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Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gm. Skoroszyce,
ponieważ mamy za sobą 2. kwartał roku 2018 r., nadszedł
czas na kolejne spotkanie na stronach naszego biuletynu.
Zaczęły się wakacje – swoboda i wypoczynek, ale myślę,
że znajdziecie Państwo chwilę, aby zapoznać się
z wydarzeniami kulturalnymi i realizowanymi
inwestycjami, które ostatnio miały miejsce w naszej
gminie.
Chcę Państwu bardzo podziękować za oddanie głosu na
nasz gminny projekt „Od juniora do seniora – aktywnie
spędzaj czas”. Dzięki Państwa zaangażowaniu
Marszałkowski Budżet Obywatelski jest nasz, a wraz
z nim 100 000 zł, które zostaną przeznaczone na
półkolonie, wycieczki wakacyjne, zajęcia muzyczno –
taneczne, warsztaty florystyczne, zajęcia kulinarne.
Myślę, że każdy w tym projekcie znajdzie coś dla siebie:
i dzieci, i seniorzy, i młodzież, i panie z Kół
Gospodyń Wiejskich. Nasza gmina zdobyła
5 600 głosów. Jest to największa ilość
głosów na projekt w powiecie nyskim, więc
tym większa radość. Społeczność ma
ogromne znaczenie. Jej rozumienie może
być różne, ale niezależnie kogo zapytasz,
jedna rzecz się nie zmienia. Chodzi o to, co
robimy dla siebie nawzajem. Jest dobre
działanie i to brzmi dumnie! Ważne, że
potrafimy być razem.

Pozdrawiam wakacyjnie,
życzę dobrego czasu na
górskich szlakach i rześkich
morskich kąpieli.
Pozostając z poważaniem –
Barbara Dybczak
Wójt Gm. Skoroszyce

Przed nami jeszcze wiele zadań
do zrealizowania, dlatego już dziś dziękuję
za każde wsparcie, gest, dobre słowo.
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Będzie nowa droga w Brzezinach
Jeszcze w tym roku w sołectwie Brzeziny rozpocznie się
1. etap budowy drogi gminnej. Na sesji w dniu 20 kwietnia
br. na wniosek Barbary Dybczak Wójta Gminy Skoroszyce
Rada Gminy uchwaliła zmiany w budżecie, przeznaczając
prawie 250 000 zł na przebudowę drogi gminnej w sołectwie
Brzeziny.

Nowa droga gminna w sołectwie Czarnolas
Rozpoczyna się budowa nowej drogi gminnej do osiedla
w sołectwie Czarnolas. Na sesji w dniu 20 kwietnia 2018 r.
na wniosek Barbary Dybczak Wójta Gminy Rada Gminy
Skoroszyce uchwaliła zmiany w budżecie na rok 2018
i wprowadziła zadanie inwestycyjne związane z budową
drogi do osiedla w sołectwie Czarnolas. Planowany koszt
zadania to ponad 500 000 zł. Realizacja zadania jest
konsekwencją pozyskania przez gminę dotacji z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 83 000 zł.

Remont świetlicy w miejscowości Czarnolas
Dnia 19.04.2018 r. w Urzędzie Gminy w Skoroszycach została
podpisana umowa na remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Czarnolas. Na realizację powyższego zadania
gmina pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości prawie 100 000 zł. Całkowita wartość
zadania to 154 339 zł. Planowany termin zakończenia zadania
to czerwiec 2018 r.

Realizacja tej inwestycji to efekt współpracy 3 podmiotów:
Społeczności Sołectwa, Urzędu Gminy i Urzędu
Marszałkowskiego.

Wydawca: Urząd Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17

2|Strona

Budowa kompleksu dróg w Makowicach rozpoczęta

Rozpoczęła się oczekiwana przez mieszkańców od wielu lat budowa kompleksu dróg gminnych w Makowicach.
W ramach zadania wybudowane zostanie 900 mb nawierzchni. Całkowita wartość zadania to 1 632 809 zł. Na realizację
zadania gmina pozyskała dotację w wysokości 50% z Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych. Zadanie zostanie
zrealizowane do 29 września 2018 r. To na dzisiaj najdroższa tegoroczna inwestycja na drogach gminnych, przewidziana
do realizacji w 2018 r. Przed nami jeszcze tegoroczne przetargi na budowę dróg gminnych w Mroczkowej, m. Czarnolas,
na Os. Zacisze, w Brzezinach i Starym Grodkowie.

