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Powiat nyski moje miejsce
B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y P O W I A T U N Y S K I E G O



OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy,

oddaję w Wasze ręce czwarty 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 informacje o zreali-
zowanych, bieżących i planowanych inwestycjach, ale także o ludziach, ciekawych miejscach, inicjatywach oraz
lokalnych produktach kulinarnych.

W tym numerze przeczytacie m.in. o bieżącej działalności Zarządu Powiatu w Nysie, postępach przy realizo-
wanych przez Powiat Nyski inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych oraz niezwykłych ludziach. Grudzień to
także początek kalendarzowej zimy, miesiąc świątecznej magii i refleksji. Cieszmy się tym pięknym czasem,
spędzajmy go z najbliższymi, korzystajmy z uroków powiatu nyskiego.

Oczywiście zachęcam również do udziału w naszej krzyżówkowej zabawie - upominki czekają. Zwycięzcom
trzeciej edycji serdecznie gratuluję.

Tematów wydania jest wiele, czytajcie, smakujcie, odkrywajcie na nowo nasz powiat, bo jest to miejsce nie-
zwykłe.

Z życzeniami owocnej lektury, dobrej zabawy i wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia!
Izabela Kicak

redaktor naczelna
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

>>> Nauczyciele mianowani
złożyli ślubowanie

W Muzeum Powiatowym w Nysie, miała miejsce miła uro-
czystość. Nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiat Ny-
ski złożyli uroczyste ślubowania i odebrali akty nadania stop-
nia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego jest dokumentem po-
twierdzającym zdobycie przez nauczyciela kolejnego szczebla w ka-
rierze zawodowej, podwyższa on status zawodowy nauczyciela
i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczy-
ciela dyplomowanego.
Akty nadania stopnia awansu wręczył starosta nyski Andrzej Krucz-
kiewicz w obecności naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Kazimierza
Darowskiego.
Akt nadania stopnia awansu otrzymali: Joanna Stefanowicz (Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie), Marta Krowiak-
Wiśniewska (Zespół Placówek Specjalnych w Nysie), Dariusz Nale-
pa (Zespół Placówek Specjalnych w Nysie), Anna Zalewska (Zespół
Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie), Ewa Michalska (Zespół Szkół
i Placówek Artystycznych w Nysie), Izabela Mikulska (Zespół Szkół
i Placówek Artystycznych w Nysie), Marta Burba (Zespół Szkół Eko-
nomicznych w Nysie), Krzysztof Centomirski (Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Nysie), Szymon Fecko (Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie).
Wszystkim nauczycielom, którzy złożyli ślubowania i otrzymali ko-
lejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych suk-
cesów w dalszej pracy zawodowej.
Gratulujemy również dyrektorom szkół, z których nauczyciele pod-
wyższyli stopnie awansu zawodowego, co z pewnością przyczyni się
do podniesienia jakości kształcenia. (24.08.2022 r.)

>>> Powiat otrzymał pieniądze
na ,,Rehabilitację 25 plus”
250 000 złotych – to kwota, którą Powiat Nyski pozyskał w ra-
mach pilotażowego programu ,,Rehabilitacja 25 plus” realizo-
wanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych. Dzię-
ki temu młodzi nie-
pełnosprawni miesz-
kańcy naszego powiatu
będą mogli uczestniczyć
w zajęciach edukacyj-
nych przygotowujących
ich do uczestnictwa
w życiu społecznym
i zawodowym.

Umowę przyznającą dofinansowanie podpisali w środę, 24 sierpnia,
w opolskim oddziale PFRON Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski,
Damian Nowakowski wicestarosta oraz dyrektor Opolskiego Oddziału
PFRON Łukasz Żmuda.
Program „Rehabilitacja 25 Plus" realizowany będzie przez Zespół Pla-
cówek Specjalnych w Nysie. Podopieczni otrzymają wsparcie w za-
kresie aktywizacji zawodowej, ucząc się wielu czynności, m.in. pra-
cy z komputerem, bezpiecznego korzystania z Internetu, zasad zdro-
wego i prawidłowego odżywiania się, doskonalenia umiejętności ma-
nualnych i praktycznych koniecznych do wykonywania prac ku-
chennych, zasad savoir – vivre, kształtowania umiejętności bez-
piecznego posługiwania się narzędziami i przyborami oraz pra-
widłowego doboru narzędzi do wykonywanej pracy, zaradności oso-
bistej oraz wzmacniania aktywności kulturalnej i społecznej, aktywizacji
w sferze fizycznej i zdrowotnej, nabywania nawyków zdrowotnych.
Dzięki warsztatom będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, zy-
skiwać nowe umiejętności np. w zakresie usamodzielnienia i pracy
w gospodarstwie domowym. (24.08.2022 r.)

>>> Nowy dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Nysie
Tomasz Wróbel zos-
tał nowym dyrekto-
rem Powiatowego
Urzędu Pracy w Ny-
sie. Dziś, w siedzibie
Starostwa Powiato-
wego, Andrzej Krucz-
kiewicz starosta nyski
oraz Damian Nowa-
kowski wicestarosta
nyski wręczyli panu Tomaszowi nominację na stanowisko dy-
rektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

Tomasz Wróbel spełniał wymagania formalne określone w ogłosze-
niu o naborze. W toku postępowania konkursowego wykazał się dobrą
znajomością przepisów z zakresu ustroju samorządu terytorialnego,
rynku pracy i instrumentów wsparcia, finansów publicznych i za-
mówień publicznych, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego
rynku pracy. Jako długoletni pracownik Powiatowego Urzędu Pra-
cy, doskonale zna strukturę organizacyjną urzędu i zadania stawia-
ne przed tą jednostką. Posiada też nieodzowne doświadczenie w za-
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rządzaniu zespołem. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się
dużymi umiejętnościami interpersonalnymi. (25.08.2022 r.)

>>> Jubileusz 35-lecia pracy
zawodowej
Jubileusz 35-lecia pracy
zawodowej obchodzili
pani Iwona Dudzik - dy-
rektor Powiatowego Oś-
rodka Doskonalenia Nau-
czycieli i Poradnictwa Psy-
chologiczno-Pedagogicz-
nego w Nysie oraz pan
Henryk Mamala - dyrek-
tor Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicz-
nego w Nysie. Z tej okaz-
ji gratulacje i życzenia złożyli Jubilatom Andrzej Kruczkiewicz
starosta nyski oraz Kazimierz Darowski naczelnik Wydziału Edu-
kacji i Kultury.

Z okazji 35-lecia pracy zawodowej życzymy, aby ten jubileusz był po-
wodem do zadowolenia i satysfakcji z wykonywanego zawodu, a także
bodźcem do dalszego działania.
Niech kolejne lata pracy upływają w poczuciu spełnienia, w dobrym
zdrowiu i pomyślności. (26.08.2022 r.)

>>> Dołączył do grona
nauczycieli mianowanych
Piotr Częstochowski,
nauczyciel z Zespołu
Szkół i Placówek Oś-
wiatowych w Nysie,
po wcześniejszym ślu-
bowaniu, uroczyście
odebrał akt nadania
stopnia nauczyciela
mianowanego z rąk
Andrzeja Kruczkiewi-
cza starosty nyskiego.

Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszego roz-
woju kariery, satysfakcji
z wykonywanej profes-
ji oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobis-
tym. (26.08.2022 r.)

>>> „Malowanie bez granic”
„Malowanie bez granic” pod takim hasłem odbyło się w Muzeum
Powiatowym w Nysie spotkanie z artystą, malarzem Sta-
nisławem Kmiecikiem, który mimo niepełnosprawności spełnia
swoje marzenia malując ustami i nogami. Artysta na spotkanie

z rodzinami zastępczymi, wychowankami MOW, diabetykami
przyjechał na zaproszenie dyrektor PCPR w Nysie Krystyny Wi-
lisowskiej oraz Andrzeja Kruczkiewicza starosty nyskiego.

Artysta przyjechał do nas z Krakowa, aby zaprezentować swoje ob-
razy, a także dać pokaz malowania na żywo. Stanisław Kmiecik już
jako 5 letni chłopiec zaczął malować ustami i nogami. Stosowane naj-
częściej przez artystę techniki malarskie to: akryl, olej, pastel, akwa-
rela, tempera, rysunek ołówkiem. Stanisław lubi eksperymentować
z innymi technikami malarskimi. Ulubione tematy malarskie to kraj-
obraz rodzinnych okolic, martwa natura, akt, a także obrazy surrea-
listyczne pełne bardzo osobistych metafizycznych nastrojów. Poza
sztuką, uwielbia jeździć samochodem, który sam prowadzi nogami.
Brał udział w rajdach samochodów terenowych 4x4. Stanisław Kmie-
cik od 1989 roku należy do Światowego Związku Artystów Malujących
Ustami i Nogami, a od 2005 roku jest jego członkiem zrzeszonym.
Podczas spotkania, artysta podzielił się osobistymi doświadczenia-
mi i przemyśleniami dotyczącymi osób uzdolnionych plastycznie, po-
strzeganych przez społeczeństwo jako niepełnosprawne. Spotkanie
miało interesujący przebieg - także dzięki towarzyszącej malarzowi
małżonce. (29.08.2022 r.)

>>> Jarmark Produktów
Lokalnych
Smacznie i kolo-
rowo! Na placu
przed kościołem
św. Ap. Piotra
i Pawła w Nysie
odbył się Jarmark
Produktów Lo-
kalnych połączo-
ny ze Świętem
Miodu oraz uro-
czystym otwar-
ciem Centrum Produktu Lokalnego Nyskiego Księstwa Jezior
i Gór.

Uczestnicy jarmarku oprócz zakupu certyfikowanych Produktów Lo-
kalnych Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w tym miodów i innych pro-
duktów pszczelarskich, mieli również możliwość degustacji lokalnych
wyrobów oraz wydojenia wiejskiej krowy.
Organizatorem wydarzenia była Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Ny-
sie oraz Nyskie Księstwo Jezior i Gór. (02.09.2022 r.)
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>>> Obchody 83. rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej
oraz Dnia Weterana

W piątek, 2 września, odbyły się uroczystości związane z ob-
chodami 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia
Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Pa-
mięć poległych uczczono złożeniem kwiatów pod pomnikiem
Patriotom Polskim na Placu Kopernika.

W uroczystości udział wzięli Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski,
przedstawiciele Gminy Nysa, Antoni Konopka członek Zarządu Wo-
jewództwa Opolskiego, senator Jerzy Czerwiński, służby munduro-
we, delegacje kombatantów, młodzież szkolna, harcerze, studenci,
stowarzyszenia, organizacje oraz mieszkańcy Nysy.
Podczas uroczystości zostały wręczone złote medale 40-lecia
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wyróżnieni złotym medalem
zostali: ppłk Dariusz Kowalski, mjr Jerzy Brańka, por. Józef Ligęza,
st. chor. Kazimierz Gawlik, chor. sztab. Kazimierz Chochliński oraz chor.
Roman Rypla. Odznaczenia wręczyli członek Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pułkownik Marek Kwiatkow-
ski, starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz oraz burmistrz Nysy Kordian
Kolbiarz.
Oprawę muzyczną uroczystości w Nysie zapewnili Miriam Szlempo
- absolwentka wokalistyki jazzowej oraz muzykoterapii, Wiktoria Woj-
dyła studentka Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Tomasz Woj-
dyła student Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie. (02.09.2022 r.)

>>> 11. edycja Narodowego
Czytania
W sobotę, 3 września, od-
była się jedenasta edycja
Narodowego Czytania,
podczas której uczestnicy
czytali „Ballady i romanse”
Adama Mickiewicza.
Utwory te zostały wybra-
ne nieprzypadkowo, po-
nieważ w tym roku przy-
pada dwusetna rocznica
ich pierwszej publikacji.

W akcji Narodowego Czytania wzięli udział m.in. Joanna Burska
członek Zarządu Powiatu Nyskiego, Małgorzata Bobak – Końcowa,

Edward Hałajko, Zbigniew Kułagowski, Marek Rymarz, ks. Henryk
Wolff oraz pracownicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Władysława Broniewskiego w Nysie.
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniły: Magdalena Mitoraj (al-
tówka), Aleksandra Redziak (akompaniament).
Warto dodać, że “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza wydane zos-
tały w Wilnie w 1822 roku. Opublikowanie 14 utworów uważane
jest za symboliczny początek romantyzmu. Tomik ballad dzisiaj uzna-
ny za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem w myśleniu
i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Utwory pełne grozy i hu-
moru zostały zaadresowane do wszystkich, całego społeczeństwa.
Dzieło odnosi się do wrażliwości i sentymentów odbiorcy, jedno-
cześnie nawiązując do ludowej wyobraźni. „Ballady i romanse”
osądzały rzeczywistości i dawały moralne przesłanie.
Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012
roku. Zostało zainicjowane wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza. (03.09.2022 r.)

