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Nr 61     lipiec - grudzień 2020     egz. bezpłatny

 

Szanowni Państwo,  

Mieszkańcy Gm. Skoroszyce, 

 

ostatni raz w tym roku kalendarzowym mam 

przyjemność spotkać się z Państwem na łamach 

naszego biuletynu. Pandemia spowodowała, że ten 

numer „Głosu Skoroszyckiego” obejmuje większy 

czasokres, bo od lipca 2020 r. Przedstawiam zatem 

sprawozdanie z kolejnych wydarzeń z życia naszej 

społeczności. 

 

Mijający rok był kolejnym, dobrym inwestycyjnie 

rokiem dla naszej gminy. Wydatkowaliśmy na 

zadania inwestycyjne bez mała 8 mln zł, co 

powoduje, że z założoną konsekwencją, dzień po 

dniu, krok po kroku realizujemy cel, jakim jest 

poprawa standardów życia naszych mieszkańców.          

I, jak Państwo widzicie, mimo lockdawnowych 

utrudnień, dzieje się to w sposób nieprzerwany. 

 

Chcę także podzielić się refleksją, że nie  ma nic 

lepszego, jak to, że mogę ponowne się z Państwem 

spotkać. Wiem już z autopsji, jak wygląda zmaganie 

się z koronawirusem, które nie należy do miłych,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

łatwych i przyjemnych. Dlatego dziękuję Państwu 

wszystkim za 

telefony wsparcia, 

rozmowy, ciepłe 

posiłki pod 

drzwiami, rosołki, 

pozdrowienia. 

Dziękuję Zastępcy 

Wójta       za godne 

reprezentowanie 

Gm. Skoroszyce             

i przyjęcie na klatę  

wszystkich 

obowiązków, dziękuję całej mojej zawodowej 

rodzince – drużynie pracowników Urzędu Gminy za 

dyscyplinę i dobrą pracę.   

 

Pozdrawiam Państwa pięknie, łącząc wyrazy 

szacunku –  

Barbara Dybczak 

Wójt Gm. Skoroszyce 
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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Z WYKONANIA BUDŻETU 

 
Na sesji Rady Gminy w dniu 31 lipca 2020 r. Wójt Gminy Skoroszyce otrzymała jednogłośnie przy pełnym 

składzie Rady Gminy absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. - Dziękuję radnym, sołtysom, 

wszystkim mieszkańcom za zaufanie oraz wsparcie! W sesji wziął udział Starosta Nyski Pan Andrzej 

Kruczkiewicz. 
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MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 
 

Na sesji Rady Gminy w dniu 31.07.2020 r. Pan Antoni Konopka Marszałek Województwa Opolskiego 

wręczył promesy na realizację zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS). 

Dofinansowanie do realizacji zadań w kwocie 5000 zł, trafiło na ręce sołtysa Chróściny Pana Józefa 

Borelowskiego, sołtysa Makowic Pana Mirosława Mendrali oraz sołtysa Pniewia Pani Marii Lenartowicz.                      

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wykonano następujące zadania: 

1. Sołectwo Chróścina: "Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup kompletów biesiadnych i montaż 

oświetlenia LED". 

2. Sołectwo Makowice: "Modernizacja wiaty festynowej przy świetlicy". 

3. Sołectwo Pniewie: "Remont posadzki w świetlicy". 

 

Reprezentacja sołectwa Chróścina 

 

Inwestycja w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 
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Reprezentacja sołectwa Makowice 

 

 
 

Inwestycja w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 
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Reprezentacja sołectwa Pniewie 

 

 
 

Inwestycja w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 
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BĘDZIE NOWE PRZEDSZKOLE W SKOROSZYCACH  
 

W 2021 r. rozpocznie się budowa nowego przedszkola w Skoroszycach. Na ten cel pozyskaliśmy 2 mln 

złotych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA KOMPLEKSU DRÓG W  MAKOWICACH 

ZAKOŃCZONA 
 

Zakończyła się budowa dróg w sołectwie Makowice. W ramach realizacji zadania za kwotę ponad 1 050 000 

zł wybudowano 1 090 mb drogi. Zadanie było w 80% współfinansowane ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych.  
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ULICA OS. SŁONECZNE W SIDZINIE MA NOWĄ 

NAWIERZCHNIĘ  
 

Zakończyła się budowa drogi w ul. Os. Słoneczne w sołectwie Sidzina. W ramach realizacji zadania za 

kwotę ponad 1 262 000 zł wybudowano 801 mb drogi. Zadanie było w 80% współfinansowane ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWODNICA SIDZINY CORAZ BLIŻEJ 

W dniu 11 sierpnia 2020 r. z udziałem Zastępcy Wójta Gminy Skoroszyce Pana Bernarda Rudkowskiego                           

w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu odbyło się 1. spotkanie 

poświęcone 

harmonogramowi 

budowy obwodnic na 

terenie woj. 

opolskiego.  

