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  Nr 50     styczeń - marzec 2018                               egz. bezpłatny

 
Szanowni Państwo 
Mieszkańcy Gm. Skoroszyce, 
 
witam wiosennie na łamach kolejnego numeru 
gminnego kwartalnika, w którym znajdziecie 
Państwo bieżące wiadomości z życia naszej Małej 
Ojczyzny. Przedstawiam Państwu informacje o 
gminnych inwestycjach, uroczystościach i 
wydarzeniach kulturalnych, mających miejsce w 
pierwszym kwartale bieżącego roku 
kalendarzowego. Zapraszam nieustannie Państwa 
na stronę internetową gminy oraz na gminnego 
Facebooka, gdzie na bieżąco podawane są 
wszystkie ważne wiadomości dotyczące życia                  
w naszych 10 sołectwach. 
Dziękuję Państwu za gratulacje, facebookowe 
polubienia, komentarze, za wszystkie opinie - te 
pozytywne i te mniej przychylne. Są one dla mnie 
bardzo ważne, bowiem stanowią źródło informacji 
zwrotnych. Na ich podstawie mam aktualną 
wiedzę, czego Państwo oczekujecie, co Was 
irytuje, co cieszy. Rzetelny przepływ informacji 
między urzędem                        a mieszkańcami jest 
bardzo ważny, gdyż jest podstawą budowania 
relacji, bez których nie ma możliwości  

 
 
podejmowania dobrych 
decyzji skutkujących 
lepszą jakością życia nas 
wszystkich. 
 
Zapraszam zatem do 
lektury 50 numeru 
„Głosu Skoroszyckiego”. 
Łącząc pozdrowienia, 
pozostaję                                   
z poważaniem  

 

Barbara Dybczak 

Wójt Gm. Skoroszyce 
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V WSPÓLNE GMINNE KOLĘDOWANIE 
 

28 stycznia 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Makowicach, 
odbyło się V Wspólne Gminne Kolędowanie zorganizowane 
przez Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce. Tradycyjnie już do 
kolęd i pastorałek przygrywała i wtórowała śpiewnie Schola               
z Brzezin wraz z muzykującą Rodziną Państwa Ziętków.                   
W tym roku do grona występujących dołączyli: Zespół 
Seniorów, Zespół z Makowic oraz Zespół „Kriss”. Wśród 
zaproszonych gości byli: Pani Wójt Barbara Dybczak, Sołtysi, 
Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich. Podobnie jak                          
w ubiegłych latach, zgromadzeni goście wraz z organizatorami 
wspólnie śpiewali kolędy te popularne: „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”, „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi” , jak i te mniej 

znane ogółowi. Miłą niespodzianką okazał się występ 
artystyczny o charakterze jasełkowym pracowników 
Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie. 
Wspólny czas kolędowania to niezwykły czas. Zwyczaj 
gminnego kolędowania w naszej Małej Ojczyźnie gości 
już od pięciu lat. To czas radości, pokoju, wiary, miłości, 
nadziei, to czas refleksji oraz wspólnego bycia z sobą. 
 
Za przybycie i uczestnictwo w V Wspólnym Kolędowaniu 
z Ośrodkiem Kultury Gminy Skoroszyce z/s w Sidzinie 
wszystkim serdecznie dziękujemy. 
 
 

Dotacja na remont świetlicy w miejscowości 
Czarnolas 

 
Dn. 1 lutego 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Opolskiego Wójt Gm. Barbara Dybczak wraz ze 
Skarbnikiem Gm. Jadwigą Pielą podpisały umowę o przyznaniu pomocy na zad. pn. ”Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w m. Czarnolas poprzez dostosowanie jej do zmian klimatycznych oraz korzystania przez osoby 

niepełnosprawne”. Pozyskane środki finansowe na realizację to 
99 322,00 zł, co stanowi 63,63% planowanych kosztów 
kwalifikowanych operacji. Zarząd Woj. Opolskiego 
reprezentował Marszałek Antoni Konopka. 
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Noworoczne spotkanie seniorów w Skoroszycach 
  

W sobotę 6 stycznia 2018 r. w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach odbyło się spotkanie 

noworoczno-opłatkowe zorganizowane przez Klub Seniora. 

