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Nr 68     lipiec - wrzesień 2022     egz. bezpłatny 

 
Szanowni Państwo, 

zapraszam do lektury kolejnego numeru kwartalnika 

„Głos Skoroszycki”. Przedstawię zaawansowanie 

naszych inwestycji i wydarzenia z kręgu kultury w czasie 

trzeciego kwartału br.  Odniosę się w żołnierskich 

słowach do sytuacji skoroszyckiej szkoły. 

 

W związku ze zbliżającymi się Dniem Wszystkich 

Świętych i Zaduszkami życzę Państwu spokojnego czasu 

z refleksją nad przemijaniem. Odwiedziny na cmentarzu 

tych, którzy odeszli, są ważne. Bardzo ważne. 

Pamiętajmy także o tym, że grób jest tylko symbolem, 

podobnie jak kwiaty i światełka, które zapalamy, a zmarli 

żyją w nas, w naszej pamięci dopóty, dopóki ich 

wspominamy… 

 

 

 

 

 

 

Pozostając niezmiennie z szacunkiem – 

Wójt Gminy Skoroszyce 

Barbara Dybczak 

 

W cieniu Jubileuszu 50-lecia szkoły w Skoroszycach … 
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…kilka słów o oświacie w naszej gminie, szczególnie tej                     

w Skoroszycach 
W obliczu tego, co dzieje się w skoroszyckiej szkole, 

winna jestem Państwu rzeczowe wyjaśnienie. Bez 

pomówień i półprawd. Fakty. 
 

Chcę, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że Wójt 

dla funkcjonowania 3 placówek oświatowych 

(Chróścina, Sidzina, Skoroszyce) z podatków nas 

wszystkich dokłada rocznie do pieniędzy 

rządowych 8,5 mln zł tj. 56%. Odpowiadając 

zatem na liczne pytania, co Wójt zrobiła                           

z rządowymi środkami – wydała je w całości na 

dzieci i dodatkowo dołożyła jeszcze raz tyle. 
 

Dla porównania – droga Krótka, Boczna i Słoneczna 

w Chróścinie kosztowała nas 3,5 mln. Czyli jak 

łatwo obliczyć, w ciągu roku dopłacamy z naszych 

podatków do oświaty tyle, ile kosztuje wykonanie            

2 takich kompleksów dróg i jeszcze by zostało na 

skoroszycką Polną czy Zbożową. Nowiutki wóz 

strażacki kosztuje  800 tys. zł. Rocznie Wójt mógłby 

kupić 10 takich nowych wozów i jeszcze by zostało. 

Mamy 6 jednostek OSP, które potrzebują takiego 

sprzętu jak tlenu.   
 

Za roczne urlopy dla poratowania zdrowia 

nauczycielom płaci Wójt z naszych podatków.                       

W tym roku jest takich 5 nauczycieli. W miejsce 

urlopowanego nauczyciela przyjęty jest nowy 

nauczyciel, którego także trzeba opłacić                          

z podatków. Potrzebni są nauczyciele 

wspomagający, a klasy są mało liczne, nawet  5-6 

osobowe. Kasa podatnika z budżetu wypływa 

szerokim strumieniem, bo rząd przekazuje zbyt 

niską kwotę, w naszej gminie tylko na 44% 

potrzeb. 
 

Troską Wójta Gm. jest, aby wszystkie dzieci                   

z terenu całej gminy były należycie zaopiekowane. 

Te wymagające specjalnego wsparcia także, mimo 

niewystarczającej kwoty rządowej. 
 

Wiem, dzieci są najważniejsze, ale konieczne jest 

tu zachowanie zdrowego rozsądku i takie 

gospodarowanie budżetem, aby zadbać o interesy 

wszystkich dzieci. 

