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290 motocykli w Lewinie

guje prawie 2 godzinny koncert zespołu
Biały Dom.

Organizatorami Zlotu byli: Klub Ke−
leris Riders z Lewina Brzeskiego

  ( www.ke ler i s r i −
ders.pl), przy
wsparciu Urzędu
Miejskiego w Le−
winie Brzeskim
oraz Miejsko–
Gminnego Domu
Kultury.

Sponsorami na−
gród byli: Urząd
Miejski, Koło Plat−
formy Obywatel−
skiej w Lewinie
Brzeskim, IEM In−
stalacje elektrycz−
ne Walski Szczy−
gielski, MARPO−
NET Mariola Po−

czątko, Auto−Technika
Bartosz Greszel,
P.H.Sylwek, Mięso−Wę−
dliny−Drób Wiesław Do−
rosz, P.U.H. Rad−Bud,
Auto−Klinika Henryk
Szczerbaty, Inter−Com
Krystyna Zajączkowska−
Tydor.

Serdeczne gratulacje
dla klubu motocyklowego
Keleris Riders za zorgani−
zowanie i zabezpieczenie
pięknej imprezy jaką był
I Zlot Motocyklowy w Le−
winie Brzeskim. Całość
wyszła dobrze dzięki po−
święceniu i zaangażowa−
niu wszystkich członków
klubu.

Klub Keleris Riders
DZIĘKUJE bardzo
wszystkim osobom które
całkowicie bezinteresow−
nie poświęciły swój wol−
ny czas w piątek, sobotę
oraz niedzielę i ciężko
pracowały organizując z
nami zlot.

W sobotę 24
maja 2008 w Lewi−
nie Brzeskim odbył
się I Zlot Motocy−
klowy. Organizato−
rzy zapewnili mnó−
stwo atrakcji: kon−
certy do późnych
godzin nocnych,
konkursy, paradę
motorów na lewiń−
skim rynku, strzela−
nie z tłumika i pale−
nie gumy.

Wielkie wraże−
nie motocykliści
zrobili na Rynku w
Lewinie Brzeskim.
Około 120−140 motocyklistów na swych
lśniących motorach wjechało na Rynek i
po zrobieniu „ronda” stanęli przed Ratu−
szem, gdzie przywitał ich wiceburmistrz
Leszek Pakuła. Mieszkańcy Lewina nie

spodziewali się tak dużej ilości motocy−
kli i byli pozytywnie zaskoczeni. Nikt nie
narzekał na hałas i warkot motorów. Po−
kaz palenia gumy tylko wzmógł efekt, a
piękna parada na Rynku może śmiało
wpisać się na karty historii Lewina Brze−
skiego. Później impreza przeniosła się
na plażę przy akwenie w Lewinie Brze−
skim, gdzie dołączyli kolejni motocykli−
ści. Po przeliczeniu księgi rejestracyjnej
okazało się, że zlot w Lewinie odwiedzi−
ło ponad 290 motocyklistów!

Na plaży uczestnicy zjazdu mogli wziąć
udział w konkursach m.in. strzelania z
tłumika, czy rzutu częściami samochodo−
wymi. Wieczorem rozstrzygnięto rywali−
zację o Puchar Burmistrza − konkurs pcha−
nia „lewińskiego motoru bez paliwa”.
Fani jednośladów mogli z bliska podzi−
wiać czopery, nowoczesne ścigacze, wie−
kowe motory i kultowe marki jak Harleye
i Hondy Goldwing.

Imprezę zwieńczył blok koncertów ze−
społów grających reagae, rock i metal.
Około północy lewińskie Bractwo Rycer−
skie przygotowało pół godzinny pokaz
tańca ognia, który zrobił duże wrażenie
na uczestnikach zlotu. Spośród wydarzeń
muzycznych na szczególne uznanie zasłu−
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Organizowanie takich imprez ma
duże znaczenie dla gminy Lewin Brze−
ski. Po pierwsze stanowią one dosko−
nały początek do rozwoju turystyki na
naszym terenie, a po drugie są
świetną okazją do pokazania walo−
rów turystycznych i krajobrazowych
naszej gminy – stwierdza Zastępca
Burmistrza Lewina Brzeskiego Le−

szek Pakuła. Gmina Lewin Brzeski
posiada wyśmienite obszary do roz−
woju turystyki: duże akweny w Kan−
torowicach i Lewinie, gdzie upra−
wiać można wszystkie sporty wodne,
ponad 100 km szlaków rowerowych
i rowerowo – pieszych czy tor do jaz−
dy konnej. Dotychczas Nysa Kłodz−
ka była terenem dziewiczym – nie−
zagospodarowanym dla potrzeb tury−
styki. Spływ ten, jak i dwa poprzed−

nie, doskonale uzupełnia tę lukę. Za−
interesowanie tego typu imprezami
stale wzrasta, o czym świadczy rosną−
ca z roku na rok liczba uczestników.

Organizatorami spływu byli:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Brzegu, HYDRO−LEW
Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim,
Brzeskie Centrum Kultury, PTTK
Ziemi Brzeskiej oraz Gimnazjum w
Lewinie Brzeskim. Patronat hono−
rowy nad spływem objęły władze
samorządowe powiatu brzeskiego,
w tym Starostwo Powiatowe, Urząd
Miasta w Brzegu oraz Urząd Miej−
ski w Lewinie Brzeskim.

III Spływ Kajakowy
w Lewinie

10 maja br. odbyła się trze−
cia edycja Spływu Kajakowego
Lewin Brzeski−Brzeg. Była to
wprost wymarzona okazja by w
miłym towarzystwie przyjemnie
i  aktywnie spędzić weekend.
Połączenie rekreacji z krajo−
znawstwem pięknego dorzecza
Nysy Kłodzkiej oraz Odry to do−

skonały sposób na aktywny wy−
poczynek.

Spływ rozpoczął się o godz. 9:30
przed jazem w Michałowie, w te−
gorocznym spływie kajakowym
wystartowało blisko 100 uczestni−
ków. Organizatorzy zapewnili 2−
osobowe kajaki turystyczne, kapo−
ki oraz obsługę ratowniczą. Dalej
spływ przebiegał wzdłuż Nysy

Kłodzkiej gdzie ok. godz. 12:30 na
wysokości lewińskiego wodospa−
du uczestnicy mieli krótką przerwę
na przeniesienie kajaków na dolną
część rzeki. Następnie uczestnicy
spływu popłynęli wzdłuż malowni−
czych terenów Stobrawskiego Par−
ku Krajobrazowego przy ujściu
Nysy Kłodzkiej do Odry. Koniec
spływu zaplanowano w Kopaniu k/
Brzegu ok. godz. 15:30, gdzie na
wszystkich czekało ognisko inte−
gracyjne i inne miłe niespodzian−
ki. Dzień zwieńczyło wieczorne
spotkanie na Zamku Piastów Ślą−
skich w Brzegu.

• Łosiowa, gdzie zwiedzającym
zostanie udostępniony kościół p.w.
św. Jana;

• Stroszowic, Różyny, Przeczy,
Małej Nowej Wsi, Saren Małych,
Jasiony, Buszyc i Borkowic, gdzie
zorganizowane zostaną spotkania z
najstarszymi mieszkańcami wsi, któ−
rzy opowiedzą o tym jak po 1945 r.
musieli zostawić swoją ojcowiznę i
zmuszeni zostali do osiedlenia się w
swojej nowej małej Ojczyźnie. W
niektórych miejscowościach zapre−
zentowane zostaną również miejsco−
we zwyczaje oraz tradycyjnie wyko−
nywane, oryginalne produkty.

Organizatorzy serdecznie
zapraszają.

Europejskie Dni
Dziedzictwa 2008 w
Lewinie Brzeskim

nikach, gdzie część edukacyjna
(wykład, prezentacja multimedialna,
spacer z przewodnikiem, pokaz gi−
nących zawodów) będzie przeplata−
ła się z częścią rozrywkową (wystę−
py zespołów, przegląd sygnalistów,
festyn)”.

Władze Gminy – organizatorzy
tegorocznych EDD – zapraszają rów−
nież w niedzielę 21 września 2008
r. do:

• Lewina Brzeskiego, gdzie w
Domu Kultury odbędzie się spotka−
nie połączone z  prezentacją starych
zdjęć miasta oraz ewangelickiego
kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła;

• Skorogoszczy, gdzie m.in. od−
będzie się spacer edukacyjny po
dawnym mieście;

We wrześniu 2008 r. w Polsce,
podobnie jak w większości krajów
europejskich, organizowane będą
obchody Europejskich Dni Dziedzic−
twa (EDD). Imprezy zaplanowano na
dwa weekendy: 13−14 oraz 20−21
września 2008 r. Ogólnopolskie
otwarcie EDD odbędzie się 13 wrze−
śnia w Byczynie.

Leszek Pakuła Zastępca Burmi−
strza w Lewinie Brzeskim: „Podob−
nie jak w ubiegłym roku, Gmina
Lewin Brzeski również aktywnie
włącza się w tę ogólnoeuropejską im−
prezę. Tym razem udział w obcho−
dach EDD zapowiedziało 11 miejsco−
wości z naszej gminy. Gminna
impreza odbędzie się 20 wrze−
śnia 2008 r. (sobota) w Strzel−

· Michał Bednarz z LUKS Po−
dium Kup − w kategorii chłopców
z rocznika 1995/1994;

· Thomas Greschutz z LUKS Po−
dium Kup − w kategorii chłopców
z rocznika 1993/1992;

· Grażyna Biśto – Warsztaty Te−
rapii Zajęciowej Brzeg – Bieg Nie−
pełnosprawnych kobiety;

· Mariusz Kopij – Warsztaty Te−
rapii Zajęciowej Brzeg – Bieg Nie−
pełnosprawnych mężczyźni;

· Anna Muszak – z Lubszy – bieg
główny kobiet;

· Łukasz Pańkowski – z Gier−
szowic – bieg główny mężczyzn.

Organizatorami imprezy byli
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Urząd Marszałkowski Wojewódz−
twa Opolskiego, Rada Główna
Zrzeszenia LZS w Warszawie, Wo−
jewódzkie Zrzeszenie LZS w Opo

Wojewódzkie Biegi Uliczne
· Iwona Robak z PSP w Lewi−

nie Brzeskim − w kategorii dziew−
cząt z rocznika 1999/1998;

· Aleksandra Pańkowska z PSP
Olszanka − w kategorii dziewcząt
z rocznika 1997/1996;

· Aleksandra Sarnicka – z PG
Domaszowice − w kategorii dziew−
cząt z rocznika 1995/1994;

· Justyna Jendro z LUKS Po−
dium Kup − w kategorii dziewcząt
z rocznika 1993/1992;

· Kacper Barszcz z PSP Doma−
szowice – w kategorii chłopców
z rocznika 2000 i młodsi;

· Mikołaj Barszcz z PSP Doma−
szowice − w kategorii chłopców z
rocznika 1999/1998;

· Michał Bąbolewski z PSP
Lewin Brzeski −  w kategorii
chłopców z rocznika 1997/
1996;

1 maja 2008 roku w Lewinie
Brzeskim odbyły się po raz ko−
lejny Wojewódzkie Biegi Ulicz−
ne.

Impreza miała charakter otwar−
ty, a uczestnicy podzieleni zostali
na 14 kategorii wiekowych od
dzieci poniżej ósmego roku życia
do osób dojrzałych. W sumie w
biegach wzięło udział prawie 150
uczestników ze wszystkich kate−
gorii wiekowych będących repre−
zentantami 5 gmin: Lewina Brze−
skiego, Dobrzenia Wielkiego, Do−
maszowic, Olszanki i Lubszy.

Najlepsi wśród nich otrzymali
nagrody, medale i dyplomy.

 A byli wśród nich:
· Zofia Sarnicka z PSP Doma−

szowice – w kategorii dziewcząt z
roczników 2000 i młodsze;

wartości olimpijskich w codzien−
nym życiu. Następnie zapalono
symboliczny znicz olimpijski, wcią−
gnięto na maszt flagę i odczytano
apel olimpijski. Głównym punktem

programu była
r y w a l i z a c j a
sportowa mło−
dzieży repre−
zentującej szko−
ły podstawowe,
gimnazjalne i
ponad gimna−
zjalne w bie−
gach przełajo−
wych.

