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Nr 66     styczeń - marzec 2022     egz. bezpłatny

          

     Dzień dobry Państwu, 

 

pozdrawiam serdecznie u progu wiosny, 

przedstawiając informacje na temat tego, co                    

w naszej gminie dzieje się w ostatnim czasie.  

     Cieszę się z podpisania umowy na budowę 

przedszkola w Skoroszycach, wykonawca wszedł na 

plac budowy i przystąpił do działania. Zgłosiłam do 

Polskiego Ładu wnioski o dofinansowanie pięciu 

ważnych dla nas projektów: 1. Modernizacja Stacji 

Uzdatniania Wody, 2. Budowa świetlicy                          

w Giełczycach, 3. Przebudowa dróg w Skoroszycach 

- osiedle, 4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz                 

z przebudową dróg w Sidzinie, 5. Przebudowa dróg 

w m. Czarnolas. Są to zadania wielomilionowe, 

których realizacja z naszych podatków nie jest 

możliwa, stąd nie ustaję w wysiłkach szukania 

źródeł dofinansowania z zewnątrz do budżetu 

gminy. Ufam, że mimo braku stabilizacji na rynku, 

inflacji i wojny za wschodnią granicą otrzymamy 

dofinansowanie przynajmniej na jedno zadanie.  

     Non stop przygotowujemy się do nowych 

projektów, wykonując dokumentacje techniczne. 

Jesteśmy w takcie sporządzania dokumentacji 

techn.: 1. Przebudowa dróg w Skoroszycach: 

Braterstwa Broni, Kolejowa, Łąkowa wraz pasażem 

łączącym Braterstwa Broni i Powstańców Śl. 

2. W porozumieniu ze Starostwem Nyskim  

przebudowa dr powiatowej ul. Powstańców Śl.                    

w Skoroszycach od dr woj. do wiaduktu 

kolejowego. 

3. Przebudowa  ul. Krótkiej, ul. Sportowej                        

i budowa parkingu przed boiskiem sportowym               

w Sidzinie.  

     Złożyłam wniosek na dofinansowanie na: 

 

 

 

 

1. C.d. 

przebudowy              

ul. Słonecznej, 

przebudowę                 

ul. Cichej, Leśnej      

i Kasztanowej              

w siedlisku                  

w Chróścinie.             

2. Przebudowa 

dróg w 

Giełczycach. O postępach będę Państwa informować 

na bieżąco. Otrzymaliśmy dofinansowanie               

w wysokości przeszło 0,5 mln zł na zakup laptopów 

dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Tyle                

w telegraficznym skrócie, jeśli idzie o inwestycje.  

     Życzę Państwu zdrowych, spokojnych Świąt 

Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstanie Pańskie 

niesie nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem. 
 

Pozostając z poważaniem –  

Wójt Gm. Skoroszyce 

Barbara Dybczak 
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NOWELIZACJA BUDŻETU NA 2022 
 

Na pierwszej tegorocznej sesji Rady Gminy Skoroszyce głównym punktem były zmiany budżetowe 

związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych. Po wprowadzonych zmianach mamy rekordowy 

w historii gminy budżet inwestycyjny. Na wydatki zaplanowano  40 287 518 zł ,w tym wydatki inwestycje 

to ponad 39 % tj. 15 629 330,00 zł. 
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NOWE PRZEDSZKOLE W SKOROSZYCACH STAJE SIĘ 

FAKTEM! 
 

Została podpisana umowa na rozpoczęcie budowy 1. etapu nowego przedszkola w Skoroszycach. Fizyczne 

rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w dniu 28 marca br.  

Całkowita wartość 1. etapu to prawie 2,25 mln zł. Wykonawca, który złożył najlepszą ofertę na realizację 

prac, to konsorcjum firm: Mariusz Biela Przedsiębiorstwo Budowlane BIEL – BUD Sidzina,                                  

ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce oraz Transport Towarowy Ryszard Biela Sidzina, ul. Grodkowska 1, 

48-320 Skoroszyce. Na realizację tego etapu pozyskaliśmy 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Do połowy maja br. zostanie ogłoszony przetarg na budowę 2. etapu przedszkola, którego 

wartość wynosi 

ponad 8 mln zł. Na 

realizację 2. etapu 

pozyskaliśmy 

kwotę 6,8 mln zł              

z Rządowego 

Funduszu Polski 

Ład Program 

Inwestycji 

Strategicznych.  