Budowa drogi w sołectwie Mroczkowa

Rozpoczął się 2. etap budowy drogi w sołectwie Mroczkowa. W ramach zadania dokończona zostanie budowa
drogi do kościoła i cmentarza. Całkowity koszt zadania to 110 000 zł.
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Budowa kanalizacji Giełczyce – Sidzina

Trwa realizacja najdroższej tegorocznej inwestycji realizowanej przez Gminę Skoroszyce. W ramach zadania został już
zbudowany nowy wodociąg do przysiółka w Starym Grodkowie o długości 680 mb oraz budowana jest kanalizacja
z Giełczyc do Sidziny o długości 4 853 mb. Całkowita wartość zadania to 3 278 878 zł. Na realizację zadania gmina
pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 704 293 zł.

Nowe oświetlenie na ul. Polnej w Skoroszycach

Zakończył się 2. etap zadania inwestycyjnego związanego z budową
w Skoroszycach w ul. Polnej nowego energooszczędnego oświetlenia
LED. Całkowity koszt 2. etapu zadania to 8 856 zł. Zadanie było
współfinansowane środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego
sołectwa Skoroszyce.
Ponadto, sołectwo Skoroszyce zostanie wzbogacone o nowy punkt
świetlny na parkingu przy cmentarzu, o który zabiegają mieszkańcy
Skoroszyc wraz z Księdzem Proboszczem. Przewidywany termin
realizacji zadania to wrzesień 2018 r.
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Remont szkoły w Chróścinie rozpoczęty
Rok szkolny się skończył, rozpoczęły się
wakacje, a wraz z nimi długo oczekiwana
termomodernizacja szkoły w Chróścinie - etap 1.
Firma, która wygrała przetarg za 1 510 000 zł
wkroczyła na plac budowy. Planowany termin
zakończenia prac to wrzesień 2018 r.
To jedna z najdroższych tegorocznych inwestycji
Gminy Skoroszyce.

Na realizację zadania gmina pozyskała dotację
w wysokości 600 000 zł z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego. Prace dotyczą budynku głównego
i łącznika i obejmą m.in.:
- ocieplenie dachu i ścian,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę centralnego ogrzewania,
- instalację solarną do ciepłej wody,
- budowę podjazdu dla niepełnosprawnych.

Nowe inwestycje w Starym Grodkowie

Sołectwo Stary Grodków wzbogaci się o nową drogę, a świetlica i remiza OSP zyskają nowy dach. Na sesji w dniu
20 kwietnia br. na wniosek Barbary Dybczak Wójta Gminy Skoroszyce Rada Gminy uchwaliła zmiany w budżecie,
przeznaczając prawie 260 000 zł na budowę nowego dachu oraz budowę drogi w kierunku posesji nr 26A.
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Skutki obfitych opadów w Makowicach
Dnia 03.06.2018 r. duża ilość opadów atmosferycznych
w Makowicach spowodowała, że rowy melioracyjne nie
zdołały zebrać nadmiaru wody z części tego sołectwa.
Zostały podtopione 4 domy. Z inicjatywy Wójta Gm.
Skoroszyce B. Dybczak, celem rozwiązania tego problemu
dn. 6.06. br. nastąpiło spotkanie w terenie z Dyrektorem
Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiejem Horaczukiem,
Naczelnikiem Wydziału Utrzymania Dróg Woj.
Grzegorzem Cebulą i Dyr. Departamentu Infrastruktury
i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Remigiuszem
Widerą. W spotkaniu uczestniczył także Sołtys Mirosław
Mendrala i pracownik merytoryczny Urzędu Gm. Skoroszyce ds. melioracji Edward Żyrek. Dla rozwiązania problemu
niezbędna jest współpraca 3 podmiotów: Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Gminy i mieszkańców sołectwa
Makowice. Zlecono opracowanie dokumentacji ustalającej przyczyny podtopienia sołectwa Makowice wraz z planem
działań naprawczych.

