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W trosce o bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy gminy
Rozmowa z  Burmistrzem Lewina Brzeskiego

Panią Anną Twardowską
się odbyć jeszcze w pierwszym
półroczu. Zarząd Dróg planuje
oddać rondo do użytku przed
rozpoczęciem kampanii cukrow−
niczej.

− W Zarządzie Mienia Komu−
nalnego nastąpiły zmiany. Pro−
szę powiedzieć jaki miały cha−
rakter oraz czego dotyczyły.

− 10 marca stanowisko dyrek−
tora Zarządu Mienia Komunalne−
go objął w drodze konkursu Pan

scu oznakowań poziomych i pio−
nowych wskazujących na pierw−
szeństwo i ograniczających pręd−
kość, statystycznie co miesiąc do−
chodzi tam do co najmniej jedne−
go wypadku lub kolizji drogowej.

− Kiedy mieszkańcy gminy
będą mogli skorzystać z
pierwszego ronda w Lewinie?

− Jeśli wszystko pójdzie zgod−
nie z planem, a taką mamy na−
dzieję przetarg na roboty winien

jemy nad przywróceniem możli−
wości finansowania tej inwestycji
przez rząd. W tym celu rozpoczę−
liśmy intensywny lobbing nasze−
go projektu przy wsparciu Mar−
szałka Województwa Opolskiego
oraz parlamentarzystów. Osobi−
ście spotkałam się z Wicemini−
strem Ochrony Środowiska Pa−
nem Stanisławem Gawłowskim i
Minister Rozwoju Regionalnego
Panią Elżbietą Bieńkowską. Po
przeprowadzonych rozmowach
jestem przekonana, że realizacja
przedsięwzięcia w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej
Lewina Brzeskiego na Nysie
Kłodzkiej będzie miała swój po−
zytywny finał.

Przedsięwzięcie ma swoje
dwie ścieżki realizacji. Pierwsza
to złożenie wszystkich niezbęd−
nych dokumentów do procedury
konkursowej prowadzonej w ra−
mach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, na−
tomiast druga to powrót na listę
indykatywną. Dopóki sytuacja w
sprawie projektu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego się nie
wyjaśni, to w przypadku zarów−
no jednej jak i drugiej drogi bę−
dziemy ściśle współpracować z
RZGW jak również z właściwym
Ministerstwem.

− Początek roku w Lewinie
to również realizacja inwesty−
cji związanych z bezpieczeń−
stwem na drogach.

− Istotnie. Po długoletnich sta−
raniach, dzięki skutecznie prowa−
dzonym negocjacjom Lewin Brze−
ski wzbogaci się w tym roku o
rondo. Podpisane zostało porozu−
mienie trójstronne z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Opolskiego i Starostwem Powia−
towym, na podstawie którego
określono stopień finansowania
inwestycji przez poszczególne
strony.

Budowa ronda to duży koszt
przekraczający możliwości finan−
sowe gminy. Całkowity koszt za−
dania wynosić będzie 3,2 mln zł,
a głównym beneficjentem jest
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Po
stronie gminy to koszt 100 tys.
zł, a po stronie powiatu 150 tys.
zł.

− Ronda zawsze buduje się
w miejscach niebezpiecznych.
Czy i ta inwestycja przyczyni
się do zwiększenia bezpieczeń−
stwa w mieście?

− Rondo powstanie na najbar−
dziej niebezpiecznym skrzyżo−
waniu dróg w Lewinie – u zbiegu
ulic Sikorskiego i Kościuszki. Po−
mimo zastosowania w tym miej−

− Gmina Lewin Brzeski, tak
dotkliwie doświadczona pod−
czas powodzi w 1997 roku,
zwraca  szczególną uwagę na
problemy związane z zabezpie−
czeniem przeciwpowodzio−
wym. Co obecne władze robią
w tym kierunku?

− Do tego problemu podchodzi−
my ze szczególną uwagą i troską.
Ściśle współpracujemy w tym za−
kresie z Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej we Wrocła−
wiu, który przygotował projekt
pt.: „Poprawa stanu ochrony prze−
ciwpowodziowej Lewina Brze−
skiego na rzecze Nysa Kłodzka”.
Realizacja tego projektu oszaco−
wana została na kwotę 26 mln
euro a jego wykonanie planowa−
ne jest przy współfinansowaniu
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007
– 2013. Dokumentacja technicz−
na do projektu gotowa jest już w
90 %. Zadanie posiada wszelkie
konieczne decyzje i uzgodnienia
niezbędne do uzyskania pozwo−
lenia na budowę. Na ukończeniu
jest także harmonogram finanso−
wo – rzeczowy zakładający wy−
datkowanie środków na realizację
zadania w roku 2008 przez RZGW
na poziomie 3 mln zł. Dotyczyć
to będzie głównie drugiego eta−
pu wycinki drzew, wykupu pozo−
stałych działek, przygotowania
zaplecza budowy, uzbrojenia te−
renu, przebudowy linii energe−
tycznych a także rozpoczęcia
montażu grodzisk stalowych.

Technicznie przedsięwzięcie
jest przygotowane, jednakże jak
zawsze przy tak wielkich inwesty−
cjach pojawiają się problemy fi−
nansowe. Do końca stycznia 2008
projekt dotyczący ochrony Lewi−
na Brzeskiego znajdował się na
liście indykatywnej PO IiŚ i miał
zapewnione finansowanie. Jed−
nakże decyzją Ministra Rozwoju
Regionalnego z dniem 31 stycz−
nia został z tej listy skreślony i
od tego czasu intensywnie pracu−

Prace nagrane na
płycie DVD wraz z dru−
kiem zgłoszenia (udo−
stępnionym na stro−
nach www.lewin−brze−
ski.pl) należy składać
w sekretariacie Miej−
sko – Gminnego
Domu Kultury w Lewi−
nie Brzeskim, Rynek
14 do dnia 05 maja
2008 roku z dopi−
skiem „Lewińskie
Oscary”.

Regulamin konkur−
su oraz wszystkie niezbędne infor−
macje można uzyskać na stronie
www.lewin−brzeski.pl.

Serdecznie
zapraszamy!

Druga edycja konkursu
Lewińskie Oscary

Wszystkie filmy będą prezento−
wane podczas Dni Lewina Brzeskie−
go, które odbędą się 16 – 18 maja
2008 roku.

Organizatorzy dla laureatów prze−
widzieli bardzo interesujące i cenne
nagrody.

Burmistrz Lewina
Brzeskiego ogłasza
drugą edycję konkur−
su filmowego Lewiń−
skie Oscary. Tego−
roczny temat przewodni
konkursu brzmi: KWIT−
NĄCE MIASTO −
KWITNĄCA GMINA.

Konkurs ma charak−
ter otwarty i przeznaczo−
ny jest dla wszystkich,
którzy pasjonują się
sztuką filmową, i których
marzeniem jest produk−
cja i reżyseria własnego filmu.

W trakcie 5 minutowej prezenta−
cji adepci sztuki filmowej będą mo−
gli zmierzyć się z tematem krajobra−
zów, urokliwych miejsc, osobliwości
i klimatu rozwijającego się miasta i
gminy Lewin Brzeski.

Mirosław Polankiewicz. Jest to
osoba z dużym doświadczeniem w
zarządzaniu przedsiębiorstwami i
wierzymy, że swoje doświadcze−
nie wykorzysta w uzdrowieniu sy−
tuacji finansowej naszego zakładu
budżetowego. Wierzymy również
w to, że nowy dyrektor dokona
wnikliwej analizy funkcjonowania
całego zakładu tj. oceni stan zaso−
bów minia gminnego oraz wskaże
jego słabe i mocne strony.

− Dziękuję za rozmowę.
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Budżet na 2008
− dochody w wysokości

26.274.681 zł
− wydatki w wysokości

26.124.200 zł.
Struktura planowanych docho−

dów przedstawia się następująco:

Rada Miejska w Lewinie Brze−
skim dnia 27 grudnia 2007 roku przy−
jęła uchwałę nr XVI/119/2007 w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na 2008 rok.

Uchwała ta przewiduje:

− oświetlenie ulic i utrzymanie
dróg gminnych.

Zdrowie – 155.000 zł
W ramach tych środków utrzy−

mywane są punkty informacyjno –
konsultacyjne dla osób uzależnio−
nych i członków ich rodzin w Le−
winie Brzeskim, Łosiowie i Sko−
rogoszczy. Dofinansowane są rów−
nież Świetlica Terapeutyczna w Le−
winie Brzeskim oraz Stacja Opie−
ki Caritas w Skorogoszczy udzie−
lająca pomocy ok. 1.150 osobom.
Wzorem lat ubiegłych w 2008 roku
gmina dofinansuje także zajęcia
rozwojowo – opiekuńcze dla dzie−
ci i młodzieży niepełnosprawnej.

Na realizację zadań
inwestycyjnych w 2008
roku planuje się kwotę

1.409.000 zł.
W ramach tych środków planu−

je się wykonanie:
− budowy dróg na Osiedlu Zato−

rze;
− widny przy budynku ośrodku

zdrowia położonego przy ul. Ko−
ściuszki 52 w Lewinie Brzeskim;

− rekultywacji wysypiska odpa−
dów komunalnych we Wronowie;

− przebudowy mostku na poto−
ku Ptakowickim w Kantorowicach;

− monitoringu centrum miasta
Lewin Brzeski;

− kąpieliska w Lewinie Brze−
skim i placów zabaw w 3 wsiach
gminy Lewin Brzeski (w Borkowi−
cach, Mikolinie i Stroszowicach);

− ronda na skrzyżowaniu ulic
Kościuszki i Sikorskiego w Lewi−
nie Brzeskim;

− oraz dofinansowanie przyłączy
kanalizacyjnych w Łosiowie i
Strzelnikach.

− finansowanie działalności pro−
wadzonej przez Miejsko – Gmin−
ny Dom Kultury w Lewinie Brze−
skim oraz Wiejski Dom Kultury w
Łosiowie i utrzymanie świetlic
wiejskich;

− utrzymanie Miejskiej i Gmin−
nej Biblioteki Publicznej w Lewi−
nie Brzeskim wraz z filiami w Sko−
rogoszczy, Łosiowie, Przeczy i
Strzelnikach;

− dofinansowanie piłkarskich i
tenisowych klubów sportowych
działających na terenie gminy;

− dofinansowanie sportu maso−
wego;

− dofinansowanie sportu szkol−
nego.

Administracja –
2.886.919 zł

Środki te przeznaczone są na:
−  utrzymanie obiektów admini−

stracyjnych gminy;
− opłaty związane z działalnością

urzędu (poczta, Internet, udział w
związkach i stowarzyszeniach i
inne);

− wynagrodzenia dla pracowni−
ków;

− diety dla radnych i sołtysów
Rady Miejskiej;

− szkolenia pracowników i rad−
nych;

− promocję gminy.