Realizowane 

przedszkole będzie 

posiadało 5 

oddziałów (każdy 

wyposażony w salę 

zabaw, własne 

toalety, szatnię), 

pełną kuchnię, 

jadalnię, sensoryczny plac zabaw, salę spotkań oraz ogród całoroczny w obiekcie. Będzie dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto na dachu zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne. 
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MAKOWICE ZABEZPIECZONE PRZED POWODZIĄ 
 

Z końcem minionego roku zakończyła się przebudowa przepustu w Makowicach. 

Koszt wykonania zadania to  452 303,91 zł. Było to wspólne zadanie  Województwa Opolskiego oraz 

Gminy Skoroszyce. Na realizację zadania gmina pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego w 50%  tj. 226 000,00 zł. Przebudowa przepustu była konieczna w celu 

uniknięcia podtopień w miejscowości Makowice. Ich przyczyną była zbyt mała średnica przepustu pod 

drogą gminną w stosunku do odprowadzanej ilości wody, co powodowało jej spiętrzenie i prowadziło do 

podtopienia posesji. Nadmierna ilość wody kierowana do tego przepustu była następstwem przebudowy 

drogi wojewódzkiej Makowice – Grodków.  

 

 
 

DOTACJA W WYSOKOŚCI      

43 600 ZŁ DLA PARAFII  

W SKOROSZYCACH 
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi                                 

w Skoroszycach pozyskała 43 600 zł na prace 

konserwatorskie figury św. Józefa z Dzieciątkiem i płyty 

nagrobnej Jerzego Wolffa  ze środków Nyskiego 

Księstwa Jezior i Gór, do którego należy Gmina 

Skoroszyce. Dzięki przynależności do Lokalnej Grupy 

Działania - Nysie Księstwo Jezior i Gór gminy, 

przedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz parafie mogą 

pozyskiwać środki na swojej potrzeby. 
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SOŁECTWO PNIEWIE MA WIATĘ GRILLOWĄ 
 

Zakończony został 2. etap realizacji zadania „Turystyka bez granic – pieszo i rowerowo”. W ramach zadania 

sołectwo Pniewie wzbogaciło się o wiatę grillową. Dla przypomnienia w 1. etapie został poddany renowacji 

konserwatorskiej słup graniczny (romański, z 2. połowy XIII w.) na Nyskiej Drodze św. Jakuba. Na 

realizację 1. i 2. etapu tego zadania pozyskaliśmy z programu INTEREG VA Fundusz Mikroprojektów 

Euroregionu Pradziad w latach 2014 – 2020 prawie 30 000 euro. 

 
 

 

PONAD 0,5 MILIONA ZŁOTYCH DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻY 
 

Dobra wiadomość dla nas. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i kolejne pieniądze na rzecz 

mieszkańców Gminy Skoroszyce przyznane. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach 

programu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci                  

i wnuków byłych pracowników PGR                            

w rozwoju cyfrowym" w wysokości                       

540 160,00 złotych. Za przyznane środki 

zostaną zakupione dla naszych dzieci                            

i młodzieży laptopy oraz komputery 

stacjonarne. Umowa o dofinansowanie została 

już podpisana i po przeprowadzeniu  

przetargu, komputery trafią do naszych 

uczniów. Będzie to jeszcze w 1. półroczu br. 
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SOŁECTWO SKOROSZYCE Z KOLEJNĄ WIATĄ 
 

Realizacja naszego projektu „Turystyka piesza i rowerowa w Euroregionie Pradziad” dobiega końca.                    

W ramach projektu sołectwo Skoroszyce zyskało koleją wiatę, tym razem w kompleksie rekreacyjno- 

sportowym przy ul. Braterstwa Broni. Na realizację zadania pozyskaliśmy z programu INTEREG V-A 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad w latach 2014 – 2020 kwotę 27440 euro. Dla 

przypomnienia pierwsza wiata powstała w 2017 r. w zabytkowym parku w Skoroszycach. 