Absolutorium dla Wójta Gminy Skoroszyce
W dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Gminy Skoroszyce
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Pani Barbarze Dybczak
za 2017 r. Były oklaski i życzenia dla Wójt Gminy
dalszych sukcesów w realizacji planów rozwoju Gminy
Skoroszyce. Gratulujemy!

Uhonorowanie dla Wójta Gminy Skoroszyce

Dnia 8 maja 2018 r. Wójt Gminy
Skoroszyce została uhonorowana odznaką
za zasługi dla Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych.
Odznaczenia dokonał Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych
Porucznik Henryk Kosidło.
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Inauguracja gminnych obchodów 100 LAT
NIEPODLEGŁEJ – dumni z Polski
Dn. 3 maja br. w Sidzinie odbyły się uroczyste
obchody gminne z okazji 227. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji
w Europie. Tym patriotycznym świętem
rozpoczęto gminne obchody 100 LAT POLSKI
NIEPODLEGŁEJ. W kościele parafialnym pw.
Św. Piotra i Pawła została odprawiona Msza Św.
w intencji Ojczyzny przez Ks. Proboszcza
W. Wąchałę, homilię wygłosił Ks. P. Chyla,
oprawę organistowską zapewniła W. Dybczak
wraz
z
dziewczynkami
ze
scholi.
Następnie w świetlicy odbyła się druga część
uroczystości. Głos zabrała Wójt Gm. B. Dybczak.
Dziękując za obecność mieszkańców, podkreśliła
jak ważne dla naszej Małej Ojczyzny jest dawanie
świadectwa patriotyzmu. „Wywieszanie flagi,
dbanie o domostwa, kształtowanie dobrych
obyczajów,
pielęgnowanie
tradycji
i przekazywanie wiary przodków młodszemu
pokoleniu jest zadaniem nas wszystkich” –
przekonywała w swym wystąpieniu.

Obecni na uroczystości byli: Ks. Proboszcz M. Ruczaj,
Marszałek A. Konopka, Prezes Banku Spółdzielczego P.
Burski, Sołtysi i Radni na czele z Przewodniczącym RG H.
Sokołowskim, Dyrektorzy szkół wraz z Gronem
Pedagogicznym. Rangę uroczystości podniosły poczty
sztandarowe jednostek OSP, kombatantów i szkół z terenu Gm.
Skoroszyce.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Sidzinie pod przewodnictwem
nauczycielek A. Samborskiej- Koc i M. Sadowskiej oraz
chór Seniorów pod kierunkiem Dyr. GOK M.
Tarczyńskiej.
Po występach artystycznych salę wypełniło wspólne
patriotyczne śpiewanie zgromadzonej społeczności Gm.
Skoroszyce.
Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do
zorganizowania tej podniosłej uroczystości.
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Za nami „WYJĄTKOWA NOC” w Giełczycach

Pogoda nie popsuła świetnej zabawy. Był taniec dzieci, występ naszego chóru Seniorów, puszczanie wianków na
wodzie, a później zabawa do samego rana. Ponadto, według legendy, zebrani na czele z organizatorką imprezy Panią
Stanisławą Kiełtyką szukali kwiatu paproci, którego znalezienie ma zapewnić dostatnie życie. Niestety, w tym roku się
to nie udało… Może w przyszłym?

„Święto truskawki” w Sidzinie

Po raz pierwszy Stowarzyszenie Góral Sidzina zorganizowało „Święto truskawki”. Pomysł okazał się być strzałem
w dziesiątkę, wszak Sidzina zyskuje miano zagłębia truskawkowego. Były truskawkowe przysmaki w różnym wydaniu
i świetna zabawa.
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Koncert kapeli góralskiej „ROZTOKA”

Dnia 9 czerwca 2018 r. w Sidzinie w Domu Kultury gościnnie wystąpiła góralska kapela „Roztoka”, której
repertuar gromkimi oklaskami przyjęła żywiecka część sidzińskiej społeczności.