J e s t e m
wielką zwolen−
niczką organizo−
wania tego typu
imprez – stwier−
dza Burmistrz
Lewina Brze−
skiego Anna
Twardowska,

tym bardziej, że sport uczy młodzież
zachowań, które w dorosłym życiu za−
wsze się sprawdzą: zdrowej rywaliza−
cji, dążenia do osiągnięcia celu, sys−
tematycznej pracy i ciągłego samodo−
skonalenia się. Istotna była także moż−
liwość konfrontacji młodzieży z oso−
bami, które odniosły sportowy sukces
na arenie międzynarodowej. Takie
spotkania zawsze działają mobilizu−

Dni Olimpijczyka w Lewinie
Janusz Trzepizur – uczestnicy Olim−
piady w Moskwie (1980).
Ideą organizacji Dni Olimpijczyka w
Lewinie jest propagowanie idei
olimpijskich wśród młodzieży oraz

wykazania zebranej młodzieży, że
rywalizacja sportowa powinna to−
czyć się w duchu fair play, służyć
promowaniu „sportowych zacho−
wań” w życiu codziennym.

Imprezę otworzyła Burmistrz Lewi−
na Brzeskiego Anna Twardowska
witając wszystkich zebranych
przedstawiając jednocześnie istotę

10 kwietnia 2008 roku w Lewi−
nie Brzeskim odbyła się wyjątkowa
sportowa impreza – Wojewódzka
Inauguracja Dni Olimpijczyka. Go−
spodarzem imprezy był Klub Olim−
pijczyka funk−
cjonujący przy
Gimnazjum w
Lewinie Brze−
skim, a współor−
g a n i z a t o r a m i
Gmina Lewin
Brzeski i Woje−
wództwo Opol−
skie. Swój wkład
w imprezę miał
również LZS z
Lewina Brze−
skiego.

W uroczysto−
ściach wzięły
udział władze
Lewina i Woje−
wództwa Opol−
skiego oraz
przedstawiciele
szkół podstawowych, gimnazjal−
nych i ponad gimnazjalnych. Hono−
rowymi gośćmi byli uczestnicy
Olimpiad: Pani Halina Aszkieło−
wicz–Wojno – uczestniczka Olimpia−
dy w Meksyku (1968), Panowie
Ryszard Podlas i Jan Brzeźny
uczestnicy Olimpiady w Montrealu
(1976) oraz Panie Danuta Bułkow−
ska, Maria Kornek–Żabińska i Pan

jąco. Wielkie gratulacje należą się or−
ganizatorom, którzy świetnie przygoto−
wali zawody.

Szkoły zaprezentowały także
przygotowane przez siebie progra−
my artystyczne. Kulminacyjnym
punktem programu było wręczenie
przez Olimpijczyków nagród i pu−
charów zwycięzcom biegów przeła−
jowych.

Młodzież miała również niespoty−
kaną szansę spotkać się i porozma−
wiać z najlepszymi z najlepszych –
honorowymi gośćmi uroczystości.
Na spotkaniu padły istotne pytania
związane ze sportem i życiem zawo−
dowym Olimpijczyków.

Całość imprezy zakończyła się
wspólnym posiłkiem na wolnym po−
wietrzu przygotowanym przez
przedstawicieli LZS z Lewina.
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wspólnej zabawy. Nie zapomniała
jednakże o tych, którzy ostatnio ode−
szli – minutą ciszy uczczono śmierć
zasłużonego działacza sportowego
oraz społecznego, doktora Mieczy−
sława Kawiaka.

Ten dzień upłynął pod znakiem
muzyki i zabawy. Publiczność mogła
zobaczyć biesiadę góralską, obejrzeć
występy najmłodszych mieszkańców
naszego miasta, pobawić się przy

koncercie zespołu Bayer
Full i potańczyć do białego
rana przy skocznej muzyce
granej przez zespół Transfer.
Elektryzującym punktem
programu był występ Brac−
twa Rycerskiego „Kuźnia” −
Grupy Tańca ognia z Lewina
Brzeskiego.

Najwięcej atrakcji organi−
zatorzy przewidzieli na nie−
dzielę: Turniej Sołectw, zawo−
dy wędkarskie, koncerty ze−
społów: WEGA oraz Kilersi.
W sumie w trakcie trwania
Dni Lewina trudno było się
nudzić – każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Trzydniową
imprezę zakończył dziesięcio−
minutowy pokaz sztucznych
ogni, jakiego Lewin Brzeski
dawno nie widział.

Dni Lewina’2008
JUJO grający melodyjne reagae, ska
i szukający inspiracji w wielu nurtach
muzycznych.

W sobotę Burmistrz Lewina Brze−
skiego Pani Anna Twardowska uro−
czyście otworzyła obchody Dni Le−
wina zapraszając wszystkich do

W dniach 16 – 18 maja br.
całe miasto i gmina miały możli−
wość uczestniczenia w corocz−
nym święcie Lewina Brzeskiego.
I tym razem, mimo zmiennej pogo−
dy, zabawom nie było końca. W pią−
tek gwiazdą wieczoru był zespół PA−

stworzenia szybowców, latawców
czy balonów.

Grupa ciągle intensywnie
pracuje nad tworzeniem no−
wych obiektów. Obecnie
chlubą modelarzy jest rekon−
strukcja jachtu „MARY” i okrę−
tu żaglowego „WAZA” będące−
go okrętem żaglowym korony
szwedzkiej.

Modelarze mają daleko idą−
ce plany z wiązane z rozwojem
modelarstwa w Lewinie i
pragną powrócić do dawnych
świetnych tradycji lewińskiego
modelarstwa. Już teraz zaczy−
nają brać udział w zawodach,
które stanowią chrzest bojowy
dla młodych adeptów. Planują
także w przyszłości organizo−
wać na akwenie w Lewinie za−
wody redukcyjnych modeli pły−
wających.

Restauracja modelarstwa
w Lewinie

ja Lewandowskiego swoją przygo−
dę z tego typu hobby zaczynają od

Turniej Sołectw
już za nami

Kategoria korowód:
· I nagroda: RÓŻYNA – puchar i

nagrodę rzeczową w kwocie 300 zł;
· II nagroda: SARNY MAŁE –

puchar oraz nagrodę rzeczową w
kwocie 200 zł;

· III nagroda: OLDRZYSZOWI−
CE – puchar oraz nagrodę rze−
czową w kwocie 100 zł;

Kategoria autoprezentacja:
· I nagroda: STROSZOWICE –

puchar oraz nagrodę rzeczową w
kwocie 300 zł;

· II nagrodę: SARNY MAŁE –
puchar oraz nagrodę rzeczową w
kwocie 200 zł;

· III nagrodę: RÓŻYNA – pu−
char oraz nagrodę rzeczową w
kwocie 100 zł;

Kategoria konkurencje turniejowe:
· I nagroda: OLDRZYSZOWI−

CE – puchar oraz nagrodę rze−
czową w kwocie 800 zł;

· II nagroda: STROSZOWICE
– puchar oraz nagrodę rzeczową w
kwocie 600 zł;

· III nagroda: SKOROGOSZCZ
– puchar oraz nagrodę rzeczową w
kwocie 300 zł.

Nagrody dla zwycięzców ufun−
dowali: Burmistrz Lewina Brze−
skiego, Cukrownia „Wróblin” S.A.,
Miejsko–Gminny Dom Kultury w
Lewinie Brzeskim, Izba Rolnicza
w Opolu oraz Bank Spółdzielczy
Grodków – Łosiów.

Jedną z największych atrak−
cji obchodów Dni Lewina było
przeprowadzenie XIV Turnieju
Sołectw. Konkurs odbył się 18
maja w godzinach od 14.00–
17.00, udział wzięło w nim 6
drużyn reprezentujących sołec−
twa: Łosiów, Oldrzyszowice,
Różyna, Sarny Małe, Skoro−
goszcz i Stroszowice.

Jak co roku była to kapitalna im−
preza i pomimo deszczu wszyscy
uczestniczy turnieju wykazywali się
dobrym humorem oraz chęcią do ry−
walizacji, co spowodowało, że tur−
niej dostarczył  zarówno widzom jak
i uczestnikom wielu emocji – stwier−
dza Zastępca Burmistrza Lewina
Brzeskiego. Tego typu imprezy dają
niepowtarzalną okazję do tego, aby
poznać się bliżej, tym bardziej, że at−
mosfera zabawy sprzyja nawiązywa−
niu nowych kontaktów. Turniej so−
łectw jak co roku pokazał, które so−
łectwa rozwijają się najbardziej
prężnie i stanowią doskonały przy−
kład zjednoczonych i funkcjonują−
cych społeczności lokalnych przygo−
towanych do realizacji wspólnych
celów.

Rywalizacja obejmowała 3 kon−
kurencje, po przeprowadzeniu
wszystkich jury w składzie: Prze−
wodnicząca – Urszula Smolińska,
oraz członkowie  Ewa Warchał i
Waldemar Włodek postanowiło
przyznać następujące nagrody:

Lewiński grupa modelarzy
nieprzerywalnie funkcjonuje
już 3 rok jednakże tradycje
modelarstwa w Lewinie się−
gają lat sześćdziesiątych
ubiegłego wieku i wtedy od−
nosiło wielkie sukcesy za−
równo na arenie krajowej jak
i międzynarodowej zdobywa−
jąc medale i biorąc udział w
wystawach międzynarodo−
wych.

Obecnie modelarstwo rozpo−
wszechniane jest wśród naj−
młodszych, co powoduje, że je−
denaścioro dzieci spotyka się
na środowych zajęciach w go−
dzinach od 16 – 20 tworząc
piękne modele redukcyjne pły−
wające, ślizgi elektryczne i spa−
linowe czy szybowce. Począt−
kujący modelarze pod czujnym
okiem instruktorów Władysła−
wa Chuchrowskiego i Andrze−

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Lewinie Brzeskim

zaprasza

do biblioteki w godzinach otwarcia:
wtorek – piątek: 1000 – 1800

sobota:  900 – 1300

NA WYSTAWĘ

ZWIERCIADŁO
SWOICH CZASÓW

Poczówki z kolekcji Pawła Banasia

Wystawę można oglądać
do 28 czerwca 2008 r
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niepełnosprawnych, integracja z
młodzieżą i dziećmi ze szkół, har−
cerzami, lokalną społecznością.
Dla mnie – mówi Burmistrz Lewi−
na Brzeskiego Anna Twardowska
– tego typu imprezy mają znaczenie
ogromne – pozwalają na integrację
nas, tak często zabieganych, z oso−
bami niepełnosprawnymi, które
przecież często prowadzą fantastycz−
ne życie społeczne, realizują się w
działalności sportowej czy artystycz−
nej.

Impreza przebiegała w atmosfe−
rze wesołej wspólnej zabawy.
Tego rodzaju zawody stanowią
również znakomitą formę terapii
osób niepełnosprawnych.

III Wojewódzkie Zawody
Osób Niepełnosprawnych w
Lewinie sponsorowali:

Starostwo Powiatowe w Brzegu,
Gmina Lewin Brzeski, Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych Oddział Opolski,
Bank Spółdzielczy Grodków –
Łosiów, MERA Schody S.A., Inet
System Grzegorz Chrzanowski,
PGF Wrocław, Danuta i Roman Pu−
dło apteka „Pod Wawrzynem”, Ce−
mentownia ODRA w Opolu, Opol−
skie Stowarzyszenie Edukacyjne,
Warsaw Airport Service w Warsza−
wie, Patrycja Wolińska – podsekre−
tarz stanu w Ministerstwie Infra−
struktury, Transportowy Dozór
Techniczny w Warszawie, Instytut
Transportu Samochodowego w
Warszawie.

Organizatorzy wszystkim ser−
decznie dziękują.

III Zawody Sportowe
Osób Niepełnosprawnych

kiermasz prac uczestników Warsz−
tatu Terapii Zajęciowej.

Impreza została wzbogacona o
pokaz wyciskania ciężarów osób
niepełnosprawnych.

Ostatnim punktem programu za−
wodów sportowych był bieg inte−
gracyjny z udziałem Tomasza Ko−
stusia – członka Zarządu Woje−
wództwa oraz wszystkich zawodni−
ków i zaproszonych gości.

O godzinie 14.30 nastąpiło de−
korowanie zwycięzców oraz wrę−
czanie nagród. Wszystkie drużyny
biorące udział w zawodach nagro−
dzone zostały pucharami, dyploma−
mi oraz nagrodami rzeczowymi
ufundowanymi przez sponsorów.
Ogólnie zwycięzcą III Wojewódz−
kich Zawodów Sportowych Osób
Niepełnosprawnych w Lewinie
Brzeskim został Warsztat Terapii
Zajęciowej w Namysłowie.