 

 

 
 

PRZEBUDOWA DRÓG W M. CZARNOLAS 
 

Dnia 31 marca br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie robocze dotyczące realizacji wspólnego zadania 

Gminy Skoroszyce i Powiatu Nyskiego dotyczącego przebudowy dróg w m. Czarnolas. Celem były 

wzajemne uzgodnienia związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej przebudowy dróg, na które 

Gmina Skoroszyce stara się                                    

o dofinansowanie. W spotkaniu wzięli ze 

strony Powiatu Nyskiego Arkadiusz Jagieło 

– Naczelnik oraz Krystyna Stonoga – 

Specjalista do spraw inwestycji, a ze strony 

Gminy Skoroszyce Wójt Barbara Dybczak, 

Z-ca Wójta Bernard Rudkowski, Kierownik 

Referatu Inwestycji i Planowania Iwona Bil-

Kubicka, Projektant Przemysław Dłubała 

oraz Edward Żyrek – Specjalista do ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 
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BUDŻET MARSZAŁKOWSKI JEST NASZ ! DZIĘKUJEMY! 

Nasz projekt "Od juniora do seniora – aktywnie spędzaj czas"- 3 edycja otrzymał 4556 głosów i tym 

sposobem kwota 100 000 zł jest nasza ! 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 wspólnego celu. 

W ramach środków pozyskanych z Marszałkowskiego 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 

zadanie pn. "Od juniora do seniora - aktywnie spędzaj 

czas" zorganizujemy: 

- zajęcia fitness - (cykl 6-miesięcznych spotkań) - 

propozycja aktywności fizycznej, która będzie realizowana 

m.in. w formie: zumby, aerobiku, gimnastyki, 

- letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży - w ramach 

zadania w sołectwach naszej gminy odbędą się pikniki dla 

dzieci. W programie zajęcia z animatorem, dmuchańce, 

wata cukrowa, popcorn, gry, zabawy, konkursy oraz 

poczęstunek. Zorganizowane zostaną także bezpłatne 

wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Gminy Skoroszyce                     

w okresie wakacji, 

- warsztaty muzyczne - nauka śpiewu z instruktorem dla 

dzieci i seniorów (cykl 5-miesięcznych spotkań), 

- zawody sportowo - pożarnicze, które mają na celu 

mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, 

zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji 

ratowniczo-gaśniczych, ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzację wśród społeczeństwa 

zagadnień ochrony przeciwpożarowej, 

- dożynki gminne - uroczystość integrująca mieszkańców wszystkich sołectw, spotkanie będzie okazją do 

wspólnej zabawy i także do krzewienia tradycji i kultury, 

- konkurs kulinarny - skierowany do mieszkańców naszej gminy, działających stowarzyszeń, kół gospodyń 

wiejskich. Tematyka konkursu nawiązywać będzie do potraw świątecznych - kultywowania dziedzictwa 

kulinarnego. 

Jesteśmy partnerem projekt subregionalnego "Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy - IV edycja"                 

Gminy Pakosławice i dzięki temu nasi sportowcy otrzymują również dofinansowanie ! 
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NASZE KLUBY SPORTOWE OTRZYMAŁY WSPARCIE 

FINANSOWE 
 

Umowy na wsparcie finansowe dla klubów 

sportowych Gm. Skoroszyce zostały 

podpisane  

W ramach otwartego konkursu ofert 

dotyczącego zadania pod nazwą "Wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

mieszkańców Gminy Skoroszyce na 2022 

rok" trzy kluby sportowe tj. Klub Sportowy 

Ogrodnik Chróścina, Klub Sportowy 

Czarnolas oraz LKS Góral Sidzina - 

otrzymały środki finansowe w wysokości 50 

000 zł.  

Dofinansowanie obejmuje:  

• organizację i popularyzację kultury 

fizycznej,  

• dofinansowanie działalności statutowej 

stowarzyszeń działających na rzecz 

organizacji i promowania sportu,  

• wsparcie finansowe działalności klubów                           

i zespołów sportowych z terenu Gminy 

Skoroszyce. 

