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Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, święta szczególne dla każdego z nas, dla
każdej rodziny. Jest to  zarazem  czas radości i refleksji.  Zasiadając  przy Wigilij−

nym stole pochylimy się nad tym co było, nad przeżytymi radościami i smutka−
mi, nad sprawami dla nas najważniejszymi. Ale szczególny urok  Świąt Bożego
Narodzenia przejawia się w patrzeniu w przyszłość, w nadziei, że nadchodzące
dni przyniosą nam wiele dobra. To wszystko co dobre w naszym życiu niech
będzie udziałem zbliżających się  Świąt.

Życzę Państwu aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były dla
wszystkich czasem spędzonym wspólnie z najbliższymi, czasem przepeł−

nionym ciepłem, życzliwością i spokojem. A nadchodzący 2009 rok niech
będzie spełnieniem Państwa marzeń i oczekiwań.

Dzieci chętnie dzieliły się z
Panią Burmistrz swoimi planami
na przyszłość, opowiadały kim
chciałyby zostać, kiedy dorosną i
oczywiście o tym co chciałyby
dostać w prezencie od Mikołaja.

Wizyty przebiegały w radosnej
atmosferze śmiechu i zabawy.

 Życzymy wszystkim
naszym maluchom wiele

radości i oczywiście wielu
wspaniałych prezentów od

Mikołaja.

Mikołaj odwiedził
naszą Gminę

Dzieci oczekują Mikołaja na
długo przed jego oficjalnym
przybyciem, piszą listy,
zastanawiają się z jakimi
prezentami do nich w tym
roku przyjdzie.

Aby umilić ten czas  najmłod−
szym mieszkańcom    Pani Anna
Twardowska  Burmistrz Lewina
Brzeskiego w dniu 5 grudnia od−
wiedziła z mikołajkowymi po−
zdrowieniami i słodyczami
wszystkie przedszkola w naszej
Gminie oraz Świetlicę Terapeu−
tyczną. FOTORELACJA na stronie 3

Burmistrz
Lewina Brzeskiego
Anna Twardowska

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mieczysław Adaszyński
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− To jest inwestycja oczekiwana od
wielu lat, a w tym roku samorząd wo−
jewództwa opolskiego poszedł nam
na rękę i budowę w większości sfi−
nansował nasz Urząd Marszałkowski.
Teraz mamy rondo w miejscu, gdzie
wcześniej dochodziło do największej
liczby kolizji i wypadków drogo−
wych. Jednym słowem jest bezpiecz−
niej i ładniej, a przy okazji przy szko−
le podstawowej stanął nowy płot i
inaczej wygląda droga oraz chodnik.
Dzisiaj także oddajemy do użytku
dwie nowe wyremontowane ulice.

− Wnioskuje, że w tym roku za−
dowolona jest Pani najbardziej z
inwestycji w infrastrukturę dro−
gową.

− jestem oczywiście zadowolona z
powstania ronda, ale nie jest to
przede wszystkim zasługa samorzą−
du Lewina Brzeskiego. My tylko ro−
biliśmy swoje.

A czym może pochwalić się wasz
samorząd?

− przede wszystkim zabezpiecze−
niem kąpieliska. Od zawsze boryka−
liśmy się z organizacją wolnego cza−
su dzieci podczas wakacji. Po raz
pierwszy profesjonalnie zorganizo−
waliśmy kąpielisko. Zbiornik był
wyczyszczony, byli ratownicy, boje i
punkt gastronomiczny. Warto pod−
kreślić ,że do tej inwestycji dołożył
się także samorząd mieszkańców
Lewina Brzeskiego.

Co będzie najważniejsze dla
waszej społeczności w roku
2009?

− Będzie to budowa kanalizacji,
która pochłonie najwięcej sił i środ−
ków. Trzeba wreszcie wziąć byka za
rogi…

Rozmawiał Sławomir Gryfin
(Wrocławianin nr 12/53)

Wziąć byka za rogi
Rozmowa z Panią Anną Twardowską Burmistrzem

Lewina Brzeskiego

Jak Pani ocenia mijający rok
2008?

− Był to na pewno kolejny rok cięż−
kiej samorządowej pracy.

Tak mówi znaczna część wło−
darzy gmin…

− … i nie powinno to nikogo dzi−
wić , bowiem ten zawód naprawdę do
łatwych nie należy. Dzieje się tyle
spraw, że na nudę i długi odpoczy−
nek nie ma czasu.

W tym roku wiele samorządów
nie wykonało zakładanych w bu−
dżecie dochodów.

− Jeszcze nie podsumowaliśmy te−
gorocznych dochodów, ale już mogę
powiedzieć, że wszystkich planów
nie zrealizujemy. Chcę także podkre−
ślić, że choć rozpoczęliśmy sprzedaż
mienia komunalnego, to nie zarobi−
my na tym zbyt wiele – do końca roku
wykupiony będzie jeden procent
ogólnej liczby mieszkań.

Czy uda wam się zbyć te loka−
le?

Bardzo na to liczymy i ten proces
– moim zdaniem – jest korzystny dla
gminy i dla przyszłych właścicieli
mieszkań.

Dzisiaj zaskoczyło mnie w Le−
winie Brzeskim nowe rondo, któ−
re wyrosło jak grzyb po deszczu.

Poprawa ochrony
przeciwpowodziowej

W dniu 27 listopada odbyło
się  spotkanie na temat  
„Poprawy ochrony
przeciwpowodziowej Lewina
Brzeskiego na Nysie
Kłodzkiej”.
W spotkaniu udział wzięły

władze Lewina Brzeskiego,
przedstawiciele Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w
Opolu,  Firmy Hydro –Projekt
Wrocław sp. z o o. oraz  miesz−
kańcy Gminy Lewin Brzeski.
Otwarcia  spotkania dokonała 
Pani Burmistrz Anna Twardow−
ska, omawiając zagadnienia zwią−
zane  z projektem poprawy
ochrony przeciwpowodziowej
dla  Miasta i Gminy  Lewin Brze−
ski.

Szczegóły projektu  przedsta−
wił Pan Józef Kałuża  Kierownik
Inspektoratu RZGW  Opole  wraz
z  głównym projektantem. Pa−
nem Ryszardem Szulgan Inwe−
stycja obejmuje miasto Lewin
Brzeski i okolice w tym wieś
Kantorowice i przysiółek Ra−
ski. 

Wyżej wymieniony projekt
polega na udrożnieniu powo−
dziowym oraz przebudowie hy−
drowęzła Nysy Kłodzkiej w Le−
winie Brzeskim i  obejmuje bu−
dowę jazu klapowego ( zastąpi
przestarzały jaz stały), budowę
elektrowni wodnej  przy jazie,
udrożnienie i przebudowę rzeki
Nysy Kłodzkiej na odcinku o dłu−
gości 4,40 km  wraz  z budową
oraz modernizacją wałów ochron−
nych, jak również udrożnienie
trasy ulgi powodziowej z obwa−
łowaniem, na której obecnie
znajduje się wyrobisko kruszyw
budowlanych. Ze względu na

złożoność przedsięwzięcia oraz 
duże zakresy robót inwestycję
podzielono na 2 etapy realizacyj−
ne.

Ze szczegółami projektu moż−
na zapoznać się w Urzędzie Miej−
skim w Lewinie Brzeskim oraz

Regionalnym Zarządzie Gospo−
darki Wodnej we Wrocławiu In−
spektorat Inwestycyjny  w Opo−
lu ul. Odrowążów 2.

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za
przybycie na konsultacje.

na terenie gminy, dochodziło tu bar−
dzo często do niebezpiecznych ko−
lizji oraz wypadków drogowych. 
Nowopowstałe rondo podniosło
znacznie poziom bezpieczeństwa  
kierowców oraz dzieci, które
uczęszczają, do usytuowanej w po−
bliżu szkoły podstawowej. Na
szczególną uwagę zasługuje fakt, że
również ulice uszkodzone pod−
czas organizacji objazdów  zo−
stały naprawione, a nawierzchnia
na ulicy Buczka, (najbardziej
uszkodzona) została wykonana na
nowo. Dodatkowo przebudowano
sieć energetyczną, gazową i telefo−
niczną, a pobliska szkoła zyskała
nowe ogrodzenie.

Rondo za
100 000 zł?

W czwartek  6 listopada nastąpił
odbiór techniczny ronda w Lewinie
Brzeskim. Prace nad budową ronda
trwały od połowy maja tego roku. Na
skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Ko−
ściuszki powstało rondo o średnicy
zewnętrznej  32 m i 6 m jezdni.

Wykonawcą  projektu było  Przed−
siębiorstwo Robót Drogowo – Mosto−
wych z Kędzierzyna−Koźla S. A. Cał−
kowity koszt  budowy ronda  to
2.826.080,05 zł brutto.

Z własnych środków Gmina wyło−
żyła 100 tys. złotych, pozostałą część
inwestycji sfinansował Urząd Mar−
szałkowski i Starostwo Powiatowe.

Skrzyżowanie to było  jednym z
najbardziej niebezpiecznych miejsc

− 1 tygodniowe zajęcia waka−
cyjne dla 40. dzieci z Lewina
Brzeskiego. Koszt ponoszony
przez rodziców 7 zł (wejściówka
na Twierdzę Kłodzką). Koszt wa−
kacji pokrywa Gmina Lewin Brze−
ski. Były wycieczki i inne atrak−
cje.

− 2 tygodniowe zajęcia profi−
laktyczno−wakacyjne dla 40.
dzieci zakwalifikowanych przez
pedagogów z Łosiowa i Skoro−
goszczy. Zajęcia bezpłatne.
Koszt wakacji pokryła Gmina
Lewin Brzeski. Dzieci miały za−
pewniony dowóz i wyżywienie
oraz liczne atrakcje i wyciecz−
ki.

− 14.10.2008r. − Nagroda burmi−
strza dla dyrektora Świetlicy Pani
Renaty Pietruńko. Odwiedziny
Pani burmistrz Anny Twardow−
skiej w Świetlicy wręczenie nagro−
dy. Program artystyczny przygo−
towany przez dzieci z okazji dnia
Nauczyciela.

− 31.10.2008r. − Bal Przebierań−
ców Halloween dla wszystkich
chętnych dzieci.

− 01.12.2008r. − Zabawa andrzej−
kowa z wróżbami dla wszystkich
chętnych dzieci i wolontariuszy.

− 06.12.2008r. – Mikołajki – za−
bawa mikołajkowa, spotkanie z Mi−
kołajem, paczki dla dzieci z rodzin
problemowych.

− 22.12.2008r. − Wspólna Wigi−
lia z Panią Burmistrz i Księdzem
Proboszczem.

stwie Pani Renata Pietruńko dyrek−
tor Świetlicy.

− 17.05.2008r.  − Występy dzieci
ze świetlicy z programem na Dniach
Lewina.

− 30.05.2008r. − Konkursy z na−
grodami i zabawy dla wszystkich
dzieci z okazji Dnia Dziecka.

− paczki ze słodyczami dla dzieci
uczęszczających na zajęcia popołu−
dniowe z okazji Dnia Dziecka (paczki
sponsorowała Pani Burmistrz i Koło
Wędkarzy z Lewina Brzeskiego).

− 13.06.2008r. − Program arty−
styczny i poczęstunek dla rodziców
z okazji Dnia Matki i Ojca.

− 20.06.2008r. − Ognisko rodzin−
ne dla wszystkich zainteresowanych
na zakończenie roku szkolnego, kieł−
baski, poczęstunek i pokazy straży
pożarnej, współorganizator Ochotni−
cza Straż Pożarna z Lewina Brze−
skiego.

− paczki ze słodyczami dla dzieci
uczęszczających na zajęcia popołu−
dniowe na zakończenie roku (paczki
sponsorowała Pani Burmistrz i Koło
Wędkarzy z Lewina Brzeskiego).

− „Wesołe wakacje w Lewinie
2008” organizacja wypoczynku w
Świetlicy:

− 16.01.2008r. − Bal karnawa−
łowy w świetlicy dla wszystkich
chętnych dzieci.

− 01.02.2008r. − Przedstawie−
nie jasełkowe i występ tanecz−
ny dla rodziców i dziadków.

− ferie zimowe − Program
„Działam, tworzę – sposób na
nudę” – Świetlica zorganizo−
wała dwa turnusy tygodniowe
dla łącznie 70. dzieci z Lewi−
na Brzeskiego. Koszt pono−
szony przez rodziców 13 zł
(bilet do kina). Koszt ferii
pokryła Gmina Lewin Brze−
ski. Były ciekawe zajęcia i
wycieczki.

