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Szanowni Państwo
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
(KSOW) jest platformą współpracy
i wymiany doświadczeń w dziedzinie
rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na tych obszarach oraz na rzecz
ich rozwoju.
Głównym celem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, finansowanej ze
Schematu III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
jest „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana
informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich
zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym,
regionalnym oraz wspólnotowym”.
Wyznaczone cele osiągane są poprzez realizację
dwuletnich planów działania.
W Planie działania Sekretariatu Regionalnego
KSOW Województwa Opolskiego na lata 2008-2009
ujęte zostały zadania dotyczące między innymi organizacji spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów,
seminariów i podróży studyjnych oraz stworzenia
bazy wzorcowych projektów, prezentujących dobre
praktyki rozwoju obszarów wiejskich.
Zrealizowaliśmy już wiele przedsięwzięć zorientowanych na wymianę wiedzy i doświadczeń, takich
jak konferencje na temat rolnictwa, odnowy wsi czy
odnawialnych źródeł energii, podróże studyjne dotyczące dziedzictwa kulinarnego czy targi promujące
produkty tradycyjne z naszego regionu. Nawiązaliśmy również współpracę z uczelniami, rozpoczęliśmy
cykl szkoleń dla lokalnych grup działania oraz wspieraliśmy zadania realizowane przez partnerów KSOW,
którym problematyka obszarów wiejskich jest szczególnie bliska.

Celem KSOW jest właściwe, a zarazem skuteczne, dotarcie do podmiotów
zaangażowanych w rozwój obszarów
wiejskich, pobudzenie ich integracji,
zachęcanie do udziału w zaplanowanych działaniach poprzez pokazanie
korzyści wynikających z uczestnictwa
w KSOW, a w szczególności rozpropagowanie kolejnych inicjatyw służących
rozwojowi wsi.
Jednym z zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest promocja najciekawszych inicjatyw zrealizowanych na obszarach
wiejskich. W tym celu w tym roku po raz pierwszy
przeprowadzony został konkurs „Przyjazna wieś”,
który miał wyłonić najlepsze projekty infrastrukturalne zrealizowane przy wsparciu środków unijnych.
Uczestnictwo w konkursie stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania zakończonych inwestycji
i promocji całego regionu.
Serdecznie gratuluję laureatom, a wszystkim
uczestnikom dziękuję za zgłoszenie się do konkursu.
Mam nadzieję, że projekty biorące udział w tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna wieś” będą dobrym wzorem do naśladowania oraz dowodem na
to, że każde z działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich jest dostrzegane i doceniane.
Przekazując Państwu tę broszurę wierzę, że przykłady w niej prezentowane będą zachętą do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach zaplanowanych do
realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata
2010-2011.
Tomasz Kostuś
Członek Zarządu
Województwa Opolskiego

Konkurs „Przyjazna wieś”
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rganizatorem konkursu była Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich (KSOW). Rozwijająca się
w Polsce sieć to nowa struktura funkcjonująca na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, która docelowo zostanie włączona
w strukturę Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich (ESOW). Podstawowym zadaniem KSOW
jest wspieranie działań mających na celu rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Ważnym zadaniem stojącym przed siecią jest identyfikacja
i analiza możliwych do przeniesienia na inne tereny
dobrych praktyk funkcjonujących w zakresie rozwo-

Wybór laureatów odbywał się według następujących kryteriów:
• pomysłowość, modelowość (wzorcowość) projektu
i jego innowacyjność wynikająca z zastosowanych
przy jego realizacji technik;
• funkcjonalność i poziom wykorzystania projektu
po jego zakończeniu;
• partnerstwo przy realizacji projektu;
• zasięg projektu;
• użyteczność, dostępność dla osób niepełnosprawnych;
• wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w tym
tworzenie nowych miejsc pracy oraz wpływ pro-

II miejsce
Rudniki (Gmina Rudniki)
Zagospodarowanie centrum
rekreacyjno-turystyczno-sportowego
Łosiów (Gmina Lewin Brzeski)
Zagospodarowanie terenu
rekreacyjno-sportowego