W uroczystości wzięli udział Seniorzy oraz zaproszeni goście. Wśród nich był  Ksiądz Prałat Mikołaj 

Mróz, Wójt Gminy Skoroszyce Barbara Dybczak, Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce Henryk 

Sokołowski, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce Marta Tarczyńska. 

Spotkanie rozpoczęło się Słowem Bożym, wspólną modlitwą i poświęceniem opłatków. Następnie 

wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia noworoczne. Był to moment, który stał 

się okazją do wyrażenia najgłębszych uczuć. Wszystkim zebranym towarzyszyła życzliwa i rodzinna 

atmosfera. 

Atrakcją  wieczoru stał się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu członków Klubu Seniora. 

Zaśpiewano m.in. „Z narodzenia Pana”, „Oj, maluśki, maluśki”, „Gore gwiazda Jezusowi”, „Skrzypi wóz”, 

„Maleńka miłość”, „Złota Jerozolima”. 

Klub Seniora i zaproszeni goście wspólnie przywitali 2018 rok. 
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Działania Gminnej Spółki Wodnej w Skoroszycach. 
Z roku na rok wzrasta ilość wykonanych prac konserwacyjnych, które mają na celu zabezpieczenie gruntów 

rolnych i zabudowań przed podtopieniami. Gminna Spółka Wodna nie jest w stanie samodzielnie, na bieżąco 

utrzymywać we właściwym stanie technicznym urządzeń wodnych na terenie Gminy Skoroszyce, pozostając 

bez wsparcia z zewnątrz. Dlatego też wraz z Gminą Skoroszyce w roku 2017 pozyskane zostały środki                                

z budżetu państwa i powiatu nyskiego, które w całości zostały przekazane na konserwację rowów 

melioracyjnych położonych na terenie Gminy Skoroszyce. Dzięki interwencji Wójta Gminy Skoroszyce 

Barbary Dybczak u Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka, Gminna Spółka Wodna w Skoroszycach 

otrzymała po raz pierwszy dotację w wysokości ok. 23 tys. zł z przeznaczeniem na poprawę stanu urządzeń 

melioracyjnych.  

Od kilku lat Gminna Spółka Wodna i Gmina Skoroszyce systematycznie przeznacza na konserwację urządzeń 

melioracyjnych coraz to wyższe środki, kierując się świadomością, że na wysokość plonów rolnych kluczowy 

wpływ ma melioracja.  
 

Konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach: 2015-2017 

2015 2016 2017 

Konserwacja gruntowa 4 811 mb 5 950 mb 10 903 mb 

Konserwacja bieżąca 2 110 mb 3 550 mb 16 940 mb 

Ponadto w 2017 r. udrożniono ciągi drenarskie odwadniające użytki rolne na powierzchni ok. 70 ha.  
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Arkonalia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym                 
w Chróścinie im. Arki Bożka 

 
Coroczne szkolne święto Arkonalia (nazwa utworzona od „ARKO”- skrót od imienia patrona szkoły Arki 
Bożka i „-NALIA”- skrót od JUWENALIA- nazwy corocznych zabaw żaków- dawnych studentów) splotło 
się z zakończeniem 1. semestru roku szk. 2017/18. Uroczystość miała miejsce 12.01.2018 r. Podsumowania 
dokonała p. dyr. szkoły K. Kozera, która przedstawiła uczniów z najwyższymi osiągnięciami w nauce                         
i sporcie.  
Wójt Gm. p. B. Dybczak w swym wystąpieniu pogratulowała sukcesów uczniom, rodzicom i nauczycielom, 
podkreślając trud i wysiłek jaki wspólnie został włożony dla osiągnięcia tak wspaniałych efektów. Szkoła           
w Chróścinie od dawna (wybudowana w 1960 r.) boryka się z problemem ogrzewania, dlatego w tym roku, 
dzięki między innymi pozyskaniu środków unijnych, możliwa będzie głęboka modernizacja ogrzewania 
budynku głównego wraz z wymianą stolarki okienno- drzwiowej, ociepleniem i  nową elewacją budynku. 
Kosztorys inwestycyjny opiewa na 1,4 mln zł. Nadto obiekt zyska nowe ogrodzenie, na wykonanie którego 
zarezerwowano w budżecie gminy 60 tys. zł. 
Uroczystość uświetniły występy  Klubu Seniora ze Skoroszyc i uczniów szkoły w Chróścinie. 
Gratulujemy sukcesów! 
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Brązowy medal Michała Lachowicza 
Michał Lachowicz uczeń Zespołu Szkół w Skoroszycach został medalistą VIII Mistrzostwach Polski NO GI 
JIU JITSU 2018 . Michałowi w turnieju udało się zdobyć brązowy medal. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

