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  Nr 52     lipiec - wrzesień 2018                               egz. bezpłatny

 

 

Szanowni Państwo, 

Mieszkańcy Gm. Skoroszyce,  

 

witam po wakacyjnym odpoczynku gotowych do 

pracy i nowych wyzwań. Przekazuję garść informacji 

na temat gminnych inwestycji i wydarzeń 

kulturalnych, które miały miejsce w minionym 

kwartale. Obecnie trwa realizacja 5 dużych 

inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej Giełczyce 

– Sidzina, 2. etap budowy drogi gminnej na Os. 

Zacisze w Chróścinie, budowa drogi gminnej w m. 

Czarnolas, wymiana dachu na remizie i świetlicy             

w Starym Grodkowie, budowa dróg gminnych                 

w Makowicach. Na wszystkie te inwestycje, prócz 

drogi na Os. Zacisze, pozyskałam dodatkowe środki 

do budżetu: rządowe i unijne. Bez tych środków 

pomocowych, wyżej wymienione inwestycji, na 

które Państwo czekaliście od wielu lat, nie dałoby 

się zrealizować. Ponadto kończymy 1. etap 

termomodernizacji szkoły w Chróścinie i…dzięki 

dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

mamy na dalszą realizację tego zadania dodatkowe 

fundusze unijne w wysokości bez mała 700 000 zł 

(698 083 zł). Na podstawie zebrania dn. 4 lipca br., 

wiem jak bardzo Państwu – Mieszkańcom 

Chróściny, zwłaszcza mamom uczniów – na tej 

inwestycji zależy. Zatem dalsza realizacja jest 

zapewniona.  

Chcę Państwa także powiadomić, że                                  

Gm. Skoroszyce jest w ostatniej fazie ustaleń 

dotyczących kierunków zagospodarowania gminy. 

Pozwolą one na nową inwestycję, na którą gmina 

czeka od lat. Działania te to rezultat moich starań, 

od kiedy zostałam 

Wójtem Gminy             

i zapowiedź 

wymiernych 

efektów 

ekonomicznych 

gminy, 

skutkujących 

większymi 

wpływami do 

budżetu i nowymi 

miejscami pracy.  

Za nami III Festiwal Folkloru Góralskiego, dożynki 

gminne i dożynki sołeckie. Uroczystości te                          

w znaczący sposób przyczyniają się do integracji 

naszej gminnej społeczności. Skala i rozmach tych 

uroczystości była możliwa dzięki dofinansowaniu 

ich organizacji pozyskanymi przez gminę 

funduszami Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

Zapraszam Państwa na trzecią już uroczystość 

patriotyczną, upamiętniającą 72. rocznicę mordu 

dokonanego na żołnierzach Narodowych Sił 

Zbrojnych przez UB i NKWD do Starego Grodkowa 

na płytę lotniska dn. 29 września br. o godz. 11.00. 

Pozostając z szacunkiem – 

 

Barbara Dybczak 

Wójt Gm. Skoroszyce 
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POWSTANĄ NOWE MIEJSCA PRACY  

W GMINIE SKOROSZYCE 
To już pewne! W Gminne Skoroszyce zostanie wybudowany nowy zakład produkcyjny włoskiego holdingu 

Veroniki Holding S.p.A,  do którego należy DragonGaz sp. z o.o. To efekt dobrej współpracy nawiązanej                          
w 2017 r. pomiędzy Gminą Skoroszyce, a Zarządem DragonGaz. W dniu 19 września br. w Urzędzie odbyło 

się spotkanie robocze z udziałem Wójt Gminy Barbary Dybczak, Prezesa Zarządu DragonGaz Cezarego Kwelli, 

w obecności Członka Zarządu Województwa Opolskiego Antoniego Konopki. W trakcie spotkania 

potwierdzono, że po uchwaleniu zmiany studium i planu,  które będą procedowane na najbliższej 

październikowej sesji Rady Gminy, spółka przystąpi niezwłocznie do działań inwestycyjnych zmierzających do 

wybudowania w Gminie Skoroszyce w sołectwie Chróścina nowoczesnego ekologicznego zakładu 

produkcyjnego, gdzie powstanie kilkadziesiąt nowych lokalnych miejsc pracy.  To kolejny dowód, że można 

więcej i można lepiej. 
 

