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48 – 320 Skoroszyce,  

ul. Powstańców Śl. 17 

        tel./fax: +48 77 4318029  

e-mail: ug@skoroszyce.pl 

www.skoroszyce.pl 

  Nr 44     wrzesień - grudzień 2016                        egz. bezpłatny 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Skoroszyce, 

do Waszych rąk trafia kolejny numer „Biuletynu informacyjnego Gminy 

Skoroszyce”, w którym tradycyjnie odnajdziecie najważniejsze informacje                            

z bieżącego życia naszej gminy.  

W artykule „Inwestycje - to, co poprawia jakość życia” opowiem o kolejnych 

gminnych inwestycjach już wykonanych i tych, które niebawem będą 

realizowane, a także o pozyskanych na nie środkach zewnętrznych. 

Poza tym, w numerze biuletynu znajdziecie Państwo garść informacji                         

o uroczystościach patriotycznych, które podnoszą i kształtują naszą tożsamość 

narodową oraz o  imprezach organizowanych w celu integracji społeczeństwa 

naszej Małej Ojczyzny – wspólnego domu. Zapraszam zatem na relacje                         

i fotoreportaże z gminnych  i oświatowych uroczystości. 

Nieustannie zachęcam Państwa do wchodzenia na stronę internetową i na Facebooka, gdzie funkcjonuje 

oficjalny fanpage Gm. Skoroszyce. Mam bowiem świadomość, jak ważny jest przepływ informacji między 

urzędem, a mieszkańcami gminy. Zawsze lepiej wiedzieć, niż się domyślać. 

Łącząc pozdrowienia, zapraszam do lektury -   

 

Wójt Gm. Skoroszyce  Barbara Dybczak 
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Inwestycje - to, co poprawia jakość życia 

Jedną z nich, długo wyczekiwaną przez mieszkańców Chróściny, była budowa kanalizacji sanitarnej                    

w ul. Szkolnej. Ta stara, wykonana w latach 70, była wybudowana bez dokumentacji, rurami o różnych 

średnicach, co od lat skutkowało złym funkcjonowaniem całej sieci. Wieloletnie zaniedbania i wadliwość 

wykonania wymusiło od nowa realizację tego zadania. Obecne rozwiązanie zapewnieni możliwości 

podłączenia kolejnych mieszkańców. Etap 1. tego zadania jest za nami. To najdroższa tegoroczna 

inwestycja w gminie, która objęła prace za prawie 400 000 zł. W jej ramach powstała sieć  o długości   

650 m wraz ze studniami i przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym i wodnym. 

   

Drugi etap zadania na ul. Szkolnej to kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi oraz sama nawierzchnia 

drogi. Przewidziany jest on do wykonania w 2017 r. Całkowity koszt realizacji 2. etapu to ponad 2 000 000 

zł. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie naszego gminnego budżetu i dzisiaj już mam wiedzę, że 

przeszedł on pomyślnie całą procedurę weryfikacyjną.  Tym sposobem na wykonanie ul. Szkolnej                                

w przyszłym roku otrzymam dofinansowanie 1 017 000 zł, czyli na poziomie 50% wartości 2. etapu 

inwestycji. Zrozumiałym zatem jest fakt przesunięcia w czasie wykonania nawierzchni, po wybudowaniu 

sieci kanalizacji sanitarnej. Racjonalne i optymalne wykorzystanie publicznych środków finansowych nie 

pozwala pominąć jakichkolwiek możliwość pozyskania środków do budżetu gminy z zewnątrz nawet, gdy 

dzieje się to przejściowymi niedogodnościami w ruchu drogowym. Do czasu wybudowania nowej 

nawierzchni, na tej istniejącej ze względu na jej tymczasowy charakter, zostało wprowadzone ograniczenie 

ruchu pojazdów, które już wkrótce zrekompensowane będzie nową nawierzchnią. 
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W Sidzinie zamontowane zostały nowe wiaty przystankowe na ul. Opolskiej i pl. Elsnera. Całkowity koszt 

realizacji zadania to prawie 23 000 zł. Te stare, zabudowane z wielu stron, nierzadko były wykorzystywane 

do różnych celów, a i do estetyki było im daleko.  

 

Poza tym plac przed kościołem parafialnym i droga przed szkołą nabierają nowego wyglądu. Zgodnie         

z wymaganiami Opolskiego Woj. Konserwatora Zabytków trwa brukowanie centrum Sidziny. Koszt 

inwestycji to 150 000 zł.  

