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Drodzy Czytelnicy,

oddaję w Wasze ręce trzeci 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, projektach edukacyjnych czy o tym, w jaki sposób stworzyć rodzinny
dom dziecka. Wrzesień to także początek kalendarzowej jesieni, dlatego nie mogło zabraknąć tematów związa-
nych z tą magiczną porą roku – jesień na telerzu, jesień w ogrodzie czy Powiat Nyski miodowa kraina
na jesień, to artykuły, które znajdziecie w działach poradnik i kulinaria.

Zachęcam również do udziału w naszej krzyżówkowej zabawie - upominki czekają. Zwycięzcom drugiej
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 złotej polskiej jesieni!
Izabela Kicak

redaktor naczelna
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

>>> Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego
30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej
okazji, w Galerii Dekada w Nysie, funkcjonowało stoisko pro-
mujące ideę rodzicielstwa zastępczego, obsługiwane przez pra-
cowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.

Celem wydarzenia było jak najszersze rozpropagowanie idei ro-
dzicielstwa zastępczego, gdyż każde dziecko potrzebuje bezwa-
runkowej miłości, akceptacji i ciepła rodzinnego domu. Przy sto-
isku, każdy mógł porozmawiać z naszymi specjalistami o trud-
nościach, z jakimi spotykają się na co dzień rodziny zastępcze, jak
również o pozytywnych aspektach rodzicielstwa zastępczego.
Ponadto, przy stoisku PCPR czekało mnóstwo atrakcji dla najmłod-
szych, drobne upominki oraz spotkanie z maskotką Pieczusią.
W wydarzeniu uczestniczyli również Andrzej Kruczkiewicz starosta
nyski, Joanna Burska członek Zarządu Powiatu oraz Krystyna Wi-
lisowska dyrektor PCPR w Nysie. (30.05.2022 r.)

>>> Jubileusz 50-lecia
nadania imienia Szkole
Podstawowej w Kałkowie
30 maja, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kałkowie
(gm. Otmuchów) odbył się jubileusz 50-lecia nadania imienia
„Bohaterów Powstań Śląskich” Szkole Podstawowej
w Kałkowie.

Wydarzenie zapoczątkowała msza święta, a następnie w hali przy
szkole rozpoczęły się oficjalne uroczystości oraz występy arty-
styczne w wykonaniu uczniów szkoły. Dla gości przewidziano m.in.
zwiedzanie wystawy związanej z działalnością szkoły urozmaico-
nej pamiątkowymi wpisami i osiągnięciami szkolnymi.

W wydarzeniu wziął udział Damian Nowakowski wicestarosta ny-
ski, który w imieniu Zarządu Powiatu w Nysie na ręce dyrektor
szkoły przekazał list gratulacyjny oraz czek w wysokości 500 zł
na rzecz placówki. (30.05.2022 r.)

>>> Wizyty z okazji
Dnia Dziecka

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

Z okazji Dnia Dziecka, Joanna Burska członek Zarządu Powiatu
oraz Izabela Kicak kierownik Referatu Promocji, odwiedziły
placówki opiekuńczo-wychowawcze, prowadzone przez Po-
wiat Nyski.

Aby tradycji stało się zadość, w tym szczególnym dla wszystkich
dzieci dniu, Panie przekazały prezenty wypełnione słodkościami.
(1.06.2022 r.)

>>> Wotum zaufania
i absolutorium dla Zarządu
Powiatu w Nysie
W dniu 3 czerwca, odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu
w Nysie, podczas której radni przyjęli sprawozdanie finansowe
z wykonania budżetu za rok 2021. Rada Powiatu w Nysie bez-
względną większością głosów udzieliła Zarządowi Powiatu
absolutorium z wykonania budżetu. Absolutorium to jeden
z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Po-
wiatu nad działalnością Zarządu.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport
o stanie Powiatu za 2021 rok. Po debacie nad raportem Zarząd Po-
wiatu uzyskał wotum zaufania.
Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu świadczy
o słuszności podejmowanych decyzji, które mają służyć wspólnemu
dobru, dla wszystkich mieszkańców. To ważne uchwały, które po-
zytywnie oceniają zarówno wykonanie budżetu powiatu, jak
i działania realizowane w roku ubiegłym przez Zarząd. (3.06.2022 r.)

>>> Wręczono „Certyfikat
Ambasadora Powiatu
Nyskiego”
Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu w Nysie, odbyło się uro-
czyste wręczenie „Certyfikatu Ambasadora Powiatu Ny-
skiego” Nadii Szostak, piastującej w latach 2015-2016 sta-
nowisko Starosty Rejonu Radziechowskiego, z którym Powiat
Nyski miał podpisaną umowę partnerską. Oficjalny Certyfi-
kat wręczyli starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz oraz prze-
wodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski.

Ambasador Powiatu Nyskiego promuje ziemię nyską na arenie mię-
dzynarodowej, jej dziedzictwo kulturowe, gospodarkę, wspiera
w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów partnerskich, buduje ka-
pitał zaufania wobec władz i mieszkańców powiatu nyskiego.
Przypomnijmy, że Ambasadorami Powiatu Nyskiego są również Ri-
carda Kerl, Lyova Grigoryan, Joan Hadley, Ojciec Włodzimierz Ma-
mala i Dorota Labusga. (3.06.2022 r.)

>>> Posiedzenie Zarządu
Stowarzyszenia Subregion
Południowy
6 czerwca, w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się po-
siedzenie Zarządu Stowarzyszenia Subregion Południowy.

Głównym celem obrad było przedstawianie wspólnych działań, kie-
runków oraz ustalenie harmonogramu dalszych prac nad budową
Strategii Subregionalnej. Podczas spotkania omówiono również za-
gadnienia dotyczące wsparcia w ramach projektu Centrum Wspar-
cia Doradczego Plus oraz bieżące działania związane z funkcjo-
nowaniem Subregionu. (6.06.2022 r.)
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>>> Jubileusz 20-lecia
działalności UTW w Nysie
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego
w Nysie, świętował 8 czerwca, jubileusz 20-lecia działalności.
Uroczysta gala odbyła się w Nyskim Domu Kultury.

W wydarzeniu wzięła udział Joanna Burska członek Zarządu Po-
wiatu.
Jubileusz był okazją do przekazania założycielom i obecnym
członkom UTW gratulacji i życzeń na przyszłość. Były też szcze-
gólne wyróżnienia, dla swoich przyjaciół – tych, którzy od dwóch
dekad wspierają działalność uniwersytetu.
W czasie wydarzenia można było obejrzeć wystawę prac malar-
skich i prac rękodzielniczych wykonanych przez słuchaczy
UTW w trakcie warsztatów. (8.06.2022 r.)

>>> XXVIII Zgromadzenie
Ogólne Związku Powiatów
Polskich
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski uczestniczył w XXVIII
Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które
odbyło się w dniach 8 i 9 czerwca, w Mikołajkach.

Delegaci dyskutowali o najważniejszych dla samorządów proble-
mach. Podczas Zgromadzenia Ogólnego przyjęte zostały stanowiska

Zarządu ZPP, odnoszące się do spraw bieżących. Tematami po-
ruszonymi podczas Zgromadzenia były między innymi finanse sa-
morządowe, edukacja, system ochrony zdrowia, czy publiczny trans-
port zbiorowy. Jednym z tematów przewodnich była tocząca się
w Ukrainie wojna i związane z nią wieloaspektowe wyzwania dla
polskich samorządów.
Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych prak-
tyk nie tylko w gronie krajowych ekspertów samorządowych, ale
również przedstawicieli partnerskich powiatów zagranicznych.
(8.06.2022 r.)

>>> Biegacze z miast
partnerskich Nysy z wizytą
w Starostwie
13 czerwca, Starostwo Powiatowe w Nysie miało przyjem-
ność gościć grupę biegaczy z Lüdinghasen, miasta partner-
skiego Nysy. Gości przywitali Andrzej Kruczkiewicz staros-
ta nyski oraz Joanna Burska członek Zarządu Powiatu.

Przy okazji wizyty, starosta opowiedział naszym gościom o zada-
niach i inwestycjach Powiatu Nyskiego, a także podarował bie-
gaczom materiały informacyjno-promocyjne.
Biegacze już po raz dziewiąty wzięli udział w Biegu Nyskim. Przy-
jechała stała ekipa z partnerskiego miasta Lüdinghasen w Nie-
mczech oraz z Šumperka w Czechach. Sportowcy przyjeżdżają na
zaproszenie organizatorów biegu nyskiego tj. Jacka Makowskie-
go i Tomasza Kołodzieja oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Part-
nerskich Nysy w ramach projektu „Rowerowo i biegowo po po-
wiecie nyskim”, który jest wspierany również przez Powiat Nyski.
Goście, pośród których był redaktor gazety „Westfälische Na-
chrichten”, Michael Beer, byli pod wrażeniem doskonałej organi-
zacji biegu nyskiego, ale przede wszystkim Nysy i okolic, tym bar-
dziej, że niektórzy byli pierwszy raz w Nysie i w ogóle w Polsce.
(13.06.2022 r.)

