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- Robimy sporo ró¿nych rzeczy i
imprez, które mog¹ zachêciæ do od-
wiedzania naszej gminy � mówi Nor-
bert Kostoñ, zastêpca burmistrza
Kolonowskiego. - Jeste�my w
Zwi¹zku Gmin Doliny Ma³ej Panwi.
Wydali�my wspólny folder, mapê z
wytyczonymi trasami rowerowymi
w naszych lasach, któr¹ zaintereso-
wani mog¹ oczywi�cie kupiæ. W po-
przednim folderze publikowali�my
mapkê z zaznaczonymi miejscami,
które naprawdê warto u nas zoba-
czyæ. Ale nie ograniczamy siê do
wydawnictw. Organizowany jest
sp³yw kajakowy Ma³¹ Panwi¹, do�æ
popularny w�ród wodniaków. Rego-
lowiec to miejsce nie tylko biwako-
we, ale i baza obozów harcerskich. W
o�rodku �Nadzieja� w Staniszczach
Wielkich Stowarzyszenie Wycho-
wawców Katolickich z Gliwic orga-
nizuje wypoczynek dla dzieci ze �l¹-
ska. W czasie grzybobrania sporo
osób przybywa do nas nawet z odle-
g³ych stron. I grzybami gmina s³ynie.
Widaæ wiêc, ¿e trochê turystów �z

Podobnie jak Kolonowskie � równie¿
gmina Zawadzkie propaguje swoje
szlaki dziêki mapie ��cie¿ki rowero-
we w Dolinie Ma³ej Panwi�. Tereny
te do�æ szeroko s¹ rozpropagowane
w�ród my�liwych, tak¿e za granic¹.
Informacje przekazuj¹ sobie najczê-
�ciej �poczt¹ pantoflow¹�. Choæ
mo¿e na przygotowywanej nowej
stronie www, na której znacznie wiê-
cej miejsca ni¿ dotychczas po�wiê-
cone zostanie walorom turystycz-
nym, informacje dla my�liwych te¿
siê znajd¹.

Równie¿ w nowej publikacji,
której projekt jest w³a�nie opracowy-
wany walory turystyczne gminy zo-
stan¹ mocno podkre�lone.

Gminê, ale i ca³y powiat strze-
lecki staraj¹ siê rozpropagowaæ w�ród
turystycznej braci ludzie zrzeszeni
w Oddziale Zak³adowym PTTK
przy Hucie Andrzej. To dziêki nim
najwiêksza masowa impreza tury-
styczna (co roku bierze w niej udzia³
kilkuset uczestników!), jak¹ jest ma-
jowy Rajd �ladami Dawnego Hutnic-
twa, odbywa siê nieprzerwanie ju¿
od 23 lat. Cykliczne imprezy, jak np.
wrze�niowy �Rajd Góra �w. Anny�,
przeznaczony dla m³odzie¿y szkol-
nej, wiosenny czy jesienny Rajd
�cie¿kami Doliny Ma³ej Panwi, jak i
wiele innych, maj¹ na celu nie tylko
zaszczepienie bakcyla pieszych i ro-
werowych wêdrówek w�ród m³o-
dzie¿y i doros³ych, ale i zapoznanie

Kolonowskie
� nie tylko wydawnictwa

zewn¹trz� do nas jednak przyje¿d¿a,
ale ci¹gle zbyt ma³o i na krótko. Pod-
stawowym ograniczeniem jest brak
bazy noclegowej w gminie. Brak te¿
oficjalnie zg³oszonych o�rodków agro-
turystycznych. Gdyby jednak kto�
chcia³ tu przenocowaæ � prywatn¹
kwaterê znajdzie.
- Jak siê reklamujemy? Powiem
krótko: jak siê da i gdzie siê da � mówi
N. Kostoñ. � Na targach turystycz-
nych w Opolu, ale nawet i na impre-
zie o znacznie wiêkszej skali i randze
� w Berlinie. Wprawdzie nie mieli-
�my tam w³asnego stoiska, ale dziêki
Opolskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej trochê naszych mate-
ria³ów promocyjnych tam siê poja-
wi³o. Faktem jest równie¿ i to, ¿e nie
mamy wielu takich atrakcji, które
mog³yby zachêciæ go�ci do d³u¿szego
pobytu na naszym terenie, a nam za-
le¿y przede wszystkim na �ci¹gniê-
ciu inwestorów, dlatego bierzemy
udzia³ g³ównie w wystawienniczych
imprezach inwestycyjnych.

