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1. CEL OPRACOWANIA 

Plan Odnowy Miejscowości Lewice powstał w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych, przy 
współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa 
Odnowy Wsi, Ludowy Zespół Sportowy „Rolnik”, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Wędkarskie 
„Ukleja” i Rada Parafialna. Obszarem realizacji niniejszego planu jest obszar wsi Lewice.  

Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Lewice jest zgodna z wymogami przedstawionymi  
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w ramach  działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zawiera: 
charakterystykę miejscowości, analizę zasobów i analizę SWOT, wizję miejscowości, planowane 
kierunki rozwoju wsi na lata 2010-2017 wraz z harmonogramem i planowanymi źródłami 
finansowania przedsięwzięć, opis najważniejszych przedsięwzięć z harmonogramem ich realizacji  
i szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata 2018-2020. 

Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki 
finansowe w ramach powyższego działania PROW 2007-2013, a ponadto plan będzie stanowić 
wytyczne przy planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości. Dokument dotyczy 
najbliższych 8 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w nim przedsięwzięcia 
zmierzające do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców wsi, w tym. działania o charakterze: 
inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy rekreacyjno-wypoczynkowym.  

Plan Odnowy Miejscowości Lewice ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje działające we 
wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości życia w Lewicach. W dokumencie zostały 
zawarte te propozycje przedsięwzięć, które najbardziej posłużą rozwojowi wsi i przyczynią się do jej 
promocji, a także zintegrują jej mieszkańców i pobudzą ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta 
bowiem z przekonania, że tylko odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska 
swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i 
jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Zgodnie z ideą odnowy wsi, wieś ma być 
nowoczesna – czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i z wykształconymi 
mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.  

Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb 
społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, że mogą być dopisywane nowe zadania,  
a także może zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do funduszy UE lub pozyskania 
innych środków z źródeł krajowych lub zagranicznych.  

Plan Odnowy Miejscowości Lewice jest spójny z następującymi dokumentami: 

1) Strategią Rozwoju Gminy Branice do roku 2013, 

2) Programem Odnowy Wsi dla Gminy Branice do roku 2013, 

3) Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Branice do roku 2013, 

4) Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, 

5) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
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2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA LEWICE 

Historia 

Nazwa miejscowości wywodzi się najprawdopodobniej od imienia Lew. W pierwszych, pisanych 
źródłach z 1234 r. wspomina się o Leuiz, w 1377 r. - Lewicz, w 1434 - Lowicze. Lewice należały do 
Klasztoru Norbertan z Oborowic koło Brna. Założyciel tego klasztoru Lev z Klobuka był 
prawdopodobnie również założycielem wsi. W 1377 r. Lewice składały się z dwóch części: jedna 
należała do posiadłości Hostlakovy, druga do Mikołaja Stosch z Kaunitz. W XV w. były własnością 
rycerzy Bitov, potem braci Hrivnacz, a wreszcie Fulsteine. W 1610 roku Margrabia Jan Jerzy, 
wcześniejszy właściciel, sprzedał Lewice Jerzemu Drahotus za 8 tys. guldenów. Kolejni właściciele 
Lewic to: Barbara Herbstein - 1625 r.; baron Skrbeńsky - 1690 r.; hrabia Józef Jacek Siedlnicki z 
Lenarcic - 1754 r.; syn hrabiego Józef Siedlnicki - 1775 r.; hrabia Jan Michał Siedlnicki - 1818 r.; 
1832 r. Jan Karol Siedlnicki syn hrabiego, który sprzedał w 1857 r. majątek liczący wówczas 1460 
mórg, 41 chłopom z Lewic. Mieszkało tam wtedy ok. 1150 osób. Koniec XIX wieku zaznaczył się 
sporym rozwojem wsi. Funkcjonowała poczta, był telefon, brukowane drogi, kasa oszczędnościowo - 
pożyczkowa, straż pożarna, mleczarnia, szkoła, kościół, towarzystwo śpiewu, katolicki związek 
mężczyzn. 