Natomiast w Skoroszycach p. Dyrektor dla dziecka 

przedszkolnego, dla którego nie ma nawet złotówki 

z pieniędzy rządowych przyznała 37,5 godzin na 

tydzień dla nauczyciela wspomagającego, kiedy etat 

to 20 godzin na tydzień. Ogólnie zwiększyła pracę 

szkoły o ponad 200 godzin na tydzień wbrew 

uzgodnieniom z organem prowadzącym i – co 

najważniejsze - bez zabezpieczenia środków                      

w budżecie finansowym szkoły, którą zarządza. 

Inaczej mówiąc – p. Dyrektor zatrudniła na 

dodatkowe godziny nauczycieli, nie mając pieniędzy 

na ich wypłaty (!). Nie wnioskowała jednocześnie o 

zwiększenie budżetu szkoły, mimo, że taki był jej 

obowiązek i tak Wójt, jak i Radca Prawny oraz 

Przewodniczący Rady Gminy informowali ją               

o takiej konieczności. Zamiast złożyć stosowny 

wniosek, p. Dyrektor wolała 3 razy wystąpić                         

w Kurierze Opolskim żądając pieniędzy dla 

nauczycieli nowo zatrudnionych. Zatwierdzenie 

arkusza pracy szkoły było dla niej mniej ważne. 
 

P. Dyrektor pominęła przy tym, że w szkole 

przecieka dach a p. Dyrektor mimo że ma na to 

pieniądze w swoim budżecie, nie dokonuje napraw, 

tylko chce przeznaczyć te środki również na wypłaty 

dla nauczycieli. Państwu poddaję pod rozwagę, czy 

chodzi tu w istocie o troskę o dzieci.   
 

Takie zaniedbania doprowadziły do tego, że                  

w październiku p. Dyrektor przekroczyła budżet 

placówki, którą zarządza, nie wypłaciła terminowo 

wynagrodzenia nauczycielom i dopiero                                   

18 października br. dojrzała do tego, aby wnieść do 

Wójta o zmiany w budżecie szkoły. Czyli najpierw 

skargi w telewizji na brak zwiększenia budżetu,                      

a dopiero później wniosek o zwiększenie tego 

budżetu – pokrętna logika. 
 

P. Dyrektor na spotkaniach dotyczących 

niewłaściwego wydatkowania pieniędzy                          

z budżetu z radcą prawnym, z radnymi na komisjach 

odpowiadała, że jest od takich zdarzeń 

ubezpieczona.  
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Jest kryzys, inflacja, wojna za wschodnią granicą. 

Niestety, argumenty nie trafiają. 

Mimo niesprzyjających okoliczności wyraziłam 

zgodę na podział klasy 27 osobowej na dwa 

oddziały, czyli po 13 i 14 uczniów w klasie (około 

80 tys. dodatkowo z budżetu). W tej 14 osobowej 

zatrudniony jest jeszcze drugi nauczyciel – 

wspomagający. Wyraziłam zgodę na dodatkowe 

lekcje wf. Ale budżet gminy jest jeden i na wszystko 

nie może wystarczyć. Przy pierwszej odmowie 

przekazania p. Dyrektor kolejnych i kolejnych 

środków p. Dyrektor i rodzice sprowadzili telewizję, 

bo nieważne jest wszystko inne – na pierwszym 

miejscu mają być wydatki p. Dyrektor.                                      

W telewizyjne występy włączył się spektakularnie 

Kurator Oświaty, który nie wie jaki jest budżet 

gminy. Kurator odpowiada tylko za nadzór 

pedagogiczny, nie za finansowanie szkoły. 

I nagonka pełna – bezduszny Wójt zabrał dzieciom 

nauczyciela wspomagającego, a tak naprawdę 

niczego nie zabrał, wręcz przeciwnie – z budżetu 

gminy finansuje tych nauczycieli. 
 

W cieniu tych medialnych rozgrywek, Jubileusz 50 

lecia szkoły w Skoroszycach. P. Dyrektor medialnie 

wypowiedziała się, że jest jej przykro - wysłała 

zaproszenie i nikt nie przyszedł. Ani Wójt, ani 

Radni. 