 

Szkolenie ARMIR 

W dniu 2 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy 
Skoroszyce odbyło się szkolenie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                               
w sprawie składania wniosków o płatności. Po 
spotkaniu można było się zarejestrować                                      
i stworzyć indywidualne konto w celu składania 
wniosków przez internet. Szkolenie otworzył 
dyrektor opolskiego oddziału ARMiR Pan Jan 
Stępkowski oraz Pani Wójt Barbara Dybczak. Jest to 

wspólne działanie Gminy Skoroszyce oraz ARMiR, 
mające na celu ułatwienie rolnikom składanie 
wniosków obszarowych o płatność. 
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Dzień Babci i Dziadka 

Dzień Babci i Dziadka jest wspaniałym, rodzinnym świętem, obchodzonym w Polsce 21 oraz                    
22 stycznia w celu uhonorowania przez wnuki babć oraz dziadków. Jest to niezwykły dzień, nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla dorosłych. Z tej okazji w Świetlicy Wiejskiej w Sidzinie zostało 
zorganizowane spotkanie, które miało miejsce 13 stycznia br.  

Zabawę poprzedziły życzenia złożone przez Wójta Gminy Skoroszyce Panią Barbarę Dybczak oraz 
występy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie, które były niezapomnianym przeżyciem dla 
obecnych babć i dziadków oraz dowodem na to, jak ważną rolę dziadkowie odgrywają w życiu swoich 
wnucząt.  

Kolejną atrakcją wieczoru była zabawa taneczna, w której bawili się wszyscy zebrani goście.  
Wspólne świętowanie Dnia Babci i Dziadka okazało się miło spędzonym czasem upływającym                              
w przyjacielskiej atmosferze. 

 

Zebrania sprawozdawcze członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych 

 
W okresie od 20 stycznia do 24 lutego 2018 r. we wszystkich jednostkach OSP odbyły się zebrania 
sprawozdawcze członków OSP. Każda jednostka OSP przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z działalności jednostki za poprzedni rok jak również plan działalności i finansowy na rok 
bieżący. We wszystkich jednostkach Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskały absolutorium za okres 
sprawozdawczy. 
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Skoroszycka szkoła bliżej Europy 
Zespół Szkół w Skoroszycach jako jedna z sześciu szkół w województwie opolskim realizuje europejski 
program Erasmus +. Dn. 5 lutego 2018 r. Wójt Gminy Barbara Dybczak witała w gościnnej Gminie 
Skoroszyce partnerów projektu z pięciu państw: Niemiec, Hiszpanii, Chorwacji, Włoch i Grecji. Celem 
projektu jest promocja szkoły i Gminy Skoroszyce w regionie i w Europie, wpływ na wzrost umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim uczniów, możliwość poznania zwyczajów i tradycji narodów innych 
obszarów kulturowych. Projekt motywuje do aktywnego i zdrowego stylu życia, promuje przeciwdziałanie 
nadwadze   i chorobom z nią związanym. Trwa 2 lata, przyznana kwota dofinansowania to 22 045 euro. 
Autorem projektu i koordynatorem w Polsce jest nauczycielka j. angielskiego Pani Justyna Dwornik. 
Nauczyciele, którzy intensywnie pracują nad projektem z pełnym zaangażowaniem to: Beata Doskocz-Kaleta, 
Violetta Kusz, Gabriela Latała, Joanna Grzybowska, Joanna Gniewczyńska, Bernadetta Serafin. 
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Nasz Klub Seniora świętuje rok swej działalności 
 