Piknik rodzinny w Mroczkowej

Tak mieszkańcy Mroczkowej bawili się na rodzinnym pikniku, który odbył się w sobotę 5 maja 2018 r.
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Marszałkowski Budżet Obywatelski jest nasz!
Nasz projekt "Od juniora do seniora – aktywnie spędzaj czas"
otrzymał 5 614 głosów i zajęliśmy 1. miejsce wśród projektów
powiatowych. Dziękujemy WSZYSTKIM za oddane głosy, za trud
i za zaangażowanie. Wyrazy wdzięczności dla tych, którzy poświęcili
swój wolny czas, przekonując mieszkańców do tego, że warto być
razem, integrować się, oddając swój głos dla osiągania wspólnego
celu. Po raz drugi Gmina Skoroszyce jest beneficjentem
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Projekt subregionalny "Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy
– 2. edycja", w którym jesteśmy partnerem Gminy Pakosławice
również zwyciężył z najlepszym wynikiem w województwie
opolskim ponad 11 724 głosów. Niemal 111 700 osób w woj.
opolskim wzięło udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do
drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wybrano
dzięki nim 25 inicjatyw, które będą realizowane.

W ramach naszego projektu zorganizowana zostanie półkolonia dla dzieci
i młodzieży. Kolejnym etapem projektu jest cykl warsztatów: muzyczne dla
różnych grup wiekowych, taneczne dla dzieci i młodzieży wraz z instruktorem,
florystyczne dla osób dorosłych, zdrowotne dla seniorów celem pobudzenia
aktywności fizycznej poprzez organizację prelekcji prozdrowotnych oraz
prawidłowego wykonywania ćwiczeń z instruktorem na zakupionym w tym celu
sprzęcie fitness. Projekt obejmuje również organizację przeglądu pieśni
patriotycznej i piosenki biesiadnej. Realizując zadania programu, zorganizowane
zostaną dwie zabawy integracyjne dla seniorów. Pierwsza uroczystość to Bal
Seniora w Skoroszycach, druga uroczystość to Bal Złotego Pokolenia
w Pakosławicach.

Wchodzi w życie Konstytucja Biznesu
W poniedziałek 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie
Konstytucja Biznesu, która ma poprawić relacje biznesadministracja. Ten pakiet pięciu ustaw przewiduje m.in., że co
nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; ulgę na start dla
początkujących przedsiębiorców; działalność nierejestrową,
czy powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Rozwiązania Konstytucji Biznesu zastąpią obowiązującą
ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
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W gminie Skoroszyce powołano Oddział Górali
Żywieckich Związku Podhalan