A uroczystość była ponad gminna. Bo był Kurator. 

Być może, gdyby p. Dyrektor wybrała współpracę                         

w formie dialogu zamiast telewizyjnych 

przepychanek, jubileusz wyglądałby zgoła inaczej                        

i tu – mnie jako Wójtowi – również jest z tego 

powodu przykro. 
 

Na koniec przedstawiam liczby. Pokazują, ile 

dopłacamy z naszych podatków do dzieci                                  

z orzeczeniami. Sprawa dotyczy w Skoroszycach                 

6 dzieci szkolnych + jednej dziewczynki                                     

z przedszkola oraz jednej ósmoklasistki z Chróściny. 

Wszystkich dzieci, które trzeba zaopiekować jest                   

w okrągłych liczbach 450. 
 

Dziś wielu się wydaje, że sprowadzenie tu mediów 

jest lekarstwem na wszystko. Niestety rzeczywistość 

taka prosta nie jest. Ale, żeby się porozumieć, trzeba 

się zrozumieć. Do tego potrzebne są dwie strony.                   

I pieniądze z naszych podatków, bo rządowych albo 

nie ma w ogóle na konkretne dziecko, albo nie są  

wystarczające. 
 

Nieustanie z wyrazami szacunku - 

Wasza Wójt - Barbara Dybczak 
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Chróścina z nowymi drogami 
 

Zakończyła się w Chróścinie przebudowa kompleksu dróg - ul. Bocznej, Krótkiej i Słonecznej wraz                                  

z przebudową kanalizacji sanitarnej w tych ulicach. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. Brzeg. Całkowita wartość zadania to kwota prawie 3,5 miliona złotych,                            

z czego sama przebudowa dróg to prawie 2,8 miliona złotych. Na drogę pozyskaliśmy dofinansowanie w 70% 

z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i 900 000 zł subwencji na kanalizację. 

  
 

 

 

 
 

TRWA BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA  

W SKOROSZYCACH 
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Zakończył się remont w świetlicy w m. Czarnolas 
 

Zakończyła się realizacja zadania pn. 

„Remont sali spotkań  w świetlicy wiejskiej                                      

w m. Czarnolas poprzez jej gruntowną 

modernizację” - II etap. W ramach zadania na 

głównej sali świetlicy rozebrana została 

posadzka, wykonana została izolacja nowej 

posadzki z płytek, pomalowano ściany, 

przebudowano instalacja co, zlikwidowane 

zostało betonowe podwyższenie, wstawiono                     

dwoje drzwi wewnętrznych.  
 

Całkowita wartość zadania to  245 649,45 zł. Na 

jego realizację pozyskaliśmy środki w kwocie                 

67 057 zł z Lokalnej Grupy Działania Nyskie 

Księstwo Jezior i Gór, którego Gmina 

Skoroszyce jest członkiem.  

 
 

Uczniowie ZSP w Chróścinie mają nowy plac zabaw oraz 

wyposażenie sali gimnastycznej 
Zakończyły się prace budowlano-remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chróścinie.                       

W  ramach prac uczniowie zyskali nowy plac zabaw, a nowo wyremontowana sala gimnastyczna 

wyposażona została w drabinki oraz materace ochronne. 
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Przewozy autobusowe dzieci z dofinansowaniem 
Nasze starania zakończyły się sukcesem, w dniu 17 sierpnia br. została podpisana umowa na dofinansowanie 

do przewozów autobusowych. 

W ramach dodatkowego naboru wniosków na rok 2022 Gm. Skoroszyce znalazła się wśród 3 organizatorów 

transportu publicznego, którzy otrzymali dopłaty w ramach Funduszu przewozów autobusowych                                  

o charakterze użyteczności publicznej.  

Pozyskane środki finansowe zasilą budżet przeznaczony na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli. 

