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Nr 58     październik-grudzień 2019     egz. bezpłatny

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Mieszkańcy Gm. Skoroszyce, 

 

to ostatni numer naszego biuletynu, na łamach którego 

chcę się z Państwem podzielić informacjami dotyczącymi 

kończącego się roku 2019. Tym, co ostatnio wprawiło 

mnie w stan radości i utwierdziło w przekonaniu, że nie 

należy ustawać w staraniach, jest informacja od 

Wojewody Opolskiego P. Adriana Czubaka, że nasza 

gmina otrzymała dotację w wysokości 5,5 mln zł tj. 80% 

kosztów kwalifikowanych na budowę dróg:                             

w Brzezinach, kompleksu dróg w Makowicach,                   

w Starym Grodkowie i w Sidzinie. Taką 

wielomilionową dotację, nasza gmina w historii swego 

istnienia otrzymuje po raz pierwszy. Wiem na podstawie 

licznych z Państwem rozmów, że na inwestycje drogowe 

Państwo czekacie przede wszystkim, dlatego informuję                 

o tym fakcie w pierwszym rzędzie. Do końca tego roku 

chcę podpisać umowy z wykonawcami, a od nowego 

roku ruszyć z pracami w terenie. Będę Państwa 

informowała na bieżąco o postępie działań.  

 

Otrzymałam także wiadomość od Marszałka 

Województwa Opolskiego P. Andrzeja Buły                              

o dofinansowaniu środkami unijnymi 2. etapu 

termomodernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                  

w Chróścinie. Obejmuje on salę gimnastyczną                             

i przedszkole.  

 

Wykonanie tych inwestycji jeszcze przed nami.  

 

Dziękuję Państwu za Waszą aktywność w głosowaniu na 

Marszałkowski Budżet Obywatelski. Dzięki takiemu 

działaniu Gm. Skoroszyce jest po raz 3 beneficjentem tej 

marszałkowskiej inicjatywy i 100 000 zł jest nasze! 

Przeznaczymy je na akcję wakacyjną dla dzieci                           

i młodzieży, dla drużyn sportowych oraz na inne 

wydarzenia kulturalne, nie naruszając tym sposobem 

budżetu gminy, czyli Państwa podatków.  

 

 

 

 

 

Chcę wyrazić 

uznanie i zwrócić 

uwagę na Państwa 

zaangażowanie              

w działanie dla 

dobra wspólnego. 

To ożywienie 

niektórych sołectw 

bardzo cieszy. 

Dobrze się dzieje, 

że dbacie Państwo                   

o tereny wspólne. Zwracacie uwagę, aby nie były 

dewastowane i zaśmiecane obiekty, które powstały                 

z naszych podatków staraniem wielu i są dla nas 

wartością dodaną. Gratuluję Brzezinom i Staremu 

Grodkowowi za inicjatywę utworzenia Odnów Wsi. To             

z pewnością przełoży się na estetykę Waszych sołectw. 

Cieszę się z aktywności Klubu Seniora w Skoroszycach, 

Kół Gospodyń Wiejskich w Starym Grodkowie                       

i Chróścinie, z podejmowanych działań integracyjnych 

przez Sołtysa i Radę Sołecką Skoroszyc. 

 

Moi Drodzy, za parę dni święta. Te, myślę, najbardziej 

rodzinne ze wszystkich. Dlatego zachęcam do wspólnego 

świętowania. Cieszmy się swoją obecnością.                        

Nie odkładajmy spotkań, nie szczędźmy ciepłych słów. 

Nie zapominajmy mówić: dziękuję, przepraszam, 

kocham. Nie wstydźmy się uczuć. Bądźmy dla siebie 

lepsi. Życie jest takie kruche. Wystarczy chwila, by 

stracić wszystko na zawsze… 

 

Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc spokojnych, 

rodzinnych świąt - 

 

Wójt Gm. Skoroszyce 

Barbara Dybczak 
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REKORDOWA DOTACJA DLA GMINY 
 