− 26.03.2008r. − Pierwszy
Dzień Wiosny dla wszystkich
dzieci.

− 20.03.2008r. − Śniadanie
Wielkanocne w Świetlicy.

− 06.05.2008r. − Świetlica
Terapeutyczna w Lewinie
Brzeskim została uznana
przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej za wzor−
cową placówkę, realizującą
programy zajęć dla dzieci i
młodzieży. Nagrodę i dyplom
uznania odebrała w Minister−

KALENDARZ
WYDARZEŃ 2008
w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim
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„Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.”

ścia. Na powitanie przygotowa−
ły wiersze, piosenki i tańce.
Nawet aura nam dopisała, za
oknem sypał śnieg. Mikołaj po−
jawił się o godzinie 10.00 i  jak
przystało na prawdziwego Świe−
tego Mikołaja obdarował
wszystkie dzieci prezentami.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
Przedszkola Publicznego Nr 1 w
Lewinie Brzeskim  oraz 100
przedszkolaków  dziękuje za
wielkie serce i hojność

Firmie IEM Panom: Łukaszo−
wi  Szczygielskiemu  i Grzego−
rzowi Walskiemu−  sponsorom
tegorocznych  paczek mikołaj−
kowych.

W przeddzień tegorocznych
Mikołajek 5 grudnia 2008r.
miłą niespodziankę sprawiła
przedszkolakom z
Przedszkola Publicznego nr 1
w Lewinie Brzeskim  Pani
Burmistrz Anna Twardowska
wraz  z Panem
WiceBurmistrzem − Leszkiem
Pakułą.

 Odwiedzili nasze przedszko−
le ofiarując dzieciom ogromną
torbę słodyczy. Kilka dni póź−
niej− 8 grudnia do przedszkolaki
przybył Mikołaj. Już od samego
rana dzieci z niecierpliwością
wyczekiwały niezwykłego go−

W oczekiwaniu
na Mikołaja

Pochmurne dni sprzyjają
snuciu marzeń na  temat −
Czy Święty Mikołaj jest
prawdziwy, czy też nie, jak

Jak wygląda Święty Mikołaj? –
Z tym nie ma większych proble−
mów żaden przedszkolak –
wszystkie dzieci doskonale po−
trafią go opisać: ma czerwoną
kurtkę obszytą białym futerkiem,
z dużymi białymi guzikami i czer−
wone spodnie, ma białe włosy,
wąsy i długą brodę, a na głowie
ma czerwoną czapkę. Ma dzwo−
nek, żeby z daleka było go sły−
chać, a na plecach ma worek wy−
pchany prezentami. A jakimi pre−
zentami? Już tydzień wcześniej
każdy przedszkolak napisał list
do św. Mikołaja.

1.XII – to dzień, w którym miał
zjawić się w przedszkolu Święty
Mikołaj. Dzień ten przyniósł nam
jeszcze jedną atrakcyjną niespo−
dziankę. Do dzieci oczekujących
na Mikołaja niespodziewanie
przybył znany im z wcześniej−
szych występów− Wróbelek Ele−
melek, który też niecierpliwie
czekał na gościa .

Dzieci były uczestnikami pro−
gramu, który przygotował, brali
w nim udział również rodzice na−
szych przedszkolaków. Mikołaj
też się zjawił, oczywiście z pre−
zentami, była, więc wesoła zaba−
wa dla wszystkich, każdy mógł
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z Mikołajem.

wygląda, gdzie mieszka,
jakie przywiezie prezenty, a
przede wszystkim, kiedy do
nas przyjedzie?
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Najładniejsze w
województwie 

sami a dużym i bardzo czystym je−
ziorem. Miejsce jest chętnie od−
wiedzane przez wędkarzy oraz
miłośników opalania i kąpieli. La−
tem dodatkowo istnieje możli−
wość pobytu na ogrodzonej dział−
ce przy samym jeziorze. Gospo−
darstwo leży przy 81 −kilometro−
wym szlaku rowerowym biegną−
cym przez całą gminę Lewin
Brzeski.

jających czynnemu wypoczynko−
wi − w odległości kilkuset metrów
od Nysy Kłodzkiej, pomiędzy la−

Gospodarstwo
Agroturystyczne  Państwa
Urszuli i Leszka Fornal
wygrało Wojewódzki
Konkurs Eko−
Agroturystyczne „Zielone
Lato 2008”.
Nagrodę z rąk zastępcy Bur−

mistrza Pana Leszka Pakuły,  w
dniu 23 października na uroczy−
stej Gali  odebrała Pani Urszula
Fornal.

Serdecznie gratulujemy
Gospodarstwo Państwa Fornal

położone jest w Kantorowicach −
1,5 km od Lewina Brzeskiego
wśród pięknych terenów sprzy−

korzystanie spośród znanych tech−
nologii powoduje najmniejszy
wpływ na ekosystemy.

Mimo wielu  korzyści wynikają−
cych z wykorzystania energii wiatro−
wej nadal  funkcjonuje wiele mitów
.Poniżej przedstawione zostały naj−
częściej zadawane pytania

Prawdy i Mity na
temat elektrowni
wiatrowych

Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa w Pol−
sce nadal znajduje się w fazie
narodzin. Nasycenie elektrow−
niami wiatrowymi w Polsce na−
leży do najniższych w Europie.
Liderem na terenie krajów Unii
Europejskiej pozostają Niemcy,
gdzie łączna moc zainstalowana
przekracza 22240 MW.

Członkostwo  w Unii Euro−
pejskiej nakłada na nas obowią−
zek wykorzystywania energii
odnawialnej.

Rozwój odnawialnych źródeł
energii traktowany jest jako istot−
ny element strategii bezpieczeń−
stwa energetycznego i działań na
rzecz przeciwdziałania zmianom
klimatu. Wykorzystanie energii
wiatru do produkcji energii elek−
trycznej pozwala na osiągnięcie
szeregu korzyści ekologicznych,
społecznych i gospodarczych.

Do najważniejszych korzyści
ekologicznych zaliczyć należy:

1. Redukcję emisji gazów cieplar−
nianych, w tym CO2, a przez to prze−
ciwdziałanie dalszym zmianom kli−
matu,

2. Poprawę jakości powietrza,
uniknięcie emisji SO2, NOx i pyłów
do atmosfery,

3. Brak powstawania odpadów
stałych ani gazowych, odorów czy
ścieków, brak zanieczyszczenia
wód ani gleby, brak degradacji te−
renu i strat w obiegu wody, które
mają miejsce przy produkcji ener−
gii w konwencjonalnych elektrow−
niach i elektrociepłowniach,

4. Fakt, iż wiatr stanowi niewy−
czerpalne i odnawialne źródło
energii, jego wykorzystanie pozwa−
la na oszczędność ograniczonych
zasobów paliw kopalnych,

5.Technologia pozbawiona jest
ryzyka zastosowania (np. awarii re−
aktora, z jakim związane jest wyko−
rzystanie energetyki atomowej),

6. Wykorzystanie wiatru nie po−
woduje spadku poziomu wód pod−
ziemnych, które towarzyszy wydo−
byciu surowców kopalnych (wę−
gla),

7. Technologia nie wymaga du−
żych powierzchni, w przeciwień−
stwie do technologii konwencjonal−
nych (tereny zajmowane przez ko−
palnie, elektrownie, linie transpor−
towe do przewozu surowca), jej wy−

Stop bierności
Wiwat zaradności!

aktywizacji zawodowej: grupowe i
indywidualne wsparcie doradcy zawodo−
wego, pomoc w pisaniu CV, listu moty−
wacyjnego,nabycie umiejętności prze−
prowadzenia rozmowy z potecjalnym

pracodawcą, udział w warsztatach z prak−
tyką.

−aktywizacji społecznej: grupowe i
indywidualne wsparcie psycholo−
ga,udział w warsztatach

−trening umiejetności, kompetencji
społecznych, asertywności, komunikacji
interpersonalnej.

−aktywizacji zdrowotnej, beneficjen−
ci mają możliwość wyrobienia  sobie

książeczek   sanitarno−epidemiologicz−
nych.

Duże wsparcie socjalne ze strony
pracowników socjalnych, motywacja: do
działań, podnoszenia kwalifikacji, wiary
we własne siły i możliwości. Monitoro−
wanie uczestnictwa w kursie. Wszystkie
spotkania odbywały się na terenie Lewi−
na Brzeskiego w restauracji AB, uczest−
niczki mieszkające po za miejscem spo−
tkań, były dowożone i odwożone do miej−
sca zamieszkania. W dniu 11.12.2008
r. na uroczystej konferencji w obec−
ności władz Lewina Brzeskiego i pra−
cowników MGOPS zostały wręczone
zaświadczenia i certyfikaty poświat−
czające ukończone kursy.

Wsparcie w projekcie miało charak−
ter kompleksowy, wyposażało bezro−
botnych w umiejętność sprawnego,
elastycznego poruszania się po rynku
pracy, oraz podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lewinie Brzeskim reali−
zuje projekt pn. ”Stop bierności Wiwat
zaradności! Rozwój aktywnych form in−
tegracji w Gminie Lewin Brzeski” w ra−

mach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007−2013, Priorytetu VII Pro−
mocja integracji społecznej, Działania
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktyw−
nej integracji.

Dzięki dofinansowaniu Unii Europej−
skiej w ramach Europejskiego Fundu−
szu Społecznego Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej wdraża pakiet 20 kontraktów so−
cjalnych, którym głównym założeniem

jest aktywizacja osób długotrwale bez−
robotnych zamieszkujących obszar
Gminy Lewin Brzeski.

Beneficjenci zostali podzieleni na
dwie 10−osobowe grupy, korzystają z
instrumentów aktywnej integracji tj.

−aktywizacji edukacyjnej w ra−
mach której: gr.I florystyka− bukie−
ciarstwo, uczestnicy nabędą umie−
jętności z zakresu wykonywania bu−
kietów, wiązanek i innych kompo−
zycji kwiatowych, gr.II  obsługa
kasy fiskalnej z modułem sprze−
dawcy. Obie grupy będą wyposażo−
ne w wiedzę  ABC przedsiębior−
czość, Plusy i Minusy Prowadzenia
własnego biznesu, pomysł na
własną firmę.Otrzymają wsparcie
specjalisty w zakresie opracowania
własnych biznes planów, dzięki
którym mają możliwośc zdobycia
środków finansowych na założenie
własnej firmy.

turalny ulega zmianie nie tylko z uwagi
na budowane farmy wiatrowe. Budowa
drogi np. wymaga nie tylko wycinki
lasu, ale także zabezpieczenia ekrana−
mi przed hałasem obszarów zamieszka−
łych, budowy specjalnych przejść dla
zwierząt małych i dużych oraz innych
działań. Farmy wiatrowe są stawiane na
obszarach rolniczych, które w dalszym
ciągu mogą być użytkowane i z których
rolnik może czerpać dochód. Postawie−
nie wiatraków nie zmienia przeznacze−
nia tego terenu, nie ingeruję w uprawy
na danym terenie, nie wymaga dodat−
kowych działań typu ekrany wyciszają−
ce. Widząc wiatraki na horyzoncie, wi−
dzimy zrównoważony krajobraz, gdzie
udało się, wyprodukować bezpieczną
energię dla milionów ludzi nie rujnując
życia milionom innych istot, które za−
siedlają Ziemię

Jak duża jest elektrownia wia−
trowa?

Współczesna elektrownia wiatrowa
wykorzystywana na lądzie składa się z
wieży o wysokości od 78 do 105m oraz
trzech łopat o długości ok. 40−45m. A
zatem turbina ze śmigłem w stanie
wzniesienia ma łączną wysokość ok.
150m. Dla porównania – wysokość
Pałacu Kultury i Nauki bez iglicy wy−
nosi 167m (z iglicą 230m).

Jaki jest wpływ elektrowni wia−
trowych na ptaki?

Badania naukowe przeprowadzone
na świecie wskazują, że wpływ elek−
trowni wiatrowych na ptaki zależy od
zastosowanego typu urządzeń, ich wy−
sokości, liczby, ustawienia względem
siebie, ale w największym stopniu uza−
leżniony jest od wyboru lokalizacji in−
westycji.

Parki wiatrowe stanowią przeszko−
dę na trasie przelotu ptaków jednak jako
obiekty o dużej wysokości, w dodatku
poruszające się, są widoczne dla pta−
ków, które w większości przypadków
z łatwością je omijają (dostosowują kurs
przelotu lub jego pułap).