>>> Zawody spinningowe
o Puchar Starosty Nyskiego
18 czerwca, w stanicy Koła nr 3 "Metalowiec" Nysa nad brze-
giem Jeziora Nyskiego, stawiło się 22 uczestników zawodów
spinningowych z łodzi o "Puchar Starosty Nyskiego". Zawo-
dy odbywały się w formule zespołowej - dwie osoby na
łodzi łącznie.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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Zawody wygrała załoga w składzie M.Okniński i M.Szczepański -
2850 pkt, 2. miejsca zajęli T.Synowczyński i D.Kwiecień - 2000 pkt,
3. miejsce W.Franasowicz i Z.Niewiadomski - 1960 pkt, 4. miejs-
ce przypadło w udziale I.Kamińskiemu i J.Czeczilowi - 1600 pkt,
5. miejsce - J.Dunaj i J.Zawaryński - 330 pkt. Łącznie złowiono
5 boleni i 2 okonie. Nagrody zwycięzcom wręczyli Andrzej Krucz-
kiewicz starosta nyski oraz Jerzy Dunaj, inicjator tego wydarzenia
od 2006 roku. (18.06.2022 r.)

>>> Targi Pracy Partner 2022
W Hali Nysa odbyły się Targi Pracy PARTNER 2022, które
cieszyły się sporym zainteresowaniem odwiedzających - nie
tylko mieszkańców naszego miasta, ale także obywateli
Ukrainy dotkniętych wojenną traumą. Ponad 40 pracodaw-
ców miało do zaoferowania prawie 100 ofert pracy w kraju
i zagranicą. Nieprzerwanie kandydatów do obsadzenia
wolnych stanowisk poszukują doskonale znani w regionie
pracodawcy.

Uroczystego otwarcia Targów Pracy dokonali starosta nyski An-
drzej Kruczkiewicz oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Małgorzata Pliszka. Starosta Nyski podkreślił istotne znaczenie tego
wydarzenia dla rozwoju lokalnego rynku pracy.
Na stoiskach byli obecni pracodawcy z powiatu nyskiego, przed-
stawiciele instytucji rynku pracy, agencji zatrudnienia, instytucji

szkoleniowych. Wśród wystawców byli także przedstawiciele Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Nysie, którzy informowali o usługach
i instrumentach rynku pracy oraz o możliwościach podjęcia pra-
cy. Na uwagę zasługiwało również stanowisko Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Nysie.
Obok bogatej oferty pracy na targach, w specjalnie przygotowa-
nej strefie była również możliwość skonsultowania swojego CV oraz
listu motywacyjnego z profesjonalistą.
Targi Pracy ułatwiają mieszkańcom naszego miasta i regionu zna-
lezienie pracy bądź zdobycie wiedzy pozwalającej już dziś właś-
ciwie pokierować ścieżką swojego rozwoju. (27.06.2022 r.)

>>> Za nami spływ kajakowy
rzeką Nysą Kłodzką
Za nami pierwszy spływ kajakowy rzeką Nysą Kłodzką i na
pewno nie ostatni. Wydarzenie wpisze się na stałe w kalen-
darz imprez powiatu nyskiego!

Uczestników przywitał Damian Nowakowski wicestarosta nyski
oraz radni Rady Powiatu Danuta Korzeniowska oraz Zbigniew Kar-
naś.
Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem
miłośników kajakarstwa turystycznego. Mimo wysokiej tempera-
tury, uczestnicy przepłynęli 17 km. Malowniczą, a w niektórych
miejscach dość wymagającą technicznie trasę przepłynęli bardzo
sprawnie, docierając do Ośrodka Wypoczynkowego Grek,
po ok. 4 godzinach, gdzie na wszystkich uczestników czekał pysz-
ny poczęstunek.
Spływ prowadził Klub Turystyki Popularnej Szarotka, którego Ko-
mandor zapoznał uczestników z regulaminem spływu, przepro-
wadził instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa na wodzie i tech-
nik prawidłowego wiosłowania oraz czuwał nad bezpieczeń-
stwem uczestników na całej trasie spływu. (24.06.2022 r.)

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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>>> Zawodnicy Nyskiego
Klubu Karate brązowymi
medalistami mistrzostw
Europy
Mieliśmy przyjemność gościć zawodników Nyskiego Klubu
Karate Kyokushin, którzy brali udział w 35. Mistrzostwach
Europy w Warnie.

Powiat Nyski reprezentowało sześciu zawodników (Julita Płończak,
Ania Dziuk, Bartek Rogoziński, Wiktor Tajduś, Maria Król, Laura
Piszczyk). Wszyscy startowali w kategorii kata. Do finału dostali
się JULITA PŁOŃCZAK I WIKTOR TAJDUŚ zdobywając trzecie
miejsce na Mistrzostwach Europy. Trenerem zawodników jest Sen-
sei Dariusz Karczmit (III dan).
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski pogratulował wszystkim za-
wodnikom osiągnięć sportowych, ciężkiej pracy oraz wręczył upo-
minki, życząc jednocześnie bezpiecznych i wspaniałych wakacji. Sta-
rosta pogratulował również trenerowi wysokiego poziomu szko-
lenia sportowców. (6.07.2022 r.)

>>> Dyrektorzy szkół
otrzymali nominacje
7 lipca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie, starosta
nyski Andrzej Kruczkiewicz wręczył pięć nominacji na sta-
nowiska dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowa-
dzonych przez Powiat Nyski.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nominacje dyrektorskie otrzy-
mali:
Pani Marzena Grubiak – dyrektor Zespołu Szkół w Głuchołazach,
Pani Martyna Nakonieczny – dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie,
Pani Beata Stefanowicz-Ciecieląg – dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Nysie, Pan Grzegorz Kulpa – dyrektor I Lice-
um Ogólnokształcącego w Nysie, Pan Henryk Mamala – dyrek-
tor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.
(7.07.2022 r.)

>>> Wizyta Marszałek Sejmu
RP w powiecie nyskim
9 lipca gościliśmy w powiecie nyskim Elżbietę Witek
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek, podczas spotkania z mieszkańcami powiatu nyskiego,
które odbyło się w auli Zespołu Szkół i Placówek w Nysie, mówiła
o najważniejszych bieżących sprawach krajowych, a także wy-
zwaniach na przyszłe lata.
W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli także: posłanka do PE
Anna Zalewska, poseł na Sejm RP Violetta Porowska, poseł na Sejm
RP Katarzyna Czochara, Sławomir Kłosowski wojewoda opolski,
Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, Damian Nowakowski wice-
starosta nyski oraz Joanna Burska członek Zarządu Powiatu Ny-
skiego.
Po spotkaniu w nyskim Rolniku, Marszałek odwiedziła trwający
w parku przy ul. Rodziewiczówny w Nysie Piknik z Produktem Pol-
skim połączony z konkursem kulinarnym kół gospodyń wiejskich
„Bitwa Regionów 2022”, gdzie spotkała się z uczestnikami, wrę-
czyła nagrody zwycięzcom i zwiedziła stoiska promocyjne.
(9.07.2022 r.)

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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>>> Piknik z PRODUKTEM
POLSKIM
9 lipca, w parku przy ul. Rodziewiczówny w Nysie, odbył się
Piknik z PRODUKTEM POLSKIM połączony z konkursem ku-
linarnym kół gospodyń wiejskich „Bitwa Regionów 2022”.
Organizatorem wydarzenia był Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, gospodarzem
i współorganizatorem Powiat Nyski.

W konkursie "Bitwa Regionów" rywalizowały ze sobą gospodynie
z 12 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu nyskiego. Nagrody zwy-
cięskim Kołom wręczyli: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek,
Posłanka do PE Anna Zalewska, Poseł na Sejm RP Violetta Po-
rowska, Poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara, Dyrektor Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu Wal-
demar Janeczek.
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Hajdukach Nyskich za ro-
ladki z sosem myśliwskim w dwóch odsłonach przy ogródku wa-
rzywnym,
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy za tradycyj-
ne żeberka z kapustą kiszoną na zasmażce z ziemniaków,
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Prusinowicach za zapie-
kankę ziemniaczaną z kaczką.
Dodatkowo Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski wręczył 3 kołom
nagrody specjalne:
- KGW z Kałkowa za kartacze w sosie kurkowym z modrą kapustą,
- KGW ze Zwanowic za zwanowicki karczek,
- KGW z Karłowic Małych za pierogi karłowickie. (9.07.2022 r.)

>>> Na rowerze przez górskie
pojezierze
Za nami pierwszy rajd rowerowy pn. „Rajd na styku Gór Opaw-
skich”. Uczestnicy pokonali trasę liczącą 26 km, która pro-
wadziła malowniczymi ścieżkami. Mimo nie do końca sprzy-
jającej pogody, dobre humory dopisały wszystkim uczestni-
kom, a wyprawa połączyła pokolenia. Wśród rowerzystów byli
zarówno kilkulatkowie, jak również starsze pokolenie.