 

 

 

 

 

 
 

FILMOWO W GMINIE SKOROSZYCE 
 

W dniu 19 września br. odbyło 

się spotkanie robocze Wójt 

Barbary Dybczak  z reżyserem 

filmowym Jerzym Zalewskim 

(„Historia Roja”)dotyczące 

kręcenia na naszym terenie 

nowego filmu fabularnego. 

Tak, to prawda! Już w miesiącu 

październiku rozpoczną się na 

ternie naszej gminy zdjęcia do 

najnowszego filmu  Jerzego 

Zalewskiego.  

Szczegóły wkrótce.  
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KOŃCZY SIĘ TERMOMODERNIZACJA 1. ETAPU SZKOŁY                        

W CHRÓŚCINIE ZACZYNA SIĘ 2.ETAP  
Wielkimi krokami zbliża się koniec zadania inwestycyjnego związanego z realizacją 1. etapu 

termomodernizacji szkoły w Chróścinie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej                         

w kwocie ok. 600 tys. zł, całkowita wartość zadania to 1 530 000 zł. W ramach zadania dokonano ocieplenia 

budynku, wykonano nową elewację, wymieniono stare kaloryfery i rury na nowe, zmodernizowano 

kotłownię z węglowej na pelet. Ponadto wymieniono okna na nowe 3 komorowe, ocieplono stropodach, 

instalowane są solary. Dzięki temu zadaniu utrzymanie obiektu szkoły w kolejnych latach ograniczy wydatki 

m.in. na opał czy zakup energii, a nasze dzieci będą się uczyć w ciepłej, zmodernizowanej, energooszczędnej 

szkole. Rozpoczęliśmy już również realizację 2. etapu termomodernizacji, modernizując kotłownię 

obsługującą salę gimnastyczną oraz budynek przedszkola za prawie 100 tys zł. Jest też dobra wiadomość. 

Pomimo braku zaangażowania radnych z Chróściny (za wyjątkiem pani Czesławy Gmyr) mamy już środki 

finansowe na realizację 2. etapu termomodernizacji szkoły w Chróścinie. Chróścina w tej kadencji otrzymała 

najwięcej środków publicznych w całej gminie.  Na takie inwestycje mieszkańcy Chróściny czekali od wielu 

lat. Takich inwestycji to sołectwo potrzebowało i dlatego te inwestycje zostały zrealizowane. 
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ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I WODOCIĄGÓW W SKOROSZYCACH 
ZMIENIA SIĘ 

Oprócz wielu zmian zachodzących na co dzień w Gm. Skoroszyce, które każdy                                        

z mieszkańców może zobaczyć gołym okiem (budowa nowych dróg, kanalizacja sanitarna, 

remonty szkół, świetlic i wiele innych działań inwestycyjnych), w gminie zachodzą również 

zmiany te niewidoczne bezpośrednio, ale mające znaczący wpływ na poziom życia 

mieszkańców. Jedną z takich zmian jest rozwój naszego Zakładu Oczyszczania i Wodociągów                                                 

w Skoroszycach. 

Nasz Zakład Oczyszczania i Wodociągów w końcu po wielu latach rozwija się, realizując hasło 

„Można więcej, można lepiej”. Z dniem 1 lutego 2017 r. zmienił się kierownik Zakładu. 

Obecnie jest nim Beata Szerszeń, która zbiera wiele pochwał za życzliwe podejście do osób 

załatwiających sprawy w zakładzie. Poprzedni kierownik, wbrew różnym pomówieniom,  

odszedł na własne życzenie. Zmiany w zakładzie to zasługa zarówno nowego kierownika oraz 

Wójta Gminy, który wyznaczył cele rozwojowe dla zakładu.                   

W końcu po wielu latach niemocy okazało się, że można                           

i lepiej, i więcej. Zakład nasz w ostatnim okresie wzbogacił się                  

o nową (poniżej) koparko – ładowarkę za kwotę 156 tys. zł, 

która umożliwia na bieżąco konserwację urządzeń sieciowych.                                 

Są wykonywane prace ziemne oraz usuwane różnego rodzaju 

awarie. Stara (powyżej) 

została zastąpiona 

odpowiednim sprzętem, 

który będzie służył mieszkańcom wiele lat. Zakład został wyposażony w nowe kosy spalinowe. 

W połączeniu z zatrudnianiem osób bezrobotnych przełożyło się to na wykaszanie terenów 

gminnych, co wcześniej nie było możliwe. Ale to nie wszystkie zmiany. Jeszcze w tym roku 
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rozpocznie się remont budynku zakładu w celu poprawy jego izolacji termicznej. 