Prawie 5,5 mln zł na drogi. Tyle gmina pozyskała dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę 

dróg w miejscowościach: Stary Grodków, Brzeziny, Sidzina i Makowice. Całkowita wartość zadań to 

prawie 7 mln zł.  Wszystkie nasze złożone wnioski na drogi, dla których mieliśmy dokumentację projektową 

otrzymały dofinansowanie w formie dotacji.  Przetargi będą rozstrzygnięte jeszcze w 2019 r., a wykonanie              

w 2020. 
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DLA SENIORÓW W SKOROSZYCACH POWSTAŁ 

KLUB SENIORA+ 
 

Dn. 27 listopada 2019 r. nastąpiło w Skoroszycach oficjalne otwarcie Klubu Seniora+. Ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (56 tys. zł ) oraz budżetu Gm. Skoroszyce poddano 

remontowi 2 pomieszczenia w Pawilonie Sportowym, adaptując je na potrzeby seniorów. Całkowity koszt 

zadania to prawie 70 tys. zł. Jest świetlica i kuchnia wyposażona w sprzęt AGD. Z ramienia Wojewody 

Opolskiego w uroczystości wzięła udział Z-ca Dyrektora P. Beata Jabłońska. Skoroszyccy seniorzy podjęli 

gości z Dąbrowy, z którymi nawiązali nić sympatii. Stąd bliskie relacje Klubów Seniora z Dąbrowy                          

i Skoroszyc. Ciepła, złota jesień 2019 r. niech sprzyja złotej jesieni życia!  
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W SOŁECTWIE SKOROSZYCE POWSTAŁA  

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI 

Zakończono montaż urządzeń Otwartej Strefy Aktywności w parku w Skoroszycach. Na jego realizację 

Gmina Skoroszyce pozyskała kwotę 42 600 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i 

Turystki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze 

Wielopokoleniowej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. 

W ramach inwestycji w parku w Skoroszycach powstały urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy 

plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 118 tys. zł. 

Na wiosnę dalsze urządzanie terenu. 
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MAMY DOFINANSOWANIE 2. ETAPU 

TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SZKOLNO- 

PRZEDSZKOLNEGO W CHRÓŚCINIE 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach naszego wniosku złożonego przez Subregion Południowy ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”. W ramach 

tego zadania Gmina Skoroszyce pozyskała 410 000 złotych na realizację 2. etapu termomodernizacji 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chróścinie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 1 100 000 zł. Prace 

obejmą remont budynku przedszkola ze stołówką oraz remont sali gimnastycznej, m.in: 

- ocieplenie dachu i ścian, 

- wymiana okien, 

- wymiana centralnego ogrzewania, 

- nowa podłoga na sali gimnastycznej, 

- instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Nie czekając na rozstrzygnięcie naboru wniosków o dotację i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców 

dzieci za prawie 200 tys. zł podpisana została umowa na realizację termomodernizacji obiektów szkolnych. 

Prace dotyczące wymiany ogrzewania w sali gimnastycznej, budynku przedszkola i stołówki wraz z budową 

centralnej wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej w dużej części zostały już zakończone. 
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DOKOŃCZONO BUDOWĘ CHODNIKA W SIDZINIE W 

ULICY RADZIECHOWSKIEJ 

Dokończono budowę chodnika w drodze powiatowej, ulica Radziechowska w Sidzinie. Jest to dokończenie 

wspólnego zadania z roku 2018 Powiatu Nyskiego i Gminy Skoroszyce. Bez budowy kanalizacji                          

w chodniku, która została zrealizowana w br., nie można było zakończyć tego zadania. Koszt inwestycji to 

ponad 90 tys. zł (wspólne zadanie gminy i powiatu po 50%). 

 

 
 

JESIENNE PORZĄDKI W GMINIE 
 

Jesień to okres prac porządkowych zarówno w domu jak i na gminnych terenach. W ramach podjętych 

działań zostały dokonane nasadzenia drzew w parku w Skoroszycach, na skate parku w Chróścinie. 

