
1 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

  Nr 53     wydanie specjalne - październik 2018           egz. bezpłatny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Wydawca: Urząd Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17  2 | S t r o n a  

Jaka była mijająca kadencja samorządu? Była czasem trudnych wyzwań, pracy i rozliczeń z obietnic wyborczych 
składanych cztery lata temu. Środki z budżet gminy wraz z pozyskanymi dotacjami rządowymi i unijnymi zostały dobrze 
wykorzystane na rozwój sołectw, nie tylko na projekty inwestycyjne, ale także edukacyjne i społeczne dla Mieszkańców. 
Po prostu Gm. Skoroszyce nie zaprzepaściła żadnej szansy rozwojowej. Budujemy drogi, chodniki, wodociągi, 
porządkujemy gospodarkę wodno – ściekową, powstają nowe linie oświetleniowe, remontujemy świetlice. Niektóre                  
z zadań, te duże i kosztochłonne, zostały zaplanowane na kilka lat i wykonujemy je etapami. Realizujemy je dzięki 
zaufaniu i wsparciu Państwa, za które bardzo dziękuję. Gmina zmienia się na naszych oczach. Wspólnie wiele 
osiągnęliśmy. To nasz wspólny sukces. Należy kontynuować dotychczasową wizję rozwoju Gm. Skoroszyce. Rozpoczęte 
zadania chciałabym zakończyć tak, aby wszyscy Mieszkańcy odnieśli z nich korzyść. 
 
Szanowni Państwo, 
w ciągu czterech lat wiele się wydarzyło. Z myślą o młodym pokoleniu realizujemy ciekawe formy zajęć edukacyjnych 
w oparciu o środki unijne. Szczycimy się zaangażowaniem i pracą Kół Gospodyń Wiejskich, druhów strażaków. Działa 
Klub Seniora. Zawiązaliśmy Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Gm. Skoroszyce, który kultywuje tradycje 
przodków. 
Wszystkie przedłożone przeze mnie projekty uchwał zostały przez większość Rady Gm. zaakceptowane. Mam poczucie, 
że ta kadencja, mimo początkowych zawirowań, minęła w konstruktywnej atmosferze. Specjalne podziękowanie 
kieruję do moich współpracowników Urzędu Gminy – za inicjatywę, dyspozycyjność, chęć stawiania czoła nowym 
wyzwaniom i rozwiązywaniu problemów. Gdyby nie zaangażowanie wielu, nigdy nie udałoby się osiągnąć tego, co 
osiągnęliśmy. Mam wielką nadzieję, że również Państwo – Mieszkańcy Gminy – kończącą się już kadencję postrzegacie 
jako czas, w którym rozwój naszej Małej Ojczyzny zaczął zmierzać we właściwym kierunku. Dla mnie praca dla Państwa 
była wielkim zaszczytem. 
Dziękuję wszystkim, którzy przekazywali swoje pomysły, propozycje i uwagi. Mamy nowe, dalsze plany na przyszłość, 
a kolejne zamierzenia inwestycyjne są już przygotowane. 

Z wyrazami szacunku – Barbara Dybczak 

 

 

RADA GMINY SKOROSZYCE VII KADENCJI 
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Wiele udało się zrobić dzięki: zgodnej współpracy i mądrym decyzjom większości radnych, 

zaangażowaniu i kwalifikacjom pracowników, wsparciu większości sołtysów, wsłuchiwaniu się w opinie 

i uwagi mieszkańców. 
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Jak zmieniła się nasza gmina na przestrzeni  
lat 2015 - 2018? 

 

 

Jednym ze wskaźników rozwoju gminy jest dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.                  

W skład tego dochodu wchodzą zarówno podatki jak i przede wszystkim pozyskane środki 

zewnętrzne: unijne                              

i rządowe na rozwój gminy. 