W dniu 10 czerwca 2018 r. w Sidzinie odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Górali Żywieckich Związku
Podhalan w Gminie Skoroszyce. W spotkaniu udział 32 osoby, w tym Wójt Barbara Dybczak. Gościliśmy również
Przedstawicieli Związku Podhalan, największej organizacji górali w Polsce w osobach: Stanisława Lizaka – członka
Prezydium Zarządu Głównego, zamieszkałego w Radziechowach, Tadeusza Fiedora – Prezesa Oddziału Górali
Żywieckich Związku Podhalan z Kamesznicy, Piotra Dziedzica – chorążego Oddziału Górali Żywieckich z Ciśca oraz
Władysława Motykę – honorowego Prezesa Związku Podhalan z Milówki. W trakcie zebrania obecni podjęli uchwałę
w sprawie powołania na terenie Gminy Skoroszyce Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan. Na prezesa
oddziału jednogłośnie wybrano Pana Daniela Rozmusa, a na wiceprezesów Panią Barbarę Dybczak oraz Pana
Krzysztofa Pieronia. Siedziba oddziału mieści się w Ośrodku Kultury Gminy Skoroszyce w Sidzinie. W spotkaniu wziął
również udział Pan Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego. Tytuł honorowego członka oddziału
obecni członkowie przyznali Pani Bronisławie Dziergas – wieloletniej Sołtys, góralce z Sidziny.
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ZŁOTE GODY
Pięć par małżeńskich z terenu Gm. Skoroszyce
świętowało 27 czerwca 2018 r. Złote Gody, czyli
okrągły Jubileusz Pięćdziesięciolecia Pożycia
Małżeńskiego. Są to:
Państwo Barbara i Jan Bortowie,
Państwo Maria i Marian Dudkowie,
Państwo Maria i Władysław Duszyńscy,
Państwo Karolina i Antoni Majchrzykowie,
Państwo Anna i Tadeusz Tomerowie.
„Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla
szacownych Jubilatów, ale również dla ich rodzin
oraz przyjaciół. To 50 lat nieprzerwanego,
harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe
zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.
Z tej okazji Barbara Dybczak Wójt Gm. Skoroszyce
zaprosiła do Pawilonu Sportowego w Skoroszycach
dostojnych Jubilatów na uroczyste spotkanie
w towarzystwie najbliższej rodziny. Po krótkiej
przemowie Barbara Dybczak Wójt Gm. Skoroszyce
razem z Przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem
Sokołowskim oraz Kierownikiem USC Katarzyną
Herbut dokonali uroczystego aktu dekoracji
medalami, które na wniosek Wójta Gm. nadał
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Jubilatom wręczono odznaczenia, upominki,
pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Oficjalna cześć
uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem. Uroczystość umiliły swym śpiewem dzieci ze szkoły
w Chróścinie pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Stokłosy. Scenografię zapewnił Gminny Ośrodek Kultury.
W dniu 28 czerwca 2018 r. Wójt Barbara Dybczak wręczyła Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilatom,
którzy z powodu stanu zdrowia nie mogli uczestniczyć we wspólnej uroczystości w dniu 27.06.2018 r. Są to Państwo
Katarzyna i Zygmunt Gajewscy ze Starego Grodkowa. Oprócz odznaczeń zostały wręczone naszym Jubilatom upominki
oraz kwiaty.

Życzymy Jubilatom kolejnych lat wspólnego życia. Niech każdy dzień dostarcza radości, miłości i pogody ducha.
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Dzień Strażaka w OSP Sidzina

Dn. 4 maja w dzień Św. Floriana druhowie strażacy z OSP Skoroszyce i OSP Czarnolas obchodzili swoje święto, a dnia
6 maja 2018 r. świętowali strażacy z OSP w Sidzinie.

Samorządowa Gala OSP
Druhowie z województwa opolskiego odebrali wyróżnienia
i odznaczenia przyznane z rąk Zarządu Województwa z Marszałkiem
Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą na czele. Komendant
Gminny Marek Bryła otrzymał na wniosek Wójta Gminy odznaczenie
jednostki nadawane za całokształt działalności przez Zarząd Główny
Związku OSP RP – Złoty Krzyż.

Marszałek Andrzej Buła złożył na ręce Wójta Gminy
Barbary Dybczak czek na 1000 zł dla zwycięskiej drużyny
w Zawodach Sportowo- Pożarniczych Gminy Skoroszyce.
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Gm. Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Makowice 2018

W dniu 17 czerwca 2018 r. odbyły się w Makowicach Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział
wzięło 18 drużyn z naszych OSP. Klasyfikacja przedstawia się następująco:
W kategorii Harcerskie Drużyny
Pożarnicze (12 – 15 lat):
CHŁOPCY
1. MIEJSCE – OSP Czarnolas
2. MIEJSCE – OSP Chróścina
DZIEWCZĘTA
1. MIEJSCE – OSP Makowice
2. MIEJSCE – OSP Skoroszyce
3. MIEJSCE – OSP Czarnolas
W kategori Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze – Chłopcy (16 - 18 lat):
1. MIEJSCE – OSP Chróścina
2. MIEJSCE – OSP Makowice
3. MIEJSCE – OSP Skoroszyce
4. MIEJSCE – OSP Sidzina

W kategorii Seniorki wystąpiły kobiety ze Skoroszyc.
W kategorii Seniorzy:
1. MIEJSCE – OSP Czarnolas
2. MIEJSCE – OSP Chróścina
3. MIEJSCE – OSP Stary Grodków
4. MIEJSCE – OSP Makowice
5. MIEJSCE – OSP Skoroszyce
6. MIEJSCE – OSP Sidzina
Ponadto startowały 2 drużyny zuchów w wieku 6 – 10
lat: m. Czarnolas i ze Skoroszyc, które sprawiły
wszystkim obecnym na zawodach wiele radości.