Dn. 17 lutego 2018 r. skoroszycki Klub Seniora 
obchodził swój pierwszy jubileusz – 1. rok swej 
działalności. W kościele w Skoroszycach została 
odprawiona msza św. w intencji członków Klubu 
Seniora i jego sympatyków. Po mszy wszyscy 
cieszyli się wspólną obecnością w przyszkolnej 
kawiarence. Śpiewom i wesołym rozmowom nie 
było końca. Członkowie Klubu Seniora podczas 
swej rocznej działalności udowodnili, że warto się 

spotykać, doceniać wspólne chwile. Bo mimo 
upływającego czasu, w sercu ciągle maj! Wójt Gm. 
podziękowała Seniorom za to, że są, za to, że służą 
swym doświadczeniem. „Młodzi szybciej idą, ale to 
starsi znają drogę"- stwierdziła Wójt Gm., składając 
gratulacje za aktywność, zaangażowanie, 
reprezentowanie gminy na wielu uroczystościach, za 
wdzięczny śpiew senioralnego chóru. 

Życzymy dalszej kreatywnej działalności. 

 

 

Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 

 
 

W dniu 4 marca 2018 r. Mszą Św. w kościele pw. Św. 
Trójcy w Starym Grodkowie pod przewodnictwem Ks. 
Proboszcza Marka Ruczaja oraz Ks. Radcy Bronisława 
Dołhana z udziałem Wójt Gm. Barbary Dybczak 
rozpoczęły się uroczystości związane z upamiętnieniem 
Żołnierzy Wyklętych. Po mszy zebrani udali się na Polanę 
Śmierci, gdzie miały miejsce dalsze obchody ku czci 
Poległych. Został odczytany Apel Poległych. Głos zabrała 
Wójt Gm. Podkreśliła rolę Żołnierzy Niezłomnych                    
w walce o wolną, nieskażoną sowietyzmem Polskę. 

Chwała i cześć bohaterom! 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia tej podniosłej patriotycznej uroczystości. 
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Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 

 

Dnia 7 marca 2018 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. 

Organizowany cyklicznie turniej ma na celu 
popularyzowanie zagadnień 
przeciwpożarowych wśród dzieci i młodzieży 
(znajomości przepisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wypadek powstania 
pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania 
tradycji, historii i organizacji ochrony 
przeciwpożarowej). W turnieju uczestniczyła 
młodzież ze szkoły podstawowej                             
w Chróścinie, Skoroszycach oraz z gimnazjum 
ze Skoroszyc. 
 

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce – Przewodniczący Komisji 

2. Bogusława Żurawska – insp. ds p.poż. w UG Skoroszyce - Sekretarz Komisji 

3. Marek Bryła – Komendant Gminy OSP - Członek Komisji 

Trzy pierwsze miejsca z każdej grupy wiekowej były nagradzane nagrodami rzeczowymi i zajęli je: 
I grupa wiekowa - ( szkoła podstawowa): 

I miejsce: Marta Kaczmarczyk – szkoła podst. Chróścina 

II miejsce: Kacper Hellebrandt – szkoła podst. Skoroszyce 

III miejsce: Kamil Pryszcz - szkoła podst. Chróścina 

II grupa wiekowa ( gimnazjum): 

I miejsce: Damian Kopacz 

II miejsce: Igor Kaczanowski  

III miejsce: Jakub Mzyk 

Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania i nagrody pocieszenia. 