Położenie, powierzchnia, mieszkańcy 

Gmina Branice jest najbardziej wysuniętą na południe częścią województwa opolskiego. Wieś 
położona jest w północno – zachodniej części gminy Branice w powiecie głubczyckim. Leży na 
Płaskowyżu Głubczyckim będącym częścią Niziny Śląskiej u podnóża Gór Opawskich. Lewice 
graniczą z miejscowościami : Jędrychowice, Michałkowice, Bliszczyce z gminy Branice oraz 
sołectwem Zubrzyce należącym go gminy Głubczyce. 
W chwili obecnej wieś zamieszkuje 490 mieszkańców. 
Powierzchnia sołectwa wynosi 1070.7228 ha. 
Zabudowa wsi to budynki jednorodzinne i wielorodzinne bloki mieszkalne (jako pozostałość po byłym 
PGR). 
 
Środowisko przyrodnicze 

Jest to region z typową wiejską strukturą, charakteryzujący się urodzajnymi glebami oraz korzystnym 
klimatem. Warunki glebowo-klimatyczne oraz położenie wsi Lewice decydują o dominującym profilu 
rolniczym. Las lewicki leży w strefie obszaru krajobrazu chronionego. Występują tu naturalne 
zbiorowiska leśne takie jak : łęgi jesionowo – olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz grąd 
subkontynentalny. Na obszarze chronionego krajobrazu spotkać można wiele chronionych i rzadkich 
roślin takich, jak : wawrzynek wilcze łyko, dziewięćsił bezłodygowy, rokitnik pospolity, marzanka 
wonna, kalina koralowa, konwalia majowa, buławnik mieczolistny, goździk górski, żywokost, wrzos, 
czosnek niedźwiedzi, kokoryczka, zawilec gajowy, macierzanka, dziurawiec. Rejony te są także ostoją 
dla chronionych zwierząt : padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, jaszczurki 
oraz : dziki lisy, łasice, sarny, jelenie, borsuki, kuropatwy, bażanty. 
 
Położenie komunikacyjne 

Przez przebiegają dwie drogi powiatowe relacji : Włodzienin-Branice-Boboluszki nr 1220 O oraz 
Dzbańce-Jędrychowice-Lewice nr 1241 O i drogi gminne. Wieś leży na szlaku komunikacyjnym 
Branice-Głubczyce. 

Gospodarka 

Większość mieszkańców utrzymuje się z działalności rolniczej, część rolników posiada duże uprawy 
truskawek, ogórków oraz sady czereśniowe. We wsi zlokalizowanych jest cztery sklepy spożywczo-
przemysłowe. Ponadto w Lewicach znajduje się duże gospodarstwo rolne, którego właścicielem jest 
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Firma TOP FARMS. Pod lasem umiejscowiony jest „Dom Myśliwski” należący do Koła Łowieckiego 
„MUFLON”, który posiada salę biesiadną z zapleczem kuchennym oraz miejsca noclegowe. 

Oświata 

W miejscowości Lewice znajduje się przedszkole. Dzieci edukację mają zapewnioną w Szkole 
Podstawowej we Włodzieninie oraz w Gimnazjum w Branicach. Średnie wykształcenie zdobywają w 
Głubczycach. 

Działalność kulturalna i sportowa 

We wsi znajduje się boiska do piłki nożnej, siatkowej i badmintona, na których regularnie odbywają 
się mecze juniorów i seniorów. W centrum wsi znajduje się „Dom Kultury”, w którym mieści się 
Remiza Strażacka i Świetlica Wiejska z siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich. W budynku przedszkola 
znajduje się pomieszczenie z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. Między budynkami „Domu 
Kultury” i przedszkola wybudowano scenę, gdzie odbywają się różnego rodzaju imprezy 
okolicznościowe, spotykają się tam organizacje pozarządowe. We wsi działają organizacje 
pozarządowe: Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Odnowy Wsi, Ludowy Zespół Sportowy „Rolnik”, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Wędkarskie „Ukleja” i Rada Parafialna. 