Startujące drużyny w zależności od zajętych pozycji otrzymały
dyplomy, puchary, medale, nagrody rzeczowe. Nagrodę
w wysokści 1000zł dla Seniorów za zajęcie 1. miejsca ufundował
Marszałek Województwa Opolskiego, natomiast Wójt Gminy
odpowiednio za zajęcie 2. miejsca nagrodę 500 zł i 3. miejsca
300 zł, W trakcie zawodów nastąpiło wręczenie medali i
odznaczeń zasłużonym strażakom.
Gratulujemy drużynom sukcesu!
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Gminny Konkurs Ekologiczny dla przedszkolaków
Dnia 17.05.2018 r. w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach
odbył się „Gminny Konkurs Ekologiczny dla Przedszkolaków”
zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce
z siedzibą w Sidzinie oraz Urząd Gminy Skoroszyce.
Udział w konkursie wzięły 4 drużyny liczące po 6 uczestników
z przedszkola z Makowic, Skoroszyc, Sidziny oraz Chróściny.
Obecny na konkursie był Bernard Rudkowski – Zastępca Wójta
Gminy Skoroszyce oraz Edward Żyrek - inspektor ds. ochrony
środowiska.
Po uroczystym przywitaniu wszystkich zebranych uczestników
i gości, pracownicy Ośrodka Kultury przedstawili dzieciom
krótką, edukacyjną inscenizację pt. „Mały tulipanek”.
W konkurencjach plastyczno-technicznych dzieci miały za zadanie wykonać z bibuł strój ekologiczny. Przedszkolaki
świetnie poradziły sobie z odpowiedziami na pytania podczas ekologicznego quizu oraz z segregacją odpadów.
Fantastyczną zabawą okazało się odkrywanie za pomocą klamerek ukrytego obrazka znajdującego się pod zakrętkami
z butelek. Dzieci świetnie poradziły sobie z układaniem puzzli, a także potrafiły odpowiednio dopasować zwierzę do
środowiska, w którym możemy je spotkać. Przedszkolaki w dużym skupieniu wysłuchały opowiadania o wycieczce,
która przyjechała do lasu i potrafiły bezbłędnie powiedzieć i uzasadnić, które zachowania wycieczkowiczów były dobre,
a które niepoprawne. Każda z drużyn została nagrodzona dyplomami oraz drzewkami iglastymi.
Dziękujemy za duże zaangażowanie drużyn biorących udział w „Gminnym Konkursie Ekologicznym” oraz cieszymy
się, że sprawił on dzieciom wiele radości. Dziękujemy również za bardzo dobre przygotowanie dzieci pod względem
merytorycznym.

Projekt „Dziecięce odkrywanie świata” realizowany
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie
W dniu 9 czerwca 2018 r. w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Sidzinie z udziałem Wójt Gminy
Barbary Dybczak odbył się 2. Festiwal projektów
i robotów. Zakończył on realizowany przez Szkołę projekt
„Dziecięce odkrywanie świata” w ramach RPO w latach
2016-2018. Jego wartość to prawie 1 400 000 zł.
W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach
pozalekcyjnych, wzięli udział w 4 wycieczkach oraz
2 obozach edukacyjnych.
Projekt to również wyposażenie szkoły w pomoce
dydaktyczne na kwotę ok. 120 000 zł, warsztaty trenerskie
dla nauczycieli z zakresu prowadzonych zajęć dla dzieci,
wsparcie pedagoga i psychologa dla uczniów i ich
rodziców oraz dwie edycje szkolnych festiwali projektów
matematyczno – przyrodniczych, robotów oraz olimpiada
wiedzy i umiejętności. Na zakończenie realizacji zadania
wszyscy uczniowie biorący w nim udział otrzymali
tablety, dyplomy i nagrody.
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XXIV Bal Mistrzów Sportu

