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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

„Grono Pereł Powiatu Nyskiego powiększyło się o kolejnych wspaniałych,
zdolnych uczniów. Od 2015 roku ten zaszczytny tytuł posiada 88 uczniów.
Wyróżnienie to stanowi również kolejną zachętę dla absolwentów
szkół podstawowych do podjęcia nauki w szkołach prowadzonych
przez Powiat Nyski".

Andrzej Kruczkiewicz, starosta nyski

Kolejna proekologiczna inicjatywa
Zarządu Powiatu w Nysie

Wielkanocna
podróż kulinarna



OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy,

nowy rok, nowe wyzwania i kolejny, już 5. numer naszego kwartalnika Powiat Nyski moje miejsce.
Dziękujemy, że jesteście z nami. To cieszy i motywuje. Powiat nyski moje miejsce to magazyn tworzony przez
ludzi, dla których powiat nyski jest „tym” miejscem na ziemi.

Wierzymy, że również Wy do nich należycie. Nasz magazyn to porcja najważniejszych informacji o inwesty-
cjach prowadzonych przez Powiat Nyski, ciekawych miejscach, inicjatywach oraz lokalnych produktach
kulinarnych.

W tym numerze przeczytacie m.in. o bieżącej działalności Zarządu Powiatu w Nysie, postępach przy
realizowanych przez Powiat Nyski inwestycjach, historii naszego regionu a z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych zapraszam na wielkanocną podróż kulinarną.

Zachęcam również do udziału w naszej krzyżówkowej zabawie - upominki czekają. Zwycięzcom czwartej
edycji serdecznie gratuluję.

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

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

redaktor naczelna
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

>>> Przekazanie nowych
radiowozów
dla policjantów
z powiatu nyskiego

Dwa nowe samochody trafiły do Komendy Powiatowej Poli-
cji w Nysie. Zostały kupione przy finansowym wsparciu Powiatu
Nyskiego.

Przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Nysie miało miejsce
uroczyste przekazanie nowych samochodów. W obecności z-cy Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Nysie podinsp. Iwony Żurawskiej
oraz Joanny Burskiej członka Zarządu Powiatu, Andrzej Kruczkiewicz
starosta nyski przekazał kluczyki do samochodów na ręce komen-
danta KPP w Nysie mł. insp. Krzysztofa Urbana.
Zakup pojazdów był możliwy dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego,
które na ten cel przeznaczyło 120 000 złotych. Pozostała część środ-
ków pochodzi z budżetu Komendy Głównej Policji.
Nowe samochody z całą pewnością przyczynią się do jeszcze efek-
tywniejszej realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu nyskiego i wpłyną na poprawę warunków służby funkcjo-
nariuszy. (09.12.2022 r.)

>>> Pierwsza wirtualna
strzelnica w powiecie
nyskim otwarta

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ny-
sie otwarto wirtualną strzelnicę. Teraz uczniowie szkoły,
a docelowo także pozostałych placówek oświatowych, będą
mogli szkolić się ze strzelectwa.

W uroczystym otwarciu wirtualnej strzelnicy uczestniczyli Violetta
Porowska Poseł na Sejm RP, Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, Da-
mian Nowakowski wicestarosta nyski, Joanna Burska członek Zarządu
Powiatu oraz przedstawiciele szkoły z dyrektorem Henrykiem Ma-
malą.

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 261 440 zł, przy czym Po-
wiat Nyski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, w wysokości 200 000 zł.
W ramach realizowanego zadania otrzymane środki finansowe
zostały przeznaczone na adaptację pomieszczeń pod strzelnicę
wirtualną oraz na zakup wyposażenia szkoleniowego.
Dzięki ćwiczeniom na strzelnicy uczniowie będą mogli doskonalić za-
sady przede wszystkim bezpiecznego posługiwania się bronią.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, mogą tu ćwiczyć
umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem różnych rodzajów broni
treningowej, na różnych wirtualnych odległościach i z różnych
postaw strzeleckich, w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Na miejscu dostępne są cztery stanowiska strzeleckie. Sama strzel-
nica przypomina symulator komputerowy. Strzela się impulsem la-
serowym z różnych replik broni długiej i krótkiej do ściany, na któ-
rej jest wyświetlany cel. Podczas korzystania z takiej strzelnicy można
strzelać do tarczy lub symbolicznego przeciwnika umieszczonego na
tle dobranego krajobrazu. Całość jest obsługiwana przez program tre-
ningowy, który zlicza punkty wystrzelane przez ćwiczącego.
(20.12.2022 r.)

>>> „Perły Powiatu
Nyskiego” wręczone!

Najzdolniejsi uczniowie oraz tegoroczni absolwenci szkół pro-
wadzonych przez Powiat Nyski zostali odznaczeni „Perłą Po-
wiatu Nyskiego”. Nagroda jest przyznawana najlepszym
uczniom i absolwentom szkół powiatu nyskiego, którzy w roku
szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia, nie tylko z dziedziny nau-
ki, ale również sportu i wolontariatu.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

W tym roku, grono „Pereł Powiatu Nyskiego” powiększyło się o pię-
ciu kolejnych wspaniałych uczniów, którym odznaczenia wręczył An-
drzej Kruczkiewicz starosta nyski.
Do klubu zdobywców „Pereł Powiatu Nyskiego” dołączyli (kolejno-
ść alfabetyczna):
Julian Ludwig uczeń klasy IV TR w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Nysie, za zdobycie 3. miejsca w Mistrzostwach
Polski Ludowych Zespołów Sportowych w rzucie młotem, 4. miejs-
ce w Mistrzostwach Polski Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w rzu-
cie młotem, rekordzista województwa w rzucie młotem w katego-
rii juniorów, stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
Szymon Miłkowski tegoroczny absolwent klasy IV TI w Zespole Szkół
i Placówek Oświatowych w Nysie, za uzyskanie najwyższej spośród
wszystkich maturzystów w szkołach prowadzonych przez Powiat Ny-
ski w roku szkolnym 2021/22 liczby punktów ze zdawanych na eg-
zaminie maturalnym przedmiotów.
Aleksandra Strąk tegoroczna absolwentka klasy III mat – geogr. I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Ny-
sie, za uzyskanie łącznie ze wszystkich zdawanych na egzaminie ma-
turalnym przedmiotów najwyższej liczby punktów spośród matu-
rzystów ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski oraz zdobycie
tytułu finalistki etapu centralnego XXXVI Olimpiady Ekologicznej,
uczestniczka etapu okręgowego XLVII Olimpiady Geograficznej.
Maciej Ulman tegoroczny absolwent kasy III JG w Zespole Szkół
i Placówek Oświatowych w Nysie, za uzyskanie najwyższej spośród
wszystkich maturzystów w szkołach prowadzonych przez Powiat Ny-
ski w roku szkolnym 2021/22 liczby punktów ze zdawanych na eg-
zaminie maturalnym przedmiotów.
Jakub Zachara uczeń klasy II mat – info. I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie, zdobycie
6. miejsca w finale Mistrzostw Europy w biegu na dystansie 110 m
przez płotki, zajęcie 1. miejsca w biegu na 300 m przez płotki w Mist-
rzostwach Polski U16, oraz 1. miejsca w Mistrzostwach Polski w bie-
gu na 110 m przez płotki, 1. miejsca w XVIII Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w sportach letnich w biegu na 110 m przez płotki,
1. miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Szkół Licealiada Indywidualne
Mistrzostwa Lekkoatletyczne, członek Kadry Narodowej Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki w biegu przez płotki na dystansie 110 m
i 400 m.
Ponadto starosta nyski wyróżnił uczniów, którzy byli nominowani do
"Pereł Powiatu Nyskiego".
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na
niwie edukacyjnej i naukowej oraz pomyślności w życiu osobistym.
(23.12.2022 r.)

>>> Budżet Powiatu
Nyskiego na 2023 rok
uchwalony

Budżet Powiatu Nyskiego na 2023 rok uchwalony. Radni pod-
czas sesji Rady Powiatu w Nysie, która odbyła się 30 grudnia,
przyjęli projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu.

Budżet zakłada wydatki w wysokości 225 273 059 zł, zaś dochody
na poziomie 203 945 073 zł.
Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych znajdzie się m.in. kon-
tynuacja budowy placówek opiekuńczo - wychowawczych na tere-
nie powiatu nyskiego, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
i Placówek Oświatowych w Nysie, budowa windy w Muzeum Po-

wiatowym, termomodernizacja obiektów placówek oświatowych,
montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w jednostkach organiza-
cyjnych Powiatu Nyskiego oraz przebudowa dróg powiatowych.
(30.12.2022 r.)

>>> Wizyta Poseł
Katarzyny Czochary

W Starostwie Powiatowym w Nysie, Zarząd Powiatu gościł
Katarzynę Czocharę Poseł na Sejm RP oraz prof. Bogusława
Szubę.

Spotkanie poświęcone było inwestycjom drogowym, ochronie
zabytkowych obiektów oraz rozmawiano na temat rozbudowy
budynku „Aleksandrówki” w Jarnołtówku. (05.01.2023 r.)

>>> Posiedzenie
Powiatowej Rady
Rynku Pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie odbyło się posiedze-
nie Powiatowej Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo
– doradczego Starosty Nyskiego.

Podczas posiedzenia powołano członków Powiatowej Rady Rynku
Pracy na lata 2023-2027. Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski wrę-
czył nowym członkom akty powołania.
W skład Rady weszli: Wojciech Adamczyk, Tadeusz Jamróz, Kordian
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Kolbiarz, Lucyna Stadnik, Jarosław Stopyra, Henryk Szewczyk,
Janusz Wójcik.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Na czas trwania kadencji Przewodniczącym
Rady został wybrany Janusz Wójcik, a Wiceprzewodniczącą Lucy-
na Stadnik.
Ponadto Rada zapoznała się z podziałem środków Funduszu Pracy
na realizację aktywnych programów rynku pracy w 2023 r. oraz po-
działem środków na roboty publiczne. (13.01.2023 r.)

>>> Pomoc duchowa
dla obywateli Ukrainy

Delegat Biskupa Jerzego, ordynariusza diecezji wrocławsko-
szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego we Wrocławiu, ks. mitrat mgr Aleksander Kona-
chowicz spotkał się z obywatelami Ukrainy, przebywającymi na
terenie powiatu nyskiego.

Spotkanie odbyło się w największym na Opolszczyźnie ośrodku dla
uchodźców z Ukrainy, w głuchołaskiej Banderozie. Jest to już dru-
ga w naszym powiecie wizyta duszpasterska skierowana do obywateli
Ukrainy, którzy uciekli z terenów swojego państwa, gdzie toczą się
działania wojenne.
Duchowny modlił się o pokój w Ukrainie, za cierpiących z powodu
wojny i cały naród ukraiński.
Wcześniej, ks. mitrat mgr Aleksander Konachowicz spotkał się z An-
drzejem Kruczkiewiczem starostą nyskim i Kordianem Kolbiarzem bur-
mistrzem Nysy w Starostwie Powiatowym w Nysie, którym po-
dziękował za bezcenne wsparcie i pomoc, jakiego doświadczyli Ukra-
ińcy i Ukraina w okresie wojny. (16.01.2023 r.)