Pamiętać należy jednak, że więk−
szość migracji ptaków odbywa się na
wysokościach znacznie przekraczają−
cych 150m, czyli zdecydowanie ponad
pracującymi elektrowniami wiatrowy−
mi. A także o tym, że wpływ energety−
ki wiatrowej na śmiertelność ptaków
jest w porównaniu z innymi formami
działalności ludzkiej niewielki.

 Czy elektrownie wiatrowe
szpecą krajobraz ?

Postęp cywilizacyjny, a co za tym
idzie zasiedlanie coraz większych te−
renów przez człowieka wpływa na zmia−
nę naszego środowiska. Krajobraz na−

Czy turbiny wiatrowe są hała−
śliwe?

Faktem jest, że wiatraki emitują fale,
ale przede wszystkim fale akustyczne,
czyli dźwięk. Jednakże producenci tur−
bin wiatrowych mają cały szereg wytycz−
nych i norm, ściśle określających poziom
hałasu, który dana turbina może emito−
wać. Wiatraki umieszczone zgodnie z
przyjętymi normami emitują fale, które
w żaden sposób nie wpływają na urzą−
dzenia znajdujące się w pobliżu. Zgod−
nie z rozporządzeniem Ministra Środo−

wiska z dnia 14 czerwca 2007
(Dz.U. nr 120 poz. 826) dopusz−
czalny poziom hałasu w ciągu dnia
wynosi od 50 – 60 dB, natomiast w
ciągu nocy 40dB – 45dB. Zostało
zmierzone, że hałas w odległości
350 m od turbiny wynosi 40dB,
natomiast odkurzacz generuje ha−
łas o natężeniu 70dB. Warto dodać,
że poziom szumu, na który jeste−
śmy „narażeni” codziennie w
domu, pracy, czyli w przeciętnym
pomieszczeniu to ok. 40−50dB.

Nowoczesne turbiny wietrzne są tak ci−
che, że można stać tuż pod nimi i prowa−
dzić swobodną rozmowę bez podnosze−
nia głosu. Choć pierwsze wiatraki moc−
no hałasowały,  dziś ciężko je usłyszeć
nawet z niewielkiej odległości.

Wioletta Kruk − Jaromin
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on dofinansowanie ze środków Euro−
pejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki temu zamierzeniu od paź−
dziernika 2008r. lewińskie przedszko−
laki uczą się języka angielskiego, roz−
wijają swoje zdolności językowe, mają
twórczy kontakt z muzyką oraz plastyką,
realizują własne twórcze pomysły przy
pomocy ciekawych materiałów i tech−
nik plastycznych oraz uczą się, jak dbać
o prawidłową postawę swego ciała, za−
pobiegając tym samym powstawaniu
wad. Atrakcyjność zajęć zwiększa fakt,
iż są one realizowane w małych 12−oso−
bowych grupach, a rodzice przedszko−
laków nie ponoszą żadnych kosztów.

Projekt „Moje Euro− Przedszkole”
powstał dzięki inicjatywie dyrektora
Przedszkola Publicznego Nr 1 w Le−
winie Brzeskim− Pani Ewy Warchał,
przy ogromnej przychylności władz
Gminy Lewin Brzeski.

Euro− Przedszkole w
Gminie Lewin Brzeski!

Wiosną 2008r. w Publicznym
Przedszkolu Nr1 w Lewinie Brze−
skim podjęto działania, które po−
zwoliłyby dzieciom z naszej Gminy
mieć szanse edukacji na równie wy−
sokim poziomie, co ich rówieśnicy
z dużych miast. Działania te dopro−
wadziły do opracowania projektu pt.
„Moje Euro−Przedszkole”. Jego
głównym zamierzeniem jest stwo−
rzenie dzieciom w wieku przed−
szkolnym możliwości bezpłatnego
uczestniczenia w różnoorodnych
zajęciach dodatkowych, m.in. nauce
j. angielskiego, rytmice, warszta−
tach plastycznych i gimnastyce ko−
rekcyjnej.

W maju b.r. projekt „Moje Euro−
Przedszkole” został zgłoszony przez
Gminę Lewin Brzeski do konkursu or−
ganizowanego przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Opolu, w którym uzyskał

5 grudnia 2008 r. równo rok po
otwarciu sali gimnastycznej przy
Gimnazjum w Lewinie Brzeskim
uczniowie naszej szkoły dostali
prezent mikołajkowy w postaci no−
woczesnej, dobrze wyposażonej si−
łowni w ośmioosobowy atlas i wie−
le urządzeń do ćwiczeń aerobo−
wych. Ponadto sala do tańca i ae−
robiku została wzbogacona o lu−
stra, poręcze i stepy. Dodatkowo
sala korekcyjno−gimnastyczna zy−
skała drabinki, kozła, skrzynię,
drążki i równoważnię do gimnasty−
ki artystycznej.

Teraz po wielu latach „tułaczki”
, czyli dalekich spacerów do małej
sali wypożyczanej od Szkoły Pod−
stawowej w Lewinie i ćwiczeniach
na dworze pod gołym niebem,
młodzież doczekała się naprawdę
luksusowych, prawdziwie europej−

skich warun−
ków do upra−
wiania róż−
nych dyscy−
plin sportu.
P o c z ą w s z y
od gry w pił−
kę nożną na
dużej sali,
poprzez ta−
niec, aero−
bik, gimna−
stykę arty−
styczną i na
siłowni skoń−
c z y w s z y .
Obecnie na naszych 4 salach może
ćwiczyć jednocześnie pięć grup, co
pozwala młodzieży efektywnie ko−
rzystać ze sprzętu i możliwości lo−
kalowych, które znacznie przyczy−
niają się do rozwijania zarówno tę−
żyzny fizycznej jak i indywidual−

nych zainte−
r e s o w a ń
uczniów w
d z i e d z i n i e
sportu.

Równo w
p o ł u d n i e
Pani bur−
mistrz Lewi−
na Brzeskie−
go Anna
Twardowska
p r z e c i ę ł a
wraz ucznia−
mi wstęgę
otwierającą

Uroczyste otwarcie siłowni
w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim

Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach−
Opolu przygotowało wystawę i
lekcję muzealną w Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.

1 grudnia 2008 roku do nasze−
go Gimnazjum przyjechał Pan An−
drzej Prajel, pracownik muzeum w
Łambinowicach z wystawą „Bóg
się rodzi, moc truchleje…
Święta Bożego Narodzenia w
niewoli niemieckiej i radziec−
kiej podczas II wojny świato−
wej”. Wystawa jest poświęcona
świętom, które są niezwykle waż−
ne w kręgu kultury chrześcijań−
skiej. Ich rodzinny charakter po−
wodował, że w obozach jenieckich
był to czas bardzo trudny, pełen
tęsknoty, wspomnień, wzruszeń i
oczekiwań. Ekspozycja pokazuje,
w jaki sposób, niezależnie od wa−
runków, jeńcy wojenni, głównie
polscy, starali się go przeżyć. Za−
prezentowano autentyczne pamiąt−
ki bądź ich kopie, w tym także zre−
konstruowane elementy wyposa−

żenia baraków jenieckich. Przed−
stawione eksponaty to przede
wszystkim: listy, świąteczne kart−
ki pocztowe, zdjęcia, rysunki, gra−
fiki, wyroby rękodzieła artystycz−

nego i dzieła
edytorskie żoł−
nierzy. Jest to
oryginalne zesta−
wienie rozległej
twórczości oraz
świadectwo roli
religii chrześci−
jańskiej i przyna−
leżności do kul−
tury polskiej
jeńców oraz ich
kultywowanie w
wyjątkowo trud−
nych  warunkach
egzystencji.  Li−
sty i kartki świą−

teczne, mimo iż cenzurowane
przez Niemców są niezwykłym
źródłem informacji o życiu w
obozie i funkcjonowaniu nie−
mieckiego systemu jenieckiego.

Wszyscy ucznio−
wie naszego Gim−
nazjum mieli
możliwość obej−
rzenia wystawy,
a ponadto klasy
trzecie uczestni−
czyły w lekcjach
m u z e a l n y c h ,
podczas których
Pan Andrzej Pra−
jel opowiadał jak
wyglądały święta
w obozie i jak
ważną rolę od−
grywały dla na−

„Bóg się rodzi, moc truchleje…”
Święta Bożego Narodzenia w Obozie
Jenieckim w Łambinowicach

szych rodaków. Nie od dziś wia−
domo, że święta jednoczą ludzi i
sprawiają, że każdy człowiek za−
czyna czuć, że nie jest sam ze
swoim nieszczęściem, niewolą,
że przynależy do większej grupy,
która wyznaje tę samą religię, da−
jącą nadzieję oraz siłę do prze−
trwania tych trudnych chwil. Ta−
kie symbole jak choinka, opłatek,
postna wieczerza wigilijna czy
paczka od rodziny były niezwykle
cenione w obozie. Uczniowie
mogli dowiedzieć się również o
tragicznych losach jeńców z ofi−
cerskich obozów specjalnych na
terenie Związku Radzieckiego w
Kozielsku, Ostaszkowie i Staro−
bielsku. Wysłuchali też nagra−
nych relacji i wspomnień jedne−
go z żołnierzy, będącego jeńcem
jedenastu obozów podczas II
wojny światowej, który podkre−
ślał ogromną moc świąt Bożego
Narodzenia, modlitwy i nabożeń−
stwa  oraz starań jeńców o godne
przetrwanie niewoli.

Alicja Całus

drzwi do świetnie wyposażonej si−
łowni. Środki na ten cel tj. 50 tyś
złotych otrzymaliśmy z Minister−
stwa Edukacji Narodowej oraz 30
tyś. z oszczędności własnych Gim−
nazjum (ogrzewanie).

Nasz gość honorowy wraz z Mi−
kołajem, który niewątpliwie zrobił
naszym dzieciom wielki prezent i
frajdę, oprowadzani przez
uczniów, jako jedni z pierwszych,
wypróbowali sprzęt do ćwiczeń.
Nasza niezrównana  Pani burmistrz
zaskoczyła młodzież swoją po−
stawą i gotowością do ćwiczeń.
Ubrana w dres wypróbowała nie−
mal wszystkie urządzenia osobi−
ście, otrzymawszy wcześniej sto−
sowne instrukcje od uczniów –
oczywiście.

Alicja Całus
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  Niezdolność do pracy −
oznacza całkowitą niezdolność do
wykonywania pracy zarobkowej z
powodu fizycznego, psychiczne−
go lub umysłowego naruszenia
sprawności organizmu

 Konieczność sprawowania
opieki − oznacza całkowitą zależ−
ność osoby od otoczenia, polega−
jącą na pielęgnacji w zakresie hi−
gieny osobistej i karmienia lub
wykonywania czynności samoob−
sługowych, prowadzeniu gospo−
darstwa domowego oraz ułatwia−
niu kontaktów ze środowiskiem

 Konieczność udzielania po−
mocy w tym również w pełnieniu
ról społecznych −oznacza zależ−
ność osoby od otoczenia, polega−
jącą na udzieleniu wsparcia w pro−
wadzeniu gospodarstwa domowe−
go, współdziałania w procesie le−
czenia, rehabilitacji, edukacji
oraz w pełnieniu ról społecznych
właściwych dla każdego człowie−
ka, zależnych od wieku, płci,
czynników społecznych i kulturo−
wych

Orzecznictwo do 16 roku
życia

Dziecko do 16 roku życia może
być uznane za niepełnosprawne,
jeżeli ma naruszoną sprawność fi−
zyczną lub psychiczną, o przewi−
dywanym okresie trwania powy−
żej 12 miesięcy, z powodu wady
wrodzonej, długotrwałej choroby
lub uszkodzenia organizmu, po−
wodującą konieczność zapewnie−
nia im całkowitej opieki lub po−
mocy w zaspokojeniu podstawo−
wych potrzeb życiowych w sposób

przewyższający wsparcie po−
trzebne osobie w danym wieku.
W przypadku dzieci poniżej 16
roku życia nie orzeka się stopnia
niepełnosprawności. Zaliczenie
do osób niepełnosprawnych
dziecka do lat 16 zawsze ma cha−
rakter okresowy. Może ono kwa−
lifikować dziecko jako niepełno−
sprawne najdłużej do 16 roku
życia. Po ukończeniu 16 lat nale−
ży ubiegać się o określenie stop−
nia niepełnosprawności. Okre−
ślenie niepełnosprawności dziec−
ka do lat 16 jest potrzebne w celu:

• ubiegania się o zasiłek pie−
lęgnacyjny.