Zawadzkie � turystami stoi  (zrzeszonymi w PTTK)
uczestników z piêknem naszego re-
gionu.

Doprawdy, nie ma drugiej tak za-
s³u¿onej organizacji dla popularyza-
cji w�ród turystów naszego powiatu
jak PTTK w Zawadzkiem.

A jednak wieloletni prezes jego
oddzia³u Alfred Feliks twierdzi, ¿e ani
walory powiatu strzeleckiego, ani ca-
³ego województwa nie s¹ w³a�ciwie
promowane. Jak mówi, w funkcjonu-
j¹cy w Opolu O�rodek Informacji Tu-
rystycznej, który od do�æ dawna dys-
ponuje materia³ami nie tylko o stoli-
cy województwa, ale i pozosta³ych
gminach, ma w³a�ciwie ich niewiele.
Brakuje te¿ szerszej prezentacji i cie-
kawszych jej form. A. Feliks wska-

- Od trzech lat propagujemy in-
tensywniej ni¿ poprzednio tu-
rystykê na naszych terenach -
mówi burmistrz Tadeusz
Kauch. - Gmina wyda³a dwa
foldery, a w nich, oprócz in-
nych tre�ci, znalaz³o siê miej-
sce tak¿e na pokazanie na-
szych ciekawych zak¹tków. W
folderze turystycznym wyda-
nym przez starostwo strzelec-
kie równie¿ jeste�my obecni.
Ale to nie wszystko. Go�cie
odwiedzaj¹cy gminê mog¹ te¿
kupiæ widokówki z najbardziej
interesuj¹cymi miejscami. Par-
tycypujemy tak¿e w kosztach
publikacji przgotowywanej
przez opolski Urz¹d Marsza³-
kowski - mapie województwa
opolskiego z zaznaczonymi
najbardziej atrakcyjnymi miej-
scami. Na terenie naszej gminy
mamy wytyczone �cie¿ki ro-
werowe o randze lokalnej, po-
wiatowej i miêdzynarodowej.

Jako gmina granicz¹ca z województwem �l¹skim - wspólnie z s¹siadami przy-
gotowujemy wydanie mapy �cie¿ek rowerowych - trasê miêdzynarodow¹ pro-
wadz¹c¹ ze S³owacji, przez Czechy do Polski. Na tê mapê nanie�li�my nasze
lokalne trasy rowerowe - w³¹cznie z tymi wiod¹cymi w kierunku Góry �w.
Anny.
Efekty naszych dzia³añ s¹ widoczne. Z dnia na dzieñ turystów przybywa -
twierdz¹ ci, którzy mieszkaj¹ wzd³u¿ �cie¿ek rowerowych. A nasze trasy s¹
atrakcyjne i bezpieczne. Wiêkszo�æ z nich wiedzie drogaami �ródpolnymi i
�ródle�nymi. To spzyja uprawianiu turystyki rowerowej przez ca³e rodziny.
Zainteresowanych wypoczynkiem w naszym regionie zapraszamy do usytu-
owanych u nas gospodarstw agroturystycznych. Trzy z nich zg³oszone ju¿ s¹
oficjalnie do ogólnopolskiego rejestru takich gospodarstw, kolejne szykuje siê
do wpisu. Odwiedzi³em to miejsce - w Olszowej, przy stadninie koni i co
wa¿ne, przy �cie¿ce rowerowej - oferowane s¹ w nim piêkne pokoje i wspania-
³e warunki dla go�ci - mówi T. Kauch.

Gmina Ujazd promuje swoje
trasy rowerowe

Gmin¹ z najwiêkszym potencja-
³em turystycznym (i najwiêksza baz¹
hotelarsko-gastronomiczn¹) w na-
szym powiecie jest Le�nica. Magne-
sem jest Góra �w. Anny. Na to has³o
w wyszukiwarkach internetowych
pojawia siê tak du¿o informacji, jak o
¿adnym innym miejscu w ca³ym po-
wiecie.

