
n okresowe badania pojazdów 
wszystkich typów
n pierwsze badanie techniczne 
pojazdów sprowadzanych z zagranicy
n badania pojazdów z instalacją gazową
n badania techniczne pojazdów 
typu „SAM”, pojazdów po zmianach, 
po kolizji drogowej, do przewozu 
materiałów niebezpiecznych

Czynna
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
w soboty 8.00 - 13.00

48-385 Otmuchów
ul. Grodkowska 4h
tel. (077) 431 40 93

BIZNES
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NYSANIE 
ZDOBYWAJĄ 
SZCZYTY
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POLITYKA

NOWE OTWARCIE  
W SLD
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BANK, KTóRY DBA 
O KLIENTóW
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Niezależne Wydawnictwo Prasowe              Wydarzenia > Opinie > Komentarze

GAZETA BEZPŁATNA Kolportaż: egzemplarze papierowe - Nysa i powiat nyski  
egzemplarze pDF - bez ograniczeń - region, kraj, zagranica 

  nr 37 (3)  28 marca 2012 r.    dwutygodnik  nakład 5.000 egzemplarzy + 1300 PDF (kolportaż mailowy)       

Po zmianach w strukturach 
gminnych, SLD wybrało nowy 
skład władz powiatowych

Po raz kolejny klienci Banku 
Spółdzielczego w Otmucho-
wie wylosowali cenne na-
grody: laptop i telewizor pla-
zmowy. Aby wygrać, wystar-
czyło mieć w banku konto. 
Takie konkursy Zrzeszenie BS 
robi co roku, a można w nich 
wygrać nawet samochód.

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       ADAM FUJARCZUK
        PRZEWODNICZĄCY                               STAROSTA 
        RADY POWIATU W NYSIE                              NYSKI     

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.

Sprawiedliwość 

nierychliwa...
O kilku nyskich samorządowcach 

media sporo pisały w kontek-

ście ich problemów z pra-

wem. NYSA24 także zjamo-

wała 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.

DLA DOBRA POGRANICZA
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
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Zamów gazetę  
na swoją skrzynkę mailową

Usługa ta jest bezpłatna!!!
Aby wpisać się na naszą listę mailingową   

zapisz się do Newslettera 
na portalu www.nysa24.pl

Niezależne Wydawnictwo 
Prasowe, Puchatek Sp. z 
o.o. w org., ul. Kościuszki 
11, 48-340 Głuchołazy;  fax 
77/ 55 05 931;   tel. 518 661 
394,   e-mail: informacje@
nyskie.net      www.nysa24.
pl 
Red.nacz.: Michał Lewan-
dowski, współpracujący 
wolontariusze: Franciszek 
Czabak (z-ca red. nacz.), 
Grzegorz Łazowski, Anna 
Skrzypiec i inni. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do 
zmian i skrótów nadesłanych 
materiałów. Redakcja nie 
odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń. Skład własny. 
Kolportaż własny.   Druk: 
Drukarnia PRO-MEDIA, 
Opole, ul. Składowa 4.
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Ważne telefony
Telefon Alarmowy: .................................................................112
Policja: ..........................................................997 lub 77 4090903
Straż Pożarna: .............................................998 lub 77 409 08 00
Pogotowie Ratunkowe: ..............................999 lub 77 433 29 00
Straż Miejska: ..........................................................77 408 05 00
Pogotowie Gazowe: ....................................992 lub 77 435 84 48
Pogotowie Energetyczne: .......................................................991
Urząd Miejski w Nysie: ............................................77 408 05 00
Starostwo Powiatowe w Nysie: ...............................77 408 50 00
Urząd Skarbowy w Nysie: ........................................77 408 08 00
Urząd Stanu Cywilnego: ...........................................77 433 38 12
Powiatowy Urząd Pracy: ..........................................77 448 59 11
Sanepid: ...................................................................77 435 25 53
ZUS: ..........................................................................77 408 77 00
Nyska Energetyka Cieplna: ......................................77 433 81 44
AKWA Wodociągi i Kanalizacje: ...............................77 433 35 28
EKOM: ......................................................................77 435 84 05
MZK Nysa: ................................................................77 433 01 71
PKS: ..........................................................................77 433 90 79
PKP: ..........................................................................77 433 24 35
Pomoc Drogowa 24H: ............................................692 465 385
Taxi Dworzec: ...........................................................77 448 08 44
Taxi Rynek: ...............................................................77 448 08 45

Kronika policyjna

Lokalne Niezależne Wydawnictwo Prasowe, ul. Drzymały 1-3 p. I, tel. 600 466 979, e-mail: informacje.nyskie@o2.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Czabak oraz współpracują wolontariusze.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów nadesłanych materiałów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i  
ogłoszeń. Kolportaż własny. Druk: Drukarnia PRO-MEDIA, 45-125 Opole, ul. Składowa 4. Skład własny.

Policjanci z wydziału kryminalnego nyskiej ko-
mendy ustalają sprawcę  
włamania do peugeota, który był zaparkowany 
przy ul. Sobieskiego w  
Nysie. Z samochodu skradziona została toreb-
ka z pieniędzmi,  
dokumentami i kartami bankomatowymi. Zda-
rzenie miało miejsce  
11.10.2010 r., około godziny 11.00. Straty osza-
cowane zostały na  
siedemset złotych. Funkcjonariusze wyjaśniają 
również okoliczności  
włamania do volkswagena golfa. To zdarzenie 
miało miejsce  w dniach  
12-13.10.2010 r., przy ul. Osmańczyka w Nysie. 
Z samochodu skradzione  
zostały m.in. radioodtwarzacz, klucze oraz do-
kumenty. Straty  
oszacowane zostały na sześćset złotych.
Policjanci z Korfantowa ustalili podejrzanego o 
włamanie do kiosku na  
terenie Łambinowic - zdarzenie miało miejsce w 
dniach 12-13.10.2010  
r., z kiosku skradzione zostały m.in. papierosy 
oraz artykuły  
chemiczne oraz o włamanie do jednego z ba-
rów na terenie gm.  
Łambinowice, skąd skradzione zostały pienią-
dze (zdarzenie miało  
miejsce w nocy z 13/14.10.2010 r.). Zarzuty 
kradzieży z włamaniem  
przedstawione zostały 17-letniemu mieszkań-
cowi Opola. Mężczyźnie grozi  
kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci z Nysy ustalili podejrzanego o uszko-
dzenie karoserii  
renaulta. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 
4/5.10.2010 r., przy ul.  
Mariackiej w Nysie. zarzut uszkodzenia mienia 
przedstawiony został  
34-letniemu mieszkańcowi Nysy.
Policjanci z Korfantowa prowadzą postępowa-
nie w sprawie kradzieży  
paliwa ze zbiornika samochodu ciężarowego. 
Zdarzenie miało miejsce  
9.10.2010 r., na terenie Łambinowic. Pokrzyw-
dzony oszacował straty na  
kwotę ponad czterystu złotych.
Policjanci z Nysy wyjaśniają okoliczności wła-
mania do pomieszczenia  
gospodarczego w Morowie. Włamanie miało 
miejsce w nocy z 15/16.10.2010  
r., skradzione zostały m.in. dwie kosy spalino-
we. Straty wyniosły  
tysiąc złotych.
Policjanci z wydziału kryminalnego wyjaśniają 
okoliczności kradzieży  
trzech pawilonów ogrodowych oraz narzędzi z 
jednego ze sklepów  
ogrodniczych na terenie Nysy. Zdarzenie miało 
miejsce w dniach  
15-16.10.2010 r., straty wyniosły osiemset zło-
tych. Policjanci  
prowadzą także postępowanie w sprawie kra-
dzieży mieszkaniowej, która  
miała miejsce początkiem października, w Haj-
dukach Nyskich. Z  
mieszkania skradziona została m.in. miniwieża, 
telewizor oraz kolumny  
głośnikowe. Pokrzywdzony oszacował straty na 
ponad dwa tysiące złotych.
Zdarzenie drogowe w Kopernikach
16.10.2010 r., około 13.00, w Kopernikach miał 
miejsce wypadek  
drogowy. Zdarzenie miało miejsce na skrzyżo-
waniu, gdzie doszło do  
zderzenia forda, kierowanego przez 49-letniego 
mieszkańca gm. Nysa z  
volkswagenem, kierowanym przez 52-letniego 
mieszkańca gm. Otmuchów.  
Obrażeń ciała doznały osoby jadące volkswa-
genem (kierowca i dwóch  
pasażerów). Kierujący fordem w wydychanym 
powietrzu miał 1,7 promila  
alkoholu. Postępowanie w tej sprawie prowa-
dzą policjanci z Nysy.