 

ZA NAMI I EDYCJA LIGI FUTSALU W SKOROSZYCACH 

 
 

Pod patronatem Wójta Gminy Skoroszyce 

Barbary Dybczak odbyła się  pierwsza 

tegoroczna edycja Ligi Futsalu                                     

w Skoroszycach. W turnieju udział wzięło 

9 drużyn, które od stycznia rywalizowały 

na parkiecie hali sportowej                                     

w Skoroszycach. Zwycięzcą 1. edycji 

została drużyna LUKS Pakosławice. 

Drugie miejsce zajęła drużyna FC Ulani,                       

a trzecie miejsce drużyna FB Skoroszyce. 

Sędzią Ligi był Ryszard Wawro. 

Nagrody indywidualne otrzymali: 

- najbardziej doświadczony zawodnik ligi: 

Dawid Karpeta z drużyny FC Ulani, 

- najlepszy bramkarz ligi: Kasper 

Srebniak z drużyny FB Skoroszyce, 

- król strzelców ligi: Mateusz Król                        

z drużyny LUKS Pakosławice. 

Pod koniec tego roku będziemy mogli 

spodziewać się II edycji. Organizatorem 

całości wydarzenia byli Adam Stawarz                  

i Szczepan Puda. 
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GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 

WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 

POŻAROM” ROZSTRZYGNIĘTE 
 

 

W dniu 23 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Skoroszyce odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału 

Gminnego Związku OSP RP oraz Wójt Gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Turniej ma na celu 

popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.  W turnieju uczestniczyło 19 osób, 

byli to uczniowie z trzech szkół (Skoroszyce, Chróścina, Sidzina).  

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: 

1. Paweł Surowiecki – Komendant Gminny Związku OSP RP w Skoroszycach –Przewodniczący Komisji 

2. Mirella Klimas – insp. ds p.poż. w UG Skoroszyce - Sekretarz Komisji 

3. Patrycja Smagoń – insp. ds. gospodarki komunalnej w UG Skoroszyce - Członek Komisji 

 

Trzy pierwsze miejsca z każdej grupy wiekowej były nagradzane nagrodami rzeczowymi 

i zajęli je: 

I grupa wiekowa - uczniowie klas I - IV (w tej kategorii uczestniczyło 7 uczniów): 

I miejsce:  Kornelia Kmiecik – ZSP w Chróścinie  

II miejsce:   Wojciech Zając – ZSP w Sidzinie   

III miejsce:  Jan Kłocznik – ZSP w Chróścinie  

 

II grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII (w tej kategorii uczestniczyło 12 uczniów): 

I miejsce:  Piotr Tusz – ZSP Skoroszyce  

II miejsce:  Wojciech Tusz – ZSP w Chróścinie  

III miejsce: Marcel Klimas – ZSP Skoroszyce 

Nagrody dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia zostały ufundowane przez Wójt Gminy Skoroszyce 

Barbarę  Dybczak.  

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych eliminacjach turnieju. 
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W NASZYCH OSP 
 

W dniach 29 styczeń 2022 – 19 marca 2022 r. z udziałem Wójt Gminy Skoroszyce Barbary Dybczak odbyły 

się w sześciu naszych jednostkach OSP zebrania sprawozdawcze za rok 2021 r.  

Na zebraniach omówiono:  

• sprawozdanie finansowe za rok 2021 r. i plan finansowy na rok 2022 r., 

• sprawozdanie z działalności jednostki z 2021 r. i plan działalności na bieżący rok, 

• sprawozdanie komisji rewizyjnej. 

Wszystkim Zarządom jednostek jednogłośnie udzielone zostało absolutorium. 

Dziękujemy naszym Druhom Strażakom za współpracę w minionym roku. Ciągła gotowość i udział                              

w akcjach zapewniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. 
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POWASTAŁ PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W SKOROSZYCACH 
 

Adres: Skoroszyce, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, pok. nr 1 

 

Telefon: 503 573 719, 77 4318483 

 

Punkt jest czynny: 

• w każdą środę w godz. 15.00-16.00 – dyżur członków GKRPA (pracownika socjalnego, mediatora) 

• w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 16.00-19.00 – dyżur psychologa Kontakt                                  

z psychologiem i mediatorem należy wcześniej ustalić telefonicznie. 