 



4 | S t r o n a  

 

W 2017 r. przewiduję dokończenie kanalizacji sanitarnej w Giełczycach i zakończenie 1. etapu kanalizacji 

sanitarnej w Sidzinie, czyli do drogi krajowej. Koszt tej inwestycji to kwota 4 000 000 zł. Ponadto na 

remont dachu kościoła parafialnego w Sidzinie pozyskano 200 000 zł finansowania zewnętrznego z LGD 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór.  

Jakość dróg to podstawowa bolączka naszej gminy, długoletnie zaniedbania w tej materii spowodowały, że 

większość moich działań, siłą rzeczy, musi ogniskować się właśnie na tych zadaniach.  Z tego też tytułu os. 

Tumbewa w Chróścinie zostało zaopatrzone w nową asfaltową nawierzchnię trzech dróg wraz                           

z przyległym parkingiem. Koszt zadania to prawie 100 000 zł. Dotychczasowe drogi wykonane z płyt 

betonowych były w bardzo złym stanie technicznym (płyty były popękane, wykruszone), co znacznie 

utrudniało poruszanie się mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym. 

      
Bezpieczniej jest także poruszać się wzdłuż Powstańców Śl. w Skoroszycach, bowiem odcinek nad 

potokiem został oddzielony od stromej skarpy barierkami.  
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Zadziało się to dzięki dobrej współpracy ze Starostą Nyskim Cz. Biłobranem. Współpraca ze starostwem 

przełożyła się także na porządkowanie bałaganu po firmie SKORPAL w Skoroszycach przy ul. Łąkowej. 

W listopadzie nastąpiła 3. transza wywozu odpadów nagromadzonych przez spółkę  A. Warzochy za kwotę 

66 000 zł, które  zabezpieczył Starosta Nyski.  
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W m. Czarnolas i w Brzezinach przy drogach powiatowych zostały wybudowane chodniki dla 

podniesienia bezpieczeństwa pieszych, szczególnie przy kościele w m. Czanolas, gdzie zakręt powodował 

ograniczenie widoczności. Wydatek po stronie gminy to 47 000 zł, pozostałe 50 % wartości całego 

zadania pokryło Starostwo Nyskie.  

 

W m. Czarnolas, w Sidzinie i Makowicach dzięki aktywności grupy mieszkańców, która przełożyła się 

na zawiązanie w tych sołectwach Odnowy Wsi urządzono siłownie zewnętrzne. Finansowanie takich zadań 

dzielone jest na 3 części, realizowane odpowiednio przez  starostwo, gminę i mieszkańców, których 

wkładem jest praca. Koszt zadania to 19 000 zł. 
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Na osiedlu w Skoroszycach powstał plac zabaw, całkowity koszt inwestycji to 20 000 zł. 

 
Zakończył się też remont sali obrad Urzędu Gminy.  Została ona wyposażona w nowoczesny rzutnik 

multimedialny oraz zamontowany został na stałe podnoszony ekran wraz z 2 kompletami podłączeń. 

Większość prac wykonano własnym sumptem. Istnieje możliwość nieodpłatnego wynajęcia tej sali na 

spotkania statutowe dla organizacji społecznych w godzinach, w których jest czynny urząd po 

wcześniejszym umówieniu.  

 
Niebawem nastąpi kontynuacja kanalizowania Giełczyc i rozpoczęcie tego zadania, przesuwane w czasie 

od lat przez poprzednie władze gminy, w Sidzinie oraz budowa sieci wodociągowej dla przysiółka                        

w Starym Grodkowie. Otrzymałam informację z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, że nasze 

starania o dofinansowanie tej inwestycji środkami unijnymi zakończyły się sukcesem. Budżet gminy 

zostanie zasilony dotacją w wysokości 2 000 000 zł – informuje wójt Barbara Dybczak. To trudna                            

i kosztowna inwestycja, niezbędna jednak dla porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie – 

dodaje wójt. 
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Dożynki 2016 w Skoroszycach 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta zakiszona! IX Konkurs Kiszenia Kapusty w Makowicach 

Kiszenie kapusty to obrzędy i zwyczaje, które już od 9 lat kultywujemy wraz ze społecznością lokalną                    

w Makowicach. Jest to konkurs, w którym biorą udział drużyny z gminy Skoroszyce oraz z powiatu 

nyskiego. Celem konkursu jest integracja oraz świetna zabawa Kół Gospodyń Wiejskich oraz sołectw. 
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„Złote Gody 2016” 

„Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, 

to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to 

takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję 

i szacunek. Siedem par małżeńskich z terenu Gminy Skoroszyce świętowało 25 października 2016 r. Złote 

Gody, czyli okrągły Jubileusz Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego. 