I. Znacz−
ny − przyzna−
je się go oso−
bie z naru−
szoną spraw−
nością orga−
nizmu i nie−
zdolnością do
pracy albo
zdolnej do
pracy jedynie
w warunkach pracy chronionej i
wymagającej, w celu odgrywania
ról społecznych, stałej lub długo−
trwałej opieki i pomocy innych
osób w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji.

Uwaga: Niezdolność do samo−
dzielnej egzystencji oznacza naru−
szenie sprawności organizmu w
stopniu uniemożliwiającym zaspo−
kajanie bez pomocy innych osób
podstawowych potrzeb życio−
wych, za które uważa się przede
wszystkim samoobsługę, porusza−
nie się i komunikację.

II. Umiarkowany − przyznaje
się osobie z naruszoną sprawno−
ścią organizmu, niezdolnej do pra−
cy albo zdolnej do pracy jedynie

w warunkach pracy chronionej
lub wymagającej czasowej

albo częściowej pomo−
cy innych osób w

celu odgrywania
ról społecznych.

 III. Lekki −
przyznaje się oso−
bie o naruszonej
sprawności organi−

zmu, powodującej
w sposób istotny ob−

niżenie zdolności do
wykonywania pracy, w

porównaniu do zdolności,
jaką wykazuje osoba o po−

dobnych kwalifikacjach zawo−
dowych z pełną sprawnością psy−
chiczną i fizyczną, lub mającą ogra−
niczenia w odgrywaniu ról spo−
łecznych, dające się kompenso−
wać za pomocą wyposażenia w
przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze lub środki techniczne.

 Uwaga: Jeżeli ktoś ma przy−
znany znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności,
może pracować na otwartym ryn−
ku pracy u pracodawcy nie zapew−
niającego warunków pracy chro−
nionej, jeżeli uzyska pozytywną
opinię Państwowej Inspekcji Pra−
cy o przystosowaniu przez praco−
dawcę stanowiska pracy dla po−
trzeb osoby niepełnosprawnej.

Niezdolność do samodzielnej
egzystencji — oznacza naruszenie
sprawności organizmu w stopniu
uniemożliwiającym zaspokajanie
bez pomocy innych osób podsta−
wowych potrzeb życiowych, za
które uważa się przede wszystkim
samoobsługę, poruszanie się i ko−
munikację.

by poruszające się na wózku in−
walidzkim, osoby starsze mające
problemy w poruszaniu się.

W naszej gminie dzięki Stowa−
rzyszeniu Pomóżmy Im działają
Warsztaty Terapii Zajęciowej ,
placówki integracyjne . Zakupio−
no specjalny samochód ułatwia−
jący dowóz osób niepełnospraw−
nych do Warsztatów Terapii Za−
jęciowej, które uczestniczą w za−
jęciach oraz dzieci i młodzież
niepełnosprawną do placówek
oświatowych z oddziałami inte−
gracyjnymi mieszącymi się na te−
renie naszego powiatu. W urze−
czywistnieniu wypisanych powy−
żej praw Rada Samorządu Miesz−
kańców Lewina Brzeskiego w po−
rozumieniu władzami samorządo−
wymi naszej gminy chce w formie
cyklicznych artykułów zapoznać
państwa z prawami osób niepeł−
nosprawnych.

W pierwszym artykule chcieli−
byśmy Szanownych Czytelników
zapoznać z podstawami :

− Co to jest orzeczenie i kto
może się o nie ubiegać.

− Ulgi jakie przysługują osobom
niepełnosprawnym

− Zapoznać z rehabilitacją spo−
łeczną

Orzecznictwo
Orzecznictwem zajmują się ze−

społy orzekające:
· powiatowe zespoły do spraw

orzekania o niepełnosprawności,
jako I instancja,

· wojewódzkie zespoły do
spraw orzekania o niepełnospraw−
ności, jako II instancja.

Osoby zameldowane na pobyt
stały podlegają właściwemu tery−
torialnie zespołowi.

Natomiast co do osób:
· bezdomnych,
· przebywających poza miej−

scem stałego zameldowania po−
nad 2 miesiące ze względów zdro−
wotnych lub rodzinnych,

· przebywających w domach
opieki społecznej i ośrodkach
wsparcia,

· przebywających z zakładach
karnych i poprawczych,

 to orzekać będzie zespół wła−
ściwy ze względu na miejsce po−
bytu (powiadamiając jednak ze−
spół właściwy ze względu na miej−
sce stałego zameldowania).

Powiatowy zespół powołuje i
odwołuje starosta, po uzyskaniu
zgody wojewody. Wojewódzki
zespół powołuje wojewoda. Wy−
datki związane z tworzeniem i
działalnością zespołów są pokry−
wane z budżetu państwa. Wydat−
ki mogą pochodzić również ze
środków finansowych samorzą−
du. 

Ustawa ustala trzy stopnie
niepełnosprawności.

różnorodność problemów jakie
rodzi niepełnosprawność, które
zostały poruszone na zebraniu
Rady Samorządu Mieszkańców
Lewina Brzeskiego w dniu 21
października 2008r.uświadomi−
ła,że według danych Powiatowe−
go Zespołu ds. Orzekania o Nie−
pełnosprawności liczba osób nie−
pełnosprawnych w powiecie
brzeskim z roku na rok powięk−
sza się, jak również szereg zadań
ukierunkowanych na pomoc oso−
bom niepełnosprawnym realizo−
wane są na poziomie powiatu, Na−
szym celem będzie możliwie w
jak najlepszy sposób zapewnie−
nie osobom niepełnosprawnym
oraz pozostałym mieszkańcom
naszej gminy , w możliwie jak
najszerszym zakresie prawa do
samodzielnego i aktywnego życia
, a w szczególności do leczenia,
nauki, rehabilitacji , urzędów,
kultury oraz rozrywki. Szczegól−
nie ważne będzie zapewnienie
państwu najszerszego dostępu do
informacji, która w chwili obec−
nej jest najważniejsza. Prioryte−
tem dla naszej gminy będzie sta−
łe monitorowanie potrzeb osób
niepełnosprawnych , które
pozwolą w przyszłości
wytyczenie głów−
nych kierunków
działań. W związ−
ku z powyższym
bardzo prosimy
osoby zaintereso−
wane o wyrażenie
sowich opinii,
uwag oraz skarg w
formie listów, mieli,
rozmów telefonicz−
nych w naszym urzędzie.
Wszystkie państwa opinie
będą miały podstawowy
wpływ na opracowanie Gminne−
go Programu Pomocy Osobom
Niepełnosprawnych zwanym da−
lej programem pomocowym.

Nie oznacza to , że do chwili
obecnej nasze władze nie podej−
mowały żadnych czynności w tym

kierunku. Wszelkie gminne in−
westycje z ostatnich lat uwzględ−
niały potrzebę likwidacji barier
architektonicznych . Przykładem
może być montaż windy w budyn−
ku przy ulicy Kościuszki, w któ−
rym mieszczą się między inny−
mi:

− ośrodek rehabilitacyjny pro−
wadzony przez Stowarzyszenie
Pomóżmy Im

− zespół lekarzy
− Stowarzyszenie Pomóżmy

Im, które prowadzi Warsztaty
Terapii Zajęciowej

− Biblioteka
− sekcja modelarska Gminnego

domu kultury
Już nie długo bez problemu z

windy korzystać będą mogły oso−

Zgodnie z Kartą Praw Osób
niepełnosprawnych „ Osoby
niepełnosprawne , czyli osoby
, których sprawność fizyczna ,
psychiczna lub umysłowa trwa−
le lub okresowo utrudnia ,
ogranicza lub uniemożliwia
życie codzienne , naukę, pra−
cę oraz pełnienie ról społecz−
nych , zgodnie z normami
prawnymi i zwyczajowymi ,
mają prawo do niezależnego ,
samodzielnego i aktywnego
życia oraz nie mogą podlegać
dyskryminacji”

 Z przeprowadzonych badań
PENTOR dla magazynu Integracja
wynika, że większość gmin w Pol−
sce bardzo mało robi dla osób nie−
pełnosprawnych . Najbardziej ob−
razują to małe miasteczka oraz
wsie ponieważ wsparcie dla osób
niepełnosprawnych w formie za−
siłku z pomocy społecznej docie−
ra tam w bardzo małym stopniu .
Często zdarza się że urzędnicy nie
są w stanie dotrzeć do rzetelnej
informacji określającej ile osób
niepełnosprawnych mieszka na
terenie poszczególnych gmin. W
związku z powyższym gminy te
nie są w stanie trafnie dotrzeć do
najbardziej potrzebujących , nie
mają możliwości sporządzić
szczegółowych rejestrów osób
niepełnosprawnych z podziałem
na stopnie niepełnosprawności
gdyż ustawa o ochronie danych
osobowych na to nie ze zwala.
Tak więc Urzędy Gminy , Gmin−
ne Ośrodki Pomocy Społecznej ,
Szkoły, Przedszkola, Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie oraz Po−
wiatowe Urzędy Pracy nie mogą
wymieniać się danymi aby nie
złamać wspomnianej ustawy. Na−
sza Gmina nie jest tu wyjątkiem ,
to inicjatywa zainteresowanych
mieszkańców może wypracować
kompromis który pomoże w przy−
szłości dotrzeć do anonimowych
na dzień dzisiejszy osób niepeł−
nosprawnych . Przypomnieć mu−
simy że większość osób niepełno−

sprawnych nie posiada wiedzy o
przysługujących im prawach w
wyniku czego automatyczne po−
zbawieni są wsparcia . Wyniku tej
niewiedzy bardzo duża osób nie−
pełnosprawnych krytykuje np.
Gminne Ośrodki Pomocy Spo−
łecznej , która działa na określo−
nych zasadach wynikająca z usta−
wy. To osoba zainteresowana
musi przyjść i prosić o określoną
pomoc, której często nie otrzy−
muje takiej formie w jakiej by
chciała ponieważ do dnia dzisiej−
szego nie ma regulacji obligują−
cej do stałego monitorowania
sytuacji w jakiej znajduje się zgła−
szająca osoba niepełnosprawna.

 Liczebność środowiska osób
niepełnosprawnych , jak również

Zagadnienie orzecznictwa

ciag dalszy na stronie 7

Warsztaty Terapii Zajęciowej
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• korzystania z ulg i uprawnień
przysługujących osobom niepeł−
nosprawnym,

• korzystania z możliwości do−
finansowania ze środków PFRON
programów

skierowanych do dzieci i mło−
dzieży uczącej się,

• ubiegania się o świadczenia
z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności dziecka (
świadczenie pielęgnacyjne,
składki na ubezpieczenie emery−
talne i rentowe opiekuna).

Od 1 stycznia 2002 roku orze−
czenie o niepełnosprawności oso−
by do 16 roku życia jest jedynym
dokumentem potwierdzającym
niepełnosprawność dziecka.

Poniżej oddajemy Państwu do
dyspozycji cztery formularze po−
trzebne przy załatwianiu spraw
związanych z orzeczeniem o nie−
pełnosprawności.

1. wniosek o wydanie orzecze−
nia o stopniu niepełnosprawno−
ści:

2. wniosek o wydanie orzecze−
nia o niepełnosprawności dla
dzieci i młodzieży do 16 roku
życia:

3. zaświadczenie lekarskie o
stanie zdrowia dziecka wydane
dla potrzeb Powiatowego Zespo−
łu ds. Orzekania o Niepełno−
sprawności:

4. zaświadczenie lekarskie o
stanie zdrowia wydane dla po−
trzeb Powiatowego Zespołu ds.

Zagadnienie orzecznictwa
Orzekania o Niepełnosprawno−
ści:+

Orzeczenia ZUS
Orzecznictwo lekarzy orzeczni−

ków w ZUS jest na równi oraz po−
równywalne z orzecznictwem ze−
społów orzekających o stopniu
niepełnosprawności. I

Orzeczenia ZUS
 Orzecznictwo lekarzy orzecz−

ników w ZUS jest na równi oraz
porównywalne z orzecznictwem
zespołów orzekających o stopniu
niepełnosprawności. I tak, decy−
zje orzecznika ZUS:

 · o całkowitej niezdolności do
pracy i samodzielnej egzystencji
jest traktowane na równi z orze−
czeniem o znacznym stopniu nie−
pełnosprawności;

· II. o całkowitej niezdolności
do pracy jest traktowane na rów−
ni z orzeczeniem o umiarkowa−
nym stopniu niepełnosprawności;

· III. o częściowej niezdolności
do pracy oraz celowości przekwa−
lifikowania jest traktowane na rów−
ni z orzeczeniem o lekkim stopniu
niepełnosprawności.