Dzięki konsekwentnemu 

mojemu działaniu, wsparciu 

większości radnych Rady 

Gminy, sołtysów oraz 

zaangażowaniu 

pracowników urzędu 

dochód ten wzrósł od roku 

2014 (rok objęcia urzędu) 

do 2018 o ponad 67 % z                       

2 652 zł do 4 418 zł                                  

w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca.  

Drugim ze wskaźników rozwoju gminy jest wysokość wydatków inwestycyjnych realizowanych                       

w gminie.  Dzięki mojemu konsekwentnemu działaniu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 

wsparciu większości radnych 

Rady Gminy, sołtysów oraz 

zaangażowaniu pracowników 

urzędu wydatki te wzrosły                    

18 krotnie  z  456 982 zł                             

w roku 2014 (rok objęcia 

urzędu Wójta- grudzień 

2014) do 9 074 927 zł  w roku 

2018.  

To bardzo duży wzrost, 

skutkujący wieloma 

inwestycjami realizowanymi 

na terenie Gminy Skoroszyce, 

które możecie Państwo na co 

dzień obserwować. Wiem, że są gminy, które mają wyższe dochody, ale my sukcesywnie wychodzimy  

z zapóźnienia. Teraz stale idziemy do przodu. 
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ZREALIZOWANE GŁÓWNE INWESTYCJE I INNE ZADANIA 

 
TERMOMODERNIZACJA 1. ETAPU 
SZKOŁY W CHRÓŚCINIE  WRAZ 
Z ROZPOCZĘCIEM 2.ETAPU  
Zakończono realizację 1. etapu 
termomodernizacji szkoły w Chróścinie. Zadanie 
zostało dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w kwocie ok. 600 tys. zł, całkowita 
wartość zadania to 1 530 000 zł. W ramach 
zadania dokonano ocieplenia budynku, 
wykonano nową elewację, wymieniono stare 
kaloryfery i rury na nowe, zmodernizowano kotłownię z węglowej na pelet. Ponadto wymieniono okna na 
nowe 3 komorowe, ocieplono stropodach, zainstalowano solary. Rozpoczęliśmy już również realizację                       
2. etapu termomodernizacji, modernizując kotłownię obsługującą salę gimnastyczną oraz budynek 
przedszkola za prawie 100 tys zł. Jest też dobra wiadomość, mamy już zapewnione środki finansowe na 
realizację 2. etapu termomodernizacji szkoły w Chróścinie.  
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SKOROSZYCE - 
GIEŁCZYCE – SIDZINA ORAZ WODOCIĄGU W STARYM 
GRODKOWIE 
 

Zadanie realizowane w 2 etapach. W roku 2015 i w latach 2017-

2018. W ramach zadania został już zbudowany nowy wodociąg 

do przysiółka w Starym Grodkowie o długości 680 mb oraz 

budowana jest kanalizacja ze Skoroszyc poprzez Giełczyce do 

Sidziny o długości 8 604 mb. Całkowita wartość zadania to                  

4 612 663 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała łącznie 

dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 

2 497 164 zł, co stanowiło odpowiedni w roku 2015 -75% kwoty 

netto, a w latach 2017-2018 – 63,63 % kwoty netto zadania. 

 

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W CHRÓŚCINIE W UL. SZKOLNEJ 
 

W ramach zadania powstała sieć  o długości 650 m 

wraz ze studniami i przepompownią ścieków                                

z zasilaniem energetycznym i wodnym za kwotę       

400 000 zł. Celem zadania była wymiana istniejącej 

kanalizacji, która w wyniku wielu wcześniejszych 

zaniedbań nie spełniała swojej funkcji i którą należało 

wymienić przed budową ulicy Szkolnej.  
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DROGI I CHODNIKI 
BUDOWA UL. SZKOLNEJ W CHRÓŚCINIE 
 

W ramach prac ulica zyskała nowy chodnik, 
parkingi oraz nową  nawierzchnię. Całkowity 
koszt budowy to prawie 1 420 000 zł. To długo 
wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców 
Chróściny. Na realizację zadania gmina pozyskała 
dotację z Programu Rozwoju Gminnej                                    
i Powiatowej infrastruktury drogowej                                 
w wysokości 610 597 zł. 
 