F E L I E T O N
Franciszka Czabaka

Żyjemy w 
rejonie du-
żych możli-
wości, które 
od wielu lat 
nie są wyko-

rzystane. Gmina Nysa zalicza się 
do jednej z większych gmin woj. 
opolskiego, a powiat nyski jest 
największym powiatem Opolsz-
czyzny. 
Rejon nasz szczycił się wielkimi 
zakładami, dużą ilością miejsc 
pracy w powiecie. Nysa słynę-
ła z przemysłu samochodowe-
go, z Zakładów Urządzeń Prze-
mysłowych, zakładów budownic-
twa mieszkaniowego, budownic-
twa rolniczego i wielu innych, po-
mniejszych.
   Pracowało w nich kilka tysięcy 
ludzi. Właśnie w tych zakładach 
szkolili się przyszli fachowcy o 
różnych specjalnościach – spa-
wacze, ślusarze, murarze, tynka-
rze, malarze. Każda ze szkół bez 
problemu mogła korzystać z roż-
nych systemów szkolenia i prak-
tycznej nauki zawodu, kształcąc 
ludzi dobrze przygotowanych do 
podjęcia pracy w wyuczonym za-
wodzie.
Zajęcia praktyczne dla uczniów 
w poszczególnych branżach da-
wały każdemu z nich możliwości 
doskonałego poznania obranego 
kierunku. Były więc przesłanki do 
ogromnego rozwoju gospodar-
czego, do stworzenia wszelkich 
warunków na przyszłe lata.
Co stało się nagle z regionu o 
wielkich możliwościach rozwojo-
wych, staliśmy się kopciuszkiem 
na zaścianku? Gdzie i kiedy po-
pełniono błąd? Kto temu winien? 
Czy my, mieszkańcy tego miasta, 
powiatu, władza samorządowa, a 
może politycy? Kto ponosi odpo-
wiedzialność – oto są pytania kie-
rowane do wszystkich.
Być może tak mikroskopijne przy-

pomnienie o nyskiej potędze bę-
dzie małą nadzieją, że przyszli 
włodarze wezmą pod rozważania 
w dyskusjach programowych pro-
blem naprawy naszego regionu.
   Dziś bardzo mocno występu-
je zjawisko konkurencji, które nie 
dotyczy tylko strefy gospodarczej. 
W dzisiejszych czasach nie tylko 
przedsiębiorstwa ze sobą konku-
rują, ale i samorządy. Stawka jest 
bardzo wysoka. Te gminy i powia-
ty, które mają lepszą infrastruktu-
rę - drogi, kanalizację, wodociągi, 
dobrą komunikację, a w dodatku 
jeszcze podstrefę ekonomiczną, 
mają największe szanse przycią-
gnąć potencjalnych inwestorów.
   Powstanie nowej firmy na tere-
nie gminy, powiatu, wiąże się nie 
tylko z dodatkowymi wpływami, 
ale i z nowymi miejscami pracy. 
Jest to bardzo ważne dla powia-
tu nyskiego, w którym bezrobocie 
jest dość wysokie.
Co najgorsze, to młodzi wykształ-
ceni i dobrzy fachowcy opuszcza-
ją nasz region. W obecnej chwi-
li wszystkie gminy, powiaty, mają 
jednakowe szanse na rozwój 
przedsiębiorczości, należy to tylko 
umiejętnie wykorzystać. 
   Rzeczą oczywistą jest, że gmina 
Nysa, mająca duże wpływy do bu-
dżetu, musi wydawać dużo na in-
westycje. Inwestycje te muszą być 
prowadzone z myślą o tworzeniu 
miejsc pracy. Pieniądze nie mogą 
być wydawane na nieprzemyśla-
ne i przypadkowe poczynania.
   Jedyną szansą rozwoju gminy 
Nysa jest wprowadzenie progra-
mu naprawczego na okres czte-
roletni dla przyszłego burmistrza i 
Rady Miasta.
Tylko inwestycje, nowe miejsca 
pracy, nowe zakłady pracy mogą 
dać mieszkańcom nadzieję na po-
prawę warunków życia i sprawić, 
żeby płacone przez nas wysokie 
podatki nie były pieniędzmi stra-
conymi.

Skończyło się na niczym
Lokalny Program Rewitalizacji Nysy na lata 2007-2013 opra-
cowany przez Urząd Miejski w Nysie i poddany pod konsulta-
cje społeczne 8 sierpnia 2007 wzbudził duże zainteresowa-
nie mieszkańców. Przyznać należy, że frekwencja wówczas 
dopisała, a jak wiadomo tego typu spotkania nie zawsze gro-
madzą tłumy.
   Wydawać by się mogło, że przedstawione prospekty, za-
łożenia programowe wywołają masową dyskusję i uzyskają 
ogólną akceptację. Okazało się jednak inaczej. Z otrzyma-
nych wielostronicowych opisów programowych i wielu pro-
pozycji przeznaczonych do wykonania, obejmujących pra-
wie całe miasto, trudno było zrozumieć, o co tak naprawdę 
chodziło. Szumnie rozpowiadana rewitalizacja, na którą po-
wołano specjalną grupę fachowców (oczywiście nie za dar-
mo), spełzła na niczym. Jednak niektóre założenia zawar-
te w programie działania i planowany zakres prac renowa-
cyjnych miał sens i mógł stworzyć dobry wizerunek naszego 
miasta. Procesem przemian objęto całe miasto, zapomnia-
no jednak o wytyczeniu kierunku zakresu prac na wyznaczo-
nych obszarach objętych programem rewitalizacji.
Dlaczego zapomniano i co było przyczyną uiszczenia i za-
niechania dobrego pomysłu? Dzisiaj nikt już nie pamięta o 
rewitalizacji, o potrzebie odnowy nyskiego rynku, chodników 
i ulic w centrum Nysy.
Wykonano pewne kosztowne zabiegi, wydano z budżetu ty-
siące złotych na projekty, które i tak nie będą realizowane. Z 
centrum zrobiono parking powiatowy, a władze pokazały, że 
nie za bardzo interesują się dalszymi losami naszego rynku.

CAF

W oczekiwaniu na decyzję
Prokuratura informuje

 
Społeczny Komitet przeciw Referendum w Nysie, działający w okre-
sie luty, marzec, kwiecień br., skierował do Prokuratury Rejonowej 
w Nysie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o 
ściganie tzw. Komitetu Referendalnego, któremu przewodniczył Piotr 
Smoter, radny Rady Miejskiej.
   Zgodnie z obowiązującą Ustawą z 6 września 2001 r. został złożony 
wniosek do Prokuratury Rejonowej o udzielenie informacji publicznej, 
z jednoczesnym powiadomieniem, że uzyskana informacja zostanie 
zamieszczona w lokalnej gazecie „Informacje Nyskie”.
   29 września 2010 r. redakcja otrzymała odpowiedź następującej 
treści: 
 „W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicz-
nej z dnia 20 września 2010 r. - data wpływu 28 września 2010 r. 
uprzejmie informuję:
Pkt 1 i 2. Postępowanie o czyn z art. 288 § 1 kk jest prowadzo-
ne w tutejszej Prokuraturze pod sygn. akt 1DS. 300/10. W chwi-
li obecnej dorosłym sprawcom bezpośrednim przedstawiono za-
rzuty o czyn z art 288 §1 kk i przesłuchano ich.
Nieletni sprawcy zostali przesłuchani w trybie ustawy o postępo-
waniu w sprawach nieletnich.
Pkt 3. Przesłuchano wszystkich ustalonych świadków, w tym 
członków Komitetu.
Pkt 4 i 5. W stosunku do sprawców czynu wniesione zostanie we 
wnioskach o karę zobowiązanie do naprawienia szkody.
Termin zakończenia postępowania 31 października 2010 r.”.