>>> Wrześniowe Country

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej
w Nysie zorganizował już po raz kolejny integracyjną, otwartą
imprezę pn. „Wrześniowe Country". W wydarzeniu uczestniczyli
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Joanna Burska
członek Zarządu Powiatu.

Główny cel spotkania to integracja podopiecznych placówki - ludzi
niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, dla których
wydarzenie to jest wielkim świętem i okazją do dobrej zabawy, a także
promocja działalności ośrodka.
Atrakcji było wiele, zarówno dla tych najmłodszych, jak i trochę star-
szych, m.in. „polowanie na bizona”, „bieg w kowbojkach po prerii”,
nauka tańca w stylu country, wspólna zabawa, „ruchomy byk” i „płuka-
nie złota” oraz wiele innych. Na zmęczonych i wyczerpanych kow-
bojskimi szaleństwami czekał „Saloon ze strawą” i „Saloon ze słod-
kościami”. (08.09.2022 r.)

>>> Robocze spotkanie
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Nysie
W PCPR w Nysie odbyło się robocze spotkanie dotyczące
współpracy poszczególnych instytucji w zakresie realizacji
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób sto-
sujących przemoc w rodzinie.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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Głównym celem spotkania było wypracowanie właściwych działań,
które będą pomocne we współpracy pomiędzy placówkami, które
realizują wyżej wymienione zadania.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Polityki Społecz-
nej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Ośrodków
Pomocy Społecznej, przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych
oraz przedstawiciele PCPR w Nysie.
Warto dodać, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie po
raz kolejny uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Po-
lityki Społecznej na działania na rzecz ofiar przemocy w ramach Pro-
gramu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorial-
nego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
Edycja 2022r. W ramach projektu osoby zagrożone oraz doświad-
czające przemocy domowej będą mogły skorzystać z szeregu
działań pomocowych, w tym: pomocy psychologicznej, pomocy te-
rapeutycznej, poradnictwa prawnego, socjalnego, rodzinnego, zajęć
grupy wsparcia, udziału w treningu umiejętności społecznych.
(09.09.2022 r.)

>>> Za nami kolejny
rajd rowerowy!

Blisko 80 osób wzięło udział w zorganizowanym przez Staro-
stwo Powiatowe w Nysie oraz Klub Turystyki Kolarskiej "KTU-
KOL" Głuchołazy rajdzie. Licznie zgromadzonych rowerzystów
przywitali Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Joanna Burs-
ka członek Zarządu Powiatu Nyskiego.

Uczestnicy pokonali trasę liczącą 25 km, która prowadziła malow-
niczymi ścieżkami doliny Białej Głuchołaskiej. Trasa rajdu powadziła
przez tereny Obszaru Natura 2000 - „Doliną Białej Głuchołaskiej”:
Biała Nyska – Morów – Iława – Łączki – Markowice – Przełęk – Mo-
rów - Biała Nyska – Skorochów.
Imprezę zwieńczył poczęstunek, a każdy z uczestników otrzymał ze-
stawy upominkowe. (11.09.2022 r.)

>>> Jakub Zachara
nagrodzony przez Zarząd
Powiatu
W Starostwie Powiato-
wym w Nysie gościliśmy
niezwykle utalentowane-
go młodego sportowca -
Jakuba Zacharę, który wy-
walczył dwa złote meda-
le na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży oraz
zajął 6. miejsce w Europie
w biegu na 110 m przez
płotki podczas 16. Euro-
pean Youth Olimpic Festival. Jakub Zachara jest zawodnikiem
MULKS Juvenia Głuchołazy.

List gratulacyjny oraz nagrodę młodemu sportowcowi wręczyli An-
drzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Joanna Burska członek Zarządu
Powiatu życząc dalszych wspaniałych sukcesów.
Dziękujemy za reprezentowanie Powiatu Nyskiego na arenie krajowej
i międzynarodowej. Trzymamy kciuki! (12.09.2022 r.)

>>> Współpraca partnerska
pomiędzy Powiatem Nyskim
a Powiatem Stalowowolskim

W Stalowej Woli został podpisany list intencyjny w sprawie
współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Nyskim a Po-
wiatem Stalowowolskim. List intencyjny podpisali Janusz Za-
rzeczny starosta stalowowolski, Mariusz Sołtys wicestarosta sta-
lowowolski oraz Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski i Joanna
Burska członek Zarządu Powiatu.

Obszarem współpracy zawartego partnerstwa będzie wymiana doś-
wiadczeń w ramach zarządzania samorządowego, edukacji, promocji,
jak też wymiana kulturalna, współpraca organizacji pozarządowych oraz
szeroko rozumiana wzajemna pomoc. (14.09.2022 r.)

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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>>> 70-lecie partnerstwa
Powiatu Mainz-Bingen
i Prowincji Verona

W dniach 16-18 września delegacja z Powiatu Nyskiego prze-
bywała z oficjalną wizytą w partnerskim powiecie Mainz-Bin-
gen. Wyjazd odbył się na zaproszenie Starosty Dorothea Schä-
fer. Wizyta związana była z uroczystymi obchodami 70-lecia
partnerstwa Powiatu Mainz-Bingen i Prowincji Verona - jednego
z najstarszych w Europie. Powiat Nyski reprezentowali: Andrzej
Kruczkiewicz starosta nyski, Joanna Burska członek Zarządu Po-
wiatu oraz Izabela Kicak kierownik Referatu Promocji.

Z okazji 70-lecia partnerstwa powiatów, starosta nyski wręczył list
gratulacyjny obu regionom życząc dalszej tak owocnej współpracy,
rozwoju oraz realizacji planów. Wydarzenie było okazją do spotka-
nia zaprzyjaźnionych powiatów w szerszym gronie – przy wspólnym
stole zasiadły delegacje partnerskich samorządów gospodarzy.
Spotkanie z przedstawicielami samorządów było okazją do rozmo-
wy na wielu płaszczyznach, w tym na temat dalszej współpracy,
w dziedzinie pomocy społecznej oraz bieżącej sytuacji.
Dodatkowo, delegacja Powiatu Nyskiego spotkała się ze studenta-
mi PWSZ w Nysie, którzy przebywają w powiecie Mainz-Bingen na
praktykach w ramach programu Erasmus.
Warto podkreślić, Powiat Nyski oraz powiat Mainz-Bingen święto-
wało w ubiegłym roku 20-lecie nawiązania współpracy. Umowa part-
nerska pomiędzy samorządami została zawarta dniu 15 czerwca 2001
r. w nyskim muzeum. Dwudziestoletnia współpraca zaowocowała
w długą listę wspólnych działań i osiągnięć. (18.09.2022 r.)

>>> 83. rocznica agresji
sowieckiej na Polskę
i obchody Dnia Sybiraka

Na pl. Kopernika w Nysie, pod pomnikiem Patriotom Polskim
odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę agresji so-
wieckiej na Polskę i obchody Dnia Sybiraka. Owydarzeniach
sprzed osiemdziesięciu lat nikt nie może zapomnieć, dlatego
uczczono pamięć poległych i pomordowanych przez Armię Czer-
woną.

Uroczystości odbyły się z udziałem parlamentarzystów, władz sa-
morządowych, przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz Sy-
biraków, służb mundurowych oraz młodzieży szkolnej. Powiat Ny-
ski reprezentowali Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Joan-
na Burska członek Zarządu Powiatu.
Celem obchodów jest m.in. przypomnienie losu zesłańców i boha-
terów, którzy oddali życie za Ojczyznę i zasłużyli na naszą pamięć.
Obchody są symbolem naznaczenia ich życia, sposobem na zacho-
wanie w pamięci ich tragedii i tułaczego losu.
Uroczystość artystycznie uświetnili Wiktoria Wojdyła, studentka trze-
ciego roku wydziału wokalno – aktorskiego Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach, a także Tomasz Wojdyła, stu-
dent nyskiej PWSZ.
Na wniosek Związku Sybiraków Koło w Nysie, Zarząd Główny
Związku Sybiraków w uznaniu zasług za wsparcie statutowych
działań oraz pomoc Sybirakom w życiu codziennym wyróżnił Od-
znaką Honorową Józefę Gargolińską oraz Henryka Merkela.
(19.09.2022 r.)

>>> Zarząd Powiatu
na spotkaniu z poseł
Violettą Porowską

W Starostwie Powiatowym w Nysie Damian Nowakowski wice-
starosta nyski oraz Joanna Burska członek Zarządu Powiatu goś-
cili poseł na Sejm Violettę Porowską. Rozmowy dotyczyły
aktualnie realizowanych i planowanych przez Powiat Nyski in-
westycji. Poruszono również bieżące sprawy związane z funk-
cjonowaniem naszego Powiatu. (21.09.2022 r.)

>>> Jubileusz 30-lecia
pracy zawodowej
Jubileusz 30-lecia pracy zawodowej obchodzi Marzena Grubiak
dyrektor Zespołu Szkół w Głuchołazach.

Z tej okazji, życzenia oraz podziękowania za dotychczasową pracę
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Jubilatce mieli przyjemność
złożyć Andrzej Kruczkiewicz
starosta nyski oraz Kazimierz
Darowski naczelnik Wydziału
Edukacji i Kultury.
Dołączamy się do wszystkich
gratulacji i życzymy dużo zdro-
wia, pogody ducha oraz wszel-
kiej pomyślności, zarówno
w życiu zawodowym, jak i oso-
bistym. (22.09.2022 r.)

>>> Obchody 60-lecia
istnienia Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego

Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz uczestniczył w uroczys-
tościach jubileuszowych 60-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ny-
sie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardow-
skiego w Nysie świętował swoje 60-lecie istnienia. Z tej okazji An-
drzej Kruczkiewicz starosta nyski wręczył na ręce dyrektora placówki
Jacka Tyczki list gratulacyjny z podziękowaniami oraz życzeniami wie-
lu sukcesów w realizacji wszystkich planów i zamierzeń. W uro-
czystościach jubileuszowych uczestniczyli m.in. Opolski Kurator Oś-
wiaty Michał Siek, a także z ramienia powiatu skarbnik Powiatu Bo-
gusława Stankiewicz, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Kazimierz
Darowski oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kry-
styna Wilisowska oraz przedstawiciele szkół i placówek oświatowych
w Nysie. Uroczysty apel był okazją do licznych wspomnień oraz pre-
zentacji wielu osiągnięć i sukcesów wychowanków placówki. Wy-
darzenie uświetniły występy artystyczne przygotowane przez pod-
opiecznych Ośrodka. Po pełnym wrażeń spotkaniu goście mogli zwie-
dzić szkołę, wspominając dawne, wspaniałe chwile. (23.09.2022 r.)

>>> Medal dla Rady Powiatu
w Nysie
Rada Powiatu w Nysie otrzymała od Stowarzyszenia Polski PKS
medal honorowy "Zasłużony dla transportu publicznego Rze-

czypospolitej Pol-
skiej".

Honorowe odznacza-
nie z rąk prezes PKS w
Nysie Beaty Jurale-
wicz oraz Czesława
Biłobrana dyrektora
PKS ds. przewozów
odebrali wiceprze-
wodnicząca Rady Po-
wiatu Danuta Korze-
niowska oraz Bogdan
Wyczałkowski przewodniczący Rady Powiatu. (26.09.2022 r.)

>>> Za nami Jesienny spacer
po Borach Niemodlińskich

Mimo niesprzyjającej pogody, pierwszy jesienny spacer po Bo-
rach Niemodlińskich możemy uznać za udany! Wspaniała at-
mosfera, wysoka frekwencja, koszyk zebranych grzybów, las
pełen kolorów, uśmiechy na twarzach - tak można opisać je-
sienny spacer.