Przebudowa i adaptacja budynku byłej
szkoły podstawowej w Spóroku na potrzeby
świetlicy wiejskiej „Centrum Aktywności Wiejskiej”

Konkurs został podzielony na dwa etapy: regionalny i ogólnopolski. W województwie opolskim
do etapu regionalnego konkursu zgłoszono następujące projekty i wyłoniono laureatów:

1. Wiejskie centrum aktywizacji w Rudziczce (Gmina Prudnik)
– I miejsce
2. Centrum rekreacyjno-sportowe w Rudnikach (Gmina Rudniki)
– II miejsce
3. Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach (Gmina Biała)
– III miejsce
4. Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku (Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie)
5. Teren rekreacyjno-sportowy w Łosiowie (Gmina Lewin Brzeski)

Spórok (Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie)

I miejsce
Rudziczka (Gmina Prudnik)
Wiejskie centrum aktywizacji

III miejsce
ju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na
ich temat, organizacja i wymiana doświadczeń i – co
niezwykle istotne – przekazywanie „know-how”, czyli pomysłu i wiedzy o zastosowanych rozwiązaniach.
Jednym ze sposobów na osiągnięcie powyższych
celów jest organizacja konkursu „Przyjazna wieś”
ukierunkowanego na promocję najlepszych projektów w zakresie infrastruktury zrealizowanych na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Do
udziału w konkursie zostali zaproszeni beneficjenci,
którzy zrealizowali projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 1 maja 2004 r.

jektu na polityki horyzontalne regionu, w szczególności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz
ochrony środowiska.
Oceny projektów dokonała powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego komisja złożona
z przedstawicieli urzędu marszałkowskiego i niezależnych ekspertów.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe.
Dodatkowo prezentacje projektów zostaną opublikowane w bazie dobrych praktyk na stronie internetowej www.ksow.pl. Laureat I miejsca otrzymał
nominację do etapu ogólnopolskiego.

Chrzelice (Gmina Biała)
Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji

1MIEJSCE

Tytuł projektu:

Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce
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rzedmiotem projektu było dokończenie przerwanej w 1998 r.
budowy istniejącego we wsi Rudziczka obiektu (wybudowanego
społecznie przez mieszkańców
wsi do stanu surowego), zakup
jego pełnego wyposażenia, urządzenie otoczenia oraz stworzenie
nowej instytucji pod nazwą Wiejskie Centrum Aktywizacji (WCA)
łączącej w sobie funkcję wiejskiego ośrodka kultury i lokalnego
ośrodka wspierania rozwoju gospodarczego.
W wyniku realizacji projektu
w obiekcie o pow. 383,15m2 i kubaturze 2.671,00m3 powstały:
• sala wielofunkcyjna z zapleczem
sanitarnym i szatnią,
• biblioteka połączona z pracownią komputerową z niezależnym
wejściem i węzłem sanitarnym,
• pomieszczenie klubowe dostępne z głównego holu wraz
z ogródkiem letnim,
• zaplecze sali wielofunkcyjnej
i kawiarni złożone m.in. z kuchni,
magazynu, pomieszczenia
socjalnego.
Obiekt wyposażony został w ekologiczny system ogrzewania (piec
na lekki olej opałowy), a powstające
w obiekcie ścieki odprowadzane są
do wybudowanego w ramach projektu zbiornika bezodpływowego.
Dokonano zakupu kompletnego wyposażenia do wszystkich pomieszczeń centrum (meble, sprzęt
komputerowy, sprzęt RTV, sprzęt
AGD, akcesoria łazienkowe).