 
Prokurator Rejonowy w Nysie

 mgr Anna Kawecka

Nowy plac zabaw przy 
SP3 w Nysie

W ramach programu „Radosna Szkoła” oddano do użytku plac 
zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie. 

Plac zabaw w kształcie motyla, składa się z zestawu baszt, 
huśtawki ważka, stożka z lin, poręczy gimnastycznej, równo-
ważni na sprężynach, huśtawki podwójnej z belką metalową, 
ławki z wieszakiem. Na terenie rekreacyjnym zastosowano na-
wierzchnię syntetyczną, zamontowano też ławki oraz kosze na 
śmieci. Koszt budowy placu zabaw wyniósł ok. 227 tys. zł. Na 
realizację tego zadania gmina Nysa pozyskała dofinansowanie 
z programu rządowego „Radosna Szkoła”, którego celem jest 
m.in. umożliwienie młodszym dzieciom podejmowania aktyw-
ności fizycznej. Według założeń programu, szkolny plac zabaw 
powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych 
form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, 
wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwi-
sów).

Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw jest 
sąsiedztwo boiska, które może być wykorzystywane do prowa-
dzenia zabaw i gier ruchowych. Przypomnijmy, że nakładem 
gminy Nysa w 2008r. przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 
3, wybudowano także boisko wielofunkcyjne.

77 433 90 99

77 448 99 11

2 28 marca 2012 r. Nr 37 (3) Z drugiej strony
fax 77/ 55 05 931 tel. 518 661 394 

mail: informacje@nyskie.net  
www.nysa24.pl
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Maciej Derejczyk i Partnerzy Kancelaria Prawnicza

50-127 Wrocław Św. Mikołaja 59-60/19
Filia w Otmuchowie Rynek 6

Dyżury wtorek 13.00-17.00 i czwartek 14.00-16.00
Telefoniczne umawianie wizyt pod numerem 71 – 3230813

Usługi prawne dla firm – kompleksowa obsługa prawna.
Usługi prawne dla osób fizycznych, 

 w tym sprawy karne, spadki, rozwody,
odszkodowania, sporządzanie umów.

TEN MODUŁ KOSZTUJE  
TYLKO 25 zł!

Zadzwoń:

518 661 394

5000 egzemplarzy papierowych - kolportaż w największych miejscowościach Powiatu Nyskiego

1300 prenumeratorów wersji elektronicznej i liczba ta wciąż rośnie - na ekranie komputera 
czytają nas przedsiębiorcy, urzędnicy, politycy, rzecznicy prasowi, samorządowcy, mieszkańcy całej 
Polski, Europy i Świata. 

Nasza gazeta nie zalega półek. Szybko znika z punktów kolportażowych - Czytelnicy rozchwytują ją, bo wiedzą, że jest 
pisana rzetelnie, ciekawa i po prostu ją lubią. Dziękujemy za to. NYSĘ24 Informacje Nyskie wydaje nyska firma, piszą w 
niej nyscy dziennikarze, najlepiej znający lokalne realia. Jesteśmy lokalnymi patriotami, leży nam na sercu rozwój Ziemi 
Nyskiej. To też doceniają nasi Czytelnicy.  Cieszy nas to i pozwala czerpać satysfakcję z naszej pracy. Dziękujemy też w 
imieniu swoim i Czytelników Reklamodawcom, dzięki którym Informacje Nyskie ukazują się regularnie. 

ZADZWOŃ:  
518 661 394

zaprasza 
BLONDYNKA WIEK 
ŚREDNI  tel. 516 245 920

MIŁE CHWILE WE DWOJE...

Do OPOLA 
 na...

Stan Wojenny wiecznie żywy?  
Z dużym zaciekawieniem przeczytałem w ostatnim wydaniu ”Nysa 24” 

o wyborze nowych władz gminnych SLD, których nowy przewodniczący 
emerytowany pułkownik Adam Mazguła poinformował o nowym pro-
gramie partii i zaproponowaniu go lokalnej  społeczności. Oczekujemy z niecierpliwością. Póki 
co, w tym samym nr gazety pan Mazguła poinformował, że był jednym z inicjatorów założenia 
Ruchu Palikota i wyraził opinię, że  to dobrze rokuje współpracy dwóch lewicowych organizacji 
w Nysie… 

Na zapowiedź owocnej współpracy… ciarki przeszły mi po plecach…  
Mój niepokój, jako obywatela III RP, budzi  zapowiedź nowego przewodniczącego, że program 

lokalnej lewicowej organizacji w Nysie będzie konsekwentnie wprowadzał w życie…
Po pierwsze, nie wątpię, że jako wojskowy wysokiego szczebla jest dobrze zorganizowany i 

konsekwentnie będzie starał się go  wprowadzić w życie. Po drugie, natychmiast rodzi się pytanie 
jak pan Mazguła zamierza wprowadzić w życie zapowiedź posła Palikota, który na spotkaniu 
zorganizowanym  ostatnio  przez Aleksandra Kwaśniewskiego oświadczył publicznie, cytuję : „ 
przyszedł czas, aby powiedzieć Polakom, że muszą się wyrzec swej polskości”?

A co z nami? Chciałoby się zadać pytanie panu pułkownikowi: Co z nami sierotami, panie 
pułkowniku? Z nami, którzy jednak zdecydują się na wierność konstytucji z r.1997 r, która w art. 
82 stanowi, że obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczpospolitej oraz troska o 
dobro wspólne…”/ koniec cytatu /. 

Mam nadzieję, że deklarując współpracę z ruchem Palikota nie zapomniał Pan, że Pana, jako 
żołnierza- obrońcę Ojczyzny, wspomniany artykuł Konstytucji szczególnie zobowiązuje.

W tym miejscu rodzi się kolejne pytanie: A może tą Konstytucję prezydent Kwaśniewski  z 
pańskiego przecież ugrupowania  - SLD, zatwierdził Polakom  w 1997 r, tylko ot tak – dla draki…  
I  już nie obowiązuje? 

Może pan ma jakąś dla nas niedostępną wiedzę w tym temacie? No bo jeśli rządzący Polakami 
już drugą kadencję premier, przyjaciel Palikota, przed kilkunastu laty zadeklarował publicznie, 
że cytuję: „ polskość to nienormalność…”,  to cytowaną  wypowiedź Palikota odczytać należy 
jako rychłą realizację powszechnego wypisywania się z polskości i Konstytucja już dawno nie 
obowiązuje? Kiedy to się stało? Bez referendum ? Bez woli narodu ? Po cichu ? Czy będzie pan  
realizatorem  zwijania Konstytucji jako niepotrzebnej makulatury ? Powtarzam pytanie : Co z 
nami sierotami panie pułkowniku ? Czy grozi nam ponownie Stan Wojenny ?

FELIETON PRAWOSTRONNY  
WincenTy JakUbOWski - sOliDaRna POlska

w piątek, 23 
marca, opolski 
Komendant wo-
jewódzki policji 
powołał andrze-
ja Synowca na 
stanowisko Ko-
mendanta powia-
towego policji w 
Nysie. 

Mł. insp. andrzej synowiec ma 50 lat, służbę roz-
począł w 1988 roku w nysie, w sekcji do walki z 
przestępczością gospodarczą. W 1990 r. ukończył 
szkolenie oficerskie. służbę kontynuował w pionie 
dochodzeniowo-śledczym nyskiej komendy. W la-
tach 1999-2000 pełnił  służbę w Wydziale Xiii w 
Opolu biura do Walki z Przestępczością narkoty-
kową komendy Głównej Policji oraz Wydziale XViii 
w Opolu  centralnego biura Śledczego komendy 
Głównej Policji. W latach 2001-2008 był naczelni-
kiem sekcji kryminalnej w nysie, od 18.08.2008  do 
27.02.2012 był i Zastępcą komendanta Powiatowe-
go Policji w nysie.