Tu przyje¿d¿aj¹ tysi¹ce go�ci.
Oczywi�cie najwiêcej do znanego nie
tylko w Polsce sanktuarium, ale prze-
cie¿ nie tylko p¹tnicy odwiedzaj¹ licz-
nie ten region. Te wszystkie atrakcje -
a jest ich przecie¿ wcale niema³o, ¿e

Prawdziwa per³a - Góra �w. Anny

zuje tu na brak kaset wideo czy pre-
zentacji multimedialnych. Co do roz-
powszechniania turystyki rowerowej
ocenia, ¿e nasz region dopiero j¹ za-
czyna i wiele przemawia za tym, ¿e
to w³a�ciwy kierunek. Malownicze
szlaki, pomniki przyrody, bogactwo
lasów, sprzyjaj¹ rozwojowi takiej
w³a�nie formy spêdzania wolnego
czasu.

W popularyzacjê turystyki w
gminie Zawadzkie i Kolonowskie
w³¹cza siê te¿ Nadle�nictwo Zawadz-
kie, które przygotowuje (przy wspar-
ciu finansowym Woj. Funduszu
Ochrony �rodowiska) �cie¿ki dydak-
tyczne na swoim terenie.

wspomnimy tylko rezerwaty przy-
rody - które oferuje Park Krajobra-
zowy Góra �w. Anny przyci¹gaj¹
zwolenników bliskiego obcowania z
przyrod¹.

W siedzibie urzêdu miejskiego
dzia³a punkt informacji turystycz-
nej, kulturalnej i gospodarczej. W
miejscowo�ci Góra �w. Anny - punkt
infomacji Opolskich Parków Krajo-
brazowych; tam te¿ ustawiona zo-
sta³a tablica informacyjna o ca³ej
gminie.
- Wydana w ubieg³ym roku ca³a
seria materia³ów informacyjnych (w

I tak¹ te¿ informacjê mo¿na wy-
czytaæ w folderze wydanym przez
Urz¹d Gminy. Temu sprzyja zreszt¹
rolniczy tego regionu. Niezbyt dale-
ka odleg³o�æ do Góry �w. Anny, a
nawet do Jezior Turawskich trakto-
wane s¹ jako kolejny atut. Podobnie
jak siedliska chronionych ptaków, a
tak¿e pomniki przyrody.

Nic wiêc dziwnego, ¿e w Kro�ni-
cy turystom spragnionym wypo-
czynku na ³onie natury oferowane s¹
a¿ 22 miejsca noclegowe! I to o wy-
skim standardzie. Dodatkowymi
atrakcajmi s¹ przeja¿d¿ki konne, ogni-
ska itp. Go�cie przyje¿d¿aj¹ tu chêt-
nie, i nie tylko z powodów senty-
mentalnych.

trzech jêzykach) - mówi zastêpca
burmistrza Krystian Tomala - oprócz
tre�ci zwi¹zanych z inwestycjami i
zagadnieniami spo³ecznymi, zawiera-
³a tak¿e sporo materia³ów przezna-
czonych dla go�ci odwiedzaj¹cych
nasz region rekreacyjnie. Te publika-
cje w tym roku bêd¹ aktualizowane -
na pewno wersja polska i niemiecka.
O obranym przez w³adze gminy kie-
runku �wiadczy has³o jednego z tych
wydawnictw: �Gmina Le�nica - tu-
rystyczna, ekologiczna, rolnicza�.

Na pytanie czy gmina wspó³pra-
cuje z zakonem franciszkanów z Góry
�w. Anny w zakresie wspólnych dzia-
³añ maj¹cych na celu przyci¹gniêcie
turystów, s³yszê odpowied�, ¿e ow-
szem - np. przy staraniach o pozy-
skanie �rodków na renowacjê Anno-
górskiej Kalwarii. Takiej wspó³pracy
jednak brak przy opracowywaniu i
publikowaniu materia³ów promocyj-
nych.

Ale gminê przecie¿ nie tylko roz-
s³awiaj¹ zabytki czy rezerwaty.
Równie¿ imprezy kulturalne. A tych
w tej akurat gminie jest sporo. Naj-
bardziej znane, o charakterze zdecy-
dowanie ponadlokalnym i daleko wy-
kraczj¹cym poza teren województwa,
to Festiwal Narodów czy Dni Part-
nerstwa, odbywaj¹ce siê co dwa lata
na przemian.

Izbicko stawia na agroturystykê