 Ci, którzy mają ważne orzecze−
nia o zaliczeniu do jednej z grup in−
walidzkich (lub o niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym) lub
orzeczenie o niezdolności do pra−
cy wydane przez lekarza orzeczni−
ka ZUS, mogą składać wniosek o
ustalenie stopnia niepełnospraw−
ności wg wskazań po to, aby móc
korzystać z ulg i uprawnień.

Nowością jest, że zespół orze−
ka stopień niepełnosprawności

tylko taki, który odpowiada do−
tychczasowemu orzeczeniu wraz
ze stosownymi wskazaniami. Na
przykład, gdy zgłosi się ktoś z
ważnym orzeczeniem KiZ o II
grupie inwalidzkiej, może mieć
przyznany tylko umiarkowany
stopień niepełnosprawności (po−
przednio zespół mógł orzec np.
znaczny stopień).

Uwaga: Od takich orzeczeń
nie przewiduje się odwołania.
Może to rodzić problemy, gdy
ktoś będzie chciał się odwoły−
wać od niesłusznych, jego zda−
niem, wskazań.

Powiatowe zespoły orzekają na
wniosek zainteresowanego lub
jego przedstawiciela ustawowego,
albo za ich zgodą − na wniosek
ośrodka pomocy społecznej.

 Wskazania w orzeczeniu
 W orzeczeniu powinny być za−

warte wskazania dotyczące:
1) zatrudnienia, które uwzględ−

nia możliwości danej osoby,
2) szkolenia, także specjali−

stycznego,
3) uczestnictwa w terapii zaję−

ciowej,
4) zatrudnienia w zakładzie ak−

tywności zawodowej,

ciąg dalszy ze strony 6 5) konieczności zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze oraz pomoce tech−
niczne ułatwiające funkcjonowa−
nie,

6). korzystania z usług socjal−
nych, opiekuńczych, terapeutycz−
nych i rehabilitacyjnych, świadczo−
nych przez ośrodki pomocy spo−
łecznej, organizacje pozarządowe
i inne podmioty,

7) konieczności stałej lub długo−
trwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znaczną moż−
liwością samodzielnej egzystencji,

8). konieczności stałego współ−
udziału na co dzień opiekuna dziec−
ka w procesie jego leczenia, reha−
bilitacji, edukacji,

9) spełniania przez osobę nie−
pełnosprawną przesłanek określo−
nych wart. 8 ust. 1 ustawy z 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z późn. zm.) − na postawie tego
wskazania osoby niepełnospraw−
ne mogą korzystać z pewnych przy−
wilejów w ruchu drogowym i ubie−
gać się o kartę parkingową.

 Często uzyskując stopień nie−
pełnosprawności, nie zwracamy
uwagi na treść tych wskazań. A to

może oznaczać, że gdy we wskaza−
niu dotyczącym szkoleń istnieje
wpis „nie dotyczy”, to np. nie będzie−
my mogli skorzystać ze szkoleń fi−
nansowanych przez powiatowy
urząd pracy dla osób niepełno−
sprawnych.

Rodzice dziecka ubiegający się o
zasiłek stały z pomocy społecznej
nie otrzymają go, gdy w orzeczeniu
nie pojawią się równocześnie dwa
wskazania z pkt. 7 i 8 (patrz wyżej).

 Odwołania
Odwołanie do wojewódzkiego

zespołu składamy za pośrednic−
twem powiatowego zespołu. Od
orzeczenia wojewódzkiego zespołu
przysługuje odwołanie do sądu pra−
cy i ubezpieczeń społecznych w
terminie 30 dni od dnia doręczenia
orzeczenia. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem wojewódzkiego ze−
społu, który wydał orzeczenie. Po−
stępowanie jest wolne od kosztów i
opłat sądowych. Nad orzekaniem o
niepełnosprawności i o stopniu nie−
pełnosprawności kontrolę sprawuje
Pełnomocnik ds. Osób Niepełno−
sprawnych. Dotychczasowe rozpo−
rządzenia zostaną zastąpione wkrót−
ce nowymi, więc omawianie ich nie
wydaje się celowe.

 Uzyskując orzeczenie, warto za−
dbać o to, by otrzymać legitymację,
która potwierdzi prawo do korzysta−
nia z ulg i uprawnień.

M.  Lewandowska

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
Ulgi przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS)

Zdrowych pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego
Nowego Roku 2009

życzy Rada Samorządu
Mieszkańców Lewina Brzeskiego
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Jednak to nie koniec niespodzia−
nek jakie kryją się w tym działaniu.
Mianowicie uzyskanie środków do−
tacyjnych jest możliwe tylko w przy−
padku utworzenia dodatkowych
miejsc pracy w wyniku realizacji pro−
jektu. Nie byłoby z tym problemu
gdyby nie sztywne ramy ilościowe,
które wskazują ile dostaniemy pie−
niędzy w przypadku zatrudnienia
określonej liczby osób. I tak:

−1 do 2 osób, kwota dofinansowa−
nia do 100 tyś. zł;

−od 3 do 4 osób, kwota dofinanso−
wania do 200 tyś. zł;

−do 5 wzwyż, kwota dofinansowa−
nia do 300 tyś. zł.

Jak widać mimo wysokich kwot
dofinansowania może okazać się, iż
dotacja w wielkości 300 tyś. zł będzie
dostępna jedynie dla nielicznych,
bowiem zakup nowoczesnych urzą−
dzeń raczej redukuje liczbę pracow−
ników lub ogranicza ją do minimum
niż generuje jej znaczący przyrost.
Jednak dofinansowanie do 100 tyś zł,
przy zakładanym poziomie dofinan−
sowania 50% wygląda bardzo atrakcyj−
nie i może stanowić łakomy kąsek dla
przedsiębiorców.

Oczywiście myśląc o dotacjach
rozwojowych należy pamiętać, iż za−
równo zatrudnienie pracowników
oraz funkcjonowanie naszego pomy−
słu biznesowego musi trwać przez
okres 5 lat, choć mówi się o zmianie
tego terminu na 3 lata.

W przypadku zainteresowania pro−
gramem należy również mieć na
uwadze to, iż należy zabezpieczyć
100% środków na realizację inwesty−
cji, bowiem pieniądze są zwracane na
zasadzie refundacji poniesionych
kosztów, a nie ich prefinansowania.

J. Klimkiewicz

Od nowego roku
pieniądze dla firm na
terenach wiejskich

westycja była realizowana na terenie
wiejskim, czyli np. nie będzie mógł
złożyć wniosku przedsiębiorca  z  Bor−
kowic na inwestycję realizowaną na
terenie Lewina Brzeskiego.

Dodatkowo występują tutaj pewne−
go rodzaju ograniczenia, które ciężko
jest wytłumaczyć. Są one głównie
związane z wiekiem przedsiębiorcy.
Mianowicie nie może złożyć projek−
tu przedsiębiorca, który ukończył 60
rok życia chyba, że zmieni swoją dzia−
łalność na spółkę np. jawną, co poskut−
kuje tym, iż o środki nie będzie stara−
ła się osoba fizyczna lecz spółka zare−
jestrowana w Krajowym Rejestrze Są−
dowym.

W ramach wskazanego działania
będą mogły być realizowane praktycz−
nie wszystkie rodzaje inwestycji po−
cząwszy od zakupu środków transpor−
tu, przez budowę a kończąc na zaku−
pie maszyn, urządzeń czy też specja−
listycznego oprogramowania. Oczywi−
ście jak to często bywa i w tym przy−
padku tkwi pewien szkopuł, mianowi−
cie nie można w ramach działania za−
kupić używanych maszyn i urządzeń,
co czyni ten program mniej atrakcyj−
nym niż mogłoby się to wydawać na
pierwszy rzut oka. Problem związany
jest z tym, iż zakup nowych środków
trwałych generuje wysokie koszty ich
nabycia, czyniąc je mniej atrakcyjnym
towarem niż podobne używane ma−
szyny.  Wielu przedsiębiorców sygna−
lizuje, iż zakup tej samej nowej  ma−
szyny niż np. 3 letniej, która dosko−
nale spełnia swoje zadania, będzie nie
możliwy z przyczyn czysto ekono−
micznych. Dodatkowym wyklucze−
niem jest również możliwość zakupu
nieruchomości, który nie wyklucza
jednak budowy, czy też remontu ist−
niejącej już nieruchomości.

W bieżącym roku czekaliśmy z
niecierpliwością na
uruchomienie Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) w postaci działania
ukierunkowanego na
tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
zlokalizowanych wyłącznie na
terenach wiejskich.
Z różnych przyczyn okazało się to

niemożliwe i ostatecznie przedsię−
biorcy z tych obszarów musieli obejść
się smakiem spodziewanych dotacji.
Dodatkowo przedsiębiorcy ci spoglą−
dali z rozżaleniem na ich miejską kon−
kurencję, dla której środki zostały
uruchomione terminowo i tym sa−
mym pozwoliły na realizację nowych
inwestycji rozwojowych.

Sytuacja ta była wynikiem stwo−
rzenia tzw. linii demarkacyjnej, któ−
ra podzieliła przedsiębiorców na tych
z miast i „resztę”, nie zabezpieczając
jednocześnie źródeł finansowania
inwestycji dla dwóch grup przedsię−
biorców, w sposób zapewniający tech−
niczną możliwość sięgnięcia po do−
tacje w tych samych okresach czasu.

Jednak według najnowszych do−
niesień Gazety Prawnej oraz Mini−
sterstwa Rolnictwa, nabory do
PROW−u mają ruszyć z początkiem
przyszłego roku.

Prawdopodobnie już w lutym 2009
roku przedsiębiorcy posiadający swo−
je siedziby na ternach wiejskich tzn.
na terenie miejscowości do 5 tyś.
mieszkańców, a w przypadku gmin
wiejskich na terenie każdej z miej−
scowości wchodzących w jej skład
będą mogli rozpocząć aplikowanie o
dotacje inwestycyjne. Warunkiem
koniecznym jest również to aby in−

okazję uczestniczyć w dofinansowa−
nych lub nawet całkowicie bezpłatnych
szkoleniach, zarówno zawodowych, jak
i „miękkich”, kształtujących umiejętno−
ści interpersonalne, skierowanych do
ściśle określonej w projekcie grupy od−
biorców.

Szkolenia współfinansowane za po−
średnictwem Europejskiego Funduszu
Społecznego odbywają się w ramach
projektów, realizowanych w regionach
przez wyspecjalizowane instytucje. Na
Opolszczyźnie realizowane są i będą
projekty w ramach konkursów do pod−
działania 6.1.1 i 8.1.1 Programu Ope−
racyjnego Kapitał Ludzki.

Niedawno Wojewódzki Urząd Pra−
cy w Opolu ogłosił listę projektów, które
uzyskają dofinansowanie na szkolenia
i doradztwo. W Opolu informacje na te−
mat realizowanych projektów szkole−
niowych można uzyskać pod numerem
telefonu (77) 441 67 54. W tym roku
projektodawcy zostali też zobligowani
do rejestrowania szkoleń w interneto−
wej bazie danych: www.inwestycjaw−
kadry.pl.

Przystąpienie do szkolenia to nic
trudnego. Wystarczy wybrać interesu−
jące nas szkolenie, zarejestrować się…
i rozwinąć skrzydła!

J. Klimkiewicz

Czy można podnieść
kwalifikacje… za darmo?

Od kilku lat w całym kraju
możemy obserwować pęd ludzi
młodych ku zdobywaniu
umiejętności i podnoszeniu
kwalifikacji, od których to
zależy ich kariera zawodowa.

Zjawisko to dotyka jednak nie tylko
młodzieży. Co raz częściej swoje kwa−
lifikacje podnoszą osoby wcześniej już
aktywne zawodowo. Dla nich potrzeba
podnoszenia kwalifikacji rodzi się z nie−
pewnej sytuacji zawodowej w zakładzie
pracy wynikającej ze słabnącej pozycji
pracownika bądź restrukturyzacji firmy
grożącej utratą pracy. Stąd też próby
przekwalifikowania pozwalające na za−
trudnienie w innym zakładzie. Ponad−
to podnoszą oni swoje kwalifikacje dla
poszerzenia horyzontów i polepszenia
własnej sytuacji zawodowej w miejscu
pracy, co w dalszej perspektywie daje
szanse awansu zawodowego lub finan−
sowego.