>>> Spotkanie dotyczące
budowy nowej
siedziby hospicjum
w Nysie

W Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się spotkanie do-
tyczące budowy nowej siedziby Hospicjum św. Arnolda Janssena
w Nysie. Głównym tematem roboczego spotkania samo-
rządowców było omówienie sposobów wspólnego finansowania
budowy hospicjum. Rozmawiano o tym, jak samorządy mogą
pomóc w budowie tak ważnego dla mieszkańców obiektu.

W spotkaniu uczestniczyli posłowie: Violetta Porowska oraz Rajmund
Miller, Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, Joanna Burska członek
Zarządu Powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu nyskie-
go, Daniel Palimąka z gabinetu Marszałka Województwa Opolskie-
go, Bogusław Wierdak wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Opolskiego, Ewelina Elias zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Po-
wiadamiania Ratunkowego, starosta prudnicki Radosław Roszkow-
ski oraz Grzegorz Zawiślak, burmistrz Prudnika.
Nowa siedziba Hospicjum św. Arnolda Janssena ma powstać na
działce przy Alei Wojska Polskiego w Nysie. Inwestycja poprawiłaby
warunki pracy personelu placówki oraz pozwoliłaby przyjąć większą
liczbę pacjentów. Nowa placówka pomieści 30 łóżek dla pacjentów.
Obecnie hospicjum może przyjąć tylko 15 osób. Sale będą dwu-
osobowe z własnym zapleczem sanitarnym. Będzie świetlica do
zajęć z pacjentami, sala rehabilitacyjna. Pomieszczenia socjalne. Poza
siedzibą hospicjum stacjonarnego, budynek będzie też siedzibą hos-
picjum domowego, czyli lekarzy i pielęgniarek opiekujących się pa-
cjentami w ich domach. Budynek będzie dwukondygnacyjny
z możliwością rozbudowy części parterowej, gdzie znajdują się po-
koje dla pacjentów. Za projekt nowej siedziby Hospicjum odpowia-
da Grębski Pracownia Projektowa. (17.01.2023 r.)

>>> Spotkanie wigilijne
ze społecznością
ukraińską

W siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości ARN w Nysie odbyło
się spotkanie wigilijne z obywatelami Ukrainy, przebywający-
mi w powiecie nyskim. Wydarzenie zostało zorganizowane przez
Nadię Szostak, Ambasadora Powiatu Nyskiego, dyrektora
oddziału Fundacji Centrum Rozwoju i Pomocy "Razom".

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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W spotkaniu wzięli udział Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz
Joanna Burska członek Zarządu Powiatu.
Przy świątecznym stole rozmawiano o tym, co trudne, ale też o tym,
co sprawia radość w niełatwych chwilach i daje nadzieję. Nie zabrakło
oczywiście wspólnego kolędowania oraz słodkich upominków.
(18.01.2023 r.)

>>> Dzień Babci i Dziadka
w Muzeum

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu,
jedne z najsympatyczniejszych i najmilszych dni w roku. Z tej
okazji odbył się koncert zorganizowany przez Polskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków - Koło Miejsko-Powiatowe w Nysie.

Wspaniałe wiersze i piękne piosenki w wykonaniu dzieci z Przedszkola
nr 8 w Nysie, wyrażające ogromną wdzięczność do dziadków za-
chwyciły wszystkich widzów, którzy gromkimi brawami nagrodzili wy-
konawców. Goście mogli podziwiać również występy uczniów i nau-
czycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego
w Nysie. To był wspaniały muzyczny prezent!
Koncert był też wspaniałą okazją, aby podziękować wszystkim Bab-
ciom i Dziadkom za troskę, miłość i opiekę.
Zarząd Powiatu w Nysie reprezentowali Andrzej Kruczkiewicz starosta
nyski oraz Joanna Burska członek Zarządu Powiatu. (19.01.2023 r.)

>>> Powierzenie
stanowiska dyrektora
szkoły

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski wręczył Panu Mirosławowi
Żurawskiemu akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie.

Wręczając nominację starosta życzył Panu Dyrektorowi pomyślności
w realizacji planów zawodowych. Dyrektor Mirosław Żurawski bę-
dzie pełnić powierzoną funkcję od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia
2028 roku. Gratulujemy! (20.01.2023 r.)

>>> Rośliny miododajne
dla pszczelarzy

Zarząd Powiatu przekazał na ręce Prezesa Nyskiego Stowa-
rzyszenia Pszczelarzy Jerzego Dudy, 100 sadzonek miododaj-
nej rośliny - śnieguliczki czerwonej. Najważniejszym celem na-
szej akcji jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół.

Warto dodać, że Starostwo Powiatowe w Nysie organizuje liczne ini-
cjatywy proekologiczne, które mają na celu podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców i poprawę stanu środowiska naturalne-
go w powiecie. „Powiat Nyski miodowa kraina”, nasadzenia, budki
lęgowe czy „Powiat Nyski czysta energia” to tylko niektóre z naszych
ekologicznych przedsięwzięć. (24.01.2023 r.)

>>> Starosta nagrodził
młodych sportowców

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski nagrodził młodych
sportowców za wybitne osiągnięcia na zawodach sportowych
w Taekwon-do w 2022 roku.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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Gratulacje oraz podziękowania za reprezentowanie powiatu nyskiego
otrzymali:
Oliwier Walczak - 3. miejsce w kat. techniki szybkościowe oraz
2. miejsce w kat. walki bong matsogi na Mistrzostwach Opolszczyzny
w Taekwon-do w Grodkowie, 2. miejsce w kat. bong matsogi i 1. miejs-
ce w kat. techniki szybkościowe na Mistrzostwach Dolnego Śląska
w Taekwon-do, 2. miejsce w kat. bong matsogi oraz 1. miejsce
w kat. techniki szybkościowe na Mistrzostwach Polski Taekwon-
do w Grodkowie.
Julia Piesiak - 1. miejsce w kat. układy formalne i 3. miejsce
w kat. techniki szybkościowe na Mistrzostwach Polski Taekwon-
do w Grodkowie.
Mikołaj Piesiak - 1. miejsce w kat. bong matsogi i 3. miejsce
w kat. techniki szybkościowe na Mistrzostwach Polski Taekwon-
do w Grodkowie.
Podziękowania za wielkie zaangażowanie w pracy z dziećmi oraz pro-
pagowanie zdrowego stylu życia opartego na zasadach fair play
współzawodnictwa sportowego otrzymał również Michał Żurawiecki,
trener Taekwon-do. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów! (25.01.2023 r.)

>>> Spotkanie opłatkowe

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Joanna Burska członek
Zarządu Powiatu uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym Związku
Sybiraków Koła Ziemi Nyskiej, któremu przewodniczyła
Teresa Sajan, prezes Związku Sybiraków.

W trakcie spotkania w krótkich słowach przedstawiona została
historia Związku Sybiraków, ich praca i osiągnięcia w ostatnim czasie.

Spotkanie stało się okazją do wyrażenia uznania dla ich działań na rzecz
całej społeczności. Nie zabrakło również czasu na tradycyjne przełama-
nie się opłatkiem, na ciepłe życzenia i wiele ciekawych rozmów.
(25.01.2023 r.)

>>> Posiedzenie Komisji
Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Rady Powiatu w Nysie

Głównym tematem obrad było podsumowanie funkcjonowa-
nia Programu „Odnowa Wsi” za 2022 rok.

Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie programu Odnowy
Wsi w powiecie nyskim, a także rozmawiano na temat przyszłych
przedsięwzięć. Warto wspomnieć, podczas realizowanej wspólnie z
gminami inicjatywy na rzecz rozwoju środowisk wiejskich przezna-
czono już ponad 1,5 miliona złotych, a wartość zrealizowanych pro-
jektów wyniosła ponad 9 milionów. Na realizację zadań w ramach
programu "Odnowa wsi" Powiat Nyski w 2022 r. przyznał kwotę w
wysokości 84 500 zł.
Od 2012 roku organizowany jest także konkurs „Najlepsze przed-
sięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim” . W 2022 roku w ramach
tego programu:
1. miejsce (3500 zł) otrzymało sołectwo Zwanowice.
2. miejsce (2000 zł): sołectwo Niwnica, sołectwo Sławniowice, sołec-
two 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.
Podsumowując, program ten odmienił oblicze wielu miejscowości.
Przez lata nasze wsie wypiękniały. Zadbano w nich o ład przestrzenny,
odnowiono świetlice, wybudowano wiaty, płace zabaw, siłownie na
świeżym powietrzu, zadbano także o krajobraz wsi.
W obradach komisji wzięli udział Andrzej Kruczkiewicz starosta ny-
ski, Damian Nowakowski wicestarosta nyski, burmistrzowie oraz wój-
towie gmin powiatu nyskiego, członkowie Komisji Joanna Burska
członek Zarządu Powiatu, radni Grażyna Bortniczuk, Danuta Ko-
rzeniowska oraz Zbigniew Karnaś – przewodniczący Komisji. Ponadto
w komisji wzięli udział naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony
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Środowiska Jacek Tarnowski, przedstawiciele sołectw z powiatu ny-
skiego oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Zwanowicach, które ser-
decznie przyjęło wszystkich zaproszonych gości. (26.01.2023 r.)

>>> Noś odblaski – bądź
widoczny na drodze!

Powiat Nyski po raz kolejny realizuje akcję „Noś odblaski” - bądź
widoczny na drodze! Celem przedsięwzięcia jest uświadomie-
nie najmłodszym mieszkańcom powiatu, jak ważne jest bycie
widocznym na drodze, szczególnie po zmroku. Tegoroczna
akcja, realizowana we współpracy z nyskim PKS-em, skierowana
jest do dzieci z terenu gmin wiejskich: Skoroszyce, Pakosławi-
ce i Kamiennik.

Poprzez nasze działania chcemy promować używanie elementów od-
blaskowych wśród najmłodszych mieszkańców powiatu, a tym samym
zwrócić ich uwagę na kwestię dbania o swoje bezpieczeństwo, ale także
o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego - podkreśla
Damian Nowakowski, wicestarosta nyski
Dyrektor PKS ds. przewozów Czesław Biłobran, który był inicjato-
rem tego pomysłu, podkreślił, że noszenie odblasków przez najmłod-
szych uczestników ruchu drogowego jest niezmiernie ważne zwłasz-
cza na obszarach wiejskich, gdzie nie ma oświetlonych dróg i wy-
znaczonych przejść dla pieszych, a nierzadko też trzeba poruszać się
poboczem drogi.
Odblaski zostały przekazane kierowcom nyskiego PKS-u, który
obsługuje przewozy w gminach Skoroszyce, Pakosławice i Kamiennik.
Przypominamy, że noszenie elementów odblaskowych przez pieszych
poruszających się po zmroku poza obszarem zabudowanym jest obo-
wiązkowe.
Warto wiedzieć, że w okresie jesienno-zimowym pieszy ubrany
w ciemne kolory, widoczny jest dla kierującego dopiero z odległoś-
ci około 15 metrów, z kolei tego, który ma element odblaskowy,
kierowca może zauważyć już z odległości nawet 150 metrów!
(02.02.2023 r.)