Prezes Stowarzyszenia Przyja−
ciół i Osób Niepełnosprawnych
Robert Laszuk: przygotowanie zawo−
dów to zawsze wielki wysiłek orga−
nizacyjny i ogromny nakład pracy
dla Zarządu Stowarzyszenia i osób
zatrudnionych w WTZ w Lewinie
Brzeskim. Jednakże zawsze dzień po
imprezie wszyscy budzimy się z myślą
dobrze spełnionego obowiązku, a ra−
dość niepełnosprawnych uczestni−
ków wynagradza wszelkie niedogod−
ności i trudy, które ponosimy pod−
czas prac przygotowawczych.

Celem zawodów było rozwijanie
umiejętności sportowych osób
niepełnosprawnych, zdrowa, spor−
towa rywalizacja i współzawodnic−
two, integracja i przyjaźnie osób

31 maja 2008 roku w Gim−
nazjum w Lewinie Brzeskim
odbyły się III Wojewódzkie Za−
wody Sportowe Osób Niepełno−
sprawnych.

Jest to jedna z największych im−
prez tego typu w województwie
opolskim. Organizatorami zawo−
dów byli: Stowarzyszenie Przyja−
ciół i Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” w Lewinie Brze−
skim, Warsztat Terapii Zajęciowej
w Lewinie Brzeskim oraz zespół
Parafialny „Caritas” w Skorogosz−
czy. W zawodach udział wzięły
Warsztaty Terapii Zajęciowej z
województwa opolskiego oraz za−
przyjaźnione warsztaty z Wałbrzy−
cha, patronat nad imprezą objął
Poseł RP Tadeusz Jarmuziewicz.

Zawody rozpoczęto zapaleniem
znicza olimpijskiego przez Pana
Krzysztofa Ślęczka – znakomite−
go pływaka, siedmiokrotnego mi−
strza olimpijskiego, wielokrotne−
go Mistrza Europy i Świata oraz
uczestniczkę Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Lewinie Brzeskim
Panią Dorotę Cierpisz. Uczestni−
cy zawodów brali udział w takich
konkurencjach jak: rzut worecz−
kiem do tarczy, trójbój siłowy,
wyścig na hulajnodze, tor prze−
szkód na czas, wyścig – rywaliza−
cja zaprzęgów, wyścig – sztafeta
pociągów, wyścig – tor przeszkód
na wózkach inwalidzkich, tenis sto−
łowy, jazda na rowerze stacjonar−
nym, rzut piłeczką do tarczy, pił−
ka nożna oraz przeciąganie liny.
W zorganizowany został również

· Wyróżnienia: Katarzyna Wło−
dek, Marta Malinowska, Kamil Le−
wandowski, Ewa Stojanowska,
Wiktoria Smolin, Natalia Kula

Grupa wiekowa: klasy I – III
· I miejsce – Łukasz Olbert
· II miejsce – Maciej Kulig
· III miejsce – Kacper Grabny
·Wyróżnienia: Milena Rychtow−

ska, Kacper Tworzydło, Kamil
Baucz

Grupa wiekowa: klasy IV – VI
· I miejsce – Dominika Basik
· II miejsce – Andrea Czaja
· III miejsce – Justyna Grana−

towska
· Wyróżnienia: Żaneta Kraszew−

ska, Paulina Balsiewicz, Krzysztof
Gąsiorowski

Serdecznie gratulujemy !!!

Młodzi adepci sztuki
recytatorskiej

28 maja 2008 roku w Miej−
sko – Gminnym Domu Kultury
w Lewinie Brzeskim odbył się
I Miejski Konkurs Recytator−
ski.

Organizatorami imprezy były
Miejska i Gminna Biblioteka Pu−
bliczna oraz Publiczna Szkoła Pod−
stawowa w Lewinie Brzeskim.

W konkursie wzięli udział
przedstawiciele trzech grup wie−
kowych: przedszkolaków, klas I –
III i najstarszych dzieci z klas IV –
VI.

Wyniki konkursu:
Grupa wiekowa: przedszko−

laki:
· I miejsce − Julia Mazur
· II miejsce – Dominika Ruto−

wicz
· III miejsce – Emilia Tworzydło

mało, aby lewińskie kino potrafiło
się utrzymać. Średnia cena biletu
wstępu to 8 – 10 zł, a wynajem fil−
mu na 1 projekcję kosztuje Dom
Kultury od 500 do 1500 zł w przy−
padku prezentowania premiery.
Niestety finanse w tej materii sta−
nowią istotną kwestię, tym bar−
dziej, że w budżecie Domu Kultu−
ry na 2008 rok nie przewidziano
środków na ten cel.

− red. Jak Pan widzi w tej sy−
tuacji przyszłość lewińskiego
kina?

− TT. Nie poddajemy się. Liczy−
my, że zainteresowanie mieszkań−
ców naszą nową ofertą będzie ro−
sło. W tym roku zaplanowaliśmy
jeszcze projekcję 2 polskich fil−
mów: tematem pierwszego będzie
życie papieża Jana Pawła II. Drugi
natomiast to komedia pod robo−
czym tytułem „Zamiana miejsc”,
której tematem przewodnim bę−
dzie wątek zamiany ról pomiędzy
braćmi pełniącymi funkcje (sic!!)
prezydenta i premiera. Ważnym
jest, że film ten będzie miał dosko−
nałą polską obsadę.

− red. Kończąc naszą rozmo−
wę czego życzyć instytucji pro−
wadzącej kino?

− TT. Fajnych filmów i rozrasta−
jącej się rzeszy kinomanów.

− red. Dziękuję za rozmowę.

Czy kino w Lewinie
ma przyszłość?

Wywiad z Dyrektorem Miejsko – Gminnego Domu Kultury w
Lewinie Brzeskim – Tadeuszem Tadlą

− TT. Pomimo tego, iż szeroko
rozreklamowaliśmy wśród miesz−
kańców ten film, wstęp na niego
był bezpłatny, a dodatkową
atrakcją było spotkanie z głównym
odtwórcą roli męskiej Panem Ta−
deuszem Szymków frekwencja
była bardzo niewielka – na projek−
cję przyszło nieco ponad 20 osób.

− red. To faktycznie niewiele
jak na 13 tysięczną gminę. Czy
zawsze frekwencja w kinie jest
tak niewielka?

− TT. Otwierając kino liczyliśmy
na znacznie większe zainteresowa−
nie – niższe ceny, na miejscu, am−
bitne i dobre kino miały być re−
ceptą dla tych, którzy narzekali na
komercję kinopleksów. Z czego
wynika tak małe zainteresowanie
lewińskim kinem trudno określić.
Staramy się prezentować fajne i
ciekawe filmy: komedie, obycza−
jowe czy filmy wojenne. Dotych−
czas największym zainteresowa−
niem cieszył się jeden z pierw−
szych wyświetlanych filmów –
amerykański „III Batalion”.

− red. Czy wyświetlanie filmów
w Lewinie jest rentowne?

− TT. Średnio na projekcję przy−
chodzi 5 – 7 osób. A to niestety za

− red.− Panie Dyrektorze –
pomysł utworzenia w Lewinie
kina zrodził się już dawno
temu. Jak to się stało, że po−
wstało dopiero w zeszłym
roku?

− TT. – Istotnie, kilkanaście lat
po likwidacji starego lewińskie−
go kina w rozmowach z miesz−
kańcami gminy coraz częściej
pojawiał się temat odtworzenia
idei wyświetlania filmów w Le−
winie. Do ubiegłego roku nie
było to jednak możliwe ze wzglę−
dów sprzętowych – ekran kino−
wy wprawdzie Dom Kultury
kupił już wcześniej, jednakże
brakowało odpowiedniego pro−
jektora.

W dobie dzisiejszej techniki już
nie mieliśmy takiego problemu –
zakupiliśmy nowoczesny sprzęt i
w ubiegłym roku podpisaliśmy
umowy z dystrybutorami filmów
polskich i zagranicznych. I od tam−
tej pory wyświetliliśmy już 14 fil−
mów. Wśród nich znalazły się za−
równo polskie jak i zagraniczne
produkcje.

− red. Ostatnią projekcją był
polski film „Lekarz drzew”.
Czy cieszył się dużym zaintere−
sowaniem widzów?

Podziękowania dla sponsorów
Święta Róży w Różynie:

Szanowni Państwo,
To również dzięki Waszej uprzejmości po raz drugi możemy uczestni−

czyć w tym przepięknym i kwiatowym Święcie Róży w Różynie. Chcie−
libyśmy Wam serdecznie podziękować za pomoc, którą nam okazaliście,
a bez której na pewno nie udało by nam się zorganizować tego wspania−
łego święta.

Pragniemy szczególnie podziękować:
Gospodarstwo Rolne Zwanowice – Stanisław Pietras;
Agropol – Stanisław Krawiec i Marian Olejnik;
Elman – Kazimierz Mandra;
Chempest Łosiów – Aleksander Korczyński i Wiesław Rusin;
Mc Donald’s – Mieczysław Gaweł;
Gospodarstwo ekologiczne – Andrzej Wajnarowski;
Agnieszka Jany – Pełech i Waldemar Pełech;
Szkółkarstwo Drzewek Ozdobnych Łosiów – Katarzyna i Artur Kna−

pik;
Szkółkarstwo Drzewek Ozdobnych Pisarzowice – Klaudiusz Kulas.

Pragniemy również podziękować wszystkim osobom, które przyczy−
nią się do organizowania Święta Róży w Różynie.

Serdecznie dziękujemy,
Sołectwo Różyna,

Sołtys i Rada Sołecka w Różynie, Gmina Lewin Brzeski
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łamach miesięcznika Literatura. Zy−
skała rozgłos i uznanie krytyki już od
swoich pierwszych powieści: Moje
życie z Marlonem Brando (1976), Po
tamtej stronie śmierć (1977). Nie
mniejszym sukcesem były jej na−
stępne książki: Kontredans (1983),
Innego życia nie będzie (1987), Post−
scriptum (1989), Hiszpańskie oczy
(1990), Listy miłości (1991), saga
Panny i wdowy (1991−1993), Rosyjski
kochanek (1996) czy Niemiecki ta−
niec (2000). W ostatnich latach Ma−
ria Nurowska wydała  m. in. powieść
biograficzną  o Ryszardzie Kukliń−
skim Mój przyjaciel zdrajca (2004),
trylogię ukraińską, na którą złożyły
się powieści Imię twoje… (2002),
Powrót do Lwowa (2005) i Dwie mi−
łości (2006). W 2006 roku ukazał się
autobiograficzny tom Księżyc nad Za−
kopanem, a w tym roku – książka o
legendarnym już dowódcy Włady−
sławie Andersie pt.  Anders. Jej książ−
ki zostały przetłumaczone na kilka−
naście języków, we Francji i w Niem−
czech były bestsellerami.

Maria Nurowska
wiańską na Uniwersytecie Warszaw−
skim. Debiutowała w 1974 r. na

Powieściopisarka i nowelistka.
Ukończyła filologię polską i sło−

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Lewinie Brzeskim

zaprasza na spotkanie autorskie z

Marią Nurowską
Spotkanie odbędzie się w ramach

Dyskusyjnego Klubu Książki
19 czerwca 2008 roku o godzinie

19.00 w czytelni biblioteki

jest drogą, kierunkiem, lekarstwem
w poznaniu i leczeniu naszych czę−
sto niezdrowych dusz. Jest STOP −
em, odpoczynkiem , zatrzymaniem
się (w środku puszczy) w dzisiej−
szym pędzie za.......tak dokładnie nie
wiadomo za czym (bo nie ma kiedy
zastanowić się nad celem w tym
życiu).

Dla mnie film jest inspiracją do
przemyśleń nad wartościami w życiu
które dziś się tak bardzo przewarto−
ściowały ,nad relacjami w małżeń−
stwie i rodzinie.

Ten film to także refleksja nad sa−
motnością , lękami , zauroczeniem.
„Lekarz Drzew” to film który rozpo−
czyna się po obejrzeniu ...i trwa ....i
żyje ....w nas na co dzień. Dziękuję
twórcom tego filmu za czas który zy−
skałam dla siebie.

Anna Sambor

Film, który rozpoczyna
się po obejrzeniu

cymi mi przy oglądaniu, nad pięk−
nem przyrody , nad bohaterami fil−
mu, nad budzącymi ciekawość rekwi−
zytami takimi jak: nóż, domek dla

lalek, plac zabaw, lustro, groby, tory,
praca którą zajmował się Szymon.