Uczestników spotkania przywitali Andrzej Kruczkiewicz starosta ny-
ski, Joanna Burska członek Zarządu Powiatu, Janusz Wójcik burmistrz
Korfantowa, Danuta Korzeniowska wiceprzewodnicząca Rady Po-
wiatu, Izabela Kicak kierownik Referatu Promocji oraz Beata Sza-
jowska-Sobek naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego.
Bory Niemodlińskie to największy i najpiękniejszy obszar leśny na
Opolszczyźnie. Unikatowość miejsca i jego walory przyrodnicze przy-
bliżyło podczas spaceru Nadleśnictwo Tułowice. Ogromna dawka cen-
nych informacji! Pyszny poczęstunek po długim spacerze przygo-
towało KGW w Przechodzie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom! Bardzo się cieszymy, że jest tak
wiele osób, które chciało z nami pospacerować! Zapraszamy na ko-
lejny spacer. (27.09.2022 r.)

>>> Spotkanie w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie
w Nysie
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Joanna Burska
członek Zarządu Powiatu uczestniczyli w roboczym spotkaniu
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z zawodowymi rodzinami zastępczymi, zorganizowanym przez
PCPR w Nysie.

Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z funkcjo-
nowaniem zawodowych rodzin zastępczych. (28.09.2022 r.)

>>> Rozmawiano
o bezpieczeństwie

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski spotkał się z Generałem
Brygady Straży Granicznej Adamem Jopkiem Komendantem
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. W spotka-
niu uczestniczył również Tomasz Szurmak naczelnik Wydziału
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.

Tematem spotkania było bieżące zarządzanie bezpieczeństwem mi-
gracji cudzoziemców na terenie powiatu nyskiego i ścisła współpra-
ca Straży Granicznej ze służbami kryzysowymi Starosty Nyskiego.
(29.09.2022 r.)

>>> Nagrodziliśmy
zwycięzców konkursu
kulinarnego "Zdrowe
drugie śniadanie"
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, Damian Nowakowski wice-
starosta nyski oraz Joanna Burska członek Zarządu Powiatu na-
grodzili zwycięzców konkursu kulinarnego "Zdrowe drugie śnia-
danie".

Przygotowane przez
Koła Gospodyń Wiej-
skich śniadania były
smaczne, kolorowe,
a przede wszystkim
zdrowe. Dziękujemy
wszystkim uczestni-
kom konkursu za po-
dzielenie się przepi-
sami na drugie śnia-
danie.

Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców:
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Jarnołtów
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Markowicach
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Hajdukach Nyskich
IV miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Karłowicach Małych
V miejsce - Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy

Wyróżnienia:
Koło Gospodyń Wiejskich Włodarzanki,
Koło Gospodyń Wiejskich Kępniczanki
Koło Gospodyń Wiejskich Biechów

Konkurs skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu po-
wiatu nyskiego. Jego głównym celem była promocja dziedzictwa ku-
linarnego powiatu nyskiego oraz promocja zdrowego odżywiania. Za-
daniem uczestników było przygotowanie zdrowego drugiego śnia-
dania wraz z przepisem na wykonanie śniadania, opisem walorów
zdrowotnych oraz wykonanie zdjęć potrawy.
Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców, zwracając przede
wszystkim uwagę na atrakcyjność wizualną (wygląd śniadania), wa-
lory zdrowotne oraz pomysłowość. (04.10.2022 r.)

>>> Powołanie nowego
Komendanta Powiatowego
Policji w Nysie

W Komendzie Powiatowej Policji w Nysie odbyła się uroczys-
tość związana z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego
Policji w Nysie. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu mia-
nował na tę funkcję mł. insp. Krzysztofa Urbana. Rozkaz w tej
sprawie wręczył mł. insp. Jacek Basik, zastępca opolskiego ko-
mendanta.
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Uroczystość odbyła się przy udziale przedstawicieli władz samo-
rządowych, służb mundurowych oraz policjantów. Powiat Nyski re-
prezentował Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski.
Panu Komendantowi serdecznie gratulujemy i życzymy realizacji
wszystkich planów, samych sukcesów w służbie, aby służba była
zawsze źródłem osobistej satysfakcji i powodem do dumy.
(04.10.2022 r.)

>>> Spotkanie partnerskie
z przedstawicielami Powiatu
Mainz-Bingen
Delegacja partnerskiego Powiatu Mainz-Bingen przebywała
z oficjalną wizytą w powiecie nyskim. Wizyta odbyła się po dwu-
letniej przerwie spowodowanej pandemią.

Podczas spotkania rozma-
wiano przede wszystkim
o dalszej współpracy prze-
biegającej głównie na płasz-
czyznach kultury i edukacji,
a także poruszone zostały
tematy będące wyzwaniem
dla każdego powiatu, m.in. in-
westycje, szpitale, bezpie-
czeństwo. Wiele uwagi po-
święcono również wojnie w
Ukrainie oraz pomocy ucho-
dźcom z Ukrainy.
Starosta Mainz-Bingen Dorothea Schäfer przekazała środki medyczne
na ręce starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza. Materiały me-
dyczne i lekarstwa trafią do szpitala w Radziechowie w Ukrainie. Po-
moc jest pokłosiem bardzo dobrej współpracy z naszym regionem
partnerskim.
Na przestrzeni 20 lat Powiat Nyski oraz Mainz-Bingen wspierały się
w wymianie wzajemnych doświadczeń na gruncie społecznym, gos-
podarczym i kulturalnym. Teraz otrzymaliśmy niesamowitą pomoc,
za którą jesteśmy ogromnie wdzięczni.
Szczególnie w tych czasach ważna jest współpraca na szczeblu lo-
kalnym. Kto dobrze się zna, ceni ludzi, ten chce żyć w pokoju… - pod-
kreśla starosta Mainz - Bingen Dorothea Schäfer. (10.10.2022 r.)

>>> 70-lecie Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych
w Nysie
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, jedna z największych
nyskich szkół obchodziła jubileusz 70 - lecia.

Z tej okazji, wielu absolwentów i dawnych nauczycieli szkoły, sa-
morządowcy, przedstawiciele świata akademickiego, ludzie biznesu
i wielu przyjaciół szkoły wzięło udział w wyjątkowych uroczystoś-
ciach. Niejedna łza popłynęła po policzku, niejedno serce zabiło szyb-
ciej, odżyło niejedno wspomnienie.
Dyrektor szkoły Krzysztof Dorożyński skierował słowa podziękowania
do tych wszystkich, którzy tworzyli 70-letni dorobek szkoły, kreo-

wali pozytywny wizerunek oraz wspierali szkołę. Dyrektor podzię-
kowania skierował również do byłych dyrektorów, nauczycieli,
wychowawców, którzy swym zaangażowaniem, postawą i talentem
pedagogicznym utorowali drogę sukcesów dydaktyczno-wycho-
wawczych. Dziękował za przekazywaną wiedzę, kształcenie umie-
jętności, za trud wychowania wielu pokoleń. Uroczystość była
okazją do osobistego zbliżenia się z jej tradycją, systemem wartoś-
ci i wypracowaną renomą. Jubileusz 70-lecia to połączenie tradycji
z nowoczesnością, doświadczenia z młodością.
Podczas uroczystości głos zabrał Andrzej Kruczkiewicz starosta ny-
ski, który w imieniu Zarządu Powiatu złożył dyrektorowi, rodzicom,
gronu pedagogicznemu, absolwentom i uczniom serdeczne gratulacje
i podziękowania za codzienną pracę, a także pogratulował dotych-
czasowych sukcesów. Zwieńczeniem uroczystych obchodów były
występy artystyczne.
Powiat Nyski reprezentowali Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski,
Joanna Burska członek Zarządu Powiatu, skarbnik Powiatu Bo-
gusława Stankiewicz, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Kazi-
mierz Darowski, naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Jacek Tarnowski oraz radny Rady Powiatu Damian Wylężek.
(15.10.2022 r.)

>>> Podziękowania
za współpracę
Andrzej Kruczkiewicz sta-
rosta nyski otrzymał od klu-
bu sportowego KS Beach Vol-
ley Nysa podziękowania za
wsparcie i dobrą współpracę
w sezonie 2022.

My również dziękujemy za emo-
cje, jakie dostarczają organizo-
wane turnieje siatkówki pla-
żowej i przekazujemy wyrazy
uznania dla całego środowiska
sportowego za wkład w podnoszenie poziomu sportu oraz promo-
cję naszego powiatu. (17.10.2022 r.)

>>> Podsumowanie konkursu
"Nie hejtuję - motywuję"
W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Nysie Carolinum odbyło
się podsumowanie konkursu w ramach ogólnopolskiej kampanii
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społecznej „Nie hejtuję – motywuję” połączone z warsztatami
dla młodzieży biorącej udział w konkursie ze szkół ponadpod-
stawowych w powiecie nyskim.

Filmy przygotowane przez uczniów były na bardzo wysokim pozio-
mie. Uczniowie wykazali się pomysłowością oraz ogromną wiedzą.
Zwycięzcy konkursu:
I miejsce Klasa IV LSP z Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych
w Nysie. Nagroda: wycieczka do Wrocławia lub Krakowa do teat-
ru na wybraną sztukę o wartości do 7 tys. zł.
II miejsce Klasa II A z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
„Medyk" w Nysie. Nagroda: wyjście do kina na wybrany film dla całej
klasy.
III miejsce Klasa I TG z Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Nysie. Wyjście na kręgle + 5 x duża pizza.
Komisja konkursowa przyznała także trzy następujące wyróżnienia:
Klasa III TG Z CKZiU w Nysie - każdy uczeń otrzymał karty poda-
runkowe na gratisowe muchy lub krawaty ufundowane przez Panią
Annę Cieleń – właścicielkę Mody Męskiej XAWER.
Klasa 3 mg i 2 p z I Liceum Ogólnokształcącego Carolinum w Nysie
– zaproszenie na sesję fotograficzną (5 zdjęć) ufundowaną przez Pa-
nią Annę Szczepańską – właścicielkę studia fotograficznego „W ka-
drze – Anna Szczepańska”.
Klasa I A z Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie – prze-
jażdżka zabytkowym tramwajem po Wrocławiu wraz ze zwiedzaniem
miasta – ufundowana przez Panią Roksanę Cendrowską – Właści-
cielkę ZUP Nysa.
Nagrody zwycięzcom wręczyli Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski
oraz Małgorzata Gruszka prezes Zarządu Nyskiego Klubu Biznesu.
Konkurs miał charakter edukacyjny. Celem konkursu było budowanie
świadomości szkodliwości występowania zjawiska hejtu wśród
społeczeństwa, w szczególności młodzieży, która z racji niedojrzałości
emocjonalnej i braku wykształconych mechanizmów obronnych nie
radzi sobie z hejtem. W dzisiejszym świecie, zdominowanym przez
INTERNET i wirtualne życie w sieci, gdzie często ludziom się wyda-
je, że są anonimowi i bezkarni hejt jest niestety wszechobecny i jest
bardzo niebezpieczny. Hejt może przybierać różne formy i nie ma on
nic wspólnego z krytyką, która ma na celu zmianę czyjejś opinii, hejt
ma na celu wywołanie negatywnych emocji w adresacie. Powodem
nie lubienia adresata hejtu jest najczęściej zazdrość dlatego hejt po-
jawia się razem z popularnością, urodą albo z sukcesem danej oso-
by, własne kompleksy czy też niedojrzałość emocjonalna unie-
możliwiająca stosowanie krytyki. (18.10.2022 r.)

>>> Dzień Edukacji Narodowej
Nauczyciele i pracownicy oświaty ze szkół prowadzonych
przez Powiat Nyski obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystości, które odbyły się we wtorek, 18 paź-
dziernika, w Muzeum Powiatowym w Nysie, Andrzej Krucz-

kiewicz starosta nyski nagrodził nauczycieli oraz dyrektorów,
którzy swoją pracą i zaangażowaniem szczególnie zasłużyli na
wyróżnienie.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Kruczkiewicz starosta
nyski, radni Rady Powiatu Anna Ziółkowska-Woźny, Tomasz Jazie-
nicki, Damian Wylężek przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury
i Promocji, sekretarz Powiatu Beata Szajowska-Sobek, naczelnik Wy-
działu Edukacji i Kultury Kazimierz Darowski, Opolski Kurator Oś-
wiaty Michał Siek oraz poseł na Sejm Rajmund Miller. Uroczystość
zgromadziła również grono pedagogów i dyrektorów placówek oś-
wiatowych z terenu powiatu nyskiego.
W przemówieniu, starosta złożył pedagogom i pracownikom oświaty,
w imieniu własnym oraz całego Zarządu Powiatu serdeczne życze-
nia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wyraził wielkie uznanie dla ich
trudnej pracy edukacyjnej i życzył wielu dalszych sukcesów w nau-
czaniu młodzieży.
Uroczystość uświetniły występy uczniów oraz absolwentów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskie-
go w Nysie. (18.10.2022 r.)

