, 

dziewczynki i chłopcy kl. I-IV szkoły podstawowej, dziewczynki i chłopcy kl. V-VI i dziewczynki   

i chłopcy gimnazjum. Wszyscy zawodnicy przybyli na zawody w towarzystwie rodziców                             

i opiekunów ok. 220 osób. Przed przystąpieniem do połowów zawodnicy otrzymali drobny 

poczęstunek w postaci małego słodkiego co nieco oraz napoju, aby nie opadli z sił w trakcie 

rywalizacji. Współzawodnictwo w łowieniu ryb trwało dwie godziny. Po sygnale zakończenia 

współzawodnictwa nastąpiło ważenie zdobyczy oraz wręczenie pucharów i nagród. Żaden zawodnik 

nie wyszedł bez upominku. Nagrody to akcesoria wędkarskie oraz sportowe (wędki, kołowrotki, 

torby, siatki, krzesełka, książki, piłki itp.).  
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Zwycięzcami zawodów w poszczególnych kategoriach byli: 

 

Przedszkolaki: 
I miejsce – Kinga Kuś 
II miejsce – Lena Duda 

III miejsce – Bartosz Ścisłowski 

Szkoła Podstawowa kl. I-IV chłopcy: 
I miejsce – Kacper Strześniewski 

II miejsce – Marcel Pryszcz 

III miejsce – Kamil Stasica 

Gimnazjum chłopcy: 
I miejsce – Kacper Jędrasiak 

II miejsce – Daniel Budnik 

III miejsce – Adrian Bryś 

Szkoła Podstawowa kl. I-IV dziewczynki: 
I miejsce – Natalia Makuch 

II miejsce – Oliwia Cymbalista 

III miejsce – Magdalena Syposz 

Szkoła Podstawowa kl. V-VI dziewczynki: 
I miejsce – Dominika Wolna 

II miejsce – Julia Worek 

III miejsce – Paulina Zbroja 

Gimnazjum dziewczynki: 
I miejsce – Julia Guła 

II miejsce – Zuzanna Słaboń 

III miejsce – Emilia Strogoń 

 

 Gminny konkurs ekologiczny dla przedszkolaków 

 

Udział w konkursie wzięły 4 drużyny liczące po 6 uczestników z każdego przedszkola: Makowic, 

Skoroszyc, Sidziny oraz Chróściny. Pracownicy Ośrodka Kultury przedstawili dzieciom krótką, 
edukacyjną inscenizację pt. „Ziemia za 1 000 lat”, która miała na celu zapoznanie przedszkolaków  

z zasadami ekologii i dbania o zasoby Ziemi. Następnie drużyny wspólnie odpowiadały na pytania 

dotyczące przedstawienia. W konkurencjach plastyczno-technicznych dzieci miały za zadanie 

wykonać z butelki plastikowej zabawkę ekologiczną „Ferbusia”. Kolejnym etapem konkursu były 

pytania ekologiczne, na które uczestnicy wspaniale odpowiadali. Przedszkolaki układały puzzle                

z postaciami zwierząt oraz rozwiązywały krzyżówkę o tematyce przyrodniczej. Segregacja śmieci 

również nie sprawiła im żadnych trudności. Najwięcej radości dały dzieciom konkurencje sportowe 

na świeżym powietrzu, m. in. slalom na koniu, bieg z butelką, drużynowe podawanie butelki, rzut 

papierową kulą do celu, zbieranie na czas papierowych kul. Każda z drużyn została nagrodzona 

dyplomami oraz drzewkami iglastymi, które zostaną posadzone dla podniesienia estetyki 

najbliższego otoczenia. Dzieci również otrzymały ordery wykonane przez Pracowników Ośrodka 

Kultury.  
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Dzień Języka Angielskiego

To już trzecia edycja Dnia Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Skoroszycach.  

Podobnie jak w poprzednich latach uczniowie klas młodszych prezentowali swoje umiejętności  

językowe oraz aktorskie.  

Tym razem przedstawienie rozpoczęło się paradą państw. Uczniowie reprezentowali kraje 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: Wielką Brytanię, Anglię, Szkocję, 
Walię i Północną Irlandię.  

Widzowie mieli możliwość poznać kolory 

narodowe państw, ich flagi, symbole narodowe, 

stroje i legendy. Na koniec obejrzeliśmy 

przedstawienie ‘The Magic Piper’. Po występach 

dzieci spędziły czas na zabawie dyskotekowej. 

Dzieci doskonale odegrały swoje role oraz 

pięknie mówiły i śpiewały w języku angielskim 

przed licznie zgromadzoną widownią. Wśród 

widowni zasiadała Pani Wójt Barbara Dybczak, 

Dyrektor Szkoły Mariusz Marfiany, uczniowie ze 

szkoły w Makowicach wraz z nauczycielem 

języka angielskiego Piotrem Kocierzem, rodzice 

uczniów, wychowawcy klas młodszych oraz 

klasy 4-6 wraz z nauczycielami.  

Po występach ośmioro uczniów z klas 3a, 3b w Skoroszycach oraz z Makowic wzięło udział                       

w gminnym konkursie ‘Master of Spelling – Mistrz Literowania’. Tytuł ‘Master of Spelling - Mistrz 

Literowania’ w Gminie Skoroszyce zdobyła 

Amelka Machała z klasy 3a. Drugie miejsce 

zajął Patryk Olszyński z klasy 3b, a trzecie – 

Miłosz Kwarta z klasy 3b. Uczniom gratulujemy                      

i życzymy kolejnych sukcesów. Całą 
uroczystość zorganizowały nauczycielki języka 

angielskiego Panie Justyna Dwornik i Gabriela 

Latała.  
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ZŁOTE GODY  

„Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz 

przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne  

i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać 
wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. 

Sześć par małżeńskich z terenu Gminy Skoroszyce świętowało 20 czerwca 2017 r. Złote Gody, czyli 

okrągły jubileusz Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego. 

Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała 

Wójt Gminy Pani Barbara Dybczak. Jubilatom wręczono odznaczenia, upominki, pamiątkowe 

dyplomy oraz kwiaty. Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem. 

Jubileusz 50. rocznicy pożycia związku małżeńskiego obchodziły następujące pary: 

 

Państwo Józefa i Stanisław Abramowie, 

Państwo Mirosława i Czesław Duszyńscy, 

Państwo Krystyna i Zygfryd Oparowie, 

Państwo Izabela i Czesław Pudowie, 

Państwo Józefa i Zdzisław Rybowie, 

Państwo Anna i Jan Wronowie. 

 

Życzymy Jubilatom kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu i szczęści Niech każdy dzień 

dostarcza radość, a uśmiech zawsze gości w sercach. 
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Turniej wiedzy pożarniczej "Młodzież Zapobiega 
Pożarom” 

 

Dnia 7 kwietnia br. w gimnazjum nr 1 w Korfantowie odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy 

Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Wzięli w nim udział uczniowie Zespołu Szkół                        

w Skoroszycach, którzy wygrali eliminacje w Gminie Skoroszyce: 
 

Szkoła Podstawowa w Skoroszycach: 
1. Jakub Kutllovci klasa 6 

2. Kacper Hellebrandt klasa 6 
 

Gimnazjum w Skoroszycach: 
1. Jakub Tusz klasa III B 

2. Bartosz Olbryt klasa III B 

 

Turniej miał na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony 

ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności popularyzuje wśród 

dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek 

pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na 

temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATOR 

W II kwartale br.  

Odeszło 13 naszych mieszkańców,  

urodziło się 12 naszych mieszkańców – gratulujemy rodzicom. 
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