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  Nr 49     październik - grudzień 2017                               egz. bezpłatny

Szanowni Państwo, 

Mieszkańcy Gminy Skoroszyce, 

 

chcę zdać przed Państwem sprawozdanie z zadań, 
które zostały zrealizowane w 4. kwartale, 

mającego się ku końcowi roku 2017. Wierzę, że 

łącząc pasję, zaangażowanie i trud codziennego 

krzątania wokół tak spraw złożonych, jak i tych 

prostych, na które składa się codzienność, 
wykorzystujemy szanse, aby budować 
rzeczywistość naszej Małej Ojczyzny w sposób 

umożliwiający życie łatwiejsze i lepsze.  

 

 

U progu rodzinnych 

Świąt Bożego 

Narodzenia                  

i Nowego Noku 

2018                   

życzę WSZYSTKIM 

wiele powodów do 

radości i dużo 

zdrowia. Do Siego 

Roku! 

 

Barbara Dybczak 

Wójt Gm. Skoroszyce 
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Zakończono budowę dróg: w Giełczycach oraz 

Makowicach 

 

Zakończyliśmy kolejne                   

w tym roku drogowe inwestycje 

gminne. Giełczyce doczekały się 
budowy części drogi przed kaplicą 
parafialną, natomiast Makowice 

wzbogaciły się o drogę dojazdową 
do cmentarza parafialnego. 

Całkowity koszt tego zadania to 

ponad 150 tys zł.                                                         

      Dziękujemy Ks. Proboszczowi 

L Zarzyckiemu i Wspólnocie 

Parafialnej z Makowic za 

współpracę z gminą i włączenie się 
w zadanie budowy parkingu na 

terenie kościelnym przy cmentarzu. 

 

Będzie w 2018 r. remont drogi powiatowej 

Skoroszyce - Czarnolas 

Nasze półroczne starania o remont dróg powiatowych Skoroszyce- 

Czarnolas i Skoroszyce -Mroczkowa, zakończone zostały częściowym 

sukcesem. Starosta Powiatowy w Nysie poinformował Wójt Skoroszyc, że 

w 2018 r. zostanie wyremontowana droga Skoroszyce- Czarnolas. 

Dziękujemy Radnym Powiatowym za wsparcie naszych starań.              
Będziemy w dalszym 

ciągu lobbować                      
o remont drogi 

Skoroszyce- 

Mroczkowa, która jest 

w bardzo złym stanie. 
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Remont szkoły w Chróścinie 

 

W dniu 6 grudnia 2017 w Muzeum w Nysie członkowie Subregionu Południowego podpisali                                          

z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja 

Bułę oraz Członka Zarządu Pana Antoniego Konopkę dokumenty dotyczące dofinansowania ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zadania pt. 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”.  

W ramach tego zadania Gmina Skoroszyce pozyskała 600 

tys. złotych na realizację 1. etapu termomodernizacji szkoły 

w Chróścinie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie                 

1 400 000 złotych. Prace obejmą m.in: 

- ocieplenie dachu i ścian, 

- wymianę okien i drzwi, 

- wymianę centralnego ogrzewania, 

- instalację solarną do ciepłej wody. 

 

Zakończyła się budowa wiaty w Skoroszycach 
 

Przekazano do użytkowania długo 

oczekiwaną wiatę położoną                          
w zabytkowym parku                               

w Skoroszycach. 

Projekt był uzgadniany                                

z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. Całość inwestycji prawie 

40 tys zł. 
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Wyróżnienie dla Wójta Gminy Skoroszyce 

 

Wójt Gminy Skoroszyce Barbara Dybczak otrzymała wyróżnienie 

w konkursie organizowanym przez Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie „Najaktywniejszy Lider Społeczności 

Wiejskiej”. Uroczystość miała miejsce 5 października 2017 r. 

 

Brązowy Krzyż Zasługi dla Barbary Dybczak 

 

Decyzją z dnia 07.03.2017 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy Wójt Gminy Skoroszyce Barbara Dybczak została 

odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Wręczenia odznaczenia 

dokonał Wojewoda Opolski Adrian Czubak dnia 10 listopada 2017 

r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach 

na konferencji w Warszawie 

Dn. 14 października 2017 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się ogólnopolska konferencja pt. 

„Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji” w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny.  

Na zaproszenie P. Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Gminę Skoroszyce 

reprezentował Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Masiowska-Michułka. 

Konferencja była poświęcona misji rodziny we współczesnym świecie i prawom rodziny.  

 

Gmina Skoroszyce na XVII Kongresie Gmin Wiejskich  

Wójt Barbara Dybczak reprezentowała Gm. Skoroszyce na obradach XVII Kongresu Gmin Wiejskich, który 

miał miejsce w Rawie Mazowieckiej w dn. 19-20.10.17 r. pod honorowym patronatem Prezes Rady 

Ministrów P. Beaty Szydło. Na XVII Kongres Gmin Wiejskich zjechało ponad 800 samorządowców –                    

a więc silny głos gmin wiejskich.  

W kongresie uczestniczyła Minister 

Edukacji Narodowej – Anna 

Zalewska, wiceministrowie różnych 

resortów oraz parlamentarzyści. 