LUDZIE

Nowy komendant 
nyskich policjantów

Podejmie się  opieki 
nad Dziećmi, posiadam 

doświadczenie w opiece 
20osobowej grupy dzieci 

w wieku 3-4 lata

518305593

NYSA42 INFORMACJE NYSKIE 
Najpoczytniejsza gazeta,  

najskuteczniejsza reklama 
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A co będą robić?  
- Na przykład wspól-
nie lobbować w Unii 
Europejskiej na rzecz 
przygranicznych pro-
jektów realizowanych 

w ramach  euroregionów – tłumaczy pomy-
słodawca zespołu, Rajmund Miller.

W sejmie są zespoły do spraw współpracy 
z najbardziej egzotycznymi krajami świa-
ta, ale czeskiego dotąd nie było. Niektórzy 
politycy żartują, że Czesi są zbyt blisko – 
lepiej wyjechać z roboczą wizytą do Taj-
landii, niż do Jesenika... 
Zostawmy jednak żarty. O prawdziwe po-
wody powstania zespołu spytaliśmy Raj-
munda Millera.
- Powołaliśmy w Sejmie Zespół ds. Współ-
pracy Pogranicza Polsko - Czeskiego, po-
nieważ w roku 2014 kończy się program 
dotyczący euroregionów – tłumaczy  
poseł. - Uważamy, że należy zacieśnić 
współpracę parlamentarzystów z przed-
stawicielami 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, lob-
bingiem, radą.
Nyski poseł zapowiada też, że starając się 
o unijne pieniądze, zespół będzie obiek-
tywny i sprawiedliwy.
- Nie będzie tu walki o partykularne inte-
resy poszczególnych regionów, chcemy 
działać wspólnie i współpracować - za-
pewnia poseł Rajmund Miller. - Nie mo-
żemy mówić, że "ja, jako poseł tej ziemi, 
będę dbał tylko o Euroregion Pradziad", 
nie możemy tak pojmować swojego zada-
nia. Po to ten zespół został powołany, żeby 
rozwój był równoważny - zaznacza Miller. 
Rajmund Miller podkreśla też, zespół bę-
dzie ściśle współpracował i korzystał z 
pomocy lokalnych samorządów, instytucji 
i osób zaangażowanych w rozwój rejonów 
pogranicza.                                    (mich)

Dla dobra pogranicza
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.

NASI W PARLAMENCIE

Zakończył się przetarg 
na przebudowę ulicy 
Chodowieckiego w 
Nysie - do jesieni 
droga zostanie 
poszerzona, udroż-
niona dla cieżaró-
wek do 10 ton i 
przedłużona aż do 
ulicy Kraszew-
skiego. 

O inwestycji tej 
już pisaliśmy. 
Wzbudziła ona 
sporo kontrower-
sji, doprowadziła 
nawet do spięcia 
na linii burmistrz 
nysy - radni 
PO, którzy 
przebudowie 
są przeciwni. 
Dlaczego? 
Ponieważ przy cho-
dowieckiego znajduje się wiele 
instytucji (nDk, PWsZ, przychodnia, gimna-
zjum), 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 in-
westycji - do 24.08.2012.

NYSA, INWESTYCJE

Klamka zapadła - 
Chodowieckiego 
będzie poszerzona i 
przedłużona przez park 
do Kraszewskiego. Gmina 
zapłaci taniej, niż planowała

Artur Pieczarka, rzecznik burmistrza Nysy: - Inwestycja 
na ul. Chodowieckiego dotyczy drogi gminnej, 
której szerokość jezdni będzie wynosić 6 me-
trów. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót 
w następującym zakresie: przebudowa i budowa 
drogi o dł. 540,7, chodników, ciągów pieszo-ro-
werowych, miejsc postojowych – 1310,2 m2. 
Przebudowane zostaną istniejące skrzyżowa-
nia 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 ka-
nalizacji 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 ru-
chu 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 ogra-
niczenia 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-rowe-
rowym w Alei Lompy, budowa oświetlenia ulicznego, zastosowanie oznako-
wania pionowego i poziomego spełniającego normy widoczności, jezdnie, 
chodniki i ścieżki rowerowe wyodrębnione kolorystycznie.
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W uzasadnieniu wyroku wiele 
gorzkich słów padło pod adresem 
organów ścigania, które zbyt po-
chopnie inwigilują obywateli.

- Ta sprawa zaczęła się od urzęd-
niczki kontroli skarbowej, której 
policjant zarzucił, że zbyt dobrze 
się jej powodzi, bo ma 11-letniego 
golfa i nieruchomości - mówił sę-
dzia Ulman. - Kontrola operacyj-
na wobec tej urzędniczki skończyła 
się niczym, Okazało się to uczciwa, 
dobrze wykonująca swoje obowiąz-
ki pracownica.

Urzędniczka była znajomą biz-
nesmena z Namysłowa, któremu 
również założono podsłuch, bo 
śledczy stwierdzili, że... ma za 
dużo pieniędzy.

- To była jedyna przesłanka za-
łożenia podsłuchu! - nie krył obu-
rzenia sędzia Ulman. 

Sędzia Ulman tutaj Europejską 
Konwencję Praw Człowieka oraz 
Konstytucję Rzeczypospolitej Pol-
skiej, które gwarantują prawo do 
prywatności, tajemnicy korespon-
dencji oraz tego, z kim się kontak-

tujemy.
- Oczywiście są od tego wyjątki i 

organy ścigania mogą wnioskować 
o podsłuch, ale obowiązuje zasada 
proporcjonalności - podkreślał Sę-
dzia Mariusz Ulman. - Już samo 
stwierdzenie, ze tak naprawdę nie 
było powodów do wszczęcia wobec 
oskarżanych procedury podsłuchu, 
powinna doprowadzić do ich unie-
winnienia. Sąd jednak nie chciał 
na tym poprzestać i zbadał stan 
faktyczny.

Historia wyglądała tak: Przedsię-
biorca z Namysłowa kupił w Nysie 
działkę i od dłuższego czasu sta-
rał się o pozwolenia umożliwiające 
mu inwestowanie. Miał z tym duży 
kłopot, wszystkie decyzje były ne-
gatywne.

- Jeden z pracowników urzędu 
(nie była to pani burmistrz) powie-
dział mu nawet, że decyzji pozy-
tywnej nie dostanie, bo... za dużo 
by zarobił - mówił sędzia Ulman.

Problemy z uzyskaniem po-
zytywnej decyzji urzędu miał 

również Orlen, który starał się o 
stację benzynową. Podczas jednej 
z wizyt przedstawiciela Orlenu w 
gabinecie pani burmistrz padło 
pytanie, czy tak duży koncern nie 
mógłby wspomóc klubu siatkar-
skiego, który organizował akurat 
Mistrzostwa Polski Młodzików w 
Siatkówce. 

Orlen nie mógł, ale przedstawi-
ciel tej firmy zwrócił się do przed-
siębiorcy z Namysłowa, którego 
znał i który sponsorował wiele 
klubów, bo sam był zamiłowanym 
sportowcem. Poza tym wiedział, 
że ma w Nysie inwestycje. Namy-
słowianim zgodził się i wpłacił na 
rzecz nyskich siatkarzy 18.300 zł.

Przypomnijmy, że część rozprawy była 
utajniona, bowiem akt oskarżenia 
opierał się na materiałach nie-
jawnych, którym były nagrania z 
podsłuchów, a podsłuchiwany był 
między innymi przedsiębiorca z 
Namysłowa.

- W rozmowie telefonicznej 
przedsiębiorcy z przedstawicielem 
Orlenu padł tekst: W Nysie trak-
tują mnie źle, ale skoro proszą, to 
wpłącę te pieniądze, które im obie-
całem, żeby się ode mnie odczepili 

- relacjonował sędzia Ulman. - Po-
wiedział też, że pieniądze wpłaci 
przez kogoś innego, żeby nie było 
podejrzeń.

Sędzia stwierdził, że to jedyne 
zdania, które mogły sugerować 
jakąś korupcję. Na niezgodne z 
prawem działania nie wskazywał 
żaden inny dowód, a wszystkie 
wszczęte na podstawie materia-
łów niejawnych postępowania wo-
bec osób, które były w tą sprawę 
pośrednio zamieszane (jak np. 
wspomniana urzędniczka UKS, 
od której się zaczęło) zostały umo-
rzone.