>>> Spotkanie z diabetykami
Joanna Burska członek Zarządu Powiatu wraz z Katarzyną
Czocharą poseł na Sejm RP uczestniczyły w spotkaniu
z członkami stowarzyszenia diabetyków z terenu powiatu

nyskiego, by omówić bieżące sprawy oraz najbliższe działania
realizowane przez Powiat Nyski. Rozmawiano także o proble-
mach diabetyków oraz potrzebach związanych z nową siedzibą
Stowarzyszenia.

Warto dodać, że Nyskie Stowarzyszenie Diabetyków działa już osiem-
naście lat i zrzesza 128 członków. Stowarzyszenie prowadzi aktywną
działalność. Członkowie spotykają się w każdy czwartek. Joanna Burs-
ka, która jest częstym gościem Stowarzyszenia przekazała wyrazy
uznania dla Stowarzyszenia za wieloletnią społeczną pracę oraz in-
tegrowanie środowiska diabetyków, a także za zaangażowanie
w działalność na rzecz chorych na cukrzycę oraz krzewienie idei sa-
mopomocy w walce z chorobą. (02.02.2023 r.)

>>> Mistrzostwa
Województwa Szkół
Ponadpodstawowych
w Indywidualnym
Tenisie Stołowym

W hali Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie od-
był się Finał Mistrzostw Województwa w Indywidualnym Te-
nisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Uroczystego otwar-
cia mistrzostw dokonał Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski
życząc wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników.
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Do mistrzostw województwa zakwalifikowało się 15 najlepszych
chłopców i 14 dziewcząt, wyłonionych w zawodach półfi-
nałowych. Zawody zorganizował i sędziował Bogusław Kurczak
(03.02.2023 r.)

>>> Inauguracja
ogólnopolskich
obchodów 55–lecia
Orderu Uśmiechu

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski uczestniczył w inaugura-
cji ogólnopolskich obchodów 55-lecia Orderu Uśmiechu.

Uroczystości miały miejsce w Nyskim Domu Kultury. Gospodarzem
obchodów była Szkoła Podstawowa nr 1, która nosi imię Kawale-
rów Orderu Uśmiechu. Podczas przepięknych uroczystości nadano
wyjątkowe, najsłoneczniejsze z odznaczeń - Order Uśmiechu - Sta-
nisławowi Leszkowi Stadniczeńko -profesorowi nauk prawnych, wice-
prezesowi Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od-
znaczenie wręczył Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu
Uśmiechu Marek Michalak. Zgodnie z rytuałem, prof. zw. dr hab. Sta-
nisław Leszek Stadniczeńko został pasowany różą i musiał wypić pu-
char soku z cytryny. I zachować przy tym uśmiech. Został 1067 osobą
odznaczoną Orderem Uśmiechu przez dzieci.
Dodajmy, że Bożena Węglarz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Nysie została mianowana członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu.
Order Uśmiechu jest oficjalnym i międzynarodowym odznaczeniem,
które przyznaje się osobom zaangażowanym w działanie na rzecz dzie-
ci. Jest on przyznawany od 1968 roku. Odznaczenie jest przyznawane
przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu, którego siedzi-
ba znajduję się w Warszawie. Osoba, która otrzymuje Order musi
szczycić się działalnością na rzecz dzieci, która przynosi im wiele ra-
dości oraz uśmiechu. Do tej pory dzieci nagrodziły 1066 osób z całego
świata. Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu są wybitni hierarcho-
wie kościelni, sportowcy, i wiele innych osób nadzwyczaj wielkiego
serca. Kawalerami orderu są m.in. papież Jan Paweł II, Dalajlama, Mat-
ka Teresa z Kalkuty, Tove Jansson – twórczyni Muminków i Astrid
Lindgren – autorka Pippi Langstrumpf, królowa Szwecji Sylwia,
pisarka Ewa Szelburg-Zarembina, piosenkarki Majka Jeżowska
i Eleni, Pan Yapa, Marek Kotański – twórca Monaru i Markotu,
Andrzej Kieruzalski – twórca i kierownik Zespołu „Gawęda”, a od
września 2002 roku także Joanne Rowling, autorka „Harry’ego Po-
ttera”, Irena Sendlerowa, która uratowała podczas wojny życie 2500
żydowskich dzieci. (06.02.2023 r.)

>>> Wizyta wicewojewody
w powiecie nyskim

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski gościł na terenie naszego
powiatu Tomasza Witkowskiego, wicewojewodę opolskiego.
Wspólnie odwiedzili miejsca, w których dzięki rządowym
środkom finansowym realizowane są kluczowe dla mieszkań-
ców inwestycje.

Starosta wraz z wicewojewodą wizytowali m.in. ulicę Al. Wojska Pol-
skiego, placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Korfantowie. Przy-
glądali się również postępom w pracach budowlanych sali gimna-
stycznej w ZSiPO w Nysie. Przy okazji wizyty w Korfantowie od-
wiedzili również studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
(07.02.2023 r.)

>>> Polsko - czeska
współpraca

W środę, 8 lutego, odbyło się polsko-czeskie spotkanie do-
tyczące wspólnego projektu "Euroregionalna sieć partnerów
z zakresu edukacji nauk technicznych". Głównym celem spot-
kania było omówienie możliwej przyszłej współpracy szkół
branżowych z powiatu nyskiego z czeską szkołą.

Przedstawiciele Střední průmyslová škola Jeseník - Jiří Viterna oraz
Michal Blaško, przedstawili zebranym założenia projektu, m.in.
opracowanie wspólnej oferty kształcenia na kierunkach technicznych,
doradztwo zawodowe z informacją zwrotną od grup docelowych,
warsztaty wspierające kształcenie politechniczne, przygotowanie ję-
zykowe uczestników warsztatów.
W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski,
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kierownik Referatu Promocji Izabela Kicak, naczelnik Wydziału Edu-
kacji i Kultury Kazimierz Darowski, przedstawiciele szkół ponad-
podstawowych, prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego
PANS w Nysie dr Tomasz Drewniak oraz przedstawiciele Gminy
Głuchołazy. (08.02.2023 r.)

>>> Obchody 550.
rocznicy urodzin
Mikołaja Kopernika

W tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Ko-
pernika - astronoma, lekarza i matematyka. Z tej okazji, w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach odbyły się uro-
czystości uświetniające ten jubileusz. W wydarzeniu wziął udział
Andrzej Kruczkiewicz, starosta nyski.

Uczniowie i nauczyciele z Kopernik przygotowali krótką część arty-
styczną, a okolicznościowy wykład wygłosił Edward Hałajko, dyrektor
Muzeum Powiatowego w Nysie.
W ramach obchodów 550-lecia urodzin, Narodowy Bank Polski wpro-
wadził do obiegu kolekcjonerski banknot oraz srebrną monetę ko-
lekcjonerską poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Podczas uro-
czystości taki właśnie symboliczny banknot na ręce starosty nyskiego
przekazał Paweł Frącz, dyrektor Narodowego Banku Polskiego
w Opolu. (09.02.2023 r.)

>>> Uczennica ZSiPO
w Nysie dołączyła
do Klubu Pereł
Powiatu Nyskiego

Katarzyna Warchoł uczennica klasy IV Technikum Nr 2
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, dołączyła
do Klubu Pereł Powiatu Nyskiego.

Andrzej Kruczkiewicz, starosta nyski w obecności naczelnika Wydziału
Edukacji i Kultury Kazimierza Darowskiego oraz dyrektora ZSiPO
w Nysie Krzysztofa Dorożyńskiego, wręczył uczennicy odznaczenie
Perłę Powiatu Nyskiego.
Katarzyna Warchoł zdobyła w roku szkolnym 2021/2022 tytuł
finalistki Szczebla Ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Żywności,
tytuł finalistki Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolnych, a także uzys-
kała najwyższą średnią ocen w całej szkole. Osiągnięcia zostały
nagrodzone stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium
Ministra Edukacji i Nauki.
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych wspaniałych
sukcesów! (10.02.2023 r.)

>>> Wystawa poświęcona
pamiątkom związanym
z FSD/ZSD Nysa

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Joanna Burska
członek Zarządu Powiatu uczestniczyli w otwarciu wystawy po-
święconej pamiątkom związanych z FSD/ZSD Nysa, z okazji
75. rocznicy powstania Fabryki Samochodów Dostawczych
w Nysie.

Na wystawie można zobaczyć archiwalne zdjęcia, legitymacje pra-
cownicze, projekty, gadżety, które pojawiły się od początku działania
zakładu po jego zamknięcie. Nie zabrakło też odrestaurowanej Nysy
501 z 1968 roku.
Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Andrzeja Stadnika
w ramach "Projekt Nysa 501 z 1968 roku - uratuj klasyka polskich
szos", przy współpracy PANS w Nysie oraz przyjaciół i pracowników
byłego zakładu FSD/ZSD Nysa. (10.02.2023 r.)
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>>> Wizyta Ministra
Sportu i Turystyki

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Damian Nowa-
kowski wicestarosta nyski gościli Kamila Bortniczuka,
Ministra Sportu i Turystyki.

Głównym tematem spotkania był rozwój infrastruktury kolejo-
wej oraz wsparcie infrastruktury sportowej na terenie powiatu
nyskiego. (13.02.2023 r.)

>>> Ambasador Litwy z wizytą w naszym powiecie
Przy okazji otwarcia konsulatu ho-
norowego Litwy w Opolu, Ambasa-
dor Republiki Litewskiej w Polsce
Eduardas Borisovas gościł w powie-
cie nyskim.

Litewska delegacja miała okazję zwiedzić
najpiękniejsze miejsca w Nysie, m.in.
Muzeum Powiatowe, Bazylikę św. Ja-
kuba i św. Agnieszki, nyski rynek. Goś-
cie byli pod wrażeniem naszego miasta,
a w trakcie wizyty w Muzeum mogli poz-
nać dziedzictwo kulturowe i ciekawostki
historyczne powiatu. Wizyta zakończyła
się w Starostwie Powiatowym w Nysie,
gdzie Andrzej Kruczkiewicz starosta
nyski oraz Damian Nowakowski wice-
starosta wręczyli Ambasadorowi oko-
licznościowy medal.
Oprócz delegacji z Litwy, w spotkaniu
uczestniczyli również Sławomir Kłosow-
ski wojewoda opolski, Daniel Jan Potocki
oraz Jan Stalony-Dobrzański.

