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Szanowni Państwo, 

Drodzy Mieszkańcy Gm. Skoroszyce, 

 

wiosna w pełni, zatem czas  na świeży ekooddech                     

w otaczającej nas przestrzeni. Zachęcam do rozsądnego 

korzystania z coraz dłuższych i cieplejszych dni wśród 

zieleni z zachowaniem zasad rekomendowanych przez 

Ministra Zdrowia w związku z epidemią koronawirusa.    

Z troską i niepokojem oglądam place zabaw pełne dzieci 

i młodzież spacerującą w grupach, wesołe spotkania przy 

palącym się grillu. Drodzy Mieszkańcy, to nie czas 

urlopu, czy dodatkowych wakacji! To czas, w którym 

należy wziąć odpowiedzialność za siebie i swoich 

bliskich, a także za osoby w swoim otoczeniu. Jeżeli już 

musimy wyjść do pracy czy sklepu, to unikajmy spotkań 

z innymi i starajmy się możliwie jak najszybciej załatwić 

swoją sprawę. Trzymajmy odstęp co najmniej 1,5 m od 

innych osób np. w kolejce przed kasą. Każdego dnia 

czujnie obserwuję zachowania mieszkańców naszej 

gminy i dlatego proszę Was o to, abyście zachowywali 

się, jak przystało na świadomych obywateli oraz 

wypełniali zalecenia rządu i władz dla naszego 

wspólnego dobra. 

 

Co nowego w naszej Małej Ojczyźnie? Trwają 

inwestycje dotyczące przebudowy dróg w Makowicach, 

Brzezinach i  Sidzinie. W Starym Grodkowie zadanie               

w szybkim tempie już zostało ukończone i mieszkańcy 

mogą cieszyć się 

nową nawierzchnią 

drogi. Dla 

uzupełnienia  chcę 

podkreślić, że 

inwestycje te, w tak 

dużym wymiarze są 

możliwe tylko 

dlatego, że udało 

się pozyskać  

dofinansowanie                

w wysokości 80%         

z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Środki  

finansowe są już na koncie gminy, więc żadne 

ewentualne zawirowania w gospodarce, związane choćby              

z koronawirusem, nie zagrażają ich realizacji.                         

W Makowicach ze względu na apele mieszkańców 

inwestycja zostanie poszerzona o dodatkową drogę 

uzupełniającą kompleks tych wykonywanych. Podobna 

sytuacja dotyczy Brzezin -  dodatkowo przebudujemy 

odcinek do domostw za mostem z włączeniem 

nawierzchni mostu. 

 

Jestem dumna z pracy naszych placówek oświatowych. 

Gratuluję uczniom, nauczycielom i rodzicom sukcesu! 

Gm. Skoroszyce w ogłoszonym rankingu pisma 

samorządowego „Wspólnota” zajmuje 95 miejsce 

wśród wszystkich 2 473 polskich gmin, a pierwsze w 

pow. nyskim! To nasza wspólna praca i nasz wspólny 

sukces! Brawo! Razem idziemy po więcej. 

Pozdrawiam Państwa wiosenne, zachęcając do lektury 

naszego biuletynu, przedstawiającego wydarzenia 

pierwszego kwartału tego roku  i  życzę spokojnych, 

rodzinnych świąt. 

 

Wójt Gm. Skoroszyce 

Barbara Dybczak 
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NOWA DROGA W STARYM GRODKOWIE 

 

Stary Grodków ma nową drogę. To pierwsza z 5 tegorocznych dróg, na które pozyskaliśmy dofinansowanie 

z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80%. Całkowity koszt tego zadania to prawie 190 000 zł. 

Wykonawcą zadania była firma – Transport Towarowy Ryszard Biela z Sidziny. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

STARY GRODKÓW 
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BUDOWA DROGI W BRZEZINACH 
 

Zbliża się ku końcowi budowa drogi w Brzezinach. To kolejna z 5 głównych inwestycji drogowych, na 

realizację których gmina dokonała wyboru wykonawcy i podpisała umowy. Całkowity koszt realizowanego 

zadania to prawie 900 000 zł z dotacją w wysokości 80% z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą 

zadania jest firma – BUDBIS – Spółka z oo. z siedzibą Konradowa Gmina Nysa. 
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OPŁATEK U SENIORÓW 
 
 

Dnia 6 stycznia br. w Skoroszycach z udziałem Wójt Gminy Skoroszyce Barbary Dybczak oraz 

Przewodniczącego Rady Gminy Skoroszyce Henryka Sokołowskiego odbyło się spotkanie opłatkowe                       

z Seniorami. 
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OPŁATEK U NASZYCH GÓRALI 
 

Członkowie Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Gm. Skoroszyce dn.12.01.20 r. z udziałem 

przyjaciół z Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce wedle tradycji przodków przełamali się 

opłatkiem. Błogosławieństwa udzielił Ks. Proboszcz R. Prusko i Ks. Proboszcz M. Ruczaj. Były życzenia 

wszelakiej pomyślności, było wspólne kolędowanie z zespołem z Brzezin. 
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ORSZAK TRZECH KRÓLI W CHRÓŚCINIE 
 

Jak co roku, w Chróścinie w dniu 6 stycznia z inicjatywy Księdza Proboszcza M. Ruczaja, Orszak Trzech 

Króli przemaszerował ul. Szkolną. W kościele parafialnym uczniowie przedstawili jasełka. Wspólne 

kolędowanie wypełniło mury świątyni. 
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GMINA SKOROSZYCE JEST NAJLEPSZYM MIEJSCEM 

SPRZYJAJĄCYM EDUKACJI W POWIECIE NYSKIM 
 

Gmina Skoroszyce jest najlepszym miejscem sprzyjającym edukacji w rankingu Pisma Samorządowego 

„Wspólnota”. Zajmuje 95 miejsce wśród wszystkich 2473 polskich gmin. Na ten wynik składa się dobra 

współpraca wielu pomiotów: dyrektorów, nauczycieli, rodziców i dzieci. Wójt Gminy jako organ 

prowadzący dba o miejsca nauki. Realizowane są inwestycje, z powodzeniem wdrażane programy unijne. 

Nagradzamy uczniów za najlepsze wyniki w nauce i sporcie. Te działania bezsprzecznie wpływają na 

wysoką jakość gminnej edukacji. 

 

 

Ranking „Jakość edukacji 2020” Miejsca gmin powiatu nyskiego 

na tle wszystkich 2473 polskich gmin 

 2020 rok 2017 rok 

Skoroszyce 95 miejsce 638 miejsce 

Pakosławice 309 miejsce 82 miejsce 

Nysa 684 miejsce 1615 miejsce 

Korfantów 1266 miejsce 1980 miejsce 

Kamiennik 1284 miejsce 789 miejsce 

Głuchołazy 1334 miejsce 1980 miejsce 

Łambinowice 1415 miejsce 362 miejsce 

Otmuchów 1778 miejsce 1348 miejsce 

Paczków 2366 miejsce 1145 miejsce 
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‼️ Maseczki ochronne dla mieszkańców ‼️ 

W ramach działań zabezpieczających naszych mieszkańców przed koronawirusem i chorobą COVID-19 

gmina zakupiła wielorazowe maseczki ochronne dla mieszkańców. Ich dystrybucja nastąpiła dzięki 

jednostkom OSP w poszczególnych sołectwach. 

 

 
 

INFORMATOR GMINNY 

W 1. kwartale 2020 r.: 

odeszło 19 mieszkańców Gm. Skoroszyce,  

urodziło się 9 naszych mieszkańców, 

zawarły związek małżeński 3 pary. 