Rajd po raz kolejny poprowadził Eligiusz Jędrysek – Prezes Klu-
bu Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” Głuchołazy, wspierany przez

liczną ekipę członków klubu. Było ciekawie, wesoło i pouczająco.
Poza pięknymi widokami i atrakcjami na trasie, o których opowiadał
prowadzący, uczestnicy rajdu mieli okazję spotkać się z przed-
stawicielami Policji i wysłuchać informacji na temat bezpieczne-
go przemieszczania się rowerem. Rajd tradycyjnie zakończyliśmy
piknikiem z ciepłym poczęstunkiem przygotowanym przez KGW
z Charbielina i upominkami dla uczestników – tym razem były
to przewodniki rowerowe, opaski odblaskowe i praktyczne etui
na ramę roweru. (10.07.2022 r.)

>>> Obchody Narodowego
Dnia Pamięci Ofiar
Ludobójstwa

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski wziął udział w uro-
czystości z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Ofiar Ludobójstwa.

Wspólnie z przedstawicielami gminy Nysa, stowarzyszeń i służb
mundurowych starosta złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą
ofiary ludobójstwa, którego dopuścili się faszyści niemieccy, ko-
muniści sowieccy i nacjonaliści ukraińscy w latach 1939-1947. Na-
rodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukra-
ińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej ob-
chodzony jest 11 lipca. Święto zostało ustanowione na mocy
uchwały Sejmu z 22 lipca 2016 r. (11.07.2022 r.)

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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>>> Zacieśniamy współpracę
z Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Nysie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie rektor uczelni
dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie oraz re-
prezentujący Zarząd Powiatu Andrzej Kruczkiewicz staros-
ta nyski oraz Joanna Burska członek Zarządu Powiatu pod-
pisali porozumienie o współpracy, w ramach którego studenci
kierunku administracja będą mogli odbywać staże i prakty-
ki w naszym urzędzie, przygotowując się do pracy zawodo-
wej.

W spotkaniu uczestniczył również Dziekan Wydziału Nauk
Społecznych PWSZ- dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. PWSZ w Ny-
sie. (12.07.2022 r.)

>>> Podziękowania
za współpracę

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski otrzymał od Prezesa PSG
Stal Nysa Roberta Prygla podziękowania za współpracę w se-
zonie 2021/2022.

Naszej drużynie życzymy wielu sportowych sukcesów, a porażki
niech zawsze będą drogą do zwycięstw. (13.07.2022 r.)

>>> Polsko-niemiecka
współpraca

Od 4 do 15 lipca br. w Miejscu Pamięci Narodowej w Łam-
binowicach były prowadzone prace porządkowe, które wy-
konywali wspólnie żołnierze Bundeswehry i Wojska Polskiego
oraz podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Nysie.

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski oraz Joanna Burska członek
Zarządu Powiatu wzięli udział w uroczystościach wieńczących tą
10-dniową współpracę. Podobne przedsięwzięcia odbywały się już
trzykrotnie, w latach: 2016, 2017 oraz 2019, kiedy to do żołnie-
rzy dołączyli po raz pierwszy podopieczni Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Nysie. (14.07.2022 r.)

>>> Nowoczesny
i doposażony w niezbędny
sprzęt samochód terenowy
na stanie Starostwa
Powiat Nyski wzbogaci się o nowoczesny i doposażony w nie-
zbędny sprzęt specjalistyczny samochód terenowy Ford
Ranger. Samochód z napędem 4×4 służyć będzie pracowni-
kom Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sy-
tuacjach szczególnie trudnych, takich jak powódź, czy inne po-
ważne zagrożenia.

Umowę w tej sprawie podpisali Andrzej Kruczkiewicz starosta ny-
ski oraz Joanna Burska członek Zarządu Powiatu. Samochody dla
Powiatu Nyskiego oraz 8 innych powiatów województwa opol-
skiego i miasta Opole zakupił Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego w ramach unijnego projektu „Wsparcie służb za-
rządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup
środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do prze-
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ciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych
z COVID-19”. (15.07.2022 r.)

>>> Powiatowe Święto Policji
Podziękowania za codzienną trudną służbę i życzenia satys-
fakcji z pracy to słowa, które były najczęściej kierowane pod
adresem policjantów uczestniczących w powiatowych
obchodach Święta Policji.

Tegoroczna uroczystość, która odbyła się w piątek, 22 lipca, w Mu-
zeum Powiatowym w Nysie zgromadziła funkcjonariuszy z powiatu
nyskiego, a także przedstawicieli władz samorządowych oraz in-
stytucji współpracujących na co dzień z Komendą Powiatową Po-
licji w Nysie.
Święto Policji to czas otrzymywania przez policjantów awansów
na wyższe stopnie służbowe. W tym roku funkcjonariuszom
wręczył je Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opo-
lu mł. insp. Jacek Basik.
Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz podczas uroczystości wyróżnił
funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy w sposób szczegól-
ny przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powia-
tu nyskiego oraz promowania naszego regionu. (22.07.2022 r.)

>>> Konwent Powiatów
Województwa Opolskiego
Joanna Burska członek Zarządu Powiatu Nyskiego, skarbnik
powiatu Bogusława Stankiewicz oraz główna księgowa ZOZ
w Nysie Aleksandra Czajczyńska uczestniczyły w Konwen-

cie Powiatów Województwa Opolskiego, który miał miejs-
ce w Strzelcach Opolskich. Przewodnim tematem spotkania
była sytuacja finansowa szpitali powiatowych w naszym re-
gionie. (28.07.2022 r.)

>>> Spotkanie robocze
w PCPR w Nysie
W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ny-
sie odbyło się spotkanie dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nysie Krystyny Wilisowskiej z przed-
stawicielami Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów
Terapii Zajęciowej z terenu powiatu nyskiego.

Głównym tematem spotkania było omówienie bieżących spraw
związanych z funkcjonowaniem placówek, organizowanych imprez
na rzecz osób niepełnosprawnych, wyznaczenie kierunków działań
na przyszłość w celu zapewnienia jak najlepszej współpracy.
Ponadto zapoznano dyrektorów pomocy społecznej powiatu ny-
skiego z wytycznymi, które zostały zawarte w protokole pokon-
trolnym Wojewody Opolskiego dotyczącymi umieszczania osób
w Domach Pomocy Społecznej. (28.07.2022 r.)

>>> Pożegnanie Komendanta
Powiatowego Policji w Nysie
W Komendzie Powiatowej Policji w Nysie odbyła się
uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta
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insp. Edwarda Flagi, który odchodzi na zasłużoną emeryturę.
W uroczystości wzięli udział Andrzej Kruczkiewicz starosta
nyski, Damian Nowakowski wicestarosta nyski, przedstawi-
ciele samorządów lokalnych oraz funkcjonariusze i pracow-
nicy cywilni.

W imieniu Zarządu, Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski złożył po-
dziękowania Komendantowi za owocną współpracę z samo-
rządem powiatu nyskiego, sumienną i pełną zaangażowania pra-
cę, aktywność oraz skuteczność podejmowanych czynności, któ-
re przyczyniły się do zapewniania bezpieczeństwa w naszym po-
wiecie. Życzył Komendantowi pomyślności w realizacji wszelkich
planów na emeryturze, dobrego zdrowia, pogody ducha i szczęś-
cia osobistego. (29.07.2022 r.)

>>> Brązowy Medal za zasługi
dla Policji
Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz otrzymał Brązowy
Medal za zasługi dla Policji. Decyzję podpisał Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Starosta nyski doceniony został za współpracę i aktywność na rzecz
realizacji ustawowych zadań Policji oraz zaangażowanie w działania
związane z bezpieczeństwem publicznym. Otrzymując medal
dołączył do grona osób uhonorowanych tym szczególnym wy-
różnieniem. (29.07.2022 r.)

>>> 78. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

1 sierpnia, o godz. 17, czyli w godzinę "W", o której 78 lat temu
wybuchło powstanie, w powiecie nyskim, tak jak w całej Pol-
sce zawyły syreny. Bohaterów Powstania Warszawskiego upa-
miętniły władze samorządowe.

Joanna Burska członek Zarządu Powiatu Nyskiego, Marek Rymarz
zastępca Burmistrza Nysy oraz Alicja Papis naczelnik Wydziału
Administracyjno-Organizacyjnego Gminy Nysa oddali hołd
Powstańcom Warszawskim zapalając znicze pod Pomnikiem Pat-
riotom Polskim. (1.08.2022 r.)

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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INWESTYCJE

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych
w Nysie

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Otmuchowie

Budowa Centrum przesiadkowego w Nysie

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Nysie

Inwestycje w obiektywie

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Korfantowie
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INWESTYCJE

Powiat Nyski przystąpił do realizacji inwe-
stycji pod nazwą „Prace termomoderniza-
cyjne w budynkach SP ZOZ w Głuchołazach
- wymiana stolarki okiennej wraz z ocie-
pleniem”. To duża inwestycja za blisko
1 mln zł.

Cieszę się, że nasz szpital przejdzie proces ter-
momodernizacji. Ten budynek od lat czekał na
remont. Termomodernizacja to najlepszy spo-
sób na poprawę efektywności energetycznej
budynku. Warto również podkreślić, że in-
westycja przyniesie ogromną korzyść wize-
runkową. Odnowiona zewnętrzna część szpi-
tala zyska nowe oblicze ciesząc wszystkich
swoją wizualną estetyką. - podkreśla Damian
Nowakowski, wicestarosta nyski.

