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Drodzy Czytelnicy,

oddaję w Wasze ręce drugi numer kwartalnika Powiat Nyski moje miejsce. To magazyn stworzony
z myślą o wszystkich tych, dla których powiat nyski jest „tym” miejscem na ziemi. Znajdziecie tu informa-
cje o zrealizowanych, bieżących i planowanych inwestycjach, ale także o ludziach, ciekawych miejscach,
inicjatywach oraz lokalnych produktach kulinarnych.

W tym numerze przeczytacie o najważniejszych, prowadzonych obecnie przez Zarząd Powiatu w Nysie,
inwestycjach – postępie prac przy budowie domu dziecka w Korfantowie, budowie sali gimnastycznej przy
nyskim Rolniku, akcjach związanych z ochroną środowiska, poznacie również ciekawe inicjatywy
sołeckie dofinansowane z powiatowego programu „Odnowa Wsi”.

W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi rejestracji pojazdów oraz cyfrową rewolucją
w geodezji i kartografii przygotowaliśmy dla Was także mały poradnik prawny.

Zachęcam również do udziału w naszej krzyżówkowej zabawie - upominki czekają. Zwycięzcom
pierwszej edycji serdecznie gratuluję.
Także w tym numerze nie zabraknie smakowitych przepisów, zabieramy Was bowiem w kulinarną
podróż po pograniczu polsko-czeskim.
Tematów wydania jest wiele, czytajcie, smakujcie, odkrywajcie na nowo nasz powiat, bo jest to miejsce
niezwykłe.

Z życzeniami owocnej lektury, dobrej zabawy i słonecznych wakacji
Izabela Kicak

redaktor naczelna
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

>>> Porozumienie
o współpracy
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie podpisane
zostało porozumienie o współpracy na rzecz niwelowania pro-
blemów lokalnego rynku pracy związanych z deficytem kie-
rowców kat. D.

Partnerami porozumienia są: Powiat Nyski, Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej w Nysie oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Nysie.
Współpraca będzie obejmowała szereg działań na rzecz szkoleń
osób bezrobotnych w obszarze nabywania uprawnień w zakre-
sie prawa jazdy kat. D.
W imieniu instytucji partnerskich porozumienie podpisali: Joan-
na Burska etatowy Członek Zarządu Powiatu Nyskiego, Beata Ju-
ralewicz – Prezes Zarządu PKS w Nysie Sp. z o.o., Małgorzata
Pliszka – Dyrektor PUP w Nysie. (24.02.2022 r.)

>>> Nagrodzeni za wybitne
osiągnięcia sportowe
Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz nagrodził młodych
sportowców, za mistrzowskie osiągnięcia w swoich dziedzi-
nach, którzy swym działaniem promują powiat nyski na are-
nie ogólnopolskiej, jak i światowej.

Listy gratulacyjne oraz bony upominkowe otrzymali:
Sebastian Stanek - zawodnik trójbolu siłowego klasycznego. Po-
siada liczne osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej
w TSK, zarówno w startach akademickich, jak i w startach w fe-
deracji IPF oraz EPF. Sebastian należy do kadry narodowej Polskiego
Związku Kulturystyki Fitness i Trójbolu Siłowego.
Oliwier Walczak - zdobył znaczące nagrody. Zajął 3. miejsce
w Mistrzostwach Polski Taekwon-do w Grodkowie, 2. miejsce

w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Świebodzicach oraz 2. miejs-
ce Walki Bong Matsogi.
Julia Piesiak - jest zawodnikiem Polskiej Federacji Taekwon-do.
Może się pochwalić wieloma osiągnięciami m.in.: 1. miejsce w Mist-
rzostwach Polski w 2019 r., 2. miejsce w Mistrzostwach Polski
w 2021 r..
Maja Szpak - zawodniczka Głuchołaskiego Klubu Karate Trady-
cyjnego. Zdobyła srebrny medal podczas Pucharu Europy Dzie-
ci w Karate Tradycyjnym. (28.02.2022 r.)

>>> Uczczono Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
Pod tablicą mjra Hieronima Dekutowskiego, przy ul. Dąbrow-
skiego oraz pod pomnikiem Patriotom Polskim na Placu Ko-
pernika, władze samorządowe, służby mundurowe, sym-
bolicznie złożyły wiązankę kwiatów oraz zapaliły znicze.

Powiat Nyski reprezentowali starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz
oraz Joanna Burska członek Zarządu Powiatu.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został uchwalo-
ny przez polski Parlament w 2011r. W Narodowym Dniu Pamięci
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„Żołnierzy Wyklętych” czcimy bohaterów, którzy po II wojnie świa-
towej przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej.
Święto jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji
za świadectwo ich męstwa, niezłomnej postawy i przywiązania
do tradycji niepodległościowych. (1.03.2022 r.)

>>> Młodzi adepci budowlani
rywalizowali w Nysie
na olimpiadzie

Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz w towarzystwie wie-
lu znamienitych gości otworzył zawody okręgowe XXXV
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, które od-
były się po raz kolejny w Zespole Szkół Technicznych w Ny-
sie.

Do testu wiedzy w tym roku przystąpiło 47 uczniów z szkół
o profilu budowlanym z województwa opolskiego i dolno-
śląskiego (m.in. Wrocław, Kłodzko, Świdnica, Opole, Nysa, Kę-
dzierzyn-Koźle). Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czu-
wał wieloletni ich organizator - Antoni Czarny - obecnie pełno-
mocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych. Adresatami olimpiady są uczniowie szkół po-
nadpodstawowych dających możliwość uzyskania świadectwa
dojrzałości, w szczególności techników i branżowych szkół II stop-
nia, zainteresowani tematyką związaną z budownictwem.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych została powołana
w 1987 roku. Stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku
w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejęt-
ności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną – związaną z dzie-
dziną wiedzy budowlanej.
Olimpiada jest przedsięwzięciem edukacyjnym, mającym na celu
podnoszenie rangi i jakości średniego kształcenia zawodowego
w powiązaniu z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowa-
ne kadry dla budownictwa jako gałęzi gospodarki narodowej.
Trójstopniowy system zawodów tworzy przestrzeń rywalizacji,
a etapy okręgowy i centralny są też miejscem spotkań dla uczniów
i nauczycieli z całej Polski. Sprzyja to wymianie doświadczeń
i tworzeniu więzi środowiskowych wokół kształtowania postaw
uczniów i ich stosunku do pracy oraz doskonaleniu warsztatu za-
wodowego nauczycieli. (5.03.2022 r.)

>>> "Wsparcie kształcenia
zawodowego w kluczowych
dla regionu branżach”

Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz z dyrektorem CKZiU
w Nysie Henrykiem Mamalą otrzymali nagrodę za realizację
unijnego projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w klu-
czowych dla regionu branżach”. Nagrodę wręczyła wice-
marszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura.

W województwie opolskim na modernizację obiektów kształce-
nia zawodowego i wyposażenie pracowni zawodowych w ramach
unijnego projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w klu-
czowych dla regionu branżach” wydano 31 milionów złotych.
(24.03.2022 r.)

>>> Promereory wręczone!

Podczas XXXVII sesji Rady Powiatu w Nysie zostały wręczone
odznaczenia Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego
PROMEREOR. Do grona laureatów, dołączyli: Państwo
Gabriela i Mariusz Frankowscy, Państwo Aurelia, Stanisław
Juśkiewicz oraz Pani Danuta Biegun.
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Wręczenia odznaczeń dokonali: starosta nyski Andrzej Kruczkie-
wicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Nysie Danuta Korze-
niowska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Nysie Maria
Żukowska-Jacykowska oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ny-
sie Bogdan Wyczałkowski.
Warto dodać, "Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PRO-
MEREOR" przyznawany jest od 2008 roku przez Radę Powiatu Ny-
skiego. Tytuł nadawany jest wyjątkowym osobom, instytucjom, or-
ganizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom o zasięgu po-
wiatowym i ponadpowiatowym za ich dotychczasowe dokonania
i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji powiatu ny-
skiego. (25.03.2022 r.)

>>> Dzień Sportu
z zawodnikami PSG Stal Nysa
Światowy Dzień Sportu to dobra okazja, by podkreślić zna-
czenie sportu w dzisiejszym świecie. Dzień ten, według
założeń Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynaro-
dowego Komitetu Olimpijskiego, stwarza możliwość promocji
sportu i fizycznej aktywności jako uniwersalnego języka
ludzkości i niezawodnego narzędzia w edukacji, promocji zdro-
wia, wartości wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży,
inicjowania zmian społecznych, wychowania dla pokoju i zrów-
noważonego rozwoju.

Z okazji Światowego Dnia Sportu, zawodnicy PSG Stal Nysa prze-
prowadzili zajęcia wychowania fizycznego z uczennicami nyskie-
go Rolnika. Siatkarze przykładem własnego życia i własnych
doświadczeń, zachęcali młodzież do podjęcia aktywności fizycz-
nej i zdrowego stylu życia.
Zawodnicy podczas zajęć przeprowadzili rozgrzewkę, pokazując
ćwiczenia, które każdego dnia prowadzą graczy Stali Nysa do jesz-
cze lepszej formy.
Podczas zajęć Damian Nowakowski wicestarosta nyski przekazał
na ręce uczennic Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych piłki do
codziennych treningów.
Warto podkreślić, Zarząd Powiatu w Nysie przeznaczył od 2019
roku ponad 2 mln zł na sportowe przedsięwzięcia oraz wsparcie
młodych sportowców i ich trenerów. Dzięki tym środkom oraz za-
angażowaniu wielu pasjonatów sportu działających w różnych sto-
warzyszeniach mogą odbywać się liczne zawody sportowe, zaję-
cia sportowe i inne ważne wydarzenia sportowe. (6.04.2022 r.)

