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Nr 56     kwiecień-czerwiec 2019     egz. bezpłatny

 

Szanowni Państwo, 

minął kwartał, nadszedł czas na kolejne z 

Państwem spotkanie na łamach naszego biuletynu. 

Dzielę się w nim informacjami na temat życia 

gminy. Opowiem o tym, co działo się w tym 

kwartale: o wydarzeniach kulturalnych; 

inwestycjach dotyczących infrastruktury; moich 

spotkaniach z ludźmi, mającymi wpływ na to, że 

nasz budżet gminny jest bogatszy o kolejne 

tysiące złotych pozyskanych funduszy rządowych 

i unijnych. Mam świadomość, jak duże ma to 

znaczenie dla nas wszystkich, którzy chcemy 

nowych dróg, chodników, placów zabaw, dobrze 

wyposażonych sal lekcyjnych, lepszych - bardziej 

przyjaznych dla maluchów przedszkoli. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem o 

stanie Gm. Skoroszyce za rok 2018 

(www.skoroszyce.pl). Dokument ten został 

przygotowany po raz pierwszy, zgodnie z nowymi 

założeniami ustawy o samorządzie. Obligują one 

wójta do zobrazowania mieszkańcom miejsca, w 

którym gmina się znajduje. 

 

Cieszę się, że dla 

wielu z Państwa 

jest czas wakacji 

i swobody - 

wypoczynku po 

trudach pracy. 

Wszystkim 

życzę rześkiego 

powietrza na 

górskich 

szlakach, złotego 

słońca na morzem, wiatru w żaglach na jeziorach. 

Do młodych apeluję o rozwagę. Uważajcie na 

siebie! Bądźcie widoczni na drogach, nie 

szarżujcie na kąpieliskach. Spotkajmy się wszyscy 

silni, zdrowi i wypoczęci po wakacjach. 

Pozdrawiam, do miłych spotkań na letnich 

festynach. Pozostając z poważaniem – 

Wójt Gm. Skoroszyce 

Barbara Dybczak 
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ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM SOŁECTWA 

Podpisano umowę na 

realizację zadania pn. 

Kształtowanie przestrzeni 

publicznej sołectwa Sidzina.                      

To realizacja naszego wniosku 

o dofinansowanie złożonego 

na początku 2018 r.  

Na realizację zadania gmina 

pozyskała prawie 500 000 zł z 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Całkowita wartość 

zadania to 727 795,18 zł. 

Wykonawcą zadania jest 

Transport Towarowy Ryszard Biela z Sidziny. W ramach zadania zrealizowane będą alejki spacerowe, 

urządzenia sprawnościowe, ławki, wiata, chodniki, nowe nasadzenia i pielęgnacja istniejącej zieleni. 

 

 

DOFINANSOWANIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI  

W PAKU W SKOROSZYCACH 
 

 

 

Gmina Skoroszyce pozyskała kwotę 42 600 zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Skoroszycach. 

Środki pochodzić będą z Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu                           

i Turystki w ramach Programu Rozwoju Małej 

Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej                           

o Charakterze Wielopokoleniowej – Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. 

W ramach inwestycji w parku w Skoroszycach 

powstanie Otwarta Strefa Aktywności (OSA). 

Będzie to ogólnodostępne, plenerowe miejsce 

sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład którego 

wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, 

sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa 

relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Tego 

typu obiekty mają sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych. 

Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 85 000 zł. Realizacja przedsięwzięcia jeszcze w bieżącym roku. 
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WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 
 

W dniu 28.06.2019 r. na sesji Rady Gminy, Wójt otrzymał jednogłośnie absolutorium z wykonania budżetu 

oraz wotum zaufania za rok 2018. - Dziękuję radnym, a w szczególności wszystkim mieszkańcom za 

zaufanie oraz wsparcie! 

