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6 grudnia 2006 roku upłynął 
rok od momentu, w którym ob-
jęłam funkcję burmistrza Le-
wina Brzeskiego. Te dwanaście 
miesięcy, to odpowiedni czas, 
aby dokonać pierwszych podsu-
mowań przedsięwzięć i działań, 
jakie w tym okresie podjęłam.

Gmina, to żywy organizm, w któ-
rym jak w tyglu mieszają się sprawy 
różnego kalibru. Żadna z nich nie jest 
mniej ważna, ale głównym i nadrzęd-
nym celem, jaki sobie postawiłam, 
był rozwój gospodarczy i ekonomicz-
ny naszej gminy. Rozwój rozumiany 
jako walka z bezrobociem, zabieganie 
o wzrost dochodów w budżecie oraz 
stworzenie sprzyjających warunków 
do inwestowania.

Gospodarka i walka z bezrobociem
W porozumieniu z Urzędem Pracy 

w Brzegu zorganizowaliśmy (podob-
nie, jak w latach ubiegłych) roboty 
publiczne dla 23 osób. Dwadzieścia 
osób odpracowywało czynsz, dwie 
osoby odbyły przygotowanie zawodo-
we a dwie staż. Odpracowywaniem 
kar było objętych 30 osób, a w pra-
cach społeczno - użytecznych wzięło 
udział 45 osób. Skala prac i uczestni-
czących w nich osób świadczy o tym, 
że wykorzystujemy tę formę walki 
z bezrobociem w sposób najbardziej 
aktywny i efektywny.

Ponadto pozyskaliśmy inwesto-
ra z Wrocławia tj. Spółkę „CEZBED”, 
która w roku 2008 zatrudni w swoim 
zakładzie około 70 osób.

W dalszym ciągu odbywamy wie-
le spotkań i prowadzimy rozmowy 
z licznymi partnerami biznesowymi, 
którzy wykazują zainteresowanie in-
westowaniem w naszej gminie.

Szeroko promujemy Lewin Brzeski 
wydając foldery i przygotowując ma-
teriały do prezentacji multimedial-
nych.

Rada Miasta przyjęła uchwałę 
w sprawie ulg dla inwestorów, którzy 
na naszym terenie zechcą utworzyć 
nowe miejsca pracy. Rozpoczęliśmy 
także działania, które mają przyczy-

nić się do utworzenia podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Invest – Park” .

W Urzędzie Miejskim powołany zo-
stał Wydział Promocji Gminy. Nad-
zór nad nim i koordynację jego prac 
sprawuje zastępca burmistrza Le-
szek Pakuła, fachowiec o dużym do-
świadczeniu, wyniesionym m. in. 
z pracy w warszawskiej spółce gieł-
dowej.

Utworzyliśmy również Centrum 
Informacji Europejskiej, które pełni 
rolę punktu konsultacyjno-dorad-
czego dla przedsiębiorców i fi rm z te-
renu naszej gminy, którzy ubiegają 
się o fundusze unijne.

Pracujemy bardzo intensywnie nad 
zmianami w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego. Pozwoli to nam 
wyznaczyć nowe tereny pod budow-
nictwo mieszkalne, a także wydobyć 
nowe walory turystyczne gminy.

Ta konsekwencja w działaniu przy-
nosi pierwsze efekty. Nasze dwa pro-
jekty zgłoszone do konkursu Opol-
skie Euro 2007 zdobyły wyróżnienia. 
Pierwszy, zatytułowany: „Rewitaliza-
cja przestrzeni miejskiej w centrum 
miasta Lewin Brzeski” – wyróżnienie 
otrzymał w kategorii lokalnej. Drugi 
- „Budowa oczyszczalni ścieków BIO-
COS wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą” – w kategorii regionalnej.

Mam świadomość ogromu spraw 
i problemów, które będą musiały zo-
stać rozwiązane w najbliższej przy-
szłości, by nasza gmina stała się 
atrakcyjna dla mieszkańców i dla po-
tencjalnych inwestorów. Ale pierwsze 
kroki zostały poczynione.

Rozwój wsi i rolnictwa
80 proc. sołectw gminy Lewin Brze-

ski uczestniczy już w programie „Od-
nowa Wsi”, co daje im duże szanse na 
pozyskanie pieniędzy unijnych. Jako 
gospodarze terenu mocno wspiera-
my te inicjatywy, bo wpływają one na 
poprawę jakości życia na obszarach 
wiejskich, zaspakajają potrzeby spo-
łeczne i kulturalne mieszkańców wsi 
oraz promują obszary wiejskie.

Przypominamy wszystkim miesz-
kańcom Gminy Lewin Brzeski, że 
z dniem 31 grudnia 2007 roku 
upływa ustawowy termin WYMIA-
NY KSIĄŻECZKOWYCH DOWODÓW 
OSOBISTYCH.  

Wydłużenie czasu do dnia 31 marca 
2008 roku dotyczy jedynie ważności 
książeczkowych dowodów osobistych, 
natomiast termin składania wniosków 
o wymianę dowodów osobistych pozo-
staje bez zmian.

Osoby, które dotychczas nie wymie-
niły dowodu osobistego, winny złożyć 
wniosek w Urzędzie Miejskim – Biuro 
Dowodów Osobistych ul. Rynek 26 /po-
kój nr 12/ w godzinach pracy urzędu: 
poniedziałek od 8.00 – 16.00, wto-

rek – piątek 7.30. – 15.30. 
Informację można uzyskać 

pod nr telefonów 
/077/ 424 66 46 lub 424 66 50.
Na wsiach informacji udzielają 

również sołtysi.
Równocześnie informujemy, iż w celu 

ułatwienia mieszkańcom naszej gminy 
załatwienia formalności dotyczących 
wymiany dowodu osobistego, zosta-
ją uruchomione w tutejszym urzędzie 
pracujące soboty. 

Urząd będzie czynny  w godzinach od 
8.00 do 14.00 w następujące soboty:

15 grudnia 2007 roku  
29 grudnia 2007 roku

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO
Anna Twardowska

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski

Już dziś wymień 
stary dowód na nowy! 

cd. na str. 2

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 

w imieniu własnym 
oraz pracowników Urzędu Miejskiego 

w Lewinie Brzeskim 

Gotowe są już 3 wnioski na dofi -
nansowanie projektów z funduszy 
unijnych w ramach programu „Od-
nowa”. I tak Strzelniki przygotowa-
ły projekt zatytułowany „Przebudowa 
budynku ośrodka kulturalno – rekre-
acyjno – sportowego Willa XIX”, Prze-
cza - projekt „Budowa boiska sporto-
wego wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą” , natomiast Wronów – „Zago-
spodarowanie stawu we Wronowie”.

16 IX 2007 odbyły się dożynki wo-
jewódzkie w Łosiowie, dzięki którym 
nasza gmina miała okazję do zapre-
zentowania swoich osiągnięć i sukce-
sów. Było o nas głośno we wszystkich 
regionalnych mediach. Podczas do-
żynek odwiedziło nas prawie 20 tys. 
osób.

W wojewódzkim konkursie „Piękna 
Wieś Opolska” sołectwo Łosiów uzy-
skało II nagrodę i kwotę 10 tys. zł, 
a Różyna otrzymała wyróżnienie za 
najlepszy start w Odnowie Wsi.

Ofi cjalnie przystąpiliśmy do Sto-
warzyszenia Brzeska Wieś Historycz-
na, którego zadaniem jest promocja 
dorobku kulturalnego i gospodarcze-
go wsi oraz wsparcie działania osi 4 
– Leader tj. aktywizacja społeczności 
wiejskich poprzez włączenie partne-
rów społecznych i gospodarczych do 
planowania i wdrażania lokalnych 
inicjatyw.

W Strzelnikach odbyła się presti-
żowa impreza kulturalna pod nazwą 

pragniemy wszystkim mieszkańcom Gminy 
Lewin Brzeski życzyć wszelkiej pomyślności. 

Życzymy, aby nadchodzące Święta 
były dla Państwa czasem spędzonym 

wspólnie z najbliższymi, 
czasem przepełnionym ciepłem, 

życzliwością i spokojem. 
A nadchodzący 2008 rok niech będzie 

spełnieniem Państwa marzeń i oczekiwań.

Burmistrz 

Lewina Brzeskiego

Anna Twardowska

Zastępca Burmistrza 

Lewina Brzeskiego

Leszek Pakuła

R E K L A M A

„Europejskie Dni Dziedzictwa”. Wy-
jątkową aktywność i zaangażowa-
nie mieszkańców wsi było widać pod-
czas tegorocznych imprez i festynów, 
w których starałam się uczestniczyć 
aktywnie.

Ekologia i środowisko
W październiku tego roku rozpo-

częła się budowa kanalizacji sani-
tarnej we wsiach Łosiów i Strzelniki - 
w ramach programu ISPA, realizowa-
nego przez PWiK Brzeg. 

Do końca tego roku będziemy go-
towi do złożenia wniosku na kolejny 
etap kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach: Lewin Brzeski, Kanto-
rowice, Łosiów, Buszyce, Leśniczów-
ka, Nowa Wieś Mała. Projekt ten bę-
dzie realizowany w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego. Cał-
kowity koszt przedsięwzięcia wynie-
sie około 16 mln zł. Dofi nansowanie 
zewnętrzne szacowane jest na około 
12 mln zł.

W 2007 roku Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zrefundował koszty przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 4 go-
spodarstwom domowym. W WFO-
ŚiGW w Opolu na liście oczekujących 
na dofi nansowanie jest wniosek doty-
czący rekultywacji wysypiska śmieci 
we Wronowie.

Oświata, kultura i sport
Odnotowaliśmy wiele znaczą-

cych wydarzeń. Gościliśmy młodzież 
z Turcji i delegację z Węgier- miasta 
partnerskiego Szegvar. Z partnerami 
węgierskimi obchodziliśmy uroczy-
ście 10 rocznicę współpracy.

Na terenie gminy odbyło się wiele 
imprez i zawodów, w których aktyw-
nie uczestniczyła młodzież. Zaliczyć 
do nich można mecze piłkarskie, za-
wody wędkarskie, zawody sztuk wal-
ki karate czy podnoszenie ciężarów.

Zakończyliśmy budowę kompleksu 
boisk przy szkole podstawowej w Le-
winie Brzeskim oraz piękny teren re-
kreacyjno - sportowy w Łosiowie. 

5 grudnia dokonaliśmy uroczyste-
go otwarcia sali gimnastycznej w Le-
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winie Brzeskim- inwestycji, na którą 
czekała cała gmina, a o której – miej-
my nadzieję - głośno będzie w całym 
województwie.

Propagujemy również szeroko ak-
cję czytania dzieciom bajek oraz spo-
tkań autorskich ze znanymi pisarza-
mi. Organizatorem tych spotkań jest 
Miejsko - Gminna Biblioteka w Lewi-
nie Brzeskim. Do kalendarza imprez 
zapisać już na stałe można: Herody, 
Dni Lewina, Plener Malarski i Biesia-
dę Kresową oraz imprezy organizo-
wane przez OODR w Łosiowie.