Corocznie Nowiny Nyskie we współpartnerstwie z innymi podmiotami są organizatorami Balu Mistrzów Sportu
Powiatu Nyskiego. W tym roku Mistrzem Sportu Gm. Skoroszyce została drużyna dziewcząt ze Szkoły Podst.
w Sidzinie, która zdobyła Mistrzostwo Województwa Opolskiego w unihokeju. Kapitanem drużyny jest Weronika
Bartków. Skład drużyny to: Hanna Bartków – 1. bramkarz, Emilia Bekieszczuk - 2. bramkarz, Karolina Gniewczyńska,
Wiktoria Zając, Natalia Azorkiewicz, Natalia Zbroja, Alicja Sperka, Ewa Pawłowska, Małgorzata Mika, Amelia
Sperczyńska i Agata Mendrala. W kategorii sportowiec szkół gimnazjalnych triumfowała piłkarka nożna, mieszkanka
Sidziny - Julia Guła. Te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie trener, opiekun drużyny, nauczyciel wychowania
fizycznego – Mirosław Tulik, pasjonat sportu, który zdołał zarazić nim swoich wychowanków. Sidzina zatem nie tylko
góralami stoi, ale także sportowcami. Gratulujemy.

Najlepsi absolwenci roku szkolnego 2017/2018
uhonorowani
W dniu 29 czerwca 2018 roku
w
Pawilonie
Sportowym
w Skoroszycach odbyło się
spotkanie
Wójta
Gminy
Skoroszyce
Pani
Barbary
Dybczak z najlepszymi uczniami
sportowcami i ich rodzicami.
Na
spotkaniu
najlepszemu
absolwentowi
gimnazjum
wręczona
została
statuetka
„Primus inter pares” i nagroda.
Przekazano również dyplomy
i nagrody uczniom, którzy
osiągnęli najwyższą średnią ocen
i
wzorowe
zachowanie
w poszczególnych klasach szkół podstawowych i gimnazjum. W tym roku szkolnym po raz pierwszy zostali również
uhonorowani najlepsi sportowcy z terenu Gminy Skoroszyce.
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Najlepszy absolwent gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 to Marcela Hurko z gimnazjum w Skoroszycach.
Szkoła Chróścina kl. IV:
1. Miłosz Dzierża
2. Natalia Skupień
Szkoła Sidzina kl. IV:
1. Maciej Ratajczak
Szkoła Skoroszyce kl. IV:
1. Konstancja Murańska - IVb
2. Amelia Małacha - IVa
kl. V:
1. Ewa Pawłowska - Sidzina
2. Oliwia Stężalska - Chróścina
3. Błażej Bronowicki - Skoroszyce
kl. VI:
1. Marta Zawada - Skoroszyce
2. Weronika Bartków - Sidzina
3. Julia Naumowicz - Chrościna

Gimnazjum w Skoroszycach:
1. Igor Kaczanowski - kl. IIa
Najlepsi sportowcy:
Sidzina:
1. Weronika Bartków
2. Hanna Bartków
3. Ewa Pawłowska
4. Natalia Azorkiewicz
5. Emilia Bekieszczuk
6. Karolina Gniewczyńska
7. Wiktoria Zając
8. Alicja Sperka
9. Amelia Sperczyńska
10. Natalia Zbroja
11. Agata Mendrala
12. Małgorzata Mika
Szkoła w Chróścinie:
Marta Kaczmarczyk

kl. VII:
1. Wojciech Gnot - Skoroszyce
2. Marta Kaczmarczyk - Chróścina
1. Bartosz Brzeźny – kl. IIb

Szkoła w Skoroszycach – gimnazjum:
Miłosz Piekarz

Wójt Gm. gratulowała sukcesów. „Uczniom, nauczycielom i rodzicom życzę miłego wakacyjnego wypoczynku”
- zakończyła swe wystąpienie Wójt Gm. Barbara Dybczak.