Gospodarka komunalna i
mieszkaniowa –

1.482.934 zł
Środki te przeznaczone są na:
− dopłaty do remontów miesz−

kań;
− oczyszczanie miasta i wsi;
− utrzymanie terenów zielonych

i cmentarza komunalnego;
− gospodarkę ściekową i ochro−

nę wód;

Najważniejsze pozycje
wydatków bieżących:

Oświata i opieka
wychowawcza  –

9.197.165 zł
Obejmuje finansowanie 3 szkół

podstawowych, 3 gimnazjów oraz
5 przeszkoli. Nauczaniem i opieką
wychowawczą objętych jest ponad
1850 uczniów i wychowanków.

Prawie 300 uczniów otrzymuje
pomoc materialną w formie sty−
pendiów szkolnych.

Pomoc społeczna –
6.768.038 zł

Finansowanie:
− pomocy osobom dotkniętym

ubóstwem, osobom bezrobotnym,
bezdomnym i niezaradnym życio−
wo poprzez przyznawanie zasił−
ków stałych i okresowych, wyda−
wanie posiłków, pomoc w zała−
twianiu spraw osobistych (np. ren−
ty). Pomocą objętych jest rocznie
ponad 1.600 osób;

− pomocy osobom chorym, nie−
pełnosprawnym poprzez świad−
czenie usług opiekuńczych – po−
nad 50 osób;

− wypłaty świadczeń rodzin−
nych (zasiłków rodzinnych, pielę−
gnacyjnych, świadczeń dla samot−
nych matek, zaliczek alimentacyj−
nych i innych). Świadczeniami
tymi objętych jest ponad 1.400
rodzin;

− wypłaty dodatków mieszkanio−
wych, z których skorzysta ok. 55
rodzin.

Kultura fizyczna i sport –
1.006.100 zł

Środki te przeznaczone są na:

− dochody własne gminy –
12.146.561 zł

− subwencje ogólne – 9.799.741 zł
− dotacje celowe − 4.328.379 zł

Wydatki w budżecie na 2008 rok
planuje się w wysokości 26.124.200
zł. Z kwoty tej 24.715.200 zł to wy−
datki bieżące, natomiast 1.409.000 zł
przeznaczono na finansowanie inwe−
stycji.

nienie z obowiązku płacenia opłaty za
założenie działalności gospodarczej dla
osób bezrobotnych, w tym absolwen−
tów szkół i uczelni, którzy po ukończo−
nej nauce nie znaleźli swojej pierwszej
pracy.

W wyniku ścisłej współpracy Urzę−
du Miejskiego z Państwowym Urzę−
dem Pracy co najmniej 44 osoby zo−
staną zatrudnione na terenie gminy w
ramach robót publicznych. Osoby te
zatrudnione będą głównie do prac po−
rządkowych oraz do opieki nad chory−
mi, wydawania posiłków w jadłodajni
MGOPS i prac biurowych w Urzędzie
Miejskim.

Gmina stara się także o przyznanie
w ramach robót publicznych dodatko−
wych środków z Powiatowego Urzędu
Pracy w Brzegu na prace melioracyjne,
jednakże ich przyznanie i wysokość
kwoty uzależnione są od pozyskania
przez PUP dodatkowych środków z
rezerwy Marszałka Województwa Opol−
skiego na roboty melioracyjne w po−
wiecie brzeskim.

Co dla bezrobotnych
w gminie?

Bezrobocie w gminie od kilku mie−
sięcy systematycznie spada. Wbrew
pozorom fakt ten nie wynika jedynie
z tego, że obrotna młodzież wyjeżdża
za granicę. Coraz więcej ofert pracy
można znaleźć na terenie miasta i
gminy Lewin Brzeski. Na przełomie
2007 i 2008 roku 70 pracowników po−
szukiwała nowa fabryka firmy CE−
ZBED, która powstaje w granicach
Lewina Brzeskiego przy ul. Kolejo−
wej. Chętnych do pracy poszukuje
także nowopowstający w Lewinie
sklep POLOMARKET. Wśród miesz−
kańców naszej gminy pracowników
poszukują także firmy z branży bu−
dowlanej oraz duże przedsiębiorstwa
spoza terenu gminy i powiatu. Dzięki
sprzyjającej atmosferze przedsiębior−
czości jaką starają się wytworzyć wła−
dze Lewina wzrasta aktywność gospo−
darcza, czego dowodem jest 117 za−
rejestrowanych nowych działalności
gospodarczych na terenie miasta i
gminy. Na wniosek Burmistrza Rada
Miejska uchwaliła w lutym b.r. zwol−

W ramach projektu gmina Lewin
Brzeski otrzymała sprzęt: kompute−
ry, serwery, skanery oraz kiosk do−
stępu, a także wykonano pełną sieć
komputerową i oprogramowanie

niezbędne do elektronicznego
obiegu dokumentów w urzędzie
wraz z internetowym portalem urzę−
du (IPU) umożliwiającym składanie
pism i wniosków urzędowych drogą
internetową bez wychodzenia z
domu.

Projekt był realizowany przy
współfinansowaniu przez Unię Eu−
ropejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu I: Rozbudowa i moderni−
zacja infrastruktury służącej
wzmocnieniu konkurencyjności re−
gionów.

E−urząd dla mieszkańców
Opolszczyzny

Gmina Lewin Brzeski przystąpi−
ła do projektu wraz z pięćdziesię−
cioma siedmioma innymi jednost−
kami samorządowymi województwa
opolskiego. Koordynatorem pro−

jektu był Urząd Marszałkowski Wo−
jewództwa Opolskiego. Realizację
projektu rozpoczęto w 2004 roku a
zakończono początkiem 2008 roku.

Zasadniczym celem projektu jest
realizacja idei społeczeństwa informa−
cyjnego w regionie poprzez zwięk−
szenie dostępu do usług publicznych
on−line oraz zmniejszenie dyspropor−
cji w zakresie dostępu do wykorzysta−
nia internetu w codziennym życiu
społeczno – gospodarczym mieszkań−
ców województwa opolskiego – czyli
w dwóch słowach − umożliwienie
mieszkańcom załatwianie spraw urzę−
dowych nie wychodząc z domu.

W 1 numerze „Wiadomości Le−
wińskich” zdarzył się lapsus –
wśród zdjęć z Dożynek Wojewódz−
kich w Łosiowie umieszczonych na
str. 7 znalazło się piękne zdjęcie
karuzeli. Zdjęcie to, przez nieuwa−
gę, niefortunnie zostało wykorzy−
stane bez zgody autora oraz przy−
pisane innemu autorowi. Tym sa−
mym pragniemy na łamach drugie−
go wydania „Wiadomości Lewiń−
skich” zamieścić przeprosiny oraz
sprostowanie: autorem zdjęcia pt.:
„Prawie jak Disneyland” jest
Sebastian Bar.

Mimo, iż autor twierdzi, że zaj−
muje się fotografią amatorsko i od
niedawna warto obejrzeć inne, rów−
nie ciekawe zdjęcia Sebastiana Bara
w prywatnej galerii fotograficznej na
stronach http://devon.word−
press.com/about − serdecznie za−
praszamy. Naprawdę warto.

Sprostowanie

już po podjęciu decyzji o realizacji za−
dania w dniu 01 lutego na tym felernym
skrzyżowaniu miał miejsce kolejny nie−
bezpieczny wypadek drogowy, w któ−
rym uczestniczyły 2 pojazdy, a dwóm
osobom udzielona została pomoc me−
dyczna.  Zakończenie inwestycji plano−
wane jest jesienią 2008 roku.

Budowa ronda kosztować będzie
około 3,2 mln złotych – głównym be−
neficjentem zadania jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich przy współfinansowa−
niu Starostwa Powiatowego i Gminy
Lewin Brzeski.

Budowa ronda w Lewinie
Po wieloletnich staraniach, dzięki

skutecznym negocjacjom władz Lewi−
na Brzeskiego z Urzędem Marszałkow−
skim, Starostwem Powiatowym oraz
Zarządem Dróg Wojewódzkich zapadła
długo oczekiwana decyzja o budowie
ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki
(droga powiatowa) i Sikorskiego (dro−
ga wojewódzka).

Skrzyżowanie to jest jednym z naj−
bardziej niebezpiecznych miejsc na te−
renie gminy, dochodzi tu bardzo często
do niebezpiecznych kolizji oraz wypad−
ków drogowych – na dowód tych słów

Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Sikorskiego w Lewinie Brzeskim

„Prawie jak Disneyland” − autor:  Sebastian Bar
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przez czas. Obecnie jesteśmy w trak−
cie opracowywania nowego planu bu−
dowy sali gimnastycznej w Łosiowie i
mamy nadzieję, że uda nam się zreali−
zować to zadanie w przeciągu najbliż−
szych 2 lat. Czekamy także na wyniki
weryfikacji wniosków z Funduszu Nor−
weskiego, gdzie w ubiegłym roku  zło−
żyliśmy projekt dotyczący dofinanso−
wania budowy kompleksu gminnych
boisk w Lewinie Brzeskim.

− Wspomniał Pan o ciężarow−
cach z naszej gminy.

− Tak ten sport cieszy się u nas du−
żym zainteresowaniem, a na terenie
gminy mamy 2 ośrodki, w których jest
wiele osób zainteresowanych tą dyscy−
pliną, przy czym ośrodki te różnią się
od siebie diametralnie. A mianowicie
w Skorogoszczy dzięki zapałowi sołty−
sa Chróściny Pana Władysława Górki i
wielu innych osób ze Skorogoszczy i
Chróściny przy szkole podstawowej
funkcjonuje sekcja podnoszenia cięża−
rów organizująca także cykliczne zawo−
dy w tej dyscyplinie. Natomiast w Łosio−
wie prężnie działa bardzo dobrze zor−
ganizowana siłownia prowadzona przez
Łosiowskie Towarzystwo Upowszech−
niania Kultury Fizycznej. Zwieńcze−
niem ich pracy jest organizacja wspa−
niałej imprezy − Otwartych Mistrzostw
o Puchar Burmistrza w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc. Jest to warta podkreśle−
nia impreza, gdyż uczestniczą na niej
zawodnicy z Opolszczyzny oraz Wro−
cławia, osoby fizycznie zdrowe oraz
osoby niepełnosprawne, dla których
takie rozgrywki dają możliwość udo−
wodnienia, jak bardzo wartościowymi
są ludźmi zarówno duchowo jak i spor−
towo.

− Czy z tych wspaniałych wyre−
montowanych i nowopowstałych
obiektów mogą korzystać nie tylko
uczniowie ale i mieszkańcy gminy?

− Oczywiście tak. Wszyscy dyrekto−
rzy wynajmują sale gimnastyczne oso−
bom i organizacjom spoza szkoły. Bo−
iska przy szkole podstawowej w Lewi−
nie są otwarte dla chcących korzystać z
nich w godzinach popołudniowych.
Dużym zainteresowaniem cieszy się
sala gimnastyczna w Skorogoszczy, ale
największe wzięcie ma jednak nowa

hala sportowa
przy gimnazjum
w Lewinie Brze−
skim. Warto do−
dać, że oprócz sa−
mej sali gimna−
stycznej nowy
budynek wypo−
sażony jest w no−
woczesny sprzęt,
szatnie, pryszni−
ce, posiada także
salę do gimnasty−
ki korekcyjnej
oraz siłownię.