Perspektywa finansowa Unii Euro−
pejskiej na lata 2007−2013 przewiduje
przeznaczenie milionów euro na bez−
płatną edukację. Od kilku lat w Polsce
środki na organizację szkoleń pozyski−
wane są z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Tysiące osób miały już

Druga cześć spotkania miała nie−
co szerszy charakter bowiem doty−
czyła Informacji o aż trzech rodza−
jach źródeł dofinansowania pocho−
dzących z Programu Rozwoju Ob−
szarów Wiejskich, Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje−
wództwa Opolskiego oraz Progra−
mu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.
W trakcie prezentacji oraz szero−
kiej dyskusji przedstawiono moż−
liwości dofinansowania nawet do
kwoty 80 tyś. zł. Co ważne zapre−
zentowano źródła dofinansowania
dostępne praktycznie dla osób w
każdej sytuacji zawodowej oraz
ekonomicznej, bowiem część z
nich oparta jest na prefinansowaniu
czyli wypłacie środków przed ich
poniesieniem. Dodatkowo niektó−
re z nich nie wymagają wkładu wła−
snego, co jest szczególnie istotne
dla osób młodych dopiero wstępu−
jących na ścieżkę zawodową.

Drugie szkolenie, które zgroma−
dziło również wielu uczestników,
poświęcone było dofinansowaniu
dla istniejących przedsiębiorstw. W
trakcie spotkania przedstawiono
możliwości dofinansowania inwesty−
cji z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Regionalnego Pro−
gramu Operacyjnego Województwa
Opolskiego oraz terminy naborów
do poszczególnych działań. Było to
już trzecie tego typu spotkanie skie−
rowane dla MSP.

Wszystkich chętnych, którzy po−
siadają pytania po szkoleniach oraz
tych, którzy nie mogli uczestniczyć
w naszych spotkaniach zapraszamy
w każdy wtorek i czwartek między
godzinami 16−18 do Centrum Infor−
macji Europejskiej w Lewinie Brze−
skim.

J. Klimkiewicz

Szkolenia
Centrum
Informacji
Europejskiej

W listopadzie odbyły się dwa
szkolenia skierowane do miesz−
kańców Gminy Lewin Brzeski.
Szkolenia te poświęcone były po−
zyskiwaniu środków dotacyjnych na
rzecz tworzenia i rozwoju przedsię−
biorstw.

Dużym zainteresowaniem cie−
szyło się szkolenie zorganizowane
we współpracy z Powiatowym Urzę−
dem Pracy w Brzegu. Szkolenie to
dotyczyło pozyskania środków na
„rozkręcenie” swojego pierwszego
biznesu. W trakcie pierwszej czę−
ści spotkania zostały przedstawio−
ne możliwości wsparcia finansowe−
go osób bezrobotnych, które przed−
stawione zostały przez pracownika
PUP Brzeg.  Dotacje dla osób bez−
robotnych w wysokości około 13
tyś. zł stanowią od wielu lat istotny
instrument walki z bezrobociem
oraz tworzenia i rozwoju tzw. samo
zatrudnienia. Wielu uczestników
kierowało pytania dotyczące zasad
i terminów aplikowania o takie środ−
ki. Możliwe było również uzyska−
nie kwestionariuszy wymaganych
do rozpoczęcia starań o wskazaną
pomoc.

cia specjalistyczne dla dzieci i rodzi−
ców. Zatrudniamy dwóch pedago−
gów, psychologa i logopedę. Z na−
szych zajęć mogą korzystać dzieci w
wieku przedszkolnym i szkolnym.
Organizujemy dla dzieci szkolnych
także zajęcia feryjne i wakacyjne.

Władze naszej gminy na czele z
Panią burmistrz Anną Twardowską
są zaangażowane w sprawę opieki i
pomocy dzieciom. Wszystkie zaję−
cia w Świetlicy Terapeutycznej są
bezpłatne, placówka jest finansowa−
na przez Gminę Lewin Brzeski.

Nasza Świetlica jest wzorcową
placówką i otrzymała w maju 2008
roku nagrodę Ministra.

W załączeniu przedstawiam aktu−
alną ofertę Świetlicy Terapeutycznej
w Lewinie Brzeskim, ul. Moniuszki
41A, tel. 077 4 128 972. W razie
pytań prosimy o kontakt.

Zapraszamy do nas.
Renata Pietruńko, dyrektor Świe−

tlicy.

Świetlica Terapeutyczna
w Lewinie Brzeskim

szkole, w formie gier, zabaw, warsz−
tatów plastycznych, zajęć sportowych
i komputerowych. Prowadzimy zaję−

rozpoczęła 1 września  2008r.
dziesiąty rok swojej działalności.
Dla dzieci organizujemy opiekę po

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

Oraz samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym
Nowym Roku

życzy Dyrektor, pracownicy i dzieci
ze Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim
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− 30.08.2008r z GKS Grodków: 1 –
1 (IV Liga)

− 13.09.2008r z „Piast” Brzeg: 2 – 1
(IV Liga)

− 27.09.2008r z „Śląsk” Łubniany: 1
– 0 (IV Liga)

− 11.10.2008r z LZS Starościn: 2 – 1
(IV Liga)

− 25.10.2008r z „Polonia” Nysa: 0 –
0 (IV Liga)

− 11.11.2008r z „Swobnica” Czarno−
wąsy: 2 – 1 (IV Liga)

Jak wynika z powyższych danych na
koniec rundy jesiennej sezonu 2008/
2009r nasza drużyna nie przegrała ko−

lejnych 25 meczów i na swoim obiek−
cie jest niepokonana od 556 dni. Oby
tak dalej!!!

Przez wszystkie te dni, miesiące i
godziny nasza drużyna na własnym
obiekcie odniosła łącznie:

− 20 zwycięstw i 5 remisów
− zdobyła 75 bramek
− straciła 14 bramek.
Wracając do historii, nie wypada nie

odnotować pozycji zespołu w opisywa−
nych okresach. I tak:

1. Sezon 2006/2007r rozgrywki w
Klasie „A” grupy opolskiej – miejsce
na koniec sezonu 2 z dorobkiem 53
punktów, różnica bramek 55 − 13

2. Sezon 2007/2008r rozgrywki w
Klasie „W„ – miejsce na koniec sezo−
nu 1 z dorobkiem 71 punktów i różnicą
bramek 88 – 27.

3. Runda jesienna sezonu 2008/
2009r IV Liga miejsce na półmetku 6 z
dorobkiem 25 punktów, stosunek bra−
mek 24 – 21.

WSZYSTKIM ZAWODNI−
KOM, TRENEROM, KIE−
ROWNIKOM, SYMPATY−

KOM, KIBICOM W IMIENIU
ZARZĄDU SKŁADAM

ŻYCZENIA ZDROWYCH I
WESOŁYCH ŚWIĄT

BOŻEGO NARODZENIA I
SZCZĘSLIWEGO WEJŚCIA
W NOWY ROK, W KTÓRYM

MAMY NADZIEJĘ ŻE
WYNIKI NASZYCH DRU−

ŻYN BĘDĄ JESZCZE
LEPSZE I BĘDZIEMY

WSPANIAŁYM REPREZEN−
TANTEM NASZEGO

MIASTA NA ARENACH
WOJEWÓDZTWA

Jarosław Oliwa

WIADOMOŚCI PROSTO Z
KLUBU ZAKOŃCZENIE
RUNDY JESIENNEJ

stępy są coraz lepsze. Po dobrze prze−
pracowanej zimie na pewno będziemy
mieli dużo powodów do satysfakcji z ich
występów, czego serdecznie dziecia−
kom życzymy.

VI CZY WIESZ KIBICU? CZYLI
CIEKAWOSTKI

Stadion „Olimpii” Lewin Brzeski na−
zywany jest twierdzą Lewin Brzeski. A
dlaczego? Otóż ostatni mecz przegrany
przez nasz zespół w Lewinie Brzeskim
odbył się 20 maja 2007 roku, kiedy to
podczas rozgrywek klasy „A” przegra−

liśmy z LZS Popielów 0 − 1. Od tamtej
pory żadna drużyna nie potrafi pokonać
naszej „Olimpii” na rodzimym stadionie.
Nie wierzysz, zobacz i przeczytaj. Oto
wyniki meczów seniorów na stadionie
„Olimpii” od dnia 20 maja 2007r.

− 27.05.2007r z „Wikingiem” Opole:
7 – 1 (klasa „A”)

− 10.06.2007r z LZS Dąbrówka Gór−
na: 12 – 0 (klasa „A”)

− 11. 08.2007r z LZS Domaszowice:
0 – 0 (klasa „W”)

− 18.08.2007r z LZS Grodziec: 5 – 0
(klasa „W”)

− 01.09.2007r z „Pomiar” Przywory:
2 – 1 (klasa „W”)

− 08.09.2007r z „Małapanew” Ozi−
mek: 4 – 0 (klasa „W”)

− 15.09.2007r z „Piast” Nowa Wieś:
0 – 0(klasa „W”)

− 29.09.2007r z „Odra” II Opole: 2 –
0(klasa „W”)

− 06.10.2007r z LZS Gronowice: 4 –
0 (klasa „W”)

− 20.10.2007r z „Orzeł” Źlinice: 2 – 1
(klasa „W”)

− 03.11.2007r z „Hetman” Byczyna:
2 – 0 (klasa „W”)

− 22.03.2008r z „Unia” Kolonowskie:
4 – 0 (klasa „W”)

− 05.04.2008r z „Pogoń” Łosiów:4 –
1 (klasa „W”)

− 01.05.2008r z „Piast” Brzeg: 3 – 1
(klasa „W”)

− 17.05.2008r z „Śląsk” Łubniany: 4
– 1 (klasa „W”)

− 31.05.2008r z LZS Mechnice: 3 – 1
(klasa „W”)

− 14.06.2008r z MKS II Kluczbork:
5 – 1 (klasa „W”)

− 09.08.2008r z „Start” Dobrodzień:
1 – 1 (IV Liga)

− 23.08.2008r z OKS Olesno: 3 – 0
(IV Liga)

− Kamil Tramsz – 1 bramka
− Kamil Koziarski – 1 bramka
− Roman Krawczyk – 1 bramka

Nasi zawodnicy w I rundzie rozgry−
wek zobaczyli 22 żółte kartki oraz 2
czerwone. Przodownicy w tej tabeli:

− Artur Tomaszewski – 3 żółte, 1
czerwona

− Marek Kita – 4 żółte
− Rafał Tomaszewski – 3 żółte
− Sebastian Pasternak – 1 żółta, 1

czerwona
− Maciej Moczko – 2 żółte
− Wojciech Węgliński – 2 żółte
− Kamil Tramsz – 2 żółte
− Daniel Wolny – 2 żółte
− Rafał Poziemski – 1 żółta
− Sławomir Szkuta – 1 żółta

III. JUNIORZY
Półmetek sezonu zakończył się du−

żym sukcesem naszej młodzieży. Ju−
niorzy w rozgrywkach II Ligii usadowi−
li się na fotelu lidera i mamy nadzieję,
że tak już pozostanie do końca. Pod−
opieczni Grzegorza Urbaniaka jako je−
dyna drużyna nie doznała w rundzie
jesiennej porażki, remisując dwa me−
cze (TOR Dobrzeń Wielki 1−1, Skalnik
Gracze 1 – 1). Nasi zawodnicy zdobyli
w 12 meczach (jeden z LZS Kępa prze−
łożony na wiosnę) 32 pkt zdobywając
49 bramek, tracąc ich zaledwie 14. Li−
czymy, że po odpowiednio przepraco−
wanym okresie zimowym wszyscy bę−
dziemy się w czerwcu cieszyli z awan−
su do I ligi, czego serdecznie życzymy
całemu zespołowi.

IV. „OLIMPIA” II
Druga drużyna „Olimpii” pod wodzą

Jacka Kierońskiego również rundę je−
sienną może zaliczyć do udanych. W
rozgrywkach brzeskiej „Bundesligii”
nasz zespół uplasował się na wysokim
4 miejscu zdobywając 21 pkt., stosu−
nek bramek 44 – 32. W rundzie jesien−
nej „Olimpia II” wygrała 8 meczów (jed−
nak w wyniku popełnionego błędu je−
den został zweryfikowany jako walko−
wer dla gości), doznając 5 porażek. Jak
widać drużyna ta gra bez kompromiso−
wo, gdyż żaden mecz z jej udziałem nie
zakończył się remisem. Mamy nadzie−
ję, że na zakończenie sezonu drużyna
ta wywalczy przynajmniej miejsce na
pudle.