- Co mógł zyskać na tej wpłacie przedsię-
biorca, skoro w czasie, gdy wpłacał 
pieniądze, wszystkie postępowania 
w nyskiej administracji już prze-
grał i nie było możliwości powrotu 
do tych procedur? - pytał sędzia 
Ulman. - Procedury związane z 
jego nieruchomościami toczą się 
do dziś. 

Sędzia przypomniał  też, że na 
ostatniej rozprawie przedsiębiorca 
z Namysłowa przedstawił dowody, 
że sponsoruje dużo wyższymi kwo-
tami niż nyskich siatkarzy także 
innych sportowców. 

- Uniewinniam wszystkich 
oskarżonych, ponieważ do żadnej 
korupcji nie doszło - zakończył 
sędzia Mariusz Ulman. - Nie było 
ani takich propzycji, ani działań. 
Jedynym, kto skorzystał, były 
dzieci. Nie wiem jednak, czy klub 
siatkarski, który ciągle boryka się 
z problemami finansowymi, znaj-
dzie teraz jakiegoś sponsora. W 
tym konkretnym wypadku prze-
słanką wszczęcia procedury śled-
czej było to, że się komuś dobrze 
powodzi. Póki nie odrzucimy takie-
go myślenia, to będziemy mieć tego 
typu sprawy i każdy z nas może 
być podsłuchiwany. Konstytucja 
amerykańska zapewnia każdemu 
prawo do bogacenia się, a w Pol-
sce posiadanie dóbr majątkowych 
jest naganne! 

Sędzia zasądził na rzecz uniewinnio-
nych po 4 tysiące zł tytułem czę-
ściowego zwrotu kosztów postę-
powania. Zapłaci Skarb Państwa, 
który pokryje także koszty proce-
su. Dodajmy, że Skarb Państwa 
poniósł też koszty działań opera-
cyjnych śledczych, w tym także 
podsłuchiwania.

BUrmiStrz NySy JolaNta BarSka UNiewiNNioNa od oSkarżeNia o koPrUPcJę

i ty możesz być na podsłuchu...
Sędzia Mariusz Ulman uniewinnił Jolantę Barską 
oraz innych oskarżonych od zarzutu łapownictwa. 
Prokurator zapowiada apelację. Jolanta Barska, 
po pierwszych słowach sędziego, iż uznaje ją za 
niewinną, rozpłakała się i wyszła z sali.

Będzie apelacja
Prokuratura domagała się dla wszystkich 
oskarżonych kary pozbawienia wolności w 
zawieszeniu oraz grzywny.
- Wyrok nie jest dla mnie satysfakcjonują-
cy, mam wrażenie, że nie wszystko zosta-
ło wzięte przez sąd pod uwagę, stąd będę 
składał wniosek o pisemne uzasadnienie 
wyroku, a po zapoznaniu się z nim rozważę 
złożenie apelacji, co wydaje mi się bardzo 
prawdopodobne - powiedział nam prokura-
tor Tomasz Pietryczyk. - Co do podsłuchów, 
chcę zwrócić uwagę, że wszystkie zostały 
zatwierdzone przez Sąd Okręgowy, który 
nie zgłaszał w tej sprawie żadnych wątpli-
wości i uwag.

O G Ł O S Z E N I E 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wła-
snościowej w Nysie ogłasza przetarg na sprzedaż i 
ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesie-
nia własności lokalu mieszkalnego znajdującego się 
we Nysie przy:

 ul. Piastowskiej 37a/11 – III piętro
 powierzchnia użytkowa lokalu 34,55 m2
 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój + piwnica) 
 Wartość wywoławcza -  85.000,- zł. 
 Czynsz  za to mieszkanie wynosi ok. 200,- zł miesięcznie. 
 Wysokość  wadium wynosi  2.500,- zł. 

w Przetarg odbędzie się w dniu   19.12.2011r.  o godz. 1230 
w lokalu Spółdzielni przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 35 
(pokój nr 211).
w Wadium w wyżej podanej wysokości należy wpłacić gotówką w kasie 
Spółdzielni najpóźniej do godz. 1200 w dniu przetargu.
w Zarząd Spółdzielni oświadcza, że jeżeli żaden z uczestników przetar-
gu nie zaoferuje ceny kupna co najmniej równej wartości wywoławczej, 
to wadium ulega przepadkowi.
w Po dokonaniu wpłaty zostanie zawarta notarialna umowa o ustano-
wienie i przeniesienie odrębnej własności w/w lokalu. 
w Wynagrodzenie notariusza oraz koszty sądowe związane z założe-
niem księgi wieczystej obciążają nabywcę.
w W razie wygrania przetargu i nie zawarcia umowy w terminie i na 
warunkach wyznaczonych przez Spółdzielnię - wadium nie zostanie 
zwrócone.
w Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spół-
dzielni przy ul. KEN 35 (pokój nr 111 - I p ),  tel. 40 91 422 

lub 40 91 434  wew. 53 -  w godzinach urzędowania. 

Spółdzielnia MieSzkaniowa
lokatorSko - właSnościowa
   48 – 303   n Y S a, ul. komisji edukacji narodowej 35

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 za-
padły. 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 ko-
rupcję 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 Rejono-
wy w Nysie w osobie sędziego Mariusza 
Ulmana, który w ustnym uzasadnieniu nie 
zostawił suchej na akcie oskarżenia i śled-
czych, zbytnio szafujących podsłuchami. 
Wyrok był w pierwszej instancji i służy od 
niego apelacja. 
Prokurator prowadzący sprawę nie potrafi 
jednak powiedzieć, czy będzie się odow-
ływał, bowiem nie dostał jeszcze uzasad-
nienia.
- 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 Okrę-
gowego 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 oskar-
żony przez prokuraturę o tzw. sprawstwo 

kierownicze, czyli mówiąc potocznie prze-
wodzenie grupie chuliganów, którzy znisz-
czyli baner Komitetu Przeciw Referendom 
w Nysie. W wypadku przegranej, samorzą-
dowiec ten będzie musiał pożegnać się z 
karierą polityczną - wyrok z oskarżenia 
publicznego automatycznie pozbawi go 
mandatu. Złośliwi mówią, że właśnie dla-
tego 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 rozpo-
cząć się od lutego ubiegłego roku - termi-
ny 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 Wy-
dziale 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 rzą-
dzącej,  którzy też mają naruszać przepi-
sy, złożył do wojewody dziennikarz pewnej 

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

(mich)
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- Banki Spółdzielcze zdobywa-
ją coraz więcej klientów, którzy 
przechodzą do nas z innych ban-
ków  – mówi Piotr Burski, prezes 
BS Otmuchów. - W Nysie jest 28 
banków i parabanków, a ludzie 
czasem przemieszczają się po kil-
ka kilometrów, żeby konto założyć 
akurat u nas.

I nie chodzi tu tylko o atrakcyj-
ne konkursy. Otmuchowski bank 
przygotowuje swoje oferty pod ką-
tem mieszkańców naszego regionu 
.  Przedsiębiorcy, emeryci, osoby 
zatrudnione na etatach - wszy-
scy znajdą dla siebie czy to konto 
atrakcyjniejsze niż u konkurencji, 
czy to promocyjną ofertę kredyto-
wą, czy też założą lokaty na na-
prawdę korzystnych warunkach.

- Wynika to z tego, że jesteśmy 
jedynym bankiem, który swoje wła-
dze ma na miejscu – mówi prezes 
Burski. - Inne banki mają centra-
le 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 wiel-
kim konkursie Zrzeszenia Banków 
Polskiej Spółdzielczości. Konkurs 
nie jest skomplikowany – wystar-
czy założyć konto, mieć na nim re-
gularne wpływy i wysłać SMS-a. 

W tym roku nagrody wylosowało 
aż dwóch klientów BS Otmuchów.