− A rekre−
acja, którą także utożsamia się ze
sportem?

− W sferze rekreacji możemy po−
szczycić się bardzo urozmaiconą ofertą.
Mamy ponad 80 km oznakowanych i
przygotowanych tras rowerowych, okre−
sowo wykorzystujemy Nysę Kłodzką do
organizowania spływów kajakowych, a
nasze 3 duże akweny świetnie nadają
się do uprawiania sportów i rekreacji
wodnej. Wspólnie z radnymi Rady Miej−
skiej oraz przy współfinansowaniu Sa−
morządu Mieszkańców Lewina Brze−
skiego udało nam się pozyskać środki
na otwarcie plaży na akwenie w Lewi−
nie Brzeskim, gdzie planujemy kąpieli−
sko z prawdziwego zdarzenia dla dzieci
i dorosłych, na którym bezpieczeństwa
będzie strzegło 3 wykwalifikowanych ra−
towników.

I wrócę tutaj do koni, bo warto pod−
kreślić, że teren gminy sprzyja uprawia−

Sport i rekreacja w gminie
Rozmowę z Zastępcą Burmistrza Lewina Brzeskiego

Leszkiem Pakuła przeprowadziła Urszula Stanisławska − Hunek
kwotę ponad 820 tys. zł, a znajdują się
w nim obok boisk piłkarskich: kort teni−
sowy, boiska do koszykówki i siatków−
ki, 2 stoły do tenisa stołowego oraz sta−
nowiska do rozgrywania partii szachów.

− A co z młodzieżą szkolną i jak−
że ważnym procesem rozwoju du−
cha sportowego?

− To bardzo ważne pytanie, wszak
„czym skorupka za młodu nasiąknie
tym na starość trąci”. Bardzo ważne są
zajęcia szkolno – dydaktyczne, a na
naszym terenie mamy wielu świetnych
nauczycieli wychowania fizycznego.
Możemy się wreszcie pochwalić − do
tego „wreszcie” wrócę za chwilę − że
każda nasza szkoła posiada salę gimna−
styczną. W ubiegłych latach gmina od−
dała do użytku nową salę gimnastyczną
w Skorogoszczy, która od momentu
otwarcia jest oblegana przez amatorów
sportów halowych od świtu do zmierz−
chu. Szkoła podstawowa w Lewinie po−
siada nawet dwie sale gimnastyczne, a
także oddany w ubiegłym roku nowo−
czesny kompleks boisk sportowych
składający się z boiska do piłki ręcznej

o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz
drugie boisko do koszykówki ze sprę−
żystą nawierzchnią poliuretanową i
oświetleniem umożliwiającym korzy−
stanie z obiektów także po zmierzchu.

I wrócę teraz do określenia „wresz−
cie” – mianowicie w grudniu, na Miko−
łaja ubiegłego roku (2007) udało się
nam oddać do użytku halę sportową
przy gimnazjum, która wypełniła lukę

wśród funkcjonujących obiektów spor−
towych w Lewinie i zaspakaja zarazem
najbardziej wygórowane oczekiwania
amatorów sportu.

− Oferta gminy przedstawia się
bogato. Musiała gminę sporo kosz−
tować.

− Aby sprostać wymaganiom i ocze−
kiwaniom społeczności lokalnej w su−
mie w ostatnich latach na infrastrukturę
związaną ze sportem gmina wydała
ponad 10 mln zł. Ale to nie są pełne
koszty związane z utrzymaniem sportu
gminnego na wysokim poziomie. Co−
rocznie dofinansowujemy także bie−
żącą działalność klubów i organizacji
sportowych, na co w 2008 roku prze−
znaczyliśmy prawie 300 tysięcy złotych.

− A jakie są plany na przyszłość?
− Zauważyła Pani zapewne, że nie

wymieniłem Łosiowa, chociaż i Łosiów
posiada salę gimnastyczną. Jest ona
jednak malutka i mocno zniszczona

− Czy lubi Pan sport?
− Jak pewnie każdego mężczyznę

interesuje mnie piłka nożna i koszy−
kówka, a Adam Małysz wciągnął mnie
w skoki narciarskie. Lubię ogólnie spor−
ty zespołowe, które przy ich dokładnym
przyjrzeniu się ze względu na swoją
złożoność i strategie można porównać
do szachów.

− To jak rozkładają się te „spor−
towe szachy” w
gminie?

− Nasza gmina
nie ma pierwszo−
ligowych zespo−
łów, które grają na
arenie krajowej
lub międzynaro−
dowej, ale nie mo−
żemy powiedzieć,
że jesteśmy społe−
czeństwem, które
ucieka od sportu i
rekreacji. W naszej
gminie działa wie−
le klubów piłkar−
skich, drużyn 6−
halowych, dynamicznie rozwija się ama−
torska siatkówka i koszykówka. Mamy
sekcje karate, tenisa stołowego oraz
podnoszenia ciężarów. Nasza gmina ma
wspaniałe tereny do uprawiania sportów
rowerowych. Warto nadmienić, może
jeszcze nie każdy wie, że na naszym te−
renie można uprawiać sporty hippiczne,
a nawet nauczyć się jeździć konno. Jak
widzą Państwo dla każdego coś miłego.

− Czy ten zapał mieszkańców po−
party jest zapleczem umożliwiają−
cym rozwijanie tak szerokich zain−
teresowań mieszkańców?

− Dzięki aktywności sportowej nasze−
go społeczeństwa w gminie wiele się
dzieje w zakresie budowy i rozbudowy
zaplecza sportowego i szkolno−sporto−
wego. Warto wyróżnić tutaj świetną
murawę na Stadionie Klubu Sportowe−
go „Olimpia” w Lewinie Brzeskim, któ−
ra jest uważana za jedną z najlepszych
jakościowo na Opolszczyźnie. Najlep−
szym dowodem na to był rozgrywany w
ubiegłym roku w Lewinie opolski finał
rozgrywek wojewódzkich VII Turnieju
Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”
drużyn piłkarskich dzieci w wieku do lat
10, których zwycięzcy reprezentowali
nasze województwo w finałowych roz−
grywkach w Barcelonie na Camp Nou
w Hiszpanii. Podczas imprezy w Lewi−
nie wystartowało ponad 250 młodych
sportowców. Warto dodać tutaj, że Pa−
tronat honorowy nad rozgrywkami ob−
jęli: Leo Beenhakker – trener Repre−
zentacji Polski, FIFA − Międzynarodo−
wa Federacja Piłki Nożnej oraz Minister−
stwo Sportu i Minister Edukacji Narodo−
wej. Twarzą Turnieju był Jakub Błasz−
czykowski – jeden z najlepszych pol−
skich pomocników, wyróżniający się za−
wodnik w kadrze Reprezentacji Polski.

Drugim bardzo ważnym i świetnie
rozbudowanym ośrodkiem jest piękny
kompleks rekreacyjno – sportowy w
Łosiowie. Został on w ubiegłym roku
oddany do użytku i wybudowany za

cze sportowi, dyrektorzy gminnych pla−
cówek oświatowych, przedstawiciele
szkół z województwa opolskiego i inni.

Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej w lewińskim kościele pa−
rafialnym. Następnie, już na sali, prze−
prowadzono świecką część uroczysto−
ści. Zebranych powitał dyrektor szko−
ły Andrzej Kostrzewa i zaprosił Burmi−
strza Lewina Brzeskiego Annę Twar−
dowską wraz z byłym Burmistrzem Ta−
deuszem Monkiewiczem do uroczy−
stego przecięcia wstęgi otwierającej
salę gimnastyczną. Następnie Pani
Anna Twardowska przedstawiła krótką
historię powstania sali. Gratulacje i po−
dziękowania złożyli także Opolski Ku−
rator Oświaty i Dyrektor Departamen−
tu Kultury, Sportu i Turystyki w Urzę−
dzie Marszałkowskim Województwa
Opolskiego Pan Janusz Wójcik. W trak−
cie uroczystości przedstawiciel firmy
MURBET przeprowadzającej prace
budowlane przekazał Pani Burmistrz
symboliczny klucz do obiektu, który
następnie został przekazany delegacji
uczniowskiej z Gimnazjum.

Organizatorzy zapewnili widzom
także część artystyczną związaną z hi−
storią Olimpiad. Występ naszych mło−
dych artystów zrobił wielkie wrażenie
na zaproszonych gościach, a wśród
opolskich olimpijczyków wzbudził
wzruszenie i podziw.

W ramach uroczystości otwarto tak−
że Klub Olimpijczyka, który funkcjono−
wać będzie przy Gimnazjum w Lewi−
nie Brzeskim. Nasi zaproszeni spor−
towcy uhonorowali nowopowstały klub
podpisami na fladze oraz koszulkach
okolicznościowych upamiętniając w
ten sposób to wydarzenie.

Po uroczystej akademii wszyscy ze−
brani zostali zaproszeni na poczęstunek.

Nowa sala gimnastyczna
w Lewinie otwarta

W dniu 5 grudnia 2007 roku w Lewi−
nie Brzeskim oddano nową salę gimna−
styczną wybudowaną przy gimnazjum.
Sala ta powstała w wyniku adaptacji za−
bytkowego spichlerza a koszt realizacji
wyniósł 4,8 mln złotych, z czego 1,5 mln
było sfinansowane przez Ministerstwo
Sportu.

Od 1999 roku uczniowie czekali na
wybudowanie sali przy gimnazjum i
wreszcie po 8−miu latach się udało! Pro−
jektowaniem zajęła się poprzednia wła−
dza. Obecni włodarze prowadzili i sfina−
lizowali budowę udoskonalając jej nie−
które elementy, takie jak monitoring
czy winda dla osób niepełnospraw−
nych.  

Koncepcja adaptacji zabytkowych
obiektów ma już w gminie swoją histo−
rię. Pierwszym budynkiem powstałym
w ten sposób było Gimnazjum w Lewi−
nie Brzeskim, na które przystosowano
zabytkowy, ale bardzo zniszczony pa−
łac.

Lewińskie gimnazjum wraz z salą
gimnastyczną jest jednym z najpiękniej−
szych kompleksów oświatowych w
Polsce i stanowi niewątpliwą wizytów−
kę naszej gminy. Co więcej te obiekty
stawiają Lewin Brzeski w czołówce
polskich gmin dbających o dziedzictwo
narodowe.

W uroczystościach związanych z
otwarciem sali wzięło udział ponad 300
zaproszonych osób w tym Biskup Wro−
cławski Andrzej Siemieniewski, Staro−
sta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefań−
ski, Burmistrz Lewina Brzeskiego An−
na Twardowska, wiceburmistrz Leszek
Pakuła, Opolski Kurator Oświaty Le−
szek Adam Zając, Przedstawiciel Urzę−
du Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego, olimpijczycy z wojewódz−
twa opolskiego, lewińscy radni, działa−

niu hippingu. Ze względu na wyjątkowy
charakter tego sportu, jego ścisłe powią−
zania z kulturą i tradycją polskiego naro−
du, bezpośredni kontakt i poczucie
wspólnoty pojawiającej się pomiędzy
człowiekiem a koniem pozwolę sobie za−
reklamować Ludowy Klub Jeździecki
„Husaria” i zarazem gospodarstwo agro−
turystyczne Romana Piwko, w którym
można nie tylko pojeździć konno, ale dla
tych, którzy pragnęliby spróbować po
raz pierwszy tego pięknego sportu za 30
zł za godzinę istnieje możliwość indywi−
dualnej nauki jazdy konnej pod bacznym
okiem profesjonalnie przygotowanego
instruktora.