W ramach zadania 

powstanie obwodnica 

Sidziny w ciągu drogi 

krajowej DK 46 o 

długości prawie 8 km. 

Jednym z elementów 

obwodnicy będzie 

powstanie nowego 

mostu na rzece Nysie 

Kłodzkiej. 

Szacunkowa wartość 

zadania to prawie 208 

mln zł. Na realizację zadania Generalna Dyrekcja ma podpisane zapewnienie finansowania. 
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DODATKOWA DROGA W BRZEZINACH 
 

Zakończono budowę dodatkowego 

odcinka drogi  w sołectwie Brzeziny.   

W ramach zadania zostało wykonane 

włączenie zrealizowanej w 2020 r. 

drogi z Funduszu Dróg 

Samorządowych do drogi powiatowej 

oraz została w części wybudowana 

droga w kierunku cmentarza. To 

dodatkowe 130 000 zł ze środków 

własnych Gminy Skoroszyce. Łącznie 

w bieżącym roku nakład finansowy na 

drogi w sołectwie Brzeziny wyniósł                

1 030 000 zł. 

 

 

BUDOWA CHODNIKA W CHRÓŚCINIE 
 

 

Zakończono realizację kolejnego zadania drogowego w gminie tym razem w Chróścinie. W ramach 

wspólnego zadania Powiatu Nyskiego oraz Gminy Skoroszyce (po 50%) za ponad 180 000 zł został 

wybudowany nowy chodnik w ul. Ogrodowej. To już druga inwestycja realizowana w tym roku                              

w Chróścinie po termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, etap 2. 
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TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO- 

PRZEDSZKOLNEGO W CHRÓŚCINIE 

Ku końcowi zbliża się realizacja umowy zawartej w dniu 13 sierpnia na termomodernizację Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Chróścinie 2 etap. Na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" pozyskaliśmy środki z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 1 400 000 zł. Prace obejmą remont budynku przedszkola ze stołówką 

oraz remont sali gimnastycznej. Jest to: 

• ocieplenie dachu i ścian, 

• wymiana okien, 

• wymiana centralnego ogrzewania, 

• remont generalny sali gimnastycznej w tym sanitariaty, oświetlenie, nowa podłoga, wyposażenie sali                

w sprzęt sportowy, 

• instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
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MAMY KOLEJNE POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DLA 

GMINY SKOROSZYCE 
 

Gmina Skoroszyce pozyskała w ramach programu INTEREG VA Fundusz Mikroprojektów Euroregionu 

Pradziad w latach 2014 – 2020 ponad 51 000 euro na realizację dwóch projektów. 

Pierwszy to „Wędrówki pograniczem śladami św. Jana Nepomucena”, w ramach którego 

przeprowadzony zostanie remont konserwatorski kaplicy oraz figury św. Jana Nepomucena                                   

w Skoroszycach. 

W ramach drugiego projektu „Turystyka bez granic – pieszo i rowerowo” oznakowana zostanie Nyska 

Droga św. Jakuba w granicach  Gminy Skoroszyce poprzez montaż tablic oraz oznakowań granitowych na 

jej trasie w sołectwach: Mroczkowa, Skoroszyce, Chróścina i Pniewie. Ponadto zabiegom konserwatorskim 

poddany zostanie XIVw. słup graniczny Księstwa Biskupiego oraz wybudowana zostanie wiata rekreacyjna                 

w sołectwie Pniewie. 