Anna Regeńczuk z Karłowic 
Małych otrzymała telewizor pla-
zmowy: - Jestem studentką piątego 
roku Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu – opowiada. - Konto 

w banku mam od października. 
Tata i mama też są klientami tego 
banku. Zakładałam je w filii w 
Kamienniku, bo mam tam najbli-
żej. Pani, która załatwiała formal-
ności 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 
jestem bardzo zadowolony.        w

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 piątek 16 marca br. Odbyło 
się oficjalne rozpoczęcie funk-
cjonowania 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 wstę-
gi.    Przybyłych gości przywitał 
wiceburmistrz Nysy Aleksander 
Juszczyk, który poprosił probosz-
cza 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 Woje-
wództwa Opolskiego, Starosta Ny-
ski Adam Fujarczuk, Burmistrz 
Nysy Jolanta Barska, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Feliks 
Kamienik oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i za-
proszeni goście z regionu.  

Wiceburmistrz Aleksander 
Juszczyk przedstawił krótką in-
formację na temat zrealizowanego 
zadania. Następnie zabrał głos 
Stanisław Kurnatowski, inży-
nier projektu, który przedstawił 
charakterystykę realizacji zada-
nia inwestycyjnego.  

Prezentację działalności OPS i 
dodatkowych możliwości w nowym 
obiekcie przedstawiła Janina Ja-
kubowska, dyrektor OPS.  

W dalszej części konferencji wy-
słuchano wystąpienia zaproszo-
nych gości, którzy prezentowali 

działalność swoich organizacji: 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu, działalności 
PCPR w Nysie – Janina Kłako-
wicz, SDS - Marzena Głogow-
ska-Sztukszto, DDP – Joanna 
Wiech oraz organizacji działają-
cych na niwie społecznej: Caritas 
Rejon Nysa, Fundacja Związku 
Polskich Kawalerów Maltańskich, 
Maltańska Służba Medyczna, Po-
moc Maltańska. 

Pod koniec 2011r. zakończono 
adaptację obiektu pod potrzeby 
OPS-u i Inkubatora Organizacji 

Społecznych. Efektownie wygląda-
jący obiekt jest w pełni dostosowa-
ny do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, są w nim podjazdy i winda. 
Całkowity koszt adaptacji  gmin-
nej inwestycji wyniósł 4,2 miliona 
złotych. Przy realizacji projektu  
uzyskano 82% dofinansowania z 
funduszy Europejskich. 

Przy obiekcie wykonano w ra-
mach inwestycji gminy wspaniałe 
wielofunkcyjne boisko ze sztuczną 
nawierzchnią i oświetleniem.    

FRancisZek cZabak  

NYSA

GCPS w Nysie ma nową siedzibę

OTMUCHóW

Bank, co dba o klientów

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

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

UŚMIECHNIJ SIę - Z TEKI SATYRYKA - MICHAŁA GRACZYKA
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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 miłośni-
ków gór, którzy stworzyli wspól-
ną grupę, w celu ich zdobycia. 

Wśród nich znajdują się: Radek 
Zadykowicz - absolwent wrocław-
skiego AWF, przodownik turysty-
ki górskiej na obszar Sudetów, a 
zawodowo górnik w kopalni rud 
miedzi; Marta Piskorek - absol-
wentka Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Opolskiego, miło-
śniczka gór, zdobywczyni większo-
ści szczytów zaliczanych do Koro-
ny Gór Polski; Adam Leksowski 

- Nysanin, absolwent Wydziału 
Budownictwa Lądowego i Wodne-
go Politechniki Wrocławskiej, ak-
tywny grotołaz, członek zarządu 
Speleoclubu Wrocław oraz Michał 
Mroczek - Nysanin, magistrant 
na Wydziale Pedagogicznym Uni-
wersytetu Warszawskiego, czło-
wiek gór, pomysłodawca cyklu. 

Zmagania z górami rozpoczną się 
06.06.2012r. wyjazdem do Au-
strii, gdzie znajduje się najwyższy 
szczyt Wysokich Taurów (Alpy 
Wschodnie) – Grossglockner. Na-
stępnym celem będzie Mont Blanc, 
najwyższy szczyt zjednoczonej Eu-
ropy. 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 podej-
ściach, 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: wspi-
naczką, niebezpiecznymi, sięgają-
cymi 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 po-
wietrzu 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 ta-
kich wysokości. Powstała również 
strona internetowa cyklu: www.

grossglockner.com.pl na którą 
serdecznie zapraszamy. 

Redakcja Nysa 24 objęła pa-
tronat medialny nad cyklem. 

Nysanie zdobywają szczyty
PASJONACI

Obrady rozpo -
częto wyborem 
przewodniczą-
cego zjazdu. 
W głosowaniu 
jawnym jed-

nogłośnie został nim Jan Woż-
niak, który następnie powołał 
prezydium obrad w osobach: poseł 
Tomasz Garbowski, Adam Ma-
zguła, Stanisław Połosak, Zbi-
gniew Fornalik, Marian Toś. 

Zgodnie z porządkiem obrad 
odczytano sprawozdania z dzia-
łalności powiatowej organizacji 
SLD w Nysie, za okres kadencji 
- przedstawił je Stanisław Poło-
sak, kierujący przez ostatnie lata 
powiatowymi strukturami partii. 
Następnie swoje sprawozdania 
przedstawili Skarbnik Rady Po-
wiatu oraz Powiatowa Komisja 
Rewizyjna.

Zjazd w głosowaniu jawnym jed-
nomyślnie przyjął wszystkie spra-
wozdania za okres kadencji. 

Romuald Kamuda, w nawią-
zaniu do sprawozdania przedsta-
wionego przez Stanisława Połosa-
ka, przedstawił zebranym także 
współpracę powiatowego SLD w 
Nysie z Czeską Partią Socjalde-
mokratyczną. 

Przy wyborze Przewodniczącego Rady 
Powiatu SLD w Nysie, została zgłoszona 
jedna kandydatura: Piotra Woż-
niaka.  Zaproponował ją Stani-
sław Połosak, a poparł Adam Ma-
zguła, szef SLD w gminie Nysa. 

Chociaż kandydat był jeden, gło-
sowanie musiało się odbyć - Piotr 
Wożniak w głosowaniu tajnym 
otrzymał 93 głosy poparcia, czyli 
od wszystkich obecnych na zjeź-
dzie. 

Sekretarzem Rady Powiatu SLD wy-
brano Romualda Kamudę, który 
uzyskał 79 głosów .

Zjazd dokonał wyboru członków do Rady 
Powiatowej SLD:

Piotr Wożniak (przewodni-
czący), Romuald Kamuda (se-
kretarz), Zbigniew Fornalik, 
Adam Mazguła, Marian Toś, 
Jan Wożniak, Wincenty Galla, 
Jan Pachota, Stanisław Poło-
sak, Józef Stąpor, Anna Iskra, 
Adam Kozłowski, Mariusz Wy-
szkowski, Ewa Chabasińska, 
Teresa Nosal, Alicja Kretowicz, 
Jadwiga Bubel, Jerzy Jało-
szyński, 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 poinfor-
mował zebranych, że po zjeździe 

wojewódzkim SLD, który odbędzie 
się 14 kwietnia br. zwołana zosta-
nie Rada Powiatu SLD, która wy-
łoni ze swojego składu 9-osobowy 
Zarząd Powiatu przy zachowaniu 
parytetu kobiet na wiceprzewod-
niczące.

- Jestem ogromnie jestem wzruszony, ser-
deczne dziękuję wszystkim obecnym 
za tak gigantyczne, stuprocentowe 
wsparcie - powiedział NYSIE24 
Piotr Woźniak. -  Teraz, jak już 
wcześniej wspominałem, czeka nas 
ogromna praca, tzn. wyjście z przy-
słowiowych podziemi i pokazanie, 
że SLD to nowa jakość, nowi lu-
dzie, 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 po-
wiatowa organizacja SLD będzie 
lepiej funkcjonowała, co mnie cie-

szy, jako przewodniczącego Rady 
Wojewódzkiej SLD. Tak duża fre-
kwencja na zjeździe oznacza, że 
idzie na lepsze w działaniach SLD 
w terenie.