A jak jesteśmy przy zwierzętach to
warto wspomnieć o Lewińskim Kole
Polskiego Związku Wędkarskiego oraz
o Polskim Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych, które mogą poszczycić się
wieloma sukcesami na arenie ponadre−
gionalnej.

− Wiem, że na terenie gminy or−
ganizowanych jest wiele imprez
sportowych.

− Tak, to co wcześniej powiedziałem
musi mieć pokrycie w wielu wydarze−
niach sportowych, których wszystkich
nie sposób wymienić. Są to m.in. Woje−
wódzkie Nocne Biegi Uliczne, turnieje

tenisa stołowego, turnieje piłkarskie,
wspomniane już wcześniej turnieje w
wyciskaniu sztangi leżąc i w podnosze−
niu ciężarów, zawody wędkarskie, Tur−
niej im. J. Sporina, turnieje piłkarskie,
Wojewódzkie Zawody Sportowe Osób
Niepełnosprawnych, loty gołębi pocz−
towych, zawody jeździeckie, Gminna
Liga Siatkówki czy Wojewódzka Inau−
guracja Dni Olimpijczyka w Lewinie
Brzeskim.

− Mówił Pan, że uwielbia sport,
piłkę nożną oraz koszykówkę, ale
wiem, że nie tylko takimi dyscypli−
nami się Pan interesuje.

− Zgadza się. Brakuje mi na terenie
gminy klubów i możliwości gry w bi−
lard, kręgle, ale przede wszystkim spa−
dek popularności i brak klubów gier
strategicznych takich jak brydż i szachy.

− Kończąc naszą rozmowę dzię−
kuję i życzę, aby rozgrywki na tej
trudnej szachownicy jaką jest życie
zakończyły się sukcesem.

− Korzystając z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim
czytelnikom oraz mieszkańcom naszej
gminy udanych i pogodnych Świąt,
zwycięskich „stukanek pisankowych”
oraz zdrowia i sportowej zwinności w
lany poniedziałek.

Kompleks rekreacyjno − sportowy w Łosiowie

Hubertus organizowany przez LKJ w Skorogoszczy

Wnętrze sali gimnastycznej w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim
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Minęło już 50 lat...
− Maria i Marian Kosińscy – Le−

win Brzeski
− Maria i Michał Bąk – Lewin

Brzeski
− Maria i Kazimierz Listowscy –

Łosiów
− Marianna i Władysław Biłyk –

Lewin Brzeski
− Stanisława i Marian Królik – Le−

win Brzeski
− Zuzanna i Stanisław Gierczak –

Lewin Brzeski

Zaproszeni Jubilaci odebrali
swoje odznaczenie z rąk Pani Bur−
mistrz Anny Twardowskiej. Gratu−
lacje i gorące życzenia składali
również Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim –
Mieczysław Adaszyński oraz Kie−
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Lewinie Brzeskim – Urszula Stru−
ska.

Po ceremonii wręczenia medali
świętujące pary małżeńskie wraz
z członkami swoich rodzin w czę−
ści artystycznej przygotowanej
przez lewiński zespół „Sami Swoi”
mogli posłuchać znane i lubiane
melodie oraz anegdoty i żartobli−
we wierszyki.

XXIII Herody w Lewinie
konkursu Jury wyłoniło i nagrodzi−
ło najlepsze zespoły dorosłe jak i
dziecięce. W kategorii zespołów
dorosłych Berło Heroda zdobył
Zespół Teatralny „Faska” z Pio−
trówki, a w kategorii zespołów

W tegorocznym Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Kolędni−
czych Herody wzięło udział 21 in−
scenizacji konkursowych startują−
cych w dwóch kategoriach: zespo−
łów dorosłych (5) oraz zespołów
dziecięcych (16).

Organizatorami imprezy
był Miejsko – Gminny
Dom Kultury w Lewinie
Brzeskim, współorganiza−
torem Urząd Miasta a im−
prezę finansowo wsparł
Urząd Marszałkowski Wo−
jewództwa Opolskiego.

W przeglądzie w sumie
wzięło udział 740 uczestni−
ków. W toku dwudniowego

dziecięcych Zespół „Kolędziołki”
z Kałkowa. Nagrodami rzeczowy−
mi uhonorowano także opiekunów
zespołów kolędniczych oraz wy−
różniających się aktorów.

Nagrody ufundowali:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
Marszałek Województwa Opol−

skiego
Starosta Powiatu Brzeskiego
Bank Spółdzielczy Grodków

– Łosiów
Zakład Usług Budowlanych z

Lewina Brzeskiego
Towarzystwo Przyjaciół Le−

wina
Opolski Oddział PTL

Autorem zdjęcia jest:
Stanisław Usiarczyk „Kurier

Brzeski”

2007 roku. W sierpniu otrzymaliśmy
wstępną decyzję o przyznaniu środ−
ków. Jednakże warunkiem przekaza−
nia pieniędzy było przedłożenie spra−
wozdania merytorycznego i finanso−
wego do Komisji Europejskiej, któ−
re Gmina przesłała w październiku br.
Sprawozdanie zostało zaakceptowane
i tym samym Gmina otrzymała środ−
ki na pokrycie części wydatków zwią−
zanych z podejmowaniem gości z wę−
gierskiego Szegvaru.

Korzystamy z pieniędzy
z Unii Europejskiej

Gmina Lewin Brzeski otrzymała
kwotę 21.480,40 zł z Komisji Euro−
pejskiej na współpracę międzynaro−
dową w ramach programu miasta part−
nerskie (Town Twinning).

Wniosek w wersji anglojęzycznej
na dofinansowanie obchodów 10
rocznicy współpracy polsko – wę−
gierskiej gmina wraz ze szkołą pod−
stawową w Lewinie Brzeskim przy−
gotowała i przesłała już w kwietniu

− Alina i Ryszard Bednarscy −
Kantorowice

− Helena i Henryk Kapinos −
Łosiów

− Zofia i Jan Bacajewscy − Łosiów
− Helena i Antoni Bubel − Łosiów
− Barbara i Czesław Jeleńkow−

scy − Łosiów
− Stanisława i Kazimierz Kula −

Różyna

W dniu 04 lutego 2008r. w Miej−
sko – Gminnym Domu Kultury w
Lewinie Brzeskim odbyła się uro−
czystość wręczenia medali „Za dłu−
goletnie pożycie małżeńskie”
przyznane przez Prezydenta Rze−
czypospolitej Polskiej dla miesz−
kańców miasta i gminy Lewin Brze−
ski, którzy wspólnie przeżyli ze
sobą 50 lat w związku małżeńskim:

KUŹNIA z Lewina Brzeskiego. Ko−
szulka z nadrukiem XVI Finału zosta−
ła wylicytowana za kwotę 230 zł,
miecz rycerski – 250 zł natomiast
piłka z podpisami za kwotę 110 zł.

Na zakończenie XVI Finału trady−
cyjnie wysłaliśmy „Światełko do nie−
ba”, w ramach którego TPL ufundo−
wało 5−cio minutowy pokaz sztucz−
nych ogni. Pokaz ten poprzedził „Ta−
niec ognia” w wykonaniu Bractwa
Rycerskiego KUŹNIA z Lewina Brze−
skiego.

Kwota zebrana w czasie XVI Fina−
łu Wielkiej Orkiestry świątecznej
Pomocy to 5.805,24 zł.

Dziękujemy mieszkańcom Lewina
i nie tylko za tak szczodre serca.

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
w Lewinie

W dniu 13 stycznia 2008 roku
odbył się w Lewinie Brzeskim XVI
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Na koncercie wystąpili
m.in. Kapela Podwórkowa „Lewinia−
cy”, Zespół WEGA oraz zespół RE−
LAX z Opola.

W czasie licytacji można było za−
kupić takie gadżety jak kubek, ko−
szulkę torbę, kalendarze z nadruka−
mi WOŚP, jak również breloczek do
kluczy i zestaw kaset z WOOD−
STOCK, atrakcyjnymi przedmiotami
licytacji były piłka z podpisami Zarzą−
du i zawodników Klubu Sportowego
Olimpia Lewin Brzeski oraz miecz
rycerski ofiarowany przez jednego z
członków Bractwa Rycerskiego

Anioła Róż, która w zeszłym roku
została uroczyście poświęcona i ode−
brana przez uczestników pierwszego
Święta Róży w Różynie m.in. przez
ówczesnego Wicemarszałka Woje−
wództwa Opolskiego a obecnego
Wojewody Opolskiego Pana Ryszar−
da Wilczyńskiego i posłankę Danutę
Jazłowiecką.

W tym roku, poza tradycyjnymi ob−
c h o d a m i ,
mieszkańcy
planują pre−
zentację do−
robku kulinar−
nego wsi, któ−
ry oczywiście
będzie miał
związek z ró−
żami i zaser−
wują nalewki,
wina, powidła
i inne smako−
witości spod
znaku „płatka
róży”.

Już teraz
serdecznie
zapraszamy
na wesołe –
różą pachnące
święto.

Różyna – miejscowość
różą kwitnąca

że impreza ta będzie miała jeszcze
szerszy charakter i zapowiadają od−
wiedziny najwyższych urzędników
państwowych.

Różyna słynie już jako miejsco−
wość usłana różami − w zeszłym roku
mieszkańcy na terenie wsi posadzili
500 różnego gatunku krzewów, a w
tym roku planują zasadzić kolejne
2.500 róż na terenach sołeckich –
wzdłuż drogi
w i e j s k i e j ,
wokół ko−
ścioła na
skarpie, na
wiejskim bo−
isku i placu
zabaw. Cie−
k a w o s t k ą
jest, że krze−
wy finanso−
wane będą
m.in. przez
Unię Euro−
pejską.

Nad Ró−
żyną symbo−
liczną opiekę
sprawuje za−
projektowa−
na i umiesz−
czona u wrót
wsi statua

31.05.2008 III Wojewódz−
kie Zawody Sportowe Osób Nie−
pełnosprawnych „Paraolimpiada”

CZERWIEC 2008
07.06.2008 Festyn w Mikolinie
14.06.2008 Święto Róży w

Różynie
21.06.2008 Dni Otwartych

Drzwi w OODR w Łosiowie
24.06.2008 Noc Świętojańska
28.06.2008 Festyn w Chró−

ścinie

16 − 18.05.2008 Dni Lewina
18.05.2008 Turniej Sołectw
24.05.2008 Festyn w Borkowi−

cach
24 − 25.05.2008 I Zjazd Mo−

tocyklowy w Lewinie Brzeskim
25.05.2008  Festyn rodzinny w

Przedszkolu Publicznym nr 1
31.05.2008 Festyn w Oldrzy−

szowicach

KWIECIEŃ 2008
09.04.2008 Wojewódzka In−

auguracja Dni Olimpijczyka w Le−
winie Brzeskim„Dni Olimpijczyka”
organizowane przy gimnazjum

MAJ 2008
01.05.2008 Wojewódzkie

Nocne Biegi Uliczne
10 – 11.05.2008 Wiosna

kwiatów w OODR w Łosiowie

Wykaz imprez II kawrtał 2008

Święta Róży w Różynie, które ma
szansę stać się imprezą o znaczeniu
co najmniej wojewódzkim.