W ramach prac termomodernizacyjnych zo-
stanie dokończone docieplenie ścian ze-
wnętrznych (elewacja wschodnia oraz część
elewacji południowej). Do docieplenia po-
zostanie niewielki fragment elewacji północ-

nej, który nie jest wykonany z uwagi na pla-
nowaną w przyszłości budowę nowej ze-
wnętrznej windy. Zgodnie z zawartą umową
ściany zostaną docieplone wełną oraz sty-
ropianem, zostanie wymieniona na tych ele-
wacjach zewnętrzna stolarka drzwiowa,
parapety zewnętrzne. Powiat Nyski za-
kończył pierwszy etap inwestycji dotyczący
wymiany instalacji centralnego ogrzewania
oraz przebudowy kotłowni węglowej na
kotłownię gazową w budynku Szpitala nr 1
w Głuchołazach. W ramach prac termo-
modernizacyjnych planuje się wymianę in-
stalacji elektrycznej oraz opraw oświetle-
niowych.
Realizacja tego zadania będzie miała pozy-
tywny wpływ na ochronę środowiska, co
jest jednym z celów zasady zrówno-
ważonego rozwoju. Powiat Nyski dysponuje
audytem energetycznym obiektu z 2019

roku, z którego wynika, że w wyniku mo-
dernizacji kotłowni, wymiany instalacji cen-
tralnego ogrzewania oraz zakończenia do-
cieplania budynku zapotrzebowanie na
energię cieplną spadnie o ok. 50%, czego
efektem będzie redukcja emisji spalin i za-
nieczyszczeń do atmosfery.
Zarząd Powiatu w Nysie czynnie współpra-
cuje też z radnymi Rady Powiatu w Nysie
w zakresie poprawy funkcjonowania po-
wiatowych placówek. Efektem rozmów z Ja-
nuszem Zapiórem są trwające obecnie pra-
ce remontowe korytarza oraz pomiesz-
czeń Poradni chirurgicznej głuchołaskiego
szpitala. Na tel cel z budżetu powiatu prze-
znaczono 200 000 zł. Niewątpliwie dzięki
realizowanej inwestycji poprawi się komfort
pacjentów oraz pracowników.
Warto przypomnieć, że Samodzielny Pub-
liczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ
w Głuchołazach otrzymał wsparcie w wy-
sokości 1 879 200 zł w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na zakup no-
woczesnego sprzętu umożliwiającego diag-
nostykę i leczenie pacjentów. Środki
w wysokości 1 663 200 zł przeznaczone zo-
staną na zakup tomografu komputerowe-
go, który będzie wykorzystywany do diag-
nostyki i oceny leczenia pacjentów leczo-
nych na oddziale chorób płuc, a szczegól-
nie pacjentów leczonych z powodu chorób
nowotworu układu oddechowego. Nato-
miast rządowe dofinansowanie w wysokości
216 000 zł zostanie przeznaczone na zakup
kabiny bodypletyzmograficznej, dzięki któ-
rej można wykonać pomiar całkowitej ob-
jętości powietrza znajdującego się w klat-
ce piersiowej oraz określić opory dróg od-
dechowych.

Ruszyła termomodernizacja szpitala
Głuchołaski szpital jest jednym z najważniejszych filarów zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu, dlatego
wspieranie i inwestowanie w tą placówkę, było od samego początku kadencji główną ideą, która przyświecała Zarządowi
Powiatu w Nysie.
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ROZMOWA

Kolejne pieniądze, tym razem w ramach dru-
giego naboru Polskiego Ładu wpłyną do Sta-
rostwa Powiatowego w Nysie?
Wspaniała wiadomość, dokładnie otrzyma-
my 15 800 000 zł. Cieszymy się bardzo z ko-
lejnego dofinansowania. Złożyliśmy trzy
wnioski, i wszystkie trzy wnioski zostały za-
akceptowane. Przeznaczymy pieniądze na
termomodernizację placówek oświatowych
(4 062 177 zł), zakup nowych autobusów dla
nyskiego PKS-u (4 250 000 zł) i moderniza-
cję powiatowej infrastruktury drogowej
(7 487 823,00 zł). Początkiem przyszłego roku
nowe autobusy będą woziły naszych miesz-
kańców. Nasz PKS w ostatnich latach bardzo
prężnie wymienia tabor. Dążymy do tego,
żeby całościowo wymienić wysłużone au-
tobusy na nowe i dzięki takim wsparciom
rządowym jesteśmy w stanie to realizować.
Większość autobusów nyskiego PKS posia-
da klimatyzację, spełnia najwyższe normy
emisji spalin, są dostosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. Są komfortowe i przede
wszystkim bezpieczne dla pasażerów. Prawie
7,5 mln złotych, przeznaczymy na przebu-
dowę dróg. Planujemy wyremontować
kilkanaście kilometrowych odcinków.

Na jakim etapie budowy są placówki
opiekuńczo-wychowawcze?
Prace budowlane w Korfantowie są już na za-
awansowanym etapie. Budowa tej placów-
ki rozpoczęła się na początku roku. Natomiast
umowa na budowę placówek w Nysie oraz
w Otmuchowie została podpisana z wyko-
nawcą pod koniec maja, w czerwcu został
przekazany plac budowy. Tutaj także prace
są zaawansowane. Postępy są widoczne
każdego dnia. Ponieważ dwa domy dziecka,
w Nysie i Otmuchowie, budowane są rów-
nocześnie, oczekujemy identycznego postępu
prac. Myślę, że już w przyszłym roku o tej po-
rze dzieci będą mogły zamieszkać w tych do-
mach. Wykonawca zapewnił, że będzie sta-
rał się zrobić to jak najszybciej, żeby już
wiosną oddać budynki do użytku. Zgodnie
z projektem każdy z budynków mieszkalnych
przeznaczony będzie maksymalnie dla 14 wy-
chowanków, którzy zamieszkają w dwu-
osobowych pokojach. Do ich dyspozycji bę-
dzie również sala do wypoczynku, kuchnia
z jadalnią. Inwestycje obejmują również za-
gospodarowanie terenu wokół budynków.

Wiele dzieje się również w placówkach
oświatowych...

Rozpoczęły się już prace budowlane przy sali
gimnastycznej Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Nysie. Popularny „Rolnik”
doczeka się w końcu nowego obiektu, gdzie
uczniowie w komfortowych warunkach będą
mogli przychodzić na lekcje wf-u i uprawiać
sport. Na budowę nowoczesnej sali uzys-
kaliśmy dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład w wysokości 10 mln zł.
Dzięki pozyskanym środkom rządowym ta in-
westycja jest realizowana. Pozostałe koszty
zostaną pokryte ze środków własnych
budżetu powiatu - całkowity koszt wyniesie
12 mln zł. Powiat Nyski otrzymał 200 000 zł,
dofinansowanie na poziomie 80%, na budo-
wę strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu
organizowanego przez Ministerstwo Obro-
ny Narodowej. Strzelnica powstanie w nyskim
Mechaniku. Jego dyrektor wytypował bardzo
fajną salę, która potrzebuje adaptacji. Dzię-
ki temu, niebawem uczniowie będą mogli
w profesjonalnych warunkach kształtować
umiejętności strzeleckie. Będą dwie sale,
jedna będzie typowo edukacyjna, gdzie
uczniowie będą mogli zapoznać się z budową
broni, a druga sala, typowo praktyczna, bę-
dzie służyła nauce i doskonaleniu umiejęt-
ności strzeleckich wśród uczniów. Będziemy
mieć do dyspozycji repliki broni 1:1 z tą samą
wagą, która będzie wyposażona w nowo-
czesne czujniki. Przed strzelcem będzie duża
wirtualna tarcza. Strzelnica zostanie wypo-

sażona także w nagłośnienie, które ma sy-
mulować odgłosy wystrzałów, a dzięki
sprężonemu powietrzu zostanie zachowany
także charakterystyczny “odrzut” dla broni.
Tutaj przede wszystkim uczniowie będą
mogli nauczyć się bezpiecznego obchodze-
nia z bronią, budowy tej broni, zasad działania,
przyjmowania postaw strzeleckich, takiego
bezpiecznego strzelania, wszystkich nawy-
ków, które są niezbędne do tego poważne-
go strzelania.