Bohaterowie filmu to trzy osoby,
ludzie na rozstajach swych życio−
wych dróg spotykający się ze sobą,
ich losy splatają się, obserwujemy
ich rozterki i inne towarzyszące uczu−
cia.

Film „ Lekarz Drzew „ nie jest „wy−
pełniaczem czasu „. W mojej ocenie

Film obejrzałam z marszu, zupeł−
nie przez przypadek. Zrobił na mnie
niesamowite wrażenie, chociaż na
początku nie wiedziałam o co chodzi.
Piękne krajobrazy na filmie, przypo−
mniały mi przyrodę z jaką spotkałam
się na ścieżkach rowerowych w oko−
licach Lewina Brzeskiego, Nysy i
Odry. W filmie przewijają się trzy
postacie, które wzbudziły we mnie
na przemian niepokój i ciekawość.
Na pierwszy rzut oka niezrozumiała
fabuła, niezrozumiała treść, zupełnie
coś innego od dotychczas oglądanych
seriali, w których wszystko podane
jest na tacy, ale to tylko pierwsze wra−
żenie − dzisiaj o tym wiem.

Po projekcji filmu było spotkanie
z aktorem panem Tadeuszem Szym−
ków. Powiedział: ten film trzeba obej−
rzeć jeszcze raz. Zainspirował mnie
tym do przemyśleń. Zaczęłam zasta−
nawiać się nad uczuciami towarzyszą−

Ogłoszenie o wyborach do
Rady Samorządu Miasta

Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza mieszkańców na zebranie
wyborcze do Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski, które odbę−
dzie się w sali Miejsko − Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim
w dniach: 

· 16 czerwca 2008r. o g.18.00 (okręg nr 1),
· 17 czerwca 2008r. o g.18.00 (okręg nr 2),
· 18 czerwca 2008r. o g.18.00 (okręg nr 3).

ste otwarcie plaży i strzeżonego
kąpieliska w Lewinie Brzeskim

25−28.06.2008 – wycieczka
do Wilna organizowana przez
SMT „W drodze” z siedzibą w
Skorogoszczy

28.06.2008 – Festyn w
Chróścinie

30.06 – 07.07.2008 − „We−
sołe Wakacje 2008 w Lewinie”
zajęcia dla dzieci i młodzieży z
Łosiowa i Skorogoszczy w Świe−
tlicy Terapeutycznej w Lewinie
Brzeskim

LIPIEC 2008
Lipiec – Nocne Zawody Węd−

karskie
03 – 13.07.2008 – XI Ogól−

nopolski Plener Malarski
05.07.2008 – Festyn w Prze−

czy
05.07.2008 – Turniej Piątek

Piłkarskich
12 – 13.07.2008 – 50−cio

lecie Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim

WYDARZENIA W GMINIE
LEWIN BRZESKI

15.06.2008 – Piknik Rodzinny
organizowany przez Przedszkole
Publiczne Nr 2 w Lewinie Brze−
skim

15.06.2008 – Festyn Rodzin−
ny organizowany przez Przedszko−
le Nr 1 w Łosiowie

15.06.2008 – Zawody spinnin−
gowe z obiektów pływających –
żwirownia Lewin Brzeski

20.06.2008 – Ognisko Rodzin−
ne dla dzieci i rodziców organizo−
wane przez Świetlicę Terapeu−
tyczną w Lewinie Brzeskim wraz
OSP

21.06.2008 – Otwarcie plaży i
strzeżonego kąpieliska w Lewinie
Brzeskim

21.06.2008 – Dni Otwartych
Drzwi w OODR w Łosiowie

23 – 27.06.2008 – „Wesołe
Wakacje 2008 w Lewinie” zajęcia
dla dzieci i młodzieży z Lewina
Brzeskiego w Świetlicy Terapeu−
tycznej w Lewinie Brzeskim

24.06.2008 – Noc Świętojań−
ska w Lewinie Brzeskim i uroczy−

CZERWIEC –
WRZESIEŃ’ 2008

CZERWIEC 2008
07.06.2008 – Festyn w Mi−

kolinie
08.06.2008 – Piknik pod

Pałacem organizowany przez
Gimnazjum w Lewinie Brze−
skim

11.06.2008 – Puchar Okrę−
gu Opolskiego w piłce nożnej w
Lewinie Brzeskim

13.06.2008 – Spotkanie z
rodzicami z okazji Dnia Matki i
Ojca organizowane przez Świe−
tlicę Terapeutyczną w Lewinie
Brzeskim

14.06.2008 – Zakończenie
sezonu piłkarskiego

14.06.2008 – Święto Róży
w Różynie

14.06.2008 – Festyn Ro−
dzinny organizowany przez
Szkołę Podstawową w Skoro−
goszczy

13.07.2008 – Wernisaż XI
Ogólnopolskiego Pleneru Malar−
skiego

19.07.2008 – Festyn w Sar−
nach Małych

26.07.2008 – Festyn w Buszy−
cach

27.07.2008 – Festyn Jakubowy
w Skorogoszczy

SIERPIEŃ 2008
Sierpień – Rozpoczęcie rozgry−

wek piłkarskich 2008/2009 – run−
da jesienna

02.08.2008 – Festyn w Stro−
szowicach

09.08.2008 – Festyn we Wro−
nowie

25 – 28.08.2008 – Warsztaty
taneczne dla dzieci 7−14 lat „Tańczy−

my co nam w duszy gra” w ra−
mach akcji Lato w Mieście.

30.08.2008 – Festyn w Ja−
sionie

30.08.2008 – Festyn dla
mieszkańców Lewina Brze−
skiego na zakończenie waka−
cji

WRZESIEŃ 2008
07.09.2008 – Dożynki para−

fialne w Łosiowie
13.09.2008 – Europejskie

Dni Dziedzictwa cz.I (Sołectwa
Gminy Lewin Brzeski)

14.09.2008 – Dożynki
Gminne’2008 w Różynie

20.09.2008 – Europejskie
Dni Dziedzictwa cz.II − finał w
Strzelnikach

pompownią stanowi cenny przykład
osiągnięć technicznych ówczesnych
właścicieli dóbr ziemskich. W celu
lepszego zrozumienia potrzeby re−
stauracji zabytku prowadzone są z
dziećmi i młodzieżą, pogadanki i wy−
cieczki na wieże. Wieża ciśnień w
Skorogoszczy, przy ul. Zamkowej 33
ma pełnić funkcję wieży widokowej

i ekspozycji
muzealnej ,
ilustrującej
historię Sko−
rogoszczy i
okolicy. Gro−
madzone są
przedmioty
użytku co−
dziennego, a
w górnej jej
kondygnacji
punkt wido−
kowy na oko−
licę.

N a s z a
działalność
ma na celu ra−
towanie dóbr
kultury w
w y m i a r z e
materialnym
(bieżące re−
monty, utrzy−
manie bu−

dynków, gromadzenie eksponatów)
oraz duchowym (rozpowszechnianie
i propagowanie idei ochrony dzie−
dzictwa kulturowego, podnoszenie
świadomości i wiedzy będącej źró−
dłem tożsamości dla obecnych i przy−
szłych pokoleń).

Aktywizacja kulturalna wsi oraz
promowanie  zabytkowych obiektów
jest szansą dla rozwoju lokalnej tu−
rystyki w ramach realizowanego w
Skorogoszczy programu Odnowa
Wsi Opolskiej.

Obecnie szukamy pomocy w reali−
zowanym przedsięwzięciu, pilnego re−
montu wymaga min. połać dachowa.

 Za jakąkolwiek okazaną pomoc z
góry dziękuję. Przy sposobności za−
praszam na wieże w Skorogoszczy.

Dariusz Zięba

WIEŻA CIŚNIEŃ −
FOLWARCZNY
ZABYTEK TECHNIKI

Wodociągową wieżę ciśnień w
Skorogoszczy oraz funkcjonalnie ze
sobą powiązaną przepompownię
wybudowano ok.1910 roku.  Jednak
do dnia dzisiejszego nie udało mi się
dotrzeć do jakiejkolwiek dokumen−
tacji dot. tej budowli, min. ustalić ar−
chitekta, budowniczych, projektu,
fotografii itp. Za jakąkolwiek okazaną
pomoc z góry
d z i ę k u j ę .
Wzniesiono je
dla potrzeb
rozbudowywa−
nej w owym
czasie gorzel−
ni i płatkarni.
Całość należa−
ła do majątku
rodziny von
K e r s s e n −
brock, córki
S c h a f f g o t −
schów z Ko−
pic. Wieża ci−
śnień i budy−
nek pompow−
ni wzniesiono
na działce przy−
ległej do ogro−
du otaczające−
go ich letnią
rezydencję. W
1925 roku cały
hrabiowski majątek w Skorogoszczy
miał już własny wodociąg. Wodę czer−
pano z trzech studni głębinowych i
transportowano rurociągiem do stud−
ni zbiorczej obok pompowni. Po
wstępnej filtracji woda rurami trafia−
ła do zbiornika znajdującego na naj−
wyższej kondygnacji  wieży ciśnień.

W 1976 roku budynek wieży wy−
łączono z eksploatacji i od tego cza−
su obiekt niszczał.

Zamysł ratowania folwarcznej wie−
ży ciśnień zrodził się w 1997 roku.
Wtedy to z powodu braku zaintere−
sowania się tym obiektem instytucji
państwowych i samorządowych wraz
z małżonką postanowiliśmy zakupić
ten obiekt. Przeprowadzono prace
dokumentacyjne i ustalono, że wie−
ża wraz z funkcjonalnie powiązaną
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można na niego liczyć w każdej
chwili.

Kiedy Olimpia była na skraju
przepaści Pan Kawiak jako jeden
z nielicznych nie odwrócił się od
klubu. Było to szczególnie znaczą−
ce, bo nie łatwo jest być kapita−
nem tonącego okrętu. Okręt ten
nie utonął, a wypłynął na głęboką
wodę. W 1993 roku, kiedy podjął
się prowadzenia klubu chyba nie
spodziewał się, że drużyna z Le−
wina Brzeskiego osiągnie to co
dziś. Dzięki długotrwałej i nieoce−
nionej pomocy Mieczysława Ka−
wiaka klub poprzez swoje wyniki
nawiązuje do najlepszych dni w hi−
storii Olimpii.

Wielka szkoda, ze Prezes nie
zobaczy juz nigdy więcej piłkarzy
swojego klubu w akcji, jest to nie−
powetowana strata dla nas wszyst−
kich.

Spoczywaj w pokoju, Prezesie.
Mateusz Woszczyk

Wspomnienie Prezesa
To cechy charakteru sprawiały,

że tak dobrze sprawdził się w pro−
wadzeniu klubu. Był konsekwent−
ny i uparty, systematycznie, krok
po kroku dążył do celu, zarówno
z życiu prywatnym, jak i zawodo−
wym. Publicznie udzielał się jako
Radny, był też przewodniczącym
Komisji Rozwoju Gospodarczego,
aktywnie udzielał się w Towarzy−
stwie Przyjaciół Lewina. Mieczy−
sław Kawiak był też inicjatorem
wielu przedsięwzięć m.in. przebu−
dowy stadionu w Lewinie Brze−
skim. Dorobił się wielu sukcesów,
choć nigdy nie ustawiał się w ko−
lejce po medale za zasługi, nigdy
też nie wywyższał się nad innymi
ludźmi. Był skromnym człowie−
kiem z dużym autorytetem, cieszył
się dużym posłuchem wśród za−
wodników i działaczy. Czasem po−
trafił zrugać, szczególnie wtedy,
gdy drużynie nie szło, ale zawsze
można było mieć pewność, że

Odszedł po długiej i ciężkiej
chorobie. Nowotwór, z którym
się zmagał od kilku lat okazał
się na tyle silny, że nie był w
stanie go przezwyciężyć. Zapa−
miętamy go jako dobrego dzia−
łacza, wspaniałego organizato−
ra, człowieka który swoją pracą
społeczną pomagał wielu lu−
dziom, ale przede wszystkim
zapamiętamy go jako wielolet−
niego Prezesa Olimpii, który był
przy klubie w chwilach cięż−
kich, jak i tych dobrych. Mie−
czysław Kawiak zmarł 14 maja
2008r, miał 57 lat.

W piętnastoletniej historii pro−
wadzenia Olimpii Lewin Brzeski
doświadczył wielu wrażeń; trium−
fów, sukcesów, jak i porażek, czę−
sto sromotnych. Na przekor trud−
nościom jakie stawiało życie moż−
na powiedzieć, że był Prezesem,
który z tymi trudnościami radził
sobie bardzo dobrze.