 

 
 

WYSOKIE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY 

 
Gmina Skoroszyce na 4. miejscu w Powiecie 

Nyskim pod względem wysokości wydatków 

inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca,           

w dodatku z minimalnym długiem na poziomie 

1,78%. Daje nam to 624 pozycję na 2477 

wszystkich gmin w Polsce. W poprzednich latach 

były to odpowiednio miejsca 767 i 1330. O 61 zł 

wyprzedza nas Nysa,  65 zł Paczków i 145 

Otmuchów.  
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REMIZA DLA OSP SKOROSZYCE CORAZ BLIŻEJ 
 

 

Trwa realizacja 2. etapu remizy dla OSP Skoroszyce. Wartość zadania to 1 380 000 zł. Termin zakończenia 

prac planowany jest na 1. półrocze 2021 r. Na realizację zadania pozyskaliśmy 500 000 zł z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 
 

 

DOPOSAŻENIE OSP SKOROSZYCE 
 

 

 

Dzięki współpracy ze Związkiem OSP 

Rzeczypospolitej Polskiej, który 

realizuje program unijny "Doposażenie 

jednostek OSP woj. opolskiego w sprzęt 

służący przeciwdziałaniu pandemii 

COVID 19" pozyskaliśmy to, co 

naszym druhom strażakom zapewnia 

bezpieczeństwo i skuteczność działania 

w akcjach związanych                                       

z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 

się koronawirusa. 
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MAMY NOWY SAMOCHÓD DLA OSP STARY GRODKÓW 

 
Jest nowy samochód bojowy dla druhów strażaków w Starym Grodkowie!. Wartość pojazdu to ponad 

800 000 zł. W trakcie uroczystego przekazania wozu dla OSP Stary Grodków obecni byli Violetta Porowska 

Poseł na Sejm RP, Marszałek  Antoni Konopka, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Komendant 

Wojewódzki PSP Krzysztof  Kędryk, Komendant Powiatowy PSP w Nysie Paweł Gotkowski, Komendant 

Powiatowy OSP Władysław Krysowaty. 
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KOLEJNE LAPTOPY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI                        

Z NASZYCH SZKÓŁ 

Do uczniów i nauczycieli z naszych szkół trafiły kolejne laptopy i tablety z przeznaczeniem do zdalnej 

nauki. Na ten cel Gmina 

Skoroszyce pozyskała prawie 

55 000 zł w ramach rządowego 

programu „Zdalna szkoła +”. 

Pieniądze zostały przeznaczone 

na zakup laptopów i tabletów 

dla uczniów i nauczycieli 

naszych szkół, którzy do tej 

pory mieli trudności, aby 

uczestniczyć w zdalnym 

nauczaniu. 

Ze środków tych zakupione 

zostało 23 szt. laptopów                       

i 1 tablet. Będą z nich 

korzystali uczniowie i nauczyciele ze wszystkich placówek, które prowadzi gmina. Łącznie w ramach 

dwóch programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej 

prawie 115 000 zł i zakupiła łącznie 48 szt. laptopów i 23 tablety. 

 

 

 

 

BARDZO DOBRE WYNIKI ABSOLWENTÓW  

NASZYCH  8 KLAS 
 

Absolwenci naszych 8 klas uzyskali 

łącznie jedne z lepszych wyników   

w powiecie. W tym roku do 

egzaminu przystąpiło 53 uczniów.  

Z języka polskiego uzyskali 66 % 

poprawnych odpowiedzi przy 

średniej powiatowej 58 %                               

i wojewódzkiej 60 %. 

Z matematyki uzyskali 44 % 

poprawnych odpowiedzi przy 

średniej powiatowej 42 %                          

i wojewódzkiej 45 %. 

Z języka angielskiego uzyskali 48 % 

poprawnych odpowiedzi przy 

średniej powiatowej 52 % i wojewódzkiej 54 %. 
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ZŁOTE GODY  

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 
 

W dniu 29 września br. w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach odbyła się uroczystość wręczenia Medali 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 5 parom 

małżeńskim, których staż małżeński przekroczył 50 lat. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Katarzyna Herbut przywitała przybyłych gości, a następnie oddała 

głos Panu Bernardowi Rudkowskiemu - Zastępcy Wójta Gminy, który w ciepłych słowach pogratulował 

przybyłym gościom tego pięknego Jubileuszu, życząc zdrowia, pogody ducha, siły i radości z każdego 

wspólnie spędzonego dnia. Dodał również, iż od zgromadzonych na sali par, powinniśmy wszyscy uczyć się 

życiowej mądrości. Ta bowiem pozwala w zgodzie, miłości i poszanowaniu przeżyć pół wieku z drugim 

człowiekiem u boku, dzieląc z nim codzienność - troski i radości. 

W akcie dekoracji Jubilatów towarzyszył Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Sokołowski. 

Medalami zostały odznaczone małżeństwa: 

- Czesława i Edward Kołkowscy ze Starego Grodkowa, 

- Genowefa i Franciszek Krysiowie z Sidziny, 

- Zofia i Michał Romańscy z Chróściny, 

- Lucyna i Czesław Setlowie z Sidziny, 

- Wanda i Kazimierz Tokarczykowie z Chróściny. 