 

Podstawy prawne i zadania punktów informacyjno-konsultacyjnych 

 

Punkty informacyjno-konsultacyjne tworzone są na terenie gmin na podstawie art. 41 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowi on, że działania związane 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od 

alkoholu należą do zadań własnych gminy. W szczególności działania te mają służyć zwiększeniu 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu oraz udzielaniu 

pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz zapewnienie ochrony przed przemocą   

w rodzinie. 

Podstawowymi zadaniami punktu informacyjno-konsultacyjnego są: 

• motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii                              

w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania                         

z pomocy grup samopomocowych; 

• motywowanie osób pijących ryzykowanie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany 

szkodliwego wzoru picia; 

• udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy 

podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po 

zakończonym leczeniu                              w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu); 

• rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie informacji o możliwościach powstrzymania 

przemocy, stosownego wsparcia i pomocy; 

• inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej; 

• gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb   i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc 

dla rodziny. 
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DODATEK OSŁONOWY 
 

Ruszy rządowy program wypłaty dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, 

które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed 

ubóstwem energetycznym. 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                          

w Skoroszycach. 

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. 

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługuje: 

• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego 

dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym,                        

w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę; 

• osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  

przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego                   

a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość 

dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. 

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za 

złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony. 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest 

wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. 

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych 

terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego 

złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania. 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. 

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerami telefonu:  

 

77 4318987,  514817464 

Druki wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Skoroszyce www.skoroszyce.pl 

 

http://www.ops-nysa.pl/aktualnosci/802-dodatek-oslonowy
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RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY 
 

Od 1 stycznia 2022 r. dostępne jest nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), dla 

rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. 

miesiąc życia. 

Nowe świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne 

dziecko w rodzinie. 

Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości: 

• 500 zł przez 24 miesiące albo 

• 1000 zł przez 12 miesięcy. 

Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie 

przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie online – za pośrednictwem: 

• Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS 

• portalu Emp@tia 

• przez bankowość elektroniczną 

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli: 

• jesteś matką albo ojcem dziecka, 

• przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie jego przysposobienia,  

• dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je. 

Stan cywilny rodzica nie wpływa na prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Jeśli rodzice są po 

rozwodzie — rodzinny kapitał opiekuńczy na dane dziecko będzie przysługiwał temu z  rodziców, który                   

z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 

12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc. 

Jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie jego przysposobienia otrzymasz rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 

12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem do końca 35. Miesiąca. 

Wniosek możesz złożyć: 

• od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc, 

• do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.  

Jaka jest wysokość świadczenia? 

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na 

drugie i każde kolejne dziecko. 

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajdziesz na stronie  Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 
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OD 16 MARCA NUMER PESEL I ZASIŁKI DLA UCHODŹCÓW 

Z UKRAINY 

Dzięki przyjęciu spcecustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, od środy, 16 marca br. mogą oni liczyć na 

specjalne prawa m.in. legalizację pobytu, zasiłki na zakup najważniejszych rzeczy oraz nadanie numeru 

PESEL. Jakich formalności należy dopełnić, aby móc z tego skorzystać? Więcej informacji na stronie 

www.skoroszyce.pl 

 

 

 

 

POMOC 

UCHODŹCĄ 

Z UKRAINY 
 

Dziękujemy pięknie wszystkim 

Państwu za ofiarność Waszych serc 

i solidaryzowanie się z uchodźcami 

z Ukrainy.  

Informujemy także, ze w związku 

ze zmniejszeniem się 

intensywności przyjmowania 

darów, zmienia się czas dyżurów  

w naszym Centrum Kryzysowym 

(remiza w Skoroszycach).  

Przyjmowanie darów w każdą 

sobotę w godzinach 

przedpołudniowych po uprzednim 

kontakcie telefonicznym                  

z Komendantem Gminnym tel.              