 

 
 

 

Komputery dla dzieci byłych pracowników PGR-ów 
W dniu 30.08.22 r. rozpoczęliśmy akcję wydawania komputerów i laptopów dla 211 naszych dzieci. Gmina 

Skoroszyce pozyskała przeszło 0,5 mln zł z rządowego programu na zakup komputerów dla dzieci byłych 

pracowników PGR-ów. W ramach realizacji programu zakupiliśmy i rozdaliśmy 200 laptopów oraz                          

11 komputerów stacjonarnych.  
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Konkurs "Na najbardziej zadbane sołectwo Gm. 

Skoroszyce 2022" 
Konkurs ten jest zachętą do poprawy estetyki naszych sołectw. Cieszy fakt, że wielu mieszkańcom coraz 

bardziej zależy na tym, jak żyjemy.  
 

Konkurs został ogłoszony 5 kwietnia 2022 r. Do uczestnictwa zaproszono wszystkie sołectwa Gminy 

Skoroszyce. Zgłoszenia dokonywał sołtys. 

 

Oceny oraz wyboru najładniejszej wsi Gminy Skoroszyce dokonała powołana przez Wójta Gminy 

Skoroszyce Komisja Konkursowa w składzie: 

1. Danuta Trzaskawska - Radna Wojewódzka. 

2. Andrzej Rosa - Sekretarz Gminy Pakosławice. 

3. Magdalena Urbańczyk - przedstawiciel Gminy Kamiennik. 

4. Konrad Kaczanowski - przedstawiciel Gminy Skoroszyce. 

5. Katarzyna Byra - przedstawiciel Gminy Łambinowice. 

 

Wyniki konkursu: 

1. miejsce zajęło sołectwo Stary Grodków - nagroda o wartości  5 000,00 zł 

2. miejsce sołectwo Brzeziny 3 000,00 zł 

3. miejsce ex aequo sołectwo Chróścina i sołectwo Czarnolas, nagroda po 2 000,00 zł  

Trzy wyróżnienia i nagrody po 1 000,00 zł dla sołectw: 

- Giełczyce, 

- Mroczkowa, 

- Pniewie. 
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Złote Gody 2022 
 

W dniu 27 września 2022 r. w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach obchodziliśmy  Jubileusz 

Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego - Złote Gody. Za długoletnie pożycie  małżeńskie pięć par 

otrzymało z rąk Wójt Barbary Dybczak medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uroczystości zgromadziły dostojnych Jubilatów wraz z rodzinami. Podczas uroczystości Wójt Barbara 

Dybczak skierowała gratulacje i życzenia drogim małżonkom. Do życzeń dołączyli się również: 

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sokołowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna 

Herbut, a także Kierownik Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce Marta Tarczyńska. 

Jubilaci otrzymali prezydencki medal, kwiaty, dyplom, a także upominek. Nie zabrakło tradycyjnego „Sto 

lat” oraz symbolicznego szampana. Po oficjalnej części na gości czekał poczęstunek. Uroczystość uświetnił 

występ dzieci pod kierownictwem Pani Małgorzaty Stokłosy. 

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

- Państwo Irena i Henryk Derylakowie z Sidziny, 

- Państwo Janina i Michał Krawcowie z Brzezin, 

- Państwo Zofia i Czesław Pielowie z Chróściny, 

- Państwo Krystyna i Stanisław Prążyńscy z Chróściny, 

- Państwo Marianna i Władysław Szczotkowie z Czarnolasu. 

Oprócz par obchodzących Złote Gody na uroczystość została zaproszona również para małżeńska, która 

obchodziła Jubileusz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego, czyli Diamentowe Gody Małżeńskie. Byli to 

Państwo Stefania i Mieczysław Rączkowie. Życzymy długich lat w zdrowiu i szczęściu w otoczeniu 

życzliwych ludzi. 
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Na pątniczym szlaku - Nyskiej Drodze św. Jakuba 
W dniu 2 lipca br. na szlaku pątniczym - Nyskiej Drodze św. Jakuba pielgrzymował Jego Ekscelencja 

Ksiądz Biskup Czaja.  

