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Gmina Lewin
Brzeski atrakcyjna
dla Inwestora 

cowników gmin przygotowujących ofer−
ty inwestycyjne i zajmujących się ob−
sługą inwestorów. Kolejnym etapem

był audyt zewnętrzny gmin
przeprowadzony przez nieza−
leżną komisję powołaną przez
Urząd Marszałkowski, która
sprawdzała standardy strategii,
standardy marketingu, standar−

dy informacji przekazywa−
nych inwestorom oraz stan−
dardy nieruchomości prze−
znaczonych pod inwestycje

w zainteresowanych gminach.
Poza certyfikatem GADI dla gminy

certyfikat Managera ds. inwestycji otrzy−
mał także pracownik Urzędu Miejskie−
go podinspektor Rafał Poziemski, który
w toku szkoleń został przygotowany do
obsługi inwestorów. Zarówno szkolenie
naszej kadry jak i pozyskanie nowych inwe−
storów jest w tej chwili priorytetem dla nas
mówi z−ca Burmistrza Pan Leszek Paku−
ła.Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem
atrakcyjności inwestycyjnej naszej gminy,
która osiągnęła bardzo  dobry wynik we
wdrażaniu wyznaczonych w programie
standardów,  tym bardziej iż kryteria przy−
stąpienia  do programu  miały bardzo ostry
charakter. Cieszymy się więc, z uznania ja−
kim cieszą się nasze tereny inwestycyjne i z
sukcesu naszego pracownika.

Uroczyste wręczenie certyfikatu
miało miejsce 17 września w Opolu.

Gmina Lewin Brzeski zdobyła cer−
tyfikat Gminy Atrakcyjnej dla In−
westora. Jest on przyznawany gmi−
nom, które posiadają wartościowe
tereny inwestycyjne i są przy−
gotowane do kompleksowej
obsługi inwestora.

Celem projektu jest w
szczególności:  pomoc w
identyfikacji istniejącego
potencjału gmin, sprzy−
jającego pozyskiwaniu in−
westycji, przekazanie zdolności
skutecznej promocji gminy, zwięk−
szania zainteresowania inwestorów i
mediów gminą, kreowania pozytywne−
go wizerunku oraz umiejętności nego−
cjacyjnych, identyfikacja i eliminacja
utrudnień formalnych i procedural−
nych związanych z ulokowaniem inwe−
stycji w gminie,  podniesienie kwalifi−
kacji kadry odpowiedzialnej za obsłu−
gę inwestora, osiągnięcie odpowied−
niego poziomu przygotowania samo−
rządów do udziału w innych progra−
mach wsparcia lub konkursach regio−
nalnych i ogólnopolskich o zbliżonej
tematyce

Przyznanie certyfikatu Gmina Atrak−
cyjna dla Inwestora jest elementem
końcowym udziału w programie GADI
prowadzonym przez Urząd  Marszał−
kowski Województwa Opolskiego.
Składał się on z cyklu szkoleń dla pra−

miasta, co potwierdza również zdo−
byty Certyfikat  Gminy Atrakcyj−
nej dla Inwestora, przyznawany
przez Urząd Marszałkowski Woje−
wództwa Opolskiego, gminom po−
siadającym atrakcyjne tereny inwe−
stycyjne, oraz przygotowanie do
kompleksowej obsługi inwestora za−
znacza Burmistrz Lewina Brzeskie−
go Pani Anna Twardowska.

Laureaci Konkursu otrzymają
niepowtarzalną szansę promocji
swojej gminy, jako najlepszej lo−
kalizacji  pod  inwestycję, a wy−
różnione w Konkursie działki
będą rekomendowane w pierw−
szej kolejności inwestorom zagra−
nicznym.

Finał konkursu na szczeblu
centralnym w Warszawie odbę−
dzie się już w listopadzie b.r.

GRUNT NA MEDAL – kolejne
wyróżnienie dla Lewina

1. Gogolin / Działy  − 76  ha
2. Lewin Brzeski / Lewińska

Strefa Biznesu – 10, 71  ha
3. Nysa / ul. Zwycięstwa – 15,

25  ha
4. Otmuchów / ul. Warszawska

− 9, 17  ha
5. Prudnik / ul. Przemysłowa

– 12 ,69 ha
W trakcie II  etapu nastąpiła wi−

zytacja wybranych w I etapie  te−
renów. Teren lewiński wizytowa−
ła 3−osobowa grupa audytorów
złożona z reprezentantów Urzędu
Marszałkowskiego, Centrum Ob−
sługi Inwestora oraz pracownika
PAIiIZ. Audyty w naszym woje−
wództwie przeprowadzane były w
dniach od 15 do 19  września
2008.

Wyróżnienie to świadczy o dużym
potencjale inwestycyjnym naszego

31 lipca br. zakończony  został
I etap III Ogólnopolskiego kon−
kursu Grunt na Medal 2008
promującego tereny  przygotowa−
ne pod działalność inwestycyjną
na terenie całego kraju. Na kon−
kurs napłynęły 332 oferty z całej
Polski w tym 36 ofert z 21 gmin z
województwa opolskiego.

 W wyniku selekcji dokonanej
przez Opolskie Centrum Rozwo−
ju Gospodarki (Centrum Obsługi
Inwestora) do II etapu konkursu
z naszego województwa zakwali−
fikowanych został 5 najlepszych
terenów inwestycyjnych, w tym
teren  inwestycyjny przygoto−
wany i zgłoszony przez naszą
Gminę.

Pełna lista terenów zakwalifi−
kowanych do II etapu przedstawia
się następująco:

Europejskie Dni
Dziedzictwa w
gminie Lewin Brzeski

wiedzy społeczeństw europej−
skich na temat ich własnego i
wspólnego dziedzictwa kulturo−
wego. Jednym ze sposobów jest
bezpłatny dostęp do zwiedzania
zabytków i innych obiektów kul−
tury: muzeów, skansenów, par−
ków, ogrodów, które na co dzień
są niedostępne, lub też do któ−
rych wstęp wiąże się z opłatami.
Organizatorzy zachęcają do obco−
wania z kulturą i zabytkami, pro−
mują wśród społeczeństwa regio−
nalne tradycje i zwyczaje. Obcho−
dy EDD mają dodatkowo uwrażli−
wić społeczeństwo na problema−
tykę ochrony zabytków i szeroko
pojętego dziedzictwa. Imprezy
adresowane są przede wszystkim

osób. W województwie opolskim
22 organizatorów zorganizowano
ponad 50 imprez w 23 miejscowo−
ściach. Udział w nich wzięło ok.
12,5 tys osób. W gminie Lewin
Brzeski w ubiegłym roku zorga−
nizowano  imprezę w Strzelnikach
w której udział wzięło ok. 300
osób.

Głównym celem Europejskich
Dni Dziedzictwa jest poszerzanie

Gmina Lewin Brzeski po raz
drugi przyłączyła się do Europej−
skich Dni Dziedzictwa, jednej z
najważniejszych i zarazem najbar−
dziej masowych akcji promują−
cych zabytki. Szacuje się, że
uczestniczą w niej 22 miliony Eu−
ropejczyków. W Polsce w ubie−
głym roku z tej okazji odbyło się
1300 imprez kulturalnych, w któ−
rych udział wzięło ponad 300 tys. ciąg dalszy na stronie 3
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

PAŹDZIERNIK 2008
01.10.2008 – Zabawa dla Emerytów i Rencistów
13.10.2008 – Koncert Filharmonii Opolskiej pt.

Filharmonia w Regionie”

LISTOPAD 2008
08.11.2008 – XIII Biesiada Kresowiaków

GRUDZIEŃ 2008
06.12.2008 – Mikołajki

31.12.2008 – Bal Sylwestrowy

KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA AP.
W SKOROGOSZCZY

mania. Mam nadzieję, że Burmistrz
zdecyduje się na podwyżkę czynszów,
ponieważ przy tak rosnących cenach
materiałów  budowlanych i nośników
energetycznych  rosną koszty utrzyma−
nia budynków i koszty remontów. Do−
dam, że przy tak niskim czynszu  wiele
osób posiada wobec nas zadłużenia się−
gające kilku tysięcy złotych.

Czy myśli pan, że po wykupie
mieszkań sytuacja ta ulegnie zmia−
nie?

Jestem przekonany, że tak. Właści−
ciele nowo nabytych lokali będą sami
decydowali ile chcą płacić i na co. Sami
podejmą decyzję, co jest sprawą prio−
rytetową, ustalą sobie fundusz remon−
towy i będą mogli z niego korzystać.
Wykup na preferencyjnych warunkach,
czyli za 1% wartości jest dla niektórych
osób ogromną szansą, wręcz okazją na
posiadanie własnego „M”,  zwarzywszy
na specyfikę rynku nieruchomości.

Sugeruje Pan, że można na tym
zarobić?

Ja nic nie sugeruję, ale każdy, kto
choć trochę obserwuje rynek nieru−
chomości wie, że trend wysokich
cen, nadal się utrzymuje i pewnie się
powtórzę,ale uważam, że wykup lo−
kalu komunalnego na tak preferen−
cyjnych warunkach za 1% wartości jest
szansą dla wielu ludzi, aby mogli się
poczuć bezpiecznie i we ”własnym
domu”.

Bardzo dziękuje za rozmowę

Szczegółowe informacje w sprawie
sprzedaży lokali mieszkalnych można
uzyskać w Urzędzie Miejskim, w Le−
winie Brzeskim ul. Rynek 26, tel.
077 424 66 26

Rozmawiała: Wioletta Kruk−Jaromin

Status Właściciela
Rozmowa z dyr. Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie

Brzeskim panem Mirosławem Polankiewiczem

tyczne zawiązanie wspólnoty miesz−
kaniowej. A wraz z zawiązaniem
wspólnoty to jej członkowie decy−
dują, komu oddają w zarząd swoje
mienie. Członek takiej wspólnoty
wraz z pozostałymi właścicielami
decyduje o wydawaniu pieniędzy na
części wspólne budynku, więcej
nawet, to wspólnota mieszkaniowa
decyduje o wysokości składek na
utrzymanie budynku a także decydu−
je o tym, kto będzie ich budynkiem
zarządzał i w jaki sposób.

Panie dyrektorze, mamy pięk−
nie odnowiony rynek naszego
miasta a co z pozostałymi budyn−
kami.

Żeby mówić o remontach, moderni−
zacjach budynków trzeba brać pod
uwagę aspekt finansowy, a mianowicie
fakt skąd bierze się pieniądze na takie
inwestycje. W przypadku budynków
mieszkalnych środki czerpie się z czyn−
szów a czynsz bazowy w Lewinie Brze−
skim od 2002 roku wynosi 2 zł za m 2
powierzchni, a czynsz rzeczywisty (po
zniżkach) 1,60 zł  gdzie dla przykładu
w brzeskich TBS−ach czynsz wynosi
ok. 11,05  zł. Sadzę, że różnica ta mówi
sama za siebie.

Rozumiem, ze nie obędzie się
bez podwyżki czynszów w budyn−
kach komunalnych?

Już w marcu tego roku przedłoży−
łem Burmistrzowi i Radzie Miasta ze−
stawienie wyników zasobów w tym
nieruchomości komunalnych za 2007
rok, z którego jasno wynika, że czynsz
pokrywa zaledwie 1/3 kosztów utrzy−

Uchwałą Rady Miejskiej w Lewi−
nie Brzeskim zostały określone
nowe zasady sprzedaży lokali komu−
nalnych  umożliwiając nabycie zaj−
mowanych mieszkań, przez ich wła−
ścicieli  z bonifikatą  do 99% (do 31
grudnia 2008 r.)

Panie dyrektorze jak pan oce−
nia podjęcie uchwały o sprzeda−
ży zasobów mieszkaniowych gmi−
ny za 1% wartości?

Myślę, że jest to bardzo dobra
okazja dla osób, które chcą stać się
właścicielami zajmowanych lokali.Z
doświadczenia wiem, że jeśli czło−
wiek  posiada coś na własność ma do
tego zupełnie inny stosunek. Stara
się dbać o to pilnuje, aby nie uległo
zniszczeniu i podobnie rzecz ma się
z nieruchomościami. Kupując miesz−
kanie na własność stajemy się jego
właścicielem w pełni tego słowa zna−
czeniu. Poza tym jest to szansa na
posiadanie własnego lokum dla wie−
lu mieszkańców.

Panie dyrektorze, a nie sądzi
Pan, że mieszkańcy mogą oba−
wiać się tego, że pozostaną zo−
stawieni sami sobie? dotychczas,
kiedy coś się działo po pomoc
dzwoniono do ZMK, jak będzie
teraz, kto będzie miał nadzór
nad tymi lokalami

Nie należy obawiać się takiej sy−
tuacji. Po pierwsze, dlatego, że po−
stępowanie w takiej sytuacji regulu−
je Ustawa  o własności lokali, w myśl,
której 1 sprzedane mieszkanie w
klatce czy bloku powoduje automa−

niczący Koła Platformy Obywa−
telskiej w Lewinie Brzeskim).

Na szczególną uwagę zasługu−
je fakt, że w projekt budowy ron−
da, oprócz władz Lewina Brze−
skiego, zaangażowany jest  Urząd
Marszałkowski i Starostwo Powia−
towe, które  także partycypują w
kosztach budowy .

Wykonawcą projektu jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
– Mostowych z Kędzierzyna−Koź−
la. Całkowity koszt  budowy ron−
da  to 2.826.080,05 zł brutto. Za−
kończenie  inwestycji, zgodnie z
umową planowane było na
15.10.2008.

Skrzyżowanie ulic
Sikorskiego i Kościuszki
będzie wreszcie
bezpieczne

· wykonano kosze aluminiowe
zwykłe,

· zamontowano elementy komu−
nikacji po dachu,

· częściowo rozebrano istnieją−
ce kominy wraz z ich odbudową,

· wywieziono gruz.

Remont dachu wykonała firma
Usługi Ogólnobudowlane Janusz
Łaskarzewski z Lewina Brzeskie−
go za łączną cenę brutto
195.794,53 złotych.

Remont dachu placówki był wy−
nikiem oględzin komisji powołanej
przez Burmistrza Lewina Brze−
skiego Anny Twardowskiej, która
oceniała stan techniczny budynków
oświaty.

Nowy dach w
przedszkolu nr 2

Przez całe wakacje w placów−
kach oświatowych z terenu naszej
Gminy trwały prace remontowe,
aby nasze dzieci mogły poczuć
się lepiej i bezpieczniej. Naj−
większym wyzwaniem była wy−
miana  pokrycia dachowego bu−
dynku Przedszkola Nr 2 w Lewi−
nie Brzeskim. 23 lipca dokonano
odbioru końcowego zadania w ra−
mach którego wykonano:

· rozebrano stare pokrycie da−
chowe i obróbki blacharskie,

· rozebrano i wymieniono rury
spustowe i rynny z blachy nie na−
dające się do użytku,

· wymieniono łączenia dachu
pod pokrycie z dachówki,

· pokryto dach ponad 650 m2
dachówki ceramicznej wraz z
zamontowaniem gąsiorów,

Z inicjatywy Burmistrza Anny
Twardowskiej w lipcu tego roku
ruszyła budowa ronda.