Beneficjent:

Gmina Prudnik

Program operacyjny/
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Inicjatywa wspólnotowa: Regionalnego na lata 2004-2006
Numer i nazwa działania: 3.1 Obszary wiejskie
Czas trwania:

od 28.08.2006 do 15.11.2007

Budżet projektu:

1.369.881,59 zł

Zagospodarowany został również teren wokół budynku (o pow.
1.064,00m2) poprzez budowę:
• boiska sportowego do koszykówki,
• terenu rekreacyjnego z placem
zabaw dla dzieci,
• oświetlenia zewnętrznego,
• ogrodzenia,
• parkingu,
• chodników (o pow. 1.153,48 m2).
Powstanie WCA pozwoliło na
rozpoczęcie działań, które wcześniej nie mogły być podejmowane
lub były ograniczane ze względu
na brak możliwości lokalowych.
W obiekcie wydzielono cztery strefy mogące funkcjonować
równocześnie: salę widowiskowosportową, bibliotekę z komputerami i dostępem do Internetu, pomieszczenie klubowe oraz strefę
na wolnym powietrzu.
W każdej z nich mogą być organizowane różnorodne imprezy
i zajęcia kulturalne, szkoleniowe,
okolicznościowe czy rodzinne.
W sali z w pełni wyposażonym
zapleczem kuchennym organizowane są zebrania kółek wiejskich,
szkolenia i kursy dla rolników,
przedsiębiorców i bezrobotnych,
kiermasze, a także uroczystości
okolicznościowe, np. sylwester,
spotkania opłatkowe, zabawy karnawałowe, festyny oraz imprezy
rodzinne. Pomieszczenie wykorzystywane jest również na zajęcia
dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka została wyposażona w komputery z dostępem do
Internetu. Prowadzone są szkolenia komputerowe dla dzieci i dorosłych. Pomieszczenie klubowe
to miejsce codziennych zajęć kół
zainteresowań i ognisk: plastycznego, muzycznego, teatralnego,
orkiestry dętej. W holu budynku
urządzane są wystawy fotografii

i prac wykonanych podczas zajęć
w centrum. W funkcjonującej izbie
regionalnej zgromadzono sprzęty,
naczynia i meble używane dawniej
przez mieszkańców wsi.
Elementami otaczającego centrum placu rekreacyjnego-sportowego są: plac zabaw dla dzieci,
boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i w piłkę nożną, miejsce
na ogniska, alejki spacerowe, ławeczki i stoliki. Teren wokół WCA
jest oświetlony i ogrodzony. Cały
obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.
W centrum znalazły swoją siedzibę działające na terenie wsi
organizacje liczące łącznie około
230 osób. Otwarto świetlicę środowiskową, z której korzysta około 40 osób.
Kolejnym ważnym obszarem
działania WCA są szkolenia związane ze sferą wspierania rozwoju
gospodarczego oraz doskonaleniem indywidualnych umiejętności mieszkańców. Proponowana
lista zagadnień zawiera zarówno
długoterminowe propozycje podnoszenia kwalifikacji, jak i kursy
rachunkowości rolnej, językowe,
uprawy zbóż i stosowania środków ochrony roślin, bhp i obsługi
sprzętu rolniczego oraz typowe
szkolenia dotyczące zagadnień
interesujących wybrane grupy
mieszkańców.
Wiejskie Centrum Aktywizacji
w Rudziczce służy nie tylko mieszkańcom wsi i gminy, ale z racji
swojego położenia przy drodze
krajowej nr 41 jest również narzędziem promocji wsi i wizytówką
wobec gości z kraju i z zagranicy.
Według prowadzonego rejestru z centrum skorzystało w 2008
roku 9.940 osób, a do sierpnia
2009 roku – 6.400 osób. W wyniku
realizacji projektu stworzono pięć
nowych miejsc pracy.