- Przede wszystkim należy mieć 
duże zaufanie do tych ludzi - zu-
wazył burmistrz Otmuchowa Jan 
Woźniak. - Frekwencja na dzisiej-
szym zjeździe pozytywnie szokuje. 
Członkowie Zjazdu zaufali prze-
wodniczącemu, kandydatowi na 
sekretarza, a ci, nie mając kontr-
kandydatów, nie mogą zawieść ni-
kogo. Jest prawdą, że nasza orga-
nizacja powiatowa powinna rosnąć 
w siłę. Musimy współpracować ze 
wszystkimi mieszkańcami, od dołu 
do góry, od sołtysa, rady Ssołec-
kiej, do proboszcza. Należy szano-
wać się nawzajem. Bo tylko zgoda 
przynosi pozytywne efekty.

Odczytanie i przyjęcie uchwał 
i wniosków Zjazdu Powiatowego 
SLD w Nysie zakończyło obrady. 

FRancisZek cZabak

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.

Nowe otwarcie w SLD
528 marca 2012 r. Nr 37 (3)Nasze Sprawy
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W czwartek, 29 w nysie odbędzie 
się niezwykłe wydarzenie muzycz-
ne: sprawdzona formuła łączonych 
występów artystów wytwórni Ma-
xFlo wraca z końcem marca do 
trzech polskich miast - nysy, Łodzi 
i krakowa. na scenach ramię w ra-
mię staną: Grubson, bobOne, bas 
Tajpan, nemy, skorup, styloojeden 
i niger - mocna czołówka polskiej 
sceny hip-hopowej i raggamuffin.
Ostre teksty, najwyższej klasy na-
wijka i tony energii spłyną na Was 
ze scen klubowych w nysie (Geo-
metria, 29 marca), Łodzi (Dekom-
presja, 30 marca) i krakowie (Fa-
bryka, 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!

MaxFloFest 
w nyskiej 
Geometrii

IMPREZOWNIK
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Na Muzyczny Dialog w 
Europradziadzie złożyło 
się 5 koncertów muzyki 
klasycznej, w trakcie któ-
rych swoje umiejętności 
zaprezentowali ucznio-

wie 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 fortepia-
nowe, skrzypcowe i fletowe, aż po ruchowo-
rytmieczne, które poprowadzili wykładow-

cy Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie, 
między innymi Bogusława Kos, Gabriela 
Wąchała, Agnieszka Niewiadomska, 
Janusz Gajownik oraz Stanisław Bara-
nek. 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 Mikro-
projektów Euroregionu Pradziad, Programu 
Współpracy Transgranicznej Czeska Repu-
blika-Rzeczpospolita Polska 2007/2013.  

Muzyczny Dialog w Europradziedzie za-
cieśnił współpracę pomiędzy instytucjami 
biorącymi udział w projekcie, jednak jak 
podkreślał dyrektor PSM w Nysie Janusz 
Dąbrowski, przede wszystkim pozwolił 
młodym artystom zdobyć cenne doświad-
czenia sceniczne. Dla wielu z nich występy 
podczas kolejnych recitali były jednymi z 
pierwszych przed dużą publicznością. 

- Każdy występ publiczny jest pokaza-
niem ale i  podnoszeniem jakości tego, czego 
się dziecko nauczyło – opowiadał o sensie 
uczestnictwa w Muzycznym Dialogu w euro 
pradziadzie Janusz Dąbrowski. - To jest po-
kazanie się przed mamą, babcia, tatą, przed 
rodziną, kolegami – a to bardzo ważny czyn-
nik, bo jest ogromną frajdą, kiedy najbliżsi 
mogą posłuchać i zobaczyć kogoś na scenie 
.  Dla nas wszystkich stanowi to kolejne do-
świadczenie 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 jed-
nak zaczęło dołączać coraz więcej instytucji 
z euroregionu Pradziad: Ozimka, Klucz-
borka, 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 projek-
tu pod tytułem Muzyka na Granicy - opo-
wiada dyrektor Janik. - Będzie mocno po-
szerzony o nowe działania, między innymi o 
kilkudniowy polsko-czeski obóz muzyczny w 
okolicach Jarnołtówka-Pokrzywnej. Realiza-
cja planowana jest na przyszły rok szkolny, 
a zakończyć ma się koncertem big bandów 
na Kopie Biskupiej.

Projekt Muzyka na Granicy jest odpowie-
dzią Nyskiego Domu Kultury  na rzeczy-
wiste potrzeby szkół muzycznych z Polski i 
Czech.

- To inicjatywa oddolna – tłumaczy dy-
rektor Janik. - Rozmawiamy z dyrektorami 
szkół czeskich i polskich, pytamy jakie są 
ich oczekiwania, ubieramy to w słowa, do-
stosowujemy 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

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.

NUTY, KTóRE ŁĄCZĄ
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Muzycy Dixie Jam Session 
wystąpili w Nysie po 
raz pierwszy. Formację 
tworzą Jeno Hatvani 
(klarnet, wokal) Tibor 
Fonay, Fony (kon-

trabas), Norbert Marton, Norbi (trąb-
ka),  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 dow-
cipnej improwizacji, ale także zakoszto-
wania regionalnych specjałów z Węgier.  
Artyści jazzowe widowisko poprzedzili 
jarmarkiem, na którym serwowali słynne 
węgierskie wędliny z salami na czele, pa-
sty i wina, wyroby rękodzielnicze, albumy 
i foldery tematyczne.

Sympatię publiczności od pierwszych 
minut ponad dwugodzinnego koncertu za-
pewniło Węgrom powitanie – najpierw w 
ich ojczystym języku, a następnie ku za-
skoczeniu publiczności, która za ten gest 
nie omieszkała podziękować brawami – w 
języku polskim. Potem było równie nie-
standardowo – muzycy w trakcie koncertu 
przekomarzali się na umiejętności, dowcip-
kowali ze sobą, a nawet wplatali w występ 
elementy żartobliwej choreografii.

Chrapliwy głos i charyzma Jeno Ha-
tvaniego, ciekawe aranżacje, fantazyjne 
partie solowe, fuzja muzycznej wyobraźni 
z umiejętnościami technicznymi to wielki 
skrót składowych fenomenalnego klima-
tu, jaki stworzyli Dixie Jam Session. Je-
śli dołożyć do tego 25letnie doświadczenie 
estradowe bandu, nie mogło być inaczej. 
Słuchacze dali się bez reszty porwać jaz-
zowym nutom i oklaskiwali praktycznie 
każdy utwór .  

Występ Dixie Jam Session wpisał się w 
cykl międzynarodowych koncertów Vise-
grad Music United, inicjatywy współ-
finansowanej 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 przy-
gotowali nasi czescy sąsiedzi. A już nieba-
wem, 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 cha-
rakterze 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

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. 

MUZYCZNA UCZTA PO WęGIERSKU

„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.

Sztuka Kobieta 
czasem musi 
rozgrywa się 
pomiędzy nią 
a nim - Joanną 
i Gustawem. 

Spotkanie niegdysiejszych ko-
chanków, czy po prostu kobiety i 

mężczyzny, to temat tyleż nośny, 
co wyeksploatowany. Jednak w 
ujęciu Franciszka Neckara, z 
właściwym reżyserowi intelektu-
alnym humorem i finezją, nabrał 
świeżości. 

Ona (Agnieszka Latyńska) 
wyposażona jest we wszelkie moż-

liwe atrybuty kobiecości – rude 
długie włosy opadające na ramio-
na, usta kuszące zmysłowością 
karminu, czarny kostium podkre-
ślający krągłości, a całości dopeł-
niają 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, roz-
czarowania, nie spełnione nadzieje 
i obietnice. Joanna odchodzi, choć 
drugiego człowieka potrzebuje do 
życia jak powietrza. 

Dowcipne dialogi przyprawione 
odrobiną ironii dotykają skom-
plikowanej 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 spontanicz-
nym śmiechem.   

