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Niezależne Wydawnictwo Prasowe

POLITYKA

NOWE OTWARCIE
W SLD

Po zmianach w strukturach
gminnych, SLD wybrało nowy
skład władz powiatowych
czytaj str. 5

BIZNES

Wydarzenia > Opinie > Komentarze

Z inicjatywy nyskiego posła
Platformy Obywatelskiej,
Rajmunda Millera, powstał Zespół
Parlamentarny ds. Pogranicza
Polsko-Czeskiego. chodzi w jego
skład 18 parlamentarzystów z
Opolszczyzny oraz województw
śląskiego i dolnośląskiego.

czytaj str. 3

Z okazji

Świąt Wielkanocnych

przesyłamy
naszym Czytelnikom
oraz wszystkimPrzyjaciołom
życzenia pomyślności i spokoju
oraz garść refleksji
związanych z tym
pełnym zadumy,
ale jakże radosnym
czasem.
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SUKCESY

NYSANIE
ZDOBYWAJĄ
SZCZYTY
48-385 Otmuchów
ul. Grodkowska 4h
tel. (077) 431 40 93
n okresowe badania pojazdów

wszystkich typów

n pierwsze badanie techniczne

pojazdów sprowadzanych z zagranicy

n badania pojazdów z instalacją gazową
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Dla dobra pogranicza

Bank, który dba
o klientów

Po raz kolejny klienci Banku
Spółdzielczego w Otmuchowie wylosowali cenne nagrody: laptop i telewizor plazmowy. Aby wygrać, wystarczyło mieć w banku konto.
Takie konkursy Zrzeszenie BS
robi co roku, a można w nich
wygrać nawet samochód.
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Czynna
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
w soboty 8.00 - 13.00

n badania techniczne pojazdów

typu „SAM”, pojazdów po zmianach,
po kolizji drogowej, do przewozu
materiałów niebezpiecznych

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ

ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH
MIESZKAŃCOM POWIATU NYSKIEGO
SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
RADOŚCI, OPTYMIZMU, WIARY I MIŁOŚCI,
ABY ŚWIĘTA SPĘDZONE BYŁY
W PRAWDZIWIE WIOSENNYM NASTROJU
W GRONIE KOCHAJĄCEJ RODZINY
I SERDECZNYCH PRZYJACIÓŁ.
MIROSŁAW ARANOWICZ
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W NYSIE

ADAM FUJARCZUK
STAROSTA
NYSKI
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ZADZWOŃ:

518 661 394

FELIETON PRAWOSTRONNY

Nowy komendant
nyskich policjantów

REKLAMA - tel. 518 661 394

Stan Wojenny wiecznie żywy?		

wszystkie gazety i teksty dostępne na portalu www.nysa24.pl
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Ważne telefony
Telefon Alarmowy: .................................................................112
Policja: ..........................................................997 lub 77 4090903
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Pogotowie Ratunkowe: ..............................999 lub 77 433 29 00
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Pogotowie Energetyczne: .......................................................991
Urząd Miejski w Nysie: ............................................77 408 05 00
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Sanepid: ...................................................................77 435 25 53
ZUS: ..........................................................................77 408 77 00
Nyska Energetyka Cieplna: ......................................77 433 81 44
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EKOM: ......................................................................77 435 84 05
MZK Nysa: ................................................................77 433 01 71
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PKP: ..........................................................................77 433 24 35
Pomoc Drogowa 24H: ............................................692 465 385
Taxi Dworzec: ...........................................................77 448 08 44
Taxi Rynek: ...............................................................77 448 08 45
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Z inicjatywy nyskiego posła Platformy Obywatelskiej, Rajmunda Millera,
powstał Zespół Parlamentarny ds. Pogranicza Polsko-Czeskiego. chodzi w
jego skład 18 parlamentarzystów z Opolszczyzny oraz województw śląskiego
i dolnośląskiego.

A

co będą robić?
- Na przykład wspólnie lobbować w Unii
Europejskiej na rzecz
przygranicznych projektów realizowanych
w ramach euroregionów – tłumaczy pomysłodawca zespołu, Rajmund Miller.
W sejmie są zespoły do spraw współpracy
z najbardziej egzotycznymi krajami świata, ale czeskiego dotąd nie było. Niektórzy
politycy żartują, że Czesi są zbyt blisko –
lepiej wyjechać z roboczą wizytą do Tajlandii, niż do Jesenika...
Zostawmy jednak żarty. O prawdziwe powody powstania zespołu spytaliśmy Rajmunda Millera.
- Powołaliśmy w Sejmie Zespół ds. Współpracy Pogranicza Polsko - Czeskiego, ponieważ w roku 2014 kończy się program
dotyczący euroregionów – tłumaczy
poseł. - Uważamy, że należy zacieśnić
współpracę parlamentarzystów z przedstawicielami samorządów. Chcielibyśmy
też, jako parlamentarzyści Sejmu być

ważnym przekaźnikiem w kontaktach z
europarlamentarzystami w celu uzyskania
jak największych pieniędzy dla naszych
euroregionów.
Parlamentarzysta PO dodaje, że powołany
z jego inicjatywy zespół będzie także starał

się pomagać w zwykłych, przygranicznych
kłopotach mieszkańców. Już zgłosili się
do niego mieszkańcy wioski, którzy mają
problem z granicznym mostem. Zespół nie
we wszystkim może pomóc wprost (wiele
spraw zależy od decyzji odpowiednich
organów, także na szczeblu rządowym),
ale zawsze będzie służył wsparciem, lobbingiem, radą.
Nyski poseł zapowiada też, że starając się
o unijne pieniądze, zespół będzie obiektywny i sprawiedliwy.
- Nie będzie tu walki o partykularne interesy poszczególnych regionów, chcemy
działać wspólnie i współpracować - zapewnia poseł Rajmund Miller. - Nie możemy mówić, że "ja, jako poseł tej ziemi,
będę dbał tylko o Euroregion Pradziad",
nie możemy tak pojmować swojego zadania. Po to ten zespół został powołany, żeby
rozwój był równoważny - zaznacza Miller.
Rajmund Miller podkreśla też, zespół będzie ściśle współpracował i korzystał z
pomocy lokalnych samorządów, instytucji
i osób zaangażowanych w rozwój rejonów
pogranicza.
(mich)
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śladem naszych artykułów

Sprawiedliwość nierychliwa...
O kilku nyskich samorządowcach media sporo pisały w kontekście ich problemów z prawem. NYSA24 także
zjamowała się tymi tematami. I nadal są one aktualne, bowiem ostateczne wyroki i decyzje jeszcze nie zapadły. I mogą długo nie zapaść, bo można odnieść wrażenie, że organy sprawieliwości, czy to sądowej, czy
administracyjnej, nie śpieszą się w sprawach naszych samorządowców.