>>> Kolejne inwestycje
w powiecie nyskim dzięki
dofinansowaniu z RFRD
W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste
podpisanie umów z wojewodą opolskim Sławomirem Kłosow-
skim w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.

Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz podpisał umowy na dofi-
nansowanie inwestycji drogowych na kwotę w wysokości 10 258
864 zł.
Powiat Nyski otrzymał 6 489 500 zł na realizację zadania pn. Prze-
budowa drogi powiatowej nr 1673O - ul. Henryka Sienkiewicza
w Paczkowie oraz 3 769 364 zł na remont odcinków dróg po-
wiatowych nr 1652 O, 1658 O, 1669 O, 1670, 1676 O.
W ramach naboru do opolskich gmin i powiatów na inwestycje dro-
gowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi 55 mln
złotych. Wojewoda opolski podpisał 43 umowy z jednostkami sa-
morządu terytorialnego. (7.04.2022 r.)

>>> Turniej strzelecki
o puchar Starosty Nyskiego
rozstrzygnięty
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Damian Nowakowski
wicestarosta nyski wręczyli nagrody dla zdobywców pierw-
szych trzech miejsc w Turnieju strzeleckim o puchar Starosty
Nyskiego. Dla najlepszych zawodników, oprócz pucharów zos-
tały zafundowane vouchery na profesjonalną strzelnicę
PROTECTAL w Nysie.

Pierwsze miejsce zajął Dominik Mistarz uczeń ZSE w Nysie. Duże
umiejętności strzeleckie pokazali uczniowie CKZiU w Nysie - dru-
gie miejsce zajął Dawid Korczak, trzecie miejsce Bartosz Tysz-
kowski.
Turniej rozegrany na strzelnicy I LO Carolinum, cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem, a poziom zawodników był naprawdę wy-
soki. W szranki stanęło 140 uczniów z placówek oświatowych pro-
wadzonych przez Powiat Nyski. Do zmagań z bronią przystąpić mógł
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każdy, bez względu na stopień umiejętności. Nad sprawnym
przebiegiem zawodów oraz bezpieczeństwem uczniów czuwał Ja-
nusz Fedor prezes UKS „Hetman”. (13.04.2022 r.)

>>> 82. rocznica Zbrodni
Katyńskiej
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej. Z tej okazji w ramach uczczenia pamięci polskich jeń-
ców zamordowanych przez NKWD w 1940 r., władze samo-
rządowe, służby mundurowe, harcerze oraz mieszkańcy,
symbolicznie złożyli wiązanki kwiatów przy obelisku upa-
miętniającym Ofiary Zbrodni Katyńskiej w parku Matki
Bożej Bolesnej w Nysie.

Powiat Nyski reprezento-
wały Joanna Burska -
członek zarządu powiatu
nyskiego, radne Rady Po-
wiatu w Nysie - Teresa
Nosal oraz Maria Żukows-
ka-Jacykowska.
Dzień Pamięci Ofiar Katy-
nia został uchwalony przez
Sejm w 2007 r. Święto
państwowe przypada w
rocznicę opublikowania
przez Niemców informacji
o odkryciu masowych gro-
bów polskich jeńców (13
kwietnia 1943 r.).

>>> Wizyta u naszych Gości
z Ukrainy
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, Joanna Burska członek
Zarządu Powiatu oraz Jerzy Robiński prezes Nyskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków odwiedzili obywateli Ukrainy, któ-
rzy przebywają w naszym Szkolnym Schronisku Młod-
zieżowym w Pokrzywnej.

Wizyta było okazją do złożenia życzeń z okazji Świąt Wielkiej Nocy
obchodzonych przez naszych gości. Starosta podkreślił, że razem
z Zarządem starają się stworzyć namiastkę spokojnego, bez-
piecznego domu oraz żeby wiedzieli, że nie są sami. Podczas spot-
kania nie zabrakło prezentów, rozmów dotyczących różnic kultu-
rowych między polskimi, a ukraińskimi świętami. Wzruszenia nie
ukrywał prezes Nyskiego Stowarzyszenia Diabetyków, który w imie-
niu całego stowarzyszenia przekazał dary dla naszych gości.
(22.04.2022 r.)

>>> Uroczystości rozdania
dyplomów Anno Domini 2022
W Zespole Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie miało
miejsce pożegnanie klasy IV Liceum Plastycznego i klasy VI
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.

Abiturienci uzyskali wymarzony certyfikat "zawodowego plasty-
ka". Dyplomy i nagrody wręczyli Andrzej Kruczkiewicz starosta ny-
ski oraz dyrektor ZSiPA w Nysie Mirosław Żurawski. Wszyscy, któ-
rzy przybyli na tę uroczystość mogli podziwiać prace dyplomowe
uczniów, będące ukoronowaniem nauki w szkole artystycznej.
Do gratulacji dołączamy życzenia osiągania kolejnych wspa-
niałych sukcesów artystycznych, dalszego rozwijania swoich ta-
lentów. (22.04.2022 r.)

>>> Obchody 231. rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 maja
Przed pomnikiem "Patriotom Polskim” odbyły się nyskie ob-
chody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samo-
rządowych, parlamentarzyści Violetta Porowska poseł na Sejm RP,
Rajmund Miller poseł na Sejm RP, kombatanci, służby munduro-
we, harcerze, młodzież szkolna, studenci, reprezentanci wielu or-
ganizacji, instytucji społecznych oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy. Powiat Nyski reprezentowali Andrzej Kruczkiewicz starosta
nyski oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Maria Żukowska-
Jacykowska. (3.05.2022 r.)
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>>> Europejski Dzień
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego
6 maja obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Z tej okazji, Starostwo Powiatowe w Nysie przy
współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nysie zorgani-
zowali w Szkole Podstawowej nr 3 niezwykłą akcję, w ramach
której rozmawiano z uczniami o podstawowych zasadach ru-
chu drogowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

W spotkaniu uczestniczyli Damian Nowakowski wicestarosta
nyski oraz Adam Fujarczuk nieetatowy członek Zarządu Powiatu
w Nysie, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty.
Mundurowi rozmawiali z uczniami o szeroko rozumianym bez-
pieczeństwie. Omawiano tematykę związaną z poruszaniem się po
jezdni, przypomniano ważną rolę odblasków. Instruktaż pierwszej
pomocy przeprowadzili uczniowie I klasy Niepublicznego Liceum
Ogólnokształcącego "Medyk " w Nysie. Każdy uczestnik spotka-
nia mógł dokonać resuscytacji z wykorzystaniem fantoma. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszył się pokaz umiejętności psa służbo-
wego. Dzieci mogły zobaczyć jak pies reaguje na komendy wy-
dawane przez policjanta, a nawet wykonuje jego polecenia bez ko-
mendy głosowej, przekazane jedynie za pomocą gestów. Policjant
wyjaśnił dzieciom na czym polega tresura psów służbowych oraz
jaką rolę odgrywa systematyczne szkolenie umiejętności psa w bu-
dowaniu więzi między przewodnikiem i zwierzęciem. Dzieci uzys-
kały również odpowiedzi na pytania dotyczące sprzętu wykorzy-

stywanego przez nyskich policjantów w codziennej służbie. Chęt-
ni mogli wejść również do radiowozu.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali odblaski
i kamizelki odblaskowe. (6.05.2022 r.)

>>> Duchowe wsparcie
dla uchodźców. Wizyta
prawosławnego arcybiskupa
Arcybiskup Jerzy, ordynariusz diecezji wrocławsko-szcze-
cińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
we Wrocławiu spotkał się z obywatelami Ukrainy, przeby-
wającymi na terenie powiatu nyskiego oraz krapkowickiego.
Duchowny przybył na zaproszenie Andrzeja Kruczkiewicza
starosty nyskiego.

Arcybiskup spotkał się z naszymi gośćmi w największym na
Opolszczyźnie ośrodku dla uchodźców z Ukrainy – w głuchołaskiej
Banderozie, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pokrzyw-
nej oraz w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.
Duchowny modlił się o pokój w Ukrainie, cierpiących z powodu
wojny i cały naród ukraiński. Kobiety w rozmowie z biskupem pod-
kreślały niepokoje o swój dalszy los i o swoich bliskich, którzy zos-
tali na Ukrainie. Biskup Jerzy w przemówieniu do zebranych dzie-
lił się z nimi nadzieją na szybkie zakończenie wojny. Przekonywał,
że mogą z niej wyjść wzmocnieni. Biskup podkreślał, że takie spot-
kania z jednej strony są bardzo wyjątkowe z punktu widzenia dusz-
pasterskiego, a z drugiej strony są bardzo trudne. Bez wątpienia
spotkanie było niezwykle potrzebne i na długo pozostanie w pa-
mięci.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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Arcybiskup Jerzy podziękował również za dotychczasową działal-
ność na rzecz pomocy naszym gościom z Ukrainy, za wsparcie i oka-
zane, wielkie serce. Podziękowania trafiły przede wszystkim do Jac-
ka Laskowskiego, właściciela ośrodka Banderoza, starosty nyskiego
Andrzeja Kruczkiewicza, burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupry-
czyńskiego, Pawła Szymkowicza i Piotra Tarapaty – przedstawi-
cieli Stowarzyszenia Pozytywni oraz Zdzisława Barana, który na
co dzień wspiera naszych gości. (16.05.2022 r.)