Część drużyny − 5 osób wsiada do
taksówki i jedzie do Kędzierzyna,
aby powiadomić, że reszta jest w
drodze. Piłkarze z Chemika cze−
kali na resztę ponad godzinę chcąc
poprawić sobie stosunek bramko−
wy. W czasie meczu okazało się
inaczej, wygraliśmy 3:1. Powrót z
meczu też okazał się pechowy −
znów awaria samochodu i powrót
do Lewina późną nocą.”

Eugeniusz  Kleparski zaznacza,
że młodzi piłkarze z lat 60−tych
mieli jeszcze jedną pozytywną ce−
chę „rozwijaliśmy się i budowali−
śmy swoje wartości związane z
naszym klubem Olimpia Lewin
Brzeski ze szczególnym przywią−
zaniem do barw klubowych”.

Juniorzy grający cztery lata
temu pod wodzą trenera Dziaska,
awans przypieczętowali w meczu
z drużyną z Otmuchowa. Kamil
Koziarski chętnie wraca do tam−
tych wydarzeń:

„ d r u −
ż y n a
C z a r −
nych z
O t m u −
c h o w a
była wte−
dy na−
s z y m
g ł ó w −
nym ry−
walem o
fotel li−
dera i ten
m e c z
r o z g r y −
wany w
O t m u −
c h o w i e
praktycz−

nie przesądzał o awansie, ponie−
waż w przypadku naszej wygranej
odskakiwaliśmy Czarnym na 8
pkt... trybuny były wypełnione, w
większości naszymi kibicami, któ−
rzy podczas całego meczu dopin−
gowali nas głośnym śpiewem. Dla
mnie było to coś niesamowitego,
cała ta atmosfera, presja itd. to było
niezapomniane przeżycie... mecz
wygraliśmy 1:0 lub 2:1, po spotka−
niu nie mieliśmy najmniejszych
wątpliwości, kto awansuje do 1
ligi... pamiętam jak nasi kibice
wbiegli nam pod prysznice ze
śpiewem na ustach, gratulowali
nam, czuliśmy się jakbyśmy wy−
grali ligę mistrzów.”

Marek Kita pamięta ile pracy
kosztowało wywalczenie zasłużo−
nego awansu: „Marzeniem wszyst−

Dwie Drużyny,
Dwa Sukcesy

Kleparski „tworzyliśmy kolektyw
na boisku jak i poza nim”. Różne
słowa, wskazują jednak dokładnie
ten sam cel. Słowa zawodników
sprowadzają się do tych samych
wartości: do zaufania, szacunku,
możliwości wybaczania sobie
drobnych niepowodzeń, a wiara w
owe wartości prowadziła w konse−
kwencji do spektakularnego zwy−
cięstwa.

Legendarną drużynę z lat 60−
tych, tworzyli Tadeusz Pakuła, Ta−
deusz Iwaszczak, Stanisław Mil−
ler, Jacek Ziobrowski, Witold Gą−
siorowski, Zenon Żuk, Bronisław
Juszczak, Józef Zakrzewski, Jan

Franczak, Eugeniusz Kleparski,
Edward Sardyko, Tadeusz Michal−
ski, Bogdan Harańczyk, Bogdan
Zimchód, Jan Sawicki, Józef Woj−
tasiak, Wiesław Woźniak, Stefan i
Józef Kwicińscy, Edward Wybrań−
ski, Zbigniew Potocki, Lesław
Świtała, Kazimierz Harańczyk,
Zdzisław Siesiowicz, Jerzy Kowa−
lik. Jak wspomina Tadeusz Iwasz−
czak wspaniała gra, niespotykane
wyniki drużyny, której najlepszy−
mi strzelcami byli Bogdan Harań−
czyk, Eugeniusz Kleparski i Zdzi−
sław Siesiowicz, przeplatana była
z licznymi przygodami pozaboisko−
wymi „Podczas wyjazdu do Kę−
dzierzyna na mecz z miejscowym
Chemikiem, w trakcie jazdy pęka
opona w  Strzelcach Opolskich i
rozpacz, bo nie zdążymy na mecz.

Odnieść sukces grając w piłkę
nożną w młodym wieku jest wielką
sztuką. Osiągnąć sukces reprezen−
tując mały klub i poprzez ten suk−
ces tworzyć jego historię jest wy−
darzeniem spektakularnym i god−
nym wielokrotnego przytaczania.

W historii naszego klubu były
dwie wspaniałe drużyny juniorów,
których zawodnicy mogą się po−
chwalić awansem do najwyższej
ligi rozgrywkowej w wojewódzkiej
w kategorii juniorów. Jednym z do−
wodów na wyjątkowość i trudność
z jaką odnoszone były te sukcesy
jest fakt, że oba zespoły dzieli nie
mniej nie więcej, ale 40 lat.

W sezonie1964/65 awans uzy−
skała druży−
na, którą
p r o w a d z i ł
trener Zbi−
gniew Wie−
wiórski, na−
tomiast w se−
zonie 2004/
05, który tak
żywo jeszcze
tkwi w pa−
mięci lewiń−
skich kibi−
ców awans
wywalczyła
drużyna Ada−
ma Dziaska.

Jak ma−
wiał Eurypi−
des „Sukces
jest wynikiem właściwej decyzji”.
Trener Wiewiórski oraz trener
Dziasek w sezonach, w których ich
drużyny nie miały sobie równych
w lidze, podejmowali właściwe de−
cyzje. Odpowiednia motywacja
swoich wychowanków oraz stwo−
rzenie doskonałej atmosfery w dru−
żynie procentowało w walce o upra−
gniony awans. Słowa jednych z
kluczowych zawodników tamtych
zespołów, czyli Kamila Koziarskie−
go − juniora z 2004 roku oraz Eu−
geniusza Kleparskiego – juniora z
roku 1964, potwierdzają wielką
rolę, jaką odegrała wspólna radość
z gry. Kamil Koziarski o swojej
drużynie „byliśmy dobrymi kolega−
mi, znaliśmy się ze strony piłkar−
skiej jak i prywatnej”. Nie inaczej
opisuje swój zespół Eugeniusz

szeń i możliwości korzystania przez
NGO z dofinansowania działań z
UE.

Miłośnicy turystyki, nie zapo−
minając o swojej miejscowości i
regionie, promują lokalne atrakcje
turystyczne, organizują trasy tury−
styczne oraz sprawują opiekę nad
rozwojem bazy turystycznej. Wła−
dze stowarzyszenia starają się
również o pozyskiwanie środków
finansowych z przeznaczeniem na
remonty i utrzymanie obiektów
związanych z historią regionu oraz
podejmują działania na rzecz inte−
gracji europejskiej wraz z rozwo−
jem kontaktów i współpracy mię−
dzy społeczeństwami. Celem sto−
warzyszenia są również starania
dotyczące kształtowania i rozwoju
zainteresowania turystyką i myślą
turystyczną poprzez organizację
koncertów, konkursów, spotkań.
Ostatnim głośnym wydarzeniem
zorganizowanym z inicjatywy Sto−
warzyszenia Miłośników Turysty−
ki „W drodze” było otwarcie w
dniu 23 lutego 2008 roku w Gim−
nazjum w Skorogoszczy stałej eks−
pozycji pamiątek przywiezionych

z Afryki przez Śp. Ks. Jó−
zefa Szczotkę.

Rozwój turysty−
ki bardzo leży

nam na sercu
– twierdzi Za−
stępca Burmi−
strza Lewina
B r z e s k i e g o
Leszek Paku−
ła, dlatego też
p o p i e r a m y
wszelkie spo−
łeczne inicja−
tywy, których

celem jest szero−
ko rozumiana tury−

styka. Działalność Sto−
warzyszenia i jego prezesa Pana
Krzysztofa Tomczaka doskonale
wpisuje się w plany gminy dotyczą−
ce rozwoju tej gałęzi gospodarki
właśnie tutaj – na terenie naszej
gminy.

Osobom zainteresowanym po−
lecamy odwiedzenie strony inter−
netowej Stowarzyszenia „W Dro−
dze” www.smt.skorogoszcz.pl.

Stowarzyszenie
Miłośników Turystyki
”W drodze” z siedzibą
w Skorogoszczy

Stowarzyszenie Miłośników Tu−
rystyki „W drodze” z siedzibą w
Skorogoszczy to organizacja sku−
piająca osoby zainteresowane tury−
styką w szerokim tego słowa zna−
czeniu oraz promocją lokalnych
atrakcji. Jednym z celów stowarzy−
szenia jest organizowanie miesz−
kańcom sołectwa wyjazdów i wy−
cieczek w kraju i zagranicą. Prak−
tycznie co miesiąc organizowana
jest jakaś atrakcja – ostatnio były
nimi: wycieczka do Zlatych Hor –
Droga Krzyżowa od podnóża do
Kościoła NMP, pieszy rajd szla−
kiem św. Jakuba – trasa w Skoro−
goszczy, wycieczka rowerowa Do−
brzeń Wielki – Lewin Brzeski, w
dniach 25−28 czerwca planowana
jest podróż do Wilna, następnie na
12 lipca zamierzona jest wyciecz−
ka rowerowa do Osieka Grodkow−
skiego. Wycieczki zawsze są świet−
nie zorganizowane – mówi jedna z
uczestniczek i stanowią doskonałą
alternatywę do dosyć monotonnego
życia na wsi. Tym bardziej, że wokół
Skorogoszczy istnieją piękne tereny,
których jeszcze nie widziałam, mimo
tego, że długo mieszkam w Skoro−
goszczy.

Ponadto organizacja
stara się zapewnić
m i e s z k a ń c o m
zdrowy i aktyw−
ny tryb  życia
poprzez orga−
n i z o w a n i e
pieszych, ro−
werowych i
konnych raj−
dów oraz
spływów kaja−
kowych.

Funkcjonowa−
nie stowarzyszeń
na terenach wiej−
skich w obecnej dobie sta−
je się sprawą bardzo istotną również
z punktu widzenia finansów. To wła−
śnie przed organizacjami pozarządo−
wymi otwiera się wielki wór pienię−
dzy unijnych, z których, jeśli tylko ktoś
będzie przygotowany, będzie mógł ko−
rzystać pełną garścią – twierdzi
Anna Twardowska Burmistrz Lewi−
na. Jeszcze w tym miesiącu gmina
Lewin Brzeski organizuje szkolenie
dotyczące funkcjonowania stowarzy−

kich piłkarzy i trenera Adama było
zajęcie pierwszego miejsca w tabe−
li i awans do Opolskiej I ligi junio−
rów.” Przy okazji ciężkiej pracy na
treningach należy wspomnieć o
osobie trenera Grzegorza Urbania−
ka. Kamil Koziarski pamięta udział
obecnego trenera juniorów w suk−
cesie w 2004 roku: „Nie można
jednak zapomnieć o tym, że Adam
Dziasek przejął stery po Grzego−
rzu Urbaniaku, któremu to moim
zdaniem również po części ten
awans zawdzięczamy. Adam nas
odpowiednio motywował, a Grze−
siek zbudował bardzo dobrą bazę
jeżeli chodzi o kondycję oraz szyb−
kość”.

Istnieje stara prawda piłkarska:
„jeśli nie stać klubu na zakup do−
brych piłkarzy  powinien sobie ta−
kowych wyszkolić.” Wspaniała
młodzież z lat 60−tych, już jako se−
niorzy wywalczyła awans do III
ligi. Juniorzy utożsamiani z sukce−

sem z 2004 roku, jako obecna
Olimpia pewnie zmierzają do IV
ligi, a stać ich na grę w jeszcze
wyższej klasie rozgrywkowej. Oba
sukcesy dzieli 40 lat, to niemal
dwa pokolenia Lewinian. W ciągu
40 lat, przewinęło się przez Olim−
pię wielu utalentowanych chłop−
ców. Niektórzy byli nie mniej uta−
lentowani niż Harańczyk, Iwasz−
czak, Wybrański czy dzisiejsi: bra−
cia Tomaszewscy,  Koziarski,
Wolny, Kita, Tramsz. Brakowało
im szczęścia, zapału do pracy lub
zbieg okoliczności sprawił, że nie
stali się dobrymi piłkarzami.
Mimo wszystko cieszyli się grą,
swoje oddanie dla klubu przekła−
dali na zaangażowanie w grę i
wolę walki.

Podsumowując przesyłamy
szczere pozdrowienia dla tych
wszystkich, którzy jako młodzi
chłopcy  reprezentowali Olimpię.

