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Walter Plank: Mam wizjê rozwoju.
Wiem, co gminie jest potrzebne. Wiem,
jak to wszystko zrealizowaæ. Mam
du¿e do�wiadczenie w dzia³alno�ci sa-
morz¹dowej: by³em radnym, czlon-
kiem Zarz¹du Miasta i Gminy, prze-
wodnicz¹cym Komisji Bud¿etowo-
Gospodarczej, delegatem na Sejmik
Województwa, by³em wreszcie burmi-
strzem Zawadzkiego.

Jestem nie tylko praktykiem, ale
mam te¿ przygotowanie teoretyczne:
w 2002 roku ukoñczy³em studia po-
dyplomowe na Akademii Ekonomicz-
nej z zakresu zarz¹dzania terytorial-
nego w procesie integracji europejskiej,
a pracê dyplomow¹ pisa³em na temat
rozwoju �l¹ska w procesie integracji
europejskiej.

Wiem, ¿e rozwój Zawadzkiego jest
mo¿liwy, choæ trudno w to uwierzyæ,
skoro w ostatnim czasie nic siê tu nie
dzia³o.

El¿bieta Raczkowska: Dobrze znam
problemy gminy i jej mieszkañców.
Jestem radn¹ i to wszystko, co dzieje
siê dobrego w Zawadzkiem, dzieje siê
te¿ za przyczyn¹ mojej dzia³alno�ci.

Znam realia naszej gminnej rzeczy-
wisto�ci i zawi³o�ci bud¿etu. Chcê
kontynuowaæ to, co zacz¹³ burmistrz
Ma³ek. Dla pozytywnych zmian nie-
zbêdne jest uchwalenie planu prze-
strzennego zagospodarowania; plan
rozwoju miasta jest opracowywany w
komisjach problemowych. To ko-
nieczne, je�li chcemy by w naszej gmi-

nie rozwija³a siê przedsiêbiorczo�æ.
Wiem, ¿e s¹ tu ludzie, którzy by-

liby zainteresowani uruchomieniem
ma³ych firm, ale trzeba im stworzyæ
do tego warunki.

Kolejnym moim atutem jest do-
brze uk³adaj¹ca siê wspó³praca z or-
ganizacjami spo³ecznymi i Rad¹
Gminy.

I wreszcie - uwa¿am, ¿e ju¿ nad-
szed³ czas, by mê¿czy�ni przestali
dominowaæ we wszystkich dziedzi-
nach. Tak jest w³a�nie do tej pory u
nas - z jednym wyj¹tkiem - o�wiaty.

Mariusz Stachowski: CHcê do-
koñczyæ te rzeczy i tematy, które
rozpoczête zosta³y za czasów bur-
mistrza Ma³ka. A to istotne dla gmi-
ny zagadnienia: plan zagospodaro-
wania przestrzennego, kanalizacja,
wprowadzenie biura obs³ugi miesz-
kañców w naszym urzêdzie.

Do koñca kadencji samorz¹du te-
rytorialnegozosta³o zbyt ma³o cza-
su, by ktos zupe³nie nowy i nieobe-
znany z tymi zagadnieniami dopiero
zapoznawa³ siê z nimi i wgryza³ siê
w nie od pocz¹tku. Mo¿na mówiæ o
wizjach, ale trzeba patrzeæ na realia.

S¹dze, ¿e powinienem zyskaæ
poparcie równie¿ ze wzglêdu na swo-
je cechy charakteru: jestem uparty,
zdeterminowany do dzia³ania, nie
bojê siê mówiæ prawdy prosto w
oczy. Mój wiek równie¿ powinien
byæ moim atutem.

zapisa³a Marta Górka

Za kilka dni wybory burmistrza w Zawadzkiem. Mieszkañcy gmi-
ny bêd¹ wybieraæ spo�ród trójki kandydatów. Czy skoñczy siê na jed-
nej turze - tego nie wiadomo, ale wszystko wskazuje raczej na to, ¿e
bêdzie i druga. Do�æ powszechnie mówi siê o niskiej, tradycyjnie ju¿
na tym terenie, frekwencji przy urnach.