W ubiegłym roku Różyna podczas
Święta Róży gościła przedstawicieli
gminy, powiatu i  województwa. W
tym roku organizatorzy zapewniają,

Mieszkańcy miejscowości z gmi−
ny Lewin Brzeski wykazują coraz
większe zainteresowanie integracją
oraz pokazywaniem niemałego do−
robku swoich społeczności lokal−
nych szerszemu gronu odbiorców.
Coraz bardziej popularne zaczyna
być organizowanie imprez o znacze−
niu ponadgminnym. Ta zmiana w
postrzeganiu swojej wsi jest po−
chodną przystąpienia 80 % gmin−
nych miejscowości do Programu
„Odnowa wsi”. Szczególnie wyróż−
niającym się  nurtem tego progra−
mu jest idea tworzenia „wsi tema−
tycznych”, których znaczenie może
urosnąć do poziomu ponadregional−
nego. Tak dzieje się w przypadku Święto Róży, autor St. Usiarczyk, Kurier Brzeski Różyna−Anioł Róż, autor St. Usiarczyk, Kurier Brzeski

Delegacja przedstawicieli Szegvaru/Węgry w Lewinie Brzeskim

Wręczenie medali z okazji 50−lecia pożycia małżeńskiego

Zespół „FASKA” z Piotrówki
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ABC dotacji dla firm
zatrudnionych pracowników. Dlatego
przed przystąpieniem do opracowania
projektu warto zastanowić się czy je−
steśmy w stanie zapewnić trwałość pro−
jektu, nie narażając się na konsekwen−
cje podjęcia zbyt pochopnych decyzji.

Bez pieniędzy nie wybieraj się
po euro

Fundusze unijne dla przedsię−
biorstw działają na zasadzie refundacji
kosztów, co oznacza brak możliwości
uzyskania wnioskowanej kwoty przed
rozpoczęciem inwestycji. Przystępując
do funduszy musimy wykazać, iż dys−
ponujemy stuprocentowymi środkami
niezbędnymi do realizacji planowanej
inwestycji. Skąd je mamy? Nie ma zna−
czenia! Mogą być z przysłowiowej skar−
pety lub z banku.

To nieprawda, że pieniędzy jest
mało a dotacje dostają

nieliczni
Opolscy samorządowcy w skali kra−

ju okazali się najhojniejsi dla biznesu.
Zaplanowali, że aż 34% z przyznanych
im funduszy zostanie wydanych mię−
dzy innymi na działania takie, jak dota−
cje inwestycyjne dla firm. To sygnał
dla przedsiębiorstw, że wielkość spo−
dziewanych środków przeznaczonych
dla firm jest znaczna, a ich spożytkowa−
nie na inwestycje zależy tylko i wyłącz−
nie od aktywności samych przedsię−
biorców. Jedno jest pewne: dotacji nie
dostanie ten, który o nią nie wystąpi.

Najlepszy doradca – po
sąsiedzku

Zatem dobierając firmę, która ma
nam sporządzić wniosek projektowy,
nie należy liczyć na okazję. Warto
sprawdzić jej historię, doświadczenie
w doradztwie, ocenić jej potencjał
(choćby po tym, czy ma możliwość ob−
sługi większej ilości firm). W praktyce
bardzo ważne okazuje się również to,
by była to firma działająca w pobliżu,

lecz również utratę szans na złożenie
projektu do właściwego programu.

Dotacja tylko na konkretny i
określony cel

Często otrzymanie dotacji inwesty−
cyjnej jest hamowane przez brak odpo−
wiednich dokumentów lub zbyt ogólne
określenie przeznaczenia spodziewanej
pomocy. Należy pamiętać, iż przygoto−
wanie się do projektu niejednokrotnie
wymaga kilkumiesięcznych starań ze
strony przedsiębiorcy. Najwięcej cza−
su potrzeba na stworzenie dokumentów
bazowych, takich jak projekty budow−
lane, kosztorysy, raporty oddziaływania
na środowisko, etc. Tylko posiadanie
takich dokumentów daje nam prawdzi−
wy obraz planowanej inwestycji, a co
za tym idzie – jej rozmiar i wielkość fi−
nansową, a to przecież właśnie o pie−
niądze chodzi w dotacjach.

Nie można również zapominać o
ewentualnej wizycie w banku, która ze
spodziewanych kilku dni może przero−
dzić się w kilka tygodni.

Zatrudnisz – dostaniesz
W niektórych programach dla przed−

siębiorstw otrzymanie dofinansowania
jest uzależnione od spełnienia obowiąz−
ku związanego z zatrudnieniem nowych
pracowników; z kolei w innych taki ry−
gor nie występuje. Jednak ze względu
na punktację nie mamy szans na dota−
cję, gdy nie zakładamy wzrostu zatrud−
nienia w naszym zakładzie.

Projekt na trzy lata
Trwałość projektu dla przedsiębior−

ców wynosi trzy lub pięć lat. To często
odstrasza część podmiotów zaintereso−
wanych pozyskaniem dotacji, dla któ−
rych ten okres stanowi zbyt rygorystycz−
ny warunek. Należy pamiętać, iż fundu−
sze unijne charakteryzują się koniecz−
nością utrzymania ciągłości celu projek−
tu. Co ważne – nie dotyczy to wyłącz−
nie celu projektu, lecz również nowo−

Już od roku na terenie Lewina Brze−
skiego funkcjonuje Centrum Informa−
cji Europejskiej.  Do tego czasu udzie−
lane były mieszkańcom naszej Gminy
porady  dotyczące  programów Unii
Europejskiej ukierunkowanych dla
przedsiębiorców oraz dla osób pragną−
cych rozpocząć prowadzenie działalno−
ści gospodarczej. Wielu z mieszkańców
naszej Gminy podjęło decyzje o apli−
kowaniu o dotacje inwestycyjne dla
przedsiębiorstw do Regionalnego Pro−
gramu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007−2013. Jednak
największym zainteresowaniem cieszą
się niezmiennie środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, które w
obecnym okresie programowania się−
gają nawet do 80 tyś zł. Wszystkich za−
interesowanych skorzystaniem ze środ−
ków unijnych zapraszamy w każdy wto−
rek i w czwartek do naszego centrum
w godzinach od 16 do 18.

Przed odwiedzeniem naszego Cen−
trum warto jednak znać ABC DOTACJI
DLA FIRM, ORAZ OSÓB FIZYCZNY
PLANUJACYCH ROZPOCZĘCIE
DZIALANOŚCI GOSPODARCZEJ,
CZYLI O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
STARAJĄC SIĘ O ŚRODKI UE

Wieś czy miasto – to ma
znaczenie

Przystępując do wyścigu po fundu−
sze unijne, należy pamiętać o właści−
wym rozpoznaniu programu, z które−
go możemy skorzystać. Fundusze unij−
ne podzieliły nasz region na miejsco−
wości do i powyżej 5 000 mieszkańców.
Co do zasady oznacza to, iż w przypad−
ku wyłącznie miroprzedsiębiorstwa
początkowa identyfikacja potencjalne−
go programu może zakończyć się ode−
słaniem nas do innego źródła dofinan−
sowania. To z kolei może spowodować
nie tylko stratę pieniędzy, które prze−
znaczyliśmy na tzw. „tanie doradztwo”,

− organizacja szkoleń tematycz−
nych.

Największe zadania
zrealizowane były w:

Borkowicach – remont kaplicy;
Chróścinie − budowa boiska sporto−

wego;
Jasionie – wykonanie miejsca spo−

tkań w celach sakralnych i integrujących
poprzez rewitalizację terenu wokół
krzyża – montaż dzwonnicy;

Łosiowie – wykonanie oświetlenia
na boisku sportowym;

Mikolinie – wykonanie obelisku
upamiętniającego powstanie Mikolina;

Oldrzyszowicach – budowa kapli−
cy pogrzebowej;

Przeczy – stworzenie Mini Cen−
trum internetowego w wiejskiej biblio−
tece;

Różynie – wykonanie rzeźby Anio−
ła Róż;

„Odnowa wsi” w
gminie w 2007 roku

Program „Odnowa wsi w woje−
wództwie opolskim” wśród miesz−
kańców naszej gminy cieszy się
wielkim zainteresowaniem. Uczest−
niczy w nim już 80 % sołectw. W
2007 roku dołączyły do niego Bor−
kowice, Chróścina, Kantorowice,
Mikolin, Nowa Wieś Mała, Sarny
Małe i Stroszowice. Najdłużej nato−
miast z dobrodziejstw programu ko−
rzystają Łosiów i Przecza, które już
w 1997 roku zdecydowały się do
niego przystąpić.

O wadze „Odnowy wsi” dla roz−
woju naszych sołectw świadczą zre−
alizowane przez nie zadania w 2007
roku. Były to:

− wiejskie festyny i zabawy oko−
licznościowe;

− inwentaryzacje zabytków i za−
sobów wsi;

− remonty świe−
tlic i zabytków
wiejskich;

− udział w im−
prezach gmin−
nych (turniej so−
łectw, dożynki i
inne);

− organizacja
imprez o znacze−
niu ponad gmin−
nym;

− budowa ele−
mentów małej ar−
chitektury oraz
obiektów sporto−
wych;

najlepiej z tego samego regionu, bo
taka jest zawsze blisko przedsiębiorcy.
Ma to szczególne znaczenie w sytu−
acjach, gdy zachodzi konieczność donie−
sienia jakiegoś załącznika lub wniesie−
nia poprawki na etapie dokonywania
oceny formalnej projektu (kontakt z
firmą na drugim końcu Polski może
okazać się znacznie utrudniony a cza−
sem wręcz niemożliwy).

Bezrobotny do urzędu pracy
Osoby bezrobotne musza być świa−

dome, że dla nich środki znajdują się w
dyspozycji Powiatowych Urzędów Pra−
cy i sięgają do 13 tyś zł. Tutaj niestety
nie spełnimy naszych , marzeń związa−
nych z zakupem środka transportu.
Rozliczenie naszej aktywności gospo−
darczej następuje po roku, a urząd ocze−
kuje funkcjonowania podmiotu.

Pracujący, uczący się − do
Kapitału Ludzkiego

Osoby, które nie prowadzą działalno−
ści gospodarczej lub nie prowadziły jej
od roku mogą skorzystać ze znacznie
większych dotacji sięgających 40 tys. zł.

W ramach działania 6.2 PO KL. Środki
te wsparte są dodatkowo tzw. pomo−
stówką, którą przedsiębiorca otrzymu−
je przez okres do roku czasu i wynosi
ona około 700 zł na miesiąc. Zakres za−
kupów jest w tym przypadku nieogra−
niczony i może dotyczyć również za−
kupu samochodu.