Przebudowana zostanie instalacja elektryczna. Poprawi się estetyka obiektu. Ruszyły również 

prace projektowe związane z budową na terenie oczyszczalni nowego placu do 

tymczasowego magazynowania osadów ściekowych. Są one niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania oczyszczalni. Dotychczasowe poletka (nowo wyremontowane) zostały 

zniszczone w roku 2006 z niewiadomego powodu. Ponadto zakład wzbogacił się w nowo 

wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, która budowana jest na terenie 

naszej gminy (lata 2015-2018). Nowoczesne przepompownie są sterowane centralnie dzięki 

nowo wybudowanej w tej kadencji centrali komputerowej. Nastąpiło również wiele zmian, 

które ułatwiają pracę na co dzień. Wyposażono pracowników w elektronarzędzia, które są 

standardem dla funkcjonowania każdego zakładu, a wcześniej były one nieosiągalne dla 

naszych pracowników. Przed nami w dalszym ciągu jednak wiele zadań związanych                                    

z rozbudową oczyszczalni, budową nowej sieci kanalizacyjnej, jak również sukcesywne 

wzbogacanie zakładu w nowoczesny sprzęt. Właściwe zarządzanie zakładem to również nowe 

niższe ceny wody oraz niższy abonament. Już od czerwca bieżącego roku obowiązują nowe 

niższe opłaty za dostarczanie wody. W skali roku będą to znaczące ulgi dla domowych 

budżetów. Od czerwca spadła cena abonamentu płaconego przez mieszkańców aż o 52% oraz 

cena wody o 3%.  Obniżka cen to efekt właściwego zarządzania zakładem, uporządkowania 

bazy klientów przez nowego kierownika zakładu oraz wielu innych działań organizacyjnych 

wprowadzonych w zakładzie zarówno z korzyścią dla mieszkańców gminy jak i pracowników 

zakładu.  
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NOWE CHODNIKI W SOŁECTWIE SIDZINA 
 

Zakończyła się budowa chodników w sołectwie Sidzina  w ulicy Radziechowskiej w drodze 

gminnej – za prawie 200 tys. oraz w drodze powiatowej – 100 tys. zł (wspólne zadanie gminy 

i powiatu po 50%). 
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NOWA DROGA W SOŁECTWIE CZARNOLAS 
 

Rozpoczęła się budowa drogi gminnej w sołectwie Czarnolas do osiedla o wartości 0,5 mln zł. 

Na realizację tego zadania Gmina Skoroszyce pozyskała dotację w kwocie 83 tys. zł z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych. 

 
 

Zakończono budowę drogi w sołectwie Mroczkowa 
 

 Zakończono budowę 2. etapu drogi 

dojazdowej do kościoła i cmentarza                 

w sołectwie Mroczkowa. Całkowity 

koszt realizacji 2. etapu to 100 tys. zł. 

Zadanie zostało w całości sfinansowane  

ze środków budżetowych.  

Dla przypomnienia 1. etap zadania był 

realizowany w roku 2017 za kwotę                  

75 tys. zł. 
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.NOWA DROGA W SOŁECTWIE CHRÓŚCINA 
 

Rozpoczęła się kolejna tegoroczna inwestycja w sołectwie Chróścina.  Tym razem droga na 

Osiedlu Zacisze. Kosztem prawie 0,4 mln zł realizowany jest 2. etap budowy drogi na Osiedlu 

Zacisze. Zadanie rozpoczęło się od budowy zaprojektowanej w drodze kanalizacji deszczowej. 

Przypomnijmy, że 1. etap kosztem  prawie 120 tys. został zrealizowany w roku 2017.                               

W najbliższym czasie sukcesywnie będą powstawać również brakujące nowe drogi gminne 

we wszystkich sołectwach. 

 
 

Kończy się budowa drogi w sołectwie Makowice 
 

Kończy się budowa oczekiwanych od wielu lat dróg gminnych w Makowicach. W ramach 

zadania wybudowane zostanie ponad 900 mb nawierzchni. Całkowita wartość zadania to                 

1 680 000 zł. Na 

realizację zadania 

gmina pozyskała 

dotację rządową                         

w wysokości 50%                         

z Programu Rozbudowy 

Dróg Lokalnych. 