Skrzyżowanie ulic Sikorskie−
go i Kościuszki przez wiele lat
stanowiło „czarny punkt” na−
szego miasta pod względem
liczby wypadków, zważywszy na
fakt,  usytuowania w sąsiedz−
twie szkoły podstawowej, ruch
na tym skrzyżowaniu stanowił
bezpośrednie niebezpieczeń−
stwo dla dzieci − mówi Jerzy
Wójcik (ojciec dwóch córek
uczęszczających do pobliskiej
szkoły podstawowej, (przewod−

dzy nimi wielu cech wspólnych. Wy−
kłady , odczyty i zwykłe pogadanki mię−
dzywyznaniowe prowadzili wtedy nie
tylko ksiądz Bogusiak i pastor Żwak,
ale i księża Kościoła prawosławnego,
greko−katolickiego, polsko−katolickie−
go  i metodystów.

Ta tematyka zainteresowań ówcze−
snego proboszcza doskonale tłumaczy
obecny wygląd wnętrza kościoła para−
fialnego w Skorogoszczy, w którym
można dostrzec wyraźne wpływy iko−
nografii bizantyjskiej.

W 1978r. wnętrze kościoła św.Jaku−
ba Ap. zaprojektowane przez prof. Ada−
ma Stalony−Dobrzańskiego min.witra−
że oraz  polichromie wykonane przez
macedońskiego malarza Sotyrysa Pan−
topulosa.

Zgodnie z wezwaniem kościoła
Apostoł Jakub stanął w skorogoskiej
polichromii po środku owych dwuna−
stu, oddając cześć Panu tronującemu
w witrażu. Gorąca tonacja polichromii
została dobrana tak, aby zobrazować
czasy Chwały Pana i tych wszystkich
którzy poszli za Nim ofiarując Mu swo−
je życie. Dlatego też w prezbiterium
przedstawieni zostali ojcowie kościo−

du prostokątna  wieża , w górnej znacz−
nie węższej kondygnacji ośmioboczna
ze strzelistym charakterystycznym da−
chem.

W wyniku działań wojennych w
1945r. budynek kościelny, organistów−
ka i plebania uległy  uszkodzeniu. Trud
powojennych duszpasterzy (min. ks. P.
Ozimka CMM) oraz parafian przyczy−
nił się do wyremontowania swojej pa−
rafialnej świątyni.

Natomiast budowa domu parafialne−
go „Sarepta”, remont wnętrza kościoła
tj.  nowa polichromia,  witraże, posadz−
ki i renowacja  dzieł sztuki są zasługą
wieloletniego proboszcza parafii
ks.J.Bogusiaka. W swoim życiu był on
przykładem prekursorskiej wręcz  eku−
menii. Wraz z pastorem ewangelicko−
augsburskiej parafii w Lewinie Brz.,
ks.Stanisławem Żwakiem inicjują tu
spotkania młodzieży obu wyznań.

 W latach siedemdziesiątych  pro−
boszcz wraz z parafianami organizują
Obozy Ekumeniczne w Skorogoszczy.
Dochodzi tu wtedy do przełomowych
spotkań młodzieży z różnych wyznań
chrześcijańskich. Spotkania te miały na
celu min. wzajemne poznanie się , były
doskonałą okazją do głębszego pozna−
nia różnych wyznań i dostrzeżenia mię−

Strzelista wieża kościoła skoro−
goskiego  św. Jakuba Ap. wyzna−
cza  parafianom kierunek życiowy
i przypomina o wartości ziemi, z
której tak ona jak i my wyrastamy.

Jednak o istnieniu najstarszego ko−
ścioła w Skorogoszczy dowiadujemy
się z zapisku historycznego już z 1223
roku.

O wyglądzie tego starego kościoła
wspomina wizytacja kanoniczna z XVII
wieku. Możemy zobaczyć go na XVIII
wiecznym sztychu F.B.Wernera.

W roku 1835, podczas dotkliwego
pożaru, świątynia  spłonęła wraz ze
znaczną częścią miejskiej zabudowy.
Przez cały okres (17 lat) zbierania środ−
ków finansowych jak i  budowy nowej
świątyni katoliccy parafianie korzystali
z gościnności kościoła ewangelickiego
w Skorogoszczy.

Po wielu trudach, w 1852 roku wy−
budowano nowy, w stylu neoromań−
skim, kościół katolicki.

Obecny kościół św. Jakuba Aposto−
ła jest najokazalszą budowlą Skoro−
goszczy dominującą w pejzażu tej sta−
rej i wielowiekowej osady. Jest to świą−
tynia trójnawowa wymurowana z cegły
z prostokątnym prezbiterium o sklepie−
niu kolebkowo−krzyżowym. Od zacho− ciąg dalszy na stronie 3
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wnętrza starano się podnieść poprzez
zastosowanie gorącej kolorystyki.

W Roku Jubileuszowym 2000, za
czasów  proboszcza ks. P. Bekierza
wybudowano obok kościoła dom
przedpogrzebowy.  Ciągle trwają pra−
ce w kościele i wokół niego w myśl po−
wiedzenia, że: „Jedni budują dla nas ,
my dla potomności. Ze  spalonego, sta−

ła, symbole czterech ewangelistów, ar−
chaniołowie, w dolnej części sceny z No−
wego Testamentu.  W nawie głównej
kościoła przedstawieni są w tonacji błę−
kitu i różu męczennicy i męczennice oraz
święci i błogosławieni. Temperaturę

Droga św. Jakuba
on z Brzegu przez Oławę, Wrocław,
Środę Śl., Legnicę, Legnickie
Pole, Złotoryję, Lwówek i Lubań
do Zgorzelca. Jego kontynuacją
jest Ekumeniczna Droga Pątnicza
przez Saksonię i Turyngię. Obec−
nie zostały zakończone prace nad
przedłużeniem szlaku na terenie
Opolszczyzny  biegnie on od Góry
Świętej Anny przez  Opole – do
Brzegu. Przez naszą Gminę szlak
biegnie od Mikolina przez Skoro−
goszcz, Wronów i łączy się ze się
w Brzegu z Dolnośląską odnogą
Drogi św. Jakuba. Gmina Lewin
Brzeski we współpracy z Stowa−
rzyszeniem Miłośników Turystyki
w Drodze z siedziba w Skorogosz−
czy i Fundacją Wioska Francisz−
kańska odnowiła i oznakowała
symbolem muszli Jakubowej teren
szlaku biegnący wzdłuż  Nysy od
Mikolina przez Skorogoszcz i da−
lej w kierunku Wronowa i Różyny.
Dzięki ich staraniom 15 września
odbyła  się uroczysta inauguracja
Opolskiego odcinka Drogi św. Ja−
kuba zapoczątkowana przejściem
przez fragment szlaku z Mikolina
do Skorogoszczy. Następnie w
kościele św. Jakuba w Skorogosz−
czy odbyła  się msza św. z udzia−
łem Burmistrza Lewina Brzeskie−
go Pani Anny Twardowskiej, za−
stępcy Pana Leszka Pakuły, preze−
sa stowarzyszenia „w Drodze” Pana
Krzysztofa Tomczaka prezesa Fun−
dacji  Wioska Franciszkańska Pana
Emila Mendyka oraz wielu innych
zaproszonych gości. Po mszy  mia−
ła miejsce dyskusja plenerowa w
zaprzyjaźnionej stadninie koni wy−
ścigowych w Skorogoszczy. Cie−
szymy się  bardzo, że część szla−
ku biegnie przez naszą gminę  i
dziękujemy wszystkim, którzy
czynnie przyczynili się, aby daw−
na Via Regia stała się na powrót Eu−
ropejską Drogą Kultury.

Kolejnym etapem będzie od−
tworzenie „odnogi” szlaku biegną−
cego wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej
ze Skorogoszczy w kierunku mia−
sta Nysa i czeskich gór opawskich.

Droga św. Jakuba, nazywana
często  po hiszpańsku Camino de
Santiago – szlak pielgrzymkowy do
katedry w Santiago de Compostela
położonej  w północno−zachodniej
Hiszpanii. W katedrze tej, według
przekonań pielgrzymów, znajduje
się ciało św. Jakuba Większego
Apostoła.

Nie ma jednej trasy pielgrzymki,
a uczestnicy mogą dotrzeć do celu
jednym z wielu szlaków. Droga
oznaczona jest muszlą św. Jakuba,
która jest także symbolem pielgrzy−
mów, oraz żółtymi strzałkami. Ist−
niejąca od ponad 1000 lat, Droga
św. Jakuba jest jednym z najważniej−
szych chrześcijańskich szlaków piel−
grzymkowych, obok szlaków do
Rzymu i Jerozolimy. Według legen−
dy, ciało św. Jakuba zostało prze−
wiezione łodzią do północnej Hisz−
panii, gdzie zostało pochowane w
miejscu, w którym dziś istnieje
miasto Santiago de Compostela.
Rozkwit szlaku nastąpił po wizycie
Papieża Jana Pawła II, który w San−
tiago był dwukrotnie, a raz nawet
przeszedł odcinek Camino Frances.
To po jego wizycie w 1982 roku
rada Europy uznała Drogę św. Jaku−
ba za drogę, o znaczeniu  historycz−
nym i kulturowym dla  kontynentu
i zaapelowała o odtwarzanie i utrzy−
mywanie dawnych szlaków piel−
grzymkowych. Droga św. Jakuba
została ogłoszona pierwszym Euro−
pejskim Szlakiem Kulturowym
Rady Europy w październiku 1987
r. oraz wpisana na Listę światowe−
go dziedzictwa UNESCO w 1993 r.

W Polsce Szlak św. Jakuba tez ma
juz swoją tradycję możemy piel−
grzymować po Dolnośląskiej Dro−
dze św. Jakuba, Wielkopolskiej
Drodze, Camino Polaco (droga Pol−
ska), Camino del Norte (droga Pół−
nocna),  po Małopolskiej Drodze
św. Jakuba i Via Regia. To właśnie
dawna Via Regia przebiega przez
tereny naszej gminy, Pierwszy jej
odcinek, staraniem Fundacji Wio−
ska Franciszkańska  został odno−
wiony latem 2006 roku. Prowadzi

Europejskie Dni
Dziedzictwa w
gminie Lewin Brzeski

Narodowego inauguracja ogólno−
polskich EDD odbyła się  13 wrze−
śnia b.r. w Byczynie w woj. opol−
skim, co jest ogromnym sukce−
sem całego regionu i możliwością
promocji zabytków w skali całego
kraju.

W tym roku do organizacji EDD
w województwie opolskim zgłosi−
ło się 44 organizatorów, a zabytki
były promowane w kilkudziesię−
ciu miejscowościach. Wszystkie
imprezy odbywały się pod hono−
rowm patronatem Ministra Kultu−
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz
Marszałka Województwa Opol−
skiego. Zaangażowanie władz sa−
morządowych Lewina Brzeskiego
oraz społeczności lokalnej  w or−
ganizację EDD w gminie był
ogromny i znaczący w skali  całe−
go województwa.

 Inauguracja gminnych obcho−
dów EDD miała miejsce 13 wrze−
śnia w Skorogoszczy. Święto zor−
ganizowane zostało staraniem rad−
nych, mieszkańców Skorogoszczy
i Chróściny oraz członków Towa−
rzystwa Rozwoju Lokalnego „Zie−
lony Most” .Wstępem do obcho−
dów EDD było zaproszenie miesz−
kańców oraz gości do  historycz−
nego spaceru po „ naszej małej oj−
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czyźnie „ czyli Skorogoszczy w
celu pokazania bogactwa kultury
lokalnej. Następnie na placu przy
sali gimnastycznej odbyła się
msza święta dożynkowa. Kolej−
nym punktem obchodów EDD był
konkurs wiedzy historycznej  pod
tytułem „moja mała ojczyzna „ zor−
ganizowany dla dzieci i młodzie−
ży.  Zarówno prowadzący, Pan
Radny Dariusz Zięba jak i wręcza−
jąca nagrody Burmistrz Lewina
Brzeskiego Pani  Anna Twardow−
ska byli pod wrażeniem poziomu
znajomości historii lokalnej jaki
zaprezentowali  młodzi uczestnicy
konkursu. W ramach obchodów
zaprezentowany został również
autorski projekt Pana Romana
Kani  −  nauczyciela historii w szko−
le podstawowej w Skorogoszczy
pod tytułem  „ od Unii Polsko –
Litewskiej do Unii Europejskiej”.
obrazujący różnorodne, w więk−
szości kresowe pochodzenie ro−
dzin uczniów. Prezentacja multi−
medialna nawiązywała do hasła te−
gorocznych obchodów EDD „|Ko−
rzenie tradycji. Od ojcowizny do
ojczyzny”.

Mieszkańcy biorący udział w
obchodach EDD w Skorogoszczy
mógli podziwiać wystawę „Opol−
skie Stroje Ludowe” zorganizo−
waną przez Gminną Bibliotekę, a
ceniący folklor wysłuchać koncer−
tu pieśni ludowych w wykonaniu
zespołu Silesia z Łubnian. Całości
obchodów towarzyszyła dobra
muzyka i suto zastawiony stół po−
trawami regionalnymi.

do miejscowej społeczności, która
ma możliwość lepszego poznania
obiektów ważnych dla historii i
tożsamości danego miejsca czy re−
gionu.

Każdego roku EDD odbywają
się pod innym hasłem przewod−
nim. W tym roku odbywały się pod
hasłem „Korzenie tradycji. Od oj−
cowizny do ojczyzny”. Inspiracją
są słowa Pawła Jasienicy wyrażo−
ne w „Polsce Jagiellonów” w kon−
tekście wyjaśniania procesu formo−
wania się świadomości przynależ−
ności etnicznej, kulturowej czy
wreszcie narodowej. Nie bez zna−
czenia jest również fakt, że zgod−
nie z Decyzją Parlamentu Europej−
skiego i Rady, Komisja Europejska
ogłosiła rok 2008 – Rokiem Dialo−
gu Międzykulturowego i zaleciła
państwom członkowskim, aby tak−
że krajowe tematy przewodnie
Europejskich Dni Dziedzictwa na−
wiązywały do tej idei. Tegoroczne
imprezy odbywały się przez dwa
wrześniowe weekendy: 13 i 14
oraz 20 i 21. Rok ten ma wyjątko−
we znaczenie dla Śląska Opolskie−
go ponieważ w marcu b.r. decyzją
Ministra Kultury i Dziedzictwa

KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA AP.
W SKOROGOSZCZY

rego kościoła zachowały się tu: gotyc−
kie XVI w. rzeźby śś. Jakuba Ap. (pa−
trona parafii), Barbary, Katarzyny i Ja−
dwigi oraz kamienne epitafium ks. J.
Mohra (zm.1739), barokowy krzyż
procesyjny i inne.  W prezbiterium dwa
obrazy olejne na płótnie „Pokłon
Trzech Króli” autorstwa Giambatisty
Tiepola  oraz nieznanego XIX wiecz−
nego niemieckiego malarza „Pocałunek
Judasza”. Kamienny eklektyczny ołtarz
główny autorstwa Józefa Limburga, ka−
mienna gotycka chrzcielnica przykry−
ta złoconą i srebrzoną drewnianą przy−
krywą, obok piękny barokowy świecz−
nik ubogacają wnętrze świątyni. Wspo−
mniana pełnoplastyczna XVI w. drew−
niana rzeźba przedstawia św. Jakuba
Ap.w pozie stojącej, frontalnie, w lek−
kim kontrapoście, usytuowana na
spłaszczonym okrągłym postumencie.
Sylwetka świętego niewysoka, smukła,
w obfitych szatach. W rękach uniesio−
nych lekko trzyma atrybuty: lewa dłoń
podtrzymuje model dwuwieżowego
kościoła, w  prawej  laska pielgrzymia.
Przez ramię przewieszona torba, na gło−
wie kapelusz z muszlą na froncie. Na
ramionach płaszcz bogato skłębiony
przy pasie. Głowa św. Jakuba leciutko
zwrócona w lewo, twarz z obfitym za−
rostem, pociągła, o regularnych wyra−
zistych rysach.