Do eliminacji powiatowych, zakwalifikowali się: 

I grupa wiekowa: 

- Marta Kaczmarczyk 

- Kacper Hellebrandt  

II grupa wiekowa: 

- Damian Kopacz 

- Igor Kaczanowski 

Nagrody dla zwycięzców ufundowała i wręczyła Wójt Gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych eliminacjach turnieju. 
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Babski Comber w Sidzinie 
Babski Comber organizowany jest Sidzinie już od 
kilku lat. Jak co roku panie spotykają się w Domu 
Kultury w Sidzinie na wspólnym biesiadowaniu. 
Tegoroczna impreza została zorganizowana                        
20 stycznia. Kobiety wspólnie spędzają czas, 
doskonale się bawiąc. Do tańca przygrywa DJ. 
Odnowa Wsi z Sidziny przygotowała w tym roku 
ciekawy występ taneczny. Podczas imprezy 
obowiązuje przebranie. Kilkadziesiąt oryginalnie 
wystrojonych pań bawi się co roku przy muzyce. Na 
sidzińskim Babskim Combrze nie brakuje królewien, 
pszczółek, króliczków, diablic. Nie wspominamy                      
bardziej wyszukanych kostiumów. Ach … co to była 
za zabawa …      

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

autor zdjęć: Anna Biskup 

Ostatni hołd śp. Franciszkowi Jedryskowi 
23 stycznia bieżącego roku odprowadziliśmy na wieczną wartę kolejnego z naszych 
kombatantów, ppor. Franciszka Jędryska z Giełczyc – 91-letniego weterana walk o wolność                  
i niepodległość Ojczyzny, za co został uhonorowany „Srebrnym Krzyżem Zasługi” i medalem 
„Zasłużony dla Opolszczyzny”. 
 
Jako kombatant, został odznaczony odznaką „ Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP                       
i Byłych Więźniów Politycznych”. Na pogrzeb ppor. Franciszka Jędryska przybyło wiele osób. 
Uczestniczył też poczet sztandarowy z Zespołu Szkół w Skoroszycach ze sztandarem Koła 
Związku Kombatantów RP i BWP, którego jest opiekunem. W ostatniej drodze Franciszkowi 
Jędryskowi, oprócz rodziny, bliskich i znajomych, towarzyszyła asysta honorowa Wojska 
Polskiego z pocztem sztandarowym, jak również Wójt Gminy Skoroszyce oraz przedstawiciele 
Koła ZKRP i BWP. 
 
Wójt Gminy oddała ostatni hołd śp. Franciszkowi Jedryskowi. Dziękując w imieniu Społeczności 
Gm. Skoroszyce i swoim, podkreśliła zasługi, świadectwo patriotyzmu, wkład w budowę 
Ojczyzny, oddanie sprawom kombatantów, troskę o dobro wspólne. „Ojczyzna to ziemia i groby. 
Narody tracąc pamięć, tracą przyszłość. Panie Franciszku, nie zapomnimy…” zakończyła swe 
wystąpienie Wójt Gm. 
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Kulinarny "powrót do korzeni" w ramach 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Opolskiego 
 

W dniu 25 marca 2018 r. w Świetlicy w Sidzinie zorganizowano Wojewódzki Konkurs na Najlepszą Kwaśnicę 
– pn. „Kulinarny powrót do korzeni-Samorządowcy gotują kwaśnicę” oraz Przegląd Potraw Wielkanocnych. 
Spotkaniu towarzyszył kiermasz ozdób wielkanocnych przygotowany przez szkoły i przedszkola Gminy 
Skoroszyce. W konkursie na Najlepszą Kwaśnicę wzięli udział Samorządowcy z terenu Województwa 
Opolskiego m.in: 
- Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka  
- Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski 
- Burmistrz Paczkowa Pan Artur Rolka 
- Burmistrz Niemodlina Pani Dorota Koncewicz 
- Sekretarz Gminy Pakosławice Pan Andrzej Rosa 
- Wójt Gminy Skoroszyce Pani Barbara Dybczak 
- Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce Pan Henryk Sokołowski oraz reprezentacja mieszkańców                     
Gm. Skoroszyce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaśnica w wykonaniu wszystkich była znakomita. Spotkanie było świetną okazją do wymiany doświadczeń 
między samorządowcami. Degustacja potraw wielkanocnych przygotowanych przez mieszkańców                
Gm. Skoroszyce doskonale wprowadziła w atmosferę Świąt Wielkiej Nocy.  
 
W 1. kwartale 
odeszło 18 naszych mieszkańców,  
urodziło się 19 naszych mieszkańców, 
zawarło związek małżeński 7 par. 


