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Jego najwiêkszym dobrem na-
turalnym s¹ lasy - jak podkre�li³
nadle�niczy Zdzis³aw Siewiera.
Go�ci powita³a przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej pani Urszula Ta-
ibert, która zajê³a siê tak¿e koor-
dynacj¹ spotkania. Na pocz¹tku
Mariusz Stachowski, dyrektor
MOKSiR, zaprezentowa³ gminê
oraz przypomnia³ pokrótce histo-
riê miasta.

Nastêpnie prelekcjê doty-
cz¹c¹ w³a�nie lasów gminy wy-
g³osi³ Jacek Dzier¿anowski.
Podkre�la³, ¿e w³a�nie st¹d po-
chodzi najlepsza populacja �wier-
ka na �wiecie. To aspekt przyrod-
niczy, ale i biznesowy. Równie
wa¿ny jest jednak i turystyczny.
Na terenie Nadle�nictwa Zawadz-
kie, obejmuj¹cego kilka gmin, wy-
stêpuje wiele u¿ytków ekologicz-
nych, a tak¿e sze�æ zespo³ów kra-
jobrazowych. To tu w³a�nie w cza-
sie spacerów mo¿na obejrzeæ nie-
jeden pomnik przyrody, ale te¿ �
je�li siê ma szczê�cie � mo¿na na-
tkn¹æ siê na mieszkañców lasów,
a te obfituj¹ w zwierzynê, tak¿e w
gatunki rzadkie i chronione. Rze-
ka Ma³a Panew, która na przewa-
¿aj¹cej czê�ci swojego biegu za-
chowa³a naturalny charakter, to
kolejny walor. Niezmienione przez
ludzk¹ ingerencjê koryto rzeki jest
jednym z bardziej malowniczych
nie tylko w województwie.

J. Dzier¿anowski mówi³ tak¿e
o bogactwie runa le�nego tych
terenów, o czym bardzo ³atwo ka¿-
dy mo¿e siê przekonaæ spaceru-
j¹c po lesie, czy te¿ obserwuj¹c
ilo�æ turystów odwiedzaj¹cych te
okolice. Ich s³awa jako �zag³êbia
grzybiarskiego� roznios³a siê sze-
roko, o czym �wiadcz¹ tabliczki
rejestracyjne sammochodów.

Ale przecie¿ te tereny te s¹
bardzo atrakcyjne równie¿ dla
wêdkarzy, na których oprócz Ma-
³ej Panwi czy stawu hutniczego
czekaj¹ dwa ³owiska