Na terenie naszej gminy szlak ten wiedzie od Mroczkowej, przez Skoroszyce, dalej drogą śródpolną do 

Chróściny i kończy swój bieg w m. Pniewie.  

Ostatnimi czasy z pozyskanych środków unijnych droga ta została przez nas oznakowana, a  w m. Pniewiu 

na etapie finalnym wybudowaliśmy punkt zborny - wiatę turystyczną. Na tym szlaku odrestaurowaliśmy 

także ze środków unijnych najstarszy w naszej gminie obiekt z XIV w. znak graniczny Księstwa Biskupów 

Wrocławskich. 

 

 

Weekend dla Krysi 
 

- Dziękuję wszystkim za Wasze wielkie serce, za 

zaangażowanie w organizację festynu 

charytatywnego na rehabilitację Krysi, która 

uległa wypadkowi 4 marca br., przechodząc przez 

pasy na drodze woj. Dziękujemy druhom 

strażakom z jednostek OSP Gm. Skoroszyce, 

szczególnie ze Skoroszyc. Dziękujemy P. Sołtys                     

E. Gruszce i Komendzie Powiatowej Policji na 

czele z P. Komendantem. Dziękujemy paniom                    

z KGW Skoroszyce, ZSP w Skoroszycach, 

nauczycielom rodzicom, dzieciom - wszystkim 

Państwu, którzy włożyliście swoją cegiełkę                       

w organizację tego charytatywnego weekendu. 

Dziękuję Państwu za aktywne uczestnictwo. 
Krysiu, dasz radę, jesteś silną dziewczynką! Przed 

Tobą całe życie. Potrzeba konsekwencji                              

w działaniu, uporu i systematyczności                                  

w wykonywaniu ćwiczeń, a sukces zapewniony. 

Wrócisz do nas zdrowa, szczęśliwa i uśmiechnięta – oznajmiła Wójt Gminy Skoroszyce. 
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Inauguracja roku szkolnego 2022/23 
Dnia 1 września uczniowie rozpoczęli kolejny rok szkolny. W tym 

roku na rozpoczęciu w Zespole Szkolnym w Sidzinie obecna była 

Wójt Barbara Dybczak. Były życzenia wielu sukcesów oraz 

satysfakcji ze zdobywania wiedzy i umiejętności. Wspominano                     

o ważnych aspektach spotkania - rozpoczęciu nowego roku 

szkolnego 2022/23, o obchodach 83. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej. W pozostałych szkołach obecni byli: w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Skoroszycach – Bernard Rudkowski Z-ca Wójta   

i Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sokołowski, 

a w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym                       

w Chróścinie – 

Danuta Trzaskawska 

Kierownik Gminnego 

Zespołu 

Ekonomiczno-

Administracyjnego 

Szkół i Przedszkoli.  

Wraz z nowym rokiem szkolnym po raz pierwszy naukę              

w naszych szkołach rozpoczęło łącznie 60 pierwszoklasistów 

(Skoroszyce – 27, Sidzina –19 i Chróścina –14). Uczniowie 

z Chróściny i Skoroszyc złożyli ślubowanie i na tę 

okoliczność zostali obdarowani przez Wójt Gminy flagami narodowym, aby kultywować polskości.  
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NTO i Radio Opole w Gminie Skoroszycach 
 

 
 

W lipcu w Sidzinie gościliśmy Radio Opole i NTO. Przez cały dzień na falach tej rozgłośni odbiorcy mogli 

usłyszeć relacje na temat naszej gminy. Wypowiedzi udzielili: Wójt Gm. Barbara Dybczak, Sołtys Sidziny 

Urszula Fornalik, Prezes Związku Podhalan Oddziału Górali Zywieckich w Gm. Skoroszyce Daniel 

Rozmus, przedstawicielki Stowarzyszenia Góral Sidzina Kamila Pierzga i Barbara Setla.  Ukazało się też 

specjalne wydanie nr NTO poświęcone w całości Gm. Skoroszyce. 
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II Opolski Festiwal Pamięci  „Zawołać po imieniu” 
W dniu 20 sierpnia 2022 r. w Starym Grodkowie  pod patronatem honorowym - Wójt Gm. Skoroszyce  

odbył się II Opolski Festiwal Pamięci,, Zawołać po imieniu '' upamiętniający zagładę Zgrupowania NSZ 

"Bartka''.  