Jolanta Barska
- czekanie na uzasadnienie
Sprawa oskarżenia burmistrz Nysy o korupcję była na czołówkach gazet przez
kilka miesięcy. W winę Jolanty Barskiej
nie uwierzyli raczej mieszkańcy, którzy
wybrali po raz drugi na burmistrza, a to,
że jest niewinna potwierdził Sąd Rejonowy w Nysie w osobie sędziego Mariusza
Ulmana, który w ustnym uzasadnieniu nie
zostawił suchej na akcie oskarżenia i śledczych, zbytnio szafujących podsłuchami.
Wyrok był w pierwszej instancji i służy od
niego apelacja.
Prokurator prowadzący sprawę nie potrafi
jednak powiedzieć, czy będzie się odowływał, bowiem nie dostał jeszcze uzasadnienia.
- Na sporządzenie uzasadnienia wyroku
sędzia ma 14 dni, chyba, że sprawa jest
skomplikowana, wówczas prezes sądu
może ten termin wydłużyć - mówi Ewa
Kosowska-Korniak, rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu. - Sędziemu Ulmanowi
termin ten przedłużono do końca lutego, a
potem do końca marca.

Janusz S.
- sprawa odwlekana już
półtorej roku
Janusz S., radny powiatowy, został oskarżony przez prokuraturę o tzw. sprawstwo

kierownicze, czyli mówiąc potocznie przewodzenie grupie chuliganów, którzy zniszczyli baner Komitetu Przeciw Referendom
w Nysie. W wypadku przegranej, samorządowiec ten będzie musiał pożegnać się z
karierą polityczną - wyrok z oskarżenia
publicznego automatycznie pozbawi go
mandatu. Złośliwi mówią, że właśnie dlatego Janusz S. robi wszystko, by proces
opóźnić. Jesli tak jest, to trzeba przyznać,
że Janusz S. jest od sądu skuteczniejszy.
Fakty są takie, że sprawa nie może rozpocząć się od lutego ubiegłego roku - terminy były przesuwane na skutek składania
przez oskarżonego przeróżnych wniosków,
a ostatnio z powodu przebywania jednego
ze współoskarżonych za granicą.
- Termin kolejnej rozprawy sąd wyznaczył
na 22 maja - poinformowano nas w Wydziale Karnym Nyskiego Sądu.
Pożyjemy, zobaczymy...

Radni do odwołania
- czas płynie, diety lecą
Głośno było też o pozbawieniu mandatów
radnych Janusza Smagonia (PiS, Rada
Miejska w Nysie) i Stanisława Połosaka
(SLD Rada Powiatu Nyskiego). Wojewoda
stwierdził, że obaj naruszyli prawo, łącząc
mandaty z funkcją radnego. Doniesienie o
innych radnych, tym razem z koalicji rządzącej, którzy też mają naruszać przepisy, złożył do wojewody dziennikarz pewnej

nyskiej gazety.
Co się dzieje w tej sprawie?
Kordian Michalak z Biura Prasowego Wojewody Opolskiego: - W dniu 22 grudnia
2011 roku wezwano Radę Miejską w Nysie
do wygaszenia mandatu radnego Janusza
Smagonia, który nie zrzekł się funkcji ławnika. Na sesji 24 lutego 2012 r. Rada nie
podjęła uchwały w tej sprawie, wobec powyższego zostanie wysłane zawiadomienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji o
zamiarze wydania przez Wojewodę Opolskiego zarządzenia zastępczego (taka jest
procedura). Toczy się też postępowanie w
sprawie radnego Rady Powiatu Nyskiego - Stanisława Połosaka. Tutaj również
zostanie wysłane zawiadomienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zamiarze
wydania przez Wojewodę Opolskiego zarządzenia zastępczego stwierdzającego
wygaśnięcie mandatu radnego.
W dalszym ciągu toczy się też postępowanie wyjaśniające w sprawie pięciu radnych
Rady Miejskiej w Nysie, którzy - zgodnie z
informacją od dziennikarza - pełniąc funkcje w stowarzyszeniach i fundacji korzystają rzekomo z mienia gminnego.
Póki co jednak wszyscy radni normalnie
pełnią swoje funkcje, uczestniczą w głosowaniach, żaden z nich nie będzie musiał
zwracać diet, jeśli ostateczna instancja odwoławcza (jest nią Sąd Administracyjny)
stwierdzi, że złamali prawo i pozbawi ich
mandatów.
(mich)

Nysa, inwestycje

Klamka zapadła Chodowieckiego
będzie poszerzona i
przedłużona przez park
do Kraszewskiego. Gmina
zapłaci taniej, niż planowała
Zakończył się przetarg
na przebudowę ulicy
Chodowieckiego w
Nysie - do jesieni
droga zostanie
poszerzona, udrożniona dla cieżarówek do 10 ton i
przedłużona aż do
ulicy Kraszewskiego.
O inwestycji tej
już pisaliśmy.
Wzbudziła ona
sporo kontrowersji, doprowadziła
nawet do spięcia
na linii burmistrz
Nysy - radni
PO, którzy
przebudowie
są przeciwni.
Dlaczego?
Ponieważ przy Chodowieckiego znajduje się wiele
instytucji (NDK, PWSZ, przychodnia, gimnazjum), a także park z placem zabaw dla dzieci i skate park.
A rozbudowa drogi polegać będzie między innymi na jej przebiciu aż do
Kraszewskiego, przez park i aleję Lompy.
Klamka już jednak zapadła.
- Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę przebudowy ul. Chodowieckiego
w Nysie, istotnej dla przyszłego ograniczenia ruchu w Rynku - informuje
Artur Pieczarka, rzecznik burmistrza Nysy. - Koszt inwestycji wyniesie 2,7
mln zł. Gmina zaoszczędzi znaczne fundusze, ponieważ w budżecie z na
ten cel zapisano 4 mln zł.
Wykonawcą robót (pod warunkiem, że złożone przez innych startujących w
przetargu odwołania nie będą skuteczne), będzie Konsorcjum Lider - Budbis
Paweł Bis oraz Brukarstwo i Usługi Budowlane Bis Wiesław – Konradowa.
Władze Nysy zabiegają także o pozyskanie dofinansowania w wysokości
1 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II
- Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Przewidywane zakończenie inwestycji - do 24.08.2012.