W 2007 roku mieliśmy również 
okazję uczestniczyć w wieczorze po-
etyckim, na którym to poeci z Dusz-
nik Zdroju, Działdowa i Lewina Brze-
skiego prezentowali swoją twórczość 
„słowem pisanym i wyśpiewanym”.

Działalność urzędu
Postawiłam głównie na otwartość 

i przejrzystość w zarządzaniu. W ślad 
za tym dokonaliśmy zmian organi-
zacyjnych w poszczególnych komór-
kach, aby zwiększyć ich efektywność 
w wykonywaniu zadań.

Uznaliśmy, że bardzo ważną kwe-
stią jest poprawa promocji naszej 
gminy oraz otwarta polityka infor-
macyjna. Zmieniona została stro-
na internetowa, która teraz na bie-
żąco przekazuje istotne wydarzenia, 
jakie mają miejsce w naszej gminie. 
Zakończony został projekt e-urząd, 
który powoli petentom na szybkie 
i proste załatwianie ważnych spraw 
urzędowych.

O intensywności pracy samego 
urzędu może świadczyć fakt, że wy-
dano 475 zarządzeń burmistrza, 

a Rada Miejska przyjęła do realizacji 
69 uchwał. Zwracamy też szczególną 
uwagę na podnoszenie kwalifi kacji 
i znajomość przepisów poprzez liczne 
kursy i szkolenia.

Nie wszystko było możliwe do zre-
alizowania i nie wszystko już zreali-
zowałam.

Nie mniej był to rok bardzo in-
tensywny i bogaty w doświadcze-
nia. Możliwość aktywnego uczest-
nictwa w wydarzeniach naszej gmi-
ny pozwoliła mi lepiej poznać miesz-
kańców. A oni – mam taką nadzieję – 
mogli bliżej poznać tych, którzy w ich 
imieniu sprawują władzę w terenie. 
Nasze bezpośrednie kontakty spra-
wiły, że częściej mogliśmy wymie-
niać się informacjami, poznać swoje 
punkty widzenia, usłyszeć o nurtu-
jących nas problemach.

Cenne są też dla mnie spotkania, 
na których mogę porozmawiać z wój-
tami, burmistrzami i starostami in-
nych gmin czy powiatów, jak również 
parlamentarzystami czy przedstawi-
cielami władz naszego województwa. 
Obecność na tych spotkaniach trak-
tuję nie tylko jako okazję do promocji 
naszej gminy, ale przede wszystkim 
do wzajemnego dzielenia się wiedzą 
i zdobytym doświadczeniem.

***
Życzę wszystkim mieszkańcom 

gminy dalszej, owocnej współpra-
cy i gorąco zachęcam do czytania na 
bieżąco kwartalnika „Wiadomości 
Lewińskie”, w którym będzie można 
śledzić działania i zamierzenia pod-
jęte przez samorząd miasta Lewin 
Brzeski.

Burmistrz 
Anna Twardowska

13 października w Jełowej wrę-
czono nagrody X edycji kon-
kursu „Piękna wieś opolska”. 
W tym roku Łosiów wywalczył 
wysokie 2 miejsce. W nagro-
dę wieś otrzymała od Marszał-
ka Województwa Opolskiego 
10.000 zł. 

Jury konkursu doceniło aktyw-
ność wsi, współpracę funkcjonu-
jących w niej organizacji i społecz-
ności lokalnej, tworzenie przed-
sięwzięć o charakterze duchowym 
i materialnym oraz budowanie toż-
samości w oparciu o „tu i teraz”.  

- Wieś jest na pewno ładna, ale 
najważniejsze jest to, co się robi dla 
ludzi – mówi Laura Ścieszka z miej-
scowego Towarzystwa Upowszech-
niania Kultury Fizycznej. 

W ostatnich latach powstał w Ło-
siowie piękny kompleks sportowy, 
siłownia i sala ćwiczeń, jest plac ta-
neczny i ścieżka spacerowa wokół 
„Górki Miłości”, a społecznicy orga-
nizują zabawy, spotkania, uroczy-
stości i zawody. Jak zapewnia soł-
tys Łosiowa – Pan Mieczysław Ada-
szyński wieś stale zmienia się na 
lepsze. 

W programie „Odnowa wsi w woje-
wództwie opolskim” Łosiów uczest-
niczy już od 1997 roku. Po kilku la-
tach uczestnictwa w programie – jak 
mówi Mieczysław Adaszyński – Ło-
siów mógł się solidnie przygotować 
i teraz potrafi  korzystać z fundu-
szy europejskich. I tak przy współ-
udziale środków z „Odnowy wsi” 
zrealizowano projekt „Teren rekre-

Zapraszamy wszystkich pasjo-
natów fotografi i. Tematem kon-
kursu jest pokazanie Lewina 
Brzeskiego w aurze poszczegól-
nych pór roku. Wyboru najpięk-
niejszego zdjęcia dokonają czy-
telnicy i internauci głosując li-
stownie (adres redakcji podany 
w stopce redakcyjnej gazety) lub 
na stronie www.lewin-brzeski.pl, 
gdzie umieszczone będą wszyst-
kie spływające na konkurs foto-
grafi e. 

Prace na temat „Lewin zimą” 
prosimy przesyłać w terminie do 
końca lutego 2008 roku. 

Nagrodą za najpiękniejsze 
zdjęcie w konkursie ogłoszonym 
w tym numerze jest 100 zł.  Rów-
nież spośród głosujących wylosu-
jemy 2 osoby, które otrzymają na-
grody rzeczowe. 

Serdecznie zapraszamy. 

Do konkursu Opolskie Euro organizowanego przez Wojewodę Opolskiego gmi-
na Lewin Brzeski zgłosiła 2 projekty: w kategorii Rozwój Regionalny: „Bu-

dowę oczyszczalni ścieków BIOCOS wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewi-
nie Brzeskim” i w kategorii Rozwój Lokalny: „Rewitalizację przestrzeni miejskiej 
w centrum miasta Lewin Brzeski”. W wyniku głosów oddanych przez mieszkań-
ców Opolszczyzny spośród ponad 60 zgłoszonych projektów oba projekty zgłoszo-
ne przez Gminę Lewin Brzeski uzyskały wyróżnienie. Dodajmy, że jesteśmy jedy-
ną gminą, która w tym konkursie została wyróżniona dwukrotnie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy docenili wysiłki inwestycyjne gminy 
i oddali głos na proponowane przez nas projekty.

Burmistrz 
Lewina Brzeskiego
Anna Twardowska

2 wyróżnienia 
dla Lewina 
Brzeskiego

Konkurs OPOLSKIE EUROKwartalnik 
WIADOMOŚCI 
LEWIŃSKIE

www.lewin-brzeski.pl

Oczyszcalnia ścieków BIOCOS 
w Lewinie Brzeskim

Rynek w Lewinie Brzeskim 
- stan obecny

Konkurs 
fotografi czny 
„Lewin w…”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski
cd. na str. 1 II miejsce Łosiowa 

w wojewódzkim konkursie„Piękna wieś opolska 2007”
acyjno – sportowy przy ul. Kolejowej 
w Łosiowie”. W ramach tego  pro-
gramu w 2006 roku zrealizowano 
także inne zadania: wyremontowa-
no budynek na siedzibę Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych, zakupiono i przygotowano te-
ren pod stół do ping ponga dla mło-
dzieży, opracowano folder promocyj-
ny w formie kalendarza wsi Łosiów 
i wydano 1000 sztuk widokówek. 
Co więcej Łosiów ma własną stronę 
internetową. W 2006 roku wyposa-
żono także siedzibę Koła Gospodyń 
Wiejskich.

Dużo ciężej byłoby osiągnąć suk-
ces, gdyby nie aktywna pomoc ze 
strony władz Gminy Lewin Brzeski, 
która wspiera i promuje społeczno-
ści lokalne, w tym sołectwa biorące 
udział w programie Odnowa Wsi.  Łosiów - staw przy OODR

Wszystko znajdziesz na nowej stronie internetowej gminy 
www.lewin-brzeski.pl.

Tam zapoznasz się z najnowszymi wiadomościami z Gminy. 
W aktualnościach znajdziesz wszelkie informacje o wydarze-
niach kulturalnych, społecznych i gospodarczych.

Tylko na stronie gminy znajdziesz pogodę w Lewinie na dziś 
i jutro oraz rozkład jazdy PKP i PKS z Lewina. 

Co więcej na www.lewin-brzeski.pl znajdziesz interaktywną 
mapę zarówno miasta i gminy, gdzie zaznaczono wszystkie cie-
kawe miejsca jakie warto zwiedzić. 

Dowiesz się także o tym, co dzieje się we wszystkich sołec-
twach, jakie nieruchomości są do sprzedania, a w informatorze 
zobaczysz gdzie w gminie załatwić sprawę. 

Serdecznie zapraszamy.

Wydawca: 
Urząd Miejski 
w Lewinie Brzeskim 
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 077 424 66 00 
fax 077 424 66 38 
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl 
www.lewin-brzeski.pl

Redakcja: 
Urszula Stanisławska-Hunek
inspektor ds. promocji 
i wspierania przedsiębiorczości
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OGŁOSZEŃ I REKLAM

W kategorii najpiękniej-
sza wieś wszystkich startu-
jących zdeklasowała Róży-
na (na zdjęciu obok). Miej-
sce II otrzymały Borkowi-
ce, III miejsce Przecza, a wy-
różnienie powędrowało do  
Strzelnik. 

Gmina w sieci

Najpiękniejsze zagrody i wsie 
w Gminie Lewin Brzeski
Tradycyjne końcem wakacji rozstrzygnięto Konkurs „Piękna 
Wieś i Zagroda”. Wzięło w nim udział 65 zagród i 16 wsi. Kon-
kurs rozpatrywano w trzech kategoriach: najpiękniejsza zabudo-
wa jednorodzinna, najpiękniejsza zabudowa o charakterze pro-
dukcyjnym i najpiękniejsza wieś. 

W kategorii najpięk-
niejsza zabudowa jedno-
rodzinna zwyciężył Kazi-
mierz Sierakowski z Łosio-
wa (na zdjęciu obok). II miej-
sce otrzymali Łucja i Karol 
Szudokowie ze Skorogosz-
czy, a III miejsce Edward 
Kupiec z Ptakowic.

W kategorii najpiękniej-
sza zagroda o charakterze 
produkcyjnym komisja na-
grodziła: Gabrielę i Krzysz-
tofa Baucz z Oldrzyszowic 
(I miejsce), (na zdjęciu obok), 
Weronikę Niemczyk z Gol-
czowic (II miejsce) i Andrze-
ja Wojnarowskiego z Różyny 
(III miejsce).