Brawa, gratulacje i podziękowania dla organizatorów: Grupy Kryptonim T-IV Stowarzyszenie Miłośników 

Historii i Wojskowość im. rtm. Witolda Pileckiego ,, Kryptonim T-IV" oraz Fundacji ,,Zawołać po imieniu", 

Grzesiek Odzysk, Tomasz Greniuch, Konrad Walczak, Beata Doskocz, Sławomir Kudliński, Marcin 

Żukowski. 

  
 

Obchody 79. rocznicy Krwawej Niedzieli - Narodowy Dzień 

Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
W dniu 11 lipca 2022 r. obchodziliśmy 79. rocznicę Krwawej 

Niedzieli - Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa 

dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach.  

W sobotę 9 lipca w Skoroszycach uczciliśmy pamięć 

pomordowanych. Została odprawiona msza św. w intencji ofiar na 

Kresach Wschodnich i Mieszkańców Gm. Skoroszyce - potomków 

Kresowian. Pod Pomnikiem "Za Wolność Naszą i Waszą" 

zapaliliśmy światełka pamięci. 

- Mądrzy mówią, że człowiek umiera dwukrotnie. Pierwszy raz, 

kiedy idziemy wraz z nimi w ostatnią 

drogę - drogę na cmentarz. Drugi raz, 

kiedy umiera o nim pamięć... My 

pamiętamy. I będziemy pamiętać... To 

nasz narodowy obowiązek i powinność. 

Dziękuję P. Wojewodzie Sławomirowi 

Kłosowskiemu za zaproszenie na 

wojewódzką uroczystość i wspólne uczczenie ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich – skierowała swą 

wypowiedź do zebranych pod pomnikiem Wójt Gm. Barbara Dybczak. 
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76. ROCZNICA MORDU ŻOŁNIERZY BARTKA 
Dn. 17 września 2022 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 podstępny sposób zostali 

zgładzeni.  

Organizatorami uroczystości upamiętniającej 76. rocznicę mordu byli: Wojewoda Opolski S. Kłosowski, 

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. 

 
 

WSPOMINAMY – 

KRESOWE LATO 2022  

W STARYM GRODKOWIE 

 

- Super czas z super ludźmi! Lato Kresowe 2022                 

w Starym Grodkowie. Dziękuję pięknie za tę 

uroczystość. Wszędzie widoczne zaangażowanie 

Sołtysa, Radnego, Rady Sołeckiej, KGW 

Kresowiak, Druhów - Strażaków i ludzi o pasji 

społecznikowskiej – dziękowała Wójt Gminy. 
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PLON Skoroszyce - reaktywacja! 
- Jak obwieściłam w wywiadzie w Nowinach Nyskich, że dołożę wszelkich starań, aby zawiązała się 

drużyna piłkarska w Skoroszycach, tak się stało!  

Z dużą przyjemnością informuję Państwa, że Klub Sportowy PLON Skoroszyce znów działa. Do 

wszystkiego potrzebni są ludzie. Dziękuję Prezesowi Adamowi Stawiarzowi, który zaraził innych 

działaniem i są efekty! Dziękuję Ireneuszowi Urbańcowi, który jest dobrym duchem skoroszyckiego 

sportu. Dziękuję Piotrowi Plekańcowi i wszystkim ludziom dobrej woli, dla których sport w Skoroszycach 

jest pasją i dokładają starań, aby funkcjonował coraz lepiej.  