Artur Pieczarka, rzecznik burmistrza Nysy: - Inwestycja
na ul. Chodowieckiego dotyczy drogi gminnej,
której szerokość jezdni będzie wynosić 6 metrów. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót
w następującym zakresie: przebudowa i budowa
drogi o dł. 540,7, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych – 1310,2 m2.
Przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania z ulicami: Kolejową, Teatralną oraz Grodzką
i wybudowane skrzyżowanie typu „T” z drogą powiatową ul. Kraszewskiego.
Przebudowane oraz wybudowane zostanie 115 miejsc postojowych, w tym
6 dla niepełnosprawnych. Planuje się również budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wpustami ulicznymi i separatorem
oraz kanalizacji sanitarnej. Wybudowane zostanie nowe oświetlenie uliczne
(22 słupy). Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego kołowego oraz pieszego na ulicy Chodowieckiego oraz w
jej bezpośrednim otoczeniu. Powstaną też dodatkowe miejsca parkingowe
przed ważnymi instytucjami gminy, PWSZ w Nysie oraz Dworem Biskupim,
poprawiając dojazd oraz wizerunek części miasta. W ramach inwestycji
zostały przewidziane elementy bezpieczeństwa m.in: wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h, budowa przejść dla pieszych i przejazdów
dla rowerzystów, obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych w tym
niepełnosprawnych i przejazdach dla rowerzystów, budowa płytowego progu
zwalniającego (z płyt gumowych), na skrzyżowaniu z ciągiem pieszo-rowerowym w Alei Lompy, budowa oświetlenia ulicznego, zastosowanie oznakowania pionowego i poziomego spełniającego normy widoczności, jezdnie,
chodniki i ścieżki rowerowe wyodrębnione kolorystycznie.
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OTMUCHÓW

Bank, co dba o klientów

BUDOWA DOMÓW
dachy - więźby dachowe
SZYBKIE TERMINY
SOLIDNIE, Z GWARANCJĄ.
Nysa, Otmuchów, Grodków,
Paczków i okolice.

tel. 606 874 304; tel. 77 448 60 17 - do godz. 22.00

Biuro Posła RP Rajmunda Millera
Nysa - ul. Rynek 36 B (III P)
tel. 77 4278012
e-mail : posel_nysa@interia.pl
Zapraszamy na konsultacje i rozmowę z Posłem w każdy
poniedziałek, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Darmowe porady prawne

Bezpieczeństwo i Rozwój

- Banki Spółdzielcze zdobywają coraz więcej klientów, którzy
przechodzą do nas z innych banków – mówi Piotr Burski, prezes
BS Otmuchów. - W Nysie jest 28
banków i parabanków, a ludzie
czasem przemieszczają się po kilka kilometrów, żeby konto założyć
akurat u nas.
I nie chodzi tu tylko o atrakcyjne konkursy. Otmuchowski bank
przygotowuje swoje oferty pod kątem mieszkańców naszego regionu
. Przedsiębiorcy, emeryci, osoby
zatrudnione na etatach - wszyscy znajdą dla siebie czy to konto
atrakcyjniejsze niż u konkurencji,
czy to promocyjną ofertę kredytową, czy też założą lokaty na naprawdę korzystnych warunkach.
- Wynika to z tego, że jesteśmy
jedynym bankiem, który swoje władze ma na miejscu – mówi prezes
Burski. - Inne banki mają centrale w Warszawie i tam podejmuje
się decyzje. A wiadomo, że realia
warszawskie i nyskie są odmienne.
Zarząd naszego banku dla dobra
klientów może zbierać się nawet
codziennie, możemy też zmieniać
i dostosować wewnętrzne przepisy
do aktualnej sytuacji.
Nic zatem dziwnego, że z roku
na rok BS Otmuchów polepsza swój
wynik finansowy. Obecnie obraca
kwotą ponad 130 milionów złotych.
Co roku uczestniczy też w wielkim konkursie Zrzeszenia Banków
Polskiej Spółdzielczości. Konkurs
nie jest skomplikowany – wystarczy założyć konto, mieć na nim regularne wpływy i wysłać SMS-a.
W tym roku nagrody wylosowało
aż dwóch klientów BS Otmuchów.
Anna Regeńczuk z Karłowic
Małych otrzymała telewizor plazmowy: - Jestem studentką piątego
roku Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu – opowiada. - Konto

REKLAMA - tel. 518 661 394

Po raz kolejny klienci Banku Spółdzielczego w Otmuchowie wylosowali
cenne nagrody: laptop i telewizor plazmowy. Aby wygrać, wystarczyło mieć
w banku konto. Takie konkursy Zrzeszenie BS robi co roku, a można w nich
wygrać nawet samochód.

w banku mam od października.
Tata i mama też są klientami tego
banku. Zakładałam je w filii w
Kamienniku, bo mam tam najbliżej. Pani, która załatwiała formalności powiedziała mi o konkursie,
wysłałam SMS i udało się.

Adam Wąchała z Otmuchowa
wylosował laptopa: - Żywą reklamą
BS Otmuchów jest moja mama,
która tam pracuje – uśmiecha się.
- Dlatego, podobnie jak cała moja
rodzina, założyłem tutaj konto. I
w
jestem bardzo zadowolony.

NYSA

GCPS w Nysie ma nową siedzibę
W piątek 16 marca br. Odbyło
się oficjalne rozpoczęcie funkcjonowania Gminnego Centrum
Pomocy Społecznej (GCPS) w
Nysie przy ul. Komisji Edukacji
Narodowej 1A.
Przed oficjalnym rozpoczęciem
konferencji w nowej siedzibie
GCPS dokonano symbolicznego
otwarcia obiektu i przecięcia wstęgi. Przybyłych gości przywitał
wiceburmistrz Nysy Aleksander
Juszczyk, który poprosił proboszcza parafii Matki Bożej Bolesnej

o. Krzysztofa Łukaszczyka o
poświęcenie budynku.
W części oficjalnej uroczystości
wzięli udział przedstawiciele władz
lokalnych Gminy, Powiatu oraz
Sejmiku Województwa Opolskiego
w osobach: Bogusław Wierdak
- Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Starosta Nyski Adam Fujarczuk, Burmistrz
Nysy Jolanta Barska, Przewodniczący Rady Miejskiej Feliks
Kamienik oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych i zaproszeni goście z regionu.