Na pewno wielu z Pañstwa wie, na kogo odda swój g³os. Przecie¿
kandydaci nie zostali przyniesie �w teczkach�, znani s¹ ze swej dzia-
³alno�ci w tutejszym s�rodowisku i niejeden raz mieli okazjê zapre-
zentowaæ siê podczas trwaj¹cej jeszcze kampanii przedwyborczej.
Dzi� odpowiadaj¹ na jedno tylko pytanie:

Dlaczego to ja powinienem
zostaæ wybrany?

Nie lada okazjê do �wiêtowania
mieli w ubieg³y weekend mieszkañcy
Staniszcz Wielkich. Otó¿ w tym roku
przypada jubileusz 700-lecia istnienia
tej miejscowo�ci. Ale czy na pewno 700
lat?

To pytanie zadawali sobie niektó-
rzy mieszkañcy, gdy¿ teorie na temat
roku powstania tej miejscowo�ci s¹
ró¿ne.

W 1305 r. Staniszcze wymienione
s¹ w Liber fundationis episcopatus Vra-
tislaviensis. I ta w³a�nie data sta³a siê
punktem wyj�cia do przygotowañ ju-
bileuszowych obchodów. Jak jednak
wiadomo, historia kryje w sobie ró¿ne
tajemnice. Tak te¿ sta³o siê w przy-
padku Staniszcz, gdy¿ w miêdzyczasie
dotarto do dokumentów �ród³owych i
publikacji naukowych, które wskazuj¹
na wcze�niejsze pocz¹tki.

Ju¿ w 1204 r. w dokumentach po-
jawia siê nazwa Stanis; wystêpuje ona
przy imieniu Stanisz, który jest okre-
�lony jako go�æ i przyjaciel ksiêcia Hen-
ryka Brodatego. I tu pojawiaj¹ siê teo-
rie na temat pochodzenia nazwy Sta-
niszcze: wg H. Adamy�ego wywodzi siê
ona od imienia Stanisz. Ks. K. Kahl
jest odmiennego zdania. W swojej kro-
nice wskazuje, ¿e nazwa Staniszcz praw-
dopodobnie pochodzi od postoju pod-
czas polowañ lub miejsca postoju zwie-
rzyny le�nej. Wracaj¹c jednak do dat,
to Jerzy Viola wspomina w swojej kro-
nice, ¿e Staniszcze istniej¹ ju¿ od 1220
r., a inny kronikarz - Micha³ Pakosz
pisze, ¿e miejscowo�æ ta istnieje ju¿ w
1234 r.

Jednak¿e daty wymienione przez
Jerzego Violê i Micha³a Pakosza nie
znalaz³y jaszcze potwierdzenia w in-
nych dokumentach �ród³owych. Jak
dotychczas mowa jest tylko o Stanisz-
czach bez podzia³u na Ma³e i Wielkie,
ale musimy pamiêtaæ, ¿e nazwa Sta-
niszcze Ma³e pojawia siê w dokumen-
tach ok. roku 1519.

Do�æ jednak danych historycz-
nych, a wróæmy do staniszczañskiej im-
prezy. Z okazji jubileuszu powstania
swojej miejscowo�ci mieszkañcy przy-
gotowali dla wszystkich go�ci, no i
oczywi�cie dla siebie samych, dwudnio-
wy festyn, na którym czeka³o wiele
atrakcji.

Ju¿ w sobotnie popo³udnie uczest-
nicy mogli ogl¹daæ wystêpy dzieci, któ-
re prezentowa³y swoje talenty w Mini-
playback Show, a wielbiciele sportu i
pi³ki no¿nej mogli kibicowaæ zawod-
niczkom w meczu II ligi pi³ki no¿nej
kobiet. Na boisku zagra³y dru¿yny Unii

Opole i Têczy Koz³ówki. Mimo ¿aru
lej¹cego siê z nieba rozgrywki przyci¹-
gnê³y du¿¹ publikê. Po koñcowym
gwizdku okaza³o siê, ¿e mecz wynikiem
1-0 wygra³a dru¿yna z Koz³ówek. Zwy-
ciêstwo uhonorowane zosta³o wrêczo-

nym przez so³tysa  pami¹tkowym pu-
charem.