>>> Pokazy spawalnicze
w CKZiU w Nysie

Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Nysie już
po raz dwunasty zorganizowało pokazy spawalnicze. W tym
roku hasłem imprezy było "Rozwijamy technologię spawal-
niczą, dbamy o środowisko". W wydarzeniu wzięli udział Da-
mian Nowakowski wicestarosta nyski oraz Kazimierz Da-
rowski naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury.

Celem pokazów spawalniczych była promocja nowoczesnych
urządzeń spawalniczych, symulatora spawalniczego, odzieży
ochronnej i osprzętu spawalniczego. Pokazy cieszyły się dużym za-
interesowaniem wśród przedstawicieli dużych zakładów pracy zaj-
mujących się spawalnictwem i obróbką metalu. Wydarzenie daje
możliwość nawiązania kontaktów handlowych, pokazania jak się
zmienia technologia i jak się zmienia kształcenie zawodowe młod-
zieży, która już niedługo wejdzie na rynek pracy. (18.05.2022 r.)

>>> Nagrodzony za wybitne
osiągnięcia
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Grzegorz Sambor-
ski, radny Rady Powiatu w Nysie nagrodzili Marcina Ludę, wy-
bitnego sportowca za mistrzowskie osiągnięcia w podnoszeniu
ciężarów dla osób z niepełnosprawnościami.

Marcin Luda jest mieszkańcem gminy Korfantów. Należy do Wo-
jewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych „Start
Wrocław”. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski. W maju zdo-
był srebrny medal na XLIX Indywidualnych Mistrzostwach Polski

w Podnoszeniu Ciężarów Osób Niepełnosprawnych, które odbyły
się w Bydgoszczy oraz srebrny medal na International Slovak Para
Powerlifting Championship.
Starosta pogratulował dotychczasowych wspaniałych osiągnięć,
życzył kolejnych sukcesów sportowych oraz realizacji planów i za-
mierzeń. (20.05.2022 r.)

>>> Nauczyciel na medal
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Joanna Burska
członek Zarządu Powiatu nagrodzili Agnieszkę Pydych-So-
botę za zdobycie tytułu Nauczyciela Roku Województwa
Opolskiego 2021 w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpod-
stawowej.

Agnieszka Pydych-Sobota jest nauczycielką w Zespole Szkół i Pla-
cówek oświatowych w Nysie. To nauczycielka z pasją, z ogrom-
nym zaangażowaniem. Zawsze pomocna i życzliwa wobec uczniów,
służy im radą, wsparciem, życzliwym słowem. Nagroda w pełni więc
zasłużona!
Serdecznie gratulujemy tak zaszczytnego wyróżnienia i życzymy
wielu sukcesów dydaktyczno-wychowawczych. (20.05.2022 r.)

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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Głuchołaski szpital otrzymał środki finan-
sowe na zakup dwóch urządzeń. Środki
w wysokości 1 663 200 zł przeznaczone
zostaną na zakup tomografu komputero-
wego, który będzie wykorzystywany do
diagnostyki i oceny leczenia pacjentów le-
czonych na oddziale chorób płuc, a szcze-
gólnie pacjentów leczonych z powodu
chorób nowotworu układu oddechowego.
Dzięki temu urządzeniu diagnostyka pa-
cjentów będzie szybsza i skuteczniejsza.
Natomiast rządowe dofinansowanie
w wysokości 216 000 zł zostanie prze-
znaczone na zakup kabiny bodypletyz-
mograficznej, która również będzie wy-
korzystywana na oddziale chorób płuc, do
diagnostyki chorób układu oddechowego
i powikłań po przebytym zarażeniu koro-
nawirusem. Kabiny bodypletyzmograficz-
ne pozwalają na przeprowadzenie pełnej
diagnostyki układu oddechowego. Dzięki
nim można wykonać pomiar całkowitej ob-
jętości powietrza znajdującego się w klat-
ce piersiowej oraz określić opory dróg
oddechowych.

Dzięki nowej aparaturze szpital zyska lep-
sze możliwości diagnostyki obrazowej oraz
usprawni proces leczenia pacjentów.
W ciągu roku, w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach
jest leczonych blisko 40 tysięcy pacjentów,
priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkań-
ców, stąd inwestycja w tomograf oraz body-
pletyzmograf jest jak najbardziej uzasadnio-
na. Co najważniejsze, mieszkańcy uzyskają do-
stęp do wysokospecjalistycznej diagnostyki
obrazowej w miejscu zamieszkania i leczenia,
bez ograniczeń logistycznych i w wysokim
standardzie leczenia.
O środki na inwestycje w głuchołaskim szpi-
talu zabiegali radni Rady Powiatu w Nysie
Janusz Zapiór oraz Henryk Kamiński nie-
etatowy członek Zarządu. Dzięki wsparciu
i zaangażowaniu Violetty Porowskiej poseł
na Sejm RP takie środki szpital uzyskał.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie, po-
nieważ dzięki otrzymanym środkom nasz
szpital zyska kompleksową obsługę pacjentów
oraz poprawi się jakość świadczonych usług
medycznych. W budżecie Powiatu zabezpie-

czyliśmy teraz środki na wykonanie adaptacji
pomieszczeń, żeby ten sprzęt służył jak naj-
szybciej mieszkańcom powiatu nyskiego –
podkreśla Damian Nowakowski, wicesta-
rosta nyski.

Przypomnijmy, że Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki
Zdrowotnej w Głuchołazach prowadzi
działalność w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych w siedmiu oddziałach szpi-
talnych, zakładzie opiekuńczo – leczni-
czym oraz w ośmiu poradniach specjalis-
tycznych. Jest szpitalem, który funkcjonu-
je w ramach podstawowego szpitalnego za-
bezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
jako szpital pulmonologiczny. Szpital po-
siada: zakład diagnostyki laboratoryjnej,
pracownie RTG, Endoskopowe, Fizykote-
rapii, które pracują na rzecz oddziałów
szpitalnych i poradni oraz świadczą usługi
na rzecz innych podmiotów leczniczych
i osób prywatnych. Podstawowym źródłem
finansowania SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach
jest kontrakt z Oddziałem Opolskim NFZ.

Wsparcie dla głuchołaskiego szpitala

INWESTYCJE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach otrzymał wsparcie w wysokości 1 879 200 zł w ra-
mach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. To znakomita wiadomość, bowiem środki pozwolą na zakup nowoczesnego
sprzętu umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów.
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INWESTYCJE

Już niedługo Powiat Nyski rozpocznie jedną z większych in-
westycji w powiecie nyskim, czyli budowę pełnowymiarowej
sali gimnastycznej przy nyskim Rolniku. Umowa na realizację
inwestycji została podpisana 28 marca, przez starostę nyskiego
Andrzeja Kruczkiewicza, wicestarostę nyskiego Damiana
Nowakowskiego oraz wykonawcę Arkadiusza Rządkow-
skiego prezesa firmy Nellbau. Przetarg na realizację tego za-
dania inwestycyjnego cieszył się dużym zainteresowaniem.
Do przetargu przystąpiło aż pięć firm budowlanych.

Budowa sali gimnastycznej to długo oczekiwana inwestycja, na
którą Powiat Nyski przeznaczy ponad 12 milionów złotych, przy
czym na realizację inwestycji otrzymał dofinansowanie w wy-
sokości 10 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Za-
danie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a więc
ta sama firma będzie odpowiedzialna za przygotowanie projek-
tu budowlanego, a później jego realizację. Od momentu podpi-
sania umowy wykonawca ma cztery miesiące na przygotowanie
dokumentacji projektowej, a całość prac budowlanych i wykoń-
czeniowych powinna się zakończyć w ciągu 16 miesięcy od pod-
pisania umowy.
Z budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem so-
cjalnym cieszyć powinni się wszyscy, co zrozumiałe przede wszystkim
uczniowie ZSiPO w Nysie. To dopełnienie oferty edukacyjnej dla społecz-
ności szkolnej. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest prowadzenie za-

jęć wychowania fizycznego w odpowiednich warunkach. Cieszę się, że
już wkrótce będzie to możliwe – przekonuje Damian Nowakowski,
wicestarosta nyski.
Nowa sala gimnastyczna w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych
w Nysie ma powstać w miejsce starej, małej sali gimnastycznej.
Połączona będzie z istniejącym budynkiem szkoły, łącznikiem.
Wymiary sali, która ma powstać to minimum 45x22 m, a wysokość
7,44 m. Obiekt ma posiadać trzy strefy ćwiczeń z odpowiednim
wyposażeniem (świetlna tablica wyników, kosze do piłki ręcznej,
bramki, słupki do piłki siatkowej, drabinki sportowe, szafki w po-
mieszczeniach zaplecza, ławeczki, itp.). Powstanie również zaple-
cze socjalne składające się z sześciu szatni z węzłem sanitarnym
oraz z dodatkowym zapleczem socjalnym i sanitarnym dla nau-
czycieli, pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy. Dodat-
kowo planowane jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu,
m.in. pojawi się nowe oświetlenie, nasadzenia.
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, z całą pew-
nością podniesie standard wychowania fizycznego w ZSiPO w Ny-
sie na zupełnie inny poziom. Realizacja zadania umożliwi także wpro-
wadzenie do oferty edukacyjnej szerokiej gamy zajęć i programów
sportowo-rekreacyjnych. Taka inwestycja zapewni więc całoroczną
aktywność fizyczną uczniów. Budowa sali gimnastycznej pozwo-
li również na organizowanie wszelkiego rodzaju zajęć pozaszkol-
nych oraz ogólnopolskich zawodów. Uczniowie będą mogli tre-
nować w warunkach odpowiadających standardom XXI wieku.

UMOWA NA BUDOWĘ SALI
GIMNASTYCZNEJ PODPISANA!