Jesteś ciekawy co dzieje się w Lewinie? 
Jaka będzie dziś i jutro pogoda w mieście? 
Gdzie się wybrać na imprezę, 
fi lm czy na spacer? 
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to Róży w Różynie, wyjątkowy prze-
bieg miały Dni Lewina, wsparliśmy 
XI Zjazd Poetów Polskich, wyjątko-
wym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs „Oscary Lewińskie”. Chce-
my także odtworzyć kino w Lewinie 
poprzez cykliczne emisje interesują-
cych fi lmów w Domu Kultury w Le-
winie Brzeskim.

Czego by Pan sobie życzył w no-
wym 2008 roku?

- Życzeń mam tak dużo, jak nur-
tujących mnie problemów. Wymie-
nię kilka z nich. Większej życzliwo-
ści i sprawiedliwości ludzkiej, szcze-
gólnie od osób, które za wszelką cenę, 
nawet kosztem wszystkich mieszkań-
ców gminy, starały się przedstawiać 
nasze działania w jak najgorszym 
świetle. Realizacji wszystkich planów 
na 2008 rok. Przełamanie bariery 
uniemożliwiającej budowę węzła au-
tostradowego w rejonie Sarny Małe-
Magnuszowice. Sfi nalizowanie pro-
jektu RZGW ochrony przeciwpowo-
dziowej Lewina Brzeskiego. Uzyska-
nie dofi nansowania inwestycji. Bu-
dowa plaży miejskiej. Uruchomienie 
monitoringu centrum Lewina. Utwo-
rzenie Podstrefy Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Zmniejszenia wskaź-
nika bezrobocia czyli nowych miejsc 
pracy dla mieszkańców. Uregulowa-
nie spraw w zakresie gospodarki ko-
munalnej i socjalnej. 

Mógłbym wyliczać jeszcze, ale w su-
mie wszystkie sprowadzają się do jed-
nego życzenia: pragnę, żeby zrealizo-
wały się wszystkie plany związane 
z poprawą życia w gminie oraz jej dal-
szym rozwojem.

ły do tenisa stołowego, szachy uliczne 
oraz 3 kamienne stoły szachowe.

Wybudowaliśmy także w tym roku 
kolejny odcinek drogi na osiedlu Za-
torze. 

Mamy wiele osiągnięć, jednak jesz-
cze wiele przed nami. W związku 
z nowym okresem fi nansowania fun-
duszy unijnych 2007-2013 otwiera 
się wiele nowych możliwości. Do naj-
poważniejszych inwestycji należy bez 

wątpienia budowa kanalizacji. Mamy 
w planach także wiele innych inwe-
stycji, jednak może się tak zdarzyć, 
że nie będziemy mogli ich realizować, 
ponieważ poziom zadłużenia naszej 
gminy przy inwestycjach zrealizowa-
nych i planowanych w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym już jest bar-
dzo wysoki i może wkrótce osiągnąć 
maksymalny poziom. Musimy zatem 
bezwzględnie zadbać o wzrost przy-
chodów poprzez rozwój oraz przycią-
gnięcie do naszej gminy inwestycji, 
zarówno w sektorze turystycznym 
jak i przemysłowym. 

To było dla ciała, a co dla du-
cha?

- [uśmiech] Kładziemy oczywi-
ście także nacisk na rozwój kultury 
i sztuki w gminie. Wiele imprez wpi-
sanych jest na stałe do kalendarza 
kulturalnego województwa opolskie-
go – Wojewódzki Przegląd Zespołów 
Kolędniczych „HERODY”, Plener Ma-
larski szczycący się międzynarodo-
wą obsadą, unikalny na skalę ogól-
nopolską Turniej Sołectw, biesiady 
kresowe. W tym roku po raz pierw-
szy w Polsce zorganizowaliśmy Świę-

Urszula Stanisławska-Hunek: Ja-
kich narzędzi marketingowych 
brakuje gminie, aby mogła rozwijać 
się ekonomicznie i gospodarczo?

Leszek Pakuła: Narzędzi jest bar-
dzo wiele, podam kilka najistotniej-
szych. 

PIERWSZE NARZĘDZIE to Marke-
ting i PR.

Strategicznym elementem rozwo-
ju gminy Lewin Brzeski jest atrakcyj-
ne przedstawianie wizerunku gminy 
zarówno pośród mieszkańców Lewi-
na Brzeskiego jak i turystów oraz po-
tencjalnych inwestorów. Naszą pracę 
rozpoczęliśmy od utworzenia zupeł-
nie nowej strony internetowej, która 
uzyskała swoją tożsamość. Znajdują 
się na niej niemal wszystkie najważ-
niejsze informacje o gminie, oferty in-
westycyjne, informacje o wszystkich 
miejscowościach w gminie, dziesiąt-
ki zdjęć, na stronie można sprawdzić 
pogodę dla naszej szerokości geogra-
fi cznej, a także wysłać e-kartkę do 
znajomych. Staramy się także na bie-
żąco informować na stronie o aktual-
nych wydarzeniach. W celu spraw-
nej organizacji pracy utworzyliśmy 
nowy wydział promocji i wspierania 
przedsiębiorczości, który docelowo 
ma spełniać dwie strategiczne funk-
cje. Pierwsza to marketing i public 
relation gminy, druga funkcja to jak 
sama nazwa mówi „wspieranie przed-
siębiorczości”. 

DRUGIM NARZĘDZIEM rozwoju 
są fundusze europejskie.

W celu ułatwienia dostępności do 
środków unijnych utworzyliśmy Cen-
trum Informacji Europejskiej, w któ-
rym udzielamy przedsiębiorcom bez-
płatnych porad w zakresie pozyski-
wania środków z funduszy europej-
skich. Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny na kolejne lata opracowaliśmy 
w oparciu o terminarz naborów wnio-
sków na lata 2007-20013  z funduszy 
europejskich. W celu zwiększenia ak-
tywności na terenach wiejskich oso-
biście zaangażowałem się w wspie-
ranie programu „odnowa wsi”, któ-
ry w obecnym okresie fi nansowania 
unijnego daje szanse dofi nansowania 
inwestycji na terenach wiejskich na-
wet do 0,5 mln złotych.

TRZECIM NARZĘDZIEM rozwo-
ju są plany zagospodarowania prze-
strzennego.

Niezwykle ważnym i podstawowym 
elementem rozwoju gminy jest stała 
analiza oraz dopasowywanie planów 
zagospodarowania przestrzennego 
do aktualnych potrzeb, zadań i stra-
tegii gminy. Dam przykład: uznali-
śmy, że ważnym elementem rozwoju 
może być rozwinięcie w naszej gmi-
nie turystyki, jednak aktualne pla-
ny zagospodarowania przestrzenne-
go w ogóle nie zakładają takich in-
westycji. Mamy jeziora bez plaż, z łą-
kami i zalesieniami, mamy teren pod 
hotel, ale z jedną kondygnacją – jaki 
inwestor zdecyduje się na taki hotel? 
Inny przykład dotyczy terenów inwe-
stycyjnych, gdzie zostały powytycza-
ne na gruntach 3 klasy, których od-
rolnienie jest bardzo drogie. Powinni-
śmy to przeanalizować jak najszyb-
ciej i ziemie lepszej klasy pozosta-
wić rolnikom, a zagospodarowywać 
grunty z klasą od 4 w górę. 

CZWARTYM NARZĘDZIEM rozwo-
ju jest właściwe planowanie.

Wszystko co robimy w kierunku 
rozwoju gminy powinno być dokład-
nie przemyślane i spójne. Elemen-
tem rozwoju gminy jest także rozwój 
mieszkalnictwa, a i tu mamy wiele do 
zrobienia. Dotychczas notorycznym 
błędem była sprzedaż działek bu-
dowlanych bez odpowiedniego przy-
gotowania terenów, bez dokładnej in-
wentaryzacji mediów lub bez planów 
uzbrojenia, chociażby w tej najważ-
niejszej kwestii, jaką są drogi dojaz-

dowe do posesji. Wskutek tego miesz-
kańcy takich osiedli się denerwują, 
ich piękne domy otoczone są błotni-
stymi drogami, a skala problemu do-
rosła już do tak wysokich rozmia-
rów, że przerasta to bieżące zadania 
gminy. Musimy zatem jak najszyb-
ciej opracować plan, w którym suk-
cesywnie, krok po kroku będziemy 
nadganiać stracony czas, a sprzedaż 
nowych działek musi być powiązana 
z planami budowy dróg.

 
Wspomniał Pan o ofertach in-

westycyjnych, przecież mieliśmy 
wyznaczone tereny inwestycyjne 
i pomimo ich ogłoszenia od paru 
lat nie „wprowadził” się na nie ża-
den inwestor. Czy gmina planuje 
w jakiś sposób wzmocnić oferty in-
westycyjne?

- Zgadza się, wcześniej mieliśmy 
w planie zagospodarowania prze-
strzennego przygotowane tereny 
pod inwestycje, miały nawet swoje 
wzmianki na stronach internetowych 
i niektórych materiałach informa-
cyjnych, jednak w dzisiejszych cza-
sach to zdecydowanie za mało. Nie-
zbędne więc było wzbogacenie naszej 
oferty poprzez profesjonalne przygo-
towanie poważnych ofert inwestycyj-
nych, głównie dla potrzeb przemysłu 
i turystyki oraz ciągła, spójna i kon-

sekwentna praca marketingowa. Ku-
piliśmy się, aby oferty inwestycyjne 
zawierały wszystkie nasze najwięk-
sze atuty. Bardzo istotnym elemen-
tem było zbudowanie systemu zachęt 
dla inwestorów. Podstawą był plan 
uzbrojenia terenów, ale jeszcze waż-
niejsze dla inwestorów było przygoto-
wanie „profi tów” związanych z póź-
niejszą działalnością. Dzięki zrozu-
mieniu naszych radnych w paździer-
niku uchwalona została uchwała „de 
minimis”, która poprzez ulgi w podat-
kach od nieruchomości wspiera nowe 
inwestycje, tworzące nowe miejsca 
pracy w gminie. Obecnie pracujemy 
nad utworzeniem na lewińskich tere-
nach inwestycyjnych Podstrefy Wał-
brzyskiej Strefy Ekonomicznej „In-
vest-Park”, która jest jedną z najbar-
dziej efektywnych i rozwijających się 
stref w Polsce.

Czy widoczne są już efekty tej 
pracy?

- Oczywiście, warto w tym miej-
scu pochwalić się już małym suk-
cesem. Pierwsi inwestorzy ulokowali 
już swój kapitał na naszych terenach 
inwestycyjnych. Największym z nich 
jest „CEZBED” Sp. z o.o. z Wrocławia 
reprezentująca branżę budowlaną, 
producent prefabrykatów żelbetono-
wych. Przedsiębiorstwo to zatrudni 
docelowo 70 osób. Obecnie trwa na-
bór pracowników, a fi rma rozpoczęła 
budowę zakładu, który na pewno ru-
szy już w przyszłym roku.