Nie wszystkie pary z uwagi na stan zdrowia mogły wziąć udział w spotkaniu. Po oficjalnej części 

zaproszono gości na poczęstunek. 

Wszystkim Jubilatom serdecznie dziękujemy za obecność, uśmiech, wspomnienia i poczucie humoru.                       

W uroczystości wzięła również udział Pani Marta Tarczyńska – Dyrektor Ośrodka Kultury wraz                              

z pracownikiem. 
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II MODUŁ DZIAŁANIA KLUBU „SENIORA+”  
 

 

Dzięki pozyskaniu dotacji z 

budżetu państwa w ramach 

Programu "Senior+" oraz przy 

współfinansowaniu środkami z 

budżetu gminy dn. 7 lipca br. 

odbyło się pierwsze spotkanie 

naszych seniorów w Pawilonie 

Sportowym w Skoroszycach. 

W ramach funkcjonowania klubu 

seniorzy spotykali się dwa razy                           

w tygodniu we wtorki i czwartki, aby 

aktywnie spędzać czas. Stałym punktem 

zajęć były ćwiczenia poprawiające 

sprawność intelektualną, ruchową oraz 

manualną. Wszystkie zajęcia w Klubie "Senior +" prowadzone były bezpłatnie przez zatrudnionego 

koordynatora. 

 

 

 

USŁUGA KURIERA SPOŁECZNEGO W SKOROSZYCACH 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach uruchomił usługę tzw. kuriera społecznego oraz 

dożywianie osób niesamodzielnych w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych 

oraz wspierających osoby niesamodzielne”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.                   

Dotychczas 12 osób skorzystało z ciepłego posiłku finansowanego z projektu. Kurier społeczny świadczył 

usługi w okresie od kwietnia do maja 2020 r. Pomocą w dostarczaniu żywności objęte zostały 63 rodziny. 
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DZIŚ ORLIK KLUBOWY, JUTRO STADION NARODOWY 
 

 

Dnia 8 lipca br. w ramach zadania "Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy", które realizujemy jako 

partner Gminy Pakosławice, nasze kluby sportowe Ogrodnik Chróścina i LKS Czarnolas zostały doposażone 

po raz drugi w niezbędny sprzęt sportowy. Wójt Gminy Skoroszyce Barbara Dybczak z Wójtem Gminy 

Pakosławice Adamem Raczyńskim przekazali sprzęt drużynom z Chróściny i Czarnolasia.  

Cieszymy się razem z naszymi sportowcami z możliwości współpracy z Urzędem Marszałkowskim, projekt 

bowiem jest finansowany z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. 

 

 
 

 

BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA BOISKU W CHRÓŚCINIE 
 
 

Trwa budowa szatni sportowej na boisku w Chróścinie. To samodzielna inicjatywa klubu sportowego 

Ogrodnik Chróścina przy wsparciu finansowym Gminy Skoroszyce. 

 

 

 



  

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

 

PLAC ZABAW W SIDZINIE MA NOWE OGRODZENIE 

 
W ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Sidzina zostało wykonane nowe ogrodzenie placu zabaw 

przy ul. Radziechowskiej. Zadanie zrealizowano przy współpracy z Odnową Wsi.  

Koszt przedsięwzięcia 13 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

NOWA WIATA KOLEJOWA  

W SKOROSZYCACH 

 
Starania o wiatę na stacji PKP w Skoroszycach zakończyły się 

realizacją tego zadania w lipcu 2020 r. 
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EFEKTY PRACY ODNOWY WSI Z BRZEZIN  

I STAREGO GRODKOWA 

 
W dwóch sołectwach naszej gminy w ramach programu "Odnowa Wsi w Powiecie Nyskim" zostały 

wykonane dwa zadania. 

W Brzezinach doposażono boisko sportowe. Zamontowano nowy betonowy stół do gry w ping ponga. 

Odnowiono bramki do gry w pikę nożną. Odnowiono i zamontowano słupki do gry w siatkówkę. Sołectwo 

zakupiło nowe siatki. 

W Starym Grodkowie doposażono plac zabaw w nowe urządzenia fitness. 

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

Skoroszyce przy zaangażowaniu i aktywności członków grup Odnowy Wsi. Praca dla społeczności, w której 

żyjemy jest godna pochwały! 

