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Wybierz nowe logo 
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór ! 

Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zaprasza wszystkich mieszkańców do 
współuczestniczenia w opracowaniu logo stowarzyszenia.  

Nyskie Księstwo Jezior i Gór powstało 10 lat temu. Do lipca 2015r. funkcjonowało w ramach 
czterech gmin założycielskich – Głuchołaz, Nysy, Otmuchowa i Paczkowa. Wraz z 
rozpoczęciem przygotowań do nowego okresu programowania 2014-2020 liczba gmin 
członkowskich poszerzyła się o dodatkowe cztery – Kamiennik, Korfantów, Pakosławice i 
Skoroszyce. Jednakże mimo rozszerzenia, wypracowana w początkach działalności misja 
organizacji jest wciąż aktualna i konsekwentnie realizowana.  

Misją LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców 
poprzez zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w oparciu o możliwości lokalnej 
przedsiębiorczości i walory turystyczno-krajobrazowe obszaru, przy poszanowaniu tradycji, 
kultury, zabytków i środowiska naturalnego.  

Wypracowaną wizję staraliśmy się zawrzeć  w opracowanym wówczas logo. Po 10 latach 
działalności dojrzeliśmy do tego, aby logo odświeżyć. W załączeniu 4 nowe propozycje.  

pobierz WZÓR 1  pobierz WZÓR 2  pobierz WZÓR 3  pobierz WZÓR 4 

Będziemy wdzięczni za  wszystkie głosy, opinie, komentarze i uwagi przesłane do 
25.04.2016r.:  

 na adres email: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl,  
 zgłoszone telefonicznie na nr 77 4080588  
 lub przekazane bezpośrednio do biura: Nysa, ul. Kolejowa 15,  pok. 044. 

 Za wszystkie głosy bardzo dziękujemy. 
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