Rafał Poziemski
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pii. Zagrali dla prezesa, z pamięcią
i hołdem oddali mu należną cześć
za wszystko to, co zrobił dla Olim−
pii Lewin Brzeski. To spotkanie
było też momentem  znamiennym
ze względu na przypieczętowanie
awansu na kilka kolejek przed koń−
cem.

Awans, który w Lewinie Brze−
skim jest wydarzeniem bezprece−
densowym, nie byłby możliwy bez
wielu osób. W imieniu swoim i dru−
żyny chciałbym podziękować
wszystkim tym, którzy mniej lub
bardziej przyczynili się do sukcesu
Olimpii. Wszystkim kibicom, dzia−
łaczom i ludziom dobrego serca,
którzy wspierali nas w chwilach do−
brych, jak i słabszych. Doceniamy
udział każdego z Was, zarówno
samą obecnością, dobrym słowem,
śpiewem. Szczególnie doceniamy
też tych, którzy pomagali nam w
nieco inny sposób, osoby które w
wielu trudnych dla nas chwilach
tego sezonu były z nami na dobre i
na złe. Każdy kto całym sercem ki−
bicuje Olimpii ma swój udział w tym
sukcesie. Sukces ten można porów−
nać jedynie do tego, który wywal−
czyli piłkarze przeszło 30 lat temu,

dziś w pew−
nych krę−
gach jest to
s u k c e s
wręcz le−
gendarny.
Czy i taką
l e g e n d ą
owiany bę−
dzie skrom−
ny sukces
dzisiejszej
O l i m p i i ?
Miejmy na−
dzieje, że
nie. Wydaje
się, że jest
to już le−
genda tro−
chę zaku−
rzona i od−

nawiana w bardzo wąskich kręgach.
Możemy żywić  zatem nadzieję, że
4 liga będzie zaledwie kolejnym
przystankiem dla Olimpii i jej piłka−
rzy.

Mateusz Woszczyk

Smak zwycięstwa
cięstwie nad MKS−em Kluczbork
objąć fotel lidera.

Przerwa zimowa doskonale po−
służyła trenerowi Tomaszewskiemu
do przygotowania zespołu. Gwaran−
tem tego, że o rundę wiosenną
można być spokojnym były ciężkie
treningi, wysoka frekwencja, tygo−
dniowy obóz w Głuchołazach, ale
przede wszystkim wyniki sparin−
gów, jak choćby zwycięstwo 3:1 nad
trzecioligowym Skalnikiem Gracze.
Przerwa między rundami wyraźnie
pomogła zawodnikom Olimpii, któ−
rzy wydawali się teraz jeszcze bar−
dziej zgrani, pewni siebie i celu,
który im przyświeca. Tworzyli praw−
dziwą drużynę.

Kiedy runda rewanżowa zaczęła
się na nowo, po pierwszym meczu,
nikt nie miał wątpliwości, że ta cześć
sezonu będzie należeć do Olimpii.
Piłkarze zaczęli z wysokiego C gro−
miąc 0:5 w Domaszowicach tam−
tejszą Polonię. Potwierdziło się, że
jest to zespół, który ma przed sobą

jeden, prosty cel – skuteczną wal−
kę o awans. Kolejne mecze tylko
utwierdzały w przekonaniu, że w
mamy do czynienia z zespołem, któ−
ry będzie szalenie niebezpieczny
dla każdego. Przekonały się o tym
szczególnie boleśnie drużyny z
Łosiowa, Ozimka czy Gronowic,
których nie szczędzono. Języcz−
kiem uwagi były efektowne, ale
przede wszystkim bardzo przeko−
nywujące rewanżowe zwycięstwa
nad zespołami z Brzegu i Łubnian.
Olimpia pokazała w tych meczach
prawdziwy charakter, determinację
i styl, który miło jest oglądać. Ze−
spół udowodnił, ze pod kuratelą i
według myśli Rafała Tomaszew−
skiego jest w stanie wygrać z każ−
dym. Owe dwa pojedynki śmiało na−
leży nazwać najlepszymi meczami
sezonu z kilku względów.

W pierwszym z nich na trybu−
nach zasiadło ok. 1300 osób nie
tylko z Lewina Brzeskiego i Brze−
gu. Kibice obu drużyn udowodnili,
że nawet na tym poziomie można
stworzyć niesamowitą atmosferę, a
piłkarze pokazali, jak rozegrać elek−
tryzujący mecz, który przykuje uwa−
gę każdego amatora piłki kopanej.

Drugie spotkanie ze Śląskiem
Łubniany miało już inny charakter.
Kilka godzin przed meczem piłka−
rze, działacze, kibice pożegnali
zmarłego prezesa klubu, Mieczy−
sława Kawiaka. Człowieka, który
stał na czele klubu przez 15 lat. Łzy
wielu ludzi, przygnębiająca atmos−
fera pomogła u niektórych wykrze−
sać inne emocje, które sprawiły, ze
górą – i to aż 4:1 − byli piłkarze Olim−

Smak zwycięstwa jest piękny.
Wygrana odniesiona w pięknym
stylu napawa dumą znacznie
bardziej. W Lewinie Brzeskim,
Olimpia ma za sobą sezon, w któ−
rym piękne chwile przeplatały się
ze smutkami. Wobec nagłej śmier−
ci Mieczysława Kawiaka triumfalny
sezon − płynące z niego radość i łzy
− dedykowany jest w szczególności
wieloletniemu prezesowi, temu, któ−
ry przez wiele lat dumnie wspierał
klub. Był człowiekiem, bez którego
nie byłoby tego sukcesu, ojcem
awansu, którego nie było w Lewinie
Brzeskim od przeszło 30−u  lat.

Kiedy ponad roku temu piłkarze
Olimpii męczyli się z A−klasowymi
rywalami i ostatkiem sił doczłapali
się do drugiego miejsca, które gwa−
rantowało awans, nikt nie spodzie−
wał się, że po tym sukcesie będzie
łatwo o kolejne. Powód jest zgoła
oczywisty, oto bowiem Klasa Okrę−
gowa wydawała się zawsze areną fut−
bolową, gdzie kończą się możliwo−
ści drużyny z Lewina. Przez kilka
ostatnich lat,
rokrocznie
Lewinianie
toczyli boje
o pozostanie
w szeregach
piątoligow−
ców i z regu−
ły owa walka
kończyła się
sukcesem.

Po awan−
sie Liga
Okręgowa
jawiła się nie
inaczej, jako
stacja końco−
wa lokomo−
tywy o na−
zwie Olimpia
Lewin Brzeski. Nikt nie próbował
stwierdzić, że zawodników Olimpii
stać na włączenie się do walki o
awans. Sam szkoleniowiec Olimpii,
a zarazem zawodnik środka pola –
Rafał Tomaszewski, na zakończenie
A−klasowej przygody powiedział, że
okolice 5 – tego miejsca w wyższej
lidze będzie sukcesem.

Jesień 2007 miała pokazać na co
rzeczywiście stać zawodników z Le−
wina Brzeskiego. Jak się okazało
prognozy się sprawdziły, bo lewiń−
scy piłkarze znaleźli się w okolicach
5 – tego miejsca w tabeli. Na szczę−
ście tylko raz. Było to po otwierają−
cym rundę jesienną, bezbramko−
wym spotkaniu z Polonią Domaszo−
wice. Olimpia była poza zasięgiem
przeciwnika, dominowała na bo−
iskach, często bezwzględnie. Nie
miało większego znaczenia, czy
mecz był na wyjeździe czy u siebie.
Zespół z Lewina Brzeskiego z kwit−
kiem odprawiał wszystkich: Kolo−
nowskie, Grodziec, Łosiów, Przywo−
ry, Opole, Ozimek. Oczywiście nie
ma na świecie zespołu, który prze−
szedłby sezon bez potknięć. Szcze−
gólnie bolały porażki w Brzegu i
Łubnianach, które obnażały nieco
słabości zespołu, który mentalnie
nie dorastał do równorzędnej walki
z najlepszymi.

Stara piłkarska prawda mówi jed−
nak, że ligę wygrać należy z prze−
ciwnikiem teoretycznie słabszym, a
z takimi Olimpia radziła sobie wy−
śmienicie. Podczas gdy główni kon−
kurenci do awansu tracili punkty le−
wińscy piłkarze sukcesywnie gro−
madzili oczka w ligowej tabeli, by po
ostatniej kolejce i wyjazdowym zwy−

· III miejsce – Miłosz Jankow−
ski – 325 gram 

7 – 10 lat:
· I miejsce – Michał Dubina − 

390 gram;
· II miejsce – Michał Kurtyka

– 325 gram;
· III miejsce – Przemysław Po−

pławski – 250 gram.

10 – 13 lat :
· I miejsce – Karolina Dubina

– 710 gram, która może pochwalić
się największą zdobyczą zawodów
– płotka o wadze 55 gram;

· II miejsce – Marcin Wacha –
650 gram;

· III miejsce – Mikołaj Kuchar−
ski – 525 gram.

Wszyscy zwycięscy otrzymali
pamiątkowe puchary oraz nagrody
m.in.: pokrowiec na wędkę, koło−
wrotek, sygnalizator do wędki czy
latarkę. Poza tym każdy z uczest−
ników konkursu otrzymał paczkę
ze słodyczami. Sponsorami nagród
byli: Burmistrz Lewina Brzeskie−
go oraz Polski Związek Wędkarski
Koło w Lewinie Brzeskim.

Gratulujemy zwycięzcom i
życzymy dalszych sukcesów węd−
karskich wszystkim młodym węd−
karzom.

Wędkarze dla dzieci
Z okazji Dnia Dziecka 1

czerwca 2008 roku w godzi−
nach od 9.00 − 10.30 Koło
Polskiego Związku Wędkar−
skiego w Lewinie Brzeskim zor−
ganizowało na akwenie w Lewi−
nie Brzeskim  zawody wędkar−
skie dla dzieci. Impreza cieszyła
się wielkim zainteresowaniem ze
strony najmłodszych o czym świad−
czy liczba 90 uczestników biorących
udział w zawodach – mówi przypa−
trująca się zmaganiom młodych
wędkarzy Burmistrz Lewina Brze−
skiego Anna Twardowska. Węd−
karstwo to doskonały sposób na ro−
dzinne spędzanie czasu, a zaanga−
żowanie zawodników było napraw−
dę budujące. Gratulacje należą się
głównym organizatorom imprezy,
którzy potrafili w doskonały sposób
rozplanować i zorganizować aktyw−
nie czas tak dużej liczbie dzieci –
stwierdza Pani Burmistrz.

Zawody odbyły się w trzech ka−
tegoriach wiekowych, w których
zwycięzcami zostali:

do 7 lat:
· I miejsce – Patrycja Andre−

asik, która ponadto otrzymała do−
datkowy puchar za największy
wynik − 1 415 gram; 

· II miejsce – Katarzyna Jan−
kowska – 335 gram;

pieczeństwa, raz na dwa tygodnie
SANEPID systematycznie badać bę−
dzie jakość wody na kąpielisku.

Do przygotowania kąpieliska po−
deszliśmy kompleksowo – dodaje
Leszek Pakuła – oprócz wyznaczo−
nych miejsc do kąpieli, bezpieczeń−
stwa i przygotowania plaży zadbali−
śmy także o dojazd – poprawiliśmy
jakość drogi dojazdowej oraz przy−

gotowaliśmy miejsca par−
kingowe. Na terenie kąpie−
liska postawiliśmy także
ławeczki i kosze na śmie−
ci, a teren wokół akwenu
będzie codziennie sprząta−
ny.

Korzystanie z kąpieli−
ska, toalet czy boiska do
siatkówki jest dla wszyst−
kich bezpłatne.

Pamiętajmy jednak, że
na terenie kąpieliska nale−
ży zachować ostrożność.
Decydując się na korzysta−
nie z tego terenu wszyscy

zobowiązani są do przestrzegania
zasad wynikających z regulaminu
kąpieliska, z którym warto zapoznać
się na miejscu.

Pozostaje nam jeszcze życzyć
wszystkim pięknego, słonecznego
lata i wielu przyjemnych atrakcji na
naszym nowym kąpielisku w Lewi−
nie Brzeskim.

Kąpielisko w
Lewinie tuż tuż

ce toalety i zainstalowane będą do−
datkowe bezpłatne toalety typu „toi–
toi”. Dla spragnionych sportów in−

nych niż związane z wodą przygoto−
wano boisko do siatkówki plażowej.
Na terenie kąpieliska planowane jest
otwarcie małej gastronomii. Ratow−
nicy zapewniają, że osoby zaintere−
sowane będą mogły ubiegać się o
kartę pływacką, a dzieci nauczyć się
pływać.