Gratulujemy Odnowie Wsi z Brzezin i Starego Grodkowa. 
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DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
 

Za przeszło 100 000 zł doposażyliśmy place zabaw w sołectwach Mroczkowa, Makowice, Brzeziny, 

Chróścina – os. Zacisze, Czarnolas, Giełczyce, Stary Grodków i Pniewie. Urządzenia zabawowe zakupiono 

ze środków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania 

Narkomanii. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie dostępności obiektów rekreacyjnych do 

prowadzenia działań profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych z udziałem dzieci oraz młodzieży                  

z rodzin problemowych. 
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DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
 

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej zostali wyróżnieni Nagrodą Wójta nauczyciele, których ogrom 

włożonej pracy wychowawczo - dydaktycznej przełożył się na sukcesy uczniów i znaczącą pozycję Gm. 

Skoroszyce na polu oświaty w powiecie nyskim i województwie opolskim. 

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chróścinie Nagrodą Wójta wyróżniona została nauczycielka                        

j. polskiego Joanna Grzybowska. 

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sidzinie Nagrodą Wójta wyróżniona została nauczycielka historii 

Teresa Gołek. 

W Zespole Szkół w Skoroszycach Nagrodą Wójta została wyróżniona nauczycielka j. polskiego Beata 

Smagoń. 
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GMINNE OBCHODY Z OKAZJI 102. ROCZNICY 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 
 

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną obchody Święta Niepodległości były skromniejsze. 

Obchody zostały rozpoczęte  uroczystą mszą św. w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Skoroszycach w intencji 

Ojczyzny. Po mszy zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Za Wolność Naszą i Waszą. - Dziękuję 

mieszkańcom, radnym, pracownikom Urzędu Gm. za świadectwo patriotyzmu. 

 

 
 

 

 

PROMOCJA GM. SKOROSZYCE NA 

JARMARKU ZE ŚW. RITĄ 
 

 

W sobotę 22.08.20 r. na jarmarku ze św. Ritą przy Kościele św. 

Urbana w Głębinowie Gm. Skoroszyce zaprezentowała 

certyfikowane produkty lokalne, które stanowią o naszej 

rozpoznawalności i są naszą marką. W trakcie imprezy emitowany 

był przygotowany przez gminę film promujący nasze produkty 

lokalne z Makowic i Sidziny – łazanki i truskawkowy koktajl.  
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74. ROCZNICA MORDU ŻOŁNIERZY BARTKA 
 

Dn. 12 września 2020 r. w rocznicę odnalezienia szczątków żołnierzy NSZ oddziału mjr H. Flame ps. Bartek 

w Starym Grodkowie miała miejsce podniosła patriotyczna uroczystość. Licznie zebrani oddali cześć tym, 

którzy walczyli o wolną Polskę, służyli jej, zaufali ówczesnym władzom, a w podstępnym sposób zostali 

zgładzeni.  

Organizatorami uroczystości upamiętniającej 74. rocznicę mordu byli: Wojewoda Opolski A. Czubak, 

Instytut Pamięci Narodowej, Burmistrz Grodkowa M. Antoniewicz, Wójt Gm. Skoroszyce Barbara 

Dybczak. Licznie przybyły z Żywiecczyzny rodziny pomordowanych żołnierzy, przedstawiciele władzy 

rządowej i samorządowej, wojsko, służby mundurowe, poczty sztandarowe, stowarzyszenia, grupy 

rekonstrukcyjne, okoliczna ludność - zwłaszcza mieszkańcy Starego Grodkowa.  

W intencji zamordowanych odprawiona została msza św. Odczytano Apel Poległych, złożono kwiaty                        

i oddano salwę honorową. 
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ZMIANY  W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA OPADAMI  
 

Od stycznia 2021 opłaty za odpady idą w górę również w Gminie Skoroszyce. W miesiącach styczniu                  

i lutym będzie to kwota 18,00 zł za osobę. 

W miesiącu marcu czeka nas kolejna podwyżka. Czy będziemy płacić tak, jak sąsiednie gminy 24,00 zł ?; 

25,00 zł ?; 26,00 zł ?; 30,00 zł? To rozstrzygnie ogłoszony obecnie przetargu, po rozstrzygnięciu którego 

nastąpi ponowna weryfikacja kosztów systemu ze środkami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W pierwszym przetargu żadna z firm nie złożyła oferty. Do drugiego przetargu zgłosiła się 

jedynie jedna firma, złożyła ofertę na 694 978,75 zł brutto za 6 miesięcy. Przetarg ten został unieważniony  

w celu uniknięcia drastycznych podwyżek. Nie na wszystkie czynniki wpływające na wzrost ceny odpadów 

mamy wpływ. Co jednak możemy zrobić, aby zmniejszyć opłaty? 