>>> Wizyta Poseł Violetty Porowskiej
W Starostwie Powiato-
wym w Nysie gościła
Violetta Porowska Po-
seł na Sejm RP.
Spotkanie Zarządu Powia-
tu z Panią Poseł było okazją
do podsumowania 2022
roku oraz podziękowań za
dotychczasową, niezwykle
owocną współpracę i ogro-
mną pomoc przy pozyski-
waniu środków wspiera-
jących działania samorządu
powiatu.
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ROZMOWA

Pani Poseł, Aleksandrówka to ważny punkt
ma mapie powiatu nyskiego. Od początku
bardzo aktywnie wspiera Pani działania Za-
rządu Powiatu w Nysie zmierzające do reak-
tywacji tego miejsca mieszkańcom powia-
tu nyskiego. Jakie są perspektywy przywró-
cenia go do życia, co dalej z Aleksandrówką?
Perspektywy przywrócenia Aleksandrówki
malują się już w bardzo w jasnych kolorach.
Na chwilę obecną Starosta Nyski złożył
wniosek do Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w celu wymiany sto-
larki okiennej i drzwiowej. Środki na realiza-
cję tych zadań zabezpieczone są w kancela-
rii Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.
Nie ukrywam, że mocno starałam się o te
środki, które pozwolą na przeprowadzenie
w Aleksandrówce gruntownego remontu.
Dodatkowo, w ramach nowego Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków, Powiat Ny-
ski składa wniosek na remont dachu. To są
bieżące plany, jeśli chodzi o budynek istniejący.
Natomiast w przypadku budynku, który
miałby pełnić funkcje rehabilitacyjno-eduka-
cyjne, jesteśmy na końcowym etapie uzys-
kania warunków zabudowy, kolejny etap to
wyłonienie podmiotu, który przygotuje
projekt, i oczywiście kolejna rzecz to przetarg
na wykonanie robót.
Pojawiły się w mediach informacje o planach
budowy kolejki linowej na Kopę Biskupią.
Taka infrastruktura na terenie powiatu ny-
skiego stanowiłaby potężny magnes przy-
ciągający nie tylko turystów ale i potencjal-
nych inwestorów. Proszę zdradzić naszym
Czytelnikom, co udało się już zrobić w tej
sprawie?
Odbyłam szereg rozmów z bardzo ważnymi
osobami, bez których realizacja tej inwesty-
cji nie byłaby możliwa, m.in. z Prezesem Pol-
skiego Funduszu Rozwoju Panem Pawłem Bo-
rysem. Wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu
w Nysie Panią Joanną Burską spotkałyśmy się
również z Prezesem Polskich Kolei Lino-
wych Panem Danielem Pitrusem. Wszystko
wskazuje bowiem na to, że możemy liczyć na
dużą przychylność tych dwóch tak ważnych
podmiotów. Już niebawem, bo w połowie
marca spodziewamy się wizyty Pana Preze-

sa Polskich Kolei Linowych, który w asyście
współpracowników dokona przeglądu tere-
nów, na których miałaby taka kolejka powstać.
Podczas spotkania wspólnie z Panią Joanną
Burską rozmawialiśmy także o dodatko-
wych elementach, które uatrakcyjniłyby na-
sze wspaniałe Góry Opawskie, pojawił się po-
mysł budowy całorocznego toru saneczko-
wego czy tras rowerowych na wzór czeskich
rychlebskich stezek, które cieszą się niesłab-
nącą popularnością wśród miłośników dwóch
kółek. Oczywiście przy tego typu inwestycji
pojawia się konieczność dokonania zmian
w studium zagospodarowania przestrzenne-
go, są też kwestie dotyczące ochrony środo-
wiska. Ponieważ już tak mocno zaan-
gażowałam się w to działanie, i bardzo mi na
nim zależy, analizuję możliwość przyspie-
szenia tych działań poprzez wprowadzenie
specustawy.
Pani Poseł, czy powiat nyski w 2023 roku
również może liczyć na Pani pomoc w po-
zyskiwaniu środków rządowych na realiza-
cję najważniejszych inwestycji, tak jak było
to w roku 2022?
Oczywiście że tak, tak jak to było w roku
2022, 2021 i 2020. Od początku mojej
działalności jako Posła sprawy powiatu ny-
skiego były mi bardzo bliskie. Jestem też moc-
no związana z powiatem nyskim, chociażby
tu na nyskiej, obecnie Akademii, ukończyłam
germanistykę.
Wiele inwestycji w powiecie nyskim realizo-
wanych jest przy wsparciu środków rządo-
wych, co mnie bardzo cieszy, bo oznacza, że
moja praca jako Posła ziemi nyskiej jest sku-
teczna. Wiele kilometrów dróg, centrum
przesiadkowe w Nysie, budowa domów
dziecka czy, jakże ważne wsparcie dla jed-
nostek OSP to tylko niektóre przykłady
dobrej współpracy na linii rząd – samorząd.

Przypomnę, że trzy nowe wozy strażackie tra-
fią do OSP z powiatu nyskiego.
Otóż, średnie samochody ratowniczo-gaśni-
cze otrzymają jednostki OSP Chróścina (gmi-
na Skoroszyce), OSP Szklary (gmina Ka-
miennik) oraz OSP Prusinowice (gmina Pa-
kosławice).
O tym, jak ważne jest to wsparcie dla bez-
pieczeństwa mieszkańców powiatu nyskie-
go świadczy fakt, że to właśnie te samo-
chody są kluczowe podczas walki z pożara-
mi.
Jakie ma Pani plany na przyszłość związane
z pełnioną funkcją?
Przede wszystkim chciałabym kontynuować
realizację wszystkich rozpoczętych zadań na
terenie powiatu nyskiego i oczywiście prud-
nickiego. Naturalnie jako Poseł ziemi nyskiej
chciałabym mieć swój aktywny udział w roz-
woju tego regionu, służyć jego mieszkańcom.
W powiecie nyskim priorytetem jest dla
mnie obecnie reaktywacja wspomnianej
wcześniej Aleksandrówki. Nie mniej ważny
pomysł, który chciałabym zrealizować, i w
który mocno się już zaangażowałam, to
budowa kolejki linowej na Kopę Biskupią.
Kolejna idea, której realizacja w znaczny spo-
sób podniosłaby atrakcyjność regionu ny-
skiego to pociąg, który przejeżdża tranzytem
przez Polskę, i zatrzymuje się w Głucho-
łazach, w Pokrzywnej. Nie ukrywam, że jest
to moje marzenie, aby połączenie kolejowe,
o którym można przeczytać w artykułach
z 1948 roku powróciło i dało możliwość na-
szym mieszkańcom ale także turystom bez-
pośredniego dojazdu do Pragi czy Wiednia.
Wierzę, że słuszna idea, ciężka praca
i wsparcie ze strony władz lokalnych, a ta-
kie od władz Powiatu Nyskiego mam, przy-
niesie oczekiwane rezultaty. Jest to moje
wielkie marzenie i wierzę, że się ono ziści.

Rozmowa
z Katarzyną

Czocharą,
Poseł

na Sejm RP
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Pani Poseł, Powiat Nyski zawsze może liczyć
na Pani wsparcie w pozyskiwaniu środków
na realizację najważniejszych inwestycji.
Bardzo dużo się działo w 2022 roku…
Zdecydowanie, w Powiecie Nyskim działo się
bardzo wiele! Na terenie całego powiatu
udało się wesprzeć dziesiątki inwestycji za-
równo gminnych, jak i powiatowych, aż trud-
no zliczyć… i z tego się cieszę! Wiem, że te
wszystkie działania pozytywnie przysłużą
się mieszkańcom powiatu nyskiego. Wspom-
nijmy choćby uruchomienie nowej pracow-
ni tomografii komputerowej w SP ZOZ
Głuchołazy, środki na budowę nowej hali
sportowej dla nyskiego „Rolnika” czy otwar-
ta niedawno wirtualna strzelnica w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nysie. Ważną inwestycją, która zapisała się
w mojej pamięci, jest budowa trzech nowo-
czesnych domów dziecka w Korfantowie,
Otmuchowie i Nysie. Bardzo dużo było
inwestycji w infrastrukturę, niech wspomnę
tylko środki na remont Alei Wojska Polskie-
go. Cieszę się, że mogłam się przysłużyć, żeby
te i wiele innych inwestycji mogło dojść
do skutku.

Czy w najbliższym czasie również mieszkańcy
powiatu nyskiego mogą liczyć na taką po-
moc?
Władze powiatu nyskiego cechuje wielkie wy-
czucie oczekiwań i wrażliwość na potrzeby
mieszkańców, dzięki czemu plany inwesty-
cyjne zawsze są trafione i konieczne do zrea-
lizowania. To dla mnie jako Posła Ziemi
Opolskiej bardzo ważne, żeby angażować się
w pomoc przy realizacji właśnie takich celo-
wych inwestycji i tych dużych i tych małych
tak, żeby mówiąc kolokwialnie w powiecie ny-
skim żyło się lepiej. Bo taka moja rola, jeśli wi-
dzę, że jest otwarte pole do podjęcia działań,
żeby pomóc, podpowiedzieć, wesprzeć war-
tościowe przedsięwzięcie to zawsze można na
mnie liczyć. Zawsze staram się zrobić wszyst-
ko, żeby nasz region rozwijał się jak najlepiej.
Jakie znaczenie dla mieszkańców ziemi opol-
skiej ma posiadanie swojego przedstawicie-
la w Sejmie RP?
Ogromne, nie chodzi tu tylko o kwestie
wizerunkowe, ale przede wszystkim o re-
prezentowanie interesów naszego woje-
wództwa, wszystkich powiatów, gmin i ich
mieszkańców. Na każdej Sejmowej komisji,

podkomisji czy w zespołach parlamentarnych
podkreślam, jak różne sprawy wyglądają
z perspektywy województwa opolskiego,
które ma swoją specyfikę i nikt tak dobrze jej
nie zna i nie rozumie jak parlamentarzysta
właśnie z tej ziemi. Dbamy o to, żeby dobro
naszego województwa i jego mieszkańców
z perspektywy sejmu i ministerstw zawsze
było zabezpieczone.
Czy może nam Pani zdradzić, jakie ma Pani
plany na przyszłość związane z pełnioną
funkcją?
Wciąż mam poczucie, że mogę jako Poseł jesz-
cze wiele zdziałać. Bardzo dużo udało się zro-
bić, widzę, jak Opolszczyzna świetnie się
rozwija, w jak wielu miejscach już pomogłam
i jak na wielu polach można jeszcze bardzo
dużo zdziałać. Ta praca daje mi ogromną sa-
tysfakcję, kolejna kadencja, o którą będę się
ubiegać w nadchodzących wyborach, pozwoli
mi nie tylko dziesiątki rozpoczętych już pro-
jektów doprowadzić do końca, ale także da-
lej wspierać samorządy, rozmaite instytucje
i osoby indywidualne w działaniach na rzecz
naszej małej ojczyzny oraz samej kreować
wartościowe projekty.