2 MIEJSCE

Tytuł projektu:

Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-turystyczno-sportowego we wsi Rudniki
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ramach projektu zagospodarowano teren przy gimnazjum w Rudnikach na centrum rekreacyjno-turystyczno-sportowe.
Głównym celem projektu jest
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.
Utworzone centrum ma służyć
podniesieniu standardu życia
i pracy na wsi oraz atrakcyjności
turystycznej gminy.
Na terenie o powierzchni ok.
2,5 ha zostały wykonane:
• plac o nawierzchni z kostki
betonowej,
• przebudowa ogrodzenia,
• niskie murki z siedziskami,
• stojaki na rowery,
• utwardzenie dojazdu do boiska
z zatoką parkingową,
• chodniki,
• boisko do siatkówki o nawierzchni mineralnej,
• boisko treningowe o nawierzchni trawiastej,
• bieżnia,
• renowacja płyty boiska do piłki
nożnej z poszerzeniem boiska
w kierunku wschodnim,
• ogrodzenie boiska do piłki nożnej od strony wschodniej
i południowej,
• oświetlenie zewnętrzne.
Centrum to jedyne tak zorganizowane i urządzone miejsce
w gminie. Dzięki połączeniu funkcji centrum ze znajdującą się obok
halą sportową i wcześniej wybudowanymi boiskami, sceną, placem z drewnianą chatą udało się

Beneficjent:

Gmina Rudniki

Program operacyjny/
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
Inicjatywa wspólnotowa: sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Numer i nazwa działania: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Czas trwania:

od 30.05.2005 do 25.07.2006

Budżet projektu:

661.225,07 zł

stworzyć kompleksowe rozwiązanie umożliwiające organizowanie
różnego rodzaju przedsięwzięć
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Centrum służy społeczności
lokalnej jako miejsce organizacji
imprez sportowo-rekreacyjnych,
spotkań, organizacji festynów oraz
uprawiania zdrowego i aktywnego trybu życia. Wykorzystywany
jest zarówno przez młodzież gimnazjalną, jak i organizacje społeczne. Urządzone na terenie obiektu
boiska i place sprawiają, że jest
przystosowany do różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć zarówno
o charakterze regionalnym, jak
i międzynarodowym. Na obiekcie
odbywały się m.in. obchody 610lecia Rudnik, międzynarodowy
„Folk-festiwal Rudniki-Mostenka”,
„Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej – Rudnickie Euro”. Centrum wykorzystywane jest także
do organizacji imprez cyklicznych,
m.in. Ogólnopolskiego Biegu Masowego Pętla Rudnicka. Co dwa

lata organizowany jest Festyn Integracyjny Radłów-Rudniki. Regularnie z obiektu korzystają zawodnicy LZS Rudniki. Odbywają się tu
treningi szkółki piłkarskiej, mecze
sparingowe i rozgrywki sezonowe.
Na terenie centrum organizowane
są imprezy lokalne i ponadlokalne, m.in. festyny, dożynki gminne. W okresie wakacyjnym służy
organizowaniu zajęć dla dzieci
i młodzieży.
Powstanie centrum pomaga
promować zdrowy tryb życia
i stanowi dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu. Z kompleksu
mogą korzystać nie tylko mieszkańcy Rudnik, ale całej gminy.
Centrum jest w pełni dostępne
dla osób niepełnosprawnych.
Projekt przyczynił się do integracji społeczności lokalnej oraz
ożywił współpracę między działającymi na terenie gminy organizacjami. Dzięki organizowaniu
imprez o charakterze ponadlokalnym centrum wzmacnia pozytywny wizerunek gminy.

3 MIEJSCE

Tytuł projektu:

Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach
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wyniku realizacji projektu zagospodarowano byłą szkołę
i przystosowano ponad 100-letni
budynek oraz przyległy teren do
pełnienia funkcji Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji.
Dzięki realizacji projektu udało
się wyremontować obiekt po starej szkole podstawowej, który ulegał dewastacji.
Głównym celem projektu było
zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców sołectwa Chrzelice oraz stworzenie
odpowiednich warunków do samorozwoju, integracji oraz współpracy międzypokoleniowej. Dzięki
jego realizacji nastąpiło podniesienie standardu życia i pracy na wsi.
W wyremontowanym budynku
zostały zagospodarowane cztery pomieszczenia o powierzchni
około 45m2 każde, usytuowane na
dwóch kondygnacjach.
W ramach projektu powstały:
• sala komputerowa wyposażona
w meble, nowoczesny sprzęt
komputerowy i stały dostęp do
Internetu,
• izba tradycji i historii,
• biuro Stowarzyszenia Odnowa
Wsi Chrzelice,
• sala gimnastyczna przygotowana do prowadzenia zróżnicowanych zajęć sportowych,
• świetlica środowiskowa wykorzystywana przez zespoły
artystyczne jako miejsce prób.
W centrum wyremontowano
zaplecze sanitarne. Zagospodaro-