 

3. ANALIZA ZASOBÓW 

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa Branice, 
które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz jego odnowy. 
Analiza ta pokazuje jednak nie tylko zasoby sołectwa, ale także jego braki, które w przyszłości 
powinny być w jakiś sposób wypełniane dla poprawy jakości życia mieszkańców. 

 

Rodzaj zasobu 

 

Opis (nazwanie) zasobu, jakim dysponuje wieś 

Środowisko 
przyrodnicze 

 

Walory krajobrazu, 
rzeźba terenu 

Teren jest zróżnicowany, pagórkowaty 

Walory klimatu Korzystny dla rolnictwa, specyficzny ze względu na Bramę Morawską. 
Walory szaty roślinnej, 
świat zwierzęcy 

Na obszarze chronionego krajobrazu spotkać można wiele chronionych i 
rzadkich roślin takich, jak : wawrzynek wilcze łyko, dziewięćsił 
bezłodygowy, rokitnik pospolity, marzanka wonna, kalina koralowa, 
konwalia majowa, buławnik mieczolistny, goździk górski, żywokost, 
wrzos, czosnek niedźwiedzi, kokoryczka, zawilec gajowy, macierzanka, 
dziurawiec. 
Las mieszany z przewagą: buk, brzoza, dąb, klon, olcha, świerk oraz łęgi 
jesionowo – olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz grąd 
subkontynentalny. 
Zwierzęta: padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, 
jaszczurki oraz : dziki lisy, łasice, sarny, jelenie, borsuki, kuropatwy, 
bażanty. 

Wody podziemne  
i powierzchniowe 

Dwa stawy 

Gleby, kopaliny, budowa 
geologiczna 

Dużą część sołectwa zajmują użytki rolne, przeważają gleby wysokiej 
klasy bonitacyjnej, złoża piasku, kamień brązowy. 
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Środowisko 
kulturowe 

 

Walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 

Boiska do piłki nożnej, siatkowej i badmintona. 

Walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

Przeważa zabudowa typowo wiejska złożona z budynków mieszkalnych  
i gospodarczych, przeważnie z okresu międzywojennego. Budynki 
jednorodzinne i wielorodzinne – bloki mieszkalne, 

Zabytki i pamiątki 
historyczne 

Kościół pw.św. Marii Magdaleny, 6 domów prywatnych ujętych w 
rejestrze zabytków, 4 kapliczki i spichlerz. 

Święta, odpusty Odpust św. Marii Magdaleny– 22 lipca, Boże Ciało, Boże Narodzenie, 
Wielkanoc, dożynki obchodzone w drugą niedzielę września. 

Tradycje, obrzędy, gwara  „Lany poniedziałek”, kolędowanie, „sypanie owsa” z życzeniami na 
Nowy Rok, obchody: Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Święto Pieczonego 
Ziemniaka, Dzień Matki i Festiwal; Piosenki Religijnej organizacja 
półkolonii dla dzieci „Podaruj mi Lato” 

Zespoły artystyczne, 
twórcy 

BRAK 

Obiekty i tereny  
Działki pod zabudowę 

mieszkaniową, pod usługi 
i przemysł 

Są, obecnie jest opracowywane Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice. 

Pustostany 
mieszkaniowe, 
poprzemysłowe 

BRAK 

Tradycyjne nie 
użytkowane obiekty 

gospodarskie 

Spichlerz i warsztaty po byłym PGR. 

Infrastruktura 
społeczna 

 

Place publicznych 
spotkań i festynów 

Plac między budynkiem przedszkola a „Domem Kultury”, boiska 
sportowe. 

Sale spotkań, świetlice, 
kluby 

Świetlica Wiejska w Lewicach, „Dom Kultury”, świetlica środowiskowa, 
Remiza Strażacka. 

Miejsca uprawiania 
sportu 

Boiska trawiaste. 

Miejsca rekreacji Boiska, stawy, plac zabaw, Dom Myśliwski „Muflon”, chatka rybaka 
„Ukleja” 

Ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

Ścieżka rowerowa z Uvalna, szlak turystyczny przez las na „Czeską 
Górkę”  

Szkoły, przedszkola, 
biblioteki 

Oddział zamiejscowy Przedszkola Publicznego we Włodzieninie 

Placówki służby zdrowia BRAK 

Miejsce szczególnie 
ważne dla mieszkańców 

miejscowości 

„Dom Kultury” w Lewicach. 