507 608 719. 

http://www.skoroszyce.pl/
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
 

 

Dn. 6 marca 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 mjr. H. Flame ps. Bartek, odbyła się uroczystość oddająca pamięć i cześć poległym 

Żołnierzom Niezłomnym.  

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony w Gm. Skoroszyce od paru lat. 

W tym roku obchody rozpoczęły się Biegiem Tropem Wilczym w Grodkowie. Wójt Gm. Skoroszyce objęła 

ten bieg patronatem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom biegu, szczególnie szerokiej reprezentacji dwóch 

rodzin - Państwu Gniewczyńskim i Państwu Wosiom. W Starym Grodkowie była sprawowana msza św.                  

w intencji pomordowanych. Na Polanie Śmierci odczytany został Apel Poległych, złożono kwiaty, zapalono 

znicze. W świetlicy w St. Grodkowie patriotyczne śpiewanie wprowadziło nastrój refleksji nad czasem 

wojny i czasem pokoju, który nie jest nigdy wartością daną raz na zawsze . Bliscy i rodziny pomordowanych 

Żołnierzy Niezłomnych, zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe i zrzeszona młodzież                         

w grupy patriotyczne, mieszkańcy Starego Grodkowa i pobliskich miejscowości, uczniowie dali wyraz tego, 

że pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest żywa.  

Żołnierze Niezłomni są i pozostaną świadectwem polskiej walki antykomunistycznego podziemia. 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BRZEZINACH 
 

 

- Dzień Babci i Dziadka połączony z kolędowaniem w Brzezinach pozostanie na długo w pamięci tym 

bardziej, że dla mnie był to pierwszy w życiu Dzień Babci ! Rodzina muzykująca Państwa Ziętków oraz 

grupa śpiewająca mieszkańców Brzezin dali koncert, co się zowie ! Dziękuję pięknie za wspólnie 

spędzony czas – oznajmiła Wójt Gminy Barbara Dybczak. 
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SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI GM. SKOROSZYCE 
 

 

- Przemiły wieczór - 14 marca 2022 r., bowiem gościłam Liderów Gm. Skoroszyce, działających na rzecz 

rozwoju swoich Małych Ojczyzn. To oni dbają o wizerunek sołectw. Starają się najlepiej, jak potrafią 

reagować na potrzeby mieszkańców. Dziękuję za pracę, poświęcony czas i otwarte serce ! – 

zakomunikowała Wójt Gminy Barbara Dybczak. 
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KOLĘDOWANIE W STARYM GRODKOWIE 

 
W dniu 16 stycznia br. z udziałem Bernarda Rudkowskiego – Zastępcy Wójta Gminy Skoroszyce odbyło się 

sołeckie kolędowanie w Starym Grodkowie. W śpiewaniu udział wzięli mieszkańcy sołectwa na czele                      

z Księdzem Proboszczem Markiem Ruczajem, Sołtysem Michałem Niedzielskim, Radnym Rady Gminy  

Janem Srebniakiem. 

 

 
 

 

 

 

 



  

Wydawca: Urząd Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17  19| S t r o n a  

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
 

Za oknem świeci słońce i czuć zapach wiosny. W pierwszy dzień wiosny 21 marca br. w Urzędzie Gminy 

Skoroszyce w barwnym korowodzie zgromadziły się przedszkolaki, by powitać tę najpiękniejszą porę roku, 

na którą wszyscy czekamy z niecierpliwością. Przedszkolaków wraz z opiekunami powitała Wójt Gminy 

Skoroszyce Barbara Dybczak. Uśmiechnięte przedszkolaki wiosnę przywitały w sposób wielce artystyczny. 

Dzieci przygotowały wiosenne piosenki i wierszyki. Dziękujemy przedszkolakom i opiekunom za 

odwiedziny. Mamy nadzieję, że wiosna nas słyszała  i w najbliższych dniach podaruje nam dużo słonka.   
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INFORMATOR GMINNY 

W 1. kwartale 2022 r. 

odeszło 31 mieszkańców Gm. Skoroszyce, 

urodziło się 8 naszych mieszkańców. 