Wiceburmistrz A leksander
Juszczyk przedstawił krótką informację na temat zrealizowanego
zadania. Następnie zabrał głos
Stanisław Kurnatowski, inżynier projektu, który przedstawił
charakterystykę realizacji zadania inwestycyjnego.
Prezentację działalności OPS i
dodatkowych możliwości w nowym
obiekcie przedstawiła Janina Jakubowska, dyrektor OPS.
W dalszej części konferencji wysłuchano wystąpienia zaproszonych gości, którzy prezentowali
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działalność swoich organizacji:
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu, działalności
PCPR w Nysie – Janina Kłakowicz, SDS - Marzena Głogowska-Sztukszto, DDP – Joanna
Wiech oraz organizacji działających na niwie społecznej: Caritas
Rejon Nysa, Fundacja Związku
Polskich Kawalerów Maltańskich,
Maltańska Służba Medyczna, Pomoc Maltańska.
Pod koniec 2011r. zakończono
adaptację obiektu pod potrzeby
OPS-u i Inkubatora Organizacji

Społecznych. Efektownie wyglądający obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, są w nim podjazdy i winda.
Całkowity koszt adaptacji gminnej inwestycji wyniósł 4,2 miliona
złotych. Przy realizacji projektu
uzyskano 82% dofinansowania z
funduszy Europejskich.
Przy obiekcie wykonano w ramach inwestycji gminy wspaniałe
wielofunkcyjne boisko ze sztuczną
nawierzchnią i oświetleniem.
Franciszek Czabak

fax 77/ 55 05 931 tel. 518 661 394
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Nowe otwarcie w SLD

Imprezownik

MaxFloFest

W czwartek, 22 marca na zamku w Otmuchowie odbył się zjazd powiatowych struktur SLD w Nysie. W
obradach uczestniczyli członkowie partii z terenu Nysy, Otmuchowa, Paczkowa, Głuchołaz, łącznie 93
członków na ogólną liczbę 139, zatem kworum było zachowane i wszystkie głosowania odbywały się
zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wybrano całkowicie nowe władze partii.

O
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brady rozpoczęto wyborem
przewodniczącego zjazdu.
W głosowaniu
jaw ny m jednogłośnie został nim Jan Wożniak, który następnie powołał
prezydium obrad w osobach: poseł
Tomasz Garbowski, Adam Mazguła, Stanisław Połosak, Zbigniew Fornalik, Marian Toś.
Zgodnie z porządkiem obrad
odczytano sprawozdania z działalności powiatowej organizacji
SLD w Nysie, za okres kadencji
- przedstawił je Stanisław Połosak, kierujący przez ostatnie lata
powiatowymi strukturami partii.
Następnie swoje sprawozdania
przedstawili Skarbnik Rady Powiatu oraz Powiatowa Komisja
Rewizyjna.
Zjazd w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjął wszystkie sprawozdania za okres kadencji.
Romuald Kamuda, w nawiązaniu do sprawozdania przedstawionego przez Stanisława Połosaka, przedstawił zebranym także
współpracę powiatowego SLD w
Nysie z Czeską Partią Socjaldemokratyczną.

Przy wyborze Przewodniczącego Rady
Powiatu SLD w Nysie, została zgłoszona

jedna kandydatura: Piotra Wożniaka. Zaproponował ją Stanisław Połosak, a poparł Adam Mazguła, szef SLD w gminie Nysa.
Chociaż kandydat był jeden, głosowanie musiało się odbyć - Piotr
Wożniak w głosowaniu tajnym
otrzymał 93 głosy poparcia, czyli
od wszystkich obecnych na zjeździe.

Sekretarzem Rady Powiatu SLD wybrano Romualda Kamudę, który
uzyskał 79 głosów .
Zjazd dokonał wyboru członków do Rady
Powiatowej SLD:

Piotr Wożniak (przewodniczący), Romuald Kamuda (sekretarz), Zbigniew Fornalik,
Adam Mazguła, Marian Toś,
Jan Wożniak, Wincenty Galla,
Jan Pachota, Stanisław Połosak, Józef Stąpor, Anna Iskra,
Adam Kozłowski, Mariusz Wyszkowski, Ewa Chabasińska,
Teresa Nosal, Alicja Kretowicz,
Jadwiga Bubel, Jerzy Jałoszyński, Stanisław Arczyński,
Wiktor Bracichowicz, Tomasz
Bogacz.
Do Rady Wojewódzkiej SLD
w Opolu zostali wybrani: Piotr
Wożniak, Zbigniew Fornalik,
Anna Iskra, Jan Wożniak.

Przewodniczący Piotr Wożniak poinformował zebranych, że po zjeździe

wojewódzkim SLD, który odbędzie
się 14 kwietnia br. zwołana zostanie Rada Powiatu SLD, która wyłoni ze swojego składu 9-osobowy
Zarząd Powiatu przy zachowaniu
parytetu kobiet na wiceprzewodniczące.

- Jestem ogromnie jestem wzruszony, serdeczne dziękuję wszystkim obecnym
za tak gigantyczne, stuprocentowe
wsparcie - powiedział NYSIE24
Piotr Woźniak. - Teraz, jak już
wcześniej wspominałem, czeka nas
ogromna praca, tzn. wyjście z przysłowiowych podziemi i pokazanie,
że SLD to nowa jakość, nowi ludzie, nowe rozdania i ciężka praca
w terenie.
- Wynik wyborów dla nowego
przewodniczącego jest obiecujący,
ale to też dlka niego duży ciężar
- powiedział nam poseł Tomasz
Garbowski. - Myślę, że teraz powiatowa organizacja SLD będzie
lepiej funkcjonowała, co mnie cie-
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w nyskiej
Geometrii

W czwartek, 29 w Nysie odbędzie
się niezwykłe wydarzenie muzyczne: Sprawdzona formuła łączonych
występów artystów wytwórni MaxFlo wraca z końcem marca do
trzech polskich miast - Nysy, Łodzi
i Krakowa. Na scenach ramię w ramię staną: GrubSon, BobOne, Bas
Tajpan, Nemy, Skorup, Styloojeden
i Niger - mocna czołówka polskiej
sceny hip-hopowej i raggamuffin.
Ostre teksty, najwyższej klasy nawijka i tony energii spłyną na Was
ze scen klubowych w Nysie (Geometria, 29 marca), Łodzi (Dekompresja, 30 marca) i Krakowie (Fabryka, 31 marca), po to, by powrócić
ze zdwojoną siłą do kolejnych miast
już w kwietniu. Więcej informacji
wkrótce!
Bilety do nabycia w klubach i na
ekobilet.pl. Pierwsza, ograniczona
pula - 30 zł!