>>> Z planszówką
po polsko-czeskim pograniczu

19 października, odbyło się spotkanie seniorów z Polski
i Czech w ramach projektu "Z planszówką po polsko-czeskim
pograniczu".

Uczestników przywitał Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski. Spot-
kanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy projektu
wspólnie spędzili czas przy grach planszowych, prezentujących wa-
lory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-cze-
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skiego. Warto dodać, że gry powstały w ramach realizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Nysie projektu i otrzymał je każdy uczest-
nik. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Nysy z przewodnikiem.
Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pra-
dziad oraz ze środków budżetu państwa. (19.10.2022 R.)

>>> Podsumowanie Olimpiady
wiedzy o finansach
publicznych

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie odbyło
się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom
Olimpiady wiedzy o finansach publicznych, zorganizowanej przez
Wydział Nauk Ekonomicznych i skierowanej do młodzieży szkół
średnich.

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski wraz z rektorem uczelni Prze-
mysławem Malinowskim wręczyli finalistom dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez Powiat Nyski. (21.10.2022 r.)

Zwycięzcami olimpiady zostali:
I miejsce: Konrad Szwec z nyskiego Carolinum
II miejsce: Magdalena Sosulska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Nysie
III miejsce: Oliwia Dojka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie

>>> Sukces nyskich szkół
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski pogratulował wyników
dwóm najlepszym szkołom średnim z powiatu nyskiego, któ-
re uplasowały się na wysokich miejscach w Sportowym
Współzawodnictwie Szkół Województwa Opolskiego za rok
szkolny 2021/2022.

We współzawodnictwie sportowym udział brały 84 szkoły z woje-
wództwa opolskiego. W pierwszej szóstce uplasowały się dwie szkoły
z powiatu nyskiego: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Ny-
sie (II miejsce) oraz I Liceum Ogólnokształcące w Nysie (VI miejsce).

Klasyfikacja szkół:
1. ZS 1 Kędzierzyn-Koźle - 702 pkt
2. ZSiPO Nysa - 676 pkt
3. PLO IX Opole - 593 pkt

4. ZS Olesno - 582 pkt
5. LO Strzelce Opolskie - 576 pkt
6. I LO Nysa - 534 pkt
7. PLO VI Opole - 478 pkt
8. ZSE Brzeg - 462 pkt
9. ZSZ 1 Brzeg - 443 pkt
10. ZSO Kluczbork - 424 pkt

W klasyfikacji powiatów powiat nyski uplasował się na 4. miejscu!
(03.11.2022 r.)

>>> Piękny gest
od Stowarzyszenia
Nyskich Pszczelarzy

Prezes Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Jerzy Duda wraz
z Judytą Potoczak przekazali 20 litrów różnorodnego miodu dla
dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu ny-
skiego. Warto dodać, że Stowarzyszenie już od kilku lat regu-
larnie przekazuje miody dla naszych dzieci. Dzielenie się tym
słodkim darem, przejdzie już chyba do tradycji.

Słodki i zdrowy prezent z rąk prezesa nyskiego Stowarzyszenia Pszcze-
larzy odebrała Sylwia Sadowska-Klimas dyrektor Centrum Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych. W spotkaniu uczestniczyła również
Joanna Burska członek Zarządu Powiatu, która nie kryła zadowole-
nia z podarunku i bardzo dobrej współpracy z Stowarzyszeniem.
(03.11.2022 r.)
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>>> XXXIV Ogólnopolskie
Biegi Crossowe w Korfantowie
Z okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
na stadionie miejskim w Korfantowie, odbyły się XXXIV Ogól-
nopolskie Biegi Crossowe, które skupiły dzieci, młodzież, tre-
nerów oraz wszystkich miłośników lekkoatletyki. Łącznie do te-
gorocznych biegów zgłosiło się blisko 700 uczestników.

Zawody organizowane są od 1987 roku - są to jedne z najstarszych
biegów niepodległościowych w Polsce.
Dodajmy, że na najlepszych zawodników w każdej z kategorii wie-
kowej czekały pamiątkowe dyplomy, medale i sportowe upominki.
Ponadto każdy z uczestników wziął udział w losowaniu nagród,
w tym dwóch rowerów górskich.
Trzeba przyznać, że rywalizacja o miejsce w pierwszej 6-tce była za-
cięta. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy osiągnięć spor-
towych oraz tym uczniom, którym dopisało szczęście w losowaniu
cennych nagród.
W wydarzeniu wzięli udział Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, Jo-
anna Burska członek Zarządu Powiatu oraz wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Danuta Korzeniowska, którzy uhonorowali zwycięzców.
(04.11.2022 r.)

>>> I miejsce dla PCPR
w Nysie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajęło I miejsce
w XXIX Ogólnopolskim konkursie "Pracodawca - organizator
pracy bezpiecznej" w kategorii I zakład pracy zatrudniający do
49 osób.

Konkurs organizowany był przez Państwową Inspekcję Pracy. Ce-
lem konkursu było promowanie pracodawców, którzy organizują pra-
cę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pra-
cy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. Nasze Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie spisało się na medal! Gratulacje na ręce dy-
rektor PCPR w Nysie Krystyny Wilisowskiej oraz całego zespołu złożył
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski. (08.11.2022 r.)

>>> Odsłonięcie tablicy
upamiętniającej MKZ NSZZ
„Solidarność” Ziemia Nyska
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski uczestniczył w odsłonię-
ciu tablicy upamiętniającej nyski Międzyzakładowy Komitet
Założycielski NSZZ „Solidarność” Ziemia Nyska. Pierwszą
organizację, która na naszym terenie walczyła z komunizmem
i o prawa pracowników nyskich zakładów pracy.

Tablica pamiątkowa powstała z inicjatywy społecznego komitetu gro-
madzącego byłych działaczy nyskiej „Solidarności” - „Nigdy więcej
13 grudnia”. Została ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej.
Tablica została umieszczona na kamienicy przy ul. Zjednoczenia, któ-
ra była pierwszą siedzibą nyskiej Solidarności, która powstała w na-
szym mieście 26 września 1980 r. na mocy tzw. Porozumień Sierp-
niowych. (10.11.2022 r.)

>>> Święto Służby Cywilnej
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski wziął udział w uroczys-
tościach z okazji Dnia Święta Służby Cywilnej, które miały miejs-
ce w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
Podczas uroczystości pracownikom cywilnym zostały wręczone
listy gratulacyjne oraz upominki.

W Komendzie Powiatowej Policji w Nysie oraz w podległych ko-
misariatach policji w Paczkowie, Otmuchowie, Głuchołazach i Kor-
fantowie obok służby pełnionej przez funkcjonariuszy - munduro-
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wych, policyjne szeregi zasila także 41 pracowników cywilnych. Oso-
by te są zatrudnione na różnych stanowiskach pracy, w wielu dzie-
dzinach, począwszy od pracowników administracyjno-biurowych, spe-
cjalistów ds. finansów, transportu, pracowników dbających o czys-
tość budynków, kończąc na specjalistach od łączności oraz informatyki.
To właśnie pracownicy cywilni, obok policjantek i policjantów nyskiej
jednostki, mają istotny wkład we właściwe funkcjonowanie komendy,
dzięki czemu Policja jest postrzegana jako profesjonalna instytucja.
(10.11.2022 r.)

>>> 104. Rocznica Odzyskania
Niepodległości

11 listopada 1918 r. to dzień wyjątkowy w historii Polski. Ziś-
ciły się wówczas marzenia o życiu w wolnym, suwerennym kra-
ju. Co roku, w rocznicę tych wydarzeń, obchodzone są w Ny-
sie uroczystości mające upamiętnić odzyskanie niepodległoś-
ci. Również w tym roku przedstawiciele władz samorządowych,
parlamentarzyści, kombatanci, służby mundurowe, młodzież
szkolna, studenci, reprezentanci wielu organizacji, instytucji
społecznych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy złożyli wień-
ce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego.

Powiat Nyski reprezentowali Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, Jo-
anna Burska członek Zarządu Powiatu, Maria Żukowska- Jacykowska
wieceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz radni Rady Powiatu w Ny-
sie.
Uroczystość uświetniły występy Tomasza i Wiktorii Wojdyło oraz
wyjątkowych gości, którzy przyjechali z partnerskiego miasta
Kołomyja na Ukrainie - Chór „Światło Taworu”. (11.11.2022 r.)

>>> Powiat Nyski wzorem
dla innych

Zarząd Powiatu w Nysie gościł samorządowców z powiatu wie-
luńskiego, Marka Kielera starostę wieluńskiego oraz Krzysztofa
Dziubę wicestarostę wieluńskiego. Celem wizyty było zapo-
znanie się z przebiegiem procesu inwestycyjnego budowy w po-
wiecie nyskim trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych.
(16.11.2022 r.)

>>> Sukces w konkursie
międzynarodowym

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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Jolanta Sajek - Stadnik nauczyciel w ZPS w Nysie, instruktor-
ka tańca i fitnessu, wspólnie z Zespołem "Folk Fantazja" z Kę-
dzierzyna -Koźla i "Vida de Salsa" z Nysy brali udział w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Tanecznym w Tajlandii zdobywając
5 pucharów, medale oraz odznaki.

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Joanna Burska członek Za-
rządu Powiatu złożyli na ręce pani Jolanty gratulacje oraz podzię-
kowania za reprezentowanie powiatu nyskiego na arenie między-
narodowej. (16.11.2022 r.)

>>> Wsparcie osób
potrzebujących w sezonie
zimowym

W Starostwie Powiatowym w Nysie, Andrzej Kruczkiewicz sta-
rosta nyski przewodniczył obradom Powiatowego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego. Spotkanie poświęcone było zapew-
nieniu pomocy społecznej dla osób potrzebujących wsparcia
w sezonie zimowym 2022/2023.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, gminnych
ośrodków pomocy społecznej oraz służb mundurowych. Rozmawiano
o przygotowaniu na sytuacje kryzysowe związane z nadchodzącą porą
roku. (18.11.2022 r.)

>>> Podziękowano
pracownikom socjalnym
za ich trudną pracę
21 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień Pracownika So-
cjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich pra-
cowników pomocy społecznej. Z tej okazji, Andrzej Kruczkie-
wicz starosta nyski zaprosił dyrektorów powiatowych jedno-
stek pomocy społecznej do wspólnego świętowania, by po-
dziękować im za trud włożony w pracę na rzecz drugiego
człowieka.

Spotkanie było okazją do złożenia życzeń, podziękowań, a także wy-
razów uznania za niełatwą, ale jakże pożyteczną i odpowiedzialną pra-

cę, za wyrozumiałość i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz
osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
Starosta na ręce dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dyrektor Centrum Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych przekazał listy gratulacyjne oraz upo-
minki. (21.11.2022 r.)