Wspomniał Pan także o planach 
związanych z turystyką…

- Nasza gmina ma duży potencjał 
rozwoju, nie tylko w kierunku prze-
mysłu, ale także posiadamy niezwy-
kłe walory turystyczne. Nasz poten-
cjał turystyczny może zadowolić bar-
dzo szeroką gamę turystów: wiele za-
bytków, malowniczy rynek, najpięk-
niejsze gimnazjum w Polsce, duże 
i czyste jeziora, rzeki Odra i Nysa 
Kłodzka, na których urządzamy 
spływy kajakowe, prawie 100 kilo-
metrowa podzielona na etapy i ozna-
kowana trasa rowerowa, Stawy Nie-
modlińskie, Stobrawski Park Kra-
jobrazowy, Szlak Brzeskich Poli-

chromii, Szlak bursztynowy i wie-
le innych atrakcji. To są nasze atuty, 
natomiast mamy niestety wiele mi-
nusów, do największych należy brak 
bazy hotelowej, brak rozwiniętej ga-
stronomii, brak lub niedostatecz-
na ilość materiałów informacyjnych 
oraz brak rozwiązań w studium i pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego. To wszystko możemy nadro-
bić, potrzebna jest tylko wytrwałość 
i konsekwencja w działaniu. W celu 
przyciągnięcia inwestorów potrzeb-
ne są celowe działania marketingo-
we. Jednym z takich narzędzi tury-
stycznych jest przystąpienie do pro-
gramu turystycznego „Fajny Brzeg 
i...”, którego celem jest promocja miej-
scowości i terenów położonych w po-
wiecie brzeskim. W październiku by-
liśmy obecni na turystycznych tar-
gach poznańskich, gdzie promowali-
śmy gminę Lewin Brzeski. Pracujemy 
także nad odtworzeniem najdłuższe-

go w Europie szlaku Św. Jakuba wio-
dącego aż do Santiago de Composte-
la w Hiszpanii. Na terenie naszej gmi-
ny szlak ma rozdzielić się na dwie od-
nogi, jedna wzdłuż rzeki Odry, druga 
wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej.

Jak wygląda sytuacja związana 
z inwestycjami dofi nansowanymi 
z funduszy europejskich?

- Jesteśmy ciągle aktywni przy po-
zyskiwaniu funduszy na inwestycje, 
które mogą być dofi nansowane z fun-
duszy unijnych. Elementem budowa-
nia wizerunku gminy Lewin Brze-
ski jest także marketingowe wyko-
rzystywanie już istniejących inwesty-
cji. Z dumą możemy podkreślić fakt, 
iż dwa nasze projekty, spośród ponad 
60 zgłoszonych, zostały wyróżnione 
w konkursie OPOLSKIE EURO. Są 
to w kategorii rozwój regionalny „Bu-
dowa oczyszczalni ścieków BIOCOS 
wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą w Lewinie Brzeskim” oraz w ka-
tegorii rozwój lokalny „Rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej w centrum mia-
sta Lewin Brzeski”. 

Zależy nam także na promocji Le-
wina Brzeskiego i całej gminy jako 
miejsca atrakcyjnego do zamieszka-
nia, które posiada łatwy dostęp do 
dużych aglomeracji miejskich takich 
jak: Wrocław, Opole, Katowice, Kra-
ków. Wszak tereny gminy gwarantu-
ją jej mieszkańcom spokój i ciszę oraz 
miejsca atrakcyjne wypoczynkowo 
i rekreacyjnie tj.: jeziora, lasy, ścieżki 
rowerowe oraz wiele funkcjonalnych 
obiektów sportowych.

Do rozwoju miasta i gminy pod-
chodzimy bardzo innowacyjnie. Pro-
wadzimy politykę wykorzystania za-
niedbanych i niemal zrujnowanych 
zabytków do celów użyteczności pu-
blicznej. Do odrestaurowanego Pa-
łacu – Gimnazjum dodaliśmy nowo-
czesną i spełniającą wszelkie wymo-
gi salę gimnastyczną, która powsta-
ła w adoptowanym na ten cel zabyt-
kowym spichlerzu. Sala ta jest wypo-
sażona w kompleksowe urządzenia 
sportowe i rehabilitacyjne, przysto-
sowana jest także do korzystania dla 
osób niepełnosprawnych. 

Poza tym dbamy o rozwój spor-
tu i rekreacji w gminie – w kwietniu 
oddaliśmy przy Szkole Podstawowej 
w Lewinie kompleks nowoczesnych 
boisk, które zastąpiły wysłużone as-
faltowe boiska do piłki nożnej i koszy-
kówki,  a w czerwcu ukończyliśmy in-
westycję w Łosiowie – centrum spor-
towo-rekreacyjne z boiskami do piłki 
nożnej z trybunami, boiskiem do ko-
szykówki, boiskiem do siatkówki oraz 
do tenisa ziemnego, są także 2 sto-

W 2007 roku Gmina Lewin Brze-
ski wzbogaciła się o kilka istot-

nych inwestycji sportowych. Należą 
do nich teren sportowo – rekreacyj-
ny w Łosiowie, kompleks boisk przy 
Szkole Podstawowej w Lewinie Brze-
skim oraz nowoczesna sala gimna-
styczna przy Gimnazjum w Lewinie. 
Wykonanie wszystkich tych inwesty-
cji było współfi nansowane ze środ-
ków zewnętrznych tzn. teren sporto-
wo – rekreacyjny w Łosiowie dofi nan-
sowała Unia Europejska, a budowę 
boisk i sali gimnastycznej w Lewinie 
polskie Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. 

Nowo oddany łosiowski stadion za-
spokoi najwyższe wymagania użyt-
kowników. Poza pełnowymiarowym 
boiskiem do piłki nożnej amatorzy 
sportu korzystać mogą z boisk do 
siatkówki i koszykówki, kortu do te-
nisa zimnego, betonowych stołów do 
ping-ponga i szachów. Co więcej, ten 
kompleks boisk został wyposażony 
w szatnię z węzłem sanitarnym, try-
buny oraz krąg taneczny, gdzie spo-
łeczność łosiowska z powodzeniem 
może organizować wszelkiego typu 
imprezy lokalne. 

Boiska przy PSP w Lewinie zosta-
ły w pełni zmodernizowane i przy-
stosowane do korzystania dla dzie-
ci. W ich skład wchodzą boiska do 
piłki nożnej i koszykówki. Wszystkie 

Co nowego w inwestycjach gminnych

zostały wyposażone w nowoczesne 
sztuczne nawierzchnie, które zastą-
piły wcześniejszy asfalt. 

Największą oświatową chlubą Le-
wina jest Gimnazjum w Lewinie 
Brzeskim. Dotychczas uczniowie tej 
szkoły zmuszeni byli korzystać pod-
czas zajęć wychowania fi zyczne-
go z małej sali gimnastycznej udo-
stępnianej przez szkołę podstawową. 
Początkiem grudnia jednak odda-
no do użytku nowoczesną salę gim-
nastyczną, która poza ważną rolą 
kształtowania tężyzny fi zycznej, do-
skonale architektonicznie wpisuje 
się w zabytkowy charakter Pałacu 
- Gimnazjum. W tym miejscu war-
to dodać, iż podobnie jak budynek 
gimnazjum, również budynek nowej 
sali gimnastycznej ma swoją histo-
rię. Sala gimnastyczna powstała w 
adoptowanym do tego celu budyn-
ku zabytkowego spichlerza. W tym 
miejscu już zapraszamy Państwa 
na stronę internetową www.lewin-
brzeski.pl, gdzie obejrzeć Państwo 
mogą galerię zdjęć z nowopowsta-
łego obiektu. Warto dodać, iż Gmi-
na Lewin Brzeski jest prekursorem 
w przystosowywaniu i adoptowa-
niu zabytkowych acz zniszczonych 
budowli do celów użyteczności pu-
blicznej i w bardzo nowoczesny spo-
sób podchodzi do problematyki opie-
ki nad zabytkami. 

Lewin Brzeski – nowoczesna gmina, przyjazna dla inwestorów
Wywiad z Zastępcą Burmistrza Lewina Brzeskiego Leszkiem Pakuła
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W dniu 16 września 2007 roku 
w Łosiowie odbyły się opolskie 

dożynki wojewódzkie. Organizato-
rami imprezy były Samorząd Woje-
wództwa Opolskiego i Gmina Lewin 
Brzeski, które na ten dzień przygo-
towały wiele atrakcji. Uroczysto-
ści odbywały się na zmodernizowa-
nym dzięki środkom Unii Europej-
skiej i gminy Lewin Brzeski stadio-
nie sportowym oraz na placu dożyn-
kowym położonym przy ul. Kolejowej 
w Łosiowie. 

Impreza rozpoczęła się kolorowym 
korowodem dożynkowym prowadzo-
nym przez Gwardię Marszałkowską, 
konnych w polskich strojach szla-
checkich, bryczkę wiozącą Graży-
nę Lenartowicz i Jana Janickiego - 
starostów dożynek i kilkudziesięcio-
osobową orkiestrę dętą z Technikum 
Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzy-
nie–Koźlu. W korowodzie udział rów-
nież wzięli przedstawiciele władz wo-
jewódzkich, parlamentarzyści oraz 
władze gmin województwa opolskie-
go. Najpiękniejszym  elementem ko-
rowodu był przemarsz pięćdziesięciu 
koron i wieńców dożynkowych wy-
konanych przez mieszkańców woje-
wództwa opolskiego. 

Róża – królowa kwiatów, najpięk-
niejszy i najbardziej pożądany kwiat, 
kwiat miłości, przyjaźni i wdzięczno-
ści, kwiat różnorodny i kwiat tajem-
niczy.