szy, jako przewodniczącego Rady
Wojewódzkiej SLD. Tak duża frekwencja na zjeździe oznacza, że
idzie na lepsze w działaniach SLD
w terenie.
- Przede wszystkim należy mieć
duże zaufanie do tych ludzi - zuwazył burmistrz Otmuchowa Jan
Woźniak. - Frekwencja na dzisiejszym zjeździe pozytywnie szokuje.
Członkowie Zjazdu zaufali przewodniczącemu, kandydatowi na
sekretarza, a ci, nie mając kontrkandydatów, nie mogą zawieść nikogo. Jest prawdą, że nasza organizacja powiatowa powinna rosnąć
w siłę. Musimy współpracować ze
wszystkimi mieszkańcami, od dołu
do góry, od sołtysa, rady Ssołeckiej, do proboszcza. Należy szanować się nawzajem. Bo tylko zgoda
przynosi pozytywne efekty.
Odczytanie i przyjęcie uchwał
i wniosków Zjazdu Powiatowego
SLD w Nysie zakończyło obrady.
Franciszek czabak

Pasjonaci

Nysanie zdobywają szczyty
Grossglockner 3798m.n.p.m.,
Mont Blanc 4810m.n.p.m., Elbrus
5642m.n.p.m. – to właśnie te trzy
szczyty znalazły się na liście cyklu
wypraw organizowanych przez
młodych, zapalonych miłośników gór, którzy stworzyli wspólną grupę, w celu ich zdobycia.
Wśród nich znajdują się: Radek
Zadykowicz - absolwent wrocławskiego AWF, przodownik turystyki górskiej na obszar Sudetów, a
zawodowo górnik w kopalni rud
miedzi; Marta Piskorek - absolwentka Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Opolskiego, miłośniczka gór, zdobywczyni większości szczytów zaliczanych do Korony Gór Polski; Adam Leksowski

- Nysanin, absolwent Wydziału
Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, aktywny grotołaz, członek zarządu
Speleoclubu Wrocław oraz Michał
Mroczek - Nysanin, magistrant
na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, człowiek gór, pomysłodawca cyklu.

Zmagania z górami rozpoczną się

06.06.2012r. wyjazdem do Austrii, gdzie znajduje się najwyższy
szczyt Wysokich Taurów (Alpy
Wschodnie) – Grossglockner. Następnym celem będzie Mont Blanc,
najwyższy szczyt zjednoczonej Europy. Cała przygoda zakończy się
w 2014r. wejściem na najwyższy
szczyt Rosji, a także Kaukazu –
Elbrus, zaliczany do Korony Gór

Ziemi. Uwzględniając trudności
czyhające na wszystkich podejściach, cykl został rozłożony w
czasie, aby członkowie grupy mogli
dobrze przygotować się do każdej
z wypraw. Podczas nich młodzi
alpiniści będą musieli zmierzyć
się z różnymi trudnościami: wspinaczką, niebezpiecznymi, sięgającymi do kilkudziesięciu metrów
szczelinami lodowymi, a także z
wysokością, która z wyprawy na
wyprawę będzie coraz wyższa i
coraz bardziej odczuwalna. Na
wysokości 5500 m.n.p.m. w powietrzu znajduje się mniej więcej
50% zawartości tlenu, który jest
dostępny nad poziomem morza.
Najbliższe trzy miesiące będą
czasem wytężonego treningu kon-

dycyjnego uczestników wyprawy,
niezbędnego w pokonywaniu takich wysokości. Powstała również
strona internetowa cyklu: www.

grossglockner.com.pl na którą
serdecznie zapraszamy.
Redakcja Nysa 24 objęła patronat medialny nad cyklem.
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NUTY, którE łączĄ

Muzyczne dialogi na klasyczną nutę
Zainicjowany w grudnia ubiegłego roku Muzyczny Dialog w Europradziadzie dobiega końca. Młodzi muzycy z Polski i Czech po
raz ostatni zagrają razem podczas uroczystego koncertu 30 marca w Nyskim Domu Kultury. W przygotowaniu jest już następny
projekt – Muzyka na Granicy.

N

a Muzyczny Dialog w
Europradziadzie złożyło
się 5 koncertów muzyki
klasycznej, w trakcie których swoje umiejętności
zaprezentowali uczniowie szkół muzycznych z Polski i Czech: mło-

dzież z Nysy, Głuchołaz, Prudnika, Ozimka,
Krapkowic, Jesenika i Zlatych Hor. Koncerty
odbywały się naprzemiennie w obu krajach
partnerujących. Każdy z nich poprzedzały
warsztaty – od wokalnych, przez fortepianowe, skrzypcowe i fletowe, aż po ruchoworytmieczne, które poprowadzili wykładow-

cy Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie,
między innymi Bogusława Kos, Gabriela
Wąchała, Agnieszka Niewiadomska,
Janusz Gajownik oraz Stanisław Baranek. Zajęcia poszerzone były o umiejętności
estradowe, w tym techniki kontrolowania
stresu. Całkowita wartość projektu opiewa-

ła na około 20 tysięcy euro, z czego ponad 17
tysięcy NDK pozyskał z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad, Programu
Współpracy Transgranicznej Czeska Republika-Rzeczpospolita Polska 2007/2013.
Muzyczny Dialog w Europradziedzie zacieśnił współpracę pomiędzy instytucjami
biorącymi udział w projekcie, jednak jak
podkreślał dyrektor PSM w Nysie Janusz
Dąbrowski, przede wszystkim pozwolił
młodym artystom zdobyć cenne doświadczenia sceniczne. Dla wielu z nich występy
podczas kolejnych recitali były jednymi z
pierwszych przed dużą publicznością.
- Każdy występ publiczny jest pokazaniem ale i podnoszeniem jakości tego, czego
się dziecko nauczyło – opowiadał o sensie
uczestnictwa w Muzycznym Dialogu w euro
pradziadzie Janusz Dąbrowski. - To jest pokazanie się przed mamą, babcia, tatą, przed
rodziną, kolegami – a to bardzo ważny czynnik, bo jest ogromną frajdą, kiedy najbliżsi
mogą posłuchać i zobaczyć kogoś na scenie
. Dla nas wszystkich stanowi to kolejne doświadczenie pedagogiczne, bo po raz kolejny
obserwujemy dzieci jak się zachowują na
scenie, czy wyciągają wnioski z poprzednich
występów.
Początkowo w projekcie brali udział
uczniowie z Nysy i Jesenika, z czasem jednak zaczęło dołączać coraz więcej instytucji
z euroregionu Pradziad: Ozimka, Kluczborka, Albrechcic, Jawornika, Bruntala i
Zlatych Hor. Dyrektor NDK Janina Janik
przygotowała więc kolejny projekt, którego
motywem przewodnim jest również muzyka
klasyczna.
- Na podstawie dwuletnich doświadczeń
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem Muzyka na Granicy - opowiada dyrektor Janik. - Będzie mocno poszerzony o nowe działania, między innymi o
kilkudniowy polsko-czeski obóz muzyczny w
okolicach Jarnołtówka-Pokrzywnej. Realizacja planowana jest na przyszły rok szkolny,
a zakończyć ma się koncertem big bandów
na Kopie Biskupiej.
Projekt Muzyka na Granicy jest odpowiedzią Nyskiego Domu Kultury na rzeczywiste potrzeby szkół muzycznych z Polski i
Czech.
- To inicjatywa oddolna – tłumaczy dyrektor Janik. - Rozmawiamy z dyrektorami
szkół czeskich i polskich, pytamy jakie są
ich oczekiwania, ubieramy to w słowa, dostosowujemy do możliwości finansowych i
składamy wniosek.
Koncert finalny w ramach projektu
Muzyczny Dialog w Europradziadzie
odbędzie się 30 marca o godzinie 17.00
w Nyskim Domu Kultury. Wstęp wolny
po okazaniu bezpłatnych zaproszeń,
które pobrać można w kasie NDK.
Anna Skrzypiec
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Muzyczna uczta po węgiersku