W związku z tegorocznym uroczy−
stym otwarciem opolskiego odcinka
Drogi św. Jakuba „Via Regia” warto
wspomnieć, że w najstarszym doku−
mencie o Skorogoszczy z 1223r. wspo−
mina się tu min. o kościele i szpitalu−
przytułku dla starszych, chorych i piel−
grzymów udających się do miejsc świę−
tych.   XVI wieczna rzeźba św. Jakuba
Ap. ze Skorogoszczy oraz wezwanie
kościoła parafialnego doskonale wpi−
sują się w ideę włączenia tego miejsca
do europejskiego szlaku Camino do
Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Dariusz Zięba

ciąg dalszy ze strony 2
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Finałem obchodów EDD w na−
szej Gminie była  impreza, która
odbyła się 20 września b.r. w
Strzelnikach. Organizatorem było
sołectwo i Stowarzyszenie „Brze−
ska Wieś Historyczna” przy wspar−
ciu Urzędu Miejskiego w Lewinie
Brzeskim. Rozpoczęciem uroczy−
stych obchodów  była msza św w
kościele p.w.św Antoniego.Po
mszy licznie zgromadzeni miesz−
kańci i zaproszeni goście udali się
„spacerkiem , ścieżką edukacyjno
– historyczną przez wieś Strzelni−
ki”podziwiając kute bramy i zabyt−
kowe wille.Wielkim wydarzeniem
obchodów było otwarcie wystawy

fotograficznej „Wędrówka w czasie
– Szlakiem Średniowicznych poli−
chromii” przez panią burmistrz
Annę Twardowską oraz Prezesa
LGD Pana Mieczysława Adaszyń−
skiego.Tuż po zmroku Kustosz
Muzeum Piastów Śląskich i za−
stępca burmistrza Pan Leszek Pa−
kuła zaprosili wszystkich do „wir−
tualnego zwiedzania nocą” kościo−
ła p.w.św Antoniego. Technika w
jakiej została wykonana prezenta−
cja multimedialna  pozwoliła zapo−
znać uczestników z bogactwem
jakim są polichromie widniejące

dokończenie na stronie 9
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Budzian – otrzymali kuchenkę mi−
krofalową III miejsce zajęła  pose−
sja rodziny Lenartowicz (Adam i
Wanda) – otrzymali nagrodę w po−
staci robota kuchennego. Wyróżnie−
nie otrzymały  posesje dwóch  ro−
dzin: Gawłowskich i Abramek, a w
nagrodę otrzymali  krzewy ozdobne.

Do  konkursu Koron Żniwnych zgło−
szonych zostało 10 prac z terenu całej
Gminy.

W tym roku wszystkie korony i wień−
ce były najwyższej jakości i Komisja
konkursowa miała nie lada wyzwanie,
żeby wybrać te najlepsze z najlepszych.

Pierwsze miejsce w tegorocznym
konkursie otrzymała Korona z Łosio−
wa, drugie miejsce przypadło Koronie
z Różyny, a miejsce trzecie wśród naj−
piękniejszych zostało przyznane
Koronie z Saren Małych.

Fundatorami nagród w konkur−
sie koron żniwnych byli: Burmistrz
Lewina Brzeskiego oraz Bank Spół−
dzielczy Grodków−Łosiów.

Serdecznie wszystkim gratulujemy.
Dobre humory mimo jesiennej pogo−
dy dopisywały wszystkim uczestnikom,
o czym świadczyła zabawa „pod gwiaz−
dami” do białego rana. Dożynki to pra−
stara tradycja, co roku rolnicy świętują
bogactwo żniw i zebranych plonów jako
uhonorowanie swojej ciężkiej pracy.
Dziękujemy wszystkim za udział w
Dożynkach Gminnych i życzymy obfi−
tych plonów.

Dożynki Gminne
− Różyna 2008

Obrzędy ludowe, występy artystycz−
ne, przemarsz korowodu dożynkowe−
go to tylko niektóre atrakcje jakie cze−
kały na mieszkańców Gminy Lewin
Brzeski podczas tegorocznego święta
plonów w Różynie. Gospodarzem uro−
czystości była Pani Burmistrz Anna
Twardowska i Gmina Lewin Brzeski, a
organizatorem dożynek było Sołectwo
Różyna pod przewodnictwem Sołtysa i
zarazem Radnej miejskiej Pani Graży−
ny Lenartowicz.

Dożynki rozpoczęły się  przemar−
szem korowodu dożynkowego repre−
zentantów wszystkich sołectw z gmi−
ny, a zaraz po nim rozpoczęła się uro−
czysta dożynkowa Msza Święta konce−
lebrowana przez lewińskiego Ks. Pro−
boszcza Krzysztofa Dudojć. Po Mszy
Św. rozpoczęła się Gala Dożynkowa,
po niej zabawa do białego rana.

W tym dniu  Różyna zmieniła się w
piękną, pełną scenek dożynkowych
wieś. Każda posesja obrazowała coś
innego, te najpiękniejsze zostały doce−
nione prze panią sołtys Grażynę Lenar−
towicz i Radę Sołecką, pomysłodawców
konkursu na najpiękniejszą dożynkową
posesję. Fundatorami nagród w kon−
kursie na najlepiej wystrojoną posesję
w Różynie były firmy: Agropol oraz El−
man. W konkursie przyznano 3 nagro−
dy główne oraz dwa wyróżnienia:

I miejsce zajęła  posesja rodzi−
ny Pełech – nagrodą był telewizor
II miejsce zajęła  posesja rodziny

3. kolor żółty  na  tworzywa
sztuczne

wrzucamy tu:
butelki po napojach, butelki po

płynach do mycia, plastikowe zakręt−
ki, plastikowe torebki, worki, rekla−
mówki, plastikowe koszyczki po
owocach, puszki po napojach, pusz−
ki po konserwach, drobny złom żela−
zny i metale kolorowe

nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawarto−

ścią, butelek i pojemników po ole−
jach (spożywczych, chłodniczych,
silnikowych) opakowań po lekach,
butelek po płynach chłodniczych ,
pojemników po wyrobach garmaże−
ryjnych  zabawek, sprzętu AGD, sta−
rych patelni i garnków, styropianu,
opakowań po aerozolach puszek po
farbach, baterii.

Uwaga:
wrzucamy czyste opakowania, i

zgniecione butelki i puszki

4. kolor niebieski na
makulaturę

wrzucamy:
gazety, czasopisma, katalogi i pro−

spekty, papier szkolny i biurowy(
zeszyty, wydruki komputero−

we)ksiązki w miękkich okład−
kach lub z usuniętymi twar−
dymi okładkami, torebki pa−
pierowe, papier pakowy,
pudełka kartonowe i tek−
turowe

nie wrzucamy:
zabrudzonego pa−

pieru, papieru z folią
papieru termicznego i
faksowego, kartonów
po mleku i napojach, pa−
pieru przebitkowego

(rachunki, faktury), pie−
luch jednorazowych, arty−

kułów higienicznych, starych
kalendarzy z plastikowymi

okładkami, pudełek po papiero−
sach.

Uwaga:
usuń wszystkie metalowe części

5. kolor czerwony na odpady
niebezpieczne

wrzucamy tu:
zużyte baterie, odczynniki foto−

graficzne, urządzenia zawierające
freony, farby i tusze , środki ochro−
ny roślin, detergenty zawierające
substancje niebezpieczne.

Pozostałe odpadki
odpadki żywnościowe, i pozosta−

łe śmieci wrzucamy do osobnego
zbiorczego pojemnika

Sprzęt AGD
Sprzętu AGD nie wolno wyrzucać

do śmietnika – grozi to karą  do
5 000 zł.

Należy go wystawić w momencie
ogólnej zbiórki w terminie ogłoszo−
nym przez Gminę.

Uwaga:
Zużyty sprzęt AGD można zosta−

wić  w sklepie, jeśli kupujemy nowe
urządzenie tego typu.

Informacje szczegółowe
można uzyskać w Urzędzie

Miejskim w Lewinie Brzeskim
w wydziale Gospodarki Komu−
nalnej, Mieszkaniowej i Ochro−
ny Środowiska ul .Rynek 26

e− mail gospodarka_komu−
nalna@lewin – brzeski.pl,

tel.77 4246639

Segregowanie śmieci,
jakie to proste

W przypadku mieszkańców bloków
karę za brak pojemników może za−
płacić właściciel lub administrator
budynku.

Zwolniony z obowiązku segre−
gowania jest:

 właściciel niezabudowanej dział−
ki budowlanej  do czasu rozpoczę−
cia budowy, jeżeli na terenie dział−
ki nie jest prowadzona działalność
gospodarcza.

Pojemniki:
pojemniki powinny być oznako−

wane napisami określającymi rodzaj
odpadów  na jaki są przeznaczone (
papier, szkło, plastik, metal ).Powin−
ny  być tez na nich zamieszczona in−
formacja o przedsiębiorcy, który jest
właścicielem pojemnika (nazwa fir−
my, adres, i nr. telefonu)

Rodzaje pojemników:
pojemniki do selektywnej zbiór−

ki odpadów zlokalizowane w miej−
scach publicznych maja kolory przy−

p i −

sane do rodzaju
odpadów na jakie są przeznaczone:

1. kolor zielony na szkło
kolorowe

 wrzucamy tu:
butelki słoiki szklane po napojach

i żywności , butelki po napojach al−
koholowych , szklane opakowania
po kosmetykach

nie wrzucamy:
szkła stołowego, fajansu, porcela−

ny i ceramiki, luster szkła okienne−
go, żarówek i witraży, reflektorów,
szkła żaroodpornego, doniczek, szkła
okularowego, ekranów i lamp tele−
wizyjnych, szyb samochodowych.

2. kolor biały na szkło białe
 wrzucamy tu:
bezbarwne, szklane i umyte butel−

ki po napojach (np. po mleku), bez−
barwne butelki po napojach alkoho−
lowych (np. wódce i winie), szklane
opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy:
brudnego  szkła z resztkami je−

dzenia, szkła stołowego, fajansu,
porcelany i ceramiki, luster, szkła
okiennego, żarówek, lamp neono−
wych fluorescencyjnych i rtęcio−
wych, reflektorów, izolatorów, szkła
żaroodpornego, doniczek, szkła
okularowego, ekranów i lamp tele−
wizyjnych, szyb samochodowych
szkła w oprawie.

Uwaga:
 nie tłuczemy szkła przed wrzu−

ceniem do pojemnika, wrzucamy
tylko czyste opakowania

 Znając podstawowe zasady je−
steśmy w stanie posegregować
wszystkie rodzaje odpadów, a tym
samym przyczynić się do zachowa−
nia porządku i ochrony środowiska.
Chciałabym wyjaśnić na czym po−
lega segregowanie śmieci,  jakie
obowiązują przepisy i kto jest za co
odpowiedzialny .Stosując kilka pro−
stych zasad każdy z nas jest w sta−
nie zadbać o porządek w naszej
gminie. To bardzo proste;

Kolor pojemnika podpowiada  co
możemy do niego wyrzucać:

niebieskie pojemniki są na ma−
kulaturę, żółte na tworzywa sztucz−
ne, białe i zielone na szkło, czer−
wone na odpady niebezpieczne.

Mieszkańcy domków
jednorodzinnych:

 Jeżeli mieszkasz w domu jedno−
rodzinnym, powinieneś podpisać
aneks do umowy z firmą zajmującą
się wywozem odpadów.

W dokumencie tym będą zawar−
te zasady na jakich odbierane  bę−
dzie szkło, papier, metal i jaki jest
tego koszt. Bardzo ważny jest fakt
że nie musimy wiązać się z jedną
firmą , posegregowane odpady
w zależności od ich rodzaju
mogą odbierać różne firmy.
Decyzja należy do nas.
Możemy wybierać kto
jest dla nas konkurencyj−
ny.

Wybrana firma powin−
na  dostarczyć nam kolo−
rowe worki lub pojemni−
ki do których należy
wrzucać posegregowa−
ne odpady. W umowie
będzie zawarte z jaką
częstotliwością firma bę−
dzie odbierała pełne worki
.Można również zaznaczyć,
że odpady mają być odbierane
na wezwanie właściciela.

Jeżeli nie mamy miejsca na na−
szej posesji, to nie musimy usta−
wiać pojemników, nie zwalnia nas
to jednak od segregowania  śmie−
ci. W takich wypadkach dopuszczal−
ne jest zbieranie odpadów w wor−
kach  muszą być one jednak  w od−
powiednich kolorach i pojemności
od 60 – 120  litrów.

Policja lub inny organ uprawnio−
ny do kontroli  może sprawdzić czy
posiadamy podpisaną umowę na
odbiór posegregowanych odpa−
dów.Za brak takiej umowy możemy
zostać ukarani mandatem w wyso−
kości od 20 do 500 zł. W przypad−
ku uchylania  się od tego obowiąz−
ku sprawa może trafić do sądu
grodzkiego, który może nałożyć
karę do 5000 zł.

W przypadku, gdy na posesji
prowadzona jest działalność gospo−
darcza  to oprócz koszy na posegre−
gowane odpady, musi znajdować
się  przynajmniej jeden pojemnik
na pozostałe nie posegregowane
śmieci.

Mieszkańcy bloków
Jeżeli mieszkasz w bloku za usta−

wianie kolorowych pojemników  na
posegregowane odpady odpowiada
właściciel lub administrator budyn−
ku. Lokatorzy powinni segregować
odpady i wrzucać je do odpowied−
nich pojemników. W domu  można
je zbierać w dowolnych pojemni−
kach lub workach, ale do przezna−
czonych koszy wrzucamy je luzem.

Foto: S. Usiarczyk

Foto: S. Usiarczyk

Foto: S. Usiarczyk
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palni J.D. Trade „Sarah”, dzięki
której  dotacji sołectwo zakupiło
urządzenie na placu zabaw za kwo−
tę 7 tys. złotych. Oczywiście całe
przedsięwzięcie nie byłoby moż−
liwe, gdyby nie bardzo duże zaan−
gażowanie mieszkańców Stroszo−

wic.
Sołtys, Rada Sołecka oraz

grupa Odnowy Wsi ze Stro−
szowic składają serdeczne
podziękowania za wsparcie
organizacji „Zabawy u Ryce−
rza z piaskownicy” Pani Bur−
mistrz Annie Twardowskiej,
Ks. Proboszczowi Krzysztofo−
wi Dudojć, wszystkim oso−
bom biorącym udział w przy−
gotowaniach, firmom i insty−
tucjom wspierających oraz za−
przyjaźnionym Radnym i Soł−

tysom Gminy Lewin Brzeski.