Czy uprawnienia do kierowania motocykla-
mi będzie można zdobyć w nyskim
WORDzie?
Chcemy by taka możliwość pojawiła się już
w przyszłym roku. Pomysł narodził się z bar-
dzo dużego zainteresowania. Mieszkańcy pi-
sali, że skoro zdajemy kategorię „B”, to
może rozszerzyć egzaminy na kategorię
A. Zainteresowanie jest ogromne, dlatego
wystąpiliśmy z zapytaniem do marszałka wo-
jewództwa i otrzymaliśmy wstępną zgodę.
Żeby nyski WORD mógł przeprowadzać eg-
zamin praktyczny kat. A konieczne będzie
wprowadzenie zmian na placu manewro-
wym do zdawania tzw. „ósemki”, zakup
motocykli i systemu łączności, a także przy-
gotowanie pomieszczeń garażowych dla
maszyn. Kosztorys tych prac opiewa na kwo-
tę 200 tys. zł.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z wicestarostą nyskim
Damianem Nowakowskim

Damian Nowakowski wicestarosta nyski
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EDUKACJA

Powiat Nyski otrzymał wsparcie finansowe na realizację za-
dania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Udzielona dotacja ce-
lowa w wysokości 12 000 zł wraz z wkładem własnym Po-
wiatu Nyskiego (3000 zł), zostanie przeznaczona na zakup
książek będących nowościami wydawniczymi, organizację
działań promujących czytelnictwo oraz zakup elementów wy-
posażenia biblioteki szkolnej.

Niniejsze działania będą realizowane przez Technikum Nr 1 w Ny-
sie funkcjonujące w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nysie, które jako jedyna szkoła, dla której or-
ganem prowadzącym jest Powiat Nyski otrzymało
dofinansowanie na realizację tego zadania. Wnio-
sek aplikacyjny Technikum Nr 1 w Nysie o udzie-
lenie wsparcia finansowego został oceniony przez
komisję konkursową na maksymalna liczbę 100
punktów.

Umowa pomiędzy Wojewodą Opolskim a Powiatem
Nyskim na realizację tego projektu została zawarta
12 maja br. i przewiduje wsparcie finansowe
z budżetu państwa dla Technikum nr 1 w Nysie funk-
cjonującego w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nysie w wysokości 12 000 zł przy
współudziale własnym Powiatu Nyskiego w kwocie
3 000 zł. Czas realizacji projektu obejmuje okres od
dnia podpisania umowy do zakończenia roku 2022.

Z pewnością realizacja programu pn. „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” przyczyni się do wzrostu zainteresowań i ak-
tywności czytelniczej uczniów. Biblioteka szkolna wzbogaci się o at-
rakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej im współczesnym doś-
wiadczeniom w poznawaniu świata. - podkreśla Andrzej Kruczkie-
wicz, starosta nyski.

Głównym celem programu jest położenie szczególnego nacisku na
budowanie nawyków czytelniczych wśród młodzieży oraz działania
wzmacniające aktywność czytelniczą uczniów szkół, które aplikują
o dofinansowanie z programu, czemu ma sprzyjać zwiększenie do-
stępu młodzieży do nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej.
Co ważne, społeczność szkolna ma wpływ na kształtowanie księ-
gozbioru biblioteki szkolnej. O tytułach książek mogą zdecydo-
wać uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Przeprowadzone zostały
bowiem ankiety na temat książek, jakie chcieliby, aby zostały za-
kupione do biblioteki. Dzięki temu w bibliotece pojawią się książki
zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.

Warto dodać, że wsparcie finansowe w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa w latach ubiegłych otrzymał dwu-
krotnie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem wie-
loletnim uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów
w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnia-
nie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lo-
kalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum do-
stępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu
Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Mi-
nisterstwem Edukacji i Nauki jako koordynatora prac w zakresie
Priorytetu 3.

Budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025 wynosi 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu pań-
stwa.

Rozczy-
tany
powiat
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Każdego miesiąca Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Nysie poszukuje rodzin
zastępczych dla dzieci, które nie mogą po-
zostać w swoim rodzinnym domu. Z różnych
powodów rodzice tych dzieci nie są w sta-
nie się nimi opiekować. Czasami ze wzglę-
du na swój stan zdrowia, czasami z powo-
du własnych problemów, z którymi się bo-
rykają. Niestety zdarza się, że dzieci nie są
traktowane właściwie przez swoich rodzi-
ców, a ich bezpieczeństwo jest zagrożone.
Wiele z tych dzieci doświadczyło przemo-
cy i traum. Te wszystkie dzieci, niezależnie
od ich wieku łączy jedno – potrzebują po-
czucia bezpieczeństwa i dorosłych, którym
będą mogły zaufać.
Rodzina zastępcza to osoby, które podej-
mują się wielkiego wyzwania i misji. Ich za-
daniem jest stworzyć dom pełen miłości dla
dzieci, które doznały wielu krzywd. Za-
stępcza mama i zastępczy tato są szansą dla
dzieci do tego, aby poczuły się bezpieczne,
akceptowane i kochane – podkreśla Joan-
na Burska członek Zarządu Powiatu.
Często dopiero w rodzinach zastępczych
dzieci mają możliwość cieszyć się dzieciń-
stwem, „rozwinąć skrzydła” i doznać ciepła
rodzinnego. Rodzicielstwo zastępcze to
trudne i odpowiedzialne zadanie, ale dające
też wiele satysfakcji. Radość i uśmiech
dziecka potrafią wiele wynagrodzić.
Wśród nas z pewnością są osoby, które
mogłyby zmienić los wielu dzieci. Każde dziec-
ko zasługuje na to, by wychowywać się w ro-
dzinie, która zapewni mu prawidłowy rozwój
i wychowanie, obdarzy miłością, cierpliwością,
znajdzie dla niego czas i pokaże, jak powinien
wyglądać pełen ciepła dom. Tak wiele dzieci
czeka na swoją szansę. - mówi Krystyna Wi-
lisowska, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nysie.

Jak zostać rodziną zastępczą?

To nie takie trudne. Przede wszystkim od-
powiedz sobie na pytanie, czy czujesz po-
trzebę pomocy innym, jesteś w stanie po-
święcić dzieciom swoją uwagę i czas, dać im
miłość oraz poczucie bezpieczeństwa? Ko-
lejny krok to zgłoszenie się do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie. Tu opo-

wiemy Ci wszystko o formalnościach
związanych z procedurą kwalifikacyjną do
tego, aby zostać rodziną zastępczą. Wy-
jaśnimy, jakie dokumenty należy dostarczyć
i co będzie działo się w następnych krokach.
Jesteśmy po to, aby pomóc i odpowiedzieć
na wszystkie pytania.
Rodzina zastępcza i prowadzący Rodzinny
Dom Dziecka przyjmują dziecko do swoje-
go domu i w pełni się nim opiekują – dbają
o wszystkie sprawy szkolne, zdrowotne
i rozwojowe. Idea Rodzinnych Domów
Dziecka zakłada gotowość do podjęcia
opieki nad większą liczbą dzieci – maksy-
malnie do 8. Jeśli chciałbyś prowadzić Ro-
dzinny Dom Dziecka, ale obawiasz się, że w
Twoim domu czy mieszkaniu może być zbyt
mało miejsca, PCPR w Nysie może zapew-
nić prowadzenie Rodzinnego Domu Dziec-
ka w lokalu mieszkalnym, którym dysponuje
Powiat Nyski. Jest to duże mieszkanie
składające się z siedmiu pokoi, dwóch
łazienek oraz dużej kuchni. Mieszkanie
znajduje się w Otmuchowie. Zostało wy-
posażone w niezbędne sprzęty i meble. Pro-
wadzącemu Rodzinny Dom Dziecka przy-

sługuje wynagrodzenie.
Niezależnie od rodzaju pełnionej funkcji,
każdej rodzinie zastępczej przysługuje
świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka oraz 500+ na dziecko do
18. roku życia. Oprócz wsparcia finanso-
wego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Nysie gwarantuje szereg szkoleń,
wsparcie psychologiczne, wsparcie koor-
dynatora rodzinnej pieczy zastępczej i spe-
cjalistów pracy z rodziną, a także możliwo-
ść udziału w wielu akcjach na rzecz rodzin
zastępczych i ich wychowanków.

Wszystkich, którzy są zainteresowani
pełnieniem funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzeniem Rodzinnego Domu
Dziecka zapraszamy do Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Nysie, który
mieści się przy ul. Piastowskiej 33A lub za-
chęcamy do kontaktu telefonicznego pod
numerem 77 448 26 10 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

MOŻE TO TY ODMIENISZ LOS
JAKIEGOŚ DZIECKA...

Dom – to słowo większości kojarzy się z rodziną, poczuciem bezpieczeństwa, uśmiechem mamy i taty, zapachem domowego
obiadu. Niestety wokół nas jest wiele dzieci, którym dom kojarzy się zupełnie inaczej.

Stwórz dzieciom dom.
Odmień ich los!