Rozmowa z Violettą Porowską,
Poseł na Sejm RP
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Głuchołaski szpital jest jednym z naj-
ważniejszych filarów zapewniających
bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu.
Wspieranie i inwestowanie w tą placów-
kę, było od samego początku kadencji
główną ideą, która przyświecała
Zarządowi Powiatu w Nysie. Zakończo-
na termomodernizacja, dzięki której pla-
cówka zyskała nowoczesną i elegancką
elewację, remont poradni chirurgicznej,
zakup specjalistycznego sprzętu me-
dycznego to tylko część z długiej listy
zrealizowanych inwestycji.

Poczyniliśmy bardzo wiele starań, żeby wzmoc-
nić potencjał tej placówki. Szpital się zmienia.
W tym roku przeznaczymy również kolejne
środki na modernizacje w szpitalu. Staramy się
utrzymywać wysoki poziom świadczonych
usług, tak by nasi pacjenci byli zadowoleni.
- podkreśla Damian Nowakowski, wicesta-
rosta nyski.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głu-
chołazach prowadzi działalność w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych w siedmiu
oddziałach szpitalnych, zakładzie opiekuńczo-
leczniczym oraz w ośmiu poradniach spe-
cjalistycznych. Jest szpitalem, który funk-
cjonuje w ramach podstawowego szpitalne-
go zabezpieczenia świadczeń opieki zdro-
wotnej jako szpital pulmonologiczny. Szpital
posiada: zakład diagnostyki laboratoryjnej,
pracownie RTG, Endoskopowe, Fizykotera-
pii, które pracują na rzecz oddziałów szpi-
talnych i poradni oraz świadczą usługi na rzecz
innych podmiotów leczniczych i osób pry-
watnych. Rocznie hospitalizowanych jest tu
ponad 4 tys. pacjentów, a blisko 30 tys. przyj-
mowanych jest w ambulatoriach.

Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań, aby
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej ZOZ w Głuchołazach zaspokajał po-
trzeby mieszkańców świadcząc zdrowotne
usługi na coraz wyższym poziomie. Prze-
prowadzonych zostało wiele ważnych in-
westycji, które nie tylko poprawiły wygląd
i funkcjonalność placówki, ale z pewnością
przełożyły się na komfort przebywania tutaj

pacjentów. Ostatnie lata obfitowały również
w inwestycje związane z zakupem niezbęd-
nego sprzętu medycznego. Szpital przeszedł
kompleksową termomodernizację, która ob-
jęła m.in. wymianę instalacji centralnego
ogrzewania oraz przebudowę kotłowni węg-
lowej na kotłownię gazową, docieplenie ele-
wacji wschodniej oraz docieplenie wcześniej
nieocieplonych fragmentów pozostałych
elewacji, w budynku Szpitala nr 1 przy ul. M.C.
Skłodowskiej 16 w Głuchołazach. W bu-
dynkach A i B Szpitala nr 2 SP ZOZ ZOZ
w Głuchołazach wykonano prace związane
z przebudową i modernizacją pomieszczenia
po starej kotłowni węglowej i wykonano
w tym miejscu nową, gazową z nowoczes-
nymi kotłami grzewczymi, wymieniono we-
wnętrzne sieci centralnego ogrzewania wraz
z wymianą grzejników i montażem zaworów
termostatycznych, instalację wyposażono
w zawory automatyczne, zamontowano za-
sobniki ciepłej wody zasilane z kotłów ga-
zowych. Termomodernizacja szpitala to naj-
lepszy sposób na poprawę efektywności
energetycznej budynku. Realizacja tego za-
dania ma pozytywny wpływ na ochronę
środowiska, co jest jednym z celów zasady
zrównoważonego rozwoju. Powiat Nyski
dysponuje audytem energetycznym obiektu

z 2019 roku, z którego wynika, że w wyniku
modernizacji kotłowni, wymiany instalacji
centralnego ogrzewania oraz docieplania
budynku zapotrzebowanie na energię cieplną
spadnie o ok. 50%, czego efektem będzie re-
dukcja emisji spalin i zanieczyszczeń do at-
mosfery. Warto również podkreślić, że in-
westycja przyniosła ogromną korzyść wize-
runkową.

Odnowiona zewnętrzna część szpitala zyskała
nowe oblicze ciesząc wszystkich swoją wi-
zualną estetyką.

Szpital w Głuchołazach ma wybitne osiągnię-
cia, jeżeli chodzi nie tylko o leczenie covido-
wych pacjentów, ale również pacjentów
z różnymi przypadłościami płuc. To jed-
nostka, która na mapie kraju stanowi bardzo
ważny punkt, jeżeli chodzi o leczenie płuc
i rehabilitację pulmonologiczną, dlatego musi
być wyposażona w sprzęt najwyższej jakoś-
ci. Ważnym wydarzeniem było więc otwar-
cie pracowni tomografii komputerowej. Znaj-
dująca się w niej profesjonalna aparatura wy-
korzystywana jest do diagnostyki i oceny le-
czenia pacjentów leczonych na oddziale
chorób płuc głuchołaskiego szpitala, a szcze-
gólnie pacjentów leczonych z powodu

Inwestycje
w głuchołaski szpital

Damian Nowakowski, wicestarosta nyski



chorób nowotworu układu oddechowego.
W porównaniu do klasycznego zdjęcia RTG
klatki piersiowej badanie TK pozwala precy-
zyjnie ocenić zmiany zapalne, pokazać zmia-
ny niewidoczne w dotychczasowej klasycz-
nej formie obrazowania płuc oraz uwidocz-
nić zaawansowanie włóknienia w konsek-
wencji Covid-19. Ma to zasadnicze znacze-
nie w planowaniu leczenia i późniejszej re-
habilitacji. Tomograf umożliwia diagnostykę
i leczenie pacjentów na najwyższym pozio-
mie. Pozwala sprawniej i szybciej diagnozo-
wać pacjentów w sytuacji, gdy lekarze muszą
niemal natychmiast uzyskać informację o sta-
nie chorego, by móc podjąć dalsze działania.

SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach zdał bardzo
dobrze egzamin podczas walki z Covid-19. Od
pierwszych dni, gdy strach paraliżował wie-
le osób, pracownicy głuchołaskiego szpita-
la pokazali, że są silnym i zgranym zespołem,

który gotowy jest do pracy w ekstremalnych
warunkach. Zarząd Powiatu w celu wzmoc-
nienia szpitala niemal natychmiast przekazał
środki z budżetu Powiatu Nyskiego na za-
dania związane z walką z koronawirusem.
Dzięki temu zakupiono niezbędny sprzęt
medyczny, środki ochrony indywidualnej,
zaadaptowano sale chorych na separatki, wy-
posażono pracownie RTG, dostosowano
Izbę Przyjęć i Laboratorium pod kątem za-
bezpieczenia epidemii Covid-19.

Szpital jest również pozytywnie oceniany
przez pacjentów. Cieszy się ogromnym za-
ufaniem. W 2019 roku został trzykrotnie wy-
różniony. Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy został
doceniony w plebiscycie Opolski Hipokrates

zdobywając II miejsce w kategorii
Szpital Roku Opolszczyzny.

Osobne wyróżnienie otrzymała
Poradnia Chorób Płuc i Gruź-
licy, która dwukrotnie stanęła
na podium. Pierwszy raz w ka-

tegorii Przychodnia Roku po-
wiatu nyskiego, gdzie

zajęła I miejsce, a
drugi raz w kate-
gorii Poradnia
Roku Opolsz-
czyzny plasując
się na trzeciej

pozycji. Nagrody są dużym wyróżnieniem
oraz docenieniem wysiłków i pracy włożonej
w wykonywanie codziennych obowiązków
przez kadrę szpitala. Te nagrody to dowód na
to, że szpital jest zarządzany mądrze.

Zadania zrealizowane w 2018 roku:

� Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie Subregionu Południo-
wego – Etap II. Zadanie realizowane w latach
2018-2020. Wartość 3 093 454,93 zł.
W ramach prac wymieniono źródło ciepła bu-
dynków A i B Szpitala nr 2 SP ZOZ ZOZ
Głuchołazy z kotła opalanego węglem na
kotłownię gazową, zamontowano wytwor-
nice pary technologicznej do kuchni znaj-
dującej się w budynku A, wymieniono sieci
zewnętrzne i instalacje wewnętrzne cen-
tralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użyt-
kowej w budynkach A i B.
� Doposażenie i modernizacja Oddziału
Pulmonologicznego z Pododdziałem Che-
mioterapii w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach
w celu podniesienia wydajności leczenia no-
wotworów płuc – 363 000 zł,
� Modernizacja apteki szpitalnej i dopo-
sażenie nowo powstałych oddziałów:
Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej
i Oddziału Reumatologii Ogólnoustrojowej SP
ZOZ ZOZ Głuchołazy w niezbędny sprzęt
medyczny – 109 824 zł,

Prace termomodernizacyjne w budynku SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach

Ważne są warunki, w jakich
pacjenci są przyjmowani oraz
leczeni, a one się znakomicie

poprawiają. Wspólnie
z Zarządem Powiatu podejmuje-
my kolejne działania, które będą

służyć naszym pacjentom.
- podkreśla Henryk Kamiński,

członek Zarządu Powiatu
w Nysie.16
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�Realizacja programu dostosowawczego do
aktualnych wymogów budowlanych SP ZOZ
ZOZ w Głuchołazach polegającego na pra-
cach remontowych pomieszczeń szpitala
wraz z naprawą niezbędnego sprzętu – 120
176 zł,
�Podniesienie dostępności leczenia chorób
układu krążenia pacjentów województwa
opolskiego poprzez doposażenie w specja-
listyczny sprzęt medyczny Poradni Kardio-
logicznej i Oddziału Rehabilitacji Kardiolo-
gicznej SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – 112
000 zł,
� Dostosowanie Oddziału Chorób We-
wnętrznych do wymogów w zakresie wa-
runków ogólnoprzestrzennych i warunków
sanitarnych w celu realizacji świadczeń z za-
kresu reumatologii i chorób wewnętrznych
– 450 000 zł,

Zadania zrealizowane w 2019 roku:

�Upowszechnienie świadczeń e-usług w ra-
mach sieci współpracy jednostek medycznych
i placówki edukacyjnej na terenie woje-
wództwa opolskiego – 58 985,39 zł,

Zadania zrealizowane w 2020 roku:

� Modernizacja instalacji pary technolo-

gicznej w kuchni budynku A Szpitala nr 2
– 111 485,07 zł.
W ramach zadania wymieniono instalacje
pary technologicznej w budynku A Szpitala
nr 2 ZOZ ZOZ Głuchołazy. Poprzednia in-
stalacja była w złym stanie technicznym i nie
spełniała parametrów nowej wytwornicy
pary technologicznej.
�Upowszechnianie świadczeń e-usług w ra-
mach sieci współpracy jednostek medycznych
i placówki edukacyjnej na terenie woje-
wództwa opolskiego – 150 000 zł,
� Zabezpieczenie przeciwpożarowe budyn-
ków SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – 240 000 zł,
� Poprawa bezpieczeństwa epidemiolo-
gicznego pacjentów i personelu SP ZOZ
ZOZ w Głuchołazach w związku z pandemią
wirusa SARS - CoV-2 – zakup sprzętu me-
dycznego – 210 000 zł,
� Poprawa bezpieczeństwa sanitarno - epi-
demiologicznego pacjentów i personelu Od-
działu Pulmonologii z pododdziałem che-
mioterapii SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach, ad-
aptacja sal chorych na separatki - 270 000 zł,
� Poprawa bezpieczeństwa epidemiolo-
gicznego pacjentów i personelu SP ZOZ
ZOZ w Głuchołazach w związku z pandemią
wirusa SARS - CoV-2, zakup sprzętu me-
dycznego – 15 000 zł,
� Zapewnienie bezpieczeństwa epidemio-

logicznego poprzez zabezpieczenie łóżek
dla pacjentów z Covid-19 wymagających le-
czenia w warunkach szpitalnych – 140 000
zł,
� Poprawa jakości i wydajności leczenia cho-
rób cywilizacyjnych, w tym nowotworów po-
przez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ
ZOZ w Głuchołazach – 60 000 zł,
�Modernizacja i dostosowanie do wymogów
przeciwpożarowych poziomu wody w Szpi-
talu nr 2 – pawilon A i pawilon B przy ulicy
Lompy 2 SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – 230
000 zł,
�Wykonanie modernizacji sieci i instalacji c.o.
Archiwum Głównego SP ZOZ ZOZ
w Głuchołazach - 77 000 zł,

Zadania zrealizowane w 2021 roku:

� Prace termomodernizacyjne w budynkach
SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach - zadanie
realizowane przez Powiat Nyski w latach
2021-2022 – 1 331 938,92 zł.
W ramach realizowanego zadania w 2021 r.
wymieniono instalację centralnego ogrze-
wania oraz przebudowano kotłownię z węg-
lowej na gazową w budynku Szpitala nr 1 SP
ZOZ ZOZ Głuchołazy przy ul. M.C. Skłodow-
skiej 16 w Głuchołazach.
� Poprawa jakości i wydajności leczenia
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chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów
poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP
ZOZ ZOZ w Głuchołazach – 170 000 zł,
� Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne
związane z posadowieniem/dzierżawa zbior-
nika. Podłączenie zbiornika do istniejącej
instalacji wewnętrznej szpitala – 260 000 zł
(środki z budżetu państwa),
� Zwiększenie dostępności do nieinwazyjnej
diagnostyki i leczenia schorzeń kardiolo-
gicznych pacjentów SP ZOZ ZOZ w Głu-
chołazach – 76 000 zł,
� Rehabilitacja pacjentów po przebytej cho-
robie Covid-19 – 85 000 zł,
�Opolskie wspiera szpitale w walce z Covid-
19 – 20 000 zł,
� Zabezpieczenie przeciwpożarowe bu-
dynków SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach
– 300 000 zł,
� Remont pomieszczeń Szpitala nr 1 celem
dostosowania do aktualnych wymogów
sanitarno-epidemiologicznych – 20 000 zł.

Zadania zrealizowane w 2022 roku:

� Prace termomodernizacyjne w budynkach

SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach - zadanie rea-
lizowane przez Powiat Nyski w latach
2021-2022 – 968 038 zł (łącznie wydat-
kowano 2 299 976,92 zł).

W ramach zadania wykonano prace bu-
dowlane związane z dociepleniem elewacji
wschodniej oraz dociepleniem wcześniej
nieocieplonych fragmentów pozostałych
elewacji budynku Szpitala nr 1 przy ul. M.C.
Skłodowskiej 16 w Głuchołazach.

� Modernizacja budynku Szpitala nr 1
– wejście do poradni - 90 000 zł,
�Dostosowanie pomieszczeń apteki szpi-
talnej do obowiązujących wymogów prawa
farmaceutycznego - 210 000 zł,
� Poprawa jakości i wydajności leczenia
chorób cywilizacyjnych, w tym nowotwo-
rów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP
ZOZ ZOZ w Głuchołazach - 50 000 zł,
� Wymiana instalacji poziomów wody
użytkowej Szpitala nr 1 - 83 000 zł,
� Zakup tomografu komputerowego
w związku z Covid-19 wraz z adaptacją po-
mieszczenia na pracownię TK – 375 000 zł.

To nie koniec remontów w głuchołaskim
szpitalu. Już niedługo ruszą kolejne projekty
realizowane z myślą o pacjentach i podno-
szeniu jakości świadczonych usług me-
dycznych.

Wśród zaplanowanych na nowy rok inwe-
stycji znajduje się m.in. rewitalizacja parku
szpitalnego przy ul. Skłodowskiej celem
przystosowania dla pacjentów ZOL, budo-
wa wiaty dla karetek, dobudowa windy ze-
wnętrznej w budynku Szpitala nr 1 w celu
likwidacji barier przestrzennych oraz
architektonicznych, remont klatek scho-
dowych szpitala.

Zrealizowaliśmy wiele inwestycji obej-
mujących zarówno prace budowlane, jak i za-
kup sprzętu medycznego oraz wyposażenia.
Zadania te wykonujemy z myślą o naszych
pacjentach, przede wszystkim mieszkańcach
powiatu nyskiego i okolic. Przed nami kolej-
ne wyzwania. Działamy konsekwentnie
i realizujemy postawione przed nami cele
– podkreśla Damian Nowakowski, wice-
starosta nyski.

Pracownia tomograficzna w Głuchołazach

INWESTYCJE
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„Jestem niezwykle zbudowany tym, że Powiat Nyski konsek-
wentnie podejmuje przedsięwzięcia wpisujące się w transfor-
mację energetyczną opartą o odnawialne źródła energii (OZE).
W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowaliśmy w tym ob-
szarze inwestycje, których łączna wartość przekracza nieba-
gatelną kwotę 0,5 mln zł. Energia odnawialna pozwala zaosz-
czędzić sporą ilość pieniędzy. OZE są bezpieczne dla środowiska
naturalnego i zdrowia”.

Zbigniew Karnaś, Przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Rady Powiatu w Nysie

Co zrobiliśmy w latach 2021-2022?

� Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Nyskiego – DPS Maria w Korfanto-
wie – łączne nakłady: 223 436,00 zł. W ramach zadania
wykonano dokumentacje techniczną, uporządkowano teren pod
prace fotowoltaiczne i zamontowano instalacje fotowolta-
iczną o mocy 50 kWp na terenie Domu Pomocy Społecznej
w Korfantowie.

� Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Nyskiego – Zespół Placówek Spe-
cjalnych w Nysie – łączne nakłady: 243 170,75 zł. W ramach
zadania wykonano dokumentacje techniczną i zamontowano

instalacje fotowoltaiczną o mocy 50 kWp na budynku Centrum
Rehabilitacji i Integracji w Nysie wchodzącego w skład Zespołu
Placówek Specjalnych.

Co zaplanowaliśmy na 2023 rok?

�Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych na budowanych ak-
tualnie dwóch nowych placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych (domach dziecka) w Nysie i Otmuchowie – zaplanowa-
ne łączne nakłady: 245 000,00 zł. W ramach budowy obiek-
tów w Nysie i Otmuchowie planowany jest na każdym obiek-
cie z osobna montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 25 kW.

� Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych na budowanej
aktualnie nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Pla-
cówek Oświatowych w Nysie – zaplanowane łączne nakłady:
220 000,00 zł. Na dachu obiektu sali gimnastycznej nad antresolą
przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych o mocy
do 40 kW.

� Opracowanie założeń budowy systemów odnawialnych źró-
deł energii – zaplanowane łączne nakłady: 50 000,00 zł.
Planowane jest przeprowadzenie zamówienia na opracowanie
dokumentacji dot. założeń odnośnie wyboru odpowiedniej
lokalizacji dla budowy farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu
nyskiego.

Powiat Nyski
stawia
na zieloną energię

EKOLOGIA
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Z początkiem 2023 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące
prawa konsumentów. Zmiany w polskim prawie (m.in. usta-
wie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym, ustawie o informowaniu
o cenach towarów i usług, Kodeksie cywilnym) wynikają z im-
plementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej
oraz Cyfrowej. Dodatkowo z inicjatywy Prezesa UOKiK
wprowadzono regulacje, które mają ukrócić nieuczciwe
praktyki na pokazach handlowych.

Dzięki nowym regulacjom łatwiej będzie również walczyć z taki-
mi niekorzystnymi dla konsumentów zjawiskami jak fikcyjne pro-
mocje, podwójna jakość produktów w różnych krajach, wykupywanie
biletów na koncerty przez boty czy fałszywe opinie w internecie.

---------------------------------

Przedstawiamy krótki przewodnik
po najważniejszych zmianach:

DLA WSZYSTKICH KUPUJĄCYCH

Obniżki cen. Każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wy-
przedaż, będzie musiał podawać oprócz aktualnej ceny – także naj-
niższą z 30 dni poprzedzających obniżkę. W przypadku produktów
szybko psujących się, z krótką datą przydatności do spożycia – sprze-
dawca ma uwidaczniać aktualną cenę i tę sprzed pierwszego za-
stosowania obniżki, natomiast w przypadku produktów będących
w ofercie przedsiębiorcy krócej niż 30 dni – najniższą cenę od roz-

poczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki. Nie ma takiego obo-
wiązku, jeśli przedsiębiorca zwyczajnie obniża cenę regularną, bez
ogłaszania promocji lub wyprzedaży.

Nowe zasady reklamacji. Zmieni się nazewnictwo: zamiast „rękojmi”
będziemy mieć „odpowiedzialność za niezgodność towaru
z umową”. W pierwszej kolejności konsument będzie mógł żądać
naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częś-
ciowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia
roszczeń. Korzystne dla konsumentów jest wydłużenie do 2 lat
terminu domniemania, że niezgodność z umową istniała już w chwi-
li zakupu. Sprzedawca będzie odpowiadał za wady – tak jak
dotychczas – przez 2 lata od wydania towaru. Nowością jest, że
w przypadku rzeczy używanych nie będzie mógł skrócić tego
czasu do roku. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych
zostanie wydłużony do sześciu lat.

