
POLSKIE TOWARZYSTWO-TURYSTYCZNO-

KRAJOZNAWCZE 

MIEJSKIE KOŁO PTTK „ŁAZIK” 

W ZDZIESZOWICACH 
 

Serdecznie zaprasza na wycieczkę z cyklu 

„Poznaj Opolszczyznę – Nysa, Otmuchów, 

Paczków” 
                                   

24.04.2018 

Plan wycieczki: 
 

 

 Wyjazd z parkingu przed Biurowcem Zakładów Koksowniczych – godz. 8:00 (zbiórka 15 minut 

wcześniej) 

 Przyjazd do Nysy około godziny 9:30, zwiedzanie zabytków:  

 Wieża Wrocławska, Piękna Studnia, Kościół pw. św. Jakuba (wejście do środka), dawny Dom 

Komendanta Twierdzy, dawny Dwór Biskupi (wejście na dziedziniec), dawny Pałac Biskupi, 

obecnie Muzeum (wejście na dziedziniec) 

 Rynek Solny – kościół Wniebowzięcia NMP, Carolinum 

 Fontanna Trytona, Kościół św. Piotra i Pawła (wejście do środka), Dom Wagi Miejskiej, Wieża 

Ziębicka, Bastion św. Jadwigi. 

 Przejazd z Nysy do Otmuchowa, zwiedzanie zabytków: 

 Barokowy kościół pw. św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego (wejście do środka), Rynek z 

Ratuszem i barokową Kolumną Maryjną, dawny zamek biskupów – obecnie obiekt hotelowo-

restauracyjny (wejście na dziedziniec i do oryginalnej klatki schodowej z tzw. końskimi 

schodami) 

 Przejazd z Otmuchowa do Paczkowa, zwiedzanie zabytków: 

 Wejście na mury obronne z zachowanymi basztami i wieżami. Dom Kata (obecnie Punkt Informacji 

Turystycznej), starówka z ratuszem, Muzeum Gazownictwa w Paczkowie   

 Czas wolny w Paczkowie do godziny 19:00 następnie powrót do Zdzieszowic 

 

Zgłoszenia i odpłatność: 
  Zapisy: w Miejskiej Bibliotece w poniedziałki podczas dyżurów Koła w godzinach 17-18  

 Odpłatność: dzieci do lat 14 - 45 zł, dorośli członkowie koła – 50 zł, osoby niezrzeszone – 65 zł, 

wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe koła: 29 1240 1659 1111 0010 6908 8419 - Bank 

Pekao I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu (tytułem – Imię i nazwisko – Nysa) lub gotówką podczas 

dyżuru przedstawicieli koła – aby zostać wciągniętym na listę konieczna wpłata zaliczki - 25 zł 

 Organizator zapewnia: transport klimatyzowanym autokarem, bilety wstępu, obsługa przewodnicka, 

pamiątkowy buton, ubezpieczenie OC (dla członków PTTK), miłą atmosferę  

 Maksymalna ilość uczestników 51 osób – według kolejności zapisów – zapisy do dnia 19 lutego! 

 

 

Miejskie Koło PTTK „Łazik” Siedziba: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 18

 47-330 Zdzieszowice