Kąpielisko pozytywnie przeszło
pierwsze kontrole czystości wody.
Warto dodać, że ze względów bez−

Lewin Brzeski po kilkunastu la−
tach oczekiwań będzie miał wresz−
cie kąpielisko z prawdziwego zda−
rzenia.

Uroczyste otwarcie od−
będzie się  21 czerwca br.,
czyli w pierwszy dzień wa−
kacji i czynne będzie co−
dziennie do 31 sierpnia w
godzinach od 11.00 do
19.00.

Nad bezpieczeństwem
kąpiących się czuwać bę−
dzie 3 ratowników dyspo−
nujących pełnym wyposa−
żeniem wraz z łodzią ratun−
kową.

Organizacją i nadzorem
nad funkcjonowaniem ką−
pieliska zajmie się Wodne Ochotni−
cze Pogotowie Ratownicze z Opo−
la.

Jak mówi Zastępca Burmistrza
Lewina Leszek Pakuła – „samo ką−
pielisko prezentować  się będzie
okazale: wyznaczone zostaną miej−
sca dla osób umiejących pływać
oraz brodzik dla dzieci. Plaża zosta−
ła już wysypana nowo nawiezionym
piaskiem, wyremontowano istnieją−

zdjecie S. Usiarczyk

zdjęcie zbiorowe uczestników
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naszego gruntu. Pamiętajmy prze−
kwalifikowanie gruntu czy zmiany
w miejscowym planie zagospoda−
rowania przestrzennego nie trwają

dzień, lecz mogą ciągnąć się nawet
przez pół roku.

PROJEKT BUDOWLANY
Występując o dotację aplikuje−

my o określoną wielkość wsparcia,
która jest odpowiednim procentem
wartości inwestycji.  Wielkość in−
westycji ustalamy na podstawie
wartości planowanych do zakupu
urządzeń, maszyn a także koszto−
rysów inwestorskich. Aby powstał
kosztorys musimy mieć projekt
nie tylko dla celów określenia war−
tości inwestycji lecz również dla−
tego, że jest on niezbędny na eta−
pie składania wniosku. Wykona−
nie projektu nie trwa krótko. Wy−
maga on współpracy wielu osób,
których praca składa się na kom−
pletny dokument.

SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Występując o dotację musimy

ustalić, czy nasza inwestycja nie
wymaga uzyskania tzw. decyzji
środowiskowej. Jeżeli okaże się,
iż należy o nią wystąpić może rów−
nież wyniknąć z tego obowiązek
sporządzenia raportu oddziaływa−
nia na środowisko. A to trwa kilka
miesięcy. Tym bardziej, że całość
pracy kończy się wystąpieniem do
Wojewody o wydanie zaświadcze−
nia NATURA 2000.

PROMESA KREDYTOWA
Starając się o dofinansowanie ze

środków UE musimy wskazać z
czego na początku będziemy po−
nosić koszty związane z planowaną
inwestycją. Często poza środkami
własnymi są to także środki ze−
wnętrzne w postaci kredytów ban−
kowych. W tym przypadku nie daj−
my się zwieść zapewnieniom, że
promesa zostanie wystawiona w
ciągu kilku dni. Trwa to nawet 3
tygodnie i to od momentu przed−
łożenia do banku wniosku i bizne−
splanu, który sporządzamy na po−
trzeby dotacji z UE.

Jak widać w skrajnych przypad−
kach przygotowanie kompletnego
projektu może trwać nawet i rok,
choć przeważnie zamykają się w 4−
6 miesiącach. Tak więc pozbądź−
my się naszych przyzwyczajeń, że
„na pewno zdążymy”, ponieważ
procedury unijne są twarde, a cza−
su nie można wstrzymać.

Więcej informacji i odpowiedzi
na Państwa pytania do uzyska−
nia w naszym Centrum Informa−
cji Europejskiej przy Urzędzie
Miejskim w Lewinie Brzeskim w
każdy wtorek i czwartek miedzy
godzinami 16.00−18.00.

DOTACJA ZA PÓŁ
ROKU−przygotowania
już dziś

Większość przedsiębiorców
słysząc, że nabór projektów o do−
tację UE spodziewany jest dopie−
ro za pół roku odpowiada „…a to

mam jeszcze dużo czasu”. Nic bar−
dziej mylnego  −opracowanie pro−
jektu może i trwa kilka tygodni
lecz przygotowania do inwestycji
mogą wydłużyć się nawet do wska−
zanych sześciu miesięcy.

Skąd taki okres czasu, z cze−
go to wynika?

Rozpoczynając myślenie o do−
tacjach inwestycyjnych ze środ−
ków UE powinniśmy zadbać o sze−
reg elementów, bez których nasz
wniosek okaże się niekompletny
a w konsekwencji odrzucony na
etapie oceny formalnej. Jedyne,
co wtedy nam pozostanie to cze−
kanie do kolejnego naboru czyli
nawet przez rok.

W takim razie na co zwrócić
uwagę?

Poniżej przedstawiamy kilka
elementów, które w wielu przy−
padkach ze względu na naszą opie−
szałość niweczą marzenia o dota−
cji z UE.

GRUNT
Warunek ten dotyczy wyłącznie

inwestycji związanej z budową. Nie
można pisać projektu na bliżej nie−
określoną lokalizację inwestycji. Z
góry musimy wskazać gdzie zosta−
nie umiejscowiony zakład, czy też
hala. Gdy jesteśmy właścicielami
gruntu −  nie ma większego pro−
blemu. Może on jednak pojawić
się w sytuacji gdy dopiero rozglą−
damy się za odpowiednią lokali−
zacją inwestycji. W takim przypad−
ku, jeżeli chcemy uzyskać zwrot
części kosztów poniesionych z ty−
tułu zakupu ziemi musimy znaleźć
podmiot zainteresowany sprze−
dażą a następnie wstrzymać się z
jego zakupem do chwili złożenia
wniosku.

W przypadku zakupu gruntu np.
od osoby fizycznej celem uwiary−
godnienia zainteresowania sprze−
dażą należy przedstawić do wnio−
sku oświadczenie o gotowości
sprzedaży, pamiętając jednak  –
ŻADNYCH ZALICZEK. W przy−
padku gruntu, którego właścicie−
lem jest gmina nie ma możliwości
wskazania kosztu z tytułu zakupu
gruntu w projekcie, chyba że po−
siadamy prawo pierwokupu. Wyni−
ka to z faktu, iż grunt zostanie wy−
stawiony na sprzedaż w ramach
oferty publicznej, a to może skut−
kować przebiciem naszej oferty.

PRZEZNACZENIE GRUNTU
To, że posiadamy grunt nie

oznacza, że jest przeznaczony na
planowany przez nas cel. Planując
budowę zakładu powinniśmy
sprawdzić jakie jest przeznaczenie

• Golczowice
• Skorogoszcz
• Błażejowice
• Jasiona
• Strzelniki
• Buszyce
• Łosiów
• Wronów
• Leśniczówka
• Mikolin
• Chróścina
• Różyna

19 czerwca 2008 roku zapra−
szamy mieszkańców następujących
miejscowości:

• Lewin Brzeski
• Oldrzyszowice
• Sarny Małe
• Kantorowice
• Przecza
• Stroszowice
• owa Wieś Mała
• Ptakowice

rzenie i rozwój mikroprzedsię−
biorstw, Małe projekty);

· sprecyzowanie i uszczegóło−
wienie konkretnych „operacji”− dzia−
łań będących odzwierciedleniem za−
interesowania oraz potrzeb miesz−
kańców obszaru wiejskiego mikro−
regionu „Brzeska Wieś Historyczna”
w aspekcie aktualizacji Lokalnej Stra−
tegii Rozwoju.

Blok B – rozpoczęcie o godz.
19.00

· przeznaczony dla przedsiębior−
ców

Tematy:
· możliwości wsparcia i rozwoju

MŚP w nowym okresie programowa−
nia 2007 – 2013.

17 czerwca 2008 roku zapra−
szamy mieszkańców następujących
miejscowości:

• Borkowice

Szkolenie odbędzie się w dniach
17 i 19 czerwca 2008 roku w Sali Ślu−
bów Urzędu Miejskiego w Lewinie
Brzeskim (ul. Rynek 26) w dwóch
blokach:

Blok A – rozpoczęcie o godz.
16.00

· przeznaczony dla sołtysów,
przedstawicieli rad sołeckich, organi−
zacji społecznych działających na te−
renie gminy Lewin Brzeski

Tematy:
· tworzenie i funkcjonowanie sto−

warzyszeń, korzyści wynikające z
utworzenia stowarzyszenia, rola sto−
warzyszeń w ubieganiu się o dofinan−
sowanie działań;

· szczegółowe warunki przyznawa−
nia pomocy finansowej w ramach
PROW 2007 – 2013 (w tym: różnico−
wanie w kierunku działalności nierol−
niczej, Odnowa i rozwój wsi, Two−

kwot dofinansowania przy jedno−
czesnym dodatkowym wsparciu fi−
nansowym tzw. bieżącej dzielno−
ści firmy przez okres nawet do 12
miesięcy.

Wszystkich zainteresowa−
nych uzyskaniem bliższych In−
formacji na temat obecnie obo−
wiązujących Programów skie−
rowanych na wsparcie proce−
su tworzenia nowych przedsię−
biorstw zapraszamy na spo−
tkanie informacyjne, które
odbędzie się 24 czerwca 2008
roku w Sali ślubów Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brze−
skim (Rynek 26)

DUŻE PIENIĄDZE
na mały biznes

W obecnej chwili sytuacja wy−
gląda zgoła odmiennie. Możliwość
uzyskania wsparcia przez osoby fi−
zyczne na rozpoczęcie działalno−
ści gospodarczej może wynieść
nawet do 80 tyś. zł przy poziomie
dofinansowania 65%, co pozwala na
zrealizowanie poważnych inwe−
stycji.

Oczywiście występują również
możliwości uzyskania mniejszych

Do niedawna osoba planująca za−
łożenie działalności gospodarczej
mogła otrzymać wsparcie inwestycyj−
ne do wysokości 20 tyś zł. Środki te
pozwalały na uruchomienie mikro
biznesu, opartego na niezbyt kosz−
townych urządzeniach lub maszy−
nach, czy też związanego z usługami
nie wymagającymi zbyt kosztownych
inwestycji, takimi jak np. doradztwo
finansowe, ubezpieczeniowe.

zapraszają
na spotkanie informacyjne dotyczące warunków ubiegania się
o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROW 2007 – 2013.

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie
Brzeskim wzorcową placówką

wielką wagę do rozwoju oświaty na te−
renie naszej gminy i finansowanie tego
typu placówek uważamy za jeden z nie−
zbędnych elementów rozwoju naszych
dzieci i młodzieży.

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie
Brzeskim w 2007r. brała udział w II
edycji konkursu  Ministra Pracy i Po−
lityki Społecznej p.n. „Promocja gmin−
nej świetlicy socjoterapeutycznej”.

W dniu 6 maja 2008r. w Minister−
stwie Pracy i Polityki Społecznej od−
było się spotkanie, którego celem było
wręczenie nagród najlepszym w dzie−
dzinie pomocy społecznej. Sekretarz
Stanu Jarosław Duda wręczył nagrody
laureatom konkursu „Dobra Praktyka
aktywnych form pomocy w roku
2007”.  W ramach obszaru „Świetlica,
Praca i Staż – socjoterapia w środowi−
sku gminnym”, został nagrodzony pro−
gram  działalności Świetlicy Terapeu−
tycznej w Lewinie Brzeskim. Nagrodę
i dyplom uznania odebrała Pani Rena−
ta Pietruńko dyrektor Świetlicy. Dy−
plom uznania dla Gminy Lewin Brze−
ski za podejmowanie skutecznych dzia−
łań w zakresie pomocy i integracji spo−
łecznej został przekazany na ręce Pani
burmistrz Anny Twardowskiej.