Podwójna jakość. Zakazane będzie wprowadzanie towaru na
rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany
w innych krajach UE, jeśli będzie się istotnie od niego różnił
np. składem, a nie będzie to obiektywnie uzasadnione.

DLA KUPUJĄCYCH ON-LINE

Informacje na platformach handlowych. Konsumenci będą jasno
informowani, czy podmiot oferujący na platformie towary, usługi
lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną. W tym
drugim przypadku dowiedzą się także, że w tej relacji nie mają

Ważne zmiany
w prawach konsumenta

PRAWO
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Przypominamy o działającym Punkcie Obsługi OOW NFZ
w Nysie. Na miejscu można załatwić sprawy, po które wcześ-
niej trzeba było jechać do siedziby NFZ w Opolu.

Sprawy, które można załatwić w punkcie:
� wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
� potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne,
� potwierdzić profil zaufany,
� pozostawić korespondencję, w tym skierowania na leczenie uzdro-

wiskowe,
� uzyskać informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego,
� uzyskać informacje o programach profilaktycznych

Punkt jest czynny codziennie w dni robocze od 7.30 do 15.30
Punkt mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie (bu-
dynek A), na parterze, p. 101, tel. 77 408 50 74.

Przypominamy
o Punkcie Obsługi

OOW NFZ w Nysie

zastosowania przepisy chroniące konsumentów np. możliwość od-
stąpienia od umowy. Platforma musi też informować, jak się po-
dzieliła ze sprzedającym obowiązkami związanymi z realizacją umo-
wy.

Plasowanie ofert. Jeśli przedsiębiorca umożliwia wyszukiwanie pro-
duktów musi informować o głównych parametrach, które decydują
o kolejności pojawiania się wyników. Konieczne będzie też wyraźne
ujawnienie płatnej reklamy lub płatności dokonanej w celu uzys-
kania wyższego plasowania produktów w wynikach wyszukiwa-
nia.

Opinie konsumentów. Każdy przedsiębiorca, który zapewnia
dostęp do recenzji produktów, będzie musiał podawać informa-
cje, czy i w jaki sposób weryfikuje ich autentyczność, a także
czy zamieszcza wszystkie opinie, czy tylko te pozytywne. Wprost
zakazane będzie też zamieszczanie fałszywych lub zniekształco-
nych opinii.

Indywidualne dostosowywanie ceny. Jeśli przedsiębiorca je sto-
suje, to będzie musiał o tym jasno poinformować konsumenta. Do-
tyczy to np. sytuacji, gdy cena jest automatycznie ustalana dla kon-
kretnego odbiorcy w zależności np. od jego lokalizacji, urządzenia,
z którego korzysta (smartfon, komputer stacjonarny) czy historii
przeglądanych stron. Nie dotyczy natomiast dynamicznego pro-
filowania cen lub ustalania cen w czasie rzeczywistym, czyli me-
chanizmów, które opierają się na czynnikach niezwiązanych z osobą
konkretnego użytkownika, np. zmianą popytu na dany towar.

Bilety na koncerty i mecze. Zakazane będzie wykupywanie przez
przedsiębiorców za pośrednictwem botów, a potem odsprzeda-
wanie konsumentom biletów na imprezy kulturalne lub sportowe.

Towary z elementami cyfrowymi, treści i usługi cyfrowe. Jasno
wskazano, że można je reklamować podobnie jak wszelkie inne to-
wary czy usługi. Przedsiębiorca będzie odpowiedzialny także
za zgodność takiego cyfrowego towaru, np. gry, programu kom-

puterowego, z jego wersją próbną czy zapowiedziami. Będzie miał
też obowiązek dostarczania konsumentom aktualizacji przez co
najmniej 2 lata.

Umowy opłacone danymi osobowymi. Konsumenci będą chronieni
nie tylko, gdy zapłacą za treści lub usługi cyfrowe, np. dostęp do
aplikacji, pieniędzmi, ale także swoimi danymi osobowymi. Będą
obowiązywać takie same zasady, jak w odniesieniu do odpłatnych
usług, np. możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

LEPSZA OCHRONA SENIORÓW
- DLA KUPUJĄCYCH NA POKAZACH
I WYCIECZKACH

Wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy zawar-
tej podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta lub wycieczki.
W przypadku pokazów nadal będzie to 14 dni.

Zakaz zawierania umów finansowych podczas pokazu lub wy-
cieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa, np. umowa pożyczki, bę-
dzie nieważna i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta.

Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na
odstąpienie od umowy. Dotyczy to umów zawieranych podczas po-
kazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty u konsumenta. Rozwiązanie
pozwoli na podjęcie świadomej decyzji o zakupie, a konsumenci nie
będą narażeni na straty finansowe, gdy z niego zrezygnują w usta-
wowym terminie.

Możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług
zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub
na odległość. Chodzi przede wszystkim o tzw. umowy obej-
mujące abonamenty medyczne.

Nowe przepisy będą dotyczyć umów zawartych od 1 stycznia
2023 r.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

PRAWO
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Produkty lokalne zawsze wzbudzają duże
zainteresowanie wśród turystów ale
i my, mieszkańcy chętnie sięgamy po
przepisy, które stanowią element nasze-
go dziedzictwa kulturowego.

Na zbliżające się Święta Wielkanocne przy-
gotowaliśmy dla Państwa przepisy na dwa
Produkty Lokalne Nyskiego Księstwa Jezior
i Gór: paschaliki wielkanocne i flaczki z gru-
szek. To, co w kuchni magiczne, to miesza-
nie się tradycji z nowoczesnością, to łącze-
nie klasyki z czymś nieoczywistym, ale do-
starczającym niezwykłych doznań smako-
wych. Flaczki z gruszek? Brzmi ciekawie. A jak
smakuje? Spróbujcie Państwo sami. Zapra-
szamy na wielkanocną podróż kulinarną.

PASCHALIKI
WIELKANOCNE
Koło Nowoczesnej Gospodyni
w Otmuchowie - Wójcicach

Składniki
Ciasto:
1 kg mąki
3 dkg drożdży
1 szklanka ciepłej wody
1-2 szklanki ciepłej maślanki

5 dkg roztopionego masła
1 łyżeczka cukru
½ łyżeczki soli

Farsz:
0,5 kg sera białego
2 szt. sera mozzarella
1 opakowanie sera feta
1 łyżka prażonej cebuli (kupionej)
natka pietruszki (drobno posiekana)

przyprawy: rozgnieciona kolend-
ra, bazylia, sól, pieprz czarny (do
smaku)

Sos:
jogurt naturalny
4-5 łyżek majonezu
5-6 ząbków czosnku (przeciśnię-
tych przez praskę)
1 łyżeczka zielonego pesto
czosnek granulowany, pieprz czar-
ny, pieprz chili, sól (do smaku)

Sposób przygotowania:
wyrobić ciasto, odstawić do wy-
rośnięcia i jeszcze raz wyrobić.
Ser biały zmielić, dodać rozgnie-
ciony ser mozzarella, fetę oraz
pozostałe składniki farszu, wy-
mieszać. Urywać po kawałku cias-
ta, rozwałkowywać w dłoni
i nakładać farsz. Składać w kopertę
i dociskając ręką formować okrągłe
łódeczki. Pozostawić do wyroś-
nięcia. Wyrośnięte paschaliki piec
ok. 30 minut w temperaturze 180
- 190ºC. Podawać jeszcze ciepłe
z sosem.

FLACZKI
Z GRUSZEK
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Hajduki Nyskie

Składniki:
4-5 gruszek mało dojrzałych
3-4 łyżki oleju
2 pory (część biała)
1,5 l rosołu (drobiowy, warzywny)
puszka soi lub soczewicy
30 dkg kabanosów drobiowych lub frank-
furterek
2-3 łyżki masła
3 łyżki mąki
1 pęczek pietruszki
½ łyżeczki pieprzu
½ łyżeczki ostrej papryki
1 łyżeczka soli

Sposób przygotowania:
por pokroić w plasterki, zeszklić na oleju –
ciągle mieszając. Gruszki obrać, wydrążyć
gniazda nasienne, pokroić w kostkę. Prze-
smażyć na maśle, mieszając, nie dopuścić do
rozgotowania kostek.
Por, gruszki połączyć z gorącym rosołem. Ka-
banosy pokroić w cienkie plasterki dodać do
zupy – zagotować 10 min. Dodać do smaku
pieprz, sól, ostrą paprykę. Zrobić zasmażkę
z 2-3 łyżek masła i 3 łyżek mąki.
Połączyć z zupą, dodać soję lub soczewicę.
Pietruszkę drobno posiekać, dodać do zupy.
Zupę można podawać z groszkiem ptysio-
wym.

Wielkanocna podróż kulinarna
Paschaliki Wielkanocne

Flaczki z gruszek

KULINARIA



HISTORIA

Wśród średniowiecznych chorób wy-
wołujących epidemie dżuma ze względu na
niezwykle szybkie rozprzestrzenienie się zaj-
mowała pierwsze miejsce. Do Europy do-
cierała poprzez liczne wyprawy krzyżowe
oraz rozwijający się ruch pielgrzymkowy,
był to jeden z wielu prezentów, jaki podaro-
wał Europie Orient.

Najtragiczniejszą w skutkach epidemią
dżumy, która ogarnęła wiele europejskich
państw, była ta z roku 1349. „Przywieziona”
przez genueńskie statki zaatakowała najpierw
nadmorskie miasteczka Włoch i Francji a na-
stępnie z zatrważającą szybkością roz-
przestrzeniła się po całej Europie zbierając
ogromne żniwo. Niestety zanieczyszczone
miasta, wojny, klęski głodowe sprzyjały szyb-
kiemu rozwojowi choroby.

Zakażenie następowało rzadziej przez bez-
pośredni kontakt z osobą chorą a częściej po-
przez używanie tych samych łóżek, pościeli
i ubrań lub po prostu samo przebywanie
w jednym pomieszczeniu z osobą dotkniętą

chorobą. Strach przed zarażeniem sprawiał,
że chorych opuszczali sąsiedzi, przyjaciele, na-
wet rodzice zostawiali swoje umierające
dzieci na pastwę losu. Jedynymi opiekunami
chorych byli mnisi, którzy za swe poświęce-
nie płacili tysiącami ofiar. Samych francisz-
kanów z powodu zakażenia dżumą zmarło
ponad 120 000.

W większości miast do końca okresu śred-
niowiecza nie było izolatek, w których można
było umieścić zarażonych. Sposobem na
oznaczenie domów, w których znajdowali się
chorzy, było ich oflagowywanie. Dopiero
w XV wieku powstały w Niemczech specjalne
pomieszczenia, w których przeprowadzano
kwarantannę.