Na zdjęciu wicestarosta nyski Damian Nowakowski, wykonawca Arkadiusz Rządkowski prezes firmy Nellbau oraz starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz
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INWESTYCJE

Zarząd Powiatu w Nysie z ogromnym pietyzmem i zaan-
gażowaniem podchodzi do spraw społecznych. Troska
o najsłabszych, niepełnosprawnych, dotkniętych przez los to
kwestie ważne w polityce samorządowej władz powiatu.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, z której wynika, iż placówka opiekuńczo-wychowaw-
cza nie może być większa niż dla 14 dzieci, Powiat Nyski przystąpił
do standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych. Biorąc
pod uwagę uwarunkowania prawne, Zarząd Powiatu podjął decyzję

o budowie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych. Placówki
powstaną w Korfantowie, Nysie oraz w Otmuchowie. Zgodnie
z zamysłem i założeniami obiekty będą nowoczesne o możliwie naj-
wyższym standardzie wyposażenia. Takie, w których podopiecz-
ni będą mieli jak najlepsze warunki bytowe.

Podopieczni otrzymają zupełnie nowe miejsce, które zostanie stwo-
rzone od podstaw z myślą o zapewnieniu im jak najlepszych warun-
ków do życia, nauki i startu w przyszłość – podkreśla Joanna Burs-
ka, członek Zarządu Powiatu.

DOM – miejsce pełne miłości

Projekt placówki opiekuńczo-wychowawczej w Korfantowie

Postęp pracy przy budowie placówki w Korfantowie - marzec Postęp pracy przy budowie placówki w Korfantowie - kwiecień
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INWESTYCJE

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Korfantowie już
się rozpoczęła. Z każdym dniem są coraz bardziej widoczne efek-
ty prac, które przebiegają zgodnie z harmonogramem. W nowym
budynku o powierzchni użytkowej 460,80 m² do dyspozycji wy-
chowanków będą między innymi pokoje 2-osobowe, aby w ten spo-
sób stać się w istocie bardziej domem rodzinnym, aniżeli instytucją.
Część pomieszczeń zostanie również dostosowana do użytkowania
przez dzieci niepełnosprawne. Teren pod lokalizację domu - 20
arów, przekazała starostwu Gmina Korfantów. Lokalizacja też jest
bardzo dobra. Dzieci będą miały blisko do szkół, obiektów spor-
towych, ośrodków kulturalnych, co daje większe możliwości
społecznego rozwoju. Lokalizacja zapewnia spokój i ciszę. Kolej-
nym wyróżnikiem są energooszczędne technologie zastosowane
w procesie budowy, które w znaczący sposób obniżą koszty eks-
ploatacyjne budynku.

Inwestycja w Korfantowie, realizowana przez Powiat Nyski, uzys-
kała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 2 000 000 zł. Reszta kwoty pochodzi ze środków włas-
nych Powiatu. Koszt całego przedsięwzięcia inwestycyjnego wy-
niesie 2 709 940,71 zł. Prace budowlane zostaną zrealizowane do
końca 2022 roku. Dom będzie w pełni wyposażony i gotowy na

przeprowadzkę młodych lokatorów.

Warto dodać, że Powiat Nyski prowadzi aktualnie trzy placówki
opiekuńczo-wychowawcze: w Nysie, w Jasienicy Górnej i w Pa-
czkowie. W placówkach przebywa ponad 80 podopiecznych.

Dzięki realizacji inwestycji powstaną placówki opiekuńczo - wy-
chowawcze, które będą spełniały założenia wprowadzone przez
ustawę oraz zaspokoją potrzeby Powiatu Nyskiego w zakresie in-
stytucjonalnej pieczy zastępczej.

Postęp pracy przy budowie placówki w Korfantowie - maj

1 765 000 zł, taką kwotę przeznaczy Po-
wiat Nyski na poprawę bezpieczeń-
stwa na przejściach dla pieszych. Na rea-
lizację zadania, udało się pozyskać do-
finansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w wysokości 941 792 zł.
Dzięki pozyskanym środkom zostanie
wybudowanych jedenaście przejść dla
pieszych na drogach powiatowych,
m.in. w Głuchołazach, Paczkowie,
Otmuchowie, Korfantowie, Nysie, Reń-
skiej Wsi oraz w miejscowości Konra-
dów.

Nowoczesne i bezpieczne przejścia dla pie-
szych, powstaną w naszym powiecie głównie
przy szkołach, parkach, centrach handlowych
oraz w newralgicznych miejscach, gdzie jest
największy ruch samochodowy. Zastoso-
wane rozwiązania pomogą kierowcom
w porę dostrzec przechodzące przez jezdnię
osoby. Oświetlone, z oznakowaniem pozio-
mym i pionowym, tak żeby piesi czuli się bar-
dzo bezpiecznie, ale też, żeby kierowca już
z daleka widział, że pieszy wchodzi na prze-
jście i mógł odpowiednio zareagować - pod-
kreśla Damian Nowakowski, wicestaros-
ta nyski.

W ramach zadania, przejścia zostaną wy-
posażone w oznakowanie aktywne.
To innowacyjny system poprawiający bez-
pieczeństwo zarówno pieszych, jak i kie-

rowców. Dodatkowo przejścia wyposażone
zostaną w „dedykowane” oświetlenie, któ-
re podczas niekorzystnych warunków at-
mosferycznych spowoduje lepszą wi-
doczność pieszych z dużej odległości. Po-
nadto w wybranych lokalizacjach (ce-
chujących się dużym natężeniem ruchu)
wprowadzone zostaną urządzenia spo-
walniające ruch (progi spowalniające płyto-
we). W ramach prowadzonych działań
przewidziano także wykonanie nawierzchni
o podwyższonej szorstkości, pasów aku-
stycznych (odgłosowych), barierek ochron-
nych, radarowych wyświetlaczy prędkoś-
ci oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Wszystkie te elementy w znaczny sposób
poprawią bezpieczeństwo na przejściach
dla pieszych.

Zadania obejmują przebudowę i budowę
przejść dla pieszych na drogach powiato-
wych:
1681 O ul. Powstańców Śląskich w
Głuchołazach. Wartość zadania 93 000 zł
1681 O w miejscowości Konradów. War-
tość zadania 132 960 zł
1530 O ul. Kościuszki w Korfantowie.
Wartość zadania 113 000 zł
2169 O ul. Kraszewskiego w Nysie. War-
tość zadania 173 400 zł
1650 O ul. Sienkiewicza w Otmuchowie.
Wartość zadania 89 760 zł
2236 O ul. Mickiewicza w Paczkowie.

Wartość zadania 90 800 zł
1601 O w miejscowości Reńska Wieś.
Wartość inwestycji 65 220 zł
1631 O ul. 3 Maja w Nysie. Wartość
zadania 119 142,66 zł
1628 O ul. Mickiewicza i nr 2183 O ul. Ro-
dziewiczówny w Nysie. Wartość zadania
191 860,10 zł
2183 O ul. Rodziewiczówny w Nysie.
Wartość zadania 118 912,54 zł
1631 O w miejscowości Skorochów.
Wartość zadania 115 955,86 zł

Wykonawcą robót jest nyska firma BDM
sp. z o.o.
Obecnie trwają intensywne prace, po-
zwalające na montaż urządzeń elektrycz-
nych.
Planowany termin realizacji zadań określany
jest na koniec lipca 2022 roku.

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ!

Bezpieczne przejście dla pieszych
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ROZMOWY

Zarząd Powiatu w Nysie kładzie duży na-
cisk na pomoc społeczną. Mamy się czym
pochwalić w tym obszarze.
To prawda. Powiat nyski jest powiatem po-
mocnym, staramy się rozwijać wszystkie
płaszczyzny działania społecznego, takie jak:
rodzina i dzieci, niepełnosprawni oraz se-
niorzy. Nasze działania mają charakter
spójny, systemowy, obejmujący swym za-
kresem wszystkie osoby potrzebujące
wsparcia, nierzadko o zasięgu ponadpo-
wiatowym. Mamy pod swoją opieką ponad
300 dzieci skierowanych postanowieniem
sądu do różnych form pieczy zastępczej.
Skupia ona formy rodzinne, czyli rodzinne
domy dziecka i rodziny zastępcze oraz for-
my o charakterze instytucjonalnym, czyli
placówki opiekuńczo-wychowawcze. Tych
pierwszych, rodzinnych form, mamy w po-
wiecie nyskim ponad 130.

Skupmy się na placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, jak wygląda sytuacja
w powiecie nyskim?
Powiat Nyski prowadzi aktualnie trzy pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze: w Nysie,
w Jasienicy Górnej i w Paczkowie. W pla-
cówkach przebywa ponad 80 podopiecz-
nych. Powiat Nyski ma obowiązek dosto-
sować się do obowiązujących przepisów
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej, co oznacza, że od 1 stycz-
nia 2021 roku w placówce może przebywać
tylko 14 wychowanków. Dlatego prioryte-
tem dla Zarządu Powiatu jest wybudowa-
nie nowych domów dziecka. Zdecydowa-
liśmy o budowie trzech placówek, w Kor-
fantowie, Otmuchowie oraz w Nysie. Pod-
opieczni otrzymają zupełnie nowe miejsca,
które zostaną stworzone od podstaw
z myślą o zapewnieniu im jak najlepszych
warunków do życia, nauki i startu w przy-
szłość. Obiekty będą nowoczesne o możli-
wie najwyższym standardzie wyposażenia.