Kapitał Ludzki ma jednak
swoje złe strony

Przystępując do dotacji inicjujących
rozpoczęcie dzielności gospodarczej
należy liczyć się z dwu letnią karencją
na korzystanie z dotacji inwestycyjnych
dla MSP. To może pokrzyżować nam
plany gdy się okaże, że interes rozwija
się nad wyraz dobrze a my nie może−
my postarać się o dodatkowe środki
dotacyjne. Wtedy pozostanie nam tyl−
ko przyglądać się jak inni z naszej bran−
ży realizują swoje inwestycje przy wy−
korzystaniu np. Regionalnego Progra−
mu Operacyjnego Województwa Opol−
skiego.

Przez zakamarki i zakręty dotacji dla
firm przeprowadził nas Pan Jan Klim−
kiewicz, konsultant  Centrum Informa−
cji Europejskiej.

Mieszkańców i przedsiębiorców
zainteresowanych konsultacją zapra−
szamy do siedziby CIE, przy ul. Rynek
26 tel. 77 424 66 45 lub 424 66 66.
Bezpośredni kontakt z konsultantem –
tel. 510246232.

Stroszowicach – remont świetlicy
wiejskiej;

Strzelnikach – obchody Europej−
skich Dni Dziedzictwa.

W sumie w 2007 roku w gminie zre−
alizowano ponad 100 zadań (bez zadań
inwestycyjnych) na kwotę 384.625 zł,
w tym wkład wszystkich sołectw wy−
niósł 308.376 zł, a wkład finansowy
gminy 76.249 zł.

Od 1997 roku mieszkańcy wsi
uczestniczących w Programie „Odno−
wa wsi” uzyskali wiele nowych obiek−
tów użyteczności publicznej. Z unijne−
go Sektorowego Programu Operacyj−
nego związanego z działaniami doty−
czącymi odnowy wsi zrealizowano za−
gospodarowanie terenów rekreacyjno
– sportowych „Góry Miłości” w Łosio−
wie, rewitalizację zabytkowych parków
w Oldrzyszowicach i Skorogoszczy,
rozbudowano kościół pw. św. Barba−
ry oraz zagospodarowano wjazd do
wsi wraz z kaplicą w Przeczy, przepro−
wadzono remont zabytkowego kościo−
ła w Strzelnikach, przeprowadzono bu−
dowę kaplicy pogrzebowej w Oldrzy−
szowicach oraz wspierano obchody
ważnych imprez o charakterze ponad

gminnych (Europej−
skie Dni Dziedzic−
twa w Strzelnikach i
Festyn Jakubowy w
Skorogoszczy).

Wysiłki miesz−
kańców naszej gmi−
ny uczestniczących
w Programie zosta−
ły docenione przez
Kapitułę Konkursu
„Piękna wieś opol−
ska”, która w 2007
roku przyznała wsi
Łosiów II miejsce w
konkursie.

zostali: Gospodarstwo Agrotury−
styczne „U Uli” z Kantorowic oraz
Gospodarstwo Agroturystyczne
funkcjonujące przy Stajni Koni Spor−
towych w Skorogoszczy. Nagrody w
postaci obrazu pt.: „Amazonka” autor−
stwa E.Domańskiego oraz komple−
tu naczyń ufundowanych przez Bur−
mistrza Lewina Brzeskiego Annę
Twardowską odebrali prowadzący
gospodarstwa: Pani Urszula Fornal
oraz Roman Piwko.

Więcej o gospodarstwach agrotu−
rystycznych znaleźć można na stro−
nie www.lewin−brzeski.pl.

Nagrodzone
gospodarstwa
agroturystyczne

21 lutego 2008 roku w Sali Stro−
powej Brzeskiego Ratusza odbyło się
coroczne podsumowanie postępu
rolniczego, którego organizatorem
jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rol−
niczego w Łosiowie.

Spotkanie organizowane dla rolni−
ków z powiatu brzeskiego było zna−
komitą okazją do uhonorowania wy−
różniających się gospodarstw z tere−
nu gminy Lewin Brzeski.

W tym roku Burmistrz Lewina
Brzeskiego odznaczyła najlepiej funk−
cjonujące gospodarstwa agrotury−
styczne z terenu gminy. Laureatami

Pokój kominkowy Gospodarstwo agroturystyczne „U Uli”

Gospodarstwo agroturystyczne Romana Piwki w SkorogoszczyIzba regionalna w Wilii 19 w Strzelnikach
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miał ponad 60 lat, a najmłodszy uczest−
nik ukończył zaledwie 4 lata. W mi−
strzostwach uczestniczyli także niepeł−
nosprawni, dla których tego typu im−
preza jest jednym z niewielu sposobów
sprawdzenia się i współzawodnictwa.
Mistrzostwom towarzyszył silny duch
sportowy, co było widoczne przy
ogromnym przejęciu i zaangażowaniu
wszystkich zawodników.

Impreza udała się znakomicie i
wszyscy uczestnicy bawili się dosko−
nale o czym świadczy fakt bardzo du−
żej frekwencji publiczności do same−
go końca trwania Mistrzostw. 

Mistrzostwa o Puchar
Burmistrza w
wyciskaniu ciężarów

W dniu 09 grudnia w Łosiowie od−
były się II Otwarte Mistrzostwa o Pu−
char Burmistrza Lewina Brzeskiego w
wyciskaniu sztangi leżąc. Imprezę
współorganizowali Burmistrz Lewina
Brzeskiego, Łosiowskie Towarzystwo
Upowszechnienia Kultury Fizycznej i
Dom Kultury w Łosiowie. 

W zawodach wzięło udział ponad 60−
ciu zawodników w różnych katego−
riach wiekowych. Dyscyplina jest bar−
dzo młoda, ale już cieszy się dużą po−
pularnością, między innymi dlatego,
że może ją uprawiać niemal każdy. Na
mistrzostwach najstarszy uczestnik

Olimpia, feniks z niedoli
W porównaniu z rundą jesienną żad−

nego nazwiska z listy zawodników nie
ubyło, do kadry dołączyło natomiast 3
wartościowych piłkarzy. Nie można
jednak powiedzieć o swoistym rozpa−
saniu transferowym, gdyż są to nazwi−
ska, które z Olimpią związane są od dłuż−
szego czasu: Daniel Wolny (który nie−
udanie zakończył pobyt w szkółce Za−
głębia Lubin), a także Sławomir Szkuta
i Michał Żagiel (wznowili treningi). Te
wzmocnienia utwierdzają, że szkielet
drużyny złożony jest przede wszystkim
z młodych wychowanków klubu, ponad
to są to oczywiste wzmocnienia, które
przyniosą z pewnością większą rywali−
zację o miejsce w bramce, środku pola,
oraz linii ataku. Tym samym trener To−

maszew−
ski będzie
m i a ł
twardszy
orzech do
zgryzienia
kogo de−
sygnować
do gry w
podstawo−
wej jede−
n a s t c e .

Wszelkie wątpliwości zostaną rozwia−
ne podczas tygodniowego obozu w
Głuchołazach (od 2 do 9 marca), gdzie
ostatecznie wykrystalizuje się ligowy
skład.

Wierzę głęboko, że nasz mały
klub, z małego miasteczka ma przed
sobą rundę przełomową, choć z całą
pewnością niesamowicie ciężką.
Wierzę, że runda ta wraz z grą Olim−
pii z zmieni coś w obyczajowości
miasta i jego mieszkańców, wpłynie
pozytywnie na jego rozwój i ukształ−
tuje nowy trend w jego życiu. Mam
nadzieję, że nic nie odłoży w czasie
trwającej od dwóch lat powolnej
zmiany na lepsze, a jeśli los pozwo−
li, a ludzie którzy całym sercem sym−
patyzują z Olimpią dołożą starań już
wiosną br. wspólnie będziemy cie−
szyć się z historycznej chwili, dum−
nie patrząc w przyszłość.

Mateusz Woszczyk

Można by rzec, że runda jesienna w
wykonaniu zawodników Olimpii była
niezwykła. Styl w jakim zespół z Lewi−
na Brzeskiego zdobywał ligowe punk−
ty, ale przede wszystkim przodownic−
two w tabeli Klasy Okręgowej może
wzbudzać wiele pozytywnych emocji.
Emocji, których w lewińskiej piłce w
ostatnich latach piłkarze zwykli dawać
kibicom – ujmijmy to – w ilościach naj−
mniejszych.

Dziś w przededniu rozpoczęcia run−
dy wiosennej Olimpia Lewin Brzeski
stoi przed historyczną szansą awansu do
4−tej ligi opolskiej. Pomimo banalności
tych słów, jest to sposobność niezwy−
kle ciężka do przecenienia dla zawod−
ników, kibiców, czy może osób, które
pracują na
obecną po−
zycję dru−
żyny. Oto
b o w i e m
jest to oka−
zja by zna−
leźć się w
futbolowej
e l i c i e
Opolszczy−
zny, a prze−
rwa zimowa winna posłużyć zawodni−
kom jako doskonały interwał, by w
pocie czoła przygotować się do walki o
upragniony awans.

Lewinianie rozpoczęli przygotowa−
nia do rundy wiosennej 14 stycznia tre−
nując 3 razy w tygodniu, pracując w tym
czasie nad siłą, wytrzymałością i inny−
mi czysto−piłkarskimi elementami tegoż
rzemiosła, o których nie warto się wię−
cej rozpisywać. Każdy przepracowany
tydzień kończył się naturalnie meczem
kontrolnym. W tychże zespół prowa−
dzony przez grającego trenera Rafała
Tomaszewskiego prezentował się ko−
rzystnie, gładko ogrywając zespoły A−
klasowe, a doznając zaledwie jednej
straty punktowej (remis 4:4 z GKS
Grodków), a i wynik ten przyszedł nie−
jako niczym zimny prysznic− adekwat−
nie w czasie, otóż zaraz po dość nieocze−
kiwanym – przynajmniej dla niektórych
– zwycięstwie 3:1 nad trzecioligowym
Skalnikiem Gracze.

IX Turniej Tenisa
Stołowego w Łosiowie

Gimnazjum – dziewczęta:
1m. Jolanta Olejniczak – Jasiona
2m. Katarzyna Świder – Łosiów
3m. Monika Mazurkiewicz – Łosiów

Gimnazjum – chłopcy:
1m. Krzysztof Szewerniak – Łosiów

2m. Dawid Kałuża – Niewodniki
3m. Mateusz Majcher – Sławice

Szkoły średnie i młodsi:
1m. Krzysztof Szewerniak – Łosiów
2m. Paweł Ziomek – Łosiów
3m. Wojciech Sierakowski –

Łosiów

Dorośli:
1m. Andrzej Banik – Strzelniki
2m. Piotr Barszcz – Łosiów
3m. Dariusz Adamus – Ptakowice

W dniach 1 i 2 marca w Łosio−
wie odbył się dziewiąty turniej te−
nisa stołowego. Dzięki sponsorom
każdy uczestnik zawodów otrzy−
mał drobny upominek, a najlepsi
puchary i dyplomy.