✔ Kompostować bioodpady. Kompostowanie można nazwać organicznym recyklingiem.                              

W przypadku domów jednorodzinnych odpady biodegradowalne można składować                                    

w przydomowych kompostownikach.  Uwaga! Należy złożyć wówczas nową deklarację, co zaskutkuje 

niższą opłatą o 1 zł od osoby na miesiąc. NOWE DEKLARACJE należy składać do końca stycznia  

2021 r.  Są do pobrania ze strony urzędu lub  w wersji papierowej u sołtysa. 

✔ Uczciwie podawać liczbę osób zamieszkałych. Opłatę naliczoną przez wykonawcę dzieli się  przez 

liczbę mieszkańców zgłoszonych do systemu, więc czym nas więcej, tym opłata jest mniejsza. 

✔ Ograniczyć ilość opakowań wprowadzanych do środowiska poprzez noszenie na zakupy własnej 

wielorazowej torby oraz wybieranie produktów bez zbędnych opakowań. Dlaczego?  

bo od początku roku 2021 firma odbierająca odpady obciąża nas opłatą naliczoną za każdy kilogram 

zebranych odpadów według cennika obowiązującego dla konkretnej frakcji. 

Dlaczego opłaty w skali całego kraju szybują w górę? Przyczyn tej sytuacji jest kilka: 

•  podwyżka najniższego wynagrodzenia, 

•  tzw. opłata marszałkowska. To obligatoryjna należność płacona  za korzystanie ze środowiska,                  

w tym za składowanie i magazynowanie odpadów. Wbrew nazwie jej wysokość jest ustalana 

Rozporządzeniem Rady Ministrów i waloryzowana przez Ministra Środowiska. Jeszcze w 2018 r. wynosiła 

140 zł za tonę; w 2019 r.  170 zł; a w 2020 r. już 270 zł.  

Dodatkowo wpływ na ostateczną cenę mają inflacja, wzrost cen za prąd. To przenosi się automatycznie na 

wzrost cen usług. 

Jak prawidłowo segregować odpady, o tym świetnie wiedzą nasze dzieci, które licznie wzięły udział                    

w konkursie gminnym pod nazwą „Nowa segregacja odpadów”. 

Zgodnie z Regulaminem wyłoniono najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych. 

Kategoria I – dzieci z oddziałów przedszkolnych (praca zbiorowa) 

Miejsce I, grupa 3, 4 latki  Skoroszyce   

Miejsce II, grupa  4, 5 latki Skoroszyce   

Miejsce III, grupa 5, 6 latki Skoroszyce   

Wyróżnienie dla ZSP oddział przedszkolny Sidzina   

Kategoria II – uczniowie  klas I-III szkół podstawowych (praca indywidualna) 

Miejsce I, Oliwier Gardas 

Miejsce II, Kamil Mikołajczyk 

Miejsce III, Dominik Herbut 

Wyróżnienie – Marcelina Gołek 

Kategoria III – uczniowie  klas IV-VIII szkół podstawowych ( praca indywidualna) 

Miejsce I, Konstancja Murańska 

Miejsce II, Kamila Łuszczyna 

Miejsce III, Inga Latała, 

Wyróżnienie : Hanna Kraus, 
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Rymowanka dwa 1. miejsca : 

- (praca zbiorowa) grupa 3-4 latki Skoroszyce 

-  Kacper Kowalczyk, Czarnolas 

 

Nagrody to bony na zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci, 

kalendarze, odznaki dla dzieci oraz nagrody rzeczowe. 

Dzięki zaangażowaniu dzieci oraz ich nauczycieli przekazano do 

urzędu gminy piękne prace konkursowe.  

 

Zwycięskie plakaty i rymowanki, można zobaczyć w gminnym 

kalendarzu na Nowy Rok 2021, którego nieodpłatna dystrybucja 

rozpocznie się w pierwszym tygodniu 2021 r. 

 

 

 

NOWE ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW 

 

INFORMATOR GMINNY 

W 3. i 4. kwartale 2020 r. 

odeszło 44 mieszkańców Gm. Skoroszyce, 

urodziło się 19 naszych mieszkańców, 

zawarło związek małżeński 17 par. 