W dniu 16 czerwca 2007 roku 
w Różynie odbyło się 
Pierwsze w Polsce 
Święto Róż. Program 
uroczystości był bar-
dzo bogaty i nietuzin-
kowy. Organizatorzy 
zorganizowali m.in. 
sadzenie róż w miej-
scach publicznych, 
konkursy i zabawy 
dla dzieci i dorosłych 
oraz koncerty. Odsło-
nięto również specjal-
nie przygotowaną na 

Jubileuszowy dzie-
siąty już Ogólno-

polski Plener Malar-
ski w Lewinie trwał 
od 6 do 14 lipca. Bra-
ło w nim udział 28 
artystów z kraju oraz 
Europy zachodniej. 
Plener zakończył się 
uroczystym werni-
sażem prac stworzo-
nych w czasie poby-
tu artystów w Lewi-
nie Brzeskim. Waż-

W połowie października br. w Pa-
łacu - Gimnazjum w Lewinie 

Brzeskim odbyło się Spotkanie Lu-
dzi Kultury. Było to już XI spotka-
nie poetów i muzyków organizowa-
ne  przez Stowarzyszenie Autorów 

W tym roku Dni Lewina przebie-
gły wyjątkowo okazale. Boga-

ty program mógł zadowolić wszyst-
kich. Koncerty, prezentacje, zaba-
wy, imprezy sportowe i niezapomnia-
ny Turniej Sołectw spowodowały, że 
Wszyscy bawiliśmy się wyśmienicie. 
W tym roku w barwnym korowodzie 
przechodzącym przez miasto wzięły 
udział reprezentacje prawie wszyst-

Z powodu położenia Gminy Lewin 
Brzeski w granicach dwóch diecezji 
dziękczynna msza dożynkowa kon-
celebrowana była przez dwóch bisku-
pów Archidiecezji Wrocławskiej i Die-
cezji Opolskiej. Kolejnym elementem 
uroczystości była Gala Dożynkowa, 
na której m.in. wręczono odznacze-
nia „Zasłużonemu dla Rolnictwa”, 
„Za zasługi dla województwa opol-
skiego” oraz wyróżnienia w konkur-
sie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. 
Wśród osób wyróżnionych w pierw-
szym konkursie znaleźli się miesz-
kańcy naszej gminy: Andrzej Tom-
czak – Prezes Spółki Mlekoland 
w Przeczy, Marcin Płaczek – kierow-
nik gospodarstwa rolnego w Przeczy, 
Stanisław Tomczak właściciel gospo-
darstwa rolnego w Przeczy i Jan Le-
nartowicz właściciel indywidualnego 
gospodarstwa rolnego w Różynie. 

Po części ofi cjalnej organizatorzy 
przygotowali dla gości wiele atrakcji 
– część artystyczno – rozrywkowa ob-
fi towała w koncerty zespołów ludo-
wych pokazujących szerokie spek-
trum kultury województwa opolskie-
go i reprezentujących tradycje ślą-
skie, lwowskie, góralskie i staropol-
skie. Gwiazdą wieczoru dożynkowego 
był Ryszard Rynkowski, który w pół-
toragodzinnym koncercie zaśpiewał 
swoje najlepsze utwory. Suport Ryn-
kowskiego stanowił zespół K-3 będą-
cy laureatem Szansy na sukces. 

Tradycyjnie podczas uroczysto-
ści dożynkowych rozstrzygnięto 
Konkurs Koron i Wieńców Dożyn-
kowych. Za najpiękniejsze Komisja 
uznała w kategorii koron kłosowych 
korony z sołectwa Wysoka (gmina 
Leśnica)  i sołectwa Olszowa (gmina 

Opolskie dożynki wojewódzkie 
2007 w Łosiowie

Poeci ponownie w naszym mieście
Polskich z Lewina Brzeskiego, które 
prowadzone jest przez Pana Maria-
na Kosińskiego. Patronat nad uro-
czystościami objęli: Burmistrz Le-
wina Brzeskiego, Klub Literacki „Na-
dolzie” z Cieszyna, Towarzystwo Mi-
łośników Dusznik Zdroju i Fundacja 
„Serce dla Serca” z Lublina. Tema-
tem spotkania była szeroko rozu-
miana kultura obejmująca zarówno 
wątki poetyckie – prezentacje utwo-
rów, jak również wątki muzyczne. 
W spotkaniu uczestniczyło prawie 
30 wykonawców i niemal tyle samo 
osób – słuchaczy. Wykonawcy repre-

X Plener Malarski
nym punktem tej kilkunastodniowej 
imprezy było umieszczenie na rogat-
kach Lewina obelisku upamiętniają-
cego tą szlachetną rocznicę.  

Cieszymy się, że impreza ta zdoby-
wa coraz większe uznanie, jest wizy-
tówką Lewina i zarazem jednym 
z wyraźnie rozpoznawalnych punk-
tów na mapie kulturalnej Polski.

O istotnych wydarzeniach kultu-
ralnych w gminie warto wspominać 
tym bardziej, że wśród nas nie ma 
już osób, które swoją osobowością 
i talentem przyczyniały się do funk-
cjonowania Pleneru. W dniu 17 paź-
dziernika 2007 roku odszedł Nastas 
Diakowski - nauczyciel, wizjoner, ar-
tysta rzeźbiarz i malarz - twórca le-
wińskiego pleneru malarskiego. 

Święto Róży w Różynie
tę okazję rzeźbę „Anioła Róż”, który 
od tej pory stał się wizytówką i pa-
tronem Różyny. Gospodarze mają 
nadzieję, że impreza ta będzie mia-
ła charakter cykliczny, a szczególny 
charakter tej imprezy pozwoli, aby 
Różyna stałą się rozpoznawalna po-
śród innych miejscowości. 

kich sołectw. Najpiękniejszą prezen-
tację przygotowała Różyna. II miejsce 
w korowodzie otrzymała Nowa Wieś 
Mała, a III zdobyły Sarny Małe. W au-
toprezentacji wsi zwyciężyły Kantoro-
wice, następne były Oldrzyszowice 
i Sarny Małe. W zmaganiach sporto-
wych wygrała Różyna, następne były 
Ptakowice, a III miejsce zdobyły eg-
zekwo Skorogoszcz, Oldrzyszowice, 
Sarny Małe i Chróścina.

Mieszkańcy Lewina mieli także 
szansę uczestniczyć w prezentacji 
„Tańca ognia” pokazanego przez Le-
wińskie Bractwo Rycerskie. Na sce-
nie wystąpiło kilkaset wykonawców, 
a gwiazdą tegorocznych Dni Lewina 
był legendarny zespół „Uniwers”. No-
wością był również spływ kajakowy 
„Lewin Brzeski – Brzeg”, który zapo-
czątkował nowe wykorzystanie na-
szych rzek pod kątem rekreacji tu-
rystycznej.

Dni Lewina

Wojewódzki Przegląd Zespołów 
Kolędniczych „Herody” jest cy-

kliczną i jedną ze sztandarowych 
imprez kulturalnych Lewina Brze-
skiego. W tegorocznym XXII już 
przeglądzie wzięło udział ponad 700 
uczestników, którzy podczas dwóch 
dni pokazali 25 inscenizacji związa-
nych z Bożym Narodzeniem.

Przegląd jest wyzwaniem dla ar-
tystów zmierzających się z tradycją 
związaną z tematyką Narodzenia 
Pańskiego. Zarazem dało możliwość 
pokazania własnych wizji artystycz-
nych tego szczególnego momentu. Te 
dwa „Herodowe” dni w Lewinie za-
wsze są pełne pięknych polskich ko-
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Ujazd), w kategorii korony ziarnko-
we koronę z sołectwa Magnuszowi-
ce (gmina Niemodlin), a w kategorii 
prace plastyczne o charakterze do-
żynkowym pracę z sołectwa Jasio-
na (gmina Zdzieszowice). Rozstrzy-
gnięto także Konkurs na Najładniej-
szą Scenkę Dożynkową przy drodze 
dojazdowej na dożynki wojewódzkie 
w Łosiowie, który wygrało sołectwo 
Sarny Małe.

Dodatkowym elementem dożynek 
była część wystawowa poświęcona 
tematyce wsi, na której przedsta-
wiono Odnowę Wsi w Województwie 
Opolskim, instytucje około rolni-
cze, takie jak: Agencja Nieruchomo-
ści Rolnych, Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, Agen-
cja Rynku Rolnego, Izba Rolnicza 
i Młyny Polskie oraz wystawy Brze-
skiej Wsi Historycznej i Lewin Brze-
ski Wczoraj i Dziś. 

Dożynkom wojewódzkim towarzy-
szyła także wystawa sprzętu rolni-
czego, rzemiosła artystycznego i de-
gustacja wyrobów regionalnych. 

Dożynki wojewódzkie w Gminie Le-
win Brzeski były największymi do-
żynkami jakie w ostatnich latach zor-
ganizowano. W przygotowaniach oraz 
podczas samych uroczystości brało 
udział ponad 200 osób, zaproszonych 
było ponad 1.000 gości specjalnych, 
a Łosiów odwiedziło prawie 20.000 
mieszkańców Opolszczyzny. Impre-
za była bardzo udana, o czym świad-
czy wysokie uznanie dla mieszkań-
ców gminy Lewin Brzeski oraz Bur-
mistrza Anny Twardowskiej ze stro-
ny Marszałka Województwa Józefa 
Sebesty oraz Wojewody Opolskiego 
Bogdana Tomaszka. Autor scenariu-
sza dożynek oraz osoba bezpośred-
nio nadzorująca ich przebieg – Wice-
burmistrz Lewina Brzeskiego Leszek 
Pakuła stwierdził jednoznacznie: te-
raz weszliśmy na nowy obszar wize-
runku naszej gminy, nie jesteśmy już 
anonimowi, a o naszej gminie świat 
jeszcze usłyszy więcej. Organizacja 
dożynek pozwoliła nam pokazać się 
z jak najlepszej strony, zarówno wo-
bec władz wojewódzkich jak i wobec 
mieszkańców, a te wyjątkowe dożyn-
ki na pewno przysłużą się rozwojo-
wi naszej gminy pokazując inwesto-
rom nasze atuty, piękno naszej gmi-
ny, wspaniałych mieszkańców oraz 
nowoczesne i profesjonalne podejście 
władz gminy. 

XXII „Herody” w Lewinie
lęd i pastorałek, co dla osób kochają-
cych muzykę stanowi nie lada atrak-
cję. 

W tym roku I miejsce w przeglą-
dzie oraz berło Heroda w kategorii 
zespołów dziecięcych otrzymał ze-
spół Gimnazjum Nr 3 w Brzegu. II 
miejsce powędrowało do zespołu „Fa-
ska” z Piotrówki, a III równorzędne 
miejsca zajęły: „Zespół Jasełkowy” 
z Mąkoszyc, „Kolędnicy z Gwiazdą” 
z Raszowej oraz „Pluciki” z Chróści-
ny Opolskiej. W kategorii zespołów 
dorosłych zwyciężył Teatr „Trady-
cja” z Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach, II miejsce otrzymali 
„Sami swoi” z Lewina a wyróżnienie 

za jasełka powędrowało do Koła Go-
spodyń Wiejskich w Chrzelicach.

Ale „Herody” to nie tylko kolędy 
i przedstawienia sceniczne – to także 
spotkania międzyludzkie, wymiany 
myśli i spostrzeżeń artystycznych, 
a w tym roku organizatorzy przygo-
towali dodatkowo wystawę rzeźb. 

zentowali miejscowości z całej połu-
dniowej Polski: Opole, Magnuszowi-
ce, Sarny Wielkie, Wołczyn, Cieszyn, 
Ciechanów, Działdowo, Pogwizdów, 
Pisarzowice, Bielsko – Biała, Bur-
kat, Lublin oraz miejscowości z na-
szej gminy – Lewin Brzeski, Jasio-
nę i Łosiów.  

Cały program artystyczny został 
udokumentowany przez Radio Opo-
le. 