 

 

 

 

BUDOWA DRÓG W SOŁECTWIE MAKOWICE 
 

W ramach zadania wybudowane zostało ponad 
900 mb nawierzchni. Całkowita wartość zadania 
to 1 681 213  zł. Na realizację zadania gmina 
pozyskała dotację rządową w wysokości                      
840 606 zł z Programu Rozwoju Gminnej                                    
i Powiatowej infrastruktury drogowej. 
 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA DROGI W CHRÓŚCINIE  
NA OSIEDLU ZACISZE 

 

W ramach zadania wybudowana została 
nowa droga na Osiedlu Zacisze w sołectwie 
Chróścina. Zadanie było realizowane w latach 
2017-2018. Całkowita wartość zadania to 
ponad  511 000  zł. Zadanie w całości było 
finansowane z budżetu Gminy Skoroszyce. 
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NOWA DROGA W SOŁECTWIE 
CZARNOLAS 
 
W ramach zadania wybudowana została 
nowa droga do osiedla w sołectwie 
Czarnolas. Całkowita wartość zadania to 
ponad  500 000  zł. Na realizację tego 
zadania Gmina Skoroszyce pozyskała 
dotację w kwocie 83 000 zł z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

 
DROGI W SOŁECTWIE 
MROCZKOWA 
 
W ramach zadania wybudowana została 
nowa droga dojazdowa do kościoła                                  
i cmentarza w sołectwie Mroczkowa za 
kwotę 175 000 zł (zadanie realizowane                   
w latach 2017-2018). Ponadto wykonano 
drogę dojazdową na folwark za kwotę 
54 759 zł. 
 
 
 

NOWA DROGA W SOŁECTWIE 
BRZEZINY 

 
Rozpocznie się w październiku br. realizacja  
1. etapu budowy drogi gminnej                                   
w sołectwie Brzeziny. Koszt 1. etapu to               
504 000 zł. (po przetargu). Całkowity koszt 
budowy drogi to ponad 2,5 mln zł.  
 

 
 
BUDOWA UL. POZIOMKOWEJ  
W SKOROSZYCACH  
 

W ramach zadania wybudowano                                   
ul. Poziomkową w Skoroszycach za  kwotę  
152 603 zł. Cała kwota to pozyskana dotacja 
z Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział 
w Opolu, dodatkowo wykonano przyłącz 
oświetlenia za kwotę 6 150 zł oraz 
częściowe odwodnienie ulicy Poziomkowej                                       
i Słonecznej za kwotę 10 586 zł. 
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REMONT DRÓG NA OSIEDLU TUMBEWA 
W CHRÓŚCINIE 
 
W ramach zadania za ponad 100 000 zł 

wykonano nową asfaltową 

nawierzchnię trzech dróg wraz                                

z przyległym parkingiem. Zadanie 

zrealizowane ze środków budżetu 

Gminy Skoroszyce. 

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. 

 

      

BUDOWA UL. PIASKOWEJ  
W SKOROSZYCACH 

 
Za kwotę prawie 240 000 zł zrealizowano 

budowę ul. Piaskowej w Skoroszycach. Na 

realizację zadania mieszkańcy przekazali               

20 tys. z funduszu sołeckiego. 

 

 

 

 

 
 
BUDOWA DRÓG W GIEŁCZYCACH  
ORAZ MAKOWICACH 
 

 

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 

150 000 zł.                                                          
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NOWE CHODNIKI W M. CZARNOLAS 
I W BRZEZINACH 
 
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 pokrył Powiat Nyski.  

 

NOWE CHODNIKI W SOŁECTWIE SIDZINA 

 

Sidzina doczekała się chodników w centrum sołectwa                       

w ulicy Radziechowskiej w drodze gminnej – za prawie       

200 000 zł oraz w drodze powiatowej – 100 000 zł (wspólne 

zadanie gminy i powiatu po 50%). Poza tym za 150 000 zł 

wykonano plac przed kościołem parafialnym i drogę przed 

szkołą zgodnie z wymaganiami Opolskiego Woj. 