To na dzisiaj najdroższa 

tegoroczna inwestycja 

na drogach gminnych 

przewidzianych do 

realizacji w 2018 r.  
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Nasze place zabaw wzbogaciły się o nowe obiekty 
 

Zakończono realizację doposażania placów zabaw w miejscowości Brzeziny, Giełczyce, Skoroszyce i Stary 

Grodków. Całkowity koszt zadania 36 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków pochodzących                                 

z funduszu sołeckiego oraz z budżetu gminy. W 3 sołectwach (Brzeziny, Giełczyce, Stary Grodków) zostały 

zamontowane 3 takie same zestawy zabawowe, natomiast w sołectwie Skoroszyce zamontowano zestaw 

sprawnościowy. 

 

Będą remonty figur Świętego Jana Nepomucena na 
terenie gminy! 

Kolejne nasze starania o wsparcie finansowe zakończone 
sukcesem! 

Przygotowany przez nas wniosek „Turystyczna Przygoda                                      
z Nepomucenem w Euroregionie Pradziad" w ramach programu 

INTERREG V-A Republika Czeska-Polska uzyskał akceptację                                
i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 95 000 zł na 
jego realizację. Dofinansowanie to stanowi 85% kosztów całego 

przedsięwzięcia, które zamyka się w kwocie 111 000 zł.  
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REMONT DACHU ŚWIETLICY I REMIZY   

W STARYM GRODKOWIE 
Po wielu latach starań mieszkańcy oraz druhowie z OSP doczekali się w końcu długo 

wyczekiwanej inwestycji związanej z remontem dachu świetlicy i budynku OSP. Remont nie 

tylko rozwiąże problem przeciekającego dachu, ale również poprawi estetykę budynku. Koszt  

zadania to kilkaset tysięcy złotych. Prace rozpoczną się i zakończą jeszcze w tym roku.                             

To zadanie to również początek remontu pozostałych remiz OSP. 
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PO RAZ III ODBYŁ SIĘ FESTIWAL FOLKLORU GÓRALSKIEGO                 
W SKOROSZYCACH 

W dniach 14 - 15 lipca w Skoroszycach odbył się już III Festiwal Folkloru Góralskiego, 

dwudniowa impreza integracyjna pod hasłem „Powrót do korzeni” realizowana ze środków 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Nasza gmina w dużej części zamieszkała jest 
przez ludność pochodzenia góralskiego, stąd idea utworzenia Oddziału Górali Żywieckich                    

w Gm. Skoroszyce Związku Podhalan. Podniosłe uroczyste zaprzysiężenie na sztandar odbyło 
się przed mszą św., która została odprawiona w intencji ludności Gm. Skoroszyce. Długoletnia 

sołtys z Sidziny Bronisława Dziergas, radna gminy i woj. opolskiego kilku kadencji, góralka                    
z Żywiecczyzny, związana od lat na dobre i złe z Gm. Skoroszyce została uhonorowana przez 
Członka Zarządu Województwa Opolskiego Antoniego Konopkę odznaczeniem „Zasłużona dla 

Opolszczyzny”. 
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SOŁECTWO SIDZINA NAJAKTYWNIEJSZYM SOŁECTWEM 

ZDANIEM CZYTELNIKÓW NOWIN NYSKICH 
 

 

 

 
 

REJONOWE ZAWODY WĘDKARSKIE  
O PUCHAR WÓJTA 

 

Dn. 28 lipca br. na wyrobisku żwirowym w Brzezinach zostały zorganizowane Rejonowe 
Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Skoroszyc. Jak zwykle na wysokości zadania stanął 
organizator zawodów Zarząd PZW Koło w Sidzinie na czele z Prezesem Edwardem Stasicą. 

Gratulujemy zwycięzcom wyników, a wszystkim uczestnikom wytrwałości w łowieniu                              
i stworzeniu 

wyjątkowej 
atmosfery. 

1. miejsce – 
Łambinowice, 
2. miejsce – 

Sidzina, 
3. miejsce – 

Głuchołazy. 
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NOWY SPRZĘT DLA NASZYCH OSP 
            

 

W dniu 18 lipca 2018 r. Wójt Gm.- Prezes Zarządu Gm. Związku OSP RP Barbara Dybczak 

przekazała jednostkom OSP 

Gm. Skoroszyce sprzęt 

specjalistyczny nabyty            

w ramach projektu 

„Doposażenie jednostek OSP 

w sprzęt ratujący zdrowie                        

i życie ludzkie”, na który Gm. 