Cieszę się niezmiernie, że Świetlica
Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim zo−
stała uznana przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej za wzorcową placów−
kę – mówi Burmistrz Lewina Brzeskie−
go, tym bardziej, że osobiście bardzo do−
ceniam wkład pracy pracowników tej
placówki w realizację programu zajęć
dla dzieci i młodzieży. Przykładamy

Program placówki został nagrodzony.
Dodatkowo w 2008r. Ministerstwo
przyznało świetlicy nagrodę jako pla−
cówce, której program, będzie wcho−
dził w skład katalogu dobrych praktyk,
wskazujących sposoby organizacyjne
oraz procedury wdrażania aktywnych
instrumentów pomocy i integracji spo−
łecznej, mogące służyć innym do ini−
cjowania lokalnych przedsięwzięć.
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Z cyklu Lewińskie firmy

Nasz cel to stabilny rozwój

Burmistrz Lewina Brzeskiego
zaprasza wszystkich zainteresowanych

do udziału w corocznym konkursie

„Piękna Wieś i
Zagroda 2008”

Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:
· Piękna Wieś – sołectwo

· Indywidualne zagrody wiejskie o charakterze produkcyjnym
· Zabudowa jednorodzinna

Jak co roku oceniana będzie estetyka terenów publicznych i posesji, dba−
łość o ochronę środowiska, zaangażowanie społeczności lokalnej w działaniu
na rzecz wsi i autoprezentacja wsi na stronach internetowych (w kategorii wieś)
oraz modernizacja i inwestycje w zagrodach wiejskich o charakterze produk−
cyjnym.

Konkurs jest każdorazowo dużym wydarzeniem – mówi Burmistrz Lewina
Brzeskiego Anna Twardowska. W zeszłym roku wzięło w nim udział 7 so−
łectw, 6 zagród o charakterze produkcyjnym i 59 domków jednorodzinnym.
Dla mnie, jako Burmistrza Lewina Brzeskiego najważniejszym jest pobudze−
nie zaangażowania społecznego mieszkańców wsi, którzy właśnie w tym
konkursie mogą pokazać swoją działalność oraz dbałość o małą ojczyznę.

Organizatorzy przewidzieli szereg cennych nagród dla
zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii oraz

nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników w postaci
ozdobnych krzewów i drzew.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2008 roku, a
rozstrzygnięcie konkursu planuje się na przełomie sierpnia i

września br.
Więcej informacji o konkursie uzyskać można na stronach

internetowych gminy www.lewin−brzeski.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału

SK – Firma WIPAK jest fińskim
przedsiębiorstwem rodzinnym
istniejącym na rynku już przeszło
100 lat. Mimo tego, iż funkcjonu−
jemy na terenie całej Unii Euro−
pejskiej oraz w Stanach Zjedno−
czonych i Kanadzie jesteśmy
przedsiębiorstwem o  wąskiej

specjalizacji realizu−
jącym dostawy bez−
pośrednio do przed−
siębiorstw przemy−
słowych (Business to
Business) nie jeste−
śmy więc w obecni w
reklamach konsu−
menckich. Corocz−
nie jesteśmy widocz−
ni na głównych mię−
dzynarodowych tar−
gach opakowanio−
wych w Diseldorfie i
Frankfurcie nad Me−
nem.

red. Mimo
wszystko rozwijacie

się doskonale.
SK – Od czasu przejęcia  firmy

w Lewinie, czyli od końca 2005
roku, podwoiliśmy obroty polskie−
go fragmentu firmy. Jesteśmy  na−
stawieni na dalszy rozwój naszej
oferty i grona klientów. Jednakże
nie robimy tego za wszelką cenę

dukcyjnych w Polsce, a opakowania z
Lewina dostarczane są także poprzez
sieć przedsiębiorstw WIPAK do klien−
tów w Skandynawii, Anglii, Szwajcarii
czy Rosji.  Ostatnio firma dołączyła do

swojej oferty produkcję opakowań
przeznaczonych dla przemysłu me−
dycznego. Produkujemy m.in. opako−
wania na elektrody do EKG.

red. Panie Dyrektorze mar−
ka WIPAK nie jest marką po−
wszechnie rozpoznawalną.

Rozmowa z Dyrektorem przedsiębiorstwa WIPAK
− Stanisławem Karczmarskim

Redaktor − Panie Dyrektorze
jako przedsiębiorstwo WIPAK
dosyć krótko istniejecie w Le−
winie Brzeskim.

Stanisław Karczmarski – Istot−
nie. Początki firmy
WIPAK w Lewinie to
grudzień 2005 roku,
kiedy to nasze
przedsiębiorstwo
wykupiło w całości
firmę MAAN będącą
dotychczas jedynie
dystrybutorem nie−
których naszych
produktów. Od tam−
tej pory po przejęciu
firmy Panów Gabru−
ka i Honysza rozsze−
rzyliśmy znacznie
zakres realizowa−
nych zamówień:
obecnie w naszej
ofercie znajduje się
nie tylko produkcja worków folio−
wych do pakowania próżniowego,
ale także dostarczanie szerokiej
gamy foli wielowarstwowych do
pakowania próżniowego i w atmos−
ferze gazów obojętnych.

  Nasi kontrahenci należą do naj−
większych firm handlowych i pro−

– credo naszej firmy to stabilny
rozwój przedsiębiorstwa oparty o
możliwości technologiczne całego
koncernu dla zabezpieczenia ro−
snących potrzeb naszych klientów.
Chcemy się rozwijać razem z na−
szymi odbiorcami oferując wiedzę
i doświadczenie całej grupy Wipak
w Europie i w Ameryce Północnej.
Podobnie rzecz się ma z pracow−
nikami firmy –  dla znakomitej
większości jest to zatrudnienie aż
do uzyskania praw emerytalnych..

red. Pomimo tego, iż firma
nie afiszuje się w medialno –

reklamowej rzeczywistości Pol−
ski zaangażowaliście się Pań−
stwo w Konkurs „Oscary Le−
wińskie”.

SK. Staramy się doceniać dzia−
łalność lewińskiej społeczności i
mieć swój udział w kulturowym
rozwoju gminy. Dlatego też zdecy−
dowaliśmy się już po raz drugi
sponsorować główną nagrodę w
konkursie filmowym organizowa−
nym przez Gminę Lewin Brzeski.

red. Dziękuję za rozmowę i
życzę dalszych sukcesów repre−
zentowanej przez Pana firmie.
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jednym z najpiękniejszych Gimna−
zjów w Polsce jest kolejną architek−
toniczną perełką Lewina Brzeskie−
go dającą przykład tego, że dbamy
o połączenie nowoczesności nie za−
pominając o tradycjach naszej
gminy.

Konkurs MODERNIZACJA
ROKU 2007
promuje: funk−
cjonalność mo−
dernizowanych
i przebudowy−
wanych budyn−
ków, nowocze−
sność technolo−
gii i rozwiązań
projektowych a
w przypadku
obiektów zabyt−
kowych dbałość
o architekturę i
ochronę dzie−
dzictwa kulturo−
wego, zachowa−
nie pierwotnych
walorów bu−
dowli i ochronę
dóbr kultury
współczesnej.

Lewin Brzeski nominowany
rodowego oraz promocji moderniza−
cji, przebudowy i rozbudowy obiektów
i urządzeń dla uzyskania efektów użyt−
kowych i estetycznych bez realizacji
nowych inwestycji – mówi Zastępca
Burmistrza Lewina Brzeskiego –
Leszek Pakuła. Nowa sala gimna−
styczna, stanowiąca spójną całość z

W lutym br. gmina Lewin Brze−
ski wzięła udział w Ogólnopolskim
Konkursie Otwartym MODERNI−
ZACJA ROKU 2007.

Do konkursu, którego celem
jest wyłonienie i nagrodzenie re−
alizacji przedsięwzięć budowla−
nych ukończonych w 2007 roku i
wyróżniających
się szczególny−
mi walorami,
gmina zgłosiła
nowo powstałą
halę gimna−
styczną przy
Gimnazjum w
Lewinie Brze−
skim.

Adaptacja za−
bytkowego spi−
chlerza na salę
gimnastyczną do−
skonale wpisuje
się w ideę konkur−
su polegającą na
propagowaniu i
wspieraniu dzia−
łań ratowania
obiektów i budow−
li dziedzictwa na−

Dzień Dziecka
w Łosiowie

centrum wyraźny spadek negatywnych
społecznie zachowań. Ale budowa sys−
temu monitorującego w centrum Le−
wina to dopiero początek naszych dzia−

łań.
W przyszłości sys−

tem monitoringu bę−
dzie rozbudowywany
o dalsze kamery roz−
mieszczone w całym
mieście oraz w naj−
bardziej newralgicz−
nych punktach naszej
gminy.

Lewin Brzeski już te−
raz jest miasteczkiem
wyróżniającym się w

swojej urodzie spośród miejscowości
zarówno w powiecie jak i wojewódz−
twie – mówi Anna Twardowska –
Burmistrz Lewina Brzeskiego. Pra−
gniemy, aby poza niewątpliwym uro−
kiem miasto i gmina Lewin Brzeski
stały się w niedalekiej przyszłości wy−
różniającym się punktem na mapie
Polski również pod względem bezpie−
czeństwa.

I etap monitoringu
miasta zakończony

Zakończono realizację I etapu wy−
konania nowoczesnego systemu
monitorującego w Lewinie Brze−
skim. Na Rynku w Lewinie zainsta−
lowano 2 kamery ob−
rotowe i 4 kamery
stacjonarne, które
swym zasięgiem
obejmują cały Ry−
nek.

Niewątpliwie po−
prawi to bezpieczeń−
stwo w centrum mia−
sta – zapewnia Za−
stępca Burmistrza
Leszek Pakuła, tym
bardziej, że system bę−
dzie rejestrował i zapisywał wszystko
co się dzieje na Rynku zarówno w
dzień jak i w nocy. Tę inwestycję zwią−
zaną z poprawą bezpieczeństwa roz−
poczęliśmy od Rynku w Lewinie. To
tutaj dotychczas skupiało się nocne
życie miasta, a dostępność do całodo−
bowych sklepów monopolowych jest
nieograniczona. Już teraz, miesiąc po
zainstalowaniu systemu widzimy w

com dopingowali także przedstawicie−
le lewińskiego samorządu: Przewodni−
czący Rady Miejskiej oraz Sołtys Łosio−
wa Mieczysław Adaszyński, Wicebur−
mistrz Lewina Brzeskiego Leszek Pa−
kuła oraz Radna Grażyna Lenartowicz.

W atmosferze ducha olimpijskiego,
przy zapalonym wcześniej zniczu i po
wysłuchaniu hymnu olimpijskiego
uczniowie przyjęli z rąk olimpijczyków
te niezwykłe pamiątki. Sportowcy po−
dzielili się ze wszystkimi refleksjami na
temat swoich karier, uczestnictwa w za−
wodach i idei olimpijskiej w codzien−
nym życiu. Spotkanie przebiegło w
bardzo miłej i odświętnej atmosferze.
Organizator imprezy, UKS „Olimpicus”
przy PSP w Łosiowie serdecznie dzię−
kuje sponsorom za pomoc w organiza−
cji imprezy. Darczyńcami byli: Urząd
Miejski w Lewinie Brzeskim,  Bank
Spółdzielczy Grodków – Łosiów, Zakład
Oponiarski „Bolek”, Sklep Spożywczy
„Lewiatan” w Łosiowie, państwo Wie−
sława i Andrzej Malinowscy, PWC
„Odra” Brzeg.

Piotr Barszcz

Citius, Altius, Fortius to dewiza, któ−
ra przyświecała sportowcom podczas
starożytnych igrzysk olimpijskich. Ideą
tą kierowali się również organizatorzy
„Dnia Dziecka na Sportowo” w Publicz−
nej Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Łosiowie. Tradycyjna już impreza od−
była się 29 maja. Młodzież szkolna
sprawdzała swoją sprawność w pięciu
konkurencjach lekkoatletycznych. Szla−
chetna walka i uczciwa rywalizacja wie−
lu doprowadziła na podium, gdzie cze−
kały złote, srebrne i brązowe medale.

Udało się ustanowić kilka nowych
rekordów szkoły. Zawody były tylko
wstępem do głównego wydarzenia tej
imprezy, bowiem jej zasadniczą część
stanowiło uroczyste wręczenie certyfi−
katu i flagi olimpijskiej dla Klubu Olim−
pijczyka założonego przy szkole pod−
stawowej w ubiegłym roku. Gośćmi ho−
norowymi byli znani sportowcy–olim−
pijczycy: Janusz Trzepizur, Eugeniusz
Pędzisz, Maria Kornek–Żabińska oraz
Jerzy Szczakiel. Gościem specjalnym
imprezy był także mieszkający w Łosio−
wie Paweł Kukiz. Młodym sportow−

FOTOgaleria − Turniej sołectw
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