Konserwatora Zabytków. 

 

 

 

NOWY CHODNIK W SKOROSZYCACH 
 

Budowa chodnika przy ul. Słonecznej                                

w Skoroszycach na kwotę 42 998 zł, cała kwota to 

pozyskana bezzwrotna dotacja z Agencji 

Nieruchomości Rolnych - Oddział w Opolu. 
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SKOROSZYCE 

DOCZEKAŁY SIĘ WIATY 
 

Przekazano do użytkowania długo 

oczekiwaną wiatę położoną                             

w zabytkowym parku w Skoroszycach. 

Projekt był uzgadniany z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Całość 

inwestycji to prawie 40 000 zł. 

 

 
 
 
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
W SOŁECTWIE CZARNOLAS 

 
Sołectwo Czarnolas doczekało się 

termomodernizacji swojej świetlicy 

wiejskiej. 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. 

 
 

 
REMONT DACHU BUDYNKU  
W URZĘDU GMINY W SKOROSZYCACH 
 

 

Za prawie 100 000 zł wykonano remont dachu  

Urzędu Gminy w Skoroszycach. Prace 

remontowe zostały przeprowadzone w związku 

ze złym stanem technicznym pokrycia 

dachowego. Budynek otrzymał nowy dach, 

który oprócz zabezpieczenia przed opadami 

nadał budynkowi nowy estetyczny wygląd. 
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REMONT DACHU ŚWIETLICY I REMIZY   
W STARYM GRODKOWIE 
 

Po wielu latach starań mieszkańcy oraz 

druhowie z OSP doczekali się w końcu długo 

wyczekiwanej inwestycji związanej                                    

z remontem dachu świetlicy i budynku OSP. 

Koszt  zadania to prawie 300 000 zł. Zadanie 

zakończy się  jeszcze w tym roku. To zadanie, 

to również początek remontu pozostałych 

remiz OSP. 

 

NOWE PRZYSTANKI 
AUTOBUSOWE 
 
 

 

Za prawie 40 000 zł zakupiono nowe               

i eleganckie przystanki autobusowe              

w sołectwach Sidzina, Makowice                    

i Pniewie. 

 

 

 

 

NOWE OŚWIETLENIE ULICZNE  
Gmina doczekała się montażu nowych energooszczędnych 

punktów świetlne led. Za ponad 120 000 zł  w trakcie tej kadencji 

zamontowano nowe punkty świetlne w sołectwach Skoroszyce, 

Brzeziny, Makowice, Sidzina, Pniewie, Mroczkowa, Chróścina. 
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REMONT KOTŁOWNI W ZESPOLE  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W SIDZINIE 
Za prawie 80 000 zł wykonano remont kotłowni                  
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sidzinie.  
W ramach prac wymieniono w szkole dotychczasowy 
piec CO, który był pęknięty, na nowoczesny piec na 
ekogroszek, a w przedszkolu zamontowano 
nowoczesny piec na pelet. Na realizację zadania gmina 
pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Opolu w kwocie prawie           
40 000 zł (50%). 

 

ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI 

Za kwotę 156 000 zł zakupiono do  

Zakładu Oczyszczania i Wodociągów 

nową koparko-ładowarkę. 

 
 

 
 

 

 

NOWY SPRZĘT DLA NASZYCH OSP 
 

Dzięki pozyskaniu 36 507 zł dotacji z Ministerstwa 

Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

(Fundusz Sprawiedliwości) udało się doposażyć 

nasze jednostki OSP w nowy specjalistyczny sprzęt 

medyczny. 
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NASZE SOŁECKIE PLACE ZABAW  
WZBOGACIŁY SIĘ O NOWE OBIEKTY 
POWSTAŁ RÓWNIEŻ CAŁKOWICIE NOWY 
PLAC ZABAW 
 

 

W trakcie mijającej kadencji nasze istniejące place 

zabaw wzbogaciły się o nowe obiekty za kwotę 

ponad 36 000 zł. Ponadto wybudowano całkowicie 

nowy plac zabaw w Skoroszycach za 21 000 zł 

dzięki środkom funduszu sołeckiego. 