>>> Ponad 3 mln zł
na publiczny transport
zbiorowy

3 262 275, 60 zł to kwota jaką Powiat Nyski pozyskał w ramach
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Umowę na dofinansowanie do przewozów autobusowych o cha-
rakterze użyteczności publicznej w Opolskim Urzędzie Wojewódz-
kim podpisali Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Damian No-
wakowski wicestarosta nyski.
Dzięki tym środkom mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejs-
cowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pra-
cy, szkół, placówek zdrowia i instytucji publicznych.
Warto dodać, dla województwa opolskiego została przyznana kwo-
ta 30 239 690,91 zł. (23.11.2022 r.)
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Zbliża się koniec roku. Proszę powiedzieć,
jaki był ten rok dla Powiatu Nyskiego?
Rok 2022 był rokiem trudnym, ale bardzo in-
tensywnym. Mieliśmy wiele planów, wspa-
niałe założenia budżetowe, pozyskane środ-
ki na inwestycje, środki z programów rządo-
wych. Większość rzeczy udało nam się zrea-
lizować. Rozpoczęliśmy budowę trzech pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych, prze-
prowadziliśmy szereg remontów w szkołach
czy budynkach powiatowych. Wykonaliśmy
termomodernizację głuchołaskiego szpitala,
mamy już nowoczesne pracownie tomogra-
fii komputerowej. Wyremontowaliśmy
i przebudowaliśmy kilkanaście odcinków
dróg powiatowych. Pozyskaliśmy wiele mi-
lionów środków rządowych. Jest tych działań
naprawdę sporo, co bardzo cieszy. Ogrom-
nie cieszą mnie też ekologiczne inwestycje,
gdzie walczymy o czyste powietrze, staramy
się również realizować odpowiednie nasa-
dzenia roślinne. Jest też cała masa drobniej-
szych inwestycji, które pokazują bardzo dy-
namiczne tempo prac. Co prawda nie obyło
się bez problemów, ponieważ zaraz na po-
czątku roku konflikt zbrojny za naszą wschod-
nią granicą troszeczkę, można powiedzieć,
przeszkodził w realizacji naszych planów
budżetowych. Ceny poszły w górę, ale na
szczęście ten rok się kończy. Daliśmy radę.
Większość inwestycji jest zrealizowana bądź
też realizuje się zgodnie z harmonogramem.
Teraz planujemy budżet na rok 2023. Będzie
to też budżet trudny, ponieważ sytuacja na
rynku międzynarodowym, powodująca in-
flację, wzrost cen mediów, wzrost cen su-
rowców sprowadza się do tego, że dzisiaj
przetargi znacznie przewyższają kwoty, któ-
re mieliśmy zaplanowane. W związku z tym,
jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z niektórych
założeń po to, żeby dołożyć środki do tych
inwestycji, które są najpilniejsze.

Jak będzie wyglądał w takim razie budżet
na 2023 rok?
Budżet na rok 2023 będzie wynosił ponad
218 milionów złotych. Tutaj z inwestycjami
można powiedzieć, że troszeczkę wyhamu-
jemy, ponieważ będziemy kontynuować in-
westycje rozpoczęte w roku 2022. Mowa tu-
taj o budowie dwóch placówek opiekuńczo-
wychowawczych w Otmuchowie i w Nysie,
budowie sali gimnastycznej w Rolniku,
a także zakup pięciu autobusów do PKS.
Będziemy chcieli nadal rozwijać nasz program
Powiat Nyski czysta energia, czyli mówimy

tutaj o inwestycji w panele fotowoltaiczne.
Dzisiaj już widzimy, że to inwestycja bardzo
dobra, ponieważ ceny energii rosną, a dzię-
ki temu możemy znacznie ograniczać kosz-
ty. Oczywiście w 2023 roku będzie też dużo
środków przeznaczonych na modernizację
dróg, ponieważ wiemy, że każda gmina,
każde sołectwo chce, żeby u nich te drogi
były równe, bezpieczne. Zabezpieczyliśmy
w budżecie też środki na wkład własny. Jeżeli
tylko pojawi się program Polski Ład numer 3,
to będziemy aplikować o dodatkowe wspar-
cie. Pozostałe środki zaplanowaliśmy na za-
dania z tytułu ochrony zdrowia, administra-
cji, ochronę środowiska, kulturę oraz wspar-
cie sportu młodzieży. Te wszystkie pie-
niądze mamy zabezpieczone w naszym
budżecie. Myślę, że sytuacja na świecie uleg-
nie poprawie i ten rok 2023 będzie lepszy od
tego, który teraz się kończy.

Powiat Nyski został również liderem inwe-
stycji w województwie opolskim…
Tak, to była wielka niespodzianka. Ranking
opublikowało najbardziej opiniotwórcze cza-
sopismo o samorządzie terytorialnym "Wspól-
nota". Cieszy to nas bardzo, że wśród wszyst-
kich powiatów w województwie opolskim,
powiat nyski pod względem inwestycji jest li-
derem. Nasze działania zostały docenione.

Widzę codziennie jak powiat pięknie się
rozwija, powstaje nowa infrastruktura. To
ogromna radość i motywacja do dalszej
ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców nasze-
go powiatu. W latach 2019-2021 wydat-
kowaliśmy na inwestycje 105 859 681 zł.
Zrealizowaliśmy szereg zadań, które wpłynęły
na stabilny rozwój właściwie we wszystkich
dziedzinach nadzorowanych przez samo-
rząd. W budżecie na 2023 rok przeznacza-
my ponad 37 milionów na inwestycje, czyli
będą to nowe inwestycje, plus dokończenie
tych obecnie już rozpoczętych.

Czego życzyłby Pan naszym mieszkańcom
na nachodzące Święta Bożego Narodzenia
i na Nowy Rok 2023?
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia, wszystkim mieszkańcom naszego
powiatu życzę wielu radosnych przeżyć,
spotkań z bliskimi, odpoczynku od trosk i wy-
zwań życia codziennego. Oby zdrowie nie
dokuczało. Niech święta Bożego Narodzenia
staną się dla Państwa źródłem nadziei, siły
i wszelkiego dobra. Życzę także, by nowy
2023 rok przyniósł same dobre chwile oraz
spełnienie planów i zamierzeń. Niech będzie
dla Państwa szczęśliwy!
Przyłączamy się do tych życzeń i dziękuje-
my za rozmowę.

Rozmowa z Damianem Nowakowskim,
wicestarostą nyskim

ROZMOWA
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Powiat Nyski zakończył kolejne inwestycje drogowe w zakre-
sie przebudowy dróg powiatowych. Głównym celem wykona-
nych działań inwestycyjnych było zwiększenie bezpieczeństwa
oraz komfortu użytkowników dróg.
Z roku na rok powiększa się lista projektów inwestycyjnych dotyczących
dróg powiatowych, co przedkłada się na poprawę ich standardu użyt-
kowego. Przygotowując i realizując zadania inwestycyjne powiat korzysta
z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego, dzięki czemu znacząco
obniżamy wydatkowanie własnych środków budżetowych - wyjaśnia Da-
mian Nowakowski, wicestarosta nyski.

W 2022 roku zostały zakończone następujące zadania:

>>> Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O Aleja Wojska
Polskiego w Nysie

Całkowita wysokość nakładów poniesionych na to zadanie wyniosła
8 504 508,23 zł, z czego 3 235 000,00 zł stanowiło dofinansowa-
nie z środków budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg.

W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę drogi po-
wiatowej na łącznej długości 1 533 m, obejmującą m.in.: wykona-
nie nowej nawierzchni jezdni, chodniki oraz ścieżkę pieszo-rowerową,
system odwodnienia, zatoki parkingowe dla samochodów osobowych,
energooszczędne oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pio-
nowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym bariery zabez-
pieczające oraz radarowe mierniki prędkości.
Zastosowane rozwiązania w postaci aktywnych znaków na przejś-
ciach dla pieszych, wyniesionej tarczy skrzyżowania oraz odcinków
nawierzchni o podwyższonej szorstkości w znaczący sposób podniosły
poziom bezpieczeństwa, szczególnie niechronionych użytkowników
jakimi są piesi.

>>> Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze
oddziaływania przejść dla pieszych

Wydatki poniesione na realizację tego zadania zamknęły się kwotą
1 765 000,00 zł, z czego 941 792,00 zł stanowiło dofinansowanie
z środków budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Zadanie dotyczyło poprawy bezpieczeństwa na ist-
niejących przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych.
Dzięki realizacji zadania udało się podnieść bezpieczeństwo pieszych
na ośmiu przejściach zlokalizowanych w Głuchołazach (ul. Po-
wstańców Śląskich), Konradowie, Korfantowie (ul. Kościuszki), Ny-
sie (ulice: Kraszewskiego, 3 Maja, Mickiewicza, Rodziewiczówny),
Otmuchowie (ul. Sienkiewicza), Paczkowie (ul. Mickiewicza), Reńskiej
Wsi oraz Skorochowie.

Przy realizacji działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych zastosowano m.in. dedykowane oświetlenie
z oprawami energooszczędnymi w technologii LED, urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego (progi, bariery, radarowe mierniki pręd-
kości), oznakowanie poziome i pionowe w tym znaki aktywne, od-
cinki nawierzchni o podwyższonej szorstkości. Wszystkie te elementy
znacząco podniosły poziom bezpieczeństwa na zmodernizowa-
nych przejściach.

>>> Remont odcinków dróg nr 1526 O Korfantów-Puszyna
-granica powiatu oraz 1530 O Rączka-Przydroże
Wielkie-Ścinawa Nyska-granica powiatu

Całkowity koszt wykonanych robót wyniósł 6 263 000,00 zł z cze-
go kwota 3 034 018,16 zł stanowiła dofinansowanie z środków
budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmowało remont dróg na łącznej długości 12 842 m zrea-
lizowany w zakresie nowej jezdni, umocnienia poboczy gruntowych
mieszanką kamienną oraz oznakowania poziomego i pionowego.

>>> Remont drogi powiatowej nr 1553 O relacji
Stary-Grodków-Żarów

Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Powiatem Brzeskim, co po-
zwoliło na kompleksowe wykonanie działań remontowych, zapew-
niających dogodne połączenie komunikacyjne dla mieszkańców miejs-
cowości Żarów. Zdegradowana droga gruntowa otrzymała nową na-
wierzchnię bitumiczną, pobocza umocnione kruszywem oraz ozna-
kowanie. Wysokość nakładów poniesionych przez Powiat Nyski
na to zadanie wyniosła 431 000,00 zł.

Kolejne inwestycje zakończone
INWESTYCJE
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Uroczyste otwarcie pracowni odbyło się 24
października przy udziale znamienitych
gości: Poseł na Sejm Violetty Porowskiej,
Poseł na Sejm Katarzyny Czochary, Woje-
wody Opolskiego Sławomira Kłosowskie-
go, przedstawicieli władz samorządowych
Starosty Nyskiego Andrzeja Kruczkiew-
cza, Wicestarosty Nyskiego Damiana No-
wakowskiego, Członka Zarządu Powiatu
Henryka Kamińskiego, Radnych Rady Po-
wiatu w Nysie Janusza Zapióra i Czesława
Biłobrana, Burmistrza Głuchołaz Edwarda
Szupryczyńskiego, zastępcy Dyrektora ds.
ekonomiczno-finansowych Opolskiego Od-
działu Wojewódzkiego NFZ Małgorzaty
Boruk, a także Dyrektora szpitala Artura
Grychowskiego, Ordynatora oddziału pul-
monologicznego dr Zygmunta Konieczne-
go i personelu medycznego.
Tomograf komputerowy, który zakupiony
został dzięki środkom finansowym pozys-
kanym w ramach Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 oraz dofinansowaniu
z budżetu powiatu nyskiego, pozwoli spraw-
niej i szybciej diagnozować pacjentów w sy-
tuacji, gdy lekarze muszą niemal natychmiast
uzyskać informację o stanie chorego, by móc
podjąć dalsze działania.
„Cieszymy się, że dzięki naszym staraniom, to-
mograf będzie służył pacjentom i usprawni pra-
cę lekarzy. Dobra diagnostyka jest naj-
ważniejsza, jeżeli chodzi o to, żeby szybko

i sprawnie zdiagnozować chorobę. Tomograf
komputerowy może bardzo szybko i precy-
zyjnie wyłapać nawet najmniejsze zmiany
nowotworowe, dlatego taki sprzęt jest bez-
względnie konieczny. Szpital w Głuchołazach
ma wybitne osiągnięcia, jeżeli chodzi nie tyl-
ko o leczenie covidowych pacjentów, ale rów-
nież pacjentów z różnymi przypadłościami
płuc. To jednostka, która na mapie kraju sta-
nowi bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o le-
czenie płuc i rehabilitację pulmonologiczną,
dlatego musi być wyposażona w sprzęt naj-
wyższej jakości” - mówiła Violetta Porows-
ka Poseł na Sejm.
Powiat Nyski przeznaczył środki finansowe
w wysokości ok. 400 tys. zł na adaptację po-
mieszczeń przeznaczonych na pracownię to-
mografii komputerowej. Znajdująca się w niej
profesjonalna aparatura wykorzystywana
będzie do diagnostyki i oceny leczenia pa-
cjentów leczonych na oddziale chorób płuc
głuchołaskiego szpitala, a szczególnie pa-
cjentów leczonych z powodu chorób no-
wotworu układu oddechowego. Starania
o zabezpieczenie finansowe na realizację tej
inwestycji trwały prawie 3 lata.
„Tomograf komputerowy to urządzenie, które
staje się już pewnym standardem, i dziś, żeby
zrobić dokładne i szybkie badania taki sprzęt po-
winien być na wyposażeniu każdego szpitala.
Powiat Nyski przyczynił się do tego, aby taki
sprzęt znalazł się w naszym głuchołaskim szpi-

talu” - mówi Andrzej Kruczkiewicz, staros-
ta nyski.
W porównaniu do klasycznego zdjęcia RTG
klatki piersiowej badanie TK pozwala pre-
cyzyjnie ocenić zmiany zapalne, pokazać
zmiany niewidoczne w dotychczasowej
klasycznej formie obrazowania płuc oraz
uwidocznić zaawansowanie włóknienia
w konsekwencji Covid-19. Ma to zasadni-
cze znaczenie w planowaniu leczenia i pó-
źniejszej rehabilitacji.
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 funkcjonuje w ra-
mach podstawowego szpitalnego zabez-
pieczenia 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.