 
 

Porównanie wydatków inwestycyjnych w 2017-2018 

 
 

 
Liczby mówią same za siebie! 
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ŚWIĘTUJEMY 15 LAT W UE 
Rok 2019 to szczególny czas! Świętujemy jubileusz 15 lat w Unii Europejskiej. Nasza gmina trwale wpisała 

się w ten jubileusz. Zostaliśmy 3 krotnie wyróżnieni tytułem Opolska Gwiazda Europy. 

 

1. 24 kwietnia 2019 r. na uroczystej gali 

Gmina Skoroszyce została wyróżniona za 

prowadzenie aktywnej współpracy                         

z partnerami zagranicznymi przez Marszałka 

Województwa Opolskiego Pana Andrzeja 

Bułę tytułem „Opolska Gwiazda Europy”. 

Nagrodę odebrała Pani Wójt Barbara 

Dybczak. 

 

 

 

 

 

 

2. na uroczystej gali wyróżniono  aktywnych 

mieszkańców, którzy w sposób znaczny 

przyczynili się do rozwoju swojej 

miejscowości, działają na rzecz społeczności 

lokalnych, pozyskując fundusze unijne. 

Wyróżnienie otrzymała z rak Marszałka                  

A. Buły i Posła na Sejm RP                                     

R. Wilczyńskiego Pani Kamila Pierzga. 

 

 

 

3. Dn. 13  maja 2019 r. Marszałek Województwa 

Opolskiego Pan Andrzeja Buła przekazał na ręce 

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                

w Sidzinie Pani Anny Harasiuk wyróżnienie dla 

Gminy Skoroszyce za pozyskanie z sukcesem 

środków europejskich na rozwój edukacji.                 

W okresie 2015-2019 pozyskaliśmy  kwotę              

4 113 380 zł z przeznaczeniem na wzbogacenie 

oferty edukacyjnej dla uczniów naszej gminy.  
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SKOROSZYCKI  „SKOK” NA FUNDUSZ INICJATYW 

OBYWATELSKICH 

 
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dotyczyło ono 

naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup 

nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa 

opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 000 złotych, 

współfinansowanych z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. „Wykluło” się 9 wniosków: (Skoroszyce-3, 

Czarnolas-2, Brzeziny-1, Giełczyce-1, Makowice-1, Sidzina-1). Wszystkie przeszły pozytywnie 

weryfikację. Dofinansowanie otrzymał wniosek z Giełczyc. 

 

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BELWEDERZE 

Dnia 27 maja 2019r. z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego  Wójt Gm. Skoroszyce otrzymała zaproszenie 

do Pałacu Belwederskiego. - Przywożę Państwu pozdrowienia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                   

P. Andrzeja Dudy. Pan Prezydent przekazał także list, w którym złożył najlepsze życzenia wszystkim, dla 

których praca jest służbą publiczną przyczyniającą się do rozwoju Polski, naszej Ojczyzny, składającej się                 

z tysięcy małych ojczyzn.  
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IV FESTIWAL FOLKLORU GÓRALSKIEGO  

PRZESZEDŁ DO HISTORII 
 

Za nami IV Festiwal Folkloru Góralskiego w tym roku w Sidzinie. Dziękujemy wszystkim za udział                           

i przednią zabawę. Byliście wspaniali. Gratulujemy nowo zaprzysiężonym członkom Oddziału Górali 

Żywieckich Gminy Skoroszyce. 

 

W tym roku obowiązywała inna formuła. 

Dziękujemy WSZYSTKIM zaangażowanym, 

przedstawicielkom 10 sołectw za pyszne potrawy. 

Do zobaczenia za rok. 
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NA POLANIE ŚMIERCI K. STAREGO GRODKOWA 

ODSŁONIĘTO POMNIK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  
 

Na Polanie Śmierci k. Starego Grodkowa, gdzie w 1946 r. 

podstępnie zamordowano w operacji „Lawina” około 40 

żołnierzy NSZ z oddziału mjr. Henryka Flamego ps. Bartek, 

dn. 5 czerwca 2019 r. z udziałem przedstawicieli władz 

państwowych, samorządowych, służb mundurowych, rodzin 

poległych Żołnierzy Niezłomnych, mieszkańców pobliskich 

miejscowości szczególnie Starego Grodkowa, Chróściny                  

i Pniewia dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika ku czci 

i pamięci pomordowanych. 