 Turniej ten co roku wspierają:
Urząd Miejski w Lewinie Brze−
skim, Bank Spółdzielczy Grodków
– Łosiów, Zakład oponiarski „Bo−
lek” z Łosiowa oraz sklep spożyw−
czy Lewiatan w Łosiowie.

WYNIKI TURNIEJÓW

Szkoła Podstawowa kl. IV i
młodsi:

1m. Konrad Żmuda – Różyna
2m. Patryk Żmuda – Różyna
3m. Patryk Stankiewicz – Łosiów

Szkoła Podstawowa kl. V i VI:
1m. Łukasz Wojnarowski – Ró−

żyna
2m. Radosław Moor – Łosiów
3m. Michał Adamus – Ptakowice

W pierwszym półroczu b.r. na
Rynku w Lewinie Brzeskim zosta−
nie utworzony nowoczesny sys−
tem monitorujący.

 Jest to pierwszy etap programu
monitorującego najważniejsze
punkty w Gminie, który z pewno−
ścią wpłynie na poprawę bezpie−
czeństwa − mówi wiceburmistrz Le−
szek Pakuła.

Wkrótce zostanie wyłoniona fir−
ma, która będzie budować w na−
szej gminie system monitoringu.
Docelowo ma on być zainstalowa−
ny we wszystkich najważniejszych
punktach gminy Lewin Brzeski.
Obraz z każdej kamery będzie od−
rębnie rejestrowany, natomiast
konsola do bezpośredniego pod−
glądu ma być docelowo zainstalo−
wana w komisariacie Policji.

Będzie bezpieczniej –
monitoring w gminie

wadzonym przez Stefana Fałka
oraz z Klubu Sportowego Budow−
lani w Opolu prowadzonego przez
Bolesława Kardela. Organizatorzy
przewidzieli wręczenie 4 pucha−
rów – Pucharu Burmistrza Lewina
Brzeskiego, Pucharu Dyrektora
Szkoły podstawowej w Skorogosz−
czy, Pucharu dla uczestniczki tur−
nieju oraz Pucharu dla najmłodsze−
go zawodnika zawodów. W zawo−
dach wysoką klasę pokazali zawod−
nicy ze Skorogoszczy – 3 braci
Fiałka – Marcin, Paweł i Mateusz.
Ozdobą zawodów był reprezentant
KS Budowlani – Paweł Koszłaka,
którego dotychczasowym życio−
wym sukcesem było uzyskanie 5
miejsca w Europie wśród zawod−
ników do 17 roku życia. On też
otrzymał nagrodę pieniężną ufun−
dowaną przez firmę Juli−spec z
Opola.

Sekcja podnoszenia ciężarów
funkcjonuje przy PSP w Skoro−
goszczy już od 2005 roku dzięki
zaangażowaniu byłego zawodnika
Klubu Sportowego Budowlani w
Opolu. Dzięki życzliwości dyrek−
tora KS Budowlani – Pana Ryszar−
da Szewczyka został wyposażona
w sprzęt niezbędny do podnosze−
nia ciężarów.

A w Skorogoszczy
dźwigają ciężary

rogoszczy prowadzona przez byłe−
go zawodnika Klubu Sportowego
Budowlani Opole – Pana Władysła−
wa Górkę. W turnieju wzięli udział
zawodnicy ze skorogoskiej sekcji,
z klubu funkcjonującego przy Miej−
skim Ośrodku Sportu w Opolu pro−

1 marca w szkole podstawowej
w Skorogoszczy odbył się I Tur−
niej w Podnoszeniu Ciężarów o
Puchar Burmistrza Lewina Brze−
skiego. Organizatorem imprezy
była sekcja podnoszenia ciężarów
przy szkole podstawowej w Sko−

Zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów w Skorogoszczy

Wręczenie medali laureatom

Skład drużyny „Olimpia Lewin Brzeski”

IX Turniej Tenisa Stołowego

Rynek w Lewinie Brzeskim
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Sprawozdanie ze
sprzedaży mienia
komunalnego w Lewinie
Brzeskim

ha) i grunty na cele rolne i inne  −
11 działek (0,2919 ha).

Sprzedano także 3 nieruchomo−
ści zabudowane garażami w Lewi−
nie Brzeskim, Chróścinie oraz bu−
dynek byłej szkoły w Sarnach Ma−
łych wraz z gruntem.

W sumie gmina na sprzedaży nie−
ruchomości i dzierżawach uzyskała
dochód prawie 2,1 mln złotych.

Największy dochód gmina uzy−
skała ze sprzedaży 2 działek prze−
mysłowych o powierzchni 2,58 ha
przeznaczonych pod rzemiosło o
charakterze produkcyjno – usługo−
wym w Lewinie Brzeskim za kwotę
516.780 zł oraz za sprzedaż terenów
pod budownictwo wielorodzinne
(działka o powierzchni 0,4070 ha)
za kwotę 345.000 zł.

W tym roku gmina Lewin Brze−
ski ze sprzedaży mienia komunal−
nego zyskała prawie 2,1 mln zło−
tych. Tak dużych wpływów nie no−
towano od kilku lat.

W związku z zakończeniem roku
kalendarzowego w urzędzie gminy
dokonuje się podsumowań działal−
ności za 2007 rok. Jako pierwszy ta−
kich podsumowań dokonał Wydział
Rolnictwa i Gospodarki Nierucho−
mościami. W wyniku całorocznych
prac sprzedano 26 mieszkań komu−
nalnych oraz nieruchomości grunto−
we przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe – 18 działek (1,3 ha),
gruntów pod działalność gospo−
darczą – 10 działek (3,7 ha), grunty
pod rekreację – 6 działek (0,1638

Pomóżmy Im w Lewinie
Brzeskim

ściuszki 52, który wyremontowa−
ło i przystosowało do prowadzenia
rehabilitacji ruchowej, psycholo−
gicznej i logopedycznej dla dzie−
ci i młodzieży niepełnosprawnej.

Jednym z większych zadań, któ−
re Stowarzyszenie realizuje od 17
stycznia 2000 r. i prowadzi do dnia
dzisiejszego jest działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Obecnie Warsztat Terapii Zajęcio−
wej w Lewinie Brzeskim przysto−
sowany jest dla 25 uczestników.
Jest placówką pobytu dziennego,
czynną w godz. 7:00−15:00 od po−
niedziałku do piątku. Uczestnika−
mi Warsztatu są osoby powyżej 18
roku życia.

Celem Warsztatu jest rehabili−
tacja społeczna i zawodowa zmie−
rzająca do ogólnego rozwoju i po−
prawy sprawności każdego uczest−
nika, niezbędnych do możliwie
niezależnego, samodzielnego i
aktywnego życia. W pracy tera−
peutycznej najważniejsze jest
przystosowanie społeczno−zawo−
dowe osób niepełnosprawnych
oraz osiągnięcie najwyższego po−
ziomu ich dojrzałości społecznej i
samodzielności.

Rehabilitacja uczestników odby−
wa się poprzez terapię zajęciową
w pięciu pracowniach: komputero−
wej, rękodzieła, gospodarstwa do−
mowego, zajęć ogólnorozwojo−
wych oraz aktywności zawodowej
pod kierunkiem instruktorów tera−
pii zajęciowej. Równolegle pro−

− prowadzenie Warsztatu Tera−
pii Zajęciowej,

− organizowanie różnego rodza−
ju imprez kulturalnych, sporto−
wych i turystycznych.

Stowarzyszenie było między in−
nymi współorganizatorem imprez:
„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Szczę−
śliwe dzieci dziś i jutro”, „Tu jest
nasze miejsce, tu jest nasz dom” i
„Wojewódzkie Zawody Sportowe
Osób Niepełnosprawnych” pod
honorowym patronatem posła na
Sejm RP Pana Tadeusza Jarmuzie−
wicza, organizowanych w cyklu
dwuletnim. Co najmniej raz w roku
Stowarzyszenie organizuje dla
swych członków wycieczkę krajo−
znawczą.

Na w/w działania Stowarzysze−
nie pozyskuje środki w wysoko−
ści ok. 80% z Państwowego Fun−
duszu Rehabilitacji Osób Niepeł−
nosprawnych. Pozostałe środki
Stowarzyszenie pozyskuje ze Sta−
rostwa Powiatowego w Brzegu,
Urzędu Miejskiego w Lewinie
Brzeskim, od przedsiębiorców
oraz osób prywatnych, które wspo−
magają  nasze działania poprzez
darowizny bądź też przekazanie
1% podatku.

W listopadzie 2007 r. Stowarzy−
szenie pozyskało z Urzędu Gminy
Lewin Brzeski lokal przy ul. Ko−

R E K L A M A

Stowarzyszenie Przyjaciół i
Osób Niepełnosprawnych „Pomóż−
my Im” w Lewinie Brzeskim po−
wstało z inicjatywy rodziców dzie−
ci niepełnosprawnych w roku
1998. Jest pozarządową organizacją
pożytku publicznego, która utrzy−
muje się ze składek i darowizn.

Stowarzyszeniem kieruje 4 oso−
bowy Zarząd w składzie: Pan Ro−
bert Laszuk − Prezes, Pani Stefania
Iwanicka − zastępca Prezesa, Pani
Teresa Błaszko – Skarbnik oraz
Pani Danuta Sobczyk. Praca Zarzą−
du opiera się na społecznym wy−
konywaniu swoich obowiązków.

Celem nadrzędnym Stowarzy−
szenia jest udzielanie pomocy oso−
bom niepełnosprawnym i ich ro−
dzinom. Cel ten jest realizowany
poprzez różnego rodzaju działania,
takie jak:

− prowadzenie rehabilitacji ru−
chowej, logopedycznej i psycholo−
gicznej dla dzieci i młodzieży nie−
pełnosprawnej, jak też  niepełno−
sprawnych osób dorosłych,

− prowadzenie zajęć opiekuńczo−
wychowawczych dla dzieci przed−
szkolnych,

− prowadzenie zajęć integracyj−
nych dla dzieci i młodzieży nie ob−
jętych uczestnictwem w Warsztacie
Terapii Zajęciowej,

wadzona jest terapia ruchowa pod
kierunkiem specjalistów do spraw
rehabilitacji.

Dzięki rehabilitacji prowadzonej
w Warsztacie osoby niepełno−
sprawne mają możliwość uczestni−
czenia w życiu społecznym, co
sprawia, że stają się bardziej samo−

dzielne i sprawniej funkcjonują w
środowisku.

Stowarzyszenie Przyjaciół i
Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” w Lewinie

Brzeskim
KRS 0000031294
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interesowaniem i zawsze zaintereso−
wanie uczestnictwem wśród artystów
jest większe niż nasze skromne możli−
wości lokalowe. Dziesięcioletni już do−
robek plastyków można oglądać na sta−
łej wystawie w Domu Kultury.

Równie interesującą imprezą orga−
nizowaną przez pracowników kultury
jest Wojewódzki Przegląd Zespołów
Kolędniczych HERODY. Impreza ta ma
już swoją tradycję – w tym roku obył
się już XXIII przegląd i nieprzerwanie
cieszy się dużym zainteresowaniem
zarówno uczestników jak i publiczno−
ści. Zadaniem imprezy jest podtrzyma−
nie tradycji kolędniczych na Śląsku
Opolskim oraz zachęcenie młodych lu−
dzi do pielęgnowania tradycji ogólno−
polskich i lokalnych.