V TRAMPKARZE
Nasi zawodnicy rozgrywali rozgryw−

ki na szczeblu podokręgu brzeskiego.
Prowadzona przez Marka Kitę druży−
na zakończyła rozgrywki jesienne na
wysokim drugim miejscu, ustępując je−
dynie drużynie „Piasta” Brzeg. Młodzi
zawodnicy „Olimpii” w zakończonej
rundzie wygrali 7 meczy, raz zremiso−
wali i doznali 2 porażek. W ten sposób
zdobyli 22 pkt., przy stosunku bramek
55 – 13.

VI. NAJMŁODSI
 W klubie działają również dwie naj−

młodsze ekipy występujące w turnie−
jach brzeskiej Ligii młodzików i „Orląt”.
Są to drużyny składające się z roczni−
ków 1997r i młodsi. Turnieje rozgry−
wane są cyklicznie w Brzegu, Grodko−
wie i Lewinie Brzeskim. Jak na razie
nie możemy się pochwalić zbyt dobry−
mi wynikami, ale zauważyć trzeba, że
nasze drużyny dopiero na jesień zosta−
ły założone i z postępem czasu ich wy−

przez radę drużyny i Prezesa zawodni−
cy, którzy za uczestnictwo w treningach,
zaangażowanie otrzymali okoliczno−
ściowe upominki. Później przy sutym
stole do białego rana odbywała się
świetna zabawa zakończona sprząta−
niem obiektu na drugi dzień. Życzyć na−
leży, aby runda wiosenna nie była gor−
sza od tej już rozegranej jesiennej i aby
drużyna nadal dawała ogrom satysfak−
cji dla wszystkich wiernych i oddanych
kibiców.

II STATYSTYKI

W rundzie jesiennej zespół „Olim−
pii” zdobył 25 punktów. Odnieśliśmy
7 zwycięstw (5 u siebie, 2 na wyjeź−
dzie), cztery remisy (3 u siebie, 1 na
wyjeździe) oraz doznaliśmy 4 porażek

(wszystkie na wyjeździe). Z tego wyni−
ka, że nasz zespół zdobył na własnym
terenie 18 punktów, a na terenie rywa−
li 7 punktów.

Na półmetku rozgrywek strzeliliśmy
24 bramki tracąc ich 21. Na obiekcie
„Olimpii” strzeliliśmy 12 bramek, co
daje średnią 1,50 bramki/mecz. Rów−
nież 12 bramek zdobyliśmy na wyjeź−
dzie, co daje średnią 1/71 bramki/
mecz.

Bramki stracone przedstawiają się
następująco:

− u siebie 5, co daje średnią 0,63/
mecz

− na wyjeździe 16, co daje średnią
1,40/mecz.

Strzelcy „Olimpii”:
− Sebastian Pasternak – 10 bramek
− Daniel Wolny – 6 bramek
− Artur Tomaszewski – 2 bramki
− Grzegorz Krzyżanowski – 2 bram−

ki
− Rafał Tomaszewski – 1 bramka

I. JESIEŃ SENIORÓW
Zakończyliśmy rundę jesienną sezo−

nu 2008/2009r w IV lidze opolskiej.
Nasi seniorzy na półmetku tych rozgry−
wek uplasowali się na wysokim szó−
stym miejscu z dorobkiem 25 pkt przy
bilansie bramkowym 24 – 21. Jest to
bardzo dobry dorobek drużyny prowa−
dzonej przez Rafała Tomaszewskiego.
Jednakże w przekroju całej rundy po−
zostaje niedosyt, szczególnie po roze−
graniu trzech ostatnich meczów, w któ−
rych to zdobyliśmy 3 pkt tracąc aż 12
bramek, a strzelając zaledwie 3. Na
pewno wpływ na postawę drużyny w

końcówce rundy miało wpływ zmęcze−
nie podstawowych zawodników, którzy
ostatnie mecze rozgrywali w jednym ty−
godniu. Potwierdzenie tych słów podał
w wywiadzie pomeczowym Maciek

Moczko, który powiedział po meczu w
Praszce, cyt.:” gram w „Olimpii” od 2
lat i teraz po raz pierwszy nie rozegra−
łem pełnego meczu” (zabrakło 20 mi−
nut). Taką samą ilość meczów rozegra−
ło więcej zawodników (A. Oliwa, M.
Solan, K. Tramsz, A. Tomaszewski, D.
Wolny). Więc jasno z tego wynika, że
zmęczenie „materiału” spowodowało iż
słaba postawa fizyczna zawodników w
końcówce sezonu była przyczyną re−
zultatów szczególnie w meczach z LZS
Bogdanowice i „Motoru” Praszka. Jed−
nakże na pewno postawa zawodników
w tej rundzie, atmosfera na trybunach,
emocje piłkarskie, ciekawe widowiska
sportowe należy uznać za bardzo uda−
ne i z tego względu należą się słowa
uznania i podziękowanie dla całej dru−
żyny, która na boisku pozostawiła wie−
le serca i zdrowia. Podziękowania i
życzenia dalszych sukcesów złożono
całej drużynie podczas spotkania zwią−
zanego z zakończeniem rundy jesien−
nej na naszym obiekcie. Podczas za−
kończenia zostali również wyróżnieni

Spotkanie po latach
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· budowa dróg na osiedlu „Zatorze” w Lewinie Brzeskim – II etap ulicy
Leśniej koszt inwestycji 158.098,06 zł

· remont drogi gminnej w Łosiowie ul. Stawowa

· inwestycja współfinansowana przez Bank Spółdzielczy Grodków− Łosiów
koszt 40.000 zł

· rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 52 o
szyb windy dla osób niepełnosprawnych.

 koszt inwestycji 148.895,68 zł
· montaż instalacji domofonowej w budynku przy ul. Kościuszki 52
 koszt 8.280,66 zł

· monitoring centrum miasta, utworzenie stanowiska podglądu i rejestra−
cji w budynku komisariatu policji

 koszt 14 999,90zł
· uzbrojenie w sieć wodociągową i energetyczną terenu kąpieliska
 koszt 35 648,27 zł
· rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we Wronowie
· koszt 195 535,47 zł , projekt dofinansowany z budżetu państwa
· wymiana pokrycia dachowego w przedszkolu nr 2
koszt 202 014 53 zł
· budowa przepustu drogowego na Starym Korycie Ptakowickim w Kan−

torowicach.

 Rozbiórka istniejącego mostu grożącego katastrofą budowlaną.
· budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 94 w Leśni−

czówce
koszt 30 602,89 zł
· budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Chróścinie
koszt 25 421,00 zł
· budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Raskach
koszt 21 628 ,02 zł
·budowa przyłącza energetycznego do budynku KS Olimpia
 15 661, 52 zł
· budowa ogrodzenia Świetlicy Terapeutycznej
koszt 17 000 zł
· budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza Kościuszki
koszt 2.826.080,05.Gmina 100 000 powiat 150 000 zł

Inwestycje 2008
stwa na rzecz promowania dzie−
dzictwa kulturowego. Prezentacja
przedstawiła m.in. wkład pracy
ROBiDZ w Opolu oraz KOBiDZ w
Warszawie w organizację tych ob−
chodów, a także zaangażowanie
poszczególnych gmin i mieszkań−
ców. Pokazana została również
promocja – udział mediów w za−
proszeniu do uczestnictwa w im−
prezach jak również relacje z
nich.

Burmistrz Byczyny wraz z Dy−
rektorem Departamentu Kultury
wręczyli podziękowania  osobom
i instytucjom, które wniosły naj−
większy wkład  w organizację ob−
chodów EDD. Wśród wyróżnio−
nych znalazła się Pani  Anna Twar−
dowska Burmistrz Lewina Brze−
skiego, oraz Pan Zbigniew Hraca
– sołtys Strzelnik  (Finał EDD 20
września)  Na szczególną  uwagę
zasługuje fakt, że Strzelniki jako
jedyne  sołectwo wśród  biorą−
cych  udział w organizacji EDD
otrzymało wyróżnienie. Serdecz−
nie gratulujemy.

Na zakończenie Urszula Za−
jączkowska, dyrektor Muzeum

Śląska Opolskiego oprowadziła
gości po niedawno oddanej do
użytku, nowo wybudowanej części
Muzeum.

Podsumowanie obchodów
Europejskich Dni Dziedzictwa
w roku 2008 na Opolszczyźnie

strowany materiał zawierał  dane
statystyczne ukazujące skalę zaan−
gażowania opolskiego społeczeń−

W dniu 10 grudnia 2008 roku
w Muzeum Śląska Opolskiego
odbyła się uroczystość podsumo−
wania tegorocznych obchodów
Europejskich Dni Dziedzictwa w
województwie opolskim, zorga−
nizowana przez Urząd Marszał−
kowski Województwa Opolskie−
go. Tegoroczne obchody były
szczególne ze względu na ogól−
nopolską inaugurację, która mia−
ła miejsce na terenie naszego
województwa w Byczynie.

Gospodarzem spotkania był
Janusz Wójcik, Dyrektor Depar−
tamentu Kultury, Sportu i Tury−
styki Urzędu Marszałkowskiego
wespół z Ryszardem Grünerem,
burmistrzem Byczyny. Pani Ma−
ria Burian Dyrektor Regionalne−
go Ośrodka Badań i Dokumenta−
cji Zabytków w Opolu przedsta−
wiła prezentację podsumowującą
obchody tegorocznych Europej−
skich Dni Dziedzictwa na terenie
naszego województwa. Bogato ilu−

Wyróżnione apteki
wijają, a oferowane przez nich pro−
dukty i usługi dają większą satysfak−
cję klientom. Wielkość tych działań
oczywiście uzależniona jest od wielko−
ści firmy i jej możliwości budżetowych,
a co za tym idzie regułą staje się, że w
większości małych, a nawet średnich
firm w ogóle rezygnuje się z działań
marketingowych i PR. Są one jednak
bardzo ważne dla nich, dlatego posta−
nowiliśmy w każdym numerze „Wia−
domości Lewińskich” wyróżniać firmy
z jednej branży, które podnoszą swój
wizerunek oraz podejmują działania
marketingowe. Wszak tym samym
zwiększają szanse na swój rozwój oraz
podnoszą wizerunek naszych miejsco−
wości i naszej gminy. Przyczyniają się
także do niwelowania bezrobocia. W
tym numerze postanowiliśmy wyróż−
niać apteki.

 Wyróżnienie  w postaci dyplomu
i Monografii Lewina Brzeskiego z
rąk zastępcy burmistrza Pana  Lesz−
ka Pakuły  otrzymali:

Pani Ewa  Błahitko  – Apteka
pod „Srebrną Wagą” w  Łosiowie.

Budynek apteki mieści się przy
głównej ulicy , jest pięknie odnowio−
ny ,posiada  własne miejsca parkin−
gowe i efektowne  wnętrze. Jak do−
wiedzieliśmy się od Pani Ewy, bu−
dynek spełnia już wszelkie normy
europejskie.

Państwo  Danuta i Roman
Pudło – „Apteka pod Wawrzy−
nem”  w Lewinie Brzeskim.

Budynek apteki mieści się przy
ul Kościuszki w Lewinie Brzeskim.
Ma pięknie odnowioną elewację i co
najważniejsze podjazd dla  osób nie−
pełnosprawnych. Ostatnio na budyn−
ku pojawiło się wspaniałe logo pro−
jektu właścicieli.

Serdecznie Gratulujemy i życzy−
my wielu zadowolonych klientów

podstawową działalność wspierają
działania marketingowe i Public Re−
lations (PR). Firmy takie zdecydowa−
nie lepiej prosperują i szybciej się roz−

− W dzisiejszych czasach niezwykle
ważny dla rozwoju firmy jest jej wize−
runek. Działania przedsiębiorców są
zdecydowanie bardziej efektywne, gdy

BIEŻĄCE WIADOMOŚCI Z MIASTA I GMINY
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/ samochody mające od 20 – 30 lat. /
Zgodnie z ustawą to gminy musza wy−
posażyć jednostki OSP. A druhowie
wiedzą że jest to bardzo duże obciąże−
nie dla budżetu gminy. I Gmina nie
poradzi sobie z zakupem samochodów
bojowych do tych jednostek / koszt
jednego wozu bojowego wynosi oko−
ło pół miliona złotych/. Jednak druho−
wie nie rezygnują i próbują na różne
sposoby gromadzić środki finansowe
na kontach swoich jednostek. Jest tego
bardzo mało. Ale pojawiło się tzw. świa−
tełko w tunelu. Każdy kto rozlicza się z
podatku PIT może swój 1% przekazać
na tak szczyny cal. Może ktoś powie−
dzieć co to jest te parę złotych jakie
przekaże. Może i tak ale jak się wszy−
scy zmobilizują rozliczając się z podat−
ku PIT za 2008 rok  to można za zebra−
ne środki finansowe doposażyć jed−
nostki OSP na terenie Naszej Gminy.
Jest to tym bardziej szczytny cel, że
służy nam samym.