Nowy tomograf komputerowy
w głuchołaskim szpitalu

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach otwarta została nowa pracownia tomo-
grafii komputerowej. Wyposażona w nowoczesnej klasy tomograf umożliwi diagnostykę i leczenie pacjentów na najwyższym
poziomie.

INWESTYCJE

Pracownia tomograficzna w Głuchołazach

Otwarcie pracowni tomograficznej
w Głuchołazach
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Pani Dyrektor, pracuje Pani z dziećmi od kil-
kunastu lat. Czy miała Pani kiedyś wątpli-
wości, że wybrała ten zawód, a nie inny?
Decyzję o podjęciu pracy z dziećmi, młod-
zieżą podjęłam wiele lat temu wybierając
studia pedagogiczne. Zawsze chciałam pra-
cować z drugim człowiekiem, uczyć, po-
magać. Mój pierwszy wybór to praca
w szkole, z której byłam bardzo zadowolo-
na, jednak po kilku latach dokonałam innej
decyzji.
Z pracą w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych dla dzieci związana jestem już od
ponad dwudziestu lat. Moja historia z dzie-
ćmi w placówkach rozpoczęła się jeszcze,
gdy pracowałam w szkole. Pewnego dnia do-
wiedziałam się, że w Nysie jest takie miejs-
ce, taki dom, gdzie mieszkają dzieci i młod-
zież pozbawiona okresowo opieki rodzi-
cielskiej. Byłam bardzo ciekawa tego miejs-
ca, chciałam tam być, odwiedzić to miejsce
i tak trafiłam do placówki pełnej niezwykłych
dzieci, gdzie każdy miał coś wspaniałego
w sobie. Nie potrafiłam po pierwszym spot-
kaniu już tam nie wrócić. Czułam, że to jest
miejsce dla mnie, że będę tam potrzebna.
W tym zwykłym-niezwykłym domu po-
czułam, że to jest moja zawodowa przystań.
Zanim podjęłam pracę i podpisałam umowę,
zostałam na ponad rok wolontariuszem.
To był dla mnie bardzo cenny czas. Dziś
wiem, że ten okres pozwolił mi poznać taj-
niki tej pracy i przygotował mnie do przy-
szłych obowiązków. Dwa razy w tygodniu
odwiedzałam dzieci, pomagając im w nau-
ce, organizując im zajęcia świetlicowe, za-
bawy. Bardzo ważne były dla mnie wszyst-
kie rozmowy z nimi, zwierzenia. To wszyst-
ko sprawiało, że zbliżałam się do nich coraz
mocniej. Czułam, że obdarzają mnie zaufa-
niem, dzielą się ze mną swoimi smutkami
i radościami, aż wreszcie był taki moment
gdy poczułam, że jestem dla nich ważna i po-
trzebna, wtedy dojrzałam do decyzji, że to
jest praca dla mnie. Po półtora roku wo-
lontariatu zostałam wychowawcą, a po kil-
ku latach zaproponowano mi prowadzenie
tego domu. Nigdy nie żałowałam swojej de-

cyzji, swojego wyboru. Dziś nie wyobrażam
sobie innego miejsca pracy.

Czy trudno jest być dyrektorem placówki
opiekuńczo-wychowawczej? Co sprawia
największe trudności?
Do zadań dyrektora należy organizowanie
i sprawowanie nadzoru nad świadczonymi
w placówce działaniami opiekuńczymi, wy-
chowawczymi, terapeutycznymi i dydak-
tycznymi, zgodnie z potrzebami dzieci, po-
szanowaniem ich praw, przyjętymi stan-
dardami i przepisami prawnymi. Te wszyst-
kie zadania to bardzo duża odpowiedzial-
ność, przede wszystkim za bezpieczeństwo
i życie dzieci powierzonych mi przez Sądy
Rodzinne. Jako dyrektor placówek mam
mnóstwo administracyjnej pracy, spotkań.
Obecnie prowadzę przy pomocy swoich ko-
ordynatorów-kierowników trzy placówki
w naszym powiecie. Razem pod opieką
mamy 72 dzieci od 5. do 18. roku życia. To
duże wyzwanie, a najważniejsza sprawa, to
tak zorganizować pracę, aby na bieżąco być
z wszystkimi informacjami dotyczącymi
życia placówek, tj. wiedzieć, co się dzieje u
dzieci, jakie są problemy, sukcesy. Praca dy-
rektora to nie tylko praca z dziećmi, roz-
wiązywanie problemów, ale również praca,
rozmowy z wychowawcami i kadrą specja-
listyczną, poszukiwanie różnych nowych
metod pracy, rozwiązań. Do moich obo-
wiązków należą spotkania, rozmowy z ro-
dzicami biologicznymi dzieci, ich rodzinami,
jak również współpraca z instytucjami taki-
mi jak PCPR, sądy, policja, szkoły itp. No
i w związku z tak wieloma zadaniami, od-
powiedzialnością często przekonuję się, że
doba jest za krótka…Tak jak pewnie w
każdej pracy nie tylko są sukcesy, ale i tez
porażki, problemy.
Dla mnie największym problemem jest to,
że pomimo, iż w każde nasze dziecko sta-
ramy się włożyć jak najwięcej pracy, przy-
gotować go do samodzielnego życia, to
jednak nadal obserwujemy brak planu na
przyszłość – zagubienie, niepewność jutra,
jak i brak myślenia przyszłościowego. To jest

bardzo duży problem wśród naszych dzie-
ci. Bardzo często idą oni w ślady rodziców,
czyli utrzymują się ze świadczeń socjal-
nych, wpadają w nałogi oraz nie chcą po-
dejmować pracy. Oczywiście nie mam na
myśli wszystkich, tylko niektórych, ale wia-
domo, że chciałabym zniwelować ten pro-
blem do minimum. Moim marzeniem jest,
aby wszystkim moim dzieciom, które są
i były pod naszą opieką powiodło się w życiu,
aby były szczęśliwe. Bo przecież nic się dla
mnie nie zmieniło od tych dwudziestu paru
lat... Nie ma u mnie dziecka, które nie byłoby
wyjątkowe…

A co sprawia, że na Pani twarzy pojawia się
uśmiech każdego dnia?
Uśmiech, radość na dziecka twarzy od-
zwierciadla mój uśmiech. Cieszą mnie infor-
macje, gdy jest decyzja, że dziecko, które bar-
dzo czekało i pragnęło - wraca do swoich ro-
dziców, gdy uda rozwiązać się nurtujący pro-
blem związany z funkcjonowaniem dziecka,
gdy ktoś dostrzega naszą ciężką codzienną
pracę, postępy u naszych dzieci. Jestem za-
wsze wzruszona, kiedy ktoś ciepło opowia-
da o moich dzieciach, chwali je. Wtedy jes-
tem nie tylko radosna, ale i bardzo z nich dum-
na. Oczywiście do dzieci trafia również taki
pozytywny przekaz - to bardzo dla nich
ważne, potrzebne, to ich buduje, a mi doda-
je skrzydeł i wiary, że razem z zespołem ro-
bimy dobrą „robotę”. Nie wyobrażam sobie
takiej pracy, żeby z niechęcią do niej przy-
chodzić. A problemy pewnie były, są i zawsze
jakieś będą - trzeba je po prostu pokonywać.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia,
proszę powiedzieć jak wyglądają przygo-
towania do świąt i wigilia w placówce? Na
pewno jest to dla wszystkich trudny czas…
Boże Narodzenie to dla wielu z nas czas

Niezwykła rozmowa
z Sylwią Sadowską - Klimas,
dyrektor Centrum Placówek

Opiekuńczo- Wychowawczych
w Paczkowie

Sylwia Sadowska - Klimas, dyrektor CPOW
w Paczkowie
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radości, miłości i spotkań z bliskimi. Niestety
każdego roku w moich placówkach zostaje
kilkoro podopiecznych, którzy nie mogą li-
czyć na wsparcie rodziny. Idealnie byłoby,
aby wszystkie dzieci mogły spędzić okres
świąt ze swoimi rodzinami.
Część dzieci wyjeżdża do swoich domów ro-
dzinnych. Oczywiście, zanim to nastąpi i wy-
rażę zgodę, musi być również zgoda sądu,
i oczywiście zgoda samego dziecka. Musimy
być pewni, że dziecko będzie bezpieczne
i spędzi święta spokojnie. Musimy mieć
również pewność, że ta rodzina się stara
i w okresie świąt jest w stanie zapewnić mu
spokój i bezpieczeństwo. Niestety, nie każdy
ma do kogo pojechać i garstka dzieci zawsze
zostaje u nas. Staramy się, by święta wy-
glądały tak, jak te w każdej rodzinie. Mamy
swoje tradycje i co roku już przed świętami
ubieramy choinkę, stroimy dom, wtedy za-
czyna się tworzyć magiczny klimat. Wcześ-
niej dzieci pieką i ozdabiają pierniczki, przy-

gotowujemy ozdoby świąteczne dla na-
szych zaprzyjaźnionych osób, sponsorów.
Dzieci z pracownikami własnoręcznie wy-
konują kartki świąteczne, które rozsyłamy,
rozwozimy do wszystkich naszych przyjaciół.
W naszych domach obchodzimy zawsze
dwie wigilie. Jedna jest dla wszystkich dzie-
ci oraz pracowników (kilka dni przed praw-
dziwą wigilią), druga tzn. kalendarzowa
24 grudnia. Wszystkie wigilie są tak samo
ważne i bardzo uroczyste. 24 grudnia wie-
czerza spożywana jest przez dzieci, które nie
otrzymały zgody na wyjazd do domu i pra-
cownika dyżurującego na zmianie po-
południowej. Chciałabym podkreślić, że dla
pracowników placówki święta to szczegól-
ny czas, bo dzielą go między pracę a swo-
je rodziny. Działamy całodobowo. Zawsze
są osoby, które spędzają świąteczny czas
z dziećmi. W tej pracy nie da się inaczej,
a ludzie, którzy u nas pracują, mają tego
świadomość.

Kolacje wigilijne pomagają nam przygotować
panie kucharki, które przygotowują trady-
cyjne potrawy. Dzieci również angażują się
i chętnie uczestniczą w robieniu ciast, słod-
kości, w dekoracji stołu wigilijnego. W wi-
gilijny wieczór dbamy o to, żeby wszyscy
ubrali się odświętnie. Kolacja wygląda tak
samo jak w każdym innym domu. Łamiemy
się opłatkiem, śpiewamy kolędy, pod cho-
inką zawsze znajdą się upragnione prezen-
ty. Jest dużo radości, wzruszeń… Cieszę się,
że personel placówki zawsze świętuje z dzie-
ćmi, że w tym dniu cały dom przepełniony
jest ciepłem, radością i magią.
Mimo wszystko wigilia to trudny czas dla
dzieci. Prawda jest taka, że jakie nie byłyby
ich rodziny, domy, to zawsze chciałyby
spędzać czas z najbliższymi, z mamą i tatą,
z rodziną. Staramy się, by miały trochę
tego domowego klimatu, jednak zdajemy so-
bie sprawę, że nie zawsze o takich świętach
marzą.