Najmłodszemu Bractwu
Rycerskiemu ze Stroszowic,
życzymy wielu sukcesów i

przedniej zabawy na nowym
„Placu Rycerza
z Piaskownicy”.

Rycerski kodeks
Swoje miejsce do zabawy naj−

młodsi zawdzięczają dorosłym
mieszkańcom Stroszowic, którzy

wiele ciężkiej pracy włożyli aby
pusty plac po remizie strażackiej
powrócić do życia, Gminie Lewin
Brzeski, która pokryła koszty po−
łowy urządzeń znajdujących się na
placu, firmie KB Cezbed Spółka z
o.o., która nieodpłatnie dostarczyła
ziemię na wyrównanie placu, ko−

W ramach programu „Odnowa
Wsi” w miejscowości Stroszowi−
ce miało miejsce niezwykłe wyda−
rzenie,  na które złożyło się
powstanie najmłodszego na
terenie Gminy Bractwa Ry−
cerskiego. Późnym popołu−
dniem 2 sierpnia  został odda−
ny najmłodszym  mieszkań−
com Stroszowic plac zabaw o
nazwie  „Plac Rycerza z Pia−
skownicy”, któremu towarzy−
szyło zorganizowanie I Tur−
nieju Młodego Rycerza z dys−
cyplinami takimi jak: kręcioł,
cięcie jabłka mieczem rycer−
skim, czy strzelanie z prawdzi−
wych łuków. Po zakończeniu tur−
nieju rycerskiego  nastąpiło uro−
czyste pasowanie na „Rycerza z
piaskownicy”. Młodymi rycerzami
zostały dzieci w wieku od 3 do 13
lat. Zabawą i śmiechom  nie był
końca.  W tym szczególnym dniu 
nie  mogło również zabraknąć
„starszego rycerstwa”. Lewińskie
Bractwo Rycerskie „Kuźnia”  przy−
było, aby uświetnić swoim wystę−
pem uroczystość oraz wprowadzić
najmłodszych rycerzy w tajniki ry−
cerstwa. Całemu przedsięwzięciu
patronowały władze naszej gminy,
które czynnie uczestniczyły w 
otwarciu Placu Rycerza z Piaskow−
nicy.

Początek uroczystości dała ce−
lebrowana przez proboszcza para−
fii Lewin Brzeski  Msza Święta na
którą  przybyli mieszkańcy, radni
rady miejskiej i sołtysi z okolicz−
nych wsi. Liczne gry i zabawy to−
warzyszące otwarciu sprawiły, że
był to dzień pełen wrażeń dla
mieszkańców Stroszowic i zapro−
szonych gości.

14. Leszek Gaweł
15. Mateusz Woszczyk

SKŁAD  ZARZĄDU  SAMO−
RZĄDU  MIASTA  LEWIN BRZE−
SKI

Marlena Lewandowska − Prze−
wodnicząca Zarządu

Jerzy Wójcik− Zastępca  Przewod−
niczącego

Leszek  Gaweł − Członek Zarządu
Robert Granatowski − Członek

Zarządu
Dariusz Serotiuk − Członek Zarządu
Artur Tomaszewski − Członek

Zarządu
Grzegorz Twardowski − Członek

Zarządu

Nowa Rada Samorządu
Miasta wybrana

W dniu 04 lipca 2008 roku na
pierwszym zebraniu nowej kaden−
cji ukonstytuowała się Rada Samo−
rządu Miasta Lewin Brzeski w skła−
dzie:

1. Renata Bartnicka
2. Jerzy Wójcik
3. Robert Granatowki
4. Adrian Janeczek
5. Jacek Krzyszowski
6. Grzegorz Krzyżanowski
7. Marlena Lewandowska
8. Radosław Pakuła
9. Dariusz Serotiuk
10. Paweł Sinkowski
11. Sławomir Szkuta
12. Artur Tomaszewski
13. Grzegorz Twardowski

koszmarnie błotnistą po ostatnich
deszczach dziurę, którą z trudem
pokonywaliśmy idąc bokiem to
jednej to drugiej strony istniejącej
niegdyś dróżki. Mimo to nikt nie
narzekał. Wprost przeciwnie –
wszyscy mieli wielką radość z ta−
kiego urozmaicenia i niespodzie−
wanych „ efektów specjalnych”.
Ubłoceni , a niektórzy też przemo−
czeni− dobrnęliśmy wreszcie do
autobusu. Nie trzeba było długo
namawiać do zajęcia miejsc. W cie−
płym i suchym miejscu poczuliśmy
się niemal jak w domu. Wracając –
niektóre dzieci ze znużenia usnę−
ły− inne głośno dzieliły się wraże−
niami.

Pogoda na szczęście dopisała.
Było chłodno, lecz nie padało. Spa−
dło wprawdzie kilka kropel deszczu,
zbyt mało jednak , aby nas przestra−
szyć czy zniechęcić. Po przyjeździe
do Lewina większość uczestników
zapowiedziała się na kolejny rajd.
Może wiosną…?

Joanna Taratuta
Zdjęcie: Urszula Kowalska

Kolejny Rajd
Rodzinny za nami…

dy wszystkie kiełbaski znalazły miej−
sce na grillu, każdy wytrwale pilno−
wał swojej kiełbaski, chociaż od ich
ilości dwoiło i troiło się w oczach.
Kilka kiełbasek wpadło niestety do
paleniska, ale nikt nie odszedł od
ogniska głodny. Po posiłku, kiedy
nabraliśmy sił − kolejno wchodziliśmy
na wieżę widokową. Na górze bar−
dzo wiało, ale nie przeszkodziło nam
w podziwianiu wspaniałej panoramy
Gór Sowich i okolicznych miejsco−
wości. Posileni, wypoczęci, z pa−
miątkami w plecakach i w ręku ( ki−
jami z rękojeścią w kształcie sowy)
zaczęliśmy zbierać się w drogę po−
wrotną w dół .Jeszcze tylko pamiąt−
kowe zdjęcie.

Wybraliśmy szlak niebieski, któ−
ry miał łagodnie sprowadzić nas na
parking. Miał, bo niestety lekki po−
czątkowo szlak zamienił się dalej w

4 października o godz. 8:00 rano,
uczniowie szkoły podstawowej w
Lewinie Brzeskim wraz z rodzicami,
dziadkami, babciami i ciociami wyru−
szyli na kolejny już rajd rodzinny.
Tym razem celem były Góry Sowie
w Sudetach – zdobycie Wielkiej
Sowy (1015 m n.p.m.).

Gdy wysiedliśmy z autokaru na
Przełęczy Walimskiej, obraliśmy
niebieski szlak, który miał zaprowa−
dzić nas na szczyt. Jeden z uczestni−
ków zapytał wówczas „ gdzie teraz
idziemy?”− myśląc, że autobus przy−
wiózł nas już na górę. Tym pytaniem
wprowadził nas w doskonały humor
już na początku trasy. Szlak był bar−
dzo łatwy− lekko pod górkę szeroką,
kamienistą dróżką. Za łatwy− jak się
okazało dla niektórych uczestników.
Wobec tego, aby zadość uczynić róż−
nym gustom− zmieniliśmy szlak na
żółty. Kolejny etap drogi był więc
dużo trudniejszy− stroma, wąska dróż−
ka pełna wystających konarów i ka−
mieni. Po blisko pół godzinnym mar−
szu – zziajani, zdyszeni i spoceni
ujrzeliśmy przed sobą wieżę wido−
kową na Sowie. Jednak trzeba było
pokonać jeszcze spory kawałek dro−
gi, aby znaleźć się u jej stóp.

Gdy wreszcie dotarliśmy – roz−
siedliśmy się na ławkach, aby odpo−
cząć. Dorośli pili gorącą kawę, dzie−
ci – herbatę, które można było kupić
w wieży.

Dzięki uprzejmości  pracowników
Urzędu Miasta w Pieszycach i panów
pracujących w wieży – czekało już na
nas drewno i chrust na ognisko. Kie−
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proces podświadomy warto jest
kontrolować go świadomie. To
jest kolejna wiedza nieodzowna,
aby uzyskać pożądane efekty.

Czy można nauczyć się wpły−
wać skutecznie na innych?

Zdecydowanie tak. Można i war−
to poznać dziedzinę, która szybko
i efektywnie zmienia nasze dzia−
łania. Jest to oczywiście pewien
proces i trzeba się tego nauczyć.
NLP to doświadczenie i trening.

Jak często zdarza nam się roz−
mawiać z osobą,  kiedy po kilku
chwilach odnosimy wrażenie, że:
„ Niestety z tym człowiekiem to ja
nie jestem w stanie dojść do po−
rozumienia. Żadne argumenty do
niego nie docierają”   W tym mo−
mencie  przychodzą nam z pomocą
doskonałe strategie NLP, które
wykorzystując również zagadnie−
nia z takich dziedzin jak psycho−
logia społeczna, psychologia po−
znawcza, teoria osobowości czy
marketing perswazyjny pozwalają
uzyskać rezultat jakiego oczeku−
jemy.

Jak to się stało, że KRE Si−
korski powstało właśnie w Le−
winie?

Poza tym, że  mieszkańcem Le−
wina jestem od urodzenia, istotne
było dla mnie również to, że na
rynku opolskim nie ma firm zajmu−
jących się NLP, językiem perswa−
zji i wywierania wpływu.  Dogod−
na jest więc dla mnie również lo−
kalizacja. Chociaż firma prowadzi
szkolenia na terenie całego kraju,
to obszar między Katowicami a
Wrocławiem jest na dzisiaj można
powiedzieć „ dziewiczy „ w tej ka−
tegorii szkoleń. Stąd moja decy−
zja.

Komu poleciłby Pan szkole−
nie NLP i jak zachęcił swoich
klientów ?

Szkolenia skierowane są do   
wszystkich,    którzy    chcą   do−
skonalić   jakość   swojego   życia 
osobistego i zawodowego. Wy−
nieść własną komunikację inter−
personalną na wyższy poziom, bar−
dziej efektywnie wykorzystywać
własny potencjał oraz swoje moc−
ne strony. Dla tych, którzy chcą
mieć dostęp do skutecznych narzę−
dzi wspierania rozwoju siebie i in−
nych, kierowania ludźmi i skutecz−
nego wywierania wpływu.

Jeden z współtwórców NLP Ri−
chard Bandler powiedział kiedyś:
„Sprawności mózgu, w przeciwień−
stwie do krzywych nóg czy zapad−
niętej klatki piersiowej, nie widać
od razu. Jednak, wbrew pozorom,
ma ona dużo większy wpływ na na−
sze życie niż niedostatki fizyczne,
którym poświęcamy tyle starań”.

Rozmawiała: Wioletta Kruk−Jaromin

nie odnoszą „o niebo” większe sukce−
sy niż inni, nierzadko sami nie zdając
sobie z tego sprawy ?

Po przeprowadzeniu wielu badań,
obserwacji i ekspertyz zauważono, ja−
kie procesy w umysłach odpowiadają
za skuteczność tych ludzi. Okazało się,
że jeśli ktoś może odnosić tak dosko−
nałe rezultaty, to nie ma powodu, aby
taką „ magię sukcesu „ przemodelować
( nauczyć ) też inne osoby.  Kolejnym
etapem było przeniesienie tych efek−
tywnych strategii na inne obszary życia,
w tym biznes.

NLP to strategie i techniki, które
wynoszą komunikacje interpersonalną
na inny stopień skuteczności. Do dnia
dzisiejszego odkrywane są nowe tech−
niki efektywnej komunikacji a dziedzi−
na NLP nadal się rozwija. Dziedzina,
która sprawia , że owe komunikowa−
nie się  między ludźmi staje się bar−
dziej zrozumiałe a nade wszystko o
wiele efektywniejsze.

Czy oznacza to, że ludzie komu−
nikując się ze sobą  wysyłają błęd−
ne sygnały?

Jednym z głównych założeń NLP
jest stwierdzenie, że „Mapa nie jest
terenem”. Oznacza to, że w procesie
naszego życia, własnych doświadczeń,
naszych przekonań i wartości nadaje−

my każdej rzeczy indywidualne zna−
czenie. Istotę skutecznego porozumie−
wania się stanowi właśnie docenianie
różnic między ludźmi oraz sposobów
postrzegania przez nich rzeczywisto−
ści.

Tak jak zdjęcie nie jest osobą, nuta
nie jest muzyką, a mapa miasta nie jest
tym miastem, tak samo np. leśniczy
będzie dostrzegał w lesie zupełnie inne
rzeczy niż drwal. W komunikacji mię−
dzy ludźmi jest tak samo. Powiedzmy,
słowo „szacunek” czy „odpowiedzial−
ność„dla każdego  z nas będzie znaczy−
ło coś innego.

Używając własnych argumentów,
próbując kogoś do czegoś przeko−
nać, musimy sobie uświadomić, że
każdy z nas inaczej odbiera świat
zewnętrzny. Bardzo często stara−
my się narzucać nasz punkt widze−
nia, nasz model innym. Komunika−
cja między ludźmi będzie niespój−
na dopóty, dopóki w rozmowie bę−
dziemy poruszać się w obszarze
własnego modelu świata (mapy).

Nasza skuteczność i wpływ na
innych będzie zatem bardzo moc−
no ograniczona. Tutaj warto jest
również wspomnieć, jak olbrzymią
rolę w komunikacji odgrywa nasz
przekaz niewerbalny ( język ciała
i głos ), który odbieramy na pozio−
mie podświadomym. Jego wpływ
jest przeogromny. A skoro jest to

Nowa firma w
Lewinie Brzeskim

Co kryje się  pod tymi 3 lite−
rami KRE ?

K to skrót od Kompetencje, R
to rozwój a E oznacza etykę.

Skąd pomysł na firmę szko−
leniowo – consultingową?

W okresie dziesięcioletniej
pracy zawodowej przeprowadzi−
łem tysiące rozmów negocjacyj−
nych zarówno z klientami ze−
wnętrznymi jak i swoimi współpra−
cownikami. Dane mi było również
uczestniczyć w setkach szkoleń z
zakresu rozwoju osobistego, aser−
tywności, motywacji, wystąpień
publicznych oraz szkoleń języka
perswazji i wywierania wpływu.

Ten czas i doświadczenie daje
mi pewność, że takie szkolenia to
doskonała inwestycja, ponieważ
skuteczna komunikacja to klucz do
efektywnego życia, zarówno w
kontekście biznesowym jak i spo−
łecznym.

Jeżeli tylko nie żyjemy na bez−
ludnej wyspie, komunikujemy się
zawsze i w każdej sytuacji wywie−
ramy na kogoś wpływ i równocze−
śnie podlegamy temu wpływowi.
Aby robić to skutecznie, aby nasz
komunikat ( werbalny i niewerbal−

ny ) odnosił pożądane przez nas
efekty należy poznać wiele zasad i
nabyć nowe umiejętności.

„Jak mówić, aby zyskać akceptację
oraz jak słuchać żeby zrozumieć” to
słowa, które w pełni oddają myśl szko−
leń, w których się specjalizuję. Rów−
nocześnie prowadzę warsztaty z języ−
ka perswazji, wywierania wpływu oraz
innych strategii, jakie niesie ze sobą
Neurolingwistycyne Programowanie.

Adresatem moich szkoleń są oso−
by głodne sukcesu, ambitne i kreatyw−
ne, którym zależy na usprawnieniu
swoich sposobów myślenia, działania
i komunikowania się.

Cykl szkoleń otwartych przeznaczo−
nych dla tych właśnie osób przedsta−
wiam na stronie internetowej firmy
www.kre−sikorski.eu . Niezależnie
prowadzę szkolenia dla firm korpora−
cyjnych, instytucji samorządowych i
lokalnych w cyklach zamkniętych sa−
modzielnie lub przy współpracy innych
firm szkoleniowych.

Zanim zacznę zadawać pytania,
proszę wyjaśnić co oznacza NLP?

Aby wyjaśnić, co oznacza ten skrót,
warto zacząć od samej genezy NLP.

W latach 70 ubiegłego stulecia. w
Stanach Zjednoczonych twórcy progra−
mowania Richard Bandler i Jon Grin−
der zadali sobie pytanie dlaczego jed−
ni psychoterapeuci  w swojej dziedzi−

Rozmowa z panem Jarosławem Sikorskim
założycielem firmy KRE Sikorski

pracę podej−
m o w a l i
mieszkańcy
Lewina i okolic. W 2000r. kupio−
ny został zakład Fermbet przy ul.
Sikorskiego 3. Ten rozwój był i
jest możliwy dzięki stałym stara−
niom mającym na celu podnosze−
nie jakości produkowanych przez
nas schodów, jak też i obsługi na−
szych klientów indywidualnych
oraz biznesowych.

 W naszej pracy wykorzystuje−
my najnowsze technologie maszy−
nowe i softwarowe służące do kon−
struowania schodów, sterowane

Firma MERA
MERA Schody S.A od 1996 roku

zajmuje się produkcją i sprzedażą
schodów i elementów drewnia−
nych do klatek schodowych i od
tego czasu przebyliśmy długą dro−
gę od małego zakładu rzemieślni−
czego do Spółki Akcyjnej posiada−
jącej rozbudowaną strukturę sieci
sprzedaży w kraju, jak i wielu
klientów zagranicznych.

 Działalność Mery w Lewinie
Brzeskim rozpoczęła się pod ko−
niec 1998 r. po zakupie jednej z
hal przy ul. Kościuszki 37 .Wraz z
rozwojem firmy powiększała się jej
struktura, wzrastało zatrudnienie,

Wyróżnienia
dla firm

se na swój rozwój oraz podnoszą wi−
zerunek naszych miejscowości i na−
szej gminy. Przyczyniają się także do
niwelowania bezrobocia. W tym nu−
merze postanowiliśmy wyróżnić fir−
my z branży motoryzacyjnej.

Leszek Pakuła

Mamy przyjemność przedstawić
2  firmy z branży motoryzacyjnej,
które otrzymały wyróżnienie  Bur−
mistrza Lewina Brzeskiego.

Wyróżnienie  w postaci dyplo−
mu i Monografii Lewina Brzeskie−
go otrzymali z rąk zastępcy burmi−
strza Pana  Leszka Pakuły:

Pan Bartosz Greszel Auto –
Technika –Serwis Samochodowy
przy  Al. Wojska Polskiego  oraz
Pan Ryszard Czepułkowski Firma
Handlowo − Usługowa przy ul. Ko−
ściuszki.

Serdecznie Gratulujemy i
życzymy wielu zadowolonych

klientów

− W dzisiejszych czasach niezwy−
kle ważny dla rozwoju firmy jest jej
wizerunek. Działania przedsiębior−
ców są zdecydowanie bardziej efek−
tywne, gdy podstawową działalność
wspierają działania marketingowe
i Public Relations (PR). Firmy ta−
kie zdecydowanie lepiej prosperują
i szybciej się rozwijają, a oferowa−
ne przez nich produkty i usługi dają
większą satysfakcję klientom. Wiel−
kość tych działań oczywiście uzależ−
niona jest od wielkości firmy i jej
możliwości budżetowych, a co za
tym idzie regułą staje się, że w więk−
szości małych, a nawet średnich
firm w ogóle rezygnuje się z działań
marketingowych i PR. Są one jed−
nak bardzo ważne dla nich, dlate−
go postanowiliśmy w każdym nume−
rze „Wiadomości Lewińskich” wy−
różniać firmy z jednej branży, które
podnoszą swój wizerunek oraz po−
dejmują działania marketingowe.
Wszak tym samym zwiększają szan−

cyfrowo maszyny, któ−
re w połączeniu z długo−
letnim doświadczeniem
naszych pracowników
stanowią gwarancje
wysokiej jakości pro−
duktów.

 Firma MERA prowadzi działal−
ność charytatywną, wspomagającą
szkoły, przedszkola, świetlicę te−
rapeutyczną. Promujemy również
wydarzenia kulturalne i sportowe
w Lewinie i gminie. Plany na przy−
szłość to dalszy rozwój, zwiększe−
nie sprzedaży w Polsce i za gra−
nicą, co za tym idzie udział w pro−
mocji miasta Lewin Brzeski.

 prezes
Adam Koneczny

Foto: L. Pakuła

Foto: L. Pakuła
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ły na scenę i tu czekała nas zasko−
czenie. Komisja Konkursowa

zdecydowała w tym roku nie przy−
znawać nagrody głównej, przyznała
natomiast miejsce II i III i tym spo−
sobem Laureatem tegorocznych
Oscarów została produkcja pod tytu−
łem „Witamy w Łosiowie”, a jej  twór−

cy otrzymali nagrodę
główną w postaci wyso−
kiej jakości kamery cy−
frowej marki SONY,
ufundowanej przez Bur−
mistrza Lewina Brze−
skiego.

Nagrodę Biznesu
(III miejsce) zdobył film
Daniela Popławskiego
„Lewińskie Oscary
2008”, otrzymał on na−
grodę w postaci aparatu
cyfrowego marki
OLYMPUS ufundowaną

przez firmę WIPAK Sp. z o.o. z Le−
wina Brzeskiego.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali na−
grody z rąk wiceburmistrza Lewina

Brzeskiego  pana Leszka
Pakuły, a od tłumnie ze−
branych mieszkańców
gromkie brawa. Mamy
nadzieje, ze już w kolej−
nej edycji konkursu, sta−
tuetka Oscara Lewińskie−
go powędruje do kogoś
z nas, mieszkańców gmi−
ny Lewin Brzeski.

Wszystkim adeptom
sztuki filmowej serdecz−
nie gratulujemy i dzięku−
jemy za udział w konkur−
sie.

Szczególne podziękowania  za po−
moc i wsparcie należą się Pani An−
nie Twardowskiej  Burmistrzowi  Le−
wina Brzeskiego, firmie WIPAK Sp.
z o.o., Panu  Tomaszowi Tydorowi,
MGDK z  Lewin Brzeskiego oraz
Kołu Platformy Obywatelskiej w Le−
winie Brzeskim

Lewińskie Oscary 2008
Filmy te mogliśmy podziwiać pod−

czas wielkiej Gali Oscarowej, która
odbyła się  23 sierpnia na rynku w Le−
winie Brzeskim, podczas Letniego
Pikniku w mieście. Wstępem do uro−
czystości było zaprezentowanie filmu
zeszłorocznego Laureata Wojciecha

Kisielińskiego pod tytułem „Welcome
to Lewin Brzeski”. Następnie mogli−
śmy podziwiać wszystkie nominowa−
ne produkcje, które okazały się bar−

dzo różnorodne pod względem tre−
ści i formy. Pokazały nam jak wiele
pięknych miejsc w naszej gminie po−
zostaje nie odkrytych i niedocenia−
nych. Po prezentacji filmów nad−
szedł moment oczekiwania na wer−
dykt komisji, w zaklejonych koper−
tach wyniki głosowania  powędrowa−

Pod patronatem Burmistrza Lewina
Brzeskiego podczas Letniego Pikniku
w Mieście  rozstrzygnięto konkurs fil−
mowy „Lewińskie Oscary 2008”.

To już 2 edycja konkursu filmowe−
go w naszej Gminie, konkurs ma cha−
rakter otwarty, swoje prace do udziału
w konkursie mogą zgłaszać osoby pry−
watne jak i instytucje. Po−
mysłodawcą a zarazem ko−
ordynatorem przedsię−
wzięcia jest wiceburmistrz
Lewina Brzeskiego Pan
Leszek Pakuła. To właśnie
dzięki jego inicjatywie za−
wdzięczamy gminne wyda−
rzenie filmowe i mamy na−
dzieję, że wpisze się ono
już na stałe jako cykliczny
konkurs.

Tegoroczny inspirujący
temat „Lewin Brzeski Kwit−
nące Miasto, Kwitnąca
Gmina” zachęcił do udziału wielu adep−
tów sztuki filmowej. Profesjonalna Ko−
misja Konkursowa składająca się z
przedstawicieli regionalnych mediów
w składzie:

Tomasz Zacharewicz –
przedstawiciel TVP3 Opole

Tomasz Dragan – przed−
stawiciel Nowej Trybuny
Opolskiej

Michał Dróbka – przed−
stawiciel Info Brzeg24.pl

nominowała do nagrody
następujące produkcje:

„Uroki miasta Lewin
Brzeski” – film Andrzeja
Iżewskiego

„Witamy w Łosiowie” −
 film Moniki Szczypior i
Marcina Majgiera

„Kwitnące Miasto, Kwitnąca Gmina”
− film Bartosza Lejczaka

„Lewińskie Oscary 2008” − Daniela
Popławskiego

„Wonderfull World” – film nakręco−
ny przez Grupę Odnowy Wsi Stroszo−
wice

Pan Zbigniew Kozicki z Borkowic
za zajęcie III miejsca otrzymał nagro−
dę w postaci lamp ogrodowych i kom−
pletu filiżanek.

Wszystkie nagrody ufundowane
przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.

Wyróżnienia w kategorii zabudowa
jednorodzinna otrzymały gospodar−
stwa:  Pani Jadwigi Zając z Chróściny,
Państwa Stanisławy i Mieczysława
Konopackich ze Skorogoszczy oraz
Pani Wandy Mojzyk z Oldrzyszowic,
w nagrodę otrzymali leżaki ogrodowe.

W kategorii najpiękniejsza zabudo−
wa o charakterze produkcyjnym
główną nagrodę otrzymało gospodar−
stwo Pani Elżbiety Frątczak z Borko−
wic. Nagrodę w postaci huśtawki ogro−
dowej, parasola ogrodowego i telefo−
nu bezprzewodowego ufundował
Bank Spółdzielczy Grodków−Łosiów.
W tegorocznej edycji konkursu naj−
piękniejszą wsią na terenie naszej
Gminy wybrane zostało sołectwo Bor−
kowice. Za zajęcie I miejsca w kate−
gorii Najpiękniejszą wieś, sołectwo 
Borkowice otrzymało 4 tys. zł, II miej−
sce w tej kategorii zajęła wieś Chró−
ścina i otrzymała 3 tys. zł, III miejsce
zdobyła wieś Oldrzyszowice i otrzy−
mała 2 tys. zł. Wyróżniona przez ko−
misję wieś Stroszowice otrzymała 1
tys. zł.

Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy i życzymy

sukcesów.

Piękna Wieś i
Zagroda 2008

Podczas  tegorocznych Dożynek
Gminnych  Różyna 2008 ogłoszone
zostały wyniki konkursu Piękna Wieś i
Zagroda 2008. W konkursie rywalizo−
wało ze sobą 8 sołectw i 38 gospodarstw
prywatnych.

Komisja w składzie: Pan Roman
Pudło − Radny, Pani Renata Bartnicka –
Nauczycielka,  Pani Marlena Lewan−
dowska – Przewodnicząca Samorządu
Mieszkańców Lewina Brzeskiego, Pan
Henryk Włoszek – Radny, oceniała
gospodarstwa w 3 kategoriach:

I. Najpiękniejsza zabudowa jednoro−
dzinna,

II. Najpiękniejsza zabudowa o cha−
rakterze produkcyjnym i

III. Najpiękniejsza wieś.
11 sierpnia br. komisja podczas wi−

zji lokalnej sołectw i gospodarstw, zwra−
cała uwagę nie tylko na elementy este−
tyczne zabudowy, ale także na ekolo−
giczny sposób prowadzenia gospodar−
stwa (opał,śmieci).

W kategorii najpiękniejsza zabudo−
wa  jednorodzinna nagrodzeni zostali:

Państwo Łucja i Karol Szudok ze
Skorogoszczy, za zajęcie I miejsca
otrzymali nagrodę w postaci komple−
tu mebli ogrodowych oraz komplet do
kawy, nagrody ufundowane przez Bur−
mistrza Lewina Brzeskiego.

Pan Mirosław Mierzwa z Chróści−
ny, za zajęcie II miejsca otrzymał na−
grodę  w postaci lamp ogrodowych i
parasol, nagrody ufundowane przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego.

W kategorii zabudowa jedno−
rodzinna nagrody otrzymały:

Pani Jadwidze Góreckiej za zaję−
cie I miejsca,

Pani Helenie Ligacz za zajęcie II
miejsca

Pani Danucie Snopek za zajęcie III
miejsca

W Katego−
rii zagród o
charakterze
produkcyj−
nym nagrody
otrzymały:

I miejsce
pani Maria
Antolak

II miejsce
pani Lilla Kar−
bowska

III miejsce
pani Wiesława Karbowska

Serdecznie gratulujemy
wszystkim zwycięzcom i

wyróżnionym.

Estetyczne Obejście
Wsi Kantorowice 2008

CEZBED otwarty
mistrza i radnych gminy Lewin Brzeski.
Na pustym do niedawna polu przy ul.
Kolejowej mamy dziś Lewińska Strefę
Biznesu i ulokowaną przy  niej pierwszą
fabrykę. Przedsiębiorstwo Budowlane
CEZBED Sp. z o.o. jest jedną z najwięk−

11 września br. została przecięta
wstęga w nowo otwartym zakładzie
produkcyjnym  wrocławskiej firmy
Cezbed.

Uroczystemu otwarciu przewodniczył
Pan Edward  Borodycz – Prezes Zarzą−
du i właściciel spółki, ks. Andrzej Ilnic−
ki, ks. Krzysztof Dudojć  − proboszcz le−
wińskiej parafii przy czynnym udziale
władz Lewina Brzeskiego i zaproszonych
gości. Na 2, 5 ha  działce  powstała no−
woczesna wytwórnia prefabrykatów be−
tonowych, gdzie zatrudnionych jest bli−
sko 90 osób, spośród mieszkańców na−
szej Gminy. Obecnie praca odbywa się
w systemie 2 zmianowym. Docelowo za−
trudnienie w fabryce znajdzie więcej
osób, tym bardziej, że planowana jest
dalsza rozbudowa zakładu.

Nie przypadkowo wybraliśmy Lewin
Brzeski jako miejsce naszej inwestycji za−
znacza Prezes Zarządu, Inwestycja w
tym regionie  to mocny krok zazna−
czenia naszej obecności na rynku.
Również Burmistrz Lewina Pani Anna
Twardowska cieszy  się z otwarcia fa−
bryki. Jeszcze rok temu nikt by nie uwie−
rzył, że w tym miejscu powstanie tak duży
zakład pracy. Ta spółka to pierwsze
ogniwo, które pozwoli na to aby inni in−
westorzy zainteresowali się naszą gminą.
Życzę spółce Cezbed  wielu sukcesów i
kontraktów a pracownikom satysfakcji
z przychodzenia do pracy.

Cała inwestycja, warta blisko 30 mln
zł. została sfinalizowana w przeciągu
roku. Tak krótki okres inwestycyjny był
możliwy dzięki wsparciu ze strony bur−

szych w swojej branży firmą, świad−
czącą usługi z zakresu kompleksowych
inwestycji budowlanych. Swoją działal−
nością obejmuje cały kraj. W zakładzie
prefabrykacji  w Lewinie Brzeskim
odbywa się produkcja elementów żel−
betowych wykorzystywanych przy
budowie hal magazynowych, produk−
cyjnych, itp. takich jak: stoposłupy, sto−
py, słupy, ściany, podwaliny.

W sobotę 6 września podczas Fe−
stynu w Kantorowicach został roz−
strzygnięty konkurs „Estetyczne
Obejście Wsi Kantorowice 2008”.
Konkurs odbywał  się w ramach pro−
gramu „Odnowy wsi” i ma na celu
propagowanie wśród mieszkańców
dbałości o
środowisko
naturalne,
estetyczny
wygląd go−
spodarstw,
a także wła−
snej inwen−
cji i pomy−
słowości.

K o m i −
sja ocenia−
ła  gospo−
darstwa w
dwóch kategoriach:

I kategoria : zagrody  wiejskie o
zabudowie jednorodzinnej.

II Kategoria: indywidualne zagrody
wiejskie o charakterze produkcyjnym,

Foto: S. Usiarczyk

Foto: S. Usiarczyk

Foto: S. Usiarczyk

Foto: S. Usiarczyk



Str. 8

Z wizytą w Szegvar
W dniach 09 – 15 sierpnia 2008

roku grupa 36 dzieci z gminy Lewin
Brzeski wraz z dyrektorem Szkoły
Podstawowej  Panem Zdzisławem
Biernackim oraz opiekunami (Panie
Urszula Kowalska, Małgorzata Szeme−
lak, Barbara Samborska, Ewa Siera−
kowska i Teresa Mostowska) i przed−
stawicielami władz samorządowych
(Pani Burmistrz Anna Twardowska,
Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża
oraz dwoje radnych Rady Miejskiej –
Pani Grażyna Lenartowicz i Pan Da−
riusz Zięba) przebywała w węgier−
skiej gminie Szegvar. Współpraca po−
między gminami Lewin Brzeski i Sze−
gvar trwa od 1997 roku i opiera się
m.in. na wymianie wakacyjnej dzieci
i młodzieży.

Młodzież i dorośli zakwaterowani
byli u rodzin węgierskich, które po−
dobnie jak polskie rodziny przyjmu−
jące dzieci węgierskie, okazały nam
wiele serca i troski, aby pobyt w ich
kraju był dla nas jak najmilszym wy−
jazdem wakacyjnym i dostarczył nie−
zapomnianych wrażeń..

Program pobytu na Węgrzech był jak
zawsze ciekawy i dostosowany do za−
interesowań dzieci i dorosłych. Oprócz

zwiedzania Szegvar (lokalne muzeum,
szkoła, kościół) zorganizowano piknik
nad stawem rybnym, gdzie każdy z
uczestników mógł skosztować zupy
rybnej, popływać łódką, wędkować
czy przejechać się wozem zaprzężo−
nym w konie. Odwiedziliśmy również
miasto Szeged, które uważane jest za
stolicę południowej części Wielkiej
Niziny i stanowi jej centrum oświato−
we, kulturalne i ekonomiczne. Zwie−
dzaliśmy m.in. Kościół Wotywny, któ−
ry stanowi obecnie symbol Szegedu.
Po wielkiej powodzi w 1879r. ocalali
mieszkańcy miasta przyrzekli ufundo−
wać wielką świątynię, która stanowić
miała formę podziękowania Bogu za za−
chowanie ich przy życiu. Obietnicę tę
spełniono dopiero w 1920 roku.  Im−
ponujące wrażenie robi wnętrze świą−
tyni. Znajdują się w niej prawdopodob−

nie największe organy w Europie,
składające się z 10180 piszczałek (re−
gularnie organizowane są koncerty).
Zwiedzaliśmy też Ópusztaszer. We−
dług zapisków Anonima gdy plemio−
na Madziarów przybyły na teren Wiel−
kiej Niziny, ich wodzowie zwołali na−
radę, w czasie której podzielili między
siebie państwo i opracowali podstawo−

we zasady obowiązujące w przyszłej
ojczyźnie. Miało to miejsce w 896r.
właśnie w Ópusztaszer. Tysiąc lat póź−
niej, w 1896r., Węgrzy postanowili
upamiętnić to spotkanie wznosząc na
terenie niewielkiej wsi monumental−
ny pomnik, wokół którego powstał
później wielki Narodowy Skansen Hi−
storyczny, gdzie  zgromadzono kilka

zróżnicowanych tematycznie ekspo−
zycji. Najciekawszą z nich jest rekon−
strukcja typowej węgierskiej wsi z
XVIII−XIX wieku, gdzie zwiedzać
można chaty wiejskich rzemieślni−
ków: garncarzy, piekarzy, koszyka−
rzy, zielarzy etc. Znajduje się tu rów−
nież słynny obraz−panorama autor−
stwa Árpáda Feszty’ego. Przedstawia
wodza Madziarów, Árpáda, który pro−
wadzi swój lud na żyzne tereny Wiel−
kiej Niziny. Płótno zostało poddane
gruntownej renowacji w 1995r, któ−
rej dokonali m.in. polscy konserwa−
torzy. Największą atrakcją były nie−
wątpliwie wyjazdy na baseny termal−
ne w Szentes i Kiskunmajsa oraz wy−
jazd nad Balaton,  które stanowiły nie
lada atrakcję przy prawie 40 stopnio−
wym upale. W dniu wyjazdu do Pol−
ski zwiedziliśmy miasto Székes−

fehérvár − najstarsze miasto na Wę−
grzech. Przez ok. 500 lat Székes−
fehérvár był siedzibą królewską. W
wybudowanej w mieście katedrze ko−
ronowano 43 królów (poczynając od
pierwszego króla Węgier, Św. Stefa−
na).

W czasie pobytu w Szegvar dele−
gacja dorosłych spotkała się również
z przedstawicielami władz Szegvaru
oraz członkami Towarzystwa Przyjaź−
ni Polsko−Węgierskiej, gdzie Pani
Burmistrz Lewina Brzeskiego oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej zapew−
nili wszystkich zebranych o kontynu−
acji współpracy w latach następnych
oraz zaprosili przedstawicieli Szegva−
ru do złożenia wizyty w Lewinie w
przyszłym roku.

Urszula Kowalska

Dożynki Gminne 2008
− FOTOREPORTAŻ

Zdjęcia: S. Usiarczyk
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sków po zakończeniu do naboru do
działania 1.1.2. Po drugie liczba no−
wopowstających, czy też remontowa−
nych restauracji lub hoteli, w tym sa−
mym czasie nie jest tak duża, a tzw.
linia demarkacyjna w wielu przypad−
kach wyeliminowała przedsiębior−
stwa z obszarów wiejskich.  Czy w
roku następnym ponownie zaintere−
sowanie tym działaniem będzie na
poziomie z pierwszego naboru? Moż−
liwe, że nie, ponieważ w przypadku
przedsiębiorców, którzy będą plano−
wać inwestycje w tej specyficznej
branży a nie złożą projektu w 2009,
okres oczekiwania na następną dota−
cję wyniesie trzy lata, czyli w 2012 r.

Ostatnim naborem było działanie
1.3.2 skierowane na innowacje w
przedsiębiorstwach. Zainteresowanie
ze strony przedsiębiorców  było
znacznie mniejsze niż w przypadku
mikropodmiotów (1.1.2), co wynika−
ło z wyższych dolnych progów dofi−
nansowania, co w przypadku przed−
siębiorstw zatrudniających do 9 pra−
cowników wynosiło aż 550 tyś zł.

Ponadto element innowacji rów−
nież spowodował, iż wiele podmio−
tów zrezygnowało z tego działania,
co uważam za niesłuszne bowiem in−
nowacja była wymagana, co najmniej
na poziomie przedsiębiorstwa, a nie
jak niektórzy uważali na poziomie
kraju, czy też związana z jakim okre−
sem czasowym jej występowania
(np. nie dłużej niż 3 lata).

Podsumowując, należy wskazać na
wysoki poziom doinformowania
przedsiębiorstw o możliwości składa−
nia wniosków oraz ich determinację
w dążeniu do pozyskania bezzwrot−
nych dotacji rozwojowych.

Dotacje dla MSP −
podsumowanie
naborów 2008

rozwojowych. Wśród wnioskodaw−
ców można wskazać na bardzo sze−
roki przekrój branż jakie starały się
o dofinansowanie począwszy do ga−
binetów lekarskich, przez firmy bu−
dowlane a kończąc na branży infor−
matycznej.

Czy takie zainteresowanie zosta−
nie ponowione? Pewnie tak, choć na−
leży pamiętać, że najbardziej aktyw−
ni przedsiębiorcy już złożyli projek−
ty a ich realizacja w większości wy−
padków będzie przebiegać w okresie
kolejnych naborów, a co za tym idzie
dużego obciążenia finansowego
przedsiębiorstw, które nie będą w
stanie pozwolić sobie na kolejną in−
westycję w tak niedługim okresie
przerwy.

Bardzo ciekawy przebieg miał na−
bór do działania 1.4.1, czyli na usługi
z branży turystycznej i gastronomicz−
nej. Liczba wniosków zaskoczyła, jed−
nak  odmiennie niż w przypadku mi−
kroprzedsiębiorstw. Została złożona
liczba projektów odpowiadająca ilo−
ści środków przewidzianych na to
działanie. Oznacza to, iż kto złożył
projekt i przeszedł pozytywnie
wszystkie szczeble oceny otrzyma
dofinansowanie. Dlaczego w tym przy−
padku wystąpiło tak małe zaintereso−
wanie? Po pierwsze ze względu na
krótki okres czasu pomiędzy nabora−
mi wiele firm doradczych nie było w
stanie przygotować dużej liczby wnio−

W tym roku ruszyły wszystkie dzia−
łania skierowane dla przedsiębiorstw
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opol−
skiego na lata 2007−2013. Obecnie za−
kończył się nabór skierowany na
wsparcie innowacji w przedsiębior−
stwach. Jest to odpowiedni moment
aby podsumować wyniki naborów, za−
interesowanie a tym samym spróbo−
wać oszacować szanse projektów na
dofinansowanie w następnym roku.

Pierwszym naborem w roku 2008
było działanie skierowane wyłącznie
do mikroprzedsiębiorstw. Działanie to
cieszyło się olbrzymim zainteresowa−
niem, które przeszło najśmielsze
oczekiwania. Liczba złożonych pro−
jektów przekroczyła 270, a należy pa−
miętać, iż dotychczas pierwsze nabo−
ry często charakteryzowały się małym
zainteresowaniem, ze względu na za−
skoczenie przedsiębiorców i brak cza−
su na przygotowanie pełnej i komplet−
nej dokumentacji projektowej.

Niestety okazało się, że wiele pro−
jektów zostało napisanych w sposób
błędny, czego konsekwencją było od−
rzucenie 1/3 projektów na etapie oce−
ny formalnej, czyli z przyczyn np. nie−
kompletności wniosku.  W konse−
kwencji pozytywną ocenę przeszło
117 wniosków, co z drugiej strony
świadczy o zorientowaniu rozwoju firm
na wykorzystywanie środków unij−
nych i ujmowanie ich w strategiach

nikami (są na ZUS lub niepełnym
KRUS), ale prowadzą lub zamie−
rzają założyć działalność gospo−
darczą mogą otrzymać dofinanso−
wanie w ramach już wspomniane−
go PROW, ale w Działaniu Two−
rzenie i rozwój mikroprzedsię−
biorstw.

W tym przypadku muszą
mieszkać oraz prowadzić działal−
ność na terenie gminy wiejskiej
lub w miejscowości do 5000
mieszkańców. W takiej sytuacji
można się starać o dofinansowa−
nie 50% kosztów kwalifikowa−

Jak pozyskać dotacje na
uruchomienie agroturystyki
w gospodarstwie rolnym 

ku działalności nierolniczej Pro−
gramu Rozwoju Obszarów Wiej−
skich (PROW), pod warunkiem,
iż działalność będzie prowadzo−
na w gminie wiejskiej lub w miej−
scowości do 5000 mieszkańców
a gospodarstwo rolne, w którym
pracuje beneficjent było objęte w
roku poprzedzającym rok złoże−
nia wniosku płatnościami bezpo−
średnimi. W takim przypadku
można strać się o dofinansowanie
50% kosztów kwalifikowanych,
ale nie więcej niż 100 000 zł.
Również osoby, które nie są rol−

Środki unijne mogą być prze−
znaczone na zakładanie lub roz−
wój gospodarstw agroturystycz−
nych na obszarach wiejskich. Jest
kilka możliwości dofinansowania
turystycznego agrobiznesu. Jeże−
li osoba jest ubezpieczona na
podstawie ustawy z dnia 20 grud−
nia 1990 r. o ubezpieczeniu spo−
łecznym rolników, jako rolnik,
małżonek rolnika lub domownik,
może składać wniosek o dofinan−
sowanie założenia gospodarstwa
agroturystycznego w ramach
Działania Różnicowanie w kierun−

Pożegnanie wakacji W  sobotę 30 sierpnia  na pla−
ży miejskiej w Lewinie Brzeskim
żegnaliśmy wakacje.

W pięknej scenerii nad wodą
zostały zorganizowane liczne 
gry i turnieje dla dzieci i młodzie−
ży. Mieliśmy okazję podziwiać
kunsztowne budowle z piasku  a
także umiejętności chodzenia na
szczudłach.

Zręczności od uczestników
wymagała również  gra w piłkę
siatkową odbijaną za pomocą...ko−
ca.

Dzięki  hojności sponsorów
(Dom Kultury w Lewinie Brze−
skim, Bar pod Wierzbą, firma Gu−
staw) nie było przegranych.
Wszystkie dzieci otrzymały słod−
kie nagrody. Finałem  pożegna−
nia wakacji była zabawa taneczna
dla dorosłych.

nych, ale nie więcej niż 300 000
zł.

Jeżeli inwestycja w agrotury−
stykę wymaga większych nakła−
dów finansowych (dotacji więk−
szej niż 300 000 zł), to jako
przedsiębiorca ubezpieczony w
ZUS można ubiegać się o dofi−
nansowanie w ramach Poddziała−
nia 1.4.1 Wsparcie usług turystycz−
nych i rekreacyjno−sportowych
świadczonych przez przedsiębior−
stwa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Opolskiego (RPO WO), gdzie
można uzyskać dofinansowanie

do 70% ale nie więcej niż 2,5 mln
zł. W przypadku PROW wnioski
należy składać do wojewódzkie−
go oddziału Agencji Restruktury−
zacji i Modernizacji Rolnictwa,
natomiast w ramach Działania
1.4.1 RPO WO wnioski są przyj−
mowane przez Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki.

Należy pamiętać, iż wnioski w ra−
mach PROW są oceniane na zasadzie
kto pierwszy ten lepszy”, natomiast
w przypadku Działania 1.4.1 RPO
WO, złożone wnioski przechodzą 3−
stopniowy proces oceny.

FOTO: Z. Sobierajski

W czasie trwania  gminnych ob−
chodów EDD,  godne uwagi były
również organizowane przez so−
łectwa  „podróże sentymentalne
najstarszych mieszkańców”. Spo−
tkania  te odbyły się w  Kantoro−
wicach, Przeczy, Sarnach Małych
i Stroszowicech. Pozwoliły nam za−
poznać się z przeżyciami towarzy−
szącymi trudnemu okresowi repa−
triacji i przesiedleń po zakończe−
niu II wojny światowej. Wspo−
mnienia te stanowią często pomi−
jane wartości niematerialne. Ob−
chody EDD po raz kolejny były
doskonałą okazja do poznania na−
szych korzeni i tradycji, za co ser−
decznie dziękujemy wszystkim,
którzy byli zaangażowani w ich re−
alizację.

Europejskie Dni
Dziedzictwa w
gminie Lewin Brzeski

na ścianach  kościoła w Strzelni−
kach. W przerwach mogliśmy wy−
słuchać koncertu folkowego rodzi−
mej kapeli „Lewiniacy” oraz zespo−
łu lwowskiego „Ta joj” .

Nie zabrakło również gier i kon−
kursów dla dzieci i młodzieży. Du−
żym powodzeniem cieszył się po−
kaz garncarstwa przez Pana Roma−
na Kuzylaka z Kaszub. Organizato−
rzy zadbali również o kuchnię pre−
zentując potrawy reginalne z tere−
nu Lokalnej Grupy Działania:
chleb, masło, smalec, szynka pie−
czona w cieście ze Strzelnik. Za−
kończeniem była wspólna zabawa
na wolnym powietrzu.

dokończenie ze strony 3

BIEŻĄCE WIADOMOŚCI Z
MIASTA I GMINY

www.lewin−brzeski.pl
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Działania podejmowane przez
Zarząd

1. W miesiącu czerwcu zawodni−
cy Klubu wraz z działaczami i kil−
koma kibicami wykonali remont
murawy stadionu

2. Pomalowano i wymieniono
deski ławkowe.

3. Pomalowano maszty i bramki.
4. Wykonano czyszczenie ele−

wacji zewnętrznej obiektu.
5. Na podstawie porozumienia

pomiędzy Zarządami „Olimpii” i
„Parkowej” Kantorowice doszło do
fuzji klubów. Powstał lub o nazwie
„Olimpia II Parkowa” Lewin Brze−
ski, który wszystkie mecze u sie−
bie rozgrywał będzie na stadionie
w Lewinie Brzeskim.

6. Klub złożył wymagane doku−
menty licencyjne i w dniu
07.07.2008r Uchwałą Komisji ds.
licencji klubowych otrzymaliśmy li−
cencję uprawniającą do gry w IV li−
dze.

7. Przygotowano listy zawodni−
ków uprawnionych do rozgrywek i
zgłoszono drużyny do rozgrywek
na poszczególnych szczeblach.

8. Zgłoszono Gminne Zrzeszenie
LZS jako jednostkę użyteczności
publicznej, co oznacza, że każdy
podatnik będzie mógł w roku 2009
przekazać 1% podatku na LZS
„Olimpię” Lewin Brzeski

9. Zamówiono tablicę upamięt−
niającą Prezesa Mieczysława Ka−
wiaka. Tablica została wykonana
przez Zakład Kamieniarski „PO−
LER”.

Prace wykonane podczas
przerwy

W przerwie pomiędzy rozgryw−
kami na obiekcie sportowym dzię−
ki bezinteresownej pomocy wyko−
nano następujące prace:

1. Wykonanie nowego ogrodze−
nia przy wejściu do budynku klu−
bowego.

2. Pomalowano parter budynku.
3. Wydzielono sektor gości (płot

oraz osobne wejście)
4. Postawiono budkę w której

podczas meczów sprzedawane
będą pamiątki klubowe

5. Wyczyszczono elewację ze−
wnętrzną budynku klubowego.

6. Wykonano prace porządkowe
(czyszczenie posadzek).

7. Odnowiono boksy zawodnicze
8. Uzupełniono ławki na trybu−

nach.
Dzięki w/w pracom w dniu 30

lipca 2008r podczas wizytacji
obiektu przez władze OZPN Opo−
le w osobach Pana Procyszyna
(Prezes OZPN) oraz Pana Czar−
neckiego (Przewodniczący WGiD
OZPN) jako nieliczny klub otrzy−
maliśmy pozytywną weryfikacją
boiska. Nasze prace zostały rów−
nież wysoko ocenione na posie−
dzeniu Zarządu Podokręgu w Brze−
gu, gdzie na ręce naszego oddane−
go kierownika wszech drużyn
wpłynęły słowa uznania i pochwa−
ły. Jednocześnie chcemy podzię−
kować w/w osobie za jego deter−
minację i upór, który spowodował,
że obecnie jesteśmy traktowani
priorytetowo przy załatwianiu róż−
nych spraw zarówno w Brzegu, jak
i w Opolu.

WSZYSTKIM OSOBOM
WSPOMAGĄCYM W JAKIKOL−
WIEK SPOSÓB NASZ KLUB
ZARZĄD SKŁADA SERDECZ−

NE PODZIĘKOWANIA.
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO
WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH

CHĘTNYCH

WIADOMOŚCI PROSTO Z KLUBU
Kieroński oraz powracający do wyso−
kiej dyspozycji Adam Dziasek.

Druga drużyna Olimpii udała się w
niedzielę 31.08.2008r na mecz do
Wojsławia. Zasilona kilkoma zawodni−
kami z pierwszej drużyny nie poradzi−
ła sobie z gospodarzami i przegrała w
stosunku 6:5. Jest to tym bardziej bo−
lące, że nie wykorzystaliśmy rzutu
karnego, a mecz kończyliśmy w 9 –
tkę po dwóch czerwonych kartkach.
Mamy jednak nadzieję, że w meczu z
drużyną LZS Przylesie Dolne (niedzie−
la 09.09.2008r godzina 1600 stadion im
Mieczysława Kawiaka w Lewinie Brze−
ski) podopieczni Jacka Kierońskiego
zainkasują komplet punktów, czego
serdecznie życzymy. Bramki w Woj−
sławiu strzelali: Wiesław Jedynak 2,
Piotr Kiwak 2 oraz Roman Krawczyk
1.

IV. TRAMPKARZE
W piątek (05.09.2008r) o godzinie

1700 rozgrywki wznowi prowadzona
przez Marka Kitę i Pawła Kurowskie−
go, drużyna trampkarzy, która na wła−
snym obiekcie podejmować będzie
zespół Victorii Dobrzyń. Zapraszamy
kibiców i liczymy na dobry mecz oraz
zwycięstwo. Nasi młodzi zawodnicy
swoje mecze rozgrywać będą w każ−
dy poniedziałek i piątek.

V. NAJMłODSI
W tym sezonie do rozgrywek przy−

stąpi również najmłodsza grupa na−
szych podopiecznych. Rozgrywać
swoje mecze będziemy w ramach Roz−
grywek Brzeskiej Ligii Piłkarskiej.
Pierwsza grupa to zawodnicy roczni−
ków 1996 – 1997, a druga „Orlęta” skła−
dająca się z zawodników rocznika 1998
i młodszych. Rozgrywki te rozgrywa−
ne będą w formach turniejów. I tak

pierwszy
turniej ro−
z e g r a n y
będzie w
d n i u
05.09.2008r
w Brzegu,
kolejny ty−
dzień póź−
niej w
G r o d k o −
wie, a mło−
dych piłka−
rzy zoba−
czymy na
n a s z y m
obiekcie w
d n i u
19.09.2008r.

VI.
WŁADZE

KLUBU I SPRAWY
ORGANIZACYJNE

Przed startem klubu w IV li−
dze wybrano nowy Zarząd Klu−
bu w składzie:

− Jarosław Oliwa – Prezes Zarzą−
du

− Wiesław Jedynak – v−ce Pre−
zes Zarządu

− Mirosław Szuta – Sekretarz
− Andrzej Grabny – Skarbnik
− Tadeusz Iwaszczak – Członek

Zarządu
− Jerzy Kochler – Członek Zarzą−

du
− Adam Ciepichał – Członek Za−

rządu

W skład Komisji Rewizyjnej
weszły następujące osoby:

− Jan Gabruk– Przewodniczący
− Radosław Kochler – Członek
− Witold Oliwa − Członek

emocji. Najpierw kapitalna interwen−
cja Ziutka chroni nas przed utratą dru−
giej bramki, a w doliczonym czasie gry
z kilku metrów pudłuje Daniel. Wynik
remisowy wydaję się sprawiedliwy,
jednak po ostatniej akcji pozostał spo−
ry niedosyt. Spory udział w klimacie
meczu miała też rekordowa liczba ki−
biców (około 700 osób) i po raz pierw−
szy w tym sezonie trzeba było doci−
nać bilety. Teraz czeka nas kolejne
wyzwanie, gdyż udajemy się na mecz
do lidera rozgrywek drużyny Sparty
Paczków.

II. JUNIORZY
W dniu 24.08.2008r rozgrywki roz−

poczęli również juniorzy wyjazdowym
meczem z drużyną LZS Proślice. Mecz
ten zakończył się hokejowym wyni−
kiem, gdyż nasi zawodnicy wygrali aż
7:3. Bramki w tym meczu strzelali:
Kacper Marcinkowski X2, Bartłomiej
Niemiec x 2, Bartosz Hiszpański x 1,
Mateusz Sobczyk x 1 oraz Łukasz
Urbaniak z rzutu karnego.

Kolejny mecz drużyna juniorów w
II lidze rozegrała na wyjeździe z dru−
żyną LZS Rudniki. Nasi chłopcy nie
pozostawili żadnych złudzeń aspirują−
cej do awansu drużynie Rudnik i po
dobrym meczu wygrali 4:1. Bramki w
tym meczu zdobywali: Kacper Mar−
cinkowski 3 oraz Bartłomiej Niemiec
1. Kacper ma już na koncie po dwóch
meczach 6 strzelonych bramek. Kolej−
ny mecz podopieczni Grześka Urba−
niaka rozegrają w niedzielę
(07.09.2008r), kiedy to podejmować
będą w Lewinie o godzinie 1100 dru−
żynę LZS Skarbimierz. Jednocześnie
chcemy serdecznie podziękować
Panu Andrzejowi Miście za nieodpłat−
ne i bezinteresowne użyczenie samo−

chodu na wyjazd do Rudnik. Oby owo−
cowało to dalsza współpracą.

III. „OLIMPIA” II
Swoje rozgrywki wznowiła rów−

nież drużyna „Olimpia”II. W inaugu−
racyjnym pojedynku spotkała się
ona z LZS „Pogoń” II Łosiów. Jak
wiadomo na ten pojedynek nikogo
nie trzeba było specjalnie mobilizo−
wać. Doszło wręcz do sytuacji, że
chciała w tym meczu wystąpić więk−
szość zawodników pierwszej druży−
ny. Tak jak oczekiwali tego kibice i
zawodnicy mecz zakończył się na−
szym zwycięstwem w stosunku 2:1.
bramki dla podopiecznych Jacka Kie−
rońskiego strzelali Piotr Kiwak i
Andrzej Szabat.

Kolejny mecz, tym razem roze−
grany na boisku w Lewinie Brze−
skim już nie był tak udany i nasza
drużyna niejako na własne życzenie
przegrała z LZS Starowice 2:3 będąc
zespołem zdecydowanie lepszym.
Bramki w tym meczu strzelali Jacek

oraz wielu kibiców. Po powitaniu
wszystkich gości Przewodniczący
Rady Gminy odczytał uchwałę Rady o
nadaniu obiektowi Imienia Mieczysła−
wa Kawiaka oraz umieszczeniu tabli−
cy upamiętniające Prezesa. Następnie
Pan Andrzej Grabny przybliżył
wszystkim obecnym sylwetkę Pana
Kawiaka. Po tym żona oraz synowie
zmarłego Prezesa przystąpili do odsło−
nięcia tablicy. W tym momencie w
oczach wielu zgromadzonych pojawi−
ły się łzy. Po odsłonięciu tablicy wią−
zankę kwiatów ułożył obecny prezes
Jarosław Oliwa wraz z kapitanem dru−
żyny, a kolejną wiązankę przedstawi−
ciele zespołu zawieźli na cmentarz.
Ceremonię zakończył wiersz przeczy−
tany przez Pana Tomczaka. Cała ce−
remonia zorganizowana przez Zarząd
„Olimpii” była niezwykle wzruszająca
i w imieniu żony oraz synów z rodzi−
nami Prezesa składamy serdeczne po−
dziękowania wszystkim tym, którzy
przyczynili się do tego wydarzenia. Po
zakończeniu uroczystości Zarząd za−
prosił gości na poczęstunek.

Zaległy mecz drużyna rozegrała w
środę  27.08.2008r drużyna mecz w
Cisku. Na tym trudnym terenie po
znakomitej grze zainkasowaliśmy ko−
lejne trzy punkty pokonując miej−
scową Victorię w stosunku 2:0. Już  w
1 minucie do bramki trafił Grzegorz
Krzyżanowski, a wynik ustalił w 32
minucie Sebastian Pasternak. Na me−
czu obecna była spora ilość kibiców z
Lewina wraz z naszym FAN – CLU−
BEM, którzy to przez cały mecz do−
pingowali Olimpię, za co serdecznie
dziękujemy. Niestety mecz ten oku−
piliśmy również urazami i kontuzjami.
Na kolejny mecz z GKS Grodków było
wiadomo, że na pewno nie zagra filar
defensywy
Mateusz So−
lan, a pod
znakiem za−
pytania stał
w y s t ę p
M a ć k a
M o c z k o ,
Adama Oli−
wy, Seba−
stiana Pa−
s t e r n a k a ,
D a n i e l a
Wolnego. Z
tego powodu
bardzo bali−
śmy się o
wynik sobot−
niego me−
czu. I tak wy−
glądała w
naszym wy−
konaniu pierwsza połowa. Poobijany
i zmęczony zespół „Olimpii” był tłem
zespołu chociażby z meczów z Ole−
snem, czy Ciskiem. We wszystkich
formacjach dużo było niecelności, nasi
zawodnicy byli wyprzedzani, dużo
było strat. W wyniku tego straciliśmy
pierwszą bramkę, a przed kolejnymi
ratował nas Ziutek.   Po przerwie na
boisko wyszła już inna drużyna Olim−
pii, która przejęła inicjatywę i już po
pierwszych minutach mogła wyrównać
(strzał Eśka, główka Daniela, główka
Złotego, strzał Sebastiana). Dużo do
gry wniosło wejście Romka Krawczy−
ka oraz Trenera. Ale również GKS nie
rezygnował ze zdobycia drugiej bramki
groźnie kontratakując i dzięki temu
byliśmy świadkami bardzo ciekawego
widowiska. Im bliżej końca meczu,
tym większe emocje. Wreszcie w 82
minucie szał radości na trybunach. Po
świetnej akcji i asyście Daniela Wol−
nego Sebastian Pasternak kapitalnym
strzałem doprowadza do remisu. Sama
końcówka wzmogła jeszcze więcej

I. ROZGRYWKI
Rozpoczęliśmy rozgrywki piłkar−

skie w IV lidze seniorów oraz II li−
dze juniorów. Pierwszy historyczny
mecz w IV lidze rozegrany został w
dniu 13.08.2008r. Przeciwnikiem
„Olimpii” był zespół „Startu” z Dobro−
dzienia. Mecz zakończył się wyni−
kiem remisowym 1:1, co pozostawi−
ło spory niedosyt zarówno u zawod−
ników, jak i kibiców, gdyż byliśmy
zespołem zdecydowanie lepszym.
Ale mamy nadzieję, że frycowe zo−
stało zapłacone. Jedyną bramkę w
tym meczu strzelił dla nas Daniel
Wolny.  „Olimpia” grała w następują−
cym składzie:

Sławek Szkuta, Mateusz Solan,
Adam Oliwa, Maciek Moczko, Woj−
tek Węgliński (Roman Krawczyk),
Kamil Tramsz, Artur Tomaszewski,
Marek Kita, Grzesiek Krzyżanowski
(Kamil Koziarski), Sebastian Paster−
nak, Daniel Wolny.

W czasie meczu gościliśmy
na obiekcie niezwykłych gości. Na
zaproszenie Zarządu przyjechał spe−
cjalnie z Francji na ten mecz Pan
Bogdan Harańczyk. Były znakomity
zawodnik „Olimpii”, oraz gracz klu−
bów pierwszoligowych Polski i Fran−
cji, w obecności zaproszonych za−
wodników z drużyny lat siedemdzie−
siątych podziwiali zmagania zawodni−
ków. Wśród zaproszonych gości byli
min.: Tadeusz Iwaszczak, Tadeusz
Pakuła, Zdzisław Siesiowicz, Edward
Wybrański, Eugeniusz Kleparski,
Tadeusz Michalski, Witold Gąsiorow−
ski, Zenon Żuk. Po zakończeniu me−
czu zaprosiliśmy gości do budynku
klubowego, gdzie z łezką w oku wspo−
minano przeszłe czasy. Pan Harań−
czyk na ręce Rady Drużyny przeka−
zał sprzęt sportowy. Padły również
zapewnienia o stałej współpracy po−
między klubem z Grenoble (obecne
miejsca zamieszkania i pracy Pana
Harańczyka), a „Olimpią”. Również
zdecydowano, że każdy następny
sezon rozpocznie się od podobnego
spotkania.

W sobotę, tj. 23.08.2008r gościli−
śmy u siebie ekipę OKS Olesno.
Mecz ten miał nam pokazać, w jakiej
jesteśmy dyspozycji, gdyż przeciw−
nik zajął w ostatnim sezonie pozycję
w środku tabeli IV ligi. Po wspania−
łym meczu w wykonaniu naszych
zawodników wygraliśmy zasłużenie
3:0, a bramki strzelali odpowiednio
w 32 minucie Daniel Wolny, w 40
minucie Sebastian Pasternak oraz w
68 minucie Artur Tomaszewski z rzu−
tu karnego podyktowanego za faul na
Danielu.

Po zakończeniu meczu odbyła się
podniosła uroczystość odsłonięcia ta−
blicy pamiątkowej poświęconej Nieza−
pomnianemu Prezesowi Mieczysławo−
wi Kawiakowi oraz nadania obiektowi
jego imienia. Uroczystość tą prowadził
Pan Edward Podolski. W uroczysto−
ściach udział wzięła najbliższa rodzina
Prezesa, zaproszeni przez nią goście,
a także Pani Burmistrz Anna Twardow−
ska, samorządowcy Lewina Brzeskie−
go, Ksiądz Prałat Stanisław Karp, za−
wodnicy „Olimpii”, Zarząd „Olimpii”
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Najlepszy bramkarz (OLIM−
PIA II): Rutkowski Tomasz

Turniej był jedną z atrakcji 2
dniowego festynu. Po emocjach
sportowych Organizatorzy − przy−
gotowali wiele innych atrakcji…:
licytacje obrazów P. Stanisława
Śnieżka, loteria, zabawy, gry, kon−
kursy oraz w niedzielę mecz junio−
rów.

Podziękowania:
Pani Annie Twardowskiej –

Burmistrz Miasta i Gminy Lewin
Brzeski za patronat i dofinansowa−
nie III OTWARTEGO TURNIEJU
PIĄTEK PIŁKARSKICH O PU−
CHAR BURMISTRZA MIASTA I
GMINY LEWIN BRZESKI

Panu Leszkowi Pakuła  z – cy
Burmistrza Miasta i Gminy Lewin
Brzeski za otworzenie Turnieju i
rozdanie nagród oraz obecność na
całym Turnieju

Panu Stanisławowi Śnieżek
IMEX − PIECHOTA
DOMEX Opole
TARTAK w Przeczy
Gospodarstwo Rolne Przecza

Bank Spółdzielczy Łosiów –
Grodków

RAD – BUD, Radosław Kocher
Bar Karmelek

oraz wszystkim uczestnikom i
osobom, które były zaangażowane
w organizację całej imprezy, a w
szczególność członkom LZS Błę−
kitni Przecza.

Kuszyk Jan

III OTWARTY TURNIEJ PIĄTEK PIŁKARSKICH O
PUCHAR BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

LZS Skarbiszów − POGOŃ
Łosiów 5:2

Mecz o 1 miejsce:
OLIMPIA I Lewin Brzeski −

OLIMPIA II Lewin Brzeski
3:10

Klasyfikacja końcowa:
1. OLIMPIA II Lewin Brzeski
2. OLIMPIA I Lewin Brzeski

3. LZS Skarbiszów
4. POGOŃ Łosiów
5. LZS Skorogoszcz
6. BŁĘKITNI Przecza I
7. DOMEX Opole
8. BŁĘKITNI Przecza II Junio−

rzy

Wyróżnienia indywidualne:
Król strzelców (OLIMPIA I):

Wolny Daniel – 12 bramek
Najlepszy piłkarz (Skarbi−

szów): Gładek Jarosław

POGOŃ Łosiów − LZS Skoro−
goszcz 4:2

OLIMPIA I Lewin Brzeski −
BŁĘKITNI Przecza II Juniorzy
10:0

GR II
1. OLIMPIA II Lewin Brzeski
2. BŁĘKITNI Przecza I
3. LZS Skarbiszów
4. DOMEX Opole

OLIMPIA II Lewin Brzeski −
BŁĘKITNI Przecza I 4:0

BŁĘKITNI Przecza I – DOMEX
Opole 3:1

OLIMPIA II Lewin Brzeski − LZS
Skarbiszów 6:0

OLIMPIA II Lewin Brzeski −
DOMEX Opole 3:3

BŁĘKITNI Przecza I − LZS Skar−
biszów 2:4

LZS Skarbiszów − DOMEX Opo−
le 4:1

Klasyfikacja w poszczegól−
nych grupach po rozegraniu

kompletu spotkań:

GR I
1. OLIMPIA I Lewin Brzeski

pkt. 9, bramki 16:2
2. POGOŃ Łosiów pkt. 6 bram−

ki 15:7
3. LZS Skorogoszcz pkt. 3 bram−

ki 13:6
4. BŁĘKITNI Przecza II Junio−

rzypkt.  0, bramki 1:30

GR II
1. OLIMPIA I Lewin Brzeski

pkt. 7, bramki 13:3
2. LZS Skarbiszów

pkt. 6, bramki 8:9
3. BŁĘKITNI Przecza I pkt 3,

bramki 5:9
4. DOMEX Opole pkt. 1, bram−

ki 5:10

Do dalszych gier z grup awan−
sowały po dwie najlepsze druży−
ny. W półfinałach zagrali zwycięz−
cy z poszczególnych grup z zespo−
łami z drugich miejsc z grup prze−
ciwnych. Przegrani z tej rywaliza−
cji zagrali w małym finale o 3 miej−
sce, natomiast wygrani w meczu o
I miejsce III OTWARTEGO TUR−
NIEJU PIĄTEK PIŁKARSKICH O
PUCHAR BURMISTRZA LEWINA
BRZESKIEGO.

Półfinały:
OLIMPIA I Lewin Brzeski −

LZS Skarbiszów 2:1
OLIMPIA II Lewin Brzeski −

POGOŃ Łosiów 6:2

Mecz o 3 miejsce:

ległych boiskach o wymiarach 25
x 40 m, natomiast bramki miały wy−
miar 2 x 5 m, w wymiarze czasu 2
x 10 minut.

Podział na grupy oraz
wyniki poszczególnych

spotkań:

GR I

1. OLIMPIA I Lewin Brzeski
2. BŁĘKITNI Przecza II Junio−

rzy
3. POGOŃ Łosiów
4. LZS Skorogoszcz

OLIMPIA I Lewin Brzeski − PO−
GOŃ Łosiów 4:1

BŁĘKITNI Przecza II Juniorzy
− LZS Skorogoszcz 0:10

OLIMPIA I Lewin Brzeski − LZS
Skorogoszcz 2:1

BŁĘKITNI Przecza II Juniorzy
− POGOŃ Łosiów 1:10

5 lipca 2008 r. już po raz trzeci
został zorganizowany III OTWAR−
TY TURNIEJ PIĄTEK PIŁKAR−
SKICH O PUCHAR BURMISTRZA
LEWINA BRZESKIEGO.

Impreza ma już charakter cyklicz−
ny i weszła na stałe do kalendarza
sportowo – rozrywkowych imprez
w gminie Lewin Brzeski. Organiza−
torzy zaprosili drużyny z naszej

gminy jak i sąsiednich powiatów.
Co roku Turniej ma inną obsadę
drużyn co na pewno zwiększa jego
atrakcyjność.

Tegoroczny Turniej otworzył z –
ca Burmistrza Leszek Pakuła. Ob−
serwował on zmagania drużyn pod−
czas całego Turnieju, a na końcu

wręczył nagrody i dyplomy za po−
szczególne miejsca.

Organizatorzy zaprosili na Tur−
niej osiem drużyn, które zostały po−
dzielone na dwie grupy. Mecze
były rozgrywane na dwóch równo−
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najmłodsi mieszkańcy budując
zamki z piasku podczas imprezy
organizowanej na zakończenie
lata.

Sukces strzeżonego kąpieliska
nie byłby pełen, gdyby nie zaan−
gażowanie mieszkańców Lewina,
w tym miejscu chcielibyśmy po−
dziękować Panu Zdzisławowi  So−
bierajskiemu, za zaangażowanie i
pracę na rzecz kąpieliska, Panu
Stanisławowi Starcowi za fachową
poradę i pomoc, Panu Tomaszowi
Tydorowi za organizacje gastro−
nomii na terenie kąpieliska  a tak−
że mieszkańcom za to iż docenili
starania organizatorów i pomogli
utrzymać  miejsce wypoczynku w
czystości. Liczba odwiedzających
kąpielisko przeszła nasze naj−
śmielsze oczekiwania, dlatego
aby sprostać rosnącym oczekiwa−
niom przygotowania do następne−
go sezonu rozpoczęliśmy już dziś.

Sukces Kąpieliska
w Lewinie Brzeskim

dużym zainteresowaniu ofertą  takie−
go wypoczynku , a także o tym jak
bardzo było nam potrzebne miejsce
bezpiecznego wypoczynku. Bardzo
dużą popularnością cieszyły się przy−
gotowane kursy pływania i kursy na
ratownika. Na terenie kąpieliska zo−
stało również wyznaczone miejsce
do gry w siatkówkę plażową. Amato−
rzy sportów wodnych mogli skorzy−
stać z kajaków , a przy dobrym wie−
trze popływać na deskach windser−
fingowych.

Przez cały okres kąpielisko strze−
żone było przez wysoko wykwalifiko−
wane służby ratownicze, o czym mo−
gliśmy się przekonać podczas poka−
zów ratownictwa wodnego. Ratowni−
cy przez cały  sezon letni, pełnili dy−
żur na plaży, to dzięki  ich czujności
kąpiele były w pełni bezpieczne.

Plaża miejska to także doskonałe
miejsce do organizacji imprez ple−
nerowych,  przekonali się o tym nasi

Blisko 3 miesiące mieszkańcy na−
szej gminy mogli cieszyć się pierw−
szym w pełni bezpiecznym kąpieli−
skiem. Uroczyste otwarcie miało
miejsce w czerwcu tego roku i
uczestniczył w nim blisko 600 osób
wraz z przedstawicielami władz mia−
sta.

Jak zapewnia Zastępca Burmistrza
– Leszek Pakuła „Na sercu leży
nam stworzenie warunków do
uprawiania różnorodnych spor−
tów na terenie naszej gminy.
Szczególnie zależy nam na za−
pewnieniu bezpieczeństwa dzie−
ciom i młodzieży podczas waka−
cji  i dlatego też wraz z Wodnym
Ochotniczym Pogotowiem Ratun−
kowym zdecydowaliśmy się na
przygotowanie strzeżonego ką−
pieliska w Lewinie.

Podczas całego okresu wakacyj−
nego z kąpielisko odwiedziło blisko
30 tys. osób , świadczy to o bardzo

Sukces Kąpieliska −
FOTOREPORTAŻ

neru prace. Cieszymy się, że impre−
za ta zdobywa coraz większe uzna−
nie zarówno wśród artystów jak i
mieszkańców. Zainteresowanie pra−
cami wykonanymi podczas Plene−
ru stale rośnie. Plener Malarski już
od lat stanowi wizytówkę  naszej
Kwitnącej Gminy i sprawia, że Le−
win Brzeski jest miastem rozpozna−
walnym na mapie kulturalnej Pol−
ski.

Tegoroczni artyści uczestniczący
w Plenerze to: Bajger Jadwiga,
Dębowska Ewa, Domański Edward,
Krywult Agnieszka, Mróz Walde−
mar, Nagiel Iwona, Podolski
Edward, Rostkowska Barbara, Sobo−
lewska Elżbieta, Sobolewski Paweł,
Szczepanek Elżbieta, Szymczyna
Joanna, Ufa Tadeusz, Wójcik Domi−
nika, Wójcik Janusz, Wróblewska
Magdalena,  Zdrzyłowska Anna,
Holler Zuzanna, Jabłońska Ewa,
Chyży Józef, Ziomek Jakub,

Cybulska Tatiana, Diakowska
Maria.

Dziękujemy wszystkim uczestni−
kom i zapraszamy za rok.

Ogólnopolski Plener
Malarski 2008

Malarski Lewin «2008. Uczestnicy
Pleneru na uroczystym wernisażu
przedstawili stworzone w czasie ple−

W dniach od 7 do   14 lipca
2008 roku w Lewinie Brzeskim za−
kończył się XI Ogólnopolski  Plener

Foto: S. Usiarczyk

Foto: S. Usiarczyk

Zdjęcia: Z. Sobierajski