Podczas kongresu przyjęto 

stanowisko: 

- w sprawie oświaty,  

- w sprawie zmian prawa 

dotyczącego podziału i zmiany 

granic gmin, 

- w sprawie finansowania zadań 
drogowych na obszarach wiejskich, 

- w sprawie zarządzania 

kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych. 
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Szkolne uroczystości z okazji Święta odzyskania 

niepodległości 

 

W dniu 10 listopada br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sidzinie oraz w Zespole Szkół                                  

w Skoroszycach odbyły się uroczyste apele dla uczczenia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Montaż 
słowno-muzyczny przedstawiał drogę Polaków do wolności. Sugestywnie, wzniośle i patriotycznie 

uczniowie pokazali swym występem dzieje polskiego oręża. Aby podkreślić szacunek dla symboli 

narodowych Wójt Gminy wręczyła uczniom klas pierwszych ze szkół podstawowych w Chróścinie, Sidzinie 

i Skoroszycach polską flagę. Niech towarzyszy podczas uroczystości narodowych ważnych dla Polski                      

i Polaków. 
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Uroczystości gminne w rocznicę Święta Odzyskania 

Niepodległości 
Dnia 11 listopada 2017 r. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chróścinie odbyły się uroczystości 

gminne związane z 99. rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach mrocznego czasu 

niewoli. Ks. Marek Ruczaj – Proboszcz Parafii Chróścina – sprawował mszę św. w intencji Ojczyzny. Słowo 

okolicznościowe wygłosiła Wójt Gminy Skoroszyce – Barbara Dybczak. Nawiązała do roli i znaczenia 

patriotyzmu w naszym życiu: „Szanowni Państwo, o miłości do Ojczyzny można mówić wiele, trudniej ją 
świadczyć. Zachęcam do jedności, wzajemnego szacunku, dbałości o polskość, o symbole narodowe,                       

o świadectwo patriotyzmu poprzez wywieszenie flag narodowych, o wspólne świętowanie i wspólną pracę. 
Dziś cieszmy się świętem, wolnością, cieszmy się Niepodległą.” 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór Seniorów ze Skoroszyc. Po uroczystości w kościele wszyscy 

zebrani w świetlicy wiejskiej w Chróścinie oddali się patriotycznemu śpiewaniu, chwalącemu dzieje 

polskiego oręża. 

 
 

Dn. 12. 11.2017 r. w Skoroszycach Klub Seniorów przygotował i przedstawił dla naszej społeczności 

program artystyczny pn. „Droga Polaków do Wolności”. Oprawa muzyczna i recytacja poezji patriotycznej 

podkreśliły jak ważne dla Polaków są wolność i niepodległość. 
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Dzień Edukacji Narodowej  

Z okazji tego święta, 12 października 2017 roku na zaproszenie Wójta Gminy Skoroszyce  w Pawilonie 

Sportowym w Skoroszycach odbyło się spotkanie nauczycieli z terenu gminy.  

W części oficjalnej głos zabrała Wójt Gminy Barbara Dybczak, która złożyła życzenia satysfakcji                           

z odpowiedzialnej pracy oraz dumy z uczniów. Zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Skoroszyce 

wyróżnionym nauczycielom: 

Pani Ewie Cichońskiej ze szkoły w Chróścinie, 

Pani Dagmarze Hospodynicz ze szkoły                            

w Skoroszycach, 

Pani Dorocie Lis ze szkoły w Skoroszycach, 

Panu Mariuszowi Stokłosie ze szkoły                              

w Chróścinie. 

Nagrodę Wójta Gminy Skoroszyce otrzymał także 

Pan Tadeusz Kosecki – Kierownik Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół               

i Przedszkoli.  

W części artystycznej występowali uczniowie 

naszych placówek oświatowych. Zebrani mogli 

także oklaskiwać swych kolegów po fachu – 

nauczyciele ze szkoły w Sidzinie wykonali w niepowtarzalnym stylu przeboje lat 80. Wspomnieniom                            

i rozmowom towarzyszyły taneczne pląsy w rytm skocznych melodii. Nad całością czuwał Gminny Ośrodek 

Kultury wraz z dyrektor Panią Martą Tarczyńską. 
 

Sukces naszych sportowców w unihokeju 
 

W dniu 14 listopada 2017 roku na hali sportowej w Niemodlinie 

odbyły się finały Mistrzostw Województwa w unihokeju, gdzie 

po wielu grach eliminacyjnych w gronie czterech najlepszych 

drużyn w województwie, dwie reprezentowały Gminę 
Skoroszyce,                    a mianowicie ZSP Chróścina Nyska i 

ZSP Sidzina. Drużyny te okazały się najlepsze w województwie, 

zdobywając złoty                           i srebrny medal. Na 

najwyższym podium stanęła drużyna                          z Sidziny w 

składzie: Hanna Bartków, Weronika Bartków, Karolina 

Gniewczyńska, Natalia Azorkiewicz, Wiktoria Zając, Ewa 

Pawłowska, Alicja Sperka, Amelia Sperczyńska, Małgorzata 

Mika, Natalia Zbroja, Emilia Bekieszczuk i Agata Mendrala - 

trener  P. Mirosław Tulik. Srebrny medal i Wicemistrzostwo 

Województwa zdobyła drużyna z Chróściny w składzie : Nikola 

Abram, Oliwia Dojka, Karolina Gałuszka, Julia Naumowicz, 

Zuzanna Nyzio, Gabriela Podgórna, Aniela Pryszcz, Patrycja 

Robocińska, Oliwia Tetłak - trener P. Mariusz Stokłosa. 

Nasze gratulacje. 

 

 

W 4. kwartale br.  

odeszło 11 naszych mieszkańców,  

urodziło się 17 naszych mieszkańców. 