Infrastruktura 
techniczna 

 

Wodociągi, kanalizacja We wsi jest kanalizacja burzowa i wodociąg, kanalizacja sanitarna  
i oczyszczalnia ścieków.. 

Drogi Drogi powiatowe Włodzienin-Branice-Boboluszki nr 1220 O oraz 
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Dzbańce-Jędrychowice-Lewice nr 1241 O, drogi gminne.  
Chodniki, parkingi, 

przystanki 
We wsi nie ma chodników ani parkingów, jeden przystanki autobusowy 
znajduje się we wsi - odjeżdżają autobusy w kierunku: Głubczyc, Branic, 
Kietrza, Raciborza i Opola. 

Sieć telefoniczna, 
dostępność do internetu 

Sieć telefoniczna – różni operatorzy, internet z sieci telefonicznej 

Telefonia komórkowa Zasięg do wszystkich sieci. 
Gospodarka  
i rolnictwo 

 

Podmioty gospodarcze  
i ilość miejsc pracy 

Cztery sklepy spożywcze – 8 miejsc pracy, gospodarstwo Firmy TOP 
FARMS – ok. 5 miejsc pracy, oraz jednoosobowe firmy oferujące usługi 
w zakresie : dekarstwa, blacharstwa, prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
prania, gier losowych, usług rolniczych i budowlanych – 6 miejsc pracy. 

Gastronomia, miejsca 
noclegowe 

Brak gastronomii, miejsca noclegowe w Domu Myśliwskim „MUFLON” 

Gospodarstwa rolne ok. 10 

Uprawy, hodowle Pszenica, rzepak, burak cukrowy, kukurydza. Hodowla krów i trzody 
chlewnej. 

Możliwe do 
wykorzystania odpady 

produkcyjne 

Słoma, rzepak. 

Środki finansowe  
i pozyskiwanie 

funduszy 

 

Środki udostępniane 
przez gminę 

Gmina Branice przeznaczała na wydatki sołectw kwotę zależną od liczby 
mieszkańców, liczoną w sposób: liczba mieszkańców x ok.10 zł., co dla 
Lewic dawało rocznie kwotę ponad 6 tys. zł. w 2009 r. powstał fundusz 
sołecki, którego wysokość dla Lewic wynosi 15 118 zł. 

Środki wypracowywane Prace społeczne, sponsorzy 
Mieszkańcy (kapitał 
społeczny i ludzki) 

 

Autorytety i znane 
postacie 

BRAK 

Przedsiębiorcy  
i sponsorzy 

Podmioty gospodarcze z terenu województwa. 

Osoby z dostępem do 
internetu 

Ok. 50 gospodarstw indywidualnych ma dostęp do internetu. 

Pracownicy nauki BRAK 
Studenci ok. 20 osób 

Związki i stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Odnowy Wsi, Ludowy Zespół 
Sportowy „Rolnik”, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Wędkarskie 
„Ukleja” i Rada Parafialna. 

Kontakty zewnętrzne, np. 
z mediami 

Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, Rzecz Powiatowa 

Współpraca zagraniczna  
i krajowa 

OSP Lewice współpracuje z jednostkami OSP ze strony czeskiej: 
Brumowice, Uvalno, Opava. 

Informacje dostępne o 
wsi 

 

Książki, przewodniki Broszury dot. obszaru krajobrazu chronionego i trasy rowerowej. 
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4. ANALIZA SWOT 

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub 
samorządowym, również w przypadku wsi Lewice, zdecydowano posłużyć się bardzo wygodnym 
narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Technika analityczna SWOT polega na 
posegregowaniu posiadanej informacji nt. danej sprawy na 4 grupy (4 kategorie czynników 
strategicznych).  