Niedziela z jazzem
W niedzielę, 18 marca, na scenie Nyskiego Domu Kultury
wystąpił węgierski band Dixie Jam Session. Sekstet zafundował
słuchaczom mainstreamową wycieczkę do Nowego Orleanu lat
’20, oczywiście w dixielandowym rytmie.

M

uzycy Dixie Jam Session
wystąpili w Nysie po
raz pierwszy. Formację
tworzą Jeno Hatvani
(klarnet, wokal) Tibor
Fonay, Fony (kontrabas), Norbert Marton, Norbi (trąbka), Valeria Varga, Valika (perkusja),
Tomas Kovacs, Kovi (puzon), dr Lajos
Csanadi, Lalika (fortepian). Ich koncert
był okazją zarówno do posłuchania jazzu
dixieland w wykonaniu iście doborowego
składu, z bogactwem brzmień i nutą dowcipnej improwizacji, ale także zakosztowania regionalnych specjałów z Węgier.
Artyści jazzowe widowisko poprzedzili
jarmarkiem, na którym serwowali słynne
węgierskie wędliny z salami na czele, pasty i wina, wyroby rękodzielnicze, albumy
i foldery tematyczne.
Sympatię publiczności od pierwszych
minut ponad dwugodzinnego koncertu zapewniło Węgrom powitanie – najpierw w
ich ojczystym języku, a następnie ku zaskoczeniu publiczności, która za ten gest
nie omieszkała podziękować brawami – w
języku polskim. Potem było równie niestandardowo – muzycy w trakcie koncertu
przekomarzali się na umiejętności, dowcipkowali ze sobą, a nawet wplatali w występ
elementy żartobliwej choreografii.
Chrapliwy głos i charyzma Jeno Hatvaniego, ciekawe aranżacje, fantazyjne
partie solowe, fuzja muzycznej wyobraźni
z umiejętnościami technicznymi to wielki
skrót składowych fenomenalnego klimatu, jaki stworzyli Dixie Jam Session. Jeśli dołożyć do tego 25letnie doświadczenie
estradowe bandu, nie mogło być inaczej.
Słuchacze dali się bez reszty porwać jazzowym nutom i oklaskiwali praktycznie
każdy utwór .

Występ Dixie Jam Session wpisał się w
cykl międzynarodowych koncertów Visegrad Music United, inicjatywy współfinansowanej ze środków International
Visegrad Fund. W ramach projektu w
lutym odbył się koncert muzyki dawnej z
pokazem tańców z epoki Ludwika XV pod
tytułem Madame Pompadour, który przygotowali nasi czescy sąsiedzi. A już niebawem, bo 14 kwietnia, na scenie NDK
zaprezentują się artyści ze Słowacji
– folkowa Bujnicka Kapela.
Każdą z imprez poprzedza jarmark, w
ramach którego mieszkańcy Nysy mają
okazję skosztować specjały ze wszystkich
krajów partnerujących – Czech, Słowacji,
Węgier oraz z Polski. Ale nie tylko, bo także
zaopatrzyć się w wiedzę o tych państwach,
bo NDK we współpracy artystami zadbał
również o zorganizowanie stanowisk o charakterze informacyjnym.

Visegrad Music United po
raz ostatni zagra 6 maja.
Podczas uroczystego koncertu
podsumowującego wystąpi
Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Zabrzańskiej oraz
śpiewaczka operowa Agnieszka
Niewiadomska. Lokalnym
akcentem będzie premiera
utworu kompozycji Marcina
Miłkowskiego, miniatury
symfonicznej z wokalizami
nyskiej sopranistki.
Anna Skrzypiec

„Wesoły nam dzień nastał,
Którego z nas każdy żądał;
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, alleluja!”

Wszystkim mieszkańcom Gminy Nysa życzymy
pogodnych i pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz dużo zdrowia i pomyślności.
Niech ten czas przepełnia wiosenny nastrój i radość
przebywania z bliskimi, a dni upływają w atmosferze
rodzinnego ciepła przy świątecznym stole
przynosząc wytchnienie i spokój.

Burmistrz Nysy

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nysie

Jolanta Barska

Feliks Kamienik

Wielkanoc 2012
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Rzecz o miłości i kłamstwie

Premiera spektakli Kobieta czasem musi i Dywersjomat, czyli najnowszych sztuk teatru Ostatni Rząd, autorstwa i w reżyserii
Franciszka Neckara odbyła się 18 marca w Nyskim Domu Kultury. Pierwszy z nich jest opowieścią o potrzebie bliskości z drugim
człowiekiem, Dywersjomat natomiast stawia pytania o kondycję moralną współczesnego człowieka.

S

ztuka Kobieta
czasem musi
rozgrywa się
pomiędzy nią
a nim - Joanną
i Gustawem.
Spotkanie niegdysiejszych kochanków, czy po prostu kobiety i

mężczyzny, to temat tyleż nośny,
co wyeksploatowany. Jednak w
ujęciu Franciszka Neckara, z
właściwym reżyserowi intelektualnym humorem i finezją, nabrał
świeżości.
Ona (Agnieszka Latyńska)
wyposażona jest we wszelkie moż-

liwe atrybuty kobiecości – rude
długie włosy opadające na ramiona, usta kuszące zmysłowością
karminu, czarny kostium podkreślający krągłości, a całości dopełniają botki na wysokim obcasie.
On (Stanisław Kania) przysiada
obok, uwodzi.

Mówi do niej, że mogliby razem
stworzyć coś wielkiego. Jednak
kobieta czasem musi oddać, bo
dostaje za dużo, złye emocje, rozczarowania, nie spełnione nadzieje
i obietnice. Joanna odchodzi, choć
drugiego człowieka potrzebuje do
życia jak powietrza.