Ciekawym akcentem festynu by³
punkt programu o tajemniczej nazwie
�Pocztówka ze Staniszcz�. Do ostat-

niej chwili uczestnicy festynu nie wie-
dzieli co kryje siê pod t¹ nazw¹. A
�Pocztówka ze Staniszcz� by³a po pro-
stu... pocztówk¹ ze Staniszcz, czyli
okoliczno�ciow¹ kartk¹ z najwa¿niej-
szymi faktami historycznymi miejsco-
wo�ci. Poczt¹ lotnicz¹ tzn. przy po-
mocy baloników kartka zosta³a wys³a-

Jubileusz Staniszcz
na w �wiat i obecnie mieszkañcy cze-
kaj¹ na kontakt osoby, do której kart-
ka ta zawêdruje.

Mimo s³onecznej pogody i bez-
chmurnego nieba, nad miejscem, gdzie
odbywa³ siê festyn pojawi³y �opady�
cukierków. Wszystko to za spraw¹ �mi-
g³owca, który nadlecia³ na boisko i spra-
wi³ nie tylko dzieciom tak przyjemn¹
niespodziankê.

Wszystko to dzia³o siê ju¿ po po-
³udniu, a do wieczora jeszcze daleko.
Wraz ze spadkiem temperatury plac
zape³nia³ siê lud�mi, których teraz ba-
wi³a grupa kabaretowa z Grodziska, po
nich wyst¹pi³ znany wszystkim kaba-
ret B.A.R.

Zaprezentowane przezeñ piosenki
i skecze by³y dobrym wprowadzeniem
do zabawy tanecznej, do której przy-
grywa³ zespó³ TWIX.
Drugi dzieñ jubileuszowych obchodów
rozpoczê³a uroczysta msza �w. konce-
lebrowana w ko�ciele parafialnym przez
pochodz¹cych ze Staniszcz ksiê¿y, któ-
rej przewodniczy³ ks. Manfred S³aboñ,
obecnie proboszcz parafii £¹cznik.

W niedzielne popo³udnie zebra-
nych a namiocie go�ci przywitali
uczniowie z Ogniska Muzycznego Me-
loman i zaprezentowa³y swoje umie-
jêtno�ci. W tym dniu na festynie nie
zabrak³o oficjalnych go�ci. Byli przed-
stawiciele w³adz lokalnych starosta
strzelecki Józef Swaczyna, który na
rêce so³tysa Huberta S³owika z³o¿y³
okokliczno�ciowy upominek. By³ bur-
mistrz miasta i gminy Kolonowskie
Józef Koty�, obecni parlamentarzy�ci
oraz kandydaci do Sejmu i Senatu.

Po przemówieniach oficjalnych
go�ci wszyscy mieli okazjê pos³uchaæ
wystêpów teatrzyku szkolnego Krasno-
ludek oraz wystêpu orkiestry pod ba-
tut¹ Manfreda Jancika. W przerwach
miêdzy wystêpami mo¿na by³o siê tak-
¿e zapoznaæ z wa¿niejszymi faktami
historycznymi dotycz¹cymi miejsco-
wo�ci.

Historii miejscowo�ci dotyczy³
równie¿ konkurs wiedzy �Staniszcze
dawniej i dzi��, w którym naprzeciw
siebie stanê³y dru¿yny ze Staniszcz
Wielkich i Ma³ych Po do�æ wyrówna-
nej walce przewag¹ jednego punktu
zwyciê¿y³a dru¿yna ze Staniszcz Wiel-
kich. Ide¹ konkursu nie by³a jednak re-
alizacja i zwyciêstwo, ale przekazanie
jak najwiêcej informacji nt. miejsco-

wo�ci. Po takiej porcji wiedzy histo-
rycznej wszystkim nale¿a³a siê chwila
wytchnienia.
Oczywi�cie przez dwa dni na uczestni-
ków czeka³ bogato zaopatrzony bufet
oraz weso³e miasteczko.

Konrad Wac³awczyk

Na Jubileuszu nie zabrak³o chyba nikogo

So³tys Hubert S³owik odbiera okoliczno�ciowy upominek od starosty Józefa
Swaczyny

Stowarzyszenie Muzyczne Collnowska

Pocztówki ze Staniszcz polecia³y w �wiat