W przypadku sporządzania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, na 4 czynniki została 
podzielona cała posiadana wiedza nt. możliwości rozwojowych sołectwa Lewice: 

− S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 
sołectwa, 

− W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę 
analizowanego sołectwa, 

− O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa szansę 
korzystnej zmiany, 

− T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa 
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą środowiska 
zewnętrznego. 

Praca nad analizą SWOT dla wsi Lewice w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzedzona 
była przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie wyjściowym do sporządzania Planu 
Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat 
wewnętrznych atutów, możliwości i pozytywnych cech wsi umożliwiających podejmowanie 
skutecznych działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, ale także na temat barier, 
słabych stron i zagrożeń, które mogą spowodować zahamowanie rozwoju wsi.
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ANALIZA SWOT – PODSUMOWANIE MO ŻLIWO ŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA LEWICE 
 

MOCNE  STRONY 
���� obecność rozwijających się organizacji pozarządowych – formalnych  

i nieformalnych, 
���� boiska sportowe, 
���� gleby wysokiej klasy bonitacyjnej, czyste środowisko naturalne, 
���� kanalizacja i wodociąg, 
���� piękna okolica i obszar chronionego krajobrazu, 
���� szlak geologiczny – kamień brązowy, 
���� Dom Kultury i świetlice oraz Remiza Strażacka, 
���� Obecność atrakcyjnych terenów do zagospodarowania, 
���� Wiele zabytków 

SŁABE STRONY  
� mała aktywność mieszkańców, 
� brak estetycznych, wielofunkcyjnych placów zabaw 
� starzenie się społeczeństwa, migracja młodzieży do miasta, 
� odległość do placówek oświaty (szkoły podstawowe i średnie) 
� mały dostęp do ośrodków kultury i sztuki (kino, teatr, muzeum), 
� zły stan dróg, brak chodników i parkingów, 
� występowanie dzikich wysypisk śmieci. 

 

SZANSE 
� możliwość pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych – 

krajowych i zagranicznych, 
� wzrost przywiązania mieszkańców do swojej miejscowości, 
���� rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
� sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na rozwój obszarów 

wiejskich, 

ZAGROŻENIA  
���� niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szansy, jaką dają środki UE, 
���� postępująca indywidualizacja życia społecznego , 
���� starzenie się społeczeństwa, 
���� mały przyrost naturalny, 
���� migracja młodzieży związana z edukacją i poszukiwaniem pracy, 
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Lewice – WIZJA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI 

Wizja miejscowości Lewice to: „Moja miejscowość – moja mała ojczyzna” 

Mieszkańcy postanowili wytyczyć następujące kierunki rozwoju wsi Lewice na lata 2010-
2015, biorąc pod uwagę ustaloną wizję miejscowości: 

− poprawa jakości życia mieszkańców, 
− poprawa estetyki miejscowości, 
− korzystanie z zewnętrznych źródeł – krajowych i zagranicznych w celu realizacji 

założonych przedsięwzięć, 
− stworzenie możliwości rozwoju dla mieszkańców przez ofertę szkoleniową czy 

kulturalno-oświatową,  
− integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów, 
− promocja miejscowości – w Internecie, w mediach. 

 

5. KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM ODNOWY 
MIEJSCOWO ŚCI NA LATA 2010-2012 

1. Zagospodarowanie działki pod kompleks rekreacyjny i budowa placu spotkań 2010-2011. 
2. Ustawienie ograniczników prędkości w miejscach, gdzie znajdują się dzieci (przedszkole, 

place zabaw) 2010. 
3. Ogrodzenie, wyposażenie w krzesełka boiska sportowego i budowa łapaczy piłek 2010-2011. 
4. Budowa „małego placu zabaw” w górnej części miejscowości 2010-2011. 
5. Remont świetlicy środowiskowej i Domu Kultury oraz zakup sprzętu 2011-2012. 
6. Zadaszenie muszli koncertowej 2011-2012. 

Kolejność działań przewidzianych na lata 2010-2012 będzie wynikała głównie z dostępności środków 
zewnętrznych. 
 

6. PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI NA LATA 2010-2017 

W tabeli poniżej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w Lewice na lata 2010-
2017 wraz z przewidywanym harmonogramem ich realizacji i ewentualnymi źródłami finansowania: 

L.p. Nazwa przedsięwzięcia Okres 
realizacji 

Źródła finansowania 

1.  Zagospodarowanie działki pod kompleks rekreacyjny  
i budowa placu spotkań 

2010-2012 Środki własne, środki 
unijne, budżet gminy. 

2.  Ustawienie ograniczników prędkości w miejscach, 
gdzie znajdują się dzieci (przedszkole, place zabaw) 

2010 Budżet gminy, budżet 
powiatu. 

3.  Ogrodzenie, wyposażenie w krzesełka boiska 
sportowego i budowa łapaczy piłek 

2010-2011 Środki własne i 
budżet gminy. 

4.  Budowa „małego placu zabaw” w górnej części 
miejscowości 

2010-2011 Środki własne i 
budżet gminy. 

5.  
 

Remont świetlicy środowiskowej i Domu Kultury 
oraz zakup sprzętu 

2011-2012 Środki unijne, budżet 
gminy. 

6.  Zadaszenie muszli koncertowej  
 

2011-2012 Środki unijne, środki 
własne, budżet 
gminy. 

7.  Utworzenie spółdzielni socjalnej dla kobiet 45+ 2012-2015 Źródła zewnętrzne 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LEWICE 

 

Grupa Odnowy Wsi Lewice Strona 10 
 

krajowe i zagraniczne 
8.  Budowa chodników i remont dróg 2011-2015 Budżet gminy, budżet 

powiatu, środki 
unijne. 

9.  Budowa ronda i miejsc parkingowych 2012-1015 Budżet gminy, budżet 
powiatu, środki 
unijne. 

10.  Wykonanie prac remontowych kościoła 2013-2015 Środki własne, 
budżet gminy. 

11.  Remont szatni dla sportowców 2013 Budżet gminy 
12.  Budowa kaplicy pogrzebowej i zakup jej 

wyposażenia 
2012-2013 Budżet gminy, środki 

własne. 
13.  Odnowienie kapliczek, krzyży i figur 2013 Budżet gminy, środki 

własne. 
14.  Budowa drogi Lewice-Bliszczyce-Uvalno 2014-2017 Budżet gminy, środki 

unijne 
15.  Utwardzenie drogi przez las na „Czeską Górkę” i na 

tereny stawu 
2014-2017 Budżet gminy, środki 

unijne 
16.  Zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego 

Włodzienin od strony Lewic z przeznaczeniem na 
rekreację  

2014-1015 Budżet gminy, budżet 
powiatu i 
województwa, środki 
własne. 

17.  Wytyczenie szlaków turystycznych 2013-2015 Budżet gminy, budżet 
powiatu i 

 

7. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH PLANOWANYCH PRZEDSI ĘWZI ĘĆ 

Wszystkie przedsięwzięcia planowane w punkcie 6 niniejszego dokumentu są ważne, 
niemniej ze względu na charakter, zaawansowanie prac nad pozyskaniem środków na ich 
realizację lub ze względu na ich znaczenie dla wszystkich mieszkańców, kilka z powyżej 
przedstawionych zadań uznano za priorytetowe: 

1. Zagospodarowanie działki pod kompleks rekreacyjny i budowa placu 
spotkań 2011 – 2013. 

 
Celem niniejszego przedsięwzięcia jest budowa parkowego miejsca spotkań dla 
mieszkańców wsi, na którym zarówno dzieci jak i dorośli mogliby w sposób bezpieczny i 
kreatywny spędzać wolny czas. Zaprojektowane miejsce spotkań ma wykształcać w 
mieszkańcach poczucie estetyki oraz zapewniać dzieciom i dorosłym możliwość 
spędzenia czasu wolnego w przyjaznym otoczeniu 

 
Zakres inwestycji : 

o Przygotowanie terenu. 
o Posadzenie krzewów ozdobnych. 
o Zakup ławek na plac spotkań. 
o Zakup i ustawienie kwietników. 
o Zakup i umocowanie urządzeń zabawowych z atestem. 
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o Ustawienie miejsca spotkań z kamienia brązowego i materiału 
drzewnego. 

o Wybudowanie altany i ustawienie grilla. 
o Zamontowanie dekoracyjnych lampionów. 