Piotr Cierpisz

Już 60 Lat ratują ludzkie
życie i mienie

Jednostki te nadal borykają się z ob−
sada kadrową, sprzętem i budynkami
w których funkcjonują. Jednak się nie
poddają. Gdy zachodzi taka potrzeba,
stoją w gotowości.

W 2004 roku druhowie z Lewina
Brzeskiego otrzymali od poprzednich
władz miasta duże wsparcie finansowe,
które przeznaczyli na wyremontowanie
swojej  remizy / wymienili okna, in−
stalację elektryczną i wyremontowali
boksy garażowe/ ponadto zakupili
nowy samochód do ratownictwa drogo−
wego.

Obecne władze, rozumiejąc potrze−
by OSP, starają się pomagać .Dzięki
temu wsparciu  druhom udało  się wy−
posażyć jednostki i  zakupić nowe
umundurowanie które jest bardzo waż−
nym elementem pracy  strażaków, ale
zarazem bardzo kosztownym.. Bez
specjalistycznego umundurowania dru−
howie nie mogą uczestniczyć w ak−
cjach gaśniczo ratowniczych.

Następnym problemem jaki zaczy−
na się pojawiać  to stary sprzęt bojowy

Na terenie Miasta i Gminy Lewin Brze−
ski pierwsze Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych powstawały zaraz w
okresie powojennym. Był to nie łatwy
okres ale ochotników nie brakowało.
Prawie w każdej miejscowości powsta−
wały OSP. Druhowie działali w swych
miejscowościach i nieśli pomoc innym.
Nie bacząc na swoje bezpieczeństwo
gasili pożary w dresach i trampkach bo
była taka potrzeba / wspominają często.
Dla większości ochotników  to była chlu−
ba służyć pomocą innym. Często w tych
miejscowościach była to jedyna rozryw−
ka dla mieszkańców.  Z upływem czasu
jak jednostki powstawały tak zaczęły zni−
kać. Przyczyną tego było brak ochotni−
ków niosących pomoc potrzebującym.
Starsze pokolenie odchodziło a młodych
ochotników w małych miejscowościach
nie przybywało. Młodzi ludzie sukce−
sywnie wyjeżdżali z małych miejscowo−
ści do szkół i większych miast. Obecnie
na terenie miasta i gminy  działają trzy
jednostki OSP  w Lewinie Brzeskim,
Łosiowie i Skorogoszczy.

Należy tu dodać, iż ochronę nad
szkołą sprawuje AGENCJA OCHRO−
NY GENIUS.

 Adnotacja urzędowa, jaka znala−
zła się w dokumentacji monitoringu
określa sens całej inicjatywy:

 „Zadanie zrealizowano zgodnie z
planem, zgodnie z założeniami Rzą−
dowego programu. Zainstalowany
monitoring zwiększa poczucie bez−
pieczeństwa uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej w Lewinie
Brzeskim. Monitorowane jest głów−
ne wejście do szkoły oraz boiska
tereny zielone wokół szkoły, z któ−
rych korzystają dzieci.”

 Najlepszy sprzęt nie zastąpi czuj−
nego i wrażliwego na potrzeby dziec−
ka dorosłego, dlatego w trosce o
komfort psychiczny naszych
uczniów – zawsze pamiętamy o ich
bezpieczeństwie i dobrym samopo−
czuciu. Wszyscy mamy przekonanie,
że opieka pedagogów i sprawnie
działający monitoring nowoczesnych
system kamer wzmocnią bezpie−
czeństwo naszych podopiecznych.
Rodzice naszych uczniów z pewno−
ścią również podzielają satysfakcję
i radość z otoczenia naszej szkolnej
społeczności „czujnym spojrzeniem”
kamer monitoringu.

Dobro dzieci jest wartością naj−
wyższą i dlatego należy zrobić
wszystko, aby zadbać o ich zdrowie
i bezpieczeństwo także podczas po−
bytu w szkole.

 Serdecznie dziękujemy wszyst−
kim, którzy przyczynili się do reali−
zacji monitoringu w naszej szkole.

 Jolanta Łuczyńska

Bezpieczna szkoła
− to u nas !!!

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Lewinie Brzeskim ma monitoring.
Daje to wszystkim poczucie bezpie−
czeństwa, ponieważ świadomość
monitorowania otoczenia szkoły od−
biera ewentualnym chuliganom lub
nietrafionym żartownisiom ochotę do
wybryków. Sama sędziwa, ale wciąż
będąca w dobrej formie, placówka też
jest lepiej strzeżona. No i jak mówią
uczniowie – nowocześniej się pre−
zentuje z kamerami na fasadzie.

 Cała sprawa z zamontowaniem
kamer i systemu była możliwa dzię−
ki realizacji RZĄDOWEGO PROGRA−
MU WSPIERANIA W LATACH 2007
– 2008 OGRANÓW PROWADZĄ−
CYCH W ZAPEWNIENIU BEZ−
PIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI,
WYCHOWANIA I OPIEKI W PU−
BLICZNYCH SZKOŁACH I PLA−
COWKACH „MONITORING WIZYJ−
NY W SZKOŁACH I PLACOW−
KACH”.

 Mamy więc sześć kamer w zesta−
wie z dodatkowym wyposażeniem.
Dotacje rządowe wyniosły 7 tysięcy
złotych, a środki własne przeznaczo−
ne na tę inwestycję to 6.568,8 zło−
tych.

Jak widać – inwestycja pochłonęła
13.568,47 złotych. Wszyscy zaintere−
sowani dobrem uczniów i ich szkoły
są zgodni, że te pieniądze zostały spo−
żytkowane w świetnej sprawie.

 Dbałość o bezpieczeństwo dzieci,
nauczycieli i samej szkoły jest niezwy−
kle ważną kwestią, która stanowi o
funkcjonowaniu każdego z nas. W pla−
nach inwestycyjnych dyrektora Zdzi−
sława Biernackiego jest zakupienie i
zamontowanie następnych trzech ka−
mer. Bowiem teren otaczający naszą
szkołę jest rozległy i dodatkowe ka−
mery zabezpieczą go w całości.

Wnioskodawca składać będzie
wniosek o pomoc do Lokalnej Grupy
Działania. LGD podejmie decyzję o
wybraniu lub nie wybraniu projektu
do finansowania w ramach przewidzia−
nego w LSR budżetu.

W przypadku projektów kwalifiku−
jących się do udzielenia pomocy w ra−
mach działań osi 3 − Jakość życia na
obszarach wiejskich i różnicowa−
nie gospodarki wiejskiej, LGD brać
będzie pod uwagę zgodność projektu
z lokalnymi kryteriami wyboru i cela−
mi LSR.

W przypadku małych projektów,
LGD oceniać będzie projekt pod
względem zgodności z kryteriami
dostępu, określonymi dla małych pro−
jektów oraz zgodności z lokalnymi
kryteriami wyboru i celami LSR.

Następnie, w obu przypadkach,
LGD przesyłać będzie do właściwego
podmiotu wdrażającego (Samorząd
Województwa Opolskiego lub ARiMR)
pozytywnie ocenione wnioski, które
zostały wybrane przez ciało decyzyjne
LGD do finansowania w ramach budże−
tu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kryteria dostępu w przypadku
małych projektów to m.in.:

1. zgodność projektu z LSR;
2. zgodność projektu z zakresem

pomocy określonym w PROW;
3. nie finansowanie projektu z in−

nych środków publicznych.
Poziom dofinansowania
W przypadku małych projektów wy−

sokość pomocy na projekt nie będzie
mogła przekroczyć 70% kosztów kwalifi−
kowanych i nie więcej niż  25 000 zł

Poziom pomocy dla projektów któ−
re pochodzą z działań osi 3 jest zgod−
na z wytycznymi osi trzeciej PROW.

Poziom dofinansowania dla dane−
go beneficjenta nie będzie mógł prze−
kroczyć w okresie programowania
kwoty 100 000 zł

Zapraszamy wszystkich do
śledzenia informacji umieszczanych

na naszej stronie internetowej
www.brzeskawieshistoryczna.pl,

wkrótce szczegóły ubiegania się o
środki finansowe z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Marta Mokrzyczak

Lokalna Grupa Działania
„Brzeska Wieś Historyczna”

Wieś Historyczna” rozpocznie nabory
wniosków w ramach 4 działań:

− Różnicowanie w kierunku działal−
ności nierolniczej,

− Tworzenie i rozwój mikroprzed−
siębiorstw,

− Odnowa i rozwój wsi,
− Małe projekty.
Wnioski o pomoc, kwalifikujące się

do udzielenia pomocy w ramach osi 4
Leader, będą mogły dotyczyć tylko
projektów zgodnych z LSR, przyjętą
przez LGD i zatwierdzoną przez Samo−
rząd Województwa. Wnioski te mogą
dotyczyć:

1) projektów przyczyniających się
do poprawy jakości życia lub zróżni−
cowania działalności gospodarczej na

obszarze działania LGD, które nie
kwalifikują się do wsparcia w ramach
działań osi 3 − Jakość życia na obsza−
rach wiejskich i różnicowanie gospo−
darki wiejskiej, pod warunkiem speł−
nienia kryteriów dostępu i wyboru, dla
których całkowita wartość projektu
wynosi od 4 500zł do 100 tys. zł.,
„małe projekty”.

2) projektów kwalifikujących się do
udzielenia pomocy w ramach działań
osi 3−Jakość życia na obszarach wiej−
skich i różnicowanie gospodarki wiej−
skiej tj.:

−różnicowanie w kierunki działalno−
ści nierolniczej;

−tworzenia i rozwój mikroprzedsię−
biorstw;

−odnowa o rozwój wsi w tym przy−
padku projekty muszą spełniać wyma−
gane kryteria określone dla poszcze−
gólnych działań osi 3;

Podejście Leader to jedna z metod
rozwoju obszarów wiejskich, której
głównym celem jest pobudzenie ak−
tywności środowisk lokalnych i ich an−
gażowanie w tworzenie i realizację lo−
kalnych strategii rozwoju obszarów
wiejskich. Powyższy cel realizowany
jest przez lokalne partnerstwa publicz−
no−prywatne tzw. Lokalne Grupy Dzia−
łania (LGD).

Lokalna Grupa Działania „Brzeska
Wieś Historyczna” powstała w efekcie
działań podjętych przez Samorząd Wo−
jewództwa Opolskiego w 2006 r. w ra−
mach „Programu wdrażania podejścia
Leader w województwie opolskim” i
aktywizowania lokalnych mieszkań−
ców terenów wiejskich.

Założycielami Stowarzyszenia są
przedstawiciele sektora publicznego
oraz partnerzy społeczni i gospodarczy
poszczególnych Gmin.

Lokalna Grupa Działania powstała
17 sierpnia 2006 r. jako stowarzy−
szenie „Brzeska Wieś Historycz−
na” i funkcjonuje obecnie na terenie
3 Gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skar−
bimierz.

Celem LGD są działania wpływają−
ce na rzecz rozwoju obszarów wiej−
skich, sprawniejsze wykorzystanie po−
tencjału rozwojowego terenów wiej−
skich, poprawę ich konkurencyjności
jako miejsca zamieszkania i prowadze−
nia działalności ekonomicznej przez
mieszkańców tych terenów oraz poten−
cjalnych przedsiębiorców, a także ak−
tywizację oraz współpracę lokalnych
środowisk.

Prezesem LGD jest Mieczysław
Adaszyński, Wice Prezesami Ewa Ro−
sińska oraz Maria Klamka. Siedzibę
Stowarzyszenie posiada w zabytkowym
pałacu w Krzyżowicach.

Siedzibą LGD „Brzeska Wieś Histo−
ryczna” jest Pałac mieszczący się w
miejscowości Krzyżowice w Gminie
Olszanka.

Obecnie Stowarzyszenie jest w
przededniu złożenia do Urzędu Mar−
szałkowskiego wniosku o wybór Lo−
kalnej Grupy Działania (LGD) do reali−
zacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Przewiduje się, że w połowie przy−
szłego roku Stowarzyszenie „Brzeska
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