Czy mniejsze placówki spełnią swoją rolę?
Mniejsza liczba wychowanków w jednej pla-
cówce wpłynie na zacieśnienie więzi pomię-
dzy jej mieszkańcami oraz wzrost poczucia bez-
pieczeństwa i prywatności, co jest szczególnie
istotne z punktu widzenia prawidłowego roz-
woju młodzieży. Mam nadzieję, że nowe, bar-
dziej domowe, warunki zwiększą motywację
wychowanków do większej samodzielności
w wykonywaniu czynności codziennych oraz
zmobilizuje ich do zdobywania wiedzy.

Na jakim etapie jest budowa placówek
opiekuńczo-wychowawczych?
Aktualnie trwają zaawansowane prace bu-
dowlane w Korfantowie. Bardzo się cieszę,
że postępy są widoczne. Mury rosną każde-
go dnia, a prace przebiegają zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Zakończenie
tej inwestycji planowane jest jeszcze pod
koniec tego roku. W maju wyłoniliśmy wy-
konawcę na budowę pozostałych placówek
- w Nysie, na ulicy Unii Lubelskiej oraz
w Otmuchowie, na ul. Krakowskiej. Zależy
nam, aby inwestycje były jak najszybciej
zrealizowane i młodzi ludzie mogli przenieść
się do placówek, w których nie tylko od-
najdą ciepło rodzinne, ale które przygotują
ich do dorosłego życia.

Jaka przyszłość czeka na wychowanków
pieczy zastępczej? Większość z nich nie ma
gdzie wracać po ukończeniu 18 lat?
Dlatego w trosce o ich przyszłość i proces
usamodzielniania utworzyliśmy dwa miesz-
kania chronione treningowe i wspomagane.

Miejsce znajduje tam czterech wychowan-
ków pieczy zastępczej.
Jaką funkcję pełnią te mieszkania?
W pieczy zastępczej zarówno rodzinnej
jak i instytucjonalnej wychowankowie mogą
przebywać do pełnoletności lub dłużej,
jeśli się uczą. Dlatego ustaliliśmy, że dobrze
byłoby mieć takie mieszkania chronione, aby
wspierać również proces wchodzenia na-
szych pełnoletnich wychowanków w do-
rosłe życie. Utworzyliśmy w 2020 roku na
terenie powiatu nyskiego dwa mieszkania
chronione i treningowe w sumie dla 4 wy-
chowanków. Jedno znajduje się na terenie
Głuchołaz, drugie w Otmuchowie. Miesz-
kania objęte są stałą opieką pracownika so-
cjalnego, który pełni funkcję opiekuna
mieszkań chronionych. Oba mieszkania
mają charakter rotacyjny, zakładamy, że lo-
katorzy mogą w nich przebywać do roku
czasu, maksymalnie do 2 lat i to jest okres,
w którym mają czas na usamodzielnienie
przy wsparciu opiekuna mieszkań.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z członkiem Zarządu Powiatu
w Nysie Joanną Burską

Joanna Burska członek Zarządu Powiatu w Nysie
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Kwestia ochrony środowiska należy do
jednych z priorytetów, jakie stawia
przed sobą Zarząd Powiatu w Nysie. Sta-
rostwo organizuje liczne inicjatywy pro-
ekologiczne, które mają na celu podno-
szenie świadomości ekologicznej miesz-
kańców i poprawę stanu środowiska
naturalnego w powiecie. „Powiat Nyski
miodowa kraina”, nasadzenia czy „Po-
wiat Nyski czysta energia” to tylko nie-
które z ekologicznych przedsięwzięć,
które co roku cieszą się ogromnym za-
interesowaniem wśród mieszkańców
powiatu.

W ramach akcji "Pomagając pszczołom,
pomagasz sobie" rozdajemy bezpłatnie
mieszanki nasion roślin miododajnych, m.in.
koniczynę, nostrzyk biały, gorczycę, czyli te
rośliny, które swoim nektarem służą
pszczołom. W tym roku, w ramach akcji roz-
daliśmy blisko 3000 woreczków nasion
roślin miododajnych. Jednym z celów akcji
jest zwiększenie świadomości, że tego typu
rośliny warto sadzić także na działkach,
łąkach i w przydomowych ogródkach.
Pierwsze łąki kwietne, Starostwo Powia-
towe stworzyło wzdłuż Alei Magnoliowej
oraz na skwerze przy parkingu na Osiedlu

Rodziewiczówny w Nysie. Upiększyliśmy
również teren przy DPS w Korfantowie. Naj-
ważniejszym celem naszej akcji jest prze-
ciwdziałanie wymieraniu pszczół. Chcemy
w ten sposób wesprzeć również lokalnych
pszczelarzy, których mamy najwięcej
w województwie opolskim.

Kolejne przedsięwzięcie, akcja sadzenia
drzew to inicjatywa, która już na stałe wpi-

sała się w kalendarz działań Powiatu Ny-
skiego. Podobnie jak w roku ubiegłym,
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, po-
sadziliśmy sadzonki młodych drzew. Tym ra-
zem nasadzenia miały miejsce wzdłuż dro-
gi powiatowej w Wyszkowie Śląskim oraz
przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.

Przeprowadzone nasadzenia będą miały zde-
cydowany wpływ nie tylko na dużo bardziej

EKOLOGICZNY POWIAT NYSKI

OCHRONA ŚRODOWISKA
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przyjazny wygląd, ale przede wszystkim na po-
prawę lokalnego ekosystemu – podkreśla
Damian Nowakowski, wicestarosta nyski.

Oprócz nasadzeń stawiamy również na
pomoc ptakom. Co roku, rozdajemy bezpłat-
nie mieszkańcom budki lęgowe. W ten
sposób chcemy stworzyć warunki do na-
mnażania się sikorek, wróbli, szpaków, czy
jerzyków. Akcja, której inicjatorem jest Za-
rząd Powiatu Nyskiego ma na celu poka-
zanie, jak ważna jest przyroda i ochrona śro-
dowiska, i jak ważne są dla nas zwierzęta.
W ramach akcji, zachęcamy mieszkańców
do rozwieszania budek w ogrodach, parkach
i na działkach. Każda wywieszona budka lę-
gowa to nowe siedlisko dla różnych ga-
tunków ptaków żyjących w ekosystemach
miejskich. Ptaki są nie tylko pożyteczne, ale
również umilają nam swoim śpiewem czas
oraz co najważniejsze, są najskuteczniejszym
sposobem na ochronę wielu zagrożonych
wyginięciem gatunków. Warto dodać, że
budki lęgowe co roku są wykonywane
przez uczniów Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Nysie w ra-
mach zajęć praktycznych. W tym roku roz-
daliśmy 80 budek lęgowych.

Zarząd Powiatu w Nysie, udziela dotacji dla
kół łowieckich z terenu powiatu nyskiego
na realizację przedsięwzięć związanych z in-
trodukcją bażanta łownego. W tym roku,
wsparcie w wysokości 5 tys. zł otrzymały

Koło Łowieckie „Hubertus” w Kałkowie oraz
Koło Łowieckie „Jarząbek” w Paczkowie.
Pieniądze zostaną wykorzystane na zakup
bażantów oraz ziaren na zimowe dokar-
mianie. Celem programu jest zwiększenie
populacji tego gatunku oraz zatrzymanie
spadkowej tendencji liczebności tego ga-
tunku. Władze Powiatu przyznały również
dofinansowanie w wysokości 10 000 zł dla
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Opolu na realizację zadania dotyczącego
przywrócenia ichtiofauny rzeki Nysa Kłod-
zka, Zbiornika Nysa oraz Zbiornika Otmu-

chów poprzez systematyczne zarybianie.
Ponadto, Zarząd Powiatu podpisał umowy
na dzierżawę obwodów łowieckich z 15
kołami łowieckimi. W ramach umowy
dzierżawca zobowiązany jest m.in. do pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej,
współdziałania z nadleśnictwem w ustala-
niu stanu zwierząt łownych, terminowego
i bieżącego szacowania szkód w uprawach
i płodach rolnych, wypłaty odszkodowań
czy też zgłaszania właściwym organom
o dostrzeżonych objawach chorób. Umo-
wy zostały podpisane na okres 10 lat.
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Na realizację zadań Powiat Nyski w 2022 r. przyznał kwotę w wy-
sokości 84 500 zł. Środki te pozwolą na dofinansowanie 34 pro-
jektów. Dzięki wsparciu uda się przeprowadzić wiele wspaniałych
inicjatyw.

Pieniądze pozwolą na niewielkie, ale niezwykle ważne dla mieszkańców in-
westycje. To także impuls do aktywizacji i integracji małych wspólnot - pod-
kreśla Damian Nowakowski, wicestarosta nyski.
Program odnowy wsi skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich naszego regionu. To one wnioskują o pomoc, a sołectwa
zgłaszają projekty do dofinansowania. To oznacza, że potrzeby do-
tyczące danej wsi są wskazywane przez tych, którzy najlepiej orien-
tują się w potrzebach swojego otoczenia, czyli przez samych miesz-
kańców. To oni decydują o kierunkach rozwoju ich wspólnoty, wyborze
i realizowaniu zadań, które wpłyną na wzrost poziomu życia ich lokalnej
społeczności. Sołectwa nie rozwijałby się w takim tempie, gdyby nie
potencjał jego mieszkańców. Wyrazem rozwoju jest wzrastający po-
ziom poczucia odpowiedzialności o charakterze publicznym. Atrak-
cyjność sołectwa rośnie poprzez poprawę warunków życia miesz-
kańców, rozwój infrastruktury, ale także udział w wydarzeniach kul-
turalnych wzmacniających tożsamość, rozwijaniu osobistych kontaktów
i budowania przyjaźni. Mieszkańcy naszych sołectw dbają zarówno
o miejsca wspólne wsi, jak również o swoje gospodarstwa, poprzez licz-
ne nasadzenia czy cykliczne sprzątania wsi, tak by stworzyć miejsce
przyjazne dla siebie, jak i przybywających turystów.

Zadania, które uzyskały wsparcie w ramach programu „Odnowa wsi”
w 2022 roku:
GMINA ŁAMBINOWICE
Doposażenie placu zabaw w Budzieszowicach, Drogoszowie, Jasie-
nicy Dolnej oraz w Okopach.
GMINA KAMIENNIK
Wymiana urządzeń na placu zabaw we wsi Szklary.
Modernizacja i wyposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we
wsi Cieszanowice.
GMINA PAKOSŁAWICE
Doposażenie placu rekreacyjnego w Bykowicach.
Doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Korzękwicach.
Doposażenie placu rekreacyjnego na boisku sportowym w Nowakach.
GMINA GŁUCHOŁAZY
Rewitalizacja terenu położonego w Nowym Świętowie przed obiek-
tem sakralnym przy kościele parafialnym.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - etap XIII –
Podlesie.
Montaż instalacji ekologicznego ogrzewania w pomieszczeniach
świetlicy wiejskiej w Sławniowicach.
Remont remizy OSP Charbielin - wykonanie remontu dachu w celu
dostosowania garażu do wozu bojowego.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Markowicach.
GMINA PACZKÓW

Zakup zestawów biesiadnych na plac spotkań we wsi Kozielno.
Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży
w Lisich Kątach.
Zakup stołów i ław pod wiatę rekreacyjną oraz posadzenie krzewów
w Starym Paczkowie.
Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Ujeździec.
GMINA OTMUCHÓW
Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej
w Jarnołtowie.
Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego - Jasienica Górna.
Elewacja świetlicy wiejskiej - Jodłów.
Zwiększenie wygody miejsca spotkań mieszkańców Kałkowa - zakup
grilla ogrodowego, dwóch toalet przenośnych.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz terenu przy świetlicy
wiejskiej - Kwiatków.
Stawiamy na zielone - Zwanowice - zakup i nasadzenia krzewów,
drzewek, kwiatów, wykonanie piaskownicy dla najmłodszych.
GMINA SKOROSZYCE
Doposażenie placu fitness w sołectwie Czarnolas.
Zagospodarowanie terenu - aleja wiśniowa przy ul. Powstańców
w Sidzinie.
GMINA KORFANTÓW
Plac rekreacyjny dla dzieci w Przechodzie.
Zagospodarowanie terenu w Przydrożu Wielkim - tabliczki informa-
cyjne.
Zagospodarowanie boiska sportowego w Ścinawie Małej
- oświetlenie.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Węży.
Dla zdrowia, przez rekreację - Włodary - zakup i montaż karuzeli
tarczowej z siedziskami.
GMINA NYSA
Zakup donic typu gazon na tereny zielone w Iławie.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich.
Doposażenie placu zabaw w Przełęku.

Wyposażenie świetlic wiejskich aktywizujących społeczność, zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych, zakup urządzeń
edukacyjnych, wiat, nasadzenia krzewów, traw, kwiatów, drzew owocowych, doposażenie boisk sportowych, wymiana ogrze-
wania – to zadania, które zostaną zrealizowane przez sołectwa w ramach powiatowego programu „Odnowa wsi”.

Wsparcie projektów ważnych
dla mieszkańców wsi
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Rada Powiatu w Nysie powołała ze swe-
go grona stałe komisje do określonych
zadań:

Komisja Rewizyjna, która m.in. opiniuje
wykonanie budżetu powiatu, wnioskuje o
udzielenie absolutorium dla Zarządu Po-
wiatu, prowadzi kontrole zlecone przez
Radę Powiatu. Komisja Rewizyjna kontro-
luje działalność zarządu powiatu i powia-
towych jednostek organizacyjnych.

Skład Komisji:
1. Kazimierz Rozumek – przewodniczący

2. Teresa Nosal
3. Piotr Bobak
4. Czesław Biłobran
5. Maria Żukowska – Jacykowska
6. Damian Wylężek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która zaj-
muje się w szczególności sprawami związa-
nymi z rozpatrywaniem wpływających do
Rady skarg, wniosków i petycji oraz przygo-
towywaniem w tych sprawach opinii i pro-
jektów uchwał.

Skład Komisji:
1. Grażyna
Bortniczuk
– przewodnicząca

2. Tomasz
Jazienicki

3. Grzegorz
Samborski

4. Piotr Bobak
5. Janusz Zapiór
6. Damian Wylężek

Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych
działająca w zakresie działalności finanso-
wej i budżetu powiatu, spraw organizacyj-
nych.

Skład Komisji:
1. Piotr Bobak – przewodniczący

2. Danuta Korzeniowska
3. Maria Żukowska - Jacykowska
4. Bogdan Wyczałkowski
5. Anna Ziółkowska - Woźny
6. Czesław Biłobran
7. Jacek Chwalenia

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
działająca m.in. w zakresie promocji i ochro-
ny zdrowia, pomocy społecznej, polityki pro-
rodzinnej, wspierania osób niepełnos-
prawnych, aktywizacji lokalnego rynku pra-
cy oraz współpracy z organizacjami poza-
rządowymi.

Skład Komisji:
1. Czesław Biłobran
– przewodniczący

2. Maria Żukowska
– Jacykowska

3. Henryk Kamiński
4. Adam Fujarczuk
5. Grzegorz

Samborski
6. Bożena Lewińska
7. Jolanta Barska
8. Janusz Zapiór
9. Kazimierz Rozumek
10. Janusz Jaskot

Komisja Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich działająca w zakresie gospodar-
ki wodnej, ochrony środowiska i przyrody,
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądo-
wego.

Skład Komisji:
1. Zbigniew Karnaś
– przewodniczący

2. Joanna Burska
3. Grażyna Bortniczuk
4. Danuta Korzeniowska

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury
działająca m.in. w zakresie porządku pub-
licznego i bezpieczeństwa obywateli, obron-
ności, ochrony przeciwpowodziowej, trans-
portu zbiorowego i dróg publicznych, geo-
dezji, kartografii i katastru oraz gospodar-
ki nieruchomościami.

Skład Komisji:
1. Jolanta Barska
– przewodnicząca

2. Czesław
Biłobran

3. Joanna Burska
4. Zbigniew Karnaś
5. Daniel Palimąka

Komisja Edukacji, Kultury i Promocji
działająca w zakresie edukacji publicznej,
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami, promocji powiatu, kultury fi-
zycznej i turystyki.

Skład Komisji:
1. Damian Wylężek
– przewodniczący

2. Piotr Woźniak
3. Tomasz

Jazienicki
4. Joanna Burska
5. Adam Fujarczuk
6. Paweł

Szymkowicz
7. Grzegorz Samborski
8. Andrzej Kruczkiewicz
9. Anna Ziółkowska – Woźny

Komisje Rady Powiatu w Nysie
w kadencji 2018-2023

RADA POWIATU W NYSIE



19

Zmiany wynikające z pakietu deregulacyjnego zakładają
możliwość wycofania samochodu osobowego z ruchu na okres
od trzech do 12 miesięcy. Będzie można to zrobić nie częściej
niż raz na trzy lata. Ta zmiana pozwoli właścicielowi napra-
wianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ogra-
niczyć koszty ubezpieczenia pojazdu.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane samochody
osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojaz-
du wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych
konstrukcji:

a) w przypadkach gdzie uczestniczył w wypadku drogowym, w któ-
rym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji
nadwozia, podwozia lub ramy lub noszący ślady uszkodzeń albo
którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów noś-
nych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bez-
pieczeństwa ruchu drogowego,
b) w przypadku szkody istotnej.

Składając wniosek o wycofanie czasowe samochodu osobowego
właściciel składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności kar-
nej za składanie fałszywych oświadczeń, że pojazd ten wymaga wy-
konania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych ele-
mentów nośnych konstrukcji.

Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego
czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania tech-
nicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów.

Opłaty za czasowe wycofanie z ruchu:
� 3 miesiące = 80 zł,
� od 4 do 12 miesięcy – oplata wzrasta o 4 zł za każdy następny

miesiąc.

Czasowe wycofanie
z ruchu samochodu osobowego

PRAWO

Zgodnie z ustawą o działalności leczni-
czej w powiecie nyskim działają dwie
rady społeczne. Jedna przy ZOZ w Ny-
sie, druga przy SP ZOZ ZOZ w Głu-
chołazach.

Rada społeczna to organ opiniodawczy dla
właściciela ZOZ (czyli dla samorządu) oraz
doradczy wobec kierownika ZOZ (czyli
Dyrektora Szpitala). Główne zadanie rady
polega na wydawaniu opinii dotyczących
m.in. kupna nowego sprzętu medycznego,
zmiany działalności, czy zmiany kierownika.
Rada opiniuje też plany finansowe i inwe-
stycyjne placówki, kredyty bankowe, do-
tacje oraz podział zysku.

Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz
zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot
tworzący podmiot leczniczy. Dokładne za-
dania oraz sposób powoływania Rady
społecznej określa art. 48 ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ka-
dencja rady trwa 4 lata. W trosce o dobro

szpitali oraz pacjentów, podczas XXXVI ses-
ji Rady Powiatu w Nysie, radni podjęli
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
składzie osobowym rad społecznych. Zmia-
na podyktowana była chęcią starosty ny-
skiego Andrzeja Kruczkiewicza do aktywnego
zaangażowania się w sprawy obu placówek.

Skład Rady Społecznej Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nysie

Przewodniczący Rady Społecznej:
Artur Kamiński - osoba wyznaczona przez
starostę nyskiego,
Członkowie:
1. Paweł Nakonieczny - przedstawiciel
Wojewody Opolskiego,
2. Maria Żukowska - Jacykowska - przed-
stawiciel wybrany przez Radę Powiatu w
Nysie,
3. Janusz Zapiór - przedstawiciel wybrany
przez Radę Powiatu w Nysie,
4. Piotr Bobak - przedstawiciel wybrany
przez Radę Powiatu w Nysie,

5. Adam Fujarczuk - przedstawiciel wybra-
ny przez Radę Powiatu w Nysie,
6. Ryszard Jamiński - przedstawiciel wy-
brany przez Radę Powiatu w Nysie.

Skład Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ZOZ w Głuchołazach

Przewodniczący Rady Społecznej:
Andrzej Kruczkiewicz - starosta nyski,
Członkowie:
1. Artur Kamiński - przedstawiciel Woje-
wody Opolskiego,
2. Bożena Lewińska - przedstawiciel wy-
brany przez Radę Powiatu w Nysie,
3. Grażyna Bortniczuk - przedstawiciel wy-
brany przez Radę Powiatu w Nysie,
4. Edward Szupryczyński - przedstawiciel
wybrany przez Radę Powiatu w Nysie,
5. Szymon Biliński - przedstawiciel wybra-
ny przez Radę Powiatu w Nysie,
6. Paweł Szymkowicz - przedstawiciel wy-
brany przez Radę Powiatu w Nysie.

Rady społeczne przy powiatowych szpitalach
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PRAWO

Centrum Usług
Wspólnych to in-
tuicyjny, komple-
ksowy i niezwykle
szybki dostęp do
danych związa-
nych m.in. z bu-
dynkami, granica-
mi, uzbrojeniem
i zagospodarowa-
niem terenu.

Platforma zapewnia
dostęp do wszyst-
kich Ośrodków Do-
kumentacji Geode-
zyjnej i Kartogra-
ficznej wojewódz-
twa opolskiego.

E-usługi umożliwiają
podmiotom komu-
nikację z ośrodka-
mi, poprzez m.in.
składanie wnio-
sków, zgłoszeń,
możliwość śledze-
nia obsługi sprawy,
pobrania mate-
riałów czy uiszcze-
nia opłaty.

Wystarczy urządze-
nie z dostępem do
internetu, aby z do-
wolnego miejsca
mieć wgląd w infor-
macje dotyczące np.
położenia nierucho-
mości, wielkości
działek, usytuowa-
nia dróg i cieków
wodnych, gruntów
rolnych, czy obsza-
rów leśnych. Baza
jest stale aktualizo-
wana i dostępna
24h.

Za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem www.powiat.nysa.pl/strona-3333-e_uslugi.html można niezwykle szybko sprawdzić
informacje związane m.in. z położeniem nieruchomości, wielkością działek, usytuowania dróg i cieków wodnych, gruntów rolnych, czy ob-
szarów leśnych na terenie powiatu nyskiego.

CYFROWA REWOLUCJA
W GEODEZJI I KARTOGRAFII
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Pogranicze nysko-jesenickie to nie tyl-
ko fascynująca przyroda, zabytki, mno-
gość szlaków turystycznych, ale także
niezwykłe smaki i aromaty.

Gołąbki z kaszy gryczanej i ziemniaków, kre-
sowiaczki, schab z prawdziwkami, paszte-
ciki babci Ewy, gulasz Hanki to tylko nie-
które przykłady naszego kulinarnego bo-
gactwa. Pamiętajmy, że te wszystkie po-
trawy stanowią część naszej tradycji, bo za
każdą z nich kryją się ludzie, historie,
wspomnienia, które warto pielęgnować.

Zapraszamy do smakowania pogranicza
polsko-czeskiego!

>>> Mieszki (Samodzielne Koło Gos-
podyń Wiejskich w Prusinowicach)

Składniki na naleśniki:
� 2 jaja
� 1 szklanka mąki
� ¾ szklanki wody
� ½ szklanki mleka
� szczypta soli, cukru

Składniki na farsz:
� filet drobiowy
� papryka zielona
� papryka czerwona
� pieczarki
� sól, pieprz
� sos pieczarkowy/grzybowy – według

własnego ulubionego przepisu
� dodatkowo: por/cebula do wiązania

mieszków, olej do smażenia

Sposób przygotowania:
1. Składniki ciasta naleśnikowego wymie-
szać aż do uzyskania jednolitej płynnej
konsystencji. Usmażyć placki naleśnikowe
obustronnie.
2. Filety z kurczaka pokroić w kostkę, do-
dać pokrojoną w kostkę paprykę zieloną i
czerwoną oraz pokrojone w drobną kostkę
pieczarki. Wszystkie składniki smażyć na
tłuszczu, dodać przyprawy sól i pieprz,
podlać wodą i dusić około 15 min.
3. Nakładać farsz na środek naleśnika. For-
mować mieszki (woreczki) i związać spa-

rzonymi liśćmi zielonego pora (można rów-
nież spiąć wykałaczką).
4. Mieszki włożyć do naczynia żaroodpor-
nego, zalać sosem grzybowym i zapiekać
w piekarniku około ½ godziny. Podawać na
gorąco.

>>> Suszone śliwki w cieście (Střední
škola gastronomie, farmářství a služeb
Jeseník)

Składniki (na 4 porcje):
� 100 g jajek
� 20 g cukru
� 100 g mąki
� 100 ml mleka
� 200 g całych suszonych śliwek

(bez pestek)
� 200 g kwaśnej śmietany
� 60 g cukru pudru
� 10 g cukru waniliowego
� cynamon mielony
� olej do smażenia

Sposób wykonania:
1. Jajka, mleko, cukier i mąkę zmiksować na
rzadkie ciasto jak na naleśniki.
2. Całe śliwki zanurzyć w cieście i smażyć
na rozgrzanym oleju.
3. Kwaśną śmietanę wymieszać z cukrem
pudrem, cukrem waniliowym, mielonym
cynamonem.
4. Przy podawaniu delikatnie posypać śliw-
ki cukrem pudrem i polać aromatyzowaną
kwaśną śmietaną.

Smaki pogranicza nysko-jesenickiego

Suszone śliwki w cieście, fot. Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník

Mieszki, fot. Samodzielne KGW w Prusinowicach

KULINARIA
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TURYSTYKA

Tradycje uzdrowiskowe w Głuchołazach sięgają II połowy XIX wieku. Głuchołazy (niem. Bad Ziegenhals) były wówczas jed-
nym z czterech uzdrowisk na Śląsku Opolskim. Głuchołaskie przetrwało najdłużej, do 1945 roku. O ówczesnej świetności
tego miejsca świadczą pozostałe do dziś liczne domy uzdrowiskowe, odnowiony park zdrojowy oraz muszla koncertowa.

Magia kojącej mocy przyrody, bogactwo barw
i wspaniały klimat. Doskonałe miejsce do „naładowania życiowych baterii”.

Henryk Kamiński
- nieetatowy członek Zarządu Powiatu w Nysie

Moje ulubione miejsce w powiecie nyskim to...
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A jakie są Wasze ulubione miejsca w powiecie nyskim? Piszcie do nas na adres redakcja@powiat.nysa.pl.

Bogactwem Głuchołaz były i są nadal korzystne, kształtowane przez Góry Opawskie warunki krajobrazowe i klimatyczne, które
pozwoliły na utworzenie tutaj niegdyś „uzdrowiska klimatycznego”. W okresie największej popularności wodolecznictwa, stosowa-
no tu także leczenie metodą Kneippa (terapeutyczna metoda opracowana przez ks. Sebastiana Kneippa oparta na pięciu filarach:
hydro- i balneoterapii, terapii ruchowej, terapii żywieniowej, terapii zielnej, terapii porządkującej).

Park zdrojowy stanowi centralną część dawnego uzdrowiska Głuchołazy. Do jego leśnej części prowadzą trzy wejścia: od muszli
leśnej, ulicy Parkowej oraz Stawu Górnego. Na trasie alejek znajdują się wiaty wypoczynkowe, ławki, ścieżki zmysłów, stoły pikni-
kowe, zejście do potoku po kamieniach czy źródełko z miejscem wypoczynkowym. Górująca nad parkiem oraz miastem, pokryta
systemem dobrze oznakowanych tras spacerowych, Przednia Kopa zachęca do aktywnego wypoczynku.

TURYSTYKA
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podążając trasą rowerową R-16 (w okolicy Lipnik), oraz R-57 (dro-
ga z Chróściny Nyskiej do Czarnolasu) zobaczysz biskupie kamienie
graniczne.

Oznakowano nimi granicę biskupiego księstwa nyskiego. Kamienie
mają postać granitowego obelisku w kształcie czterostronnej, wy-
smukłej piramidy. Na jednej stronie wyryty jest biskupi pastorał, po
przeciwnej ukośny krzyż św. Andrzeja. Na trzecim boku wyryto
w trzech rzędach napis: TM SCI ICHIS (Termini Sancti Johanis - czy-

li granica św. Jana - patrona księstwa nyskiego). Inskrypcja ta infor-
muje, iż znajdujemy się na terytorium biskupstwa wrocławskiego, któ-
rego patronem jest św. Jan Chrzciciel. Słup I znajduje się przy drodze
z Lipnik do Starczówka, III koło Chocieborza, słup V natomiast stoi
na skraju lasu w pobliżu Bogdanowa (powiat brzeski). W drugim eta-
pie stanęły słupy II, IV i VI. Słup II znajduje się na drodze z Lipnik do
Osiny Wielkiej, VI między Szklarami, Wilemowicami i Wigancicami,
natomiast VI przy drodze z Chróściny Nyskiej do Czarnolasu. Słup gra-
niczny znajduje się także na szczycie Praděd.

Czy wiesz, że…..?

Kamień graniczny w okolicach Chróściny

TURYSTYKA
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TURYSTYKA

Zapraszamy na tężnię solankową
w Głuchołazach. Tężnia zlokalizowana
w części zdrojowej Głuchołaz, pomiędzy
oddziałami pulmonologii i kardiologii
łączy walory lecznicze, klimatyczne
i krajobrazowe. Wysokość obiektu jest
zbliżona do jednej z pierwszych i naj-
większych w Europie konstrukcji tężnio-
wych powstałych w Ciechocinku
(15,8 m).

Odwiedzający w trakcie spaceru po 6-po-
ziomowej konstrukcji oprócz inhalacji bo-
gatego w mikroelementy aerozolu mogą po-
dziwiać znakomite widoki, w tym szczyty
Biskupiej Kopy i Góry Chrobrego. Z pozio-
mu przyziemia i pierwszej kondygnacji
tężnia dostępna jest również dla osób nie-
pełnosprawnych. Konstrukcja głuchołaskiej
tężni wraz z przyległym tarasem i elemen-
tami małej architektury w całości została za-
projektowana i wykonana z drewna mo-
drzewiowego. Sercem tężni, nie tylko ze
względu na lokalizację w trzonie wieży, jest
tarnina (102 m²).

Z tężni można korzystać codziennie w go-
dzinach od 10:00 do 18:00.
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ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA NR 2
Uzupełnij odpowiedzi, odczytaj ukryte hasło i zdobądź nagrodę!

NNaaggrrooddzziimmyy  33  ppiieerrwwsszzee  ii  22  oossttaattnniiee  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprrzzeeśślląą  pprraawwiiddłłoowwee  hhaassłłoo..  
HHaassłłoo  nnaalleeżżyy  pprrzzeessłłaaćć  nnaa  aaddrreess  rreeddaakkccjjaa@@ppoowwiiaatt..nnyyssaa..ppll  ww  tteerrmmiinniiee  ddoo  3311  lliippccaa  22002222  rr..  LLiissttyy  nnaaggrrooddzzoonnyycchh  sszzuukkaajjcciiee  

ww  kkoolleejjnnyymm  nnuummeerrzzee,,  kkttóórryy  uukkaażżee  ssiięę  jjuużż  wwee  wwrrzzeeśśnniiuu..  RReegguullaammiinn  kkoonnkkuurrssuu  zznnaajjdduujjee  ssiięę  nnaa  ssttrroonniiee  wwwwww..ppoowwiiaatt..nnyyssaa..ppll  

RRoozzwwiiąązzaanniiee  kkrrzzyyżżóówwkkii  nnrr  11:: SSttaanniissłłaaww  PPaawwllaacczzyykk..
SSttaanniissłłaaww  PPaawwllaacczzyykk  ppeełłnniiłł  ffuunnkkccjjęę  ssttaarroossttyy  nnyysskkiieeggoo  ww  ookkrreessiiee  oodd  99  lliissttooppaaddaa  11999988  rr..  ddoo  1122  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  11999999  rr..

LLiissttaa  nnaaggrrooddzzoonnyycchh::  ŁŁuukkaasszz  JJaakkuubboowwsskkii,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKoosszzmmiiddaa,,  MMaarriiaa  KKoowwaallsskkaa,,  AAlleekkssaannddrraa  MMaarrggooll,,  SSttaanniissłłaaww  RRoobbaakk
GGRRAATTUULLUUJJEEMMYY!!

1. Burmistrz Nysy, fundator Pięknej Studni.
2. W herbie Głuchołaz.
3. Według legendy to oni wznieśli kościół Narodzenia 

NMP w Kałkowie.
4. Jedno z miast partnerskich Powiatu Nyskiego.
5. Jeden z nurtów kultury europejskiej, reprezentowany

m.in. przez fontannę trytona w Nysie czy kościół 
św. Piotra i Pawła w Nysie. 

6. „Niedokończona” budowla obok Bazyliki Mniejszej 
w Nysie.

7. Jeden z rezerwatów przyrody znajdujący się 

na obszarze Gór Opawskich.
8. Imię obecnego wicestarosty nyskiego. 
9. Studnia, znajduje się w kościele św. Jana Ewangelisty

w Paczkowie.
10. Krzyż, wznoszony przez zabójców.
11. Muzeum w Paczkowie, obejrzysz tam m.in. gazowe 

lokówki do włosów. 
12. Oznaczenie tablic rejestracyjnych w powiecie nyskim.
13. Franciszek, dyrektor nyskiego muzeum 

w latach 1967-1987.
14. ... św. Jakuba, obejrzysz tam dzieła nyskich złotników.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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SPIS TELEFONÓW 
KONTAKTOWYCH 
DO WYDZIAŁÓW STAROSTWA
POWIATOWEGO W NYSIE

Biuro Obsługi Klienta  >>>
tel. 77 408 50 70
e-mail: bok@powiat.nysa.pl

Wydział Komunikacji 
i Transportu >>>

tel. 77 408 50 53 – sprawy związane z re-
jestracją pojazdów, wyrejestrowaniem, wy-
mianą, odbiorem dowodu rejestracyjnego,
zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdu

tel. 77 408 50 52 – sprawy związane
z uprawnieniami do kierowania pojazdami
załatwiane będą po uprzednim kontakcie te-
lefonicznym

tel. 77 408 50 10 – sprawy związane z ze-
zwoleniem na wykonywanie zawodu prze-
woźnika drogowego osób i rzeczy

tel.  77 408 50 56 – sprawy związane z or-
ganizacją ruchu na drogach

Wydział Edukacji i Kultury >>>

tel. 77 408 50 27

Wydział Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska >>>

tel. 77 408 50 20

Wydział Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej >>>

tel. 77 408 50 68 

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów >>>

tel. 77 408 50 63

Wydział Geodezji i Kartografii >>>

I. Ewidencja Gruntów i Budynków (EgiB)
– tel. 77 408 51 03, 77 408 51 04, 
e-mail: ewidencja@powiat.nysa.pl

II. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
1. Wniosek o udostępnienie materiałów po-
wiatowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego (zakup map do własnych celów,

decyzji o warunkach zabudowy) 
– tel.  77 408 51 31
2. Zgłaszanie prac geodezyjnych 
i kartograficznych – tel. 77 408 51 29
3. Weryfikacja prac geodezyjnych 
i kartograficznych 
– tel. 77 408 51 17, 77 408 51 18 
III. Zespół Narad Koordynacyjnych
– tel. 77 408 51 23 

IV. Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów
– tel. 77 408 51 05 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami >>>

tel. 77 408 51 05 – zaświadczenia o istnie-
niu gospodarstwa rolnego

tel. 77 408 51 22 – użytkowanie wieczys-
te gruntów Skarbu Państwa

tel. 77 408 51 20 – wyłączenie gruntów 
z produkcji rolnej

tel. 77 408 51 21 – najem, dzierżawa grun-
tów Skarbu Państwa

tel. 77 408 51 22 – inne informacje do-
tyczące administrowania i gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
Nyskiego

Wydział Architektury 
i Budownictwa >>>

tel. 77 408 50 81 – wydawanie decyzji o po-
zwoleniu na budowę/rozbiórkę lub odręb-
nych decyzji zatwierdzających projekt bu-
dowlany

tel. 77 408 50 82 – wydawanie zaświadczeń
o samodzielności lokali, uzgadnianie pro-
jektów planów zagospodarowania prze-
strzennego

tel. 77 408 50 84 – wydawanie decyzji o po-
zwoleniu na budowę/rozbiórkę lub odręb-
nych decyzji zatwierdzających projekt bu-

dowlany, zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych oraz głoszeń zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlane-
go, przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wyko-
nania robót budowlanych oraz zgłoszeń
zmiany sposobu użytkowania obiektu bu-
dowlanego

Powiatowy Konserwator 
Zabytków >>>

tel. 77 408 50 85

Referat Promocji >>>

tel. 77 408 50 51 – ewidencja uczniowskich
klubów sportowych i stowarzyszeń kultury
fizycznej nieprowadzących działalności 
gospodarczej 

Wydział Drogownictwa >>>

tel. 77 408 51 08 – uzgodnienia lokalizacji
zjazdów, wycinka drzew, zieleń przydrożna
szkody na drogach.

tel. 77 408 51 09 – bieżące utrzymanie dróg
(koszenie, sprzątanie, remonty cząstkowe,
malowanie), uzgadnianie planów zagospo-
darowania przestrzennego, projekty w za-
kresie dofinansowania dróg

tel. 77 408 51 32 – strefa płatnego parko-
wania (wydawanie winiet, odwołania od
opłat dodatkowych)

tel. 77 408 51 33 – organizacja ruchu dro-
gowego, zezwolenia na przejazdy pojazdów
nienormatywnych, umowy na korzystanie 
z przystanków, ewidencja dróg

tel. 77 408 51 11 – uzgodnienia, wydawa-
nie decyzji na zajęcie pasa drogowego, opi-
niowanie tras przejazdu pojazdów nienor-
matywnych

tel. 77 408 51 26 – prowadzenie spraw
związanych z realizacją inwestycji i remon-
tów

KONTAKT



Zachęcamy do pobrania 
darmowej aplikacji mobilnej po pograniczu 

nysko-jesenickim! 

Pierwsza w regionie aplikacja turystyczna dotycząca pogranicza nysko-jesenickiego 
do pobrania w Google Play i Appstore! 

Odkryj region na nowo - pobierz aplikację, baw się razem z nami  i daj się zaskoczyć! 