Panowie, współpraca z Wami, to czysta przyjemność – oświadczyła Wójt Barbara Dybczak. 

 

 

Nowy sprzęt dla klubów sportowych z Gminy Skoroszyce 
Pozyskaliśmy nowy sprzęt dla naszych piłkarzy. To wszystko dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszej 

gminy w głosowaniu na wspólny projekt, który realizujemy z Gminą Pakosławice, w ramach 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.  

Dziękujemy za oddane głosy i wsparcie naszego projektu. 

 

 



  

Wydawca: Urząd Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17  15| S t r o n a  

 

WRZEŚNIOWE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI NA 

ZEBRANIACH SOŁECKICH – FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, 

które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć 

służących poprawie warunków życia mieszkańców. Na zebraniu 

wiejskim mieszkańcy sołectwa podejmują decyzję, na co mają zostać 

wykorzystane ww. środki finansowe. - Cenię sobie możliwość 

wymiany uwag na temat życia w naszej Małej Ojczyźnie, oczekiwań co 

do kierunków rozwoju gminy, stąd moja obecność na wszystkich 

zebraniach sołeckich, które odbywają się co roku we wrześniu w 10 miejscowościach naszej gminy. 

Zebrania połączone są z rozdysponowaniem przez mieszkańców funduszu sołeckiego na wskazane przez 

zebranych zadania. Dziękuję wszystkim przybyłym za wspólny merytoryczny czas - oznajmiła Wójt Gminy. 
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Związki rtęci w Młynówce Skoroszyckiej 
W nocy z 16 na 17 sierpnia br. w Skoroszycach na ul. Górnej 

akcja służb w związku ze zgłoszeniem przez jednego                               

z mieszkańców podejrzenia skażenia wody w pobliskim 

potoku nieznaną substancją. Strażacy ze specjalnej jednostki 

laboratoryjnej z Kędzierzyna - Koźla badali skażenie 

pobranych próbek wody. Na podstawie przeprowadzonych 

badań laboratoryjnych przez Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego z Kędzierzyna - 

Koźla w pobranych próbkach wody z potoku przy ul. Górnej                                          

w Skoroszycach wykryto związki rtęci. 

 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 
 

Tablice za zrealizowane zadania w ramach trzeciej edycji Marszałkowska Inicjatywa Sołecka odebrali z rąk 

Członka Zarządu Województwa Opolskiego Antoniego Konopki sołtysi z Gminy Skoroszyce wraz ze 

słowami uznania za kreatywne pomysły oraz zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. 

Poniżej przedstawiamy tegoroczne zadania, które zrealizowały sołectwa z terenu Gmina Skoroszyce: 

Sołectwo Brzeziny - "Zakup, dostawa i montaż garażu blaszanego na boisku sportowym w Brzezinach". 

Sołectwo Czarnolas - 

"Zakup kompletów 

biesiadnych - ławostołów". 

Sołectwo Mroczkowa - 

"Zakup nagłośnienia do 

świetlicy w sołectwie 

Mroczkowa". 

Sołectwo Sidzina - 

"Zagospodarowanie wejścia 

do świetlicy w Sidzinie". 

- Ogromne gratulacje 

składamy na ręce: Wójt 

Gminy Skoroszyce Barbara 

Dybczak, wszystkich 

sołtysów i mieszkańców, bez 

których wykonanie 

powyższych zadań stałoby 

się niemożliwe. Państwa 

zaangażowanie to 

prawdziwy przykład do 

naśladowania - oświadczył  

Członek Zarząd Woj. Opol. 

Antoni Konopka. Zadania zrealizowane zostały przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu 

Województwo Opolskie w ramach Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022. 

 

 

 

INFORMATOR GMINNY 

W 3. kwartale 2022 r. 

odeszło 9 mieszkańców Gm. Skoroszyce, 

urodziło się 14 naszych mieszkańców, 

zawarło związek małżeński 14 par. 