Epidemie dżumy wielokrotnie dziesiątko-
wały także mieszkańców Nysy i całego
Śląska. Swe największe żniwa zebrały w la-
tach 1267, 1301, 1333, 1413, 1460, 1521,
1572, 1607, 1613, 1625 i 1633. Ofiarą
dżumy w roku 1267 padło 5000 mieszkań-
ców Nysy, epidemia z 1521 roku pochłonęła

około 4000 ofiar a ta z 1572 ponad 2000.
Choroba nie oszczędzała nikogo, w 1301 roku
jej ofiarą stał się biskup wrocławski Romka.
Jedną z najtragiczniejszych w skutkach dla
mieszkańców Nysy była epidemia z 1633
roku. Idealnym środowiskiem dla rozwoju
dżumy była klęska głodowa, wilgotny klimat,
przetaczające się przez miasto i plądrujące je
obce wojska, a właśnie tak wyglądała Nysa
w roku 1633. Epidemia dżumy wybuchła
z niespotykaną do tej pory gwałtownością.
Brakowało miejsca na ciała, brakowało rąk do
chowania zmarłych. Setki ciał leżały na ulicach
stając się pożywieniem dla wygłodniałych,
błąkających się psów. Umierały całe rodziny.
Jezuici, Franciszkanie, Bożogrobcy nie
nadążali z udzielaniem ostatnich sakramen-
tów. Nyski kapłan Sebastian Rostock, pó-
źniejszy proboszcz i biskup wrocławski do-
stawał się do domów umierających przez
okna za pomocą drabiny. Sam dwukrotnie
zarażony uchronił się przed śmiercią. Aby
uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się „czar-
nej śmierci” rozłożono namioty, zbudowano
małe szałasy i umieszczono tam chorych.

Czarna
śmierć
w Nysie

Kapliczka św. Rocha na Alei Wojska Polskiego w Nysie

Zaczyna się całkiem niewinnie, lekkim osłabieniem, gorączką, zawrotami i bólem głowy, później pojawią się krwawe wy-
mioty, delirium, utrata przytomności, na skórze zaczynają tworzyć się brązowe lub czarne plamy – stąd nazywana jest „czarną
śmiercią”. Kiedy zarazki dostaną się do krwi ofierze pozostaje kilka godzin, najwyżej cztery dni życia a właściwie umiera-
nia w mękach. Dżuma.
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Kapliczka św. Rocha na Alei Wojska Polskiego w Nysie

Na wezwanie nyskiego proboszcza miesz-
kańcy Nysy zorganizowali procesję do ka-
pliczki św. Rocha, aby prosić Boga o uwol-
nienie miasta od dżumy. W drodze zmarło ko-
lejnych 15 osób. Tragedia roku 1633 sprawiła,
że mieszkańcy Nysy z własnych środków
rozbudowali kapliczkę św. Rocha i corocznie
organizowali do niej procesje.

Liczba ofiar „czarnej śmierci” z 1633 roku
oscyluje między 6 000 a 10 000, a liczba ta
dotyczy tylko Nysy. Inne miasta śląskie także
ucierpiały na skutek epidemii dżumy roku
1633: Jelenia Góra – 2600 ofiar, Dzierżoniów
– 4000 ofiar, Pieszyce – 2000 ofiar, Kłodzko
– 4000 ofiar, Legnica – 2000 ofiar, w Kor-
fantowie przeżyło tylko 5 osób a we
Wrocławiu z 36000 mieszkańców zmarło
13000.

Dlaczego zrozpaczeni mieszkańcy Nysy nie
mogąc opanować rozprzestrzeniającej się
z ogromną siłą epidemii dżumy udali się z pro-
cesją do kapliczki św. Rocha? Otóż św.
Roch czczony był jako patron zadżumionych.
Urodził się w roku 1295 w Montpellier
(południowa Francja) jako syn bogatego
szlachcica. W wieku 20 lat stracił rodziców
i przejął ich cały majątek, który rozdał bied-
nym i udał się na pielgrzymkę do Włoch. Kie-
dy dotarł do toskańskiego miasteczka
Acquapendente, okazało się, że opanowała
je dżuma. Roch z wielkim oddaniem poświęcił
się opiece nad chorymi. To samo czynił
także w innych miasteczkach. Wreszcie
choroba zaatakowała jego samego, było to

w miejscowości Piacenza. Wypędzony ze
szpitala – według innych przekazów odszedł
sam nie chcąc być dla nikogo ciężarem – udał
się do chaty w lasku koło wsi Sarmato. Tam,
jak podaje legenda, pies pewnego szlachci-
ca przynosił mu codziennie aż do wyzdro-
wienia kawałek chleba, który wykradał
ze stołu swojego pana. Inna wersja tej le-
gendy mówi, iż owy pies nie tylko przynosił
Rochowi chleb, lecz także lizał jego rany.
Wkrótce właściciel psa sam odnalazł Rocha
i opiekował się nim do jego wyzdrowienia.
Roch powrócił do swojego rodzinnego mias-
ta Montpellier. Niestety nikt z mieszkańców
go nie rozpoznał, uznany za szpiega spędził
długie lata w więzieniu, zmarł w roku 1327.
Wkrótce dostrzeżono jego czyny i ogromne

poświęcenie w niesieniu pomocy zadżumio-
nym. Zaczęto go czcić jako patrona
zadżumionych i wznosić mu kościoły – we
Włoszech, Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii
i Niemczech. Także na terenie dzisiejszego
pogranicza nysko-jesenickiego znajdziemy
kościoły – kapliczki poświęcone św. Rochowi,
oprócz już wspomnianej w Nysie, także
w Zlatych Horach oraz w Głuchołazach, którą
wzniesiono dla uczczenia ofiar epidemii
dżumy w roku 1625.

Na podstawie artykułu Bernharda Rufferta
„Die Pest in Neisse und St. Rochus” (artykuł
ukazał się w Roczniku Neisser Kuns- und
Altertumsvereins w roku 1914, tłumaczenie:
Izabela Kicak).

Kapliczka św. Rocha na Alei Wojska Polskiego w Nysie

HISTORIA
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TURYSTYKA

Plac ten był jednym z kilku placów targo-
wych, jakie znajdowały się na terenie Nysy.
Głównym artykułem, którym tutaj handlo-
wano była sól - stąd nazwa „Rynek Solny”.
Teren wokół Rynku Solnego jest miejscem,
gdzie najlepiej zachowała się historyczna za-
budowa miasta. Otaczają go cztery nie-
zwykłe budowle: kościół Wniebowzięcia
NMP, kolegium jezuitów, Dom Macierzysty
Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek oraz se-
minarium św. Anny.

Wzniesiony w latach 1688-92 kościół
Wniebowzięcia NMP stanowi wraz z ko-
legium jeden z najnowocześniejszych i naj-
większych barokowych kompleksów je-
zuickich na Śląsku. We wnętrzu znajduje się
interesujący ołtarz główny oraz pozos-
tałości polichromii Karola Dankwarta,

szwedzkiego malarza działającego na
przełomie XVII i XVIII wieku.

Kolegium jezuitów powstało z inicjatywy
biskupa Karola Habsburga. Na dziedzińcu
budynku zachowane są fragmenty murów
obronnych. W budynku kolegium znajduje
się niezwykle piękna aula i bogata biblioteka.
Tutaj mieściła się jedna z pierwszych aptek
prowadzona przez zakonników. Dzisiaj ko-
legium jest siedzibą Liceum Ogólnoksz-
tałcącego nazwanego na cześć fundatora
„Carolinum”. Warto dodać, że nyskie „Ca-
rolinum” należy do Stowarzyszenia Naj-
starszych Szkół w Polsce.

Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr
Elżbietanek. Jego założycielką była
błogosławiona w 2007 roku nysanka –

Maria Luiza Merkert, nazywana „śląską Sa-
marytanką”. W tej pięknej, eklektycznej bu-
dowli znajduje się pokój pamięci pełniący za
życia Matki funkcję jej sekretariatu. Do dziś
zachowało się biurko, przy którym praco-
wała, skrzynia do przechowywania ważnych
dokumentów, w gablotach cenne pamiątki,
a wśród nich listy, pierwsze statuty, krzyż
zasługi, talerz z posag, lakowe pieczęcie czy
pierwszy relikwiarzyk z grudnia 1872 roku.

Seminarium św. Anny to najstarsza za-
chowana część zespołu jezuickiego. Bu-
downiczym i autorem projektu semina-
rium był Melchior Werner. W 1802 roku
przekształcono je w szpital a w 1809 uru-
chomiono fabrykę broni. Obecnie mieści się
tutaj Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stop-
nia im. Witolda Lutosławskiego.

„To miejsce posiada niesamowity magnes, który przyciąga mnie
podczas wieczornego spaceru po Nysie. Za każdym razem odkrywam jego piękno na nowo.”

Radny Rady Powiatu w Nysie – Janusz Zapiór

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.

Warto odwiedzić to miejsce wieczorem i poczuć jego magię!
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ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA NR 5
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  3300  kkwwiieettnniiaa  22002233  rr..  LLiissttyy  nnaaggrrooddzzoonnyycchh  sszzuukkaajjcciiee  ww  kkoolleejjnnyymm

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

RRoozzwwiiąązzaanniiee  kkrrzzyyżżóówwkkii  nnrr  44:: sskkaarrbbiieecc  śśww..  JJaakkuubbaa..
LLiissttaa  nnaaggrrooddzzoonnyycchh::  JJeerrzzyy  WWddoowwiikk,,  MMaarrttaa  ŁŁuusszzcczz,,  JJuulliiaann  HHooffmmaann,,  MMiicchhaałł  MMaazzuurr,,  SSttaanniissłłaaww  RRoobbaakk..  GGRRAATTUULLUUJJEEMMYY!!

1. … kata w Paczkowie. Owiany legendą budynek o charakte-
rystycznym wyglądzie, wzniesiony w XVIII wieku.

2. Franciszek, jeden z najważniejszych dyrektorów Muzeum w
Nysie po II wojnie światowej.

3. Jedna z gmin wiejskich wchodząca w skład powiatu nyskie-
go.

4. Bracia, twórcy polichromii iluzjonistycznych w kościele św.
Piotra i Pawła w Nysie. 

5. Jego myśl: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” przyświeca paczkowskiemu
Metamuzeum Motoryzacji. 

6. Zbigniew, starosta nyski w latach 1999-2006.

7. Nazwa odbywającego się w Głuchołazach Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Turystycznej.  

8. Miasto Orderu Uśmiechu.
9. ….. Wielkie, miejscowość w gminie Kamiennik, miejsce uro-

dzenia malarza niemieckiego Eduarda Grütznera.
10. …… studnia w Nysie.
11. Nazwa jednego z miast partnerskich Powiatu Nyskiego. 
12. Biskup, fundator Domu Wagi Miejskiej w Nysie.
13. Patron pszczelarzy.
14. Nazwa jednego z fortów znajdujących się na terenie Nysy.
15. Jedno z miast partnerskich Korfantowa, niemiecka nazwa

Korfantowa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
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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! 