Uroczystość odbywała się zgodnie z ceremoniałem 

wojskowym. Została ona objęta patronatem Prezydenta RP, 

którego reprezentował Minister Kancelarii Prezydenta 

Wojciech Kolarski. Prezydent RP. Pan Andrzej Duda                       

w skierowanym na tę okoliczność liście przypomniał historię 

walk prowadzonych z władzami komunistycznymi przez 

żołnierzy "Bartka" i skrytobójcze działanie komunistów, 

którzy przy pomocy agenta UB zwabili żołnierzy NSZ na 

Opolszczyznę pod pozorem ewakuacji na zachód Europy,                  

a następnie nocą wysadzili w powietrze wcześniej 

zaminowany barak ze śpiącymi w nim partyzantami. Tych, którzy przeżyli eksplozję, dobito i pochowano                

w bezimiennych mogiłach. 

„Oddziały Henryka Flamego, które, działając przez kilkanaście powojennych miesięcy, siały postrach wśród 

funkcjonariuszy narzuconego naszemu narodowi reżimu, z dnia na dzień przestały istnieć. Nie mogąc 

pokonać żołnierzy Bartka w boju, postanowiono unicestwić ich podstępem" - napisał prezydent. 

W odczytanych listach Premiera, Marszałka Sejmu i Ministra Obrony Narodowej wskazano na bohaterstwo   

i patriotyczną postawę żołnierzy drugiego podziemia, którzy mimo drastycznej przewagi sił wroga, 

zdecydowali się podjąć nierówną walkę z nowym - komunistycznym okupantem Polski. "Dzisiaj wolna 

Polska oddaje należny szacunek 

tym, którym należał się od dawna" 

- napisał Premier Mateusz 

Morawiecki. 

Profesor Krzysztof Szwagrzyk, 

Wiceprezes Instytutu Pamięci 

Narodowej, który był inicjatorem 

budowy pomnika i prowadzi 

badania w miejscu komunistycznej 

zbrodni w Starym Grodkowie, 

przypomniał, że obok tzw. obławy 

augustowskiej mord na żołnierzach 

NSZ w województwie opolskim 

był największą zbrodnią 

komunistów na opozycji.  
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Przybyła na uroczystość córka Bartka - Alicja Rejchart - Flame prosiła zebranych, by zachowali pamięć                    

o żołnierzach antykomunistycznego podziemia, którzy przez lata byli skazani na niesławę. 

- Dziękuję wszystkim Państwu za obecność i świadectwo patriotyzmu.  

 

 

30. ROCZNICA HISTORYCZNYCH WYBORÓW 

PARLAMENTARNYCH W POLSCE 

W dniu 4.06.2019 roku minęła 30 rocznica historycznych wyborów, częściowo wolnych do Sejmu i  w pełni 

demokratycznych do Senatu. Opozycyjnych kandydatów do Sejmu i Senatu wystawił Komitet Obywatelski 

,,Solidarność". W naszej gminie także powstał Komitet Obywatelski. W jego skład weszli: Michał 

Niedzielski jako przewodniczący, Edward Kwiatkowski, Władysław Kwiatkowski i śp. Ludwik Ostręga. 

Zadaniem Komitetu była promocja kandydatów Solidarności i czuwanie, aby wybory były w pełni uczciwe. 

Polacy w głosowaniu poparli kandydatów Solidarności, doprowadzając do wygranej z kandydatami 

ugrupowań komunistycznych. Pokazali tym samym innym narodom środkowo-wschodniej Europy,                       

że komunizm można zwyciężyć i odstawić go od rządzenia krajem. Od tej daty rozpoczął się proces 

demokratyzacji naszego kraju i jego przyspieszony rozwój gospodarczy i społeczny. Polska wstąpiła do Unii 

Europejskiej i NATO, stając się członkiem wspólnej europejskiej rodziny. 
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WYJĄTKOWA NOC W GIEŁCZYCACH 
 

 

 

Dziękuję Organizatorom za wyjątkową noc w Giełczycach. Dziewczyny jesteście WIELKIE! I wielka                     

w Was moc! Pociągnęłyście do działania wielu! Sobotnia noc z ogniskiem, muzyką, wiankami na wodzie 

organizowana po raz 11 z rzędu przez KGW na czele z Panią Stanisławą Kiełtyką, GOK z Panią Dyrektor 

Martą Tarczyńską, Sołtys Pani Wiolettą Hacz- Biedą wraz z Radą 

Sołecką, Radną Panią Katarzyną Gawlas przyciągnęła wielu 

amatorów starosłowiańskiego Święta Kupały. Dzięki pozyskanym 

środkom unijnym z FIO zabawa była jeszcze lepsza niż zwykle. 

 

 

 

 

 

 

SUKCES NASZYCH MŁODYCH LEKKOATLETÓW 

Uczniowie naszego Zespołu Szkół w Skoroszycach dn. 8 maja 2019 r. w XIX Sztafecie Zwycięstwa - 

zdobyli pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Organizatorem zwodów byli: Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach oraz Starostwo Powiatowe w Nysie. Uczniowie brali 

udział w zawodach pod kierunkiem Pani Agnieszki Słaboń oraz Pana Adama Machały. Gratulujemy                        

i życzymy dalszych sukcesów. 
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XXV BAL MISTRZÓW SPORTU 

Dn.19 czerwca br. w Nysie odbył się XXV Bal Mistrzów 

Sportu. Wśród wyróżnionych sportowców powiatu 

nyskiego znalazła się uczennica Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Chróścinie Marta Kaczmarczyk, która 

otrzymała tytuł Mistrza Sportu Gminy Skoroszyce 2018.  

Marta zdobyła 1. miejsce w Mistrzostwach Polski                      

w taekwondo w walce ciągłej w 2018 r. i 2019 r.  

Uczennica ma również osiągnięcia w innych dziedzinach 

sportu. Drużyna Marty zajęła:  

II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Szkół Wiejskich 

w unihokeju dziewcząt w 2019 r. 

III miejsce w finale wojewódzkim w unihokeju dziewcząt 

w 2017 r.  

III miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce nożnej 

dziewcząt w 2017 r. Marcie serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów  

 

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY W SKOROSZYCACH 
 

 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach jest placówką, w której nauczyciele    

z pasją i poświęceniem dbają o rozwój każdego ucznia. Dzięki zaangażowaniu i wytrwałej pracy nad 

rozwijaniem swoich zainteresowań, najzdolniejsi uczniowie osiągają wysokie wyniki w wielu konkursach 

oraz zawodach  sportowych. Tak też było i w tym roku. 
 Największym naszym tegorocznym zwycięzcą okazał się uczeń III a gimnazjum Igor Kaczanowski, 

który w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym zdobył tytuł laureata (jako jeden z 23 na całe 

województwo opolskie), zaś jego kolega z klasy, Szymon Wawrzkiewicz, w tym samym konkursie uzyskał  

tytuł finalisty (nauczyciel przygotowujący – Leokadia Dycha). 

Drugim dużym osiągnięciem jest również tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, który 

zdobył uczeń klasy III b gimnazjum Bartosz Brzeźny (nauczyciel przygotowujący – Izabela Stasica).  
 

 
Igor Kaczanowski jest ponadto laureatem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom”. Zakwalifikował się w eliminacjach gminnych i reprezentował naszą gminę                               

w eliminacjach powiatowych, w których wykazał się największą wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu 

p.poż. spośród uczestników konkursu, zajmując 1. miejsce. To duży sukces naszego ucznia. Igora 

przygotowywali: p. B. Doskocz- Kaleta i druhowie strażacy z OSP w Chróścinie. Gratulacje! 
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NAGRODY WÓJTA ROZDANE 

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach odbyło się spotkanie Wójta Gminy 

Skoroszyce Pani Barbary Dybczak z najlepszymi uczniami i ich rodzicami. 

Na spotkaniu najlepszym absolwentom gimnazjum wręczona została statuetka „Primus inter pares”                         

i nagroda oraz dyplomy i nagrody uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie                                  

w poszczególnych klasach szkół podstawowych i gimnazjum. 

 

Najlepsi uczniowie poszczególnych klas w szkołach podstawowych i gimnazjum: 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY                 

W CHRÓŚCINE 

Klasa IV 

Kinga Lecheta 

Miłosz Wojciuch 

Vanessa Syposz 

Klasa V 

Miłosz Dzierża 

Klasa VI 

Oliwia Stężalska 

Klasa VII 

Nikola Abram 

Anna Brzezińska 

Klasa VIII 

Marta Kaczmarczyk 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKOROSZYCACH 

 

Klasa IV 

Hanna Kraus 

Klasa V 

Amelia Machała 

Klasa VI 

Błażej Bronowicki 

Klasa VII 

Sergiusz Dwornik 

Klasa VIII 

Wojciech Gnot 

 

Klasa III Gimnazjum 

Igor Kaczanowski 

Bartosz Brzeźny 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY              

W SIDZINIE 

 

Klasa IV 

Lena  Fornalik 

 

Klasa V 

Maciej Ratajczak 

Radosław Stasica 

 

Klasa VI 

Ewa Pawłowska 

 

Klasa VII 

Weronika Bartków 

 

Klasa VIII 

Aleksandra Pindel 

 

 

Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

Zdolności, systematyczna praca, ciekawość świata 

to recepta na sukces! 
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WARSZTATY TANECZNE I FOLKLORYSTYCZNE   
Trwają warsztaty taneczne dla dzieci                               

i odbyły się zajęcia florystyczne organizowane                

w ramach zadania "Od Juniora do Seniora - 

aktywnie spędzaj czas" z Marszałkowskiego 

Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaangażowanie przy wykonywaniu stroików wielkanocnych i aktywność mieszkanek Gminy Skoroszyce od 

juniora do seniora przeszły oczekiwania organizatorów warsztatów. 
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SOŁECTWO SIDZINA WYRÓŻNIONE 
 

W dniu 23 czerwca 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich z Sidziny wzięło udział w obchodach Święta Powiatu 

Nyskiego. Prezentacja naszego KGW w Bastionie św. Jadwigi w Nysie cieszyła się popularnością                            

i zainteresowaniem. Sołectwo Sidzina otrzymało z rąk Starosty Nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza 

wyróżnienie za udział w konkursie „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi                       

w Powiecie Nyskim na rok 2019”  i otrzymało nagrodę 1000 zł. Gratulujemy! 

 

 

 

WIOSENNE PORZĄDKI 

Wiosna w pełni, a więc i wiosenne porządki. Na 

terenach gminnych rozpoczęły się prace porządkowe 

polegające na wykaszaniu traw, pielęgnacji drzew 

oraz usuwaniu odpadów. Prace trwały w Giełczycach, 

Sidzinie , Skoroszycach, a w następnych dniach                          

w pozostałych miejscowościach naszej gminy. 
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NASI UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY 
 

W ramach Dni Otwartych w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami 

w Domaszkowicach, w dniu 11 czerwca 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chróścinie 

i Sidzinie mieli możliwość zapoznać się z całym procesem przetwarzania odpadów komunalnych                          

na instalacji. 

Przeprowadzony został również dla dzieci konkurs ekologiczny dotyczący segregacji odpadów. Każda ze 

szkół otrzymała Certyfikat za aktywny udział w lekcji ekologii. 

Nie obyło się również bez poczęstunku, uczniowie otrzymali słodycze, soki oraz owoce. 

 

 

 

ZA NAMI GMINNE 

ZAWODY SPORTOWO – 

POŻARNICZE 
 

W dniu 15 czerwca 2019 r. odbyły się                         

w Chróścinie Gminne Zawody Sportowo – 

Pożarnicze. W zawodach udział wzięło                  

19 drużyn z naszych OSP w następujących 

kategoriach wiekowych: 

Seniorzy 

- OSP Chróścina 

- OSP Czarnolas 

- OSP Makowice 

- OSP Sidzina 

- OSP Skoroszyce 

- OSP Stary Grodków 

MDP Chłopcy: 

- OSP Sidzina 
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- OSP Skoroszyce 

- MDP Chróścina 

 
HDP  

- 2 drużyny z OSP Chróścina 

- OSP Czarnolas 

- OSP Skoroszyce 

Zuchy: 

- OSP Czarnolas 

- 2 drużyny z OSP Skoroszyce 

- OSP Sidzina 

Kobiety 

-  Drużyna Kobieca ze Skoroszyc 

 

Klasyfikacja w poszczególnych przedziałach 

wiekowych przedstawia się następująco: 

W kategorii HDP (12 – 15 lat): 

I         - OSP Czarnolas 

II        - OSP Chróścina drużyna Bartka 

III       - OSP Chróścina drużyna Kamila 

IV       -  OSP Skoroszyce  

W kategorii MDP   ( 16-18 lat)  

I        - OSP Chróścina 

II       - OSP Sidzina 

III     - OSP Skoroszyce 

 
 

W kategorii „Seniorki” wystąpiły kobiety ze 

Skoroszyc  

W  kategorii „Seniorzy”: 

I          - OSP Czarnolas 

II         - OSP Chróścina 

III        - OSP Stary Grodków 

IV        - OSP Sidzina 

V         - OSP Makowice 

VI        - OSP Skoroszyce 

Ponadto startowały 4 drużyny Zuchów w wieku 6 

– 10 lat: z Czarnolasu, Sidziny oraz  

2 drużyny ze Skoroszyc, które sprawiły wszystkim 

obecnym na zawodach wiele radości.  
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Startujące drużyny w zależności od 

zajętych pozycji otrzymały 

dyplomy, puchary, medale, nagrody 

rzeczowe. Nagrodę w wysokości 

1000 zł. dla „Seniorów” za zajęcie    

I m. ufundował Marszałek 

Województwa Opolskiego natomiast 

za II m. (700zł) i III m. (500zł) – 

Wójt Gminy Skoroszyce. 

W trakcie zawodów  nastąpiło 

wręczenie uroczystych aktów: 

- włączenia OSP Stary Grodków do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, 

- przekazania przez KP PSP w Nysie dla OSP 

Sidzina ciężkiego samochodu pożarniczego  

marki Jelcz. 

Mimo upału na imprezę przybyło dużo 

mieszkańców naszej gminy. 

 

 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 

W NOWYM ŚWIĘTOWIE 2019 
 

Dn. 29 czerwca 2019 r. 

kibicowaliśmy naszym Druhom 

Strażakom na zawodach. Gminę 

Skoroszyce reprezentowali: drużyna 

kobiet ze Skoroszyc i drużyna 

mężczyzn z miejscowości Czarnolas.  

 

Dziękuję za rozgrywki fair play i gratuluję 

zwycięzcom.. 

 

 

INFORMATOR GMINNY: 

W 2. kwartale 2019 r. 

odeszło 19 mieszkańców Gm. Skoroszyce,  

urodziło się 11 naszych mieszkańców, 

zawarło związek małżeński 5 par. 