Koszt inwestycji – ok. 200 tys. zł. 
 
2. Remont świetlicy środowiskowej i Domu Kultury oraz zakup sprzętu 

2011-2012 
Zakres inwestycji : 

o Wymianę pokrycia dachowego 
o Montaż centralnego ogrzewania, 
o Malowanie, 
o Remont podłogi, 
o Zakup stolików i krzeseł, 
o Zakup naczyń i sztućców, 
o Zakup sprzętu nagłaśniającego, 
o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
o Odnowienie elewacji zewnętrznej. 
o Wymiana instalacji oświetleniowej, 
o Odnowienie podłogi. 
o Wykonanie instalacji sanitarnej. 

Koszt inwestycji – ok. 200 tys. zł. 
 

8. OPIS I CHARAKTERYSTYKA MIEJSC O SZCZEGÓLNYM 
ZNACZENIU DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKA ŃCÓW 
WSI LEWICE 

W miejscowości Lewice znajduje się teren, który może być nazywany obszarem o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjający 
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na jego położenie oraz cechy 
funkcjonalno- przestrzenne. Miejscem tym jest centrum wsi. Teren ten sprzyja integracji 
mieszkańców, organizowane są tam liczne imprezy kulturalne i sportowe, spotkania 
okolicznościowe, zabawy i festyny. 

 

9. PLAN ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI NA LATA 2018-2020 

 

Na lata 2018-2020 Grupa Odnowy Wsi Lewice planuje kontynuowanie działań wytyczonych 
przez kierunki rozwoju miejscowości wytyczone w niniejszym dokumencie. W tym okresie 
programowania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć: 

1) Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi, w tym starania  
o wygląd obiektów powstałych w latach 2010-2017, 

2) Nowe pomysły na włączenie mieszkańców Lewic, w tym: dzieci i młodzieży,  
w proces odnowy wsi, także poprzez propozycję różnego typu zajęć czy imprez. 
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3) Intensyfikacja działań w celu ściślejszej integracji mieszkańców miejscowości – 
wspólne imprezy, przedsięwzięcia promujące wieś, spotkania integracyjne 

4) Rozwój infrastruktury, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się zbudować lub 
zmodernizować zgodnie z planem na lata 2010-2017. 

5) Szeroko zakrojona promocja Lewic i wszystkich organizacji działających we wsi. 
Głownie poprze promocję produktów regionu : nalewek i Bułeczek „Klary”. 

6) Stworzenie loga dla wsi oraz oznaczenie ulic i numeracji posesji. 

 

10.WDRAŻANIE I MONITOROWANIE PLANU. 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Lewice rozpocznie się od zatwierdzenia go uchwałą 
zebrania wiejskiego, następnie zostanie wprowadzony w życie uchwałą Rady Gminy  
w Branicach. Za wdrożenie Planu, jak i jego monitoring, a następnie ewaluację postępów 
odpowiedzialna będzie Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka miejscowości Lewice. 
 
Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza 
to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań 
rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji. 

Grupa Odnowy Wsi, jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jednocześnie 
odpowiedzialna przed mieszkańcami Lewic za jego systematyczną i trwałą realizację. Rolą 
Grupy jest jednak nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie postępów w realizacji 
Planu, ale i czuwanie nad jego aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych 
mieszkańców.  

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji Planu, Grupa Odnowy Wsi przygotuje 
propozycje, które zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich zatwierdzeniu 
zaktualizowany dokument zostanie przekazany Radzie Gminy do zatwierdzenia zmian  
w Planie Odnowy Miejscowości Lewice. 

Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera Grupy 
Odnowy Wsi i sołtysa wsi, jest także dostępny do wglądu u koordynatora Programu Odnowa 
Wsi w Urzędzie Gminy w Branicach. Aktualny Plan Odnowy Miejscowości zamieszczony 
jest także na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice w zakładce „Sołectwa”. 

 