PCPR w Nysie prowadzi szereg akcji promujących ideę rodzicielstwa zastępczego
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Wrażenia robią osiągnięcia uczniów Zespołu Placówek Specjalnych
w Nysie podczas XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Spe-
cjalnych w Bydgoszczy. Roksana Dudek zajęła 1. miejsce w ćwi-
czeniach wolnych, Konstancja Rutka - 3. miejsce w wieloboju, Je-
rzy Cieślicki - 3. miejsce w ćwiczeniach wolnych. Trenerami
uczniów są Jolanta Sajek – Stadnik oraz Bożena Wójcicka. Ucznio-
wie zakwalifikowali się na Igrzyska Olimpiad Specjalnych, zdobywając
złote medale (ćwiczenia wolne, skok, ćwiczenia na drążku, równo-
ważnia) w Opolskim Mityngu Gimnastycznym Olimpiad Specjalnych.
Na wyróżnienie zasłużył Konrad Gola, uczeń I Liceum Ogólnoksz-
tałcącego im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie za zajęcie
III miejsca w Mistrzostwach Polski w maratonie Gdynia w kolarstwie
górskim, oraz zajęcie VII miejsca w Pucharze Polski Wałbrzych
w Cross Country UCI C1 i powołanie do Kadry Narodowej w ko-
larstwie górskim.
Drużyna koszykarek, w składzie Wiktoria Danicka, Julia Gracz, Lau-
ra Domańska, Natalia Gola, Martyna Konarska, Zuzanna Grosicka,
Karolina Marszałek, Martyna Gandziarowska, Natalia Jankowska,
Lena Kowalska, Kinga Witek, uczennice I Liceum Ogólnoksz-
tałcącego im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie zdobyły
I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach w Koszykówce Dziewcząt
Licealiada 2022 oraz IV miejsce w drużynowym Ogólnopolskim
Finale Koszykówki Dziewcząt Licealiada 2022 rozegranym w Ale-
ksandrowie Łódzkim.
Na uznanie zasługują uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, którzy zajęli

VI miejsce w drużynowym Ogólnopolskim Finale Siatkówki
Chłopców Licealiada 2022. Skład drużyny: Dominik Kluza, Jakub
Wąsowicz, Michał Dymowski, Szymon Hasiak, Oliwier Łuka, Jakub
Hubiak, Maciej Hoszman, Maciej Kwaśniak, Kajetan Jaroń.
Nagrodę z rąk starosty za mistrzowskie osiągnięcia w podnosze-
niu ciężarów dla osób z niepełnosprawnościami odebrał Marcin Luda,
który należy do Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Nie-
pełnosprawnych „Start Wrocław”. Wielokrotny medalista mistrzostw
Polski. W maju zdobył srebrny medal na XLIX Indywidualnych Mist-
rzostwach Polski w Podnoszeniu Ciężarów Osób Niepełnospraw-
nych, które odbyły się w Bydgoszczy oraz srebrny medal na In-
ternational Slovak Para Powerlifting Championship.
Niezwykle utalentowanym młodym sportowcem jest lekkoatleta
MULKS Juvenii Głuchołazy - Jakub Zachara, który wywalczył dwa
złote medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, pobijając
przy okazji dwa rekordy życiowe. Zwieńczeniem tegorocznych star-
tów był udział w 16. European Youth Olimpic Festival w biegu
na 110 m przez płotki i zajęcie 6. miejsca w Europie.
Jesteśmy dumni, że mamy tak wybitnych sportowców w powiecie
nyskim. Oczywiście nie wszystkich wymieniliśmy. Gorąco im kibi-
cujemy, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że sport to nie tyl-
ko piękne momenty, radość, wzruszenia i osiągnięcia, ale także wie-
le poświęceń, surowa samodyscyplina oraz ogromnie ciężka szkoła
cierpliwości i wytrwałości. Tym bardziej jesteśmy pełni podziwu
i cieszymy się, że możemy wspierać tak fantastycznych młodych
ludzi.

Powiat Nyski stawia na sport, bo sport ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój, a także jest doskonałą formą spożytkowania
wolnego czasu. Powiat wspiera działalność klubów sportowych, wiele uwagi poświęca upowszechnianiu sportu w różnych
grupach wiekowych, jest współorganizatorem wielu imprez o charakterze sportowym. Ponadto, co roku przyznaje nagro-
dy najlepszym młodym sportowcom, za wybitne osiągnięcia i promocję powiatu nyskiego. Wśród zdobywców nagród w tym
roku nie zabrakło mistrzów Polski w różnych dyscyplinach. Uczniowie naszych szkół odnotowali wiele znakomitych wy-
ników sportowych.

Wspieramy młodych sportowców
Uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie

LUDZIE
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RADA POWIATU W NYSIE

Rada powiatu jest organem stano-
wiącym i kontrolnym powiatu. Radni wy-
bierani są w wyborach bezpośrednich,
kadencja rady trwa 5 lat od dnia wybo-
rów. W powiatach do 40 tys. mieszkań-
ców w skład rady powiatu wchodzi
15 radnych oraz po dwóch na każde ko-
lejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców,
nie więcej jednak niż 29 radnych.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu na-
leży m.in.: stanowienie aktów prawa miej-
scowego (w tym statutu powiatu), wybór
i odwołanie zarządu, powoływanie i od-
woływanie na wniosek starosty skarbnika
powiatu, uchwalanie budżetu powiatu, roz-
patrywanie sprawozdania z jego wykonania
oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla
zarządu z tego tytułu. Rada powiatu roz-
patruje także raport o stanie powiatu oraz
podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu
z tego tytułu.
Rada powiatu podejmuje uchwały w spra-
wach wysokości podatków i opłat w gra-
nicach określonych ustawami, a także
uchwały w sprawach majątkowych powia-
tu oraz w sprawie przyjęcia zadań z zakre-
su administracji rządowej.
Do kompetencji rady powiatu należy rów-
nież podejmowanie uchwał dotyczących
współpracy ze społecznościami lokalnymi
innych państw oraz przystępowania do
międzynarodowych zrzeszeń społeczności
lokalnych, uchwalanie powiatowego pro-

gramu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i po-
rządku publicznego, uchwalanie powiato-
wego programu przeciwdziałania bezro-
bociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pra-
cy czy przyjmowanie programów rozwoju.

Radni Rady Powiatu w Nysie 2018-2023
(VI kadencja)

1. Barska Jolanta
2. Biłobran Czesław
3. Bobak Piotr
4. Bortniczuk Grażyna
5. Burska Joanna
6. Chwalenia Jacek
7. Fujarczuk Adam
8. Jaskot Janusz

9. Jazienicki Tomasz
10. Kamiński Henryk
11. Karnaś Zbigniew
12. Korzeniowska Danuta
13. Kruczkiewicz Andrzej
14. Lewińska Bożena
15. Nosal Teresa
16. Palimąka Daniel
17. Rozumek Kazimierz
18. Samborski Grzegorz
19. Szymkowicz Paweł
20. Woźniak Piotr
21. Wyczałkowski Bogdan
22. Wylężek Damian
23. Zapiór Janusz
24. Ziółkowska-Woźny Anna
25. Żukowska-Jacykowska Maria

RADA POWIATU

Prezydium Rady Powiatu w Nysie: Maria Żukowska - Jacykowska wiceprzewodnicząca, Bogdan
Wyczałkowski przewodniczący, Danuta Korzeniowska wiceprzewodnicząca.

Rada Powiatu w Nysie
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Jesień w ogrodzie, i to zarówno w częś-
ci warzywnej, kwiatowej czy owocowej,
przebiega pod znakiem intensywnych
prac pielęgnacyjnych przygotowujących
rośliny na nadejście zimy. To także do-
skonały czas na sadzenie drzew i krze-
wów z gołym korzeniem, wysadzanie by-
lin, roślin cebulowych i bulwiastych oraz
szeroko zakrojone porządki.

Jesienne porządki są bardzo ważne nie
tylko ze względów wizualnych (ograniczają
bałagan), ale przede wszystkim dlatego,
że przygotowują zieleń do mrozów.

Najważniejsze jesienne prace porządkowe
w ogrodzie:

� jeszcze pod koniec lata warto zabezpie-
czyć siatką oczko wodne przed spa-
dającymi wkrótce liśćmi, jesienią należy
wyczyścić dno oczka wodnego, zde-
montować sprzęt, przy małych oczkach
wodnych jest to dobry moment na
spuszcznie wody i przeniesienie ryb do
zbiornika zlokalizowanego w pomiesz-
czeniu;

� należy uprzątnąć i przekopać między-
rzędzia, resztki po zbiorach warzyw trze-

ba głęboko zakopać lub przerobić w
kompostowniku;

� należy pamiętać o regularnym sprzątaniu
opadniętych liści, jeśli nie posiadają śla-
dów chorób czy szkodników, można
umieścić je w kompostowniku lub wy-
produkować ziemię liściową,

� nie zapominajmy o koszeniu trawnika, na-
wet jeśli jest już listopad - dopóki trawa
rośnie i nie ma mrozu należy to robić,
trzeba jednak zwrócić uwagę, aby przed
przyjściem zimy trawa była przycięta na
wysokość ok. 5 cm, niższa straci odpor-
ność na niskie temperatury, przy wyższej
rośnie ryzyko pojawienia się pleśni śnie-
gowej, pamietajmy również o napo-
wietrzaniu trawnika;

� późną jesienią, po zbiorach owoców, na-
leży pamiętać o uprzątnięciu z drzew ich
resztek, które mogą stać się siedliskiem
chorób i szkodników;

� jesień to dobry moment na wprowa-
dzenie nowych elementów w ogrodzie,
takich jak trawnik, rabaty, wrzosowisko
czy mała infrastruktura (np. ławki),

� listopad to czas na zabezpieczenie na
zimę ogrodowych narzędzi do kopania i
cięcia, należy je oczyścić wodą i drucianą
szczotką, następnie oszuszyć i zakon-

serwować olejem, tak przygotowane
narzędzie przechowujemy w suchym
pomieszczeniu.