Dowcipne dialogi przyprawione
odrobiną ironii dotykają skomplikowanej prawdy o relacjach
damsko-męskich. Rozważania
Franciszka Neckara z wątkiem
miłosnym w tle ubrane są w lekką,
dowcipną formę, toteż publiczność
raz po raz wybuchała spontanicznym śmiechem.
Dywersjomat to tytuł drugiej
z premier. Ów tajemniczy przedmiot jest wynalazkiem służącym
do oceny rzeczywistości, w której
funkcjonuje człowiek. Pomiar dywersjomatem przynosi odpowiedź
na pytanie, czy nadaje się ona
jeszcze do użytkowania. Na czas
trwania akcji spektaklu scena
NDK przenosi się w inny, a jednak
znany widzom wymiar.
- To świat, w którym ludzie odmawiają udziału w byciu na niby,
dlatego że żyją i dlatego, że chcą
żyć naprawdę – jak zdefiniował
Franciszek Neckar. Dywersjomat
jest epizodem z życia ludzi, którzy
chcą być naprawdę: Karola Kowalskiego i jego brata Gienka,
wynalazców tytułowego dywersjomatu. W tryby kłamstwa próbuje
ich wkręcić dziennikarka, której
szefuje Pan Dyrektor, w którego
postać wcielił się sam Franciszek Neckar. Prawdę o medialnej
sztucznej rzeczywistości obnaża
banalny wywiad Dziennikarki z
Panem Karolem.
Spektakl kończy wybuch bomby
skonstruowanej i zdetonowanej
przez Gienka, człowieka niezdolnego pogodzić się ze światem napędzanym siłą przemocy oraz kłamstwem, czyli pierwotną jej formą. I
jeszcze tylko błysk flesza aparatu
fotograficznego jednego z redaktorów spektaklu i na sali widowiskowej rozległa się burza oklasków.
Oszczędna scenografia wraz z
subtelnym oświetleniem, pozwoliły na plan pierwszy wydobyć słowo. Słowo ważkie, bo pełne potrzeby miłości, aktualne, dowcipne, a
nader wszystko mądre.
Na premierę dwu najnowszych
spektakli działającej przy NDK
grupy teatralnej przybyło wierne grono przyjaciół, sympatyków
Ostatniego Rzędu. Wśród publiczności nie zabrakło także rodzin
aktorów oraz reżysera, który w
tym dniu obchodził 62 urodziny.
Nie obyło się więc bez kwiatów,
życzeń wszystkiego co najlepsze i
oczywiście wspólnie odśpiewanego
przez wszystkich Sto lat!
Kobieta czasem musi: Wystąpili:
Agnieszka Latyńska, Stanisław
Kania. Tekst i reżyseria: Franciszek Neckar
Dywersjomat: Wystąpili: Patrycja
Majewska, Krzysztof Skwarczyński oraz Klaudia Podoluk, Marek
Kobylarski, Dominika Bartczak,
Karolina Cieplak, Marta Słucka i
Franciszek Neckar. Tekst i reżyseria: Franciszek Neckar
Anna Skrzypiec

wszystkie gazety i teksty dostępne na portalu www.nysa24.pl
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ZAREKLAMUJ
SIĘ

NASZĄ DUMĄ SĄ
NASI KLIENCI
DUMĄ NASZYCH KLIENTÓW
JEST
NASZ BANK

W GAZECIE

INFORMACJE
NYSKIE
Email:
informacje@nyskie.
net
fax 77/ 55 05 931
kom. 518 661 394

OFERUJEMY PROWADZENIE:
n Rachunku Rozliczeniowego

Czytają nas
mieszkańcy całego
powiatu, a wydanie
elektroniczne dociera
na cały świat

dla Klientów prowadzących
działalność gospodarczą
n Rachunku POL-KONTO dla
Klientów Indywidualnych
n Bezpieczeństwo transakcji
na rachunkach obsługiwanych
przez Internet
n Dostęp do środków za pomocą
kart bankomatowych
n Informacja o stanie środków przez SMS
n informacja o saldzie rachunku oraz
dokonanych operacjach przez Bankofon
n Realizacja płtności za pomocą
zleceń stałych i poleceń zapłaty
n Szansa na kredyt w
Rachunku Bieżącym
n Możliwość lokowania środków
na rachunkach lokat terminowych
z wysokim oprocentowaniem

Ty to czytasz - przeczytają i inni...
OGŁASZAJ SIĘ
U NAS!
NAPRAWDĘ WARTO!

„SEBA-TOUR”

PRZEWOZY OSOBOWE DO NIEMIEC
(pod wskazany adres)

Wyjazdy: wtorek, piątek
Powroty: środa, sobota

Nysa, ul. Celna 8
(przy kantorze „Ekspres”

Tel. biuro 077 435 36 34 Tel. dom. 077 431 39 62 Tel. komórkowy
w godz. 10.00-16.00
cały dzień
600 429 744

wszystkie gazety i teksty dostępne na portalu www.nysa24.pl
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Nyskie sukcesy

Dominika Tajner
menedżerką duetu z Nysy
Menedżerką duetu AN-KARA z
Nysy została Dominika Tajner córka trenera Adama Małysza i
narzeczona Michała Wiśniewskiego, a zespół, który wzięła pod
swoje skrzydła to AN-KARA. Dominika Tajner zawodowo opiekuje się także zespołem Ich Troje,
a nayski dutet zwróciła uwagę
po sukcesie jego pierwszej
płyty. Efektem tej współpracy
ma być drugi album AN-KARA,
sygnowany przez jedną z dużych
wytwórni.

REKLAMA - tel. 518 661 394

wszystkie gazety i teksty dostępne na portalu www.nysa24.pl

Pod koniec 2007r. przyjaciel
duetu Andrzej Rybiński poznał
Karę i Andrzeja z Marcinem
Kindla, który zajął się produkcją
pierwszej płyty duetu znany z
produkcji muzycznych takich
zespołów jak: Feel, Stachurski,
Andrzej Rybiński, Marc Stender,
Kindla, Justeen, Ewa Farna, Izabela Trojanowska, Kombii.
Na początku 2008 r. powstał
utwór „Ona i Ja”, który trafia do
rozgłośni radiowych i odbija się
dużym echem, co motywuje duet
do pracy nad całym materiałem
na płytę.
Pierwsza autorska płyta ANKARA zatytułowana “Więcej nas”
ukazała się we wrześniu 2009 roku
i szybko zdobyła serca słuchaczy i
przychylność krytyków. Utwory
promujące płytę utrzymywały się
w pierwszej dziesiątce list przebojów kilkunastu stacji radiowych w
całej Polsce.
Teledyski do singli “Więcej nas”
i “Chwila jak niebo” dotarły jeszcze wyżej - do piątego miejsca najczęściej oglądanych i najlepiej ocenianych teledysków w Internecie
i to już w pierwszym tygodniu od
ich pojawienia się w sieci. Produkcją teledysków zajęły się wytwórnie filmowe „Grupa#13” i „Heavy
Visions”.