Po raz kolejny poznaliśmy laureatów konkursu „Najlepsze
przedsięwzięcie Odnowy Wsi w Powiecie Nyskim”. Konkurs
ten to jeden z elementów wsparcia sołectw uczestniczących
w programie Odnowy Wsi. Organizowany jest w naszym po-
wiecie od 2012 roku. Ma na celu wypromowanie najlepszych
i najbardziej innowacyjnych przykładów aktywności miesz-
kańców z terenów wiejskich.
Cieszę się, że jako władze Powiatu możemy wspierać lokalne inicjatywy.
Mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się również wspomóc
realizacje wielu ciekawych i wyczekiwanych przez mieszkańców za-
mierzeń i inwestycji, a nasze sołectwa będą się ciągle rozwijały i pięk-
niały z pożytkiem dla mieszkańców całego powiatu - podkreśla Da-
mian Nowakowski, wicestarosta nyski.

1. miejsce (3500 zł) otrzymało sołectwo Zwanowice.
2. miejsce (2000 zł): sołectwo Niwnica, sołectwo Sławniowice,
sołectwo Sowin.
3. miejsce ex aequo (1500 zł) sołectwo Ścinawa Nyska, sołectwo
Szklary.
Komisja przyznała też trzy wyróżnienia (1000 zł) dla sołectw: Ko-
rzękwice, Czarnolas, Wilamowa.
Wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Powiatowym w Nysie.
Nagrody wręczyli: Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, Damian No-
wakowski wicestarosta nyski, Joanna Burska członek Zarządu Po-
wiatu, Zbigniew Karnaś przewodniczący Komisji Środowiska i Roz-
woju Obszarów Wiejskich Rady Powiatu Nyskiego, Danuta Ko-
rzeniowska wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Jacek Tar-
nowski naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Projekty dotyczyły m.in. rewitalizacji świetlic wiejskich, remiz, bu-
dowy siłowni zewnętrznych, aktywizacji mieszkańców wsi podczas
imprez, festynów, porządkowania terenów wiejskich, zakupu
urządzeń edukacyjnych, nasadzenia krzewów, traw, kwiatów,
drzew owocowych, doposażenia boisk sportowych, wymiany
ogrzewania.
Warto dodać, na realizację zadań w ramach powiatowego programu

Odnowa Wsi, Powiat Nyski w 2022 r. przyznał kwotę w wysokości
84 500 zł. Środki te pozwoliły na dofinansowanie 34 projektów.
Na przestrzeni lat funkcjonowania programu, podczas realizowa-
nej wspólnie z gminami inicjatywy na rzecz rozwoju środowisk wiej-
skich przeznaczono już blisko 2 miliony złotych, a wartość zreali-
zowanych projektów wyniosła ponad 9 milionów. Program Odnowy
Wsi umożliwia realizację projektów wspomagających rozwój
sołeckiej wspólnoty. Pozwala społecznościom sołeckim doposażać
oraz zwiększać możliwości organizacji rozmaitych przedsięwzięć
w swoich sołectwach. Mieszkańcy naszych sołectw dbają zarów-
no o miejsca wspólne wsi, jak również o swoje gospodarstwa, po-
przez liczne nasadzenia czy cykliczne sprzątania wsi, tak by stwo-
rzyć miejsce przyjazne dla siebie, jak i przybywających turystów.
Realizacja powiatowego programu odmieniła oblicze wielu miejs-
cowości.
Środki przeznaczone na Program Odnowy Wsi i realizacja projektów
to bez wątpienia bardzo dobra inwestycja w rozwój mieszkańców
świadomie zmieniających swoje otoczenie.

Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

Pierwsze miejsce w konkursie „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi w Po-
wiecie Nyskim” otrzymało sołectwo Zwanowice
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>>> Świąteczne inspiracje kulinarne
Przepisy, które prezentujemy są efektem
ogłoszonego przez starostę nyskiego An-
drzeja Kruczkiewicza konkursu kulinarnego
„Świąteczne inspiracje”. Konkurs skierowa-
ny był do działających na terenie powiatu ny-
skiego kół gospodyń wiejskich. Może war-
to zmienić nieco zaplanowane już świątecz-
ne menu i... dać się zainspirować naszym cu-
downym kołom gospodyń wiejskich. Każdy
z tych przepisów brzmi niezwykle smacznie,
spróbujcie!

>>> Bożonarodzeniowa kaczka
z żurawiną w winnym sosie
gruszkowym
Koło Gospodyń Wiejskich Hajduki Nyskie

Składniki:
2 piersi z kaczki, 4 gwiazdki anyżu
olej
½ litra białego wina
2 duże gruszki
2 łyżki octu winnego
25 dag żurawiny
1 łyżeczka suszonej szałwii
listki szałwii do dekoracji
2 łyżki mąki ziemniaczanej
sól
pieprz
Sposób przygotowania:
Piersi z kaczki nacieramy solą, pieprzem
i szałwią. Przekładamy piersi z kaczki do
szczelnie przykrytej miski i odkładamy na 12
godzin do lodówki. Po upływie czasu

przekładamy do naczynia żaroodpornego
posmarowanego olejem. Pieczemy pod przy-
kryciem 40 min w temperaturze 180 stopni.
Po upływie czasu polewamy kaczkę po-
wstałym wywarem, potem dodajemy grusz-
ki i wino. Pieczemy dalej 15 minut. Wyjmu-
jemy gruszki, powstały wywar przelewamy
do garnka, do wywaru dolewamy ocet, żura-
winę. Mąkę ziemniaczaną rozprowadzamy
w małej ilości wody i zagęszczamy sos, któ-
ry doprawiamy solą, pieprzem i cukrem. Go-
tujemy dalej przez 10 min.
Pierś z kaczki kroimy w plastry, polewamy so-
sem, dekorujemy gwiazdkami anyżu, listka-
mi szałwii.

Zima na talerzu

Planowana wystawa czasowa "Świat Bis-
kupów Wrocławskich Książąt Nyskich"
oraz działania jej towarzyszące (katalog wy-
stawy, koncerty, konferencja naukowa) wpi-
sują się w obchody 800-lecia nadania praw miej-
skich Nysie. Rok 2023 będzie szczególnym dla mieszkańców Nysy
i okolic, dlatego muzeum jako instytucja kultury pragnie włączyć się
w obchody tego niezwykłego jubileuszu. Wystawa "Świat Biskupów
Wrocławskich Książąt Nyskich" jest próbą ukazania najświetniejszego
okresu w dziejach miastach, kiedy to zyskało ono miano "Śląskie-
go Rzymu". Osią ekspozycji będzie sztuka baroku, jednakże histo-
ria miasta zostanie ukazana również poprzez poszczególne ekspo-
naty począwszy od średniowiecza po XIX wiek. Wystawa będzie opie-
rała się na trzech treściowych filarach - historii, religii oraz mece-
nacie artystycznym. Muzeum Powiatowe w Nysie zaprezentuje nie
tylko eksponaty ze zbiorów własnych, ale także najlepsze przykłady
złotnictwa śląskiego wypożyczone ze skarbca bazyliki mniejszej św.
Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, obiekty przechowywane
w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, Archiwum Pań-
stwowym w Opolu, Muzeum Diecezjalnym w Opolu, Muzeum Na-
rodowym we Wrocławiu oraz Muzeum Archidiecezjalnym we
Wrocławiu. Prezentacja zabytków wyjdzie poza obszar wyznaczo-
ny dla wystaw czasowych - wejdzie w przestrzeń ekspozycji stałej,
która zostanie odpowiednio przearanżowana. Ważnym elementem

towarzyszącym wystawie będzie również bogaty program eduka-
cyjny, obejmujący kuratorskie i tematyczne zwiedzanie, wykłady, lek-
cje i warsztaty muzealne, przeznaczone dla odbiorców indywi-
dualnych oraz grup szkolnych.
Już dziś serdecznie zapraszamy!

Zapowiedź wystawy "Świat Biskupów
Wrocławskich Książąt Nyskich"

Widok Nysy z “Kroniki świata” H. Schedla, drzeworyt, Norymberga 1493,
ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Nysie

Karl Dankwart, “Portret Karola Ferdynanda
Wazy”, olej na płótnie, 2. poł. XVII w.,

ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Nysie

Czas trwania wystawy: 20 maja – 10 grudnia 2023 r.
Konferencja naukowa: 8-9 czerwca 2023 r.

Koncert muzyki barokowej: 8 grudnia 2023 r.
Kuratorka wystawy i osoba odpowiedzialna za projekt:

Ewelina Kwiatkowska
www.muzeum.nysa.pl
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Kaczkę można podać z kluskami śląskimi lub
purée ziemniaczanym albo modrą kapustą.

>>> Kaczka nadziewana kaszą gryczaną,
suszonymi leśnymi grzybami z sosem
z wędzonych śliwek
Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich
w Kamienicy

Składniki:
kaczka,
Marynata:
olej rzepakowy 7 łyżek
sól 1 łyżka
pieprz czarny 1 łyżeczka
papryka słodka mielona 1/4 łyżka
papryka ostra ¼ łyżeczki
majeranek suszony 1 łyżka
rozmaryn 1/2 łyżeczki
oregano 1 łyżeczka,
czosnek 2 ząbki
czosnek niedźwiedzi suszony 1 łyżeczka
Farsz:
300 g kaszy gryczanej
1 cebula
70 g suszonych grzybów leśnych
pieprz i sól do smaku
2 łyżki masła
Sos:
Do wywaru z kaczki dodajemy wędzone
śliwki pokrojone w małą kosteczkę gotujemy
5-10 min doprawiamy solą i pieprzem do
smaku,
Przygotowanie:
1. Wszystkie składniki marynaty mieszamy na
jednolita masę.
2. Kaczkę myjemy i nacieramy marynatą na
zewnątrz i w środku. Odkładamy do lodów-
ki na 10-12 godzin.
3. Kaszę gryczaną zalewamy lekko osoloną,
wrzącą wodą (2 szklanki), odstawiamy na 1
godzinę. Następnie dokładnie odsączamy z
wody.
4. Cebulę i namoczone grzyby drobno po-
siekać. Na patelni rozgrzać masło, pod-
smażyć cebulę, dodać grzyby i smażyć 4-5
min. Do farszu na patelni dodać kaszę
i wszystko wymieszać, doprawić do smaku
solą i pieprzem.
4. Po zamarynowaniu wypełniamy wnętrze
kaczki letnim farszem.
5. Nicią bawełnianą zaszywamy otwory przy
szyi i od strony nóżek.
6. Wkładamy kaczkę do rękawa do piecze-
nia, kładziemy na blaszkę i pieczemy w pie-
karniku w temperaturze 180 stopni przez
półtorej godziny.
7. Po tym czasie przecinamy rękaw, pole-
wamy kaczkę wytworzonym tłuszczem kil-
ka razy. Pieczemy jeszcze przez 30 min.
8. Podajemy z kaszą z wnętrza kaczki z sosem
z wędzonych śliwek i ulubioną surówką.

>>> Ryba w sosie porowo-śmietanowym
ze świątecznym chlebem pszennym
Koło Gospodyń Wiejskich Markowice
Składniki:
800 dag fileta ryby (najlepiej miruna bez skó-
ry)
50 dag pora
½ kostki masła (100g)
300 g śmietanki 30%, 2 jajka
½ szklanki oleju
mąka ok. 3 łyżki
przyprawy: vegeta, sól, pieprz biały
Przygotowanie:
Filety z ryby kroimy w mniejsze porcje, osu-
szamy ręcznikiem papierowym, posypujemy
białym pieprzem i solą. Następnie obtaczamy
go w roztrzepanym jajku i mące. Na rozgrza-
nym oleju obsmażamy z obu stron na złoty ko-
lor. Pora dokładnie myjemy i kroimy w cie-
niutkie piórka. W rondlu rozgrzewamy masło,
wrzucamy pokrojony por i dusimy na małym
ogniu ciągle mieszając. Następnie na koniec
wlewamyśmietanką i gotujemychwilę, ażśmie-
tanka się zredukuje i zgęstnieje. W naczyniu do
zapiekania układamy podpieczone kawałki
ryby zalewamy sosem porowym, zapiekamy
pół godziny w temp 160 C.
Rybę podajemy z sosem porowym i świeżym
chlebem pszennym.