"Jesień w ogrodzie to ciężka praca, która jed-
nak przynosi mi ogromną satysfakcję. Podczas
jesiennych porządków pamiętajmy o naszych
małych czworonożnych przyjaciołach. Grabiąc
opadłe liście usypmy z nich kopce i przyłóżmy
drobnymi gałązkami, stworzymy w ten sposób
domki np. dla jeży."

Joanna Burska,
członek Zarządu Powiatu

Jesień w ogrodzie
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„Pomagając pszczołom, pomagasz sobie” – to akcja, którą od
kilku lat organizuje Starostwo Powiatowe w Nysie. W ramach
akcji rozdajemy bezpłatnie mieszanki nasion roślin miodo-
dajnych, m.in. koniczynę, nostrzyk biały, gorczycę, czyli te roś-
liny, które swoim nektarem służą pszczołom. Jednym z celów
akcji jest zwiększenie świadomości, że tego typu roś-
liny warto sadzić także na działkach, łąkach i w przy-
domowych ogródkach. Zachęcamy do tworzenia łąk
kwietnych. Starostwo Powiatowe takie łąki stwo-
rzyło wzdłuż Alei Magnoliowej, na skwerze przy par-
kingu na Osiedlu Rodziewiczówny w Nysie czy
przy Domu Pomocy Społecznej w Korfantowie.

Najważniejszym celem naszej akcji jest przeciwdziałanie
wymieraniu pszczół. Chcemy w ten sposób wesprzeć lo-
kalnych pszczelarzy, których mamy najwięcej w woje-
wództwie opolskim. Od ponad 10 lat na świecie obser-
wuje się masowe wymieranie pszczół, co grozi ekolo-
giczną katastrofą. Pszczoły miodne nie tylko dają miód,
bez nich nie byłoby upraw rolnych, zapylają bowiem aż
85 procent roślinności na ziemi.
Jesień i zima to najlepszy okres na korzystanie z do-
brodziejstwa miodu. Warto pamiętać, że miód towarzyszył nam
właściwie od zarania dziejów. Pionierem w badaniu rodzin pszcze-
lich oraz ich zachowań był Arystoteles, natomiast grecki lekarz Hi-
pokrates znał ponad 300 różnych przepi-
sów na zastosowanie miodu zarówno w
medycynie jak i potrawach.

O dobroczynnych działaniach miodu na
organizm ludzki opowiada lekarz, radny
Powiatu Nyskiego, Janusz Zapiór:
� jest bogaty w substancje prze-

ciwutleniające, tzw. antyoksy-
danty, które neutralizują
działanie wolnych rodników;

� zmniejsza stany zapalne (naj-
większe działanie przeciwza-

palne, przeciwutleniające i antybiotyczne ma miód gryczany, któ-
ry skutecznie zmniejsza stany zapalne żołądka i dwunastnicy);

� stosowany przy przeziębieniach i chorobach układu oddecho-
wego działa korzystnie na śluzówkę, łagodzi podrażnienia i ułat-
wia oddychanie;

� obniża poziom złego cholesterolu (LDL), korzystnie wpływa na
układ krążenia i serce;

� pomaga usunąć z organizmu metale ciężkie, np. kadm, ołów czy
rtęć (przyczyniają się do tego przede wszystkim zawarte w mio-
dzie flawonoidy);

� zwiększa wydalanie moczu, przez co korzystnie wpływa na cho-
roby układu moczowego;

� znajdujące się w miodzie roślinne barwniki – flawonoidy
działają przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, przeciw-
drobnoustrojowo, antyoksydacyjnie oraz przeciwwysiękowo (naj-
więcej flawonoidów zawierają ciemne miody);

� zmniejsza dolegliwości na tle nerwowym (niepokój, pobudliwość,
wyczerpanie nerwowe, apatia czy obniżenie nastroju);

� smarowanie ropiejących ran i stanów zapalnych skóry pobudza
tworzenie nowych komórek i przyspiesza gojenie się ran, przy-
spiesza odnowę i zrastanie się kości po złamaniach.

Pamiętajmy jednak, że, aby miód zachował wszystkie swoje cen-
ne właściwości nie należy go podgrzewać do temperatury powyżej
40°C, należy unikać jego kontaktu z metalem (do nabierania czy
mieszania najlepiej używać drewnianych narzędzi), najlepiej prze-
chowywać go w suchych pomieszczeniach o temperaturze 5-10°C
bez obcych zapachów w szkle, beczkach bukowych lub lipowych.
Najlepsze efekty zdrowotne otrzymuje się po spożyciu miodu
w postaci roztworu wodnego (1 łyżeczka na szklankę letniej wody)
przygotowanego na 10-12 godzin przed wypiciem.

Powiat Nyski – Miodowa
Kraina na jesień

W latach 60. XX wieku w miodzie wykryto
60 różnych związków. Dziś wiadomo

o ponad 600 substancjach,
z których 300 wpływa korzystnie

na organizm ludzki.
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KULINARIA

Przed nami magiczny czas, czas długich
wieczorów, pachnących grzybami la-
sów, sycących i aromatycznych potraw
oraz błogiego leniuchowania pod kocy-
kiem z rozgrzewającą herbatą w jednej
dłoni i znakomitą książką w drugiej.
Jesień! Doskonała pora na grzybowe
gołąbki i słodkie rogaliki!

>>> Gołąbki z grzybami (Koło
Gospodyń Wiejskich w Puszynie)

Składniki:
� 1 mała główka kapusty
� 2 szklanki ryżu
� 0, 5 kg obgotowanych grzybów leśnych

lub pieczarek
� 2 cebule
� 2-3 ząbki czosnku
� 1 jajko
� przyprawy: sól, pieprz, trochę magi, we-

geta

Sposób przygotowania:
1. Kapustę sparzyć, oddzielić liście.

2. Ryż sparzyć, grzyby obgotować i zmie-
lić na maszynce o grubych oczkach.

3. Cebulę pokroić w kostkę i zrumienić
na oleju, dodać do zmielonych grzy-

bów i razem z grzybami jeszcze pod-
smażyć.

4. Następnie wymieszać z ryżem, dodać
jajko, przyprawy i czosnek wyciśnięty
przez praskę. Dokładnie wymieszać i
zawijać w liście.

5. Można zapiekać w piekarniku lub ob-
gotować w wodzie. Podawać z sosem
grzybowym.

>>> Rogaliki (Samodzielne Koło
Gospodyń Wiejskich w Nowym Lesie)

Składniki:
� 1 kg mąki
� 80 g drożdży
� 200 g margaryny miękkiej
� 1 całe jajko
� 2 żółtka całe
� 0,6 l kwaśnej śmietany 18%
� 1 łyżeczka cukru
� szczypta soli
� marmolada

Sposób przygotowania:
Jedną łyżkę cukru utrzeć z drożdżami
i szczyptą soli. Zagnieść wszystkie pro-
dukty, zawinąć w ściereczkę i na 1 godzinę
włożyć do lodówki. Po tym czasie roz-
wałkować, wycinać trójkąty, nakładać mar-
moladę i zawijać w kształcie rogalika.
Przed pieczeniem posmarować roztrzepa-
nym żółtkiem.
Piec w temperaturze 180 stopni do uzys-
kania złotego koloru.

Jesień na talerzu

Rogaliki (Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Lesie)

Gołąbki z grzybami (Koło Gospodyń Wiejskich w Puszynie)
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Położony częściowo na terenie powiatu nyskiego (gmina Łambinowice i Korfantów) Obszar Chronionego Krajobrazu Bory
Niemodlińskie obejmuje swym zasięgiem zwarty kompleks leśny z licznymi stawami, będący pozostałością dawnej
Puszczy Niemodlińskiej.

Drzewostany Borów Nie-
modlińskich to przeważnie
bory i bory mieszane, któ-
re są ostoją unikatowej flo-
ry (m.in. podkolan biały,
kruszczyk szerokolistny,
konwalia majowa, grzybie-
nie białe, grążele żółte)
i fauny (m.in. bąk, łabędź
niemy, gęś gęgawa, mewa
śmieszka, bocian czarny).
Przez Obszar Chronionego
Krajobrazu Bory Niemod-
lińskie przebiega ścieżka
dydaktyczna „Skrajem Da-
wnej Puszczy”.

Rozpoczyna się we Wierz-
biu na starej 200-letniej
alei lipowej. Na jej prze-
biegu spotkać można naj-
większy na Opolszczyźnie
świerk pospolity mierzący
ponad 403 cm obwodu –
świerk Aleksander. Dalej
ścieżka prowadzi leśną
drogą do dębu szypułko-
wego będącego pomni-
kiem przyrody o obwodzie
482 cm i wieku ok. 400 lat.
Interesującym drzewem jest także znajdująca się na trasie stara sosna zwyczajna (150-200 lat) mająca ponad 20 dziupli. Niedaleko
leśniczówki Kuźnica znajduje się kolejny pomnik przyrody ożywionej – dąb o wieku 300 lat i obwodzie o 602 cm oraz wysokości
25 metrów.