Z tej okazji w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi 

Jubilatami. 

Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt 

Gminy Pani Barbara Dybczak. Jubilatom wręczono odznaczenia, upominki, pamiątkowe dyplomy oraz 

kwiaty. Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem. 

W tym wyjątkowym dniu Jubilatom towarzyszyli najbliżsi. Dodatkowo klimat tej uroczystości umiliły swym 

śpiewem Pani Anna Samborska-Koc oraz Pani Alina Bojkowska. 

Jubileusz Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego obchodziły następujące pary: 

Państwo Stanisława i Antoni Borelowscy 

Państwo Michalina i Lech Bulowie 

Państwo Stanisława i Stanisław Ciapkowie 

Państwo Irmgarda i Jerzy Jakiszowie 

Państwo Maria i Stanisław Pociechowie 

Państwo Halina i Marian Szlachtowie 

Państwo Teresa i Kazimierz Szymańscy 

Uroczystość została przygotowana przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Panią Katarzynę Herbut 

oraz pracowników Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce. 

Życzymy Jubilatom kolejnych lat wspólnego życia. Niech każdy dzień dostarcza radości, a uśmiech zawsze 

gości w ich sercach. 
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Kobiety zmieniają polską wieś 

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych (OZRiOS) zorganizował w dniu 25 października 

2016 roku kongres pn. „Kobiety zmieniają polską wieś”. Imprezę zorganizowano w Centrum 

Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu. Gmina Skoroszyce przywiozła ze stolicy województwa                          

2 wyróżnienia. 

Odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” otrzymało m.in. Koło Gospodyń Wiejskich 

"Mak" w Makowicach. Jeden z tytułów „Super Szefowa” przypadł w udziale Pani Annie Słowiak - 

długoletniej Prezes Stowarzyszenia w Makowicach. 

Gratulujemy sukcesu ! 
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Jubileusz 60 lat wspólnego pożycia małżeńskiego 

Jubileusz 60 lat wspólnego pożycia pełnego miłości, szacunku, poświęcenia, chwil dobrych i złych, 

uśmiechu i łez, to wspólny dom, dzieci i wnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem 

małżeńskim. Państwo Jadwiga i Augustyn Mikowie obchodzili w tym roku sześćdziesięciolecie pożycia 

małżeńskiego. Z tej okazji Pani Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce w asyście Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego Pani Katarzyny Herbut oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Henryka 

Sokołowskiego wręczyła Jubilatom Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na ręce Pani Jadwigi 

złożone zostały kwiaty oraz upominek. 

Również swój Jubileusz obchodzili Państwo Mieczysława i Franciszek Kaletkowie, którzy świętowali 

pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. Gratulujemy Szanownym Jubilatom, życząc dużo zdrowia                            

i radości! 

  

Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości. 

Uroczystości związane z 98. rocznicą odzyskania niepodległości przypadające na 11 listopada rozpoczęły się 

od akademii zorganizowanej w Zespole Szkół w Skoroszycach w dniu 10 listopada. W uroczystościach 

wzięły udział władze Gminy Skoroszyce na czele z Panią Wójt Barbarą Dybczak, Przewodniczącym Rady 

Gminy Henrykiem Sokołowskim, Radnymi i Sołtysami. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością nasi 

kombatanci Pan Franciszek Jędrysek i Pan Franciszek Małecki. Dla Pana Franciszka Jędryska ten dzień miał 

dodatkowy wymiar - 90. urodziny kombatanta. 
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Nie będzie podwyżki cen wody i ścieków w Gminie 

Skoroszyce co najmniej do końca marca 2017 r 

Rada Gminy Skoroszyce na wniosek Pani Wójt Barbary Dybczak w dniu 30 listopada 2016r. jednogłośnie 

podjęła uchwałę o przedłużeniu do dnia 31 marca 2017r. obowiązującej dotychczas taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 29 czerwca 2015 roku.                                     

Dla przypomnienia jest to już 2 w tym roku uchwała przedłużająca dotychczasową taryfę bez podwyżek. 

 

 
 

 

INFORMATOR 
 

 

Od września do grudnia: 

Odeszło od nas 18 mieszkańców Gminy Skoroszyce, 

Przyszło na świat 12 nowych mieszkańców Gminy. 

 

Liczby: 

W ramach programu 500 + do dnia 12 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej złożono 

451 wniosków które pozwoliły objąć programem  686 dzieci.  

W ramach programu wypłacono już mieszkańcom Gminy 2 889 454 złotych z tytułu powyższych 

świadczeń. 

 