Dywersjomat to tytuł drugiej 
z premier. Ów tajemniczy przed-
miot jest wynalazkiem służącym 
do oceny rzeczywistości, w której 
funkcjonuje człowiek. Pomiar dy-
wersjomatem 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 od-
mawiają 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 Ko-
walskiego i jego brata Gienka, 
wynalazców tytułowego dywersjo-
matu. W tryby kłamstwa próbuje 
ich wkręcić dziennikarka, której 
szefuje Pan Dyrektor, w którego 
postać wcielił się sam Franci-
szek Neckar. Prawdę o medialnej 
sztucznej rzeczywistości obnaża 
banalny wywiad Dziennikarki z 
Panem Karolem.

Spektakl kończy wybuch bomby 
skonstruowanej i zdetonowanej 
przez Gienka, człowieka niezdolne-
go pogodzić się ze światem napę-
dzanym siłą przemocy oraz kłam-
stwem, czyli pierwotną jej formą. I 
jeszcze tylko błysk flesza aparatu 
fotograficznego jednego z redakto-
rów spektaklu i na sali widowisko-
wej rozległa się burza oklasków.

Oszczędna scenografia wraz z 
subtelnym oświetleniem, pozwoli-
ły na plan pierwszy wydobyć sło-
wo. Słowo ważkie, bo pełne potrze-
by miłości, aktualne, dowcipne, a 
nader wszystko mądre.

Na premierę dwu najnowszych 
spektakli działającej przy NDK 
grupy teatralnej przybyło wier-
ne grono przyjaciół, sympatyków 
Ostatniego Rzędu. Wśród publicz-
ności 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: Franci-
szek Neckar

Dywersjomat: Wystąpili: Patrycja 
Majewska, Krzysztof Skwarczyń-
ski oraz  Klaudia Podoluk, Marek 
Kobylarski, Dominika Bartczak, 
Karolina Cieplak, Marta Słucka i 
Franciszek Neckar. Tekst i reżyse-
ria: Franciszek Neckar

anna skRZyPiec
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Ty to czytasz - prze-

czytają i inni...

OGŁasZaJ siĘ  

U nas! 

naPRaWDĘ WaRTO!

ZAREKLAMUJ 
SIę 

 W GAZECIE 

INFORMACJE 
NYSKIE

Email:  
informacje@nyskie.

net

fax 77/ 55 05 931

  kom. 518 661 394 

Czytają nas 
mieszkańcy całego 

powiatu, a wydanie 
elektroniczne dociera  

na cały świat 

„SEBA-TOUR”

 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

  PRZEWOZY OSOBOWE DO NIEMIEC
                                                           (pod wskazany adres)

NASZĄ DUMĄ SĄ 
NASI KLIENCI 

DUMĄ NASZYCH KLIENTÓW 
JEST  

NASZ BANK

OFERUJEMY PROWADZENIE:
n Rachunku Rozliczeniowego 

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
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NYSA42 INFORMACJE NYSKIE 
Najpoczytniejsza gazeta,  

najskuteczniejsza reklama  
w Nysie i regionie

Świetlica Nyskiego Domu Kultury 
od lat zrzesza ludzi starszych i 
niepełnosprawnych, często sa-
motnych, 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.  

Inicjatywa skie-
rowana jest do 
seniorów z Nysy 
oraz Mikulovic. 
Zaangażowanie 
czeskiego partnera 

NDK – tamtejszego Domu Pomo-
cy, jest następstwem trwającej już 

współpracy. W ramach Polsko-Cze-
skiej Akademii Trzeciego Wieku 
nyscy emeryci uczestniczą bowiem 
w cyklicznych spotkaniach w Miku-
lovicach. 

- Chcielibyśmy, aby takie zajęcia 
odbywały się też u nas, dlatego zło-
żyliśmy aplikacje o środki na reali-
zację projektu współpracy polskich i 
czeskich seniorów, który polegać bę-
dzie na wymianie i spotkaniach grup 
seniorów z obu krajów – tłumaczy 
Janina Janik, dyrektor NDK.

Instruktorem nowopowstającego 
jednostki zostanie Piotr Przybyłow-
ski. Jego zadaniem będzie zorganizo-
wanie grup działających przy świetlicy. 
Dom Dwóch Kultur zaplanowany jest 
jako klubo-kawiarnia, swojego rodza-
ju łącznik pomiędzy NDK, a świetlicą, 

toteż do obowiązków Przybyłowskiego 
należeć ma także stałe informowa-
nie o wydarzeniach kulturalnych w 
mieście oraz organizowanie spotkań 
tematycznych, prelekcji, a także wy-
cieczek i seansów filmowych. 

Pomysł na Dom Dwóch Kultur 
narodził się z rzeczywistych potrzeb 
seniorów, stanowiących właściwie 
najliczniejszą grupę odbiorców pro-
ponowanych przez NDK imprez.

- Bywają na naszych koncertach 
na tyle często, że znam tych ludzi 
osobiście – mówi Janina Janik. - Z 
rozmów z nimi wiem, że potrzebu-
ją takiego miejsca. W naszym spo-
łeczeństwie 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 od-
biorców. Poprzez swoją działalność 
DDK ma przede wszystkim przy-
służyć się do aktywnego włączenia 
seniorów w życie społeczne. 

Dom Dwóch Kultur może stać 
się początkiem długotrwałej, pol-
sko-czeskiej współpracy, a obalając 
stereotypy, przysłużyć się ma do in-
tegracji różnych grup wiekowych. 

- Wielu ludziom senior kojarzy się 
z moherowym beretem i kolejką u 
lekarza. To jest straszliwe, krzyw-
dzące 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 przedsię-
wzięć mających służyć zmianie 
postrzegania starszego pokole-
nia w naszym społeczeństwie 
jest planowana na jesień edycja 
Polsko-Czeska Miss 50 PLUS. 
Projekt angażuje mieszkanki pol-
sko-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 tyl-
ko o wygląd, ale przede wszystkim 
dobre samopoczucie kobiet.              

anna skRZyPiec

Nyski Dom Dwóch Kultur
STARSI TEż MAJĄ WIELE DO POWIEDZENIA 

Menedżerką duetu AN-KARA z 
Nysy została Dominika Tajner - 
córka trenera Adama Małysza i 
narzeczona Michała Wiśniew-
skiego, a zespół, który wzięła pod 
swoje skrzydła to AN-KARA. Do-
minika Tajner zawodowo opie-
kuje 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.

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, Iza-
bela 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 AN-
KARA 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 przebo-
jów kilkunastu stacji radiowych w 
całej Polsce.

Teledyski do singli “Więcej nas” 
i “Chwila jak niebo” dotarły jesz-
cze wyżej - do piątego miejsca naj-
częściej oglądanych i najlepiej oce-
nianych teledysków w Internecie 
i to już w pierwszym tygodniu od 
ich pojawienia się w sieci. Produk-
cją teledysków zajęły się wytwór-
nie filmowe „Grupa#13” i „Heavy 
Visions”.

 W czerwcu 2010 r. ukazał się 
nowy singiel „Nic naprawdę”, któ-
ry 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 śla-
dy (sammer rmx)” który znalazł 
się w setce najchętniej granych 
utworów w rozgłośniach radio-
wych w Polsce „Polska Airplay Top 
100”, na przełomie lipca i sierpnia 
2011r. 

 AN-KARA  gościła też w róż-
nych  programach telewizyjnych w 
największych stacjach w Polsce.

Obecnie duet pracuje nad nowy-
mi utworami, które znajdą się na 
drugim  albumie. Nad doborem 
utworów czuwa Michał Wiśniew-
ski i sam duet. Premiera zaplano-
wana jest na koniec 2012 r.

Na co dzień duetowi towarzyszą 
muzycy: basista Wojtek Chrobak, 
perkusista Seweryn Piętka, gita-
rzysta Michał Konior. Realizacją 
dźwięku  zajmuje się Dawid Wie-
logórski, 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.

Dominika Tajner  
menedżerką duetu z Nysy 

NYSKIE SUKCESY

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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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

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

Spółdzielnia MieSzkaniowa
lokatorSko - właSnościowa
   48 – 303   n Y S a, ul. komisji edukacji narodowej 35

Błogosławionych, zdrowych, 
rodzinnych, wesołych

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz mokrego dyngusa.

Życzy Rajmund Miller
Poseł na Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej