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

„Miejsce, które przyciąga swoim spokojem, bogactwem unikatowej flory i fauny.
Wspaniałe miejsce do pobycia sam na sam ze swoimi myślami jak i na spacery z rodziną

czy przyjaciółmi.”
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Nysie

– Danuta Korzeniowska

TURYSTYKA

Moje ulubione miejsce w powiecie nyskim to...
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pierwszy wstępny projekt zbiornika wodnego na Nysie Kłod-
zkiej opracowany został w 1910 roku.

Zbiornik miał mieć pojemność 102 mln m3 a koszt jego budowy
ustalono na 15,8 mln marek niemieckich. Pierwsza wojna światowa
przerwała jednak przygotowania do budowy zbiornika w Otmu-
chowie. Projekt, według którego zbudowano otmuchowski zbior-
nik pochodzi z roku 1923, jego kosztorys zamykał się kwotą 45
mln marek w złocie.

Budowa zbiornika okazała się droższa niż początkowo sądzono
z trzech powodów:
1) podłoże zapory było bardziej niekorzystne, niż to wynikało z pier-
wotnych wierceń i badań geologicznych;
2) orzeczenie Krajowego Instytutu Badania Wód z 1915 roku spo-
wodowało przyjęcie największego przepływu wielkiej wody w Ny-
sie Kłodzkiej z 1200m3/s do 1800 m3/s (orzeczenie to wymusiło

gruntowne zmiany w budowie zapory ziemnej i upustów dennych
oraz przelewu stokowo-kaskadowego);
3) katastrofalne skutki powodzi na rzece Nysie Kłodzkiej w latach
1829 i 1903 sprawiły, że projekt z 1923 roku zakładał większą niż
pierwotnie pojemność powodziową (43 mln m3) i użytkową (95 mln
m3) oraz tzw. „pojemność martwą” czyli żelazny zapas (5 mln m3).

KRONIKA BUDOWY ZBIORNIKA OTMUCHÓW

1926 prace wstępne, pomiary terenowe, badania
geologiczne, prace projektowe;

1927 wywłaszczenie gruntów, prace nad przełożeniem linii
kolejowej Otmuchów – Paczków, szczegółowe badania
geologiczne dla budowy zapory ziemnej;

1928 zakończenie przełożenia linii kolejowej, rozpoczęcie
budowy zapory (około 400 000 m3 wykopów
i nasypów, wykonanie dołu budowlanego dla upustów;

Czy wiesz, że…..?

Elektrownia wodna

TURYSTYKA
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1929 rozpoczęcie budowy upustów;
1930 ukończenie 2/3 zaplanowanych robót ziemnych, rozpoczęcie budowy przelewu stokowo-kaskadowego na wielkie wody

w postaci czterech stopni połączonych kanałem zrzutowym, wykonanie obwałowania polderu „Stary Paczków”, wykonanie
prawie w całości upustu głównego w zaporze czołowej;

1931 ukończenie budowy upustu i rozpoczęcie budowy elektrowni;
1932 zakończenie budowy zapory ziemnej i upustów, budowa polderu „Pomianów Dolny”,

przeprowadzenie prac nad przygotowaniem dna czaszy zbiornika dla celów rybackich i sanitarnych, prace regulacyjne
na dopływie oraz wycięcie drzew na terenie zbiornika;

1933 zainstalowanie turbin i generatorów. Ukończenie budowy hali elektrowni, licznych dróg, mostów, rowów, przepustów
w sąsiedztwie zbiornika.
2 stycznia 1933 r. rozpoczęto gromadzenie wody w zbiorniku.
Uroczyste oddanie zbiornika do użytku miało miejsce 17 czerwca 1933 r.

1934 próbny okres pracy zbiornika, falowe zasilanie środkowej Odry.

Przy budowie zbiornika w Otmuchowie pracowało od 2000 do 3000 osób. Koszt budowy zamknął się w kwocie 55 milionów marek,
przewyższył więc zakładaną o 10 milionów marek. Na czas budowy zbiornika powołano w Otmuchowie Zarząd Budowy Zbiornika
„Otmuchów”, który opracował projekty i rysunki wykonawcze, nadzorował przebieg prac oraz dokonywał odbioru wykonanych ro-
bót. Po przekazaniu zbiornika użytkownikowi czyli Okręgowemu Zarządowi Wodnemu we Wrocławiu Zarząd Budowy Zbiornika Otmu-
chów został rozwiązany.
Przedsiębiorstwa, które wykonywały poszczególne prace budowlane:
1. budowa zapory ziemnej – J. Berger (Berlin), Polonsky i Zöllner, Driesen (Wrocław)
2. upusty denne i elektrownię wodną budowało konsorcjum czterech firm – Huta – budownictwo lądowe (Wrocław); budownictwo
przemysłowe – Held i Franko (Wrocław); Dyckerhoff i Widma (Wrocław); Siemens Bauunion (Oddział Wrocław).
Wykonane w czasie budowy zbiornika ekspertyzy wykazały jego korzystne z punktu widzenia gospodarki rybnej właściwości. Uzna-
no, że zbiornik należy przede wszystkim zarybić karpiami i linami jako rybami o szybkim wzroście a następnie węgorzami, szczupa-
kami i sandaczami. W pierwszym okresie eksploatacji zbiornika odłowy były niewielkie, jednak dzięki jego systematycznemu zarybianiu
w 1942 roku odławiano około 135 ton, prawie dwukrotnie więcej niż przewidywano. Dziś zbiornik otmuchowski znany jest wśród
wędkarzy jako doskonałe łowisko sandaczy a także karpi.

Jezioro Otmuchowskie

TURYSTYKA
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ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA NR 3
Uzupełnij odpowiedzi, odczytaj ukryte hasło i zdobądź nagrodę!

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

ww  kkoolleejjnnyymm  nnuummeerrzzee,,  kkttóórryy  uukkaażżee  ssiięę  ww  ggrruuddnniiuu..  RReegguullaammiinn  kkoonnkkuurrssuu  zznnaajjdduujjee  ssiięę  nnaa  ssttrroonniiee  wwwwww..ppoowwiiaatt..nnyyssaa..ppll  
RRoozzwwiiąązzaanniiee  kkrrzzyyżżóówwkkii  nnrr  22:: SSzzllaakk  cczzaarroowwnniicc..

Rowerowy szlak czarownic po polsko-czeskim pograniczu. długość: 233 km (95 km po stronie polskiej, 138 km po stronie czeskiej), przebieg: Paczków – Pomianów Dolny 
- Lubiatów – Ligota Wielka – Sarnowice – Otmuchów – Ulanowice – Grądy – Rysiowice – Karłowice Wielkie – Słupice – Nowaki – Radzikowice – Sękowice – Nysa – Konradowa
– Wyszków Śląski – Niwnica – Domaszkowice – Wierzbięcice – Kępnica – Stary Las – Nowy Las – Charbielin – Jarnołtówek – Skowronków – Konradów – Głuchołazy 
– Zlaté Hory – Rejvíz – Česká Ves – Jeseník – Vernířovice – Sobotín – Velké Losiny – Rapotín – Šumperk – Mírov – Mohelnice  

LLiissttaa  nnaaggrrooddzzoonnyycchh::
ZZooffiiaa  MMaazzuurr  BBooggddaannóóww,,  AAggnniieesszzkkaa  RRoossiińńsskkaa,,  MMaarriiaa  ŁŁuuńń,,  BBaarrbbaarraa  OOzzoorrkkaa,,  SSttaanniissłłaaww  RRoobbaakk..  GGRRAATTUULLUUJJEEMMYY!!

1. Miasto w powiecie nyskim z kodem pocztowym 48-317.
2. ….. Wolfa – trasa narciarska wokół szczytu Biskupiej Kopy.
3. ….. Oczko – dawny kamieniołom w Górach Opawskich.
4. Imię obecnego etatowego członka Zarządu Powiatu 

w Nysie.
5. Sprowadził ich do Nysy w 1622 r. biskup wrocławski 

Karol Habsburg.
6. Cykliczna międzynarodowa impreza sportowa 

w Przechodzie z udziałem drużyn OSP. 
7. Moritz, wybitny śląski kompozytor urodzony 

w Lisich Kątach. 
8. Gmina powiatu nyskiego, na terenie której znajdują się 

Złote Ścieżki.

9. Nazwisko wykonawcy Pięknej Studni w Nysie. 
10. Wanda, autorka powieści „Spotkali się nad Nysą”.
11. Kolor oznakowania rowerowego szlaku czarownic 

po polsko-czeskim pograniczu.
12. Miejscowość w powiecie nyskim, w której znajduje się

klasztor benedyktynów. 
13. Nazwa odznaczenia Honorowy Order Zasług 

dla Powiatu Nyskiego.
14. ….. Górka – znajduje się tu pielgrzymowa kaplica pątnicza

Matki Boskiej Bolesnej.
15. „……. po otmuchowsku” - danie, z którego słynie 

Otmuchów.

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! 