Rozpoczęły się również prace porządkowe w parku w Chróścinie oraz w Skoroszycach.  Na skate parku                    

w Chróścinie, w Makowicach oraz pod pomnikiem w Skoroszycach zostały ustawione ławki. 
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BRZEZINY I CHRÓŚCINA WZBOGACIŁY SIĘ O NOWE 

URZADZENIA FITNESS ORAZ OBIEKTY DO ZABAWY 
 

W ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Brzeziny zostały zamontowane urządzenia fitness, natomiast             

w sołectwie Chróścina doposażono istniejący plac zabaw koło szkoły w nowe urządzenia zabawowe. 
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EFEKTY PRACY ODNOWY WSI ZE SKOROSZYC                      

I SIDZINY 

W dwóch sołectwach naszej gminy w ramach programu "Odnowa Wsi " zostały wykonane dwa zadania.               

W Skoroszycach na terenie istniejącego placu zabaw utworzono strefę fitness.  

W Sidzinie zagospodarowano teren za świetlicą wiejską poprzez utwardzenie kostką brukową strefy 

wypoczynku.  

Zadania zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji Powiatu Nyskiego oraz budżetu Gminy 

Skoroszyce przy zaangażowaniu i pracy członków programu Odnowa Wsi.  

Gratulujemy Odnowie Wsi ze Skoroszyc i z Sidziny!  
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BUDŻET MARSZAŁKOWSKI JEST NASZ ! 

DZIĘKUJEMY! 

Nasz projekt "Od juniora do seniora – aktywnie spędzaj czas"- 2. edycja otrzymał 4605 głosów i zajęliśmy 

2. miejsce wśród projektów powiatowych. Już po raz trzeci mamy kolejne 100 000 zł na jego realizację. 

Dziękujemy WSZYSTKIM za oddane głosy. Za trud i za zaangażowanie dziękujemy zwłaszcza tym, którzy 

poświęcili swój wolny czas, aby od domu do domu przemierzając sołectwa naszej gminy, przekonywać 

mieszkańców do tego, że warto być razem, integrować się, oddając swój głos dla osiągania celu. Celu, który 

służy wszystkim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE 

W URZĘDZIE GMINY 

W SKOROSZYCACH 

 

Informujemy, że w kasie Urzędu Gminy w Skoroszycach uruchomiony został 

terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą 

płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej za odpady 

oraz podatki. 

W terminalu będą akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych 

VISA, MasterCard oraz płatności mobilne BLIK. 

Dodatkowo informujemy, że klienci urzędu (płatnicy) dokonujący płatności 

przy pomocy karty płatniczej nie ponoszą żadnych prowizji.  

Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.  

Z płatności bezgotówkowych wyłączone są opłaty skarbowe. 
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SIDZINIE 

MA PATRONA I SZTANDAR 
 

 

Dn. 25 października 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sidzinie miała miejsca niezwykła 

uroczystość – nadanie imienia księdza prof. Józefa Tischnera. Nadto szkoła ma sztandar. Uroczystość 

zaszczycili zaproszeni goście: Kurator Oświaty M. Siek, Wójt Gm. Skoroszyce B. Dybczak, Z-ca Wójta 

Gm. Skoroszyce B. Rudkowski, Przewodniczący Rady Gminy H. Sokołowski, Radni i Sołtysi Gm. 

Skoroszyce, brat patrona Szkoły M. Tischner wraz z małżonką, B. Dziergas – góralka seniorka, seniorzy 

nauczyciele – wychowawcy związani z placówką, przedstawiciele organizacji pożytku publicznego 

działający na terenie Sidziny. 

Gratulujemy wyboru takiego patrona - takiej szkole. Ks. Józef Tischner łączy aspekt góralskiego 

pochodzenia mieszkańców Sidziny, kultywowanie tradycji przodków, powrót do góralskich korzeni wraz                 

z nimbem niezwykłości otaczającym postać patrona. Wzorem ks. prof. J. Tischnera możemy codziennie 

odkrywać cud Stworzenia, gdziekolwiek jesteśmy, czerpiąc przy tym jak z rogu obfitości radość istnienia. 

Wójt Gm. życzyła wszystkim związanym ze szkołą  dobrego czasu w tworzeniu szkoły niezwykłej tak, jak 

niezwykły jest jej patron. 

 

 



  

Wydawca: Urząd Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17  11| S t r o n a  

 

 

GMINNE OBCHODY Z OKAZJI 101. ROCZNICY 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 
 

Obchody 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę w Gminie Skoroszyce rozpoczęły się 

już      w dniu 8 listopada 2019 r. uroczystym apelem 

w Zespole Szkół w Skoroszycach. Po montażu 

słowno – muzycznym społeczność uczniowska wraz 

z gronem pedagogicznym oraz zaproszonymi gośćmi                             

w pochodzie przeszła  pod pomnik ku czci Poległych 

za Wolność, gdzie zostały złożone wiązanki 

kwiatów.  Tegoroczne główne uroczystości gminne 

odbyły 11 listopada w Starym Grodkowie. Obchody 

zostały rozpoczęte  uroczystą mszą św. odprawioną 

przez ks. proboszcza Marka Ruczaja. Wybrzmiała 

Bogurodzica – pieśń, która towarzyszyła polskiemu 

rycerstwu pod Grunwaldem  oraz Rota – kanon 

polskich pieśni patriotycznych. Następnie uczestnicy 

obchodów na czele z Wójt Barbarą Dybczak, Z-cą 

Wójta Bernardem Rudkowskim, Przewodniczącym 

Rady Gminy Skoroszyce Henrykiem Sokołowskim oraz Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego 

Antonim Konopką udali się na Polanę Śmierci. Tam odczytano Apel Poległych. W swym przemówieniu 

Wójt Gm. zwróciła się do zebranych: „Polska odrodziła się po 123 latach mrocznego czasu zaborów jak 

feniks z popiołów. Polacy na powrót byli u siebie, w wolnej, niepodległej Ojczyźnie.” Po złożeniu wiązanek 

kwiatów wszyscy udali się na dalsze świętowanie do świetlicy w Starym Grodkowie . Tam Zespół 

„Nadzieja” działający przy Klubie Seniora przedstawił swój patriotyczny repertuar. Po tym występie 

nastąpiło  wspólne patriotyczne śpiewanie, które dopełniło uroczystość.  
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WRĘCZONO MEDALE PREZYDENTA RP ZA 

DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. 
 

Dnia 7 listopada 2019 r. w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach Wójt Barbara Dybczak z udziałem 

Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Sokołowskiego oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

Katarzyny Herbut wręczyła medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie 

małżeńskie.  

Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” uhonorowane zostały następujące pary obchodzące 

Jubileusz Pięćdziesięciolecia: 

- Łucja i Edmund Dombkowie z Makowic 

- Teresa i Michał Mielnikowie z Makowic 

- Maria i Antoni Soblowie ze Skoroszyc 

- Janina i Franciszek Święsowie ze Skoroszyc 

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele władz gminy: Zastępca Wójta Bernard Rudkowski 

oraz Dyr. Ośrodka Kultury Marta Tarczyńska. Uroczystość uświetnił występ naszej młodzieży z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. Arki Bożka w Chróścinie  pod egidą pani Małgorzaty Stokłosy. 

 

LEKCJE JĘZYKOWE Z NATIVE SPEAKEREM W 

SKOROSZYCACH 

Uczniowie szkoły w Skoroszycach 

mieli możliwość sprawdzić swoje 

umiejętności komunikowania się 

zarówno w języku niemieckim jak 

i angielskim, ponieważ gościli na 

lekcjach języków obcych swojego 

rówieśnika ze szkoły na Bawarii 

Samuela Haasa. Lekcję prowadziła 

nauczycielka języka niemieckiego 

pani Joanna Mucha. Uczniowie 

przeprowadzili wywiad z 

Samuelem, dzięki czemu poznali 

go bliżej, dowiedzieli się, czym różni się jego szkoła od naszej oraz zaznajomili się z kulturą Bawarii.  
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ZSP SIDZINA MISTRZEM WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO W UNIHOKEJU  

A ZS SKOROSZYCE VICE MISTRZEM 
 

Finał Mistrzostw Województwa w unihokeju 

dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci oraz 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej należy do ZSP 

SIDZINA. Zawody te odbyły się 19.11.2019 r. 

i 4.12.2019 r. w hali w Niemodlinie. Drużyny, 

które zakwalifikowały się do ścisłego finału 

po wielu eliminacjach w ramach Igrzysk 

Dzieci to : SP Jełowa, SP 1 Niemodlin, ZS 

Skoroszyce i ZSP Sidzina. Mistrzem 

Województwa Opolskiego została drużyna 

ZSP Sidzina, srebrny medal zdobyły 

dziewczęta z ZS Skoroszyce.  

 

Mistrzynie Województwa z Sidziny wystąpiły 

w składzie : Zuzanna Madej, Małgorzata Mika, 

Ilona Jurek, Monika Wysowska, Agata Wojtas, 

Amelia Sperczyńska, Julia Grzech, Lena 

Fornalik, Magdalena Syposz, Oliwia Kuś, 

Marlena Mendrala, Natalia Makuch. Trener               

i opiekun: Mirosław Tulik.  

 

Srebrne medaliski ZS Skoroszyce : Inga 

Latała, Kamila Łuszczyna, Aleksandra 

Zdunek, Natalia Łukaszyńska, Amelia 

Machała, Konstancja Murańska, Kinga Woś, 

Natalia Kręcichwost, Klaudia Kuźma, Emilia 

Wach. Trenerka i opiekun drużyny : Agnieszka Słaboń. 

 

O tytuł Mistrzyń Województwa w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej walczyły szkoły   

z Niemodlina, Lasocic, Kędzierzyna-Koźle                 

i Sidziny. Po rozegraniu wszystkich meczów, 

mistrzowską koronę odebrały dziewczęta 

reprezentujące ZSP Sidzina.  

 

Drużynę z ZSP Sidzina reprezentowały 

następujące zawodniczki : Hanna Bartków, 

Emilia Bekieszczuk, Weronika Bartków, 

Karolina Gniewczyńska,  Wiktoria Zając, 

Natalia Azorkiewicz, Ewa Pawłowska, Alicja 

Sperka, Agata Mendrala, Natalia Zbroja i Martyna Mrowiec. Trener i opiekun: Mirosław Tulik. 
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GMINY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

 

W dniu 17 października 2019 r. obchodziliśmy Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Tegoroczna uroczystość 

odbyła się w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach. Sala zapełniła się nauczycielami i pracownikami 

administracji placówek oświatowych z terenu całej naszej gminy. Życzenia i podziękowania w imieniu 

Samorządu Gminy przekazała Wójt Gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.  Zostały również przyznane 

Nagrody Wójta Gminy Skoroszyce za szczególne osiągnięcia na polu dydaktycznym i wychowawczym, 

które otrzymali: 

Pani Krystyna Kozera  - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

Pani Małgorzata Morawska – Przyszlak -  Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

Pan Adam Machała - Nauczyciel Zespołu Szkół w Skoroszycach. 

Wszystkim pracownikom oświaty Wójt Gminy Skoroszyce złożyła serdeczne podziękowania za ich pracę, 

poświęcenie oraz trud włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Dyrektorzy szkół również 

dziękowali swoim pracownikom i życzyli wiele satysfakcji z pracy zawodowej oraz dalszych sukcesów 

i osiągnięć. 
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PRZEDSZKOLAK ZE SKOROSZYC RATUJE 

W czwartek tj.12 grudnia 2019 r. w Nyskim Domu Kultury w gali finałowej, podsumowującej trzecią edycję 

programu "Przedszkolak ratuje" nasze przedszkolaki ze Skoroszyc zaprezentowały zdobyte umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki z zaangażowaniem i swadą demonstrowały publiczności, jak 

należy postępować w razie podtrucia tlenkiem węgla. Brawo dla młodych adeptów sztuki aktorskiej! 

Dziękujemy p. Dyr. B. Piwowarczyk i p. M. Brzeźnej za doskonałe przygotowanie dzieci. 

Współorganizatorami akcji byli: Marszałek Woj. Opolskiego, Powiatowa Straż Pożarna w Nysie, Komenda 

Wojewódzka Policji, Starostwo Powiatowe w Nysie, PWSZ - Ratownictwo Med., Regionalny Zespół 

Placówek Wsparcia Eduk. 
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INFORMATOR GMINNY: 

W 4. kwartale 2019 r. 

odeszło 8 mieszkańców Gm. Skoroszyce,  

urodziło się 10 naszych mieszkańców, 

zawarło związek małżeński 6 par. 