Było to fantastyczne spotkanie lu-
dzi, których pasją jest poezja i sztu-
ka, niezależnie od wieku i zapatry-
wań społecznych. 
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Gimnazjum w Lewinie Brzeskim 
jest unikatem w skali całego 

kraju. Zarówno goście krajowi jak 
i zagraniczni patrząc na nowopow-
stały budynek doceniają jego uro-
dę. Wrażenie to potęgują archiwalne 
zdjęcia przedstawiające pałac przed 
i po adaptacji. O tej budowie napi-
sano wiele artykułów także w prasie 
zagranicznej. 

Przypomnimy Państwu kilka za-
chowanych ujęć.

Budowa Gimnazjum była olbrzy-
mim wyzwaniem dla budżetu gmi-
ny, który w całości sfi nansował ada-

Już w listopadzie ruszyła budowa 
nowoczesnej fabryki w Lewinie 

Brzeskim. Jest to pierwsza od wie-
lu lat tak duża inwestycja przemy-
słowa w gminie. We wrześniu przy-
szłego roku przedsiębiorstwo ru-
szy z produkcją żelbetowych elemen-
tów wielkich hal i magazynów. Firma 
CEZBED specjalizuje się w stawia-
niu tego typu obiektów i aby rozwijać 
działalność potrzebuje własnej fabry-
ki produkującej elementy betonowe. 

Na początku działania zatrudniać 
będzie 70 osób. Już teraz fi rma roz-
poczyna rekrutację pracowników, 
w ramach której szczególnie poszu-
kiwani są: zbrojarze, betoniarze, sto-

Tu na razie jest ściernisko ...
larze, operatorzy betoniarki i wóz-
ków widłowych, elektrycy i inni.

- Mamy nadzieję, że wybudowanie 
tej fabryki spowoduje napływ innych 
inwestorów do Lewina Brzeskiego. 
Tak duża inwestycja działa jak ma-
gnes dla innych, bo świadczy o do-
brze przygotowanym miejscu i sprzy-
jającej atmosferze dla przyszłych po-
tencjalnych inwestorów – mówi Le-
szek Pakuła wiceburmistrz Lewina 
Brzeskiego.

– Zdajemy sobie sprawę, że każde 
nowe miejsce pracy w gminie jest na 
wagę złota – bezrobocie w Lewinie się-
ga prawie 20 % i jest jedno z wyższych 
w całym województwie opolskim. 

Najpiękniejsze 
Gimnazjum 
w Polsce! 

ptację. Była to kwota niebagatelna, 
bo sięgająca 5,4 mln złotych. 

Budynek  gimnazjum jest niewąt-
pliwie piękny, jednakże nie speł-
niał wszystkich funkcji koniecz-
nych w procesie edukacji młodzieży. 
Uczniowie i nauczyciele bardzo od-
czuwali brak miejsca, gdzie mogłyby 
odbywać się zajęcia z kultury fi zycz-
nej. Na szczęście szkoła podstawowa 
udostępniła gimnazjum tzw. małą 

salę gimnastyczną, która jednakże 
nie spełniała żadnych norm i znaj-
dowała się daleko od szkoły. 

Dlatego też priorytetem w inwe-
stycjach oświatowych gminy stała 
się budowa obiektu sportowego dla 
gimnazjum. Na początku grudnia 
oddano do użytku nową salę gim-
nastyczną, która spełnia najwyższe 
wymagania użytkowników. Jest ko-
lejnym obiektem, który z powodze-
niem można określić mianem wizy-
tówki Lewina i gminy. Adoptowany 
na salę stary spichlerz, do niedaw-
na zrujnowany i straszący powybija-
nymi oknami, dzisiaj otrzymał nową 
rolę i szansę na drugie życie. 

Tym razem w budowie fi nansowo 
pomogło nam Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, co jest tym ważniejsze, 
iż koszt budowy nowej sali w sumie 
wyniósł ok. 4,5 mln złotych.

Tak innowacyjne podejście do 
zrujnowanych, ale zabytkowych bu-
dynków stawia Gminę Lewin Brze-
ski w czołówce gmin chroniących 
dziedzictwo kulturowe Polski.

W dniu 03 lipca 2007 roku w Le-
winie Brzeskim gościł amba-

sador Stanów Zjednoczonych Pana 
Victor Ashe. 

Władze miasta rozmawiały z Am-
basadorem na temat Lewina Brze-
skiego. Poruszono sprawy związane 
z terenami inwestycyjnymi, możliwo-
ściami oraz kierunkami rozwoju mia-
sta i gminy, jak również o przyszło-
ściowych planach Lewina Brzeskiego. 
Pan Victor Ashe był zachwycony uro-
kiem naszego miasta, a także z uwa-
gą słuchał o atrakcjach turystycznych 
naszej gminy. Wiceburmistrz Leszek 
Pakuła wręczył Panu ambasadorowi 
oferty inwestycyjne naszej gminy oraz 
pamiątki z gminy Lewin Brzeski.

Victor Ashe został nominowany 
przez prezydenta George’a W. Bu-
sha na stanowisko ambasadora USA 
w Polsce 8 kwietnia 2004 r. Jego 
kandydatura została przyjęta przez 
Senat USA 21 maja 2004 r., a cere-
monia zaprzysiężenia odbyła się 23 
czerwca 2004 r. w Waszyngtonie.

Kilkudziesięcioletnia kariera 
w służbie publicznej obejmuje 31 lat 
pracy na obieralnych urzędach sta-
nowych i lokalnych Tennesse. Kiedy 
w grudniu 2003 r. obchodził 16-lecie 
pracy w ratuszu, był najdłużej pia-
stującym stanowisko burmistrzem 
w liczącej 216 lat historii Knoxville.

Victor Ashe urodził się 1 stycznia 
1945 r. w Knoxville, tam też uczęsz-
czał do państwowej szkoły podsta-
wowej. W 1963 r. otrzymał dyplom 
szkoły średniej w Hotchkiss Scho-
ol w Lakeville w stanie Connecticut. 
W 1967 r. ukończył Uniwersytet Yale 
z tytułem licencjata z historii, a dy-
plom nauk prawniczych otrzymał na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Ten-
nessee w 1974 r.

W roku 1965 Victor Ashe był sta-
żystą w biurze kongresmana Bil-
la Brocka, gdzie uczestniczył w pra-
cach nad założeniami podatkowy-
mi do ustawy oświatowej. W 1967 r. 
pracował jako asystent w biurze ów-
czesnego senatora Howarda Bakera.

W 1968 roku w wieku 23 lat zo-
stał wybrany do Izby Reprezentan-
tów Tennessee. W 1975 r. został wy-
brany do Stanowego Senatu Tennes-

Na początku kwietnia Lewin Brze-
ski odwiedziła grupa uczniów 

i opiekunów z tureckiej szkoły 
w Yahyali. Przyjechali do Lewina aby 
realizować Projekt Językowy Unii 
Europejskiej – Socrates Comenius, 
który przygotowali nauczyciele Gim-
nazjum w Lewinie Brzeskim. Celem 
projektu było przełamanie stereoty-
pów i bliższe wzajemne poznanie się 
oraz wspólna nauka języka angiel-
skiego. Podczas dwóch tygodni spę-
dzonych w Lewinie goście mogli za-
poznać się z historią i dniem dzisiej-
szym Lewina, odwiedzili także Skoro-
goszcz, Łosiów, Brzeg i Opole. Jedną 
z atrakcji był wyjazd do wrocławskiej 
szkoły im. Mustafy Kemala Ataturka 
– bohatera narodowego Turcji. Turec-
cy goście zwiedzili także Warszawę. 

Kontakty pomiędzy gminami się-
gają 1997 roku, kiedy to miesz-

kańcy Szegvaru pospieszyli z po-
mocą poszkodowanemu w powo-
dzi tysiąclecia Lewinowi Brzeskie-
mu. Uroczyste podpisanie umowy 
o współpracy nastąpiło w Szegva-
rze 1 sierpnia 1998 roku w obecno-
ści Ambasadora Polskiego na Wę-
grzech i było kulminacyjnym punk-
tem obchodów Dni Szegvaru. Za-
kres współpracy obejmuje wspiera-
nie wzajemnych kontaktów, organi-
zację wymiany młodzieży, wymianę 
kulturalną oraz gospodarczą.

Dotychczasowym rezultatem 
współpracy było pięć wizyt gości wę-
gierskich w naszej gminie oraz pięć 
wizyt naszych dzieci w Szegvarze. 

W tym roku do Lewina Brzeskie-
go przyjechało 36 węgierskich dzie-

Najważniejszy gość 2007
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see, w którym przepracował dziewięć 
lat. W latach 1967-73 był rezerwistą 
sił powietrznych Amerykańskiej Pie-
choty Morskiej. 

W latach 1985-1987 za prezyden-
tury Ronalda Reagana był dyrekto-
rem generalnym prezydenckiej Ko-
misji ds. Ochrony i Rozwoju Terenów 
Rekreacyjnych, której przewodniczył 
ówczesny gubernator (a obecnie se-
nator USA) Lamar Alexander. W li-
stopadzie 1987 roku został wybrany 
burmistrzem Knoxville.

Jako burmistrz Knoxville Victor 
Ashe nawiązał współpracę z Cheł-
mem w ramach Programu Miast 
Siostrzanych. Chełm dwukrotnie – 
w 1997 i 2000 roku – gościł delegację 
pod jego przewodnictwem. W 1995 r. 
przewodniczył delegacji burmistrzów 
amerykańskich do Izraela, a w 2003 
r. do Ugandy w ramach programu 
walki z HIV/AIDS.

Jako burmistrz poprawił kondycję 
fi nansową miasta poprzez zwiększe-
nie wpływów z funduszy inwestycyj-
nych i zwiększenie wartości wyemi-
towanych obligacji. Koniec jego ka-
dencji zapisał się również powiększe-
niem obszaru krajobrazowych tras 
spacerowych z 8 do 55 km. W tym sa-
mym czasie w ramach prac nad mo-
dernizacją nabrzeża miasto zyskało 
nowoczesne centrum konferencyjne, 
co przyczyniło się do rozwoju tury-
styki. Ashe powołał również w Kno-
xville radę ds. cywilnej kontroli poli-
cji. W styczniu 2004 r. otrzymał na-
grodę przewodniczącego Komisji Ob-
chodów Dnia Martina Luthera Kinga 
za pracę na rzecz poprawy stosun-
ków rasowych. Jednym z najważ-
niejszych zakresów jego działalności 
w ratuszu była ochrona i odbudowa 
obszarów zabytkowych.

14 października 2004 r. amba-
sador Ashe otrzymał Medal Corne-
liusa Amory’ego Pugsleya na szcze-
blu lokalnym. Nagroda przyznawa-
na przez Amerykańską Akademię 
ds. Parków i Rekreacji we współ-
pracy z Fundacją Parku Narodowe-
go jest wyrazem uznania za inicjaty-
wy w zakresie ochrony parków i te-
renów zielonych w czasie piastowa-
nia urzędu burmistrza Knoxville.