W czerwcu 2010 r. ukazał się
nowy singiel „Nic naprawdę”, który w szczególny sposób przyczynił
się do sukcesu duetu - AN-KARA
została finalistą ogólnopolskiego
konkursu radiowego „Przebojem
na antenę.”
Rok później wyszedł kolejny
singiel „Nasze ślady” i „Nasze ślady (sammer rmx)” który znalazł
się w setce najchętniej granych
utworów w rozgłośniach radiowych w Polsce „Polska Airplay Top
100”, na przełomie lipca i sierpnia
2011r.
AN-KARA gościła też w różnych programach telewizyjnych w
największych stacjach w Polsce.
Obecnie duet pracuje nad nowymi utworami, które znajdą się na
drugim albumie. Nad doborem
utworów czuwa Michał Wiśniewski i sam duet. Premiera zaplanowana jest na koniec 2012 r.

Na co dzień duetowi towarzyszą
muzycy: basista Wojtek Chrobak,
perkusista Seweryn Piętka, gitarzysta Michał Konior. Realizacją
dźwięku zajmuje się Dawid Wielogórski, organizacją i logistyką
koncertów Ewa Ozga, relacje ze
sponsorami pielęgnuje Wojtek
Sielicki, a nad całością i mediami
czuwa Dominika Tajner.
Duet określa swoją muzykę jako
climatic pop.

Oficjalna strona AN-KARA:
www.an-kara.pl
Oficjalny profil na Facebook:
www.facebook.com/
zespol.ankara
Oficjalny kanał TV:
www.youtube.com./
zespolankara
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starsi też mają wiele do powiedzenia

Nyski Dom Dwóch Kultur
Świetlica Nyskiego Domu Kultury
od lat zrzesza ludzi starszych i
niepełnosprawnych, często samotnych, ale co najistotniejsze
– posiadających zainteresowania
i pasje. Chcąc wyjść naprzeciw
ich potrzebom, dyrektor placówki
Janina Janik zamierza rozszerzyć
ofertę NDK. Już niebawem więc
swoją działalność rozpocząć ma
Dom Dwóch Kultur.

I

nicjatywa skierowana jest do
seniorów z Nysy
oraz Mikulovic.
Zaa nga żowa n ie
czeskiego partnera
NDK – tamtejszego Domu Pomocy, jest następstwem trwającej już

współpracy. W ramach Polsko-Czeskiej Akademii Trzeciego Wieku
nyscy emeryci uczestniczą bowiem
w cyklicznych spotkaniach w Mikulovicach.
- Chcielibyśmy, aby takie zajęcia
odbywały się też u nas, dlatego złożyliśmy aplikacje o środki na realizację projektu współpracy polskich i
czeskich seniorów, który polegać będzie na wymianie i spotkaniach grup
seniorów z obu krajów – tłumaczy
Janina Janik, dyrektor NDK.
Instruktorem nowopowstającego
jednostki zostanie Piotr Przybyłowski. Jego zadaniem będzie zorganizowanie grup działających przy świetlicy.
Dom Dwóch Kultur zaplanowany jest
jako klubo-kawiarnia, swojego rodzaju łącznik pomiędzy NDK, a świetlicą,

toteż do obowiązków Przybyłowskiego
należeć ma także stałe informowanie o wydarzeniach kulturalnych w
mieście oraz organizowanie spotkań
tematycznych, prelekcji, a także wycieczek i seansów filmowych.
Pomysł na Dom Dwóch Kultur
narodził się z rzeczywistych potrzeb
seniorów, stanowiących właściwie
najliczniejszą grupę odbiorców proponowanych przez NDK imprez.
- Bywają na naszych koncertach
na tyle często, że znam tych ludzi
osobiście – mówi Janina Janik. - Z
rozmów z nimi wiem, że potrzebują takiego miejsca. W naszym społeczeństwie panuje mentalność, że
seniorów należy szanować, bo tak
wypada. Jednak tak naprawdę nie
robi się nic, by im pomóc.

Na początek projekt zakłada
uczestnictwo 100 osób z Nysy i
Mikulovic, jednak dyrektor NDK
ma nadzieję, że w przyszłości Dom
Dwóch Kultur swoim zasięgiem
obejmie znacznie większa liczbę odbiorców. Poprzez swoją działalność
DDK ma przede wszystkim przysłużyć się do aktywnego włączenia
seniorów w życie społeczne.
Dom Dwóch Kultur może stać
się początkiem długotrwałej, polsko-czeskiej współpracy, a obalając
stereotypy, przysłużyć się ma do integracji różnych grup wiekowych.
- Wielu ludziom senior kojarzy się
z moherowym beretem i kolejką u
lekarza. To jest straszliwe, krzywdzące uproszczenie. Starsi ludzie
przecież mają tak wiele do powie-

dzenia, to mądrzy, ciekawi ludzie,
którzy też chcą się bawić, spotykać,
pośmiać i czerpać radość z życia –
argumentuje Janina Janik.
Jednym z pierwszych przedsięwzięć mających służyć zmianie
postrzegania starszego pokolenia w naszym społeczeństwie
jest planowana na jesień edycja
Polsko-Czeska Miss 50 PLUS.
Projekt angażuje mieszkanki polsko-czeskiego pogranicza w wieku
powyżej 50 roku życia. Każdą z
uczestniczek konkursu zajmą się
profesjonaliści – fryzjer, stylistka,
makijażystka i instruktor tańca.
Wspólnymi siłami zadbają nie tylko o wygląd, ale przede wszystkim
dobre samopoczucie kobiet.
Anna Skrzypiec
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Zdrowych, radosnych

Świąt
Wielkiej
Nocy
,
suto zastawionych stołów,

dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca
i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny
klientom naszego Banku
oraz wszystkim mieszkańcom
Powiatu Nyskiego
życzy Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Otmuchowie,
Piotr Burski
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa
48 – 303 N Y S A, ul. Komisji Edukacji Narodowej 35

Najserdeczniejsze
życzenia
ciepłych i udanych

Świąt Wielkanocnych,

oraz zdrowia,wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym i prywatnym,
wszystkim mieszkańcom zasobów Spółdzielni
oraz ich rodzinom
składają:
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Błogosławionych, zdrowych,
rodzinnych, wesołych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz mokrego dyngusa.
Życzy Rajmund Miller
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