Skoroszyce pozyskała 

dotację z Ministerstwa 

Sprawiedliwości -  Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej (Fundusz 

Sprawiedliwości). 

Sprzęt nabyty z tych 

środków to: sześć 

defibrylatorów 

marki PHILIPS, 2 

parawany 

osłaniające miejsce 

wypadku oraz jeden 

detektor 

wielogazowy. 

Ogólna wartość 

zakupionego 

sprzętu to 36 507 zł. 

Niech dobrze służy 

podniesieniu 

bezpieczeństwa 

mieszkańców. 
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PODZIĘKOWALIŚMY ZA TEGOROCZNE PLONY  

DOŻYNKI 2018 
Pięknie udekorowane posesje, korony żniwne, żywe obrazy, gościnność i dobra zabawa – to zachwyciło uczestników 

Dożynek Gminnych w Makowicach, które odbyły się 18 sierpnia 2018 r. Zadanie zostało zrealizowane w ramach 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego pn. „Powrót do korzeni”. W kościele pw. św. 

Andrzeja podziękowano za 

tegoroczne plony i modlono się                          

w intencji rolników. Mszy św. 

przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. 

Proboszcz Leszek Zarzycki.                                  

W barwnym korowodzie w rytmie 

marsza w wykonaniu orkiestry dętej 

uczestnicy dożynek przeszli na plac 

przy świetlicy, gdzie czekała już 

zgromadzona publiczność. 

Starostowie Dożynek Gminnych 

Radna Anna Słowiak i Sołtys Mirosław 

Mendrala przekazali bochen chleba 

wypieczony z tegorocznego ziarna Wójtowi Gm. Skoroszyc Barbarze Dybczak, która wygłosiła okolicznościowe 

przemówienie. Były też wystąpienia 

zaproszonych gości. W Dożynkach 

Gminnych wzięli udział m.in.: Członek 

Zarządu Województwa Opolskiego 

Antoni Konopka, zastępca dyrektora 

Agencji Restrukturyzacji                                        

i Modernizacji Rolnictwa w Opolu 

Pani Jadwiga Misiura -  , władze Gm. 

Skoroszyce na czele z Wójtem 

Barbarą Dybczak i Przewodniczącym 

Rady Gminy w Skoroszycach 

Henrykiem Sokołowskim, radni Rady 

Gminy, sołtysi i członkowie Rad Sołeckich z terenu gminy, 

przedstawiciele 

organizacji, 

stowarzyszeń, 

instytucji                                     

i związków 

rolniczych, 

przedsiębiorcy 

oraz mieszkańcy 

gminy. Promesę 

na kolejne 

dożynki przyznano sołectwu Czarnolas. Zasłużeni rolnicy 

Zdzisław Ojak, Bartosz Szrom, Anna Słowiak, Teresa Latocha, 

Kacper Mazurek, uhonorowani zostali wyróżnieniem Wójta Skoroszyc.  
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Uroczystości dożynkowe w naszych sołectwach 
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
 

Dnia 3 września uczniowie rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkania w naszych szkołach poprzedziła uroczysta 

msza święta. Następnie 

uczniowie wraz z rodzicami, 

nauczycielami udali się do 

szkół, gdzie rozpoczęły się 

uroczyste apele. W tym roku 

na rozpoczęciu w szkole                     

w Chróścinie obecna była 

pani Wójt Barbara Dybczak. 

W szkole w Skoroszycach 

odczytany został przez Z-cę 

Wójta list pani Wójt 

specjalnie przygotowany na 

tę okazję, a w szkole                            

w Sidzinie list odczytała 

Radna Aurelia Juśkiewicz. 

Były życzenia wielu 

sukcesów oraz satysfakcji ze 

zdobywania wiedzy. Wspomniano o dwóch ważnych aspektach spotkania: rozpoczęciu nowego roku 

szkolnego 2018/19 oraz o obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny. Dziękujemy za wiersze i pieśni 

przybliżające tematykę związaną z odzyskaniem wolności . W Skoroszycach po apelu wszyscy udali się pod 

pomnik, gdzie zostały złożone kwiaty. W ten sposób upamiętniono wszystkie ofiary II wojny światowej. 

 

W 3. kwartale 2018 r. 
odeszło 11 mieszkańców gm. Skoroszyce,  
urodziło się 8 naszych mieszkańców, 

zawarło związek małżeński 8 par. 