Beneficjent:

Gmina Biała

Program operacyjny/
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
Inicjatywa wspólnotowa: sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Numer i nazwa działania: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Czas trwania:

od 08.2005 do 09.2006

Budżet projektu:

278.218,61 zł

wany został również teren wokół
budynku poprzez budowę:
• boiska asfaltowego,
• boiska do piłki plażowej,
• ogródka jordanowskiego
dla dzieci.
Budynek jest miejscem działania miejscowych organizacji
pozarządowych, grup artystycznych i sportowych. Przy centrum
swoją działalność prowadzą m.in.
chór „Zgoda”, zespół wokalny, kabaret, teatr dla dzieci, sekcja ju jitsu, sekcja monocyklistów, grupa
młodzieżowa. Dzięki powstaniu
obiektu tworzą się kolejne grupy,
głównie artystyczne.
W sali komputerowej prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem e-learningu (obecnie dostępnych jest 60 kursów).
Na boisku przy budynku organizowane są różnorodne imprezy rekreacyjno-sportowe, m.in.
Ogólnopolskie Mistrzostwa Monocyklistów. Centrum czynne jest
zgodnie z grafikiem organizowanych w nim zajęć.
Partnerem Gminy Biała przy
realizacji projektu było Stowarzyszenie Odnowa Wsi Chrzelice
– inicjator powstania centrum.
Celem stowarzyszenia jest między innymi poprawa warunków
życia na wsi oraz wzmocnienie
poczucia tożsamości z miejscem
zamieszkania. Stowarzyszenie aktywizuje mieszkańców Chrzelic do
podejmowania wspólnych działań podnoszących standard życia
gospodarczego i kulturalnego na
wsi poprzez rozwijanie tradycji
i upowszechnianie zdrowego stylu życia.

Tytuł projektu:

UCZESTNIK
KONKURSU

Przebudowa i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Spóroku
na potrzeby świetlicy wiejskiej „Centrum Aktywności Wiejskiej”
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rojekt obejmował przebudowę budynku po zlikwidowanej
szkole podstawowej na potrzeby
„Centrum Aktywności Wiejskiej”
wraz ze świetlicą i zapleczem gastronomicznym.
Głównym celem projektu było
zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców wsi.
Dzięki przebudowie obiektu
powstały:
• świetlica wiejska (salka telewizyjna i sala do tenisa stołowego),
• sala komputerowa z dostępem
do Internetu,
• sala kulturalno-rozrywkowa,
• sala szkoleniowa (Wiejski Ośrodek Szkoleniowy),
• sala ćwiczeń,
• mieszkanie turystyczno-wypoczynkowe (pokój z aneksem kuchennym i łazienką).

W trakcie prac budowlanych
wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji
wewnętrznych, przebudowę instalacji wentylacyjnych oraz wymianę
przyłącza energetycznego. Powstała także nowa kotłownia opalana
olejem, która zastąpiła dotychczasową opalaną węglem. Przebudowano również pomieszczenia sanitarne i zaplecze kuchenne. Przed
budynkiem powstał duży parking.
Dzięki przeprowadzonemu remontowi znacznie podniósł się jego
standard oraz funkcjonalność.
Wybudowany obiekt jest jedynym miejscem w sołectwie, w którym prowadzona jest działalność

Beneficjent:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie

Program operacyjny/
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
Inicjatywa wspólnotowa: sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Numer i nazwa działania: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Czas trwania:

od 29.08.2005 do 25.10.2006

Budżet projektu:

587.795,00 zł

oświatowa, kulturalna, rozrywkowa
oraz szkoleniowa. W budynku znajdują się siedziby m.in. stowarzyszenia Grupa Odnowy Wsi Spórok,
będącego jednocześnie administratorem obiektu, koła gospodyń wiejskich i koła DFK. Ma tu także swoje
biuro Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.
W centrum odbywają się cykliczne zajęcia dla dzieci, taneczne,
rekreacyjno-sportowe, wieczory z
piosenką czy kursy językowe. Orga-

nizowane są także imprezy okolicznościowe, rocznicowe, świąteczne
oraz spotkania i zebrania działających w Spóroku organizacji.
Teren wokół budynku został
uporządkowany i urządzony przez
mieszkańców wioski. Organizowane są imprezy plenerowe, takie
jak dożynki, ogniska itp. W najbliższym czasie przy budynku zostanie wybudowany ogólnodostępny
plac zabaw.
Obiekt zlokalizowany jest w cen-

trum wsi, co umożliwia dogodny
dostęp dla mieszkańców. Dzięki
przebudowie budynek jest bardziej przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Utrzymanie obiektu zapewnia
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, który pokrywa koszty jego
utrzymania i zatrudnienia osoby
prowadzącej świetlicę. Za funkcjonowanie obiektu odpowiada Rada
Sołecka i stowarzyszenia działające w wiosce.

UCZESTNIK
KONKURSU

Tytuł projektu:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Łosiów
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• stoliki do gry w szachy z szachownicami,
• trybuny dla 250 widzów,
• krąg taneczny z ławkami na 120
miejsc siedzących,
• 10 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych,
• dojścia, dojazdy z kostki betonowej (1.243,7m2), trawniki
(2.331,6m2), nasadzenia drzew
i krzewów (104 szt.),
• ogrodzenie boiska.

W

ramach projektu dokonano
przebudowy
istniejącego
boiska sportowego, wybudowano
nowe obiekty sportowe oraz zagospodarowano teren o powierzchni
3ha przyległy do znajdującej się
obok „Góry Miłości”. Nowy kompleks spełnia funkcje rekreacyjnosportowe oraz wypoczynkowe.
Celem projektu było zaspokojenie potrzeb i podniesienie
standardu życia mieszkańców
Łosiowa.
Wykonano:
• pełnowymiarowe boisko
i boisko treningowe do gry
w piłkę nożną
• kort tenisowy,
• boisko do gry w koszykówkę,
• zaplecze do tenisa stołowego,

Beneficjent:

Gmina Lewin Brzeski

Program operacyjny/
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
Inicjatywa wspólnotowa: sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Numer i nazwa działania: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Czas trwania:

od 30.10.2006 do 30.06.2007

Budżet projektu:

815.375,00 zł

Powstałe obiekty spełniają
oczekiwania mieszkańców wsi.
Kompleks sportowy oraz przyległe tereny rekreacyjne służą
mieszkańcom Łosiowa do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Na głównej płycie boiska trenuje
i gra pięć grup wiekowych klubu
Pogoń Łosiów. Dużą popularnością cieszy się kort tenisowy, a także zaplecze do gry w szachy.
Obiekt służy również do organizacji różnorodnych imprez integracyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych. W 2007 roku odbyły się tu
Dożynki Wojewódzkie.
Zagospodarowany teren doskonale wpisuje się w krajobraz
Łosiowa. Przyległa „Góra Miłości”
jest najwyższym wzniesieniem na
terenie gminy i stanowi punkt widokowy na rozciągający się pejzaż.
Przez górę przebiega ścieżka rowerowa poprowadzona szlakiem
pomników przyrody ożywionej
i nieożywionej. Dzięki połączeniu
z kompleksem rekreacyjno-sportowym i budową u jej podnóża kręgu tanecznego udało się mocniej
podkreślić walory tego miejsca.
Kompleks rekreacyjno-sportowy w Łosiowie jest jednym z ładniejszych i bardziej funkcjonalnych
w województwie.