 

 

 

 

 

NOWE NIŻSZE CENY WODY 

Od czerwca 2018 spadła cena abonamentu 
płaconego przez mieszkańców aż o 52% oraz 
cena wody o 3%. 

 

 

PIERWSZY BANKOMAT W GMINIE 

Dzięki współpracy gminy z Bankiem 

Spółdzielczym w Otmuchowie udało się 

uruchomić pierwszy w jej historii czynny 

24 h/dobę bankomat. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
LIKWIDACJA ODPADÓW 
ZESKŁADOWANYCH  
PRZY UL. ŁĄKOWEJ W SKOROSZYCACH 
 
Wywieziono ponad 2 800 ton zeskładowanych 

odpadów. Dotychczasowy koszt ich 

unieszkodliwienia wyniósł ponad 236 000 zł,                      

z czego udział Gminy Skoroszyce wyniósł tylko                    

12 000 zł. 

 

DOTACJA DO MODERNIZACJI OGRZEWANIA 

Wychodząc naprzeciw potrzebom  

mieszkańców Rada Gminy na wniosek  

Wójta uchwaliła zasady udzielania dotacji  

do modernizacji ogrzewania. 

Działalność kulturalno-oświatowa i sportowa 

W mijającej kadencji udało się zrealizować wiele różnych działań kulturalno-oświatowych. Zespół Szkół                         
w Skoroszycach jako jedna z sześciu szkół w województwie opolskim realizuje europejski program                      
Erasmus +.  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sidzinie w latach 2016 -2018 realizował projekt „Dziecięce 
odkrywanie świata” w ramach  RPOP.09.01.01. o wartości  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 ( w tym każdy uczeń otrzymał 
tablet ), 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. Obecnie taki sam projekt o wartości 
2 058 111 zł jest realizowany w szkole w Chróścinie i Skoroszycach.  
Ponadto udało się powołać do życia Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Gminie Skoroszyce, 
wypromować Festiwal Folkloru Góralskiego, który na trwałe wpisał się w obraz naszej gminy, powstał zespół 
„Nadzieja” działającego przy Klubie Seniora. Działalność gminy w mijającej kadencji to równie bardzo bogaty 
program kulturalny, na realizację którego udało się pozyskać wiele środków zewnętrznych np. z Urzędu 
Marszałkowskiego, to również sukcesy naszych sportowców w dyscyplinach zespołowych jak                                                 
i indywidualnych. Również dzięki fantastycznemu zaangażowaniu naszych mieszkańców dwukrotnie 
zdobyliśmy środki z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Można by wymieniać wiele mniejszych                             
i większych działań, zarówno tych inwestycyjnych jak i edukacyjnych, społecznych czy sportowych jednak 
wszystkie te działania można zawrzeć w jednym haśle: 
 

MOŻNA WIĘCEJ, MOŻNA LEPIEJ 



   

Wydawca: Urząd Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17  14 | S t r o n a  

GŁÓWNE PLANY ROZWOJU GMINY SKOROSZYCE  
NA NAJBLIŻSZE 5 LATA 

 
NOWE LOKALNE MIEJSCA PRACY W GMINIE SKOROSZYCE 

Są one bardzo potrzebne, by powstrzymać depopulację naszej gminy. Dlatego planuję następujące działania: 
 

TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY                             
W OPARCIU O JUŻ DZIAŁAJĄCE NA 
NASZYM TERENIE PODMIOTY 
GOSPODARCZE 
 
Współpraca z włoskim holdingiem Veroniki 
Holding S.p.A, do którego należy DragonGaz sp. 
z o.o. w utworzeniu w Chróścinie nowego 
zakładu produkcyjnego, gdzie powstanie 
kilkadziesiąt nowych lokalnych miejsc pracy. 
 

 
UTWORZENIE STREFY AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

 

To ponad 60 ha kompleks  inwestycyjny                       
w Chróścinie przygotowywany w oparciu                                  
o ustawę o zasadach wspierania nowych 
inwestycji obowiązującą od lipca 2018 r.                                 
i dotyczącą, nowych zasad funkcjonowania stref 
gospodarczych w porozumieniu z Wałbrzyską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” 
sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Rozwoju 
Gospodarczego. 
 

 

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ 
 

 

DOKOŃCZENIE TERMOMODERNIZACJI  
2. ETAPU SZKOŁY W CHRÓŚCINIE   
 
Całkowity koszt realizacji zadania to ok 1 000 000 zł. 

Na realizację zadania gmina posiada zabezpieczone 

środki finansowe. Rozpoczęcie 2. etapu 

polegające na remoncie kotłowni nastąpiło już w roku 

2018 r. 
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TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY  
W SKOROSZYCACH WRAZ Z BUDOWĄ 
PRZEDSZKOLA 

 
To ostatnia nasza szkoła wymagająca działań 
związanych z dostosowaniem jej parametrów 
energetycznych do obowiązujących standardów. 
Na realizację zadania pozyskamy środki 
zewnętrzne. 
 
 

BUDOWA NOWEJ REMIZY  
OSP W SKOROSZYCACH  
WRAZ Z CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

 
To długo wyczekiwana inwestycja dla druhów               
z OSP Skoroszyce. Inwestycja ta  będzie połączona 
z utworzeniem centrum zarzadzania 
kryzysowego. To również rozpoczęcie cyklu 
remontów i przebudowy istniejących remiz OSP. 
Projekt remizy jest obecnie na ukończeniu. 
 

 

BUDOWA NOWYCH DRÓG GMINNYCH  
I CHODNIKÓW W DROGACH  
POWIATOWYCH ORAZ REMONTY  
DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO 

 
To nadrabianie wieloletnich zaniedbań w tym 
zakresie. W ramach zadania zostanie opracowany 
wieloletni plan budowy dróg obejmujący teren 
całej gminy. Sukcesywnie budowane będą 
wszystkie drogi gminne. 

 
 
 
BUDOWA NOWYCH PLACÓW ZABAW 
 
W ramach działań przewiduje się budowę  
nowoczesnych placów zabaw przy przedszkolach. 
Ponadto w każdym sołectwie powstaną  
ogólnodostępne place zabaw połączone  
z siłowniami zewnętrznymi oraz street workout. 
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ZAGOSPODAROWANIE  
CENTRUM SOŁECTWA 
SIDZINY ORAZ NASZYCH 
GMINNYCH PARKÓW  
 
Na realizację zadania gmina 
pozyskała już 500 000 zł                                   
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  

 
 

 

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
TERENIE GMINY 
Przewiduje się dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej 
w ramach posiadanej dokumentacji. Równocześnie 
zostanie opracowana koncepcja dalszego 
skanalizowania gminy, która określi kierunki działań 
(np. dalsza rozbudowa kanalizacji, budowa 
oczyszczalni przydomowych, podłączenie sołectw do 
kanalizacji sanitarnej innych gmin). 

PROGRAM MODERNIZACJI I BUDOWY 
OŚWIETLENIA PRZYULICZNEGO  
 

W ramach programu wymieniane będą  

sukcesywnie stare oprawy oświetlenia   

ulicznego oraz będą budowane  

nowe punkty oświetlenia. 

 

REMONTY FIGUR ŚWIĘTEGO JANA  NEPOMUCENA  
NA TERENIE GMINY 
 
 
Na realizację zadania gmina pozyskała w ramach  
programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska  
dofinansowanie w wysokości ponad 95 000 zł.  
Dofinansowanie to stanowi 85% kosztów całego  
przedsięwzięcia, które zamyka się w kwocie 111 000 zł. 