W 1995 r.został wybrany preze-
sem Stowarzyszenia Burmistrzów 
Amerykańskich. W 2003 roku został 
uhonorowany Distinguished Public 
Service Award. Pełnił również funk-
cję prezesa Miejskiej Ligi Tennessee. 
Przewodził ponadpartyjnej inicjaty-
wie na rzecz ograniczenia federal-
nych regulacji prawnych nakłada-
jących na stany obowiązki bez jed-
noczesnego zapewnienia środków na 
ich realizację.

Z rąk prezydenta George’a H. W. 
Busha jak i prezydenta Billa Clin-
tona otrzymał nominację do Komi-
sji Doradczej ds. Stosunków Między-
rządowych.

Nominowany przez prezydenta 
George’a W. Busha do zarządu fi rmy 
Fannie Mea w 2001 roku, piastował 
to stanowisko do 24 maja 2004 r. 

Joan Plumlee-Ashe, małżonka 
ambasadora Ashe’a, przez trzyna-
ście lat była nauczycielką w szko-
le podstawowej. Państwo Ashe mają 
dwójkę dzieci: 17-letniego J. Victora 
i 14-letnią Marthę. 

Ambasador Ashe jest zapalonym 
miłośnikiem pieszych wędrówek. 
Jego hobby to również podróżowanie 
oraz czytanie książek historycznych 
i powieści kryminalnych.

Informacja udostępniona przez 
Ambasadę USA w Polsce

ci wraz z nauczycielami – opieku-
nami i ofi cjalna delegacja składa-
jąca się z przedstawicieli samorzą-
du terytorialnego Szegvaru na cze-
le z nowo wybranym Burmistrzem – 
Laszlo Gomesem. 

Program tegorocznej wizyty Wę-
grów skupił się pokazaniu gościom 
uroków miasta i gminy Lewin Brze-
ski oraz zabytków i interesujących 
miejsc w Polsce. Ważnymi elementa-
mi były także wspólne imprezy spor-
towe i kulturalne, na których polska 
i węgierska młodzież wraz z miesz-
kańcami Lewina Brzeskiego mogli 
wzajemnie bliżej się poznać. 

Niemniej najważniejszym punktem 
tegorocznej wizyty była uroczysta 
akademia, na której wręczono tabli-
cę upamiętniającą X rocznicę współ-
pracy. Co więcej, zarówno polska jak 
i węgierska młodzież zaprezentowała 
elementy dorobku kulturowego swo-
ich narodów. Dodatkowo przygotowa-
no wystawę okolicznościową przed-
stawiającą kolejne lata polsko – wę-
gierskiej współpracy, która cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowaniem.

Więcej informacji o naszej współ-
pracy z Węgrami uzyskać można 
na stronach internetowych gminy: 
www.lewin-brzeski.pl

Salam alejkum w Lewinie

Atrakcją było również uczestniczenie 
w zajęciach polskiej szkoły i w ob-
chodach Świąt Wielkiej Nocy.

Wizyta gości tureckich była jed-
nym z elementów całorocznej współ-
pracy ze szkołą w Yahyali, jaką reali-
zowało Gimnazjum w Lewinie Brze-
skim.  

X lat współpracy między 
Lewinem Brzeskim a Szegvarem
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Piłka nożna
Na terenie gminy dynamicznie 

rozwija się sport. Funkcjonuje 6 pił-
karskich klubów sportowych, z któ-
rych przodującymi i odnoszącymi 
największe sukcesy są „Olimpia” Le-
winie Brzeski i „Pogoń” Łosiów. Ten 
sezon piłkarski jest szczególnie uda-
ny dla naszych klubów: „Olimpia” 
znajduje się na 1 miejscu w tabeli 
ligi okręgowej i ma szansę awanso-
wać do IV ligi, a Pogoń w tej samej 
grupie rozgrywek zajmuje 8 miej-
sce. Warto dodać, iż funkcjonowanie 
klubów sportowych (6 klubów pił-
karskich i 1 klubu tenisa stołowego) 
zrzeszonych w Gminnym Zrzesze-
niu Ludowe Zespoły Sportowe fi nan-
suje Gmina Lewin Brzeski. Olimpia 
dysponuje świetnie przygotowanym 
stadionem w Lewinie i dzięki stara-
niom działaczy klubowych posiada 
jedną z najlepiej utrzymanych mu-
raw boiskowych na Opolszczyźnie. 
Natomiast w tym roku Pogoń otrzy-
mała doskonale przygotowany sta-
dion z trybunami i zapleczem sani-
tarnym. 

W lipcu w Przeczy LZS Błękitni 
zorganizował II Turniej Piąstek Pił-
karskich. Puchar Burmistrza Lewi-
na Brzeskiego w tym roku powędro-
wał do klubu sportowego „Olimpia” 
Lewin Brzeski. 

Barcelona Camp Nou 
W czerwcu młodzi piłkarze z wo-

jewództwa opolskiego rywalizowa-
li o wyjazd na Camp Nou w Barce-
lonie, który organizowany jest dla 

Pod patronatem Burmistrza Lewi-
na Brzeskiego podczas Dni Le-

wina rozstrzygnięto konkurs fi lmo-
wy „Lewińskie Oscary”. Adepci sztu-
ki fi lmowej mogli zmierzyć się z tema-
tem krajobrazów, osobliwości i klima-
tu Lewina. Konkurs wygrał fi lm pt. 
”Welcome to Lewin Brzeski” autor-
stwa Wojciecha Kisielińskiego. Film 
można obejrzeć na stronie interneto-
wej Lewina www.lewin-brzeski.pl. 

Konkurs miał charakter otwarty 
i każdy mógł wziąć w nim udział. 

Na zwycięzców oczekiwały atrak-
cyjne nagrody, które wręczała osobi-

Tegoroczne, uroczyste ob-
chody Europejskich Dni Dzie-
dzictwa (EDD) w wojewódz-
twie opolskim zorganizowa-
ne zostały 8 września 2007 r. 
w Strzelnikach, gdzie znajduje 
się wspaniały, gotycki kościół 
fi lialny p.w. Św. Antoniego. 

Podczas uroczystości można było 
posłuchać o historii świątyni, a tak-
że podziwiać XIX-wieczną zabudo-
wę willową wsi. Uczestnicy impre-
zy mieli możliwość zapoznania się 
również ze zwyczajami i obrzęda-
mi związanymi ze żniwami i do-
żynkami oraz posmakowania tra-
dycyjnych potraw. Obchody EDD 
w Strzelnikach uświetniły m.in.: 
miejscowy kabaret, pokaz dawne-
go rzemiosła średniowiecznej wsi 
oraz turniej rycerski. Organizato-
rami imprezy było Stowarzyszenie 
„Brzeska Wieś Historyczna”, Gru-
pa Odnowy Wsi Strzelniki oraz 
Gmina Lewin Brzeski. 

W tym numerze przybliżymy 
Państwu sylwetkę człowieka 
– legendy lewińskiej kultury 
Pana Mariana Kosińskiego. 

Mocnym akcentem podsumowują-
cym dorobek Pana Kosińskiego jest 
otrzymanie na Uroczystej Gali pod-
czas Dożynek Wojewódzkich w Ło-
siowie odznaki honorowej „Za za-
sługi dla województwa opolskiego” 
przyznawanej przez Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego. 

Nie będziemy pisać o datach, 
ale o dokonaniach jubilata, który 
w przyszłym roku będzie obchodził 
jubileusz pięćdziesięciolecia pracy 
na niwie kultury.

Pan Marian Kosiński pasjonuje się 
sztuką, która jak przyznaje obecnie, 
zawsze stanowiła sens jego życia. 
Swoje zainteresowania artystycz-
ne głównie kieruje ku poezji i mu-
zyce. Był prekursorem utworzenia 
w Lewinie Brzeskim ogniska mu-
zycznego, które wraz z rodziną pro-
wadził przez wiele lat. Przez trzy-
dzieści lat był także głową Muzy-
kującej Rodziny Kosińskich. W tym 
czasie zespół nagrał 3 płyty z przy-
gotowanymi przez siebie utworami. 
Przez trzydzieści lat prowadził także 
znany w całej Polsce zespół wokal-
ny „MINIATURKI”, w pracach któ-
rego wzięło udział ponad 150 osób. 
Działalność zespołu była tematem 
wielu nagrań radiowych i fi lmu te-
lewizyjnego, wydano 4 płyty z muzy-
ką, a sam zespół wziął udział w po-
nad 1.500 imprezach artystycznych 
w Polsce. 

Marian Kosiński jest także auto-
rem muzyki do 53 kolęd pod nazwą 
„Kolędy Nadolzia”.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o fundusze UE na inwestycje w fi rmie 
na nieodpłatne konsultacje, które są prowadzone w Centrum Informacji Europejskiej w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 
26, we wtorki i czwartki  w godz. 16.00 – 18.00. Zawsze możesz umówić się telefonicznie z naszym konsultantem: 
nr tel. 510 246 232

W ramach konsultacji przedsiębiorca otrzymuje informację na temat:
• aktualnie dostępnych funduszy UE; 
• ocenę możliwości ich wykorzystania pod kątem planowanych przez niego działań i inwestycji. 

Konsultacja obejmuje: 
• prezentację wytypowanego w oparciu o identyfi kację potrzeb przedsiębiorcy funduszu UE;
• jego warunki i kryteria dostępu; 
• koszty kwalifi kowane; 
• procedury ubiegania się o dofi nansowanie i jego przyznawania; 
• zapoznanie z dokumentacją i terminami;
• wstępną ocenę możliwości uzyskania dotacji. 

Centrum Informacji Europejskiej dodatkowo zapewnia konsultacje na etapie sporządzania wniosku projektowego, 
celem wyeliminowania nieprawidłowości oraz wyjaśnienia wątpliwości co do merytorycznej zawartości wniosku.

Zawsze jesteśmy gotowi do pomocy na etapie realizacji projektu, tak aby przedsiębiorca  nie popełnij błędów 
i otrzymał dotację. 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ!!!
• Fundusze UE dla przedsiębiorców mają charakter bezzwrotnej pomocy;
• Otrzymanie dotacji oparte jest na konkursie projektów;
• Dzięki skorzystaniu z funduszy możesz zaoszczędzić do 65% planowanej inwestycji;
• Zawsze musisz mieć 100% środków na realizacje inwestycji;
• Dotację otrzymasz po zakończeniu realizacji inwestycji; 
• O dotację starasz się na terenie naszego województwa;
• To  nie prawda, że środków jest zbyt mało i że otrzymują je nieliczni;

Informacja o naszym konsultancie:
Jan Klimkiewicz prawnik, trener europejski, uczestnik szeregu szkoleń przygotowujących Polskę do członko-

stwa we Wspólnocie. 
Specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE dla sektora przedsiębiorczości, którego doświadczenie budowane było 

poprzez pomoc i realizację projektów w ramach programów przedakcesyjnych jak i strukturalnych.
Wieloletni pracownik Urzędu Wojewódzkiego, pomagał Opolszczyźnie w wejściu do Unii Europejskiej, a następ-

nie w wykorzystaniu środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Obecnie kierownik działu  Europejskich Dotacji Inwestycyjnych  CTC Polska, Oddział Opole. 
Wykładowca na studiach podyplomowych na:

• Uniwersytecie Opolskim 
• Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu 
• Politechnice Opolskiej 

Znani  i  lubiani
Pan Marian był również długolet-

nim dyrektorem Miejsko – Gminnego 
Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, 
organizatorem licznych imprez mu-
zycznych, teatralnych i poetyckich 
„żywego słowa”. Jest autorem 10 ze-
szytów poetyckich i tomika wier-
szy „Chrystus sosnowy”. Zainicjo-
wał także Ogólnopolskie Spotkania 
Ludzi Kultury, które obywały się na 
terenie całej Polski - również w Le-
winie Brzeskim. Jest także twórcą 
Izby Pamięci, która funkcjonowa-
ła w Lewinie Brzeskim i przechowy-
wała najciekawsze pamiątki z Lewi-
na, w tym z działalności kulturalnej 
prowadzonej przez Pana Mariana. 