Do tej pory w ofercie Domu Kultu−
ry nie było również propozycji skiero−
wanych dla osób starszych, dlatego też
pojawiła się idea utworzenia Klubu
Seniora. Obecnie w jego pracach
uczestniczy kilkadziesiąt osób. Raz w
miesiącu dla członków klubu organizu−
jemy wieczorki taneczne.

Myślę – mówi Tadeusz Tadla, że
jesteśmy jedynym Domem Kultury,
który całe lato poświęca na współorga−
nizowanie festynów wiejskich. W okre−
sie od maja do początku października
przygotowujemy oprawę muzyczną
wszystkich imprez na gminnych
wsiach.

Swoją działalność prowadzimy za−
równo w oparciu o środki z budżetu
gminy jak również z działalności gospo−
darczej jaką realizujemy dla podmiotów
spoza gminy. Dzięki temu właśnie je−
steśmy w stanie stale wzbogacać nie
tylko naszą ofertę kulturalną ale także
dokonywać remontów obiektu raz do−

posażać się w
sprzęt.

Przez ten długi
okres Dom Kultu−
ry w Lewinie Brze−
skim otrzymał wie−
le odznaczeń za
osiągnięcia w upo−
wszechnianiu kul−
tury zarówno od
Ministra Kultury i
Sztuki jak również
od Wojewody
Opolskiego. W

1998 roku otrzymaliśmy od Wojewo−
dy Opolskiego odznakę honorową Za−
służonemu Opolszczyźnie, a w 2004
roku w Warszawie wręczono nam naj−
wyższe do tej pory odznaczenie – III
miejsce w ogólnopolskim konkursie
na „Najlepszą Placówkę Kultury w 2004
roku”.

A plany na przyszłość? Za dwa lata
będziemy obchodzić 25−lecie HERO−
DÓW i z tej okazji chcielibyśmy przy−
gotować wielkie wydarzenie kultural−
ne i medialne zarazem, którego cen−
trum będą występy plenerowe. W przy−
szłym roku wraz z lewińskim bractwem
rycerskim planujemy pod Lewinem
zorganizować średniowieczną osadę i
przeprowadzić dwudniowy festyn dla
mieszkańców, w programie którego
znajdą się walki rycerskie, pokazy rze−
miosła i inne. Reaktywujemy kino, któ−
re ze względu na zainteresowania pu−
bliczności skupiać się będzie na filmach
dla dzieci. W tym roku wydamy nową
pamiątkę z Lewina – pocztówki w ko−
pertówce. Warto też dodać, że oprócz
wszystkich wielkich imprez o charak−
terze ogólnopolskim, wojewódzkim i
powiatowym co dziennie od poniedział−
ku do piątku prowadzimy mrówczą pra−
cę z dziećmi i dorosłymi, której celem
jest rozpowszechnianie wśród społecz−
ności lokalnej działalności kulturalnej.

Z okazji pięćdziesięciolecia funkcjo−
nowania Miejsko – Gminnego Domu
Kultury w Lewinie Brzeskim wydano
w nakładzie 300 sztuk medal okolicz−
nościowy przeznaczony dla osób, któ−
re w okresie półwiecza realizowały lub
miały wpływ na kulturalny rozwój mia−
sta i gminy Lewin Brzeski.

50−lecie Domu Kultury
w Lewinie Brzeskim

prezach powiatowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich.

Wraz ze zmianą systemu w 1989
roku kierownictwo nad Domem Kultu−
ry objął Tadeusz Tadla.

Moim marzeniem, opowiada Dyrek−
tor Tadla, było utworzenie w Lewinie
Brzeskim kapeli podwórkowej, którą

nazwaliśmy LEWINIACY. Jej prowa−
dzącym został Pan Zbyszek Gąsiorow−
ski, który zajął się jej stroną artystyczną.
Od 1989 roku Kapela stale koncertuje
po całej Polsce. Corocznie gra po kil−
kadziesiąt koncertów. LEWINIACY na−
grali już dwie płyty z własnymi aranża−
cjami. Ciekawostką jest, że w 2001
roku reprezentowali Polskę na Festi−
walu Państw Nadbałtyckich w Karl−
shanm w Szwecji, prezentując polską
muzykę folkową. Kontynuując tradycje
kresowe w ramach Domu Kultury po−
wstały także zespoły prezentujące kul−

turę kresów wschodnich TA JOJ i SAMI
SWOI. Posiadając tak bogatą ofertę ze−
społów pojawiła się idea organizacji bie−
siad kresowych, które miałyby stano−
wić ofertę kulturalną dla ludności na−
pływowej z kresów Rzeczpospolitej,
której niemało jest na terenie Opolsz−
czyzny. Biesiady te okazały się strza−
łem w dziesiątkę i mimo, że uczestnic−
two w nich jest płatne zawsze jest wię−
cej chętnych niż miejsc, które może−
my zapewnić.

Imprezą sztandarową lewińskiego
Domu Kultury jest Ogólnopolski Ple−
ner Malarski. Powstał on dzięki zaan−

gażowaniu mieszkanki Lewina – Pani
Dagmary Sobolewskiej i dobrego du−
cha Plenerów – Nastasa Diakowskie−
go. Osobiście miałem duże wątpliwo−
ści, czy Lewin będzie wystarczająco
atrakcyjny dla artystów malujących na
podobnych imprezach w Kazimierzu
Dolnym czy Paczkowie, jednakże od
dnia powstania (1997 roku) lewińskie
Plenery cieszą się coraz większym za−

Rozmowa z obecnym Dyrektorem
MGDK – Tadeuszem Tadlą i wielolet−
nim pracownikiem placówki – Edwar−
dem Podolskim.

− Początki Domu Kultury w Lewinie
sięgają 20 stycznia 1958 roku. Zorgani−
zowano go przy samym kościele w bu−
dynku obecnego Przedszkola Nr 1 po−
łożonego przy Alei
Wojska Polskiego
– mówi Edward Po−
dolski. Już jako
dziecko chodziłem
tam oglądać telewi−
zję, bo w domu ta−
kich luksusów na
początku lat sześć−
dziesiątych nie
było. Ale nie tylko
czarnobiały odbior−
nik telewizyjny
ściągał tam mło−
dzież i dorosłych.
Od pierwszych dni prężnie funkcjono−
wały różnorodne zespoły i sekcje za−
równo teatralne, recytatorskie i muzycz−
ne.

Najbardziej znanym był zespół MI−
NIATURKI założony przez Pana Maria−
na Kosińskiego, który w toku kilkudzie−
sięcioletniej działalności zdobył znaczą−
ce osiągnięcia i został doceniony zarów−
no w kraju jak i za granicą. O MINIA−
TURKACH nakręcono średniometrażo−
wy film dokumentalny, wiele audycji
radiowych i telewizyjnych. Zespół przy−
gotował kilka albumów płytowych oraz
uczestniczył w ogólnopolskich przeglą−
dach artystycznych, a nawet był uczest−
nikiem XIII Festiwalu Polskiej Piosen−
ki w Opolu, gdzie otrzymał wyróżnie−
nie za „Pieśniczki Opolskie” wykonane
podczas programu pt. „Piękne miasto
jest Opole”. MINIATURKI wyjeżdżały
także za granicę (m.in. do Finlandii i
Niemiec), gdzie prezentowały swój do−
robek artystyczny.

Poza MINATURKAMI w lewińskim
Domu Kultury funkcjonował znany w
województwie amatorski zespół teatral−
ny ŚWIT, którego przedstawienia takie
jak „Spalony dom”, Wysoka ściana”, czy
„Oświadczyny”  zawsze cieszyły się
dużym uznaniem publiczności.

Prężnie działała także grupa recyta−
torów zdobywająca laury na konkursach
powiatowych i wojewódzkich.

Ponadto Dom Kultury w tamtych cza−
sach to także teatr poezji „LAI – znaczy
jaśmin”,  ognisko muzyczne założone
przez Stefana Tromsę i kino letnie, dzię−
ki któremu można było oglądać filmy
„pod chmurką”.

Poza aktywnością artystyczną do
1985 roku Dom Kultury słynął również
na całą Polskę z działalności politech−
nicznej – przez lata
funkcjonowała w
nim sekcja modelar−
stwa, w której  przy−
gotowywano mode−
le pływające, latają−
ce i kołowe. Sekcja
ta wychowała mi−
strzów i wicemi−
strzów Polski oraz
uczestników mię−
dzynarodowych
wystaw modelar−
skich. Od 1973
roku Dom Kultury
był corocznym or−
ganizatorem wojewódzkich zawodów
modeli redukcyjnych radiosterowa−
nych. Dzisiaj Dom Kultury wraca do
starych chlubnych tradycji – od 2005
roku znowu funkcjonuje modelarnia.

Dom Kultury prowadził także szero−
ko rozumianą działalność turystyczną.
W jego ramach funkcjonowało Koło
PTTK Nr 11, którego grupy Pimpki i
Fafiki brały udział w turystycznych im−

Mając na uwadze obecną trudną
sytuację mieszkaniową, fakt iż bu−
downictwo komunalne nie wystę−
puje, a odzysk lokali mieszkalnych
z ruchu ludności jest znikomy, Ko−
misja zaopiniowała pozytywnie 10
z 46 nowych wniosków, które zło−
żone zostały w 2007 roku.

Ponadto Społeczna Komisja
Mieszkaniowa rozpatrzyła 6 wnio−
sków o zamianę lokalu mieszkalne−
go, z czego pozytywnie zaopiniowa−
ła 5 zamian.

Kolejne posiedzenie Społecz−
nej Komisji Mieszkaniowej odbę−
dzie się na przełomie stycznia i
lutego 2009 roku i będą na nim
rozpatrywane wszystkie nowe
wnioski o wynajem lokalu miesz−
kalnego z zasobów komunalnych
Gminy Lewin Brzeski, które
wpłyną do tut. urzędu po
29.02.2008 roku.

Informacja o wynikach
prac Społecznej Komisji
Mieszkaniowej

W dniach 05.02.2008 roku i
29.02.2008 roku odbyły się posie−
dzenia Społecznej Komisji Mieszka−
niowej. W bieżącym roku Komisja
do rozpatrzenia miała 69 wniosków
o wynajem mieszkania z zasobów
komunalnych Gminy Lewin Brzeski,
w tym 17 wniosków osób znajdują−
cych się na liście, które uaktualnia−
ły swoje deklaracje, 46 nowych
wniosków o wynajem mieszkania
oraz 6 wniosków o zamianę lokalu
mieszkalnego.

Po burzliwych dyskusjach i prze−
prowadzonych wizjach lokalnych
Komisja postanowiła skreślić z listy
osób oczekujących na wynajem lo−
kalu mieszkalnego cztery osoby, z
uwagi na niedostarczenie aktualnych
deklaracji i jedną osobę, której do−
chód na jednego członka gospodar−
stwa domowego przekraczał kwotę
najniższego wynagrodzenia w go−
spodarce narodowej.
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