>>> Chlebek pszenny świąteczny
Składniki:
1kg mąki pszennej tortowej
3 jajka, 1 kostka drożdży
½ szklanki oleju
3 szklanki ciepłego mleka
1 płaska łyżka soli
Przygotowanie:
Do wysokiej miski przesiać mąkę pszenną tor-
tową. Zrobić dołek i wbić jajka. Do miseczki
kruszymy drożdże, dodajemy odrobinę cuk-
ru i ½ szklanki ciepłego mleka. Mieszamy
dokładnie i odstawiamy na ok.10 min do wy-
rośnięcia.
Rozczyn po wyrośnięciu wylać do mąki, wy-
rabiać dodając pozostałe mleko. Pod koniec
wyrabiania dodać olej. Gdy ciasto będzie ela-
styczne wykładamy je do keksówki wyłożonej
papierem do pieczenia (2 szt.).
Odstawiamy do wyrośnięcia. Po tym czasie
smarujemy roztrzepanym jajkiem, posypu-
jemy sezamem lub makiem. Piec ok. 45 min
w temp. 170 C.

>>> Makowa fantazja
Koło Gospodyń Wiejskich Hajduki Nyskie
Składniki:
7 jajek
1 szklanka cukru
1 szklanka oleju
2 szklanki mąki tortowej
1 szklanka maku sypkiego

½ szklanka orzechów włoskich siekanych
olejek migdałowy
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Sposób przygotowania:
Białka ubić na sztywno, dodać cukier, dalej
ubijać. Dodać żółtka, olejek migdałowy. Na-
stępnie dodać mąkę wymieszaną z pro-
szkiem do pieczenia i orzechami. Mieszać de-
likatnie. Wylać całą powstałą masę na blasz-
kę wysmarowaną masłem i posypaną bułką
tartą.
Ciasto pieczemy w temperaturze 180 stop-
ni przez około 1 godzinę.
Ciasto po ostudzeniu polać polewą, ozdobić
kandyzowanym plastrem pomarańczy.

>>> Polewa czekoladowa
Składniki:
150 g masła
½ szklanka cukru pudru
3 łyżki kakao
Sposób przygotowania:
Rozpuścić w garnku masło, dodać cukier pu-
der, wymieszać. Po przestudzeniu polewa
czekoladowa jest gotowa do użycia.

>>> Kandyzowana pomarańcza
Składniki:
2 pomarańcze
2 szklanki cukru
2 szklanki wody
Sposób przygotowania:
Pomarańcze myjemy, kroimy w plastry 5mm.
Do garnka wlewamy wodę, wsypujemy cu-
kier, mieszamy i gotujemy do momentu
całkowitego rozpuszczenia cukru. Plastry
pomarańczy wkładamy do gotującego się sy-
ropu. Gotujemy do momentu, gdy owoce
będą szkliste. Odstawiamy do ostudzenia. Na-
stępnego dnia czynność powtarzamy. Po wy-
studzeniu, wyjmujemy plastry. Plastry po-
marańczy suszymy w suszarce około 2 go-
dziny. Dekorujemy ciasto plastrami poma-
rańczy.

>>> Delicje śliwkowe w białym puchu
Koło Gospodyń Wiejskich Goraszowice
Składniki:
wędzona śliwka węgierka
bita śmietana kremówka (min. 30%)
orzechy włoskie
czekolada gorzka
w wersji dla dorosłych: rum
Sposób przygotowania:
Wędzone śliwki moczymy dobę w wodzie (w
wersji dla dorosłych w rumie). Po tym czasie
drylujemy, i w uzyskane miejsce wkładamy
pół orzecha włoskiego. Układamy ściśle na
półmisku. Ubijamy śmietanę kremówkę,
można dodać kilka kropel soku z cytryny i cuk-
ru pudru. Wykładamy na śliwki, równamy,
ścieramy gorzką czekoladę. Schładzamy.
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Ścieżka edukacyjna „Las biskupi” powstała w 2005 roku,
w kompleksie lasów położonych w okolicy wsi Wilemowice,
na granicy dwóch powiatów: nyskiego i ząbkowickiego.
Ścieżka tworzy pętlę o długości ok. 4 km, rozpoczyna się i koń-
czy na miejscu parkingowym przy leśniczówce oraz prowadzi
przez 11 niezwykle ciekawych miejsc przystankowych.

Tablice edukacyjne zlokalizowane na trasie przekazują informacje
o gospodarzu lasu - Nadleśnictwie Prudnik, a także zaznajamiają

z informacjami na temat szkółki leśnej, zbiornika małej retencji, lasu
wielogatunkowego, geologicznej przeszłości okolicznych tere-
nów, chronionych gatunków roślin i zwierząt Lasu biskupiego, funk-
cji lasu, roli genów w życiu drzew, ochrony lasu i jego odnawiania,
a także pożaru i jego skutków. Na trasie ścieżki znajduje się kilka
obiektów powiązanych z jej tematyką – szkółka leśna, dwa zbior-
niki małej retencji oraz wyrobisko w kraterze starego wulkanu.
Na ścieżce znajduje się także drewniana wiata z możliwością roz-
palania ogniska.

„Miejsce, do którego zawsze wracam, kiedy poszukuję wyciszenia i resetu. Spacer tą
ścieżką zawsze uświadamia mi, jak ważne jest życie w zgodzie z naturą.”

Radny Rady Powiatu w Nysie, Przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury i Promocji – Damian Wylężek

Moje ulubione miejsce w powiecie nyskim to...

A jakie są Wasze ulubione miejsca w powiecie nyskim? Piszcie do nas na adres redakcja@powiat.nysa.pl.
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Przydroże Małe (gmina Korfantów) było miejscem spotkania
króla pruskiego Fryderyka II z austriackim feldmarszałkiem Neip-
pergiem.

W 1740 roku wybuchła wojna Austrii z Prusami o panowanie nad
Śląskiem (I wojna śląska, 1740-1742). Jednym z najbardziej pamiętnych
wydarzeń I wojny śląskiej była bitwa pod Małujowicami (10.04.1741
r.). Po pierwsze dlatego, że jej skutkami politycznymi było powsta-
nie w niedługim czasie antyhabsburskiej kolacji - do zwycięskich Prus
dołączyły Francja, Bawaria, Saksonia i Hiszpania. Po drugie zaś dla-
tego, że bitwa ta stworzyła podstawy legendy o niezrównanych wa-
lorach pruskiej armii i o nadzwyczajnych zaletach pruskiego piechura.

9 października 1741 r. w pałacu w Przydrożu Małym spotkali się Fry-
deryk II z reprezentującym Marię Teresę, feldmarszałkiem wojsk au-
striackich, Wilhelmem Reinhardem von Neippergiem. Zawarto
wówczas ściśle tajną konwencję przydroską (niem. Kleinschnellendorf
Konvention), pomiędzy Prusami a Austrią, która torowała Fryde-
rykowi II przyłączenie Śląska do Prus. Należy pamiętać, że konwencja
ta nie kończyła konfliktu, zakończył go dopiero podpisany we
Wrocławiu, 11.06.1742 r., pokój.

Z okazji 120. rocznicy podpisania „konwencji przydroskiej” i
przyłączenia Śląska do Prus, 9 października 1862 r. przed pałacem
w Przydrożu Małym stanął pomnik Fryderyka II. Jego autorem był
berliński rzeźbiarz Eduard Uhlenhuth, natomiast odlew, w 1862 r.,
wykonał H. Gladenbeck. Marmurowy cokół pod postument przy-
gotował Mentzel z Nysy. Pomnik razem z postumentem miał około
3,7 m wysokości. W 1891 roku pomnik trafił do Opola, gdzie stanął
na placu Wolności. W 1933 roku został pocięty w Gliwicach, a na-
stępnie wykonano nowy odlew ze spiżu, który trafił na opolski Ry-
nek. Pomnik stał w tym miejscu do 6 kwietnia 1945 r., kiedy to praw-
dopodobnie został zatopiony w Młynówce przez radzieckich żołnie-
rzy.

Czy wiesz, że…..?
TURYSTYKA

Pałac w Przydrożu Małym

Aplikacja mobilna Powiat Nyski - dar-
mowa aplikacja dla mieszkańców po-
wiatu nyskiego została zaktualizowana.
Co nowego czeka na użytkowników apli-
kacji?

Mobilna aplikacja to całkowicie darmowe na-
rzędzie, które przydaje się zarówno turystom,
jak i mieszkańcom. Dzięki aplikacji, za po-
średnictwem telefonu bądź tabletu można
poznać zabytki, atrakcje turystyczne, czy
skorzystać z przykładowych tras zwiedzania.
Jednym z elementów aplikacji są propozycje
questów, które są znakomitym połączeniem
dobrej zabawy z poznawaniem regionu, jego
historii, kultury czy walorów przyrodniczych.
Aplikacja dostępna jest w wersji polskiej i cze-
skiej. Jest do pobra-
nia za darmo w
sklepach dla
s y s t e m ó w
Android oraz
iOS. Aplikacja
nie tylko

ułatwia użytkownikowi pozyskiwanie nie-
zbędnych informacji, ale sprawia również, że
poznawanie powiatu nyskiego staje się nie-
zapomnianą zabawą.
Aplikacja została wyposażona w moduł SIE-
CI TRAS z route-plannerem. Korzystając
z aplikacji użytkownik może wytyczyć własną
trasę i nawigować po niej z uwzględnieniem
wprowadzonej sieci tras.
Wprowadzony został również moduł PO-
CZTÓWKA, który umożliwia użytkowniko-
wi aplikacji stworzenie pocztówki zawie-
rającej własne zdjęcie (selfie) z wcześniej przy-
gotowaną ramką. A następnie wysłania jej
w formie pocztówki do znajomych lub na
portale społecznościowe takie jak Facebook.
Warto dodać, nasza aplikacja otrzymała
wyróżnienie w kategorii aplikacja mobilna
w X edycji konkursu na najlepsze projekty
promujące gminy, miasta i regiony „Róża Re-
gionów 2021”. Aplikacja działa już blisko dwa lata i przez ten

czas była odwiedzana przez liczne grono
użytkowników.

Nowe funkcje w aplikacji mobilnej
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ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA NR 4
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  2288  lluutteeggoo  22002233  rr..  LLiissttyy  nnaaggrrooddzzoonnyycchh  sszzuukkaajjcciiee  

ww  kkoolleejjnnyymm  nnuummeerrzzee,,  kkttóórryy  uukkaażżee  ssiięę  jjuużż  ww  mmaarrccuu..  RReegguullaammiinn  kkoonnkkuurrssuu  zznnaajjdduujjee  ssiięę  nnaa  ssttrroonniiee  wwwwww..ppoowwiiaatt..nnyyssaa..ppll  
RRoozzwwiiąązzaanniiee  kkrrzzyyżżóówwkkii  nnrr  33:: TTęężżnniiaa  ssoollaannkkoowwaa..

LLiissttaa  nnaaggrrooddzzoonnyycchh::  AAnneettaa  DDyybbiicchh,,  JJaannuusszz  MMaazzuurr,,  PPiioottrr  KKoozziioołł,,  SSttaanniissłłaaww  RRoobbaakk,,  DDaarriiuusszz  MMaarrggooll..  GGRRAATTUULLUUJJEEMMYY!!

1. „….. Rzym” - miano, którym określa się Nysę.
2. Rozdroże pod …… - miejsce w Górach Opawskich, gdzie

krzyżują się szlaki turystyczne (żółty i niebieski). Nazwa wiąże
się z legendą istniejącego tu wyrobiska, na dnie którego miały
znajdować się wrota do piekieł.

3. Kwiat z herbu Nysy.
4. Jego głowę trzyma Judyta na jednym z obrazów w nyskim Mu-

zeum Powiatowym. 
5. Patron I Liceum Ogólnokształcącego w Nysie (Carolinum).
6. Dom …. Miejskiej w Nysie (obecnie siedziba biblioteki).
7. …… biskupi w Otmuchowie. 
8. Christoph, jezuita i astronom, pierwszy rektor gimnazjum je-

zuickiego w Nysie.

9. Bastion …. Jadwigi w Nysie.
10. Miejscowość, z której pochodzi marmur użyty do budowy

fontanny Trytona w Nysie.
11. …. Ewangelista – patron paczkowskiego, najsłynniejszego 

w Europie Środkowej kościoła warownego. 
12. Imię obecnego przewodniczącego Rady Powiatu w Nysie.
13. Miasto w powiecie nyskim z kodem pocztowym 48-370.
14. Charles, jeniec nyskim kazamatów wiosną 1916 roku, pre-

zydent Francji w latach 1959-1969.
15. Miejscowość w powiecie nyskim, w której znajduje się Cen-

tralne Muzeum Jeńców Wojennych.
16. Nowa nazwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ny-

sie (skrót).
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2.
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4.
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16.
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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! 