Pierwszy bankomat w Gminie Skoroszyce

I stało się, uruchomiony został w Gminie
Skoroszyce pierwszy w jej historii czynny
24 h/dobę bankomat. To efekt współpracy
Gminy z Bankiem Spółdzielczym
w Otmuchowie. Bankomat został
zamontowany
w
filii
banku
w Skoroszycach obok Urzędu Gminy.
Zgodnie z uzyskaną informacją od Prezesa
Banku Pana Piotra Burskiego każdy
posiadacz
rachunku
w
Banku
Spółdzielczym otrzyma za darmo kartę do
bankomatu.
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Dotacja do modernizacji ogrzewania
Z dniem 19 kwietnia 2018 r. weszła w życie uchwała
Nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018
r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną
powietrza (Dz. Urz. Woj. OPOI. poz. 994). O podjęcie takiej uchwały
wnioskowała Wójt Gminy Barbara Dybczak. Uchwała ta jest
wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Skoroszyce
w zakresie modernizacji kotłowni przydomowych, a w konsekwencji
walki ze smogiem. Każdy mieszkaniec gminy, który złoży wniosek
o dotację do modernizacji ogrzewania otrzyma ją przy spełnieniu prostych kryteriów. Maksymalna kwota
dotacja wynosi 1 200 zł. Od ww. kwoty nie trzeba płacić podatku dochodowego. Dotacje będą udzielane do
wyczerpania aktualnego limitu środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na ten rok. Przez ekologiczne
systemy ogrzewania rozumie się: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe oraz ogrzewanie kotłem na paliwo
stałe, spełniającym wymagania klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012 (posiadającym certyfikat
energetyczno-emisyjny wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Zasady
udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Skoroszyce zostały określone w Regulaminie,
stanowiącym załącznik do ww. uchwały. Dofinansowanie nie jest udzielane, jeżeli zmiana systemu
ogrzewania dotyczy lokalu lub budynku, związanego z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na
wypłatę dotacji w danym roku budżetowym, wnioski niezrealizowane
będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku
budżetowym, natomiast procedura naboru nowych wniosków zostanie
wstrzymana. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy
Skoroszyce ul. Powstańców Śląskich 17 Skoroszyce. Osoba do
kontaktów: Edward Żyrek, ul. Powstańców Śląskich 17, Skoroszyce,
pokój nr 13, tel. 77 4 318 974. Więcej informacji oraz druki wniosków:
http://www.skoroszyce.pl/95-mieszkancy/2796-dotacja-domodernizacji-ogrzewania.html#tresc

Nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Gmina Skoroszyce pozyskała z Funduszu Ministerstwa
Sprawiedliwości 38 219 zł na zakup zestawów do ratowania
ludzi w wypadkach drogowych dla naszych Ochotniczych
Straży Pożarnych. Dn. 17 maja br. Wójt Gm. Skoroszyce
wraz ze Skarbnik Gm. podpisały stosowną umowę
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu. Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości umowę
podpisał Dyrektor Departamentu Mikołaj Pawlak.
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Lato Kresowe w Starym Grodkowie
Z udziałem Pani Wójt Barbary
Dybczak,
Członka
Zarządu
Województwa
Opolskiego
Pana
Antoniego Konopki, Z-cy Dyrektora
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Pana Krzysztofa Pieronia oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Pana
Henryka Sokołowskiego, radnych
Rady Gminy w Skoroszycach
i sołtysów uroczystą Mszą Św.
w Kościele Parafialnym pw. Świętej
Trójcy
w
Starym
Grodkowie
rozpoczęło się 1. Kresowe Lato
w Starym Grodkowie. Później były
w Świetlicy Wiejskiej występy: zespołu „Nadzieja” działającego przy Klubie Seniora w Skoroszycach, zespołu
„Kokorycz” z Głębocka oraz chóru „Grodkovia” Zespół "Laser" przygrywał do tańca. Dzieci korzystały
z "dmuchańców". Miłym akcentem był występ dziewczynek z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chróścinie pod
dyrekcją Pani Małgorzaty Stokłosy. Cieszył się on zainteresowaniem przybyłych, uczennice otrzymały gromkie brawa.
Impreza odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły.

W 2. kwartale 2018 r.
odeszło 12 mieszkańców gm. Skoroszyce,
urodziło się 15 naszych mieszkańców,
zawarło związek małżeński 10 par.
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