Pan Kosiński wielokrotnie był od-
znaczany medalami i tytułami ho-
norowymi za swój wkład w kulturę 
Polską. 

Poniżej przedstawiamy Państwu 
jeden z ulubionych utworów Pana 
Mariana.

NOKTURN
Kocham CIĘ MIŁA
dla każdej tęsknoty
i dla obłoków marzeń
w noc bezsenną
dla blasku gwiezdnych oczu
dla wspólnej zgryzoty
dla codzienności
w swych prawach kamiennej
KOCHAM CIĘ
dla trosk ciągle niezmiennych
tudzież
dla pragnień niespełnionych
dla każdej wiosny promiennej
dla łąki
TOBIE ROZKWIECONEJ
a także dla nadziei
zjedzonego chleba przy wspólnym stole
w czasie tej wędrówki
OD ZIEMI DO NIEBA
w trudzie 
w mozole
KOCHAM CIĘ MIŁA
niepokojem ciszy
w każdym westchnieniu
boć ten niepokój
serce słyszy 
zwłaszcza w milczeniu
KOCHAM CIĘ MYŚLĄ
i pieśnią mej duszy
BŁAGANIEM NOCY…
… nienawiść światła …
modlitwy nie zagłuszy (zagłuszy?)
BÓG NAM POMOCĄ….

Marian Kosiński

CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

Ekspert dla:
• DGA SA
• „Sowa Business” 
•  MAKRO Cash and Carry Opole

WIADOMOŚCI SPORTOWE

najlepszych zawodników w wieku do 
10 lat uczestniczących w VII Turnie-
ju Piłki Nożnej „Z podwórka na sta-
dion”. Patronat nad rozgrywkami 
objęli Leo Beenhakker – trener Re-
prezentacji Polski, FIFA - Międzyna-
rodowa Federacja Piłki Nożnej oraz 
Ministerstwo Sportu i Minister Edu-
kacji Narodowej. Lewin Brzeski był 
gospodarzem meczu fi nałowego roz-
grywek województwa opolskiego. 

Tenis stołowy
W maju natomiast Klub Sporto-

wy „Sokół” z Ptakowic prowadzący 
sekcje tenisa stołowego zorganizo-
wał turnieje tenisowe o Puchar Bur-
mistrza Lewina Brzeskiego. Zawody 
miały charakter otwarty i były roze-
grane w kategoriach szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych oraz w kate-
gorii osób dorosłych. Nagrody ufun-
dowała Gmina Lewin Brzeski i Bank 
Spółdzielczy Grodków – Łosiów.

Karate
Największym sukcesem sporto-

wym szczyci się w tym roku Klub Ka-
rate Kyiokushinkai z Lewina Brze-
skiego, którego zawodnicy w mar-
cu na międzynarodowych zawodach 
Pilatus Cup w Kriens w Szwajcarii 
zdobyli szereg nagród. Bartosz La-
szuk zdobył Vice Mistrzostwo Szwaj-
carii w konkurencji Kata, a Adam 
Cierpisz i Katarzyna Mataniak wy-
walczyli III miejsce w konkuren-
cji knockdown juniorów. Serdeczne 
gratulacje.

Tenis ziemny
Końcem czerwca br. reprezentant 

gminy i zarazem nauczyciel wycho-

wania fi zycznego w Szkole Podsta-
wowej w Skorogoszczy Piotr Mize-
ra zdobył IV miejsce na I Ogólnopol-
skim Turnieju Tenisa Ziemnego Pra-
cowników Oświaty. 

Podnoszenie 
ciężarów

We wrześniu w PSP w Skoro-
goszczy odbył się Pokazowy Turniej 
w Podnoszeniu Ciężarów organizo-
wany przez sekcję podnoszenia cię-
żarów w Skorogoszczy, a w grud-
niu Łosiowskie Towarzystwo Upo-
wszechniania Kultury Fizycznej zor-
ganizowało II Otwarte Mistrzostwa 
o Puchar Burmistrza Lewina Brze-
skiego w wyciskaniu sztangi leżąc. 

Kajaki
Jedną z atrakcji turystyczno – 

sportowych Lewina są organizowa-
ne w miesiącach wiosennych i let-
nich spływy kajakowe Nysą Kłodz-
ką i Odrą. 

Konie
Inna atrakcją jest stadnina koni 

w Skorogoszczy, gdzie oprócz upra-
wiania hippinjgu można wziąć udział 
w zawodach jeździeckich i wyści-
gach konnych organizowanych na, 
jednym z 4 w Polsce, jeździeckim to-
rze wyścigowym. 

Cykling
Teren gminy Lewin Brzeski jest 

bardzo różnorodny i daje wiele sa-
tysfakcji osobom uprawiającym 
sporty rowerowe. Prawie 100 km 
szlak okalający gminę Lewin Brze-
ski jest wprost doskonały na rodzin-
ne i zbiorowe wyprawy rowerowe. 
W Lewinie coraz intensywniej rów-
nież rozwijają się sporty ekstremal-
ne tj. downhill. Mamy nadzieję, że 
uda nam się doprowadzić do realiza-
cji projektu związanego z regulacją 
Nysy Kłodzkiej przez Regionalny Za-
rząd Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, co umożliwi utworzenie wznie-
sienia, z którego mogli będą korzy-
stać także amatorzy sportów ekstre-
malnych.

„Lewińskie oscary”
ście Pani Burmistrz Anna 
Twardowska oraz pomysło-
dawca konkursu Zastępca 
Burmistrza Leszek Paku-
ła. Za zdobycie I miejsca 
Wojciech Kisieliński otrzy-
mał kamerę ufundowa-
ną przez Burmistrza Lewi-
na Brzeskiego. Nagrodę za 
uzyskanie II miejsca w po-
staci aparatu fotografi cz-
nego ufundowanego przez 
fi rmę VIPAK otrzymał Ja-
nusz Kisieliński. Mikro-
wieżę MP3 ufundowaną 

przez Miejsko – Gminny 
Dom Kultury otrzymał 
Andrzej Łazor (III miej-
sce). Uhonorowano tak-
że zdobywcę wyróżnie-
nia – Bartosza Lejcza-
ka, który otrzymał DVD 
ufundowane przez fi r-
mę INTER–COM Toma-
sza Tydora. 

Warto dodać, że kon-
kurs ten będzie cyklicz-
ną imprezą, na którą 
już dzisiaj serdecznie 
wszystkich zapraszamy. 

Europejskie Dni Dziedzictwa w Strzelnikach
Kościół pw. Św. Antoniego wznie-

siono w drugiej połowie XIII w. Wnę-
trze kościoła pokrywa średniowiecz-
na polichromia, której najstarsza 
faza na wschodniej ścianie prezbite-
rium pochodzi z połowy XIV w. War-
stwa późniejsza – przedstawiają-
ca m.in. scenę Pokłonu Trzech Kró-
li pochodzi z połowy XV w. Po prze-
jęciu kościoła przez protestantów 

w 1 połowie XVI w. poli-
chromie zabielono, gdyż 
nie pasowały one do es-
tetyki i liturgii ewange-
lickiej. Odkryto je dopie-
ro przypadkowo w ubie-
głym wieku. 

Kościół w Strzelni-
kach w 2007r. był no-
minowany do konkursu 
„7 cudów Opolszczyzny” 
i jest on najstarszym 
i najcenniejszym obiek-
tem na tzw. Szlaku Poli-
chromii Brzeskich.



7

R E K L A M A
Opolskie dożynki wojewódzkie 2007 w Łosiowie

Foto: A.Mason (www.fotoblog.mason.org.pl)
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R E K L A M A

DNI LEWINA 2007

W październiku rozpoczęto bu-
dowę kanalizacji w Łosiowie 

i Strzelnikach. Jest to element kom-
pleksu sieci kanalizacyjnej odprowa-
dzającej ścieki z terenów gmin Lewin 
Brzeski, Olszanka, Lubsza i Oława. 
W większości inwestycja ta fi nanso-
wana jest ze środków Unii Europej-
skiej – Programu ISPA i pożyczki, któ-
rą uzyskał inwestor Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu 
z funduszy ochrony środowiska. 

Do Łosiowa i Strzelnik może 
w przyszłości dołączyć Różyna, która 
ma przygotowane podłączenie w są-
siedniej miejscowości Kopanie.

Kanalizacja dla Łosiowa i Strzel-
nik znaczy jedno – perspektywę roz-
woju. Zarówno działki budowlane jak 
i inwestycyjne czy usługowe znacznie 
szybciej znajdą nabywców, których 
i tak już nie brakuje w Łosiowie. 

W dniach od 24 do 27 październi-
ka 2007 roku w Poznaniu odby-

ły się - Targi Regionów i Produktów 
Turystycznych Tour Salon. Lewin 
Brzeski w programie turystycznym 
„Fajny Brzeg i ...” na targach w Po-
znaniu reprezentował Rafał Poziem-
ski. Podczas czterodniowego pobytu 
prezentowaliśmy turystyczne atrak-
cje Lewina i całego powiatu brze-
skiego. Jest to nasz pierwszy udział 
w tego typu prezentacji regionu, ale 
też nie ostatni. W najbliższym czasie 

Kanalizacja w Łosiowie i Strzelnikach

Lewin Brzeski 
na targach 
turystycznych 
w Poznaniu
Gmina Lewin Brzeski planuje zwięk-
szyć nacisk na promocję w kierunku 
rozwoju turystyki. 

A atrakcji mamy sporo - m.in. 
urocze centrum Lewina, zabytkowe 
kościoły, prawdopodobnie najpięk-
niejsze Gimnazjum w Polsce, Szlak 
Polichromii Brzeskich, Stobraw-
ski Park Krajobrazowy, Stawy Nie-
modlińskie, oznakowane ścieżki ro-
werowe, spływy kajakowe po Nysie 
Kłodzkiej, czy liczne akweny z czy-
stą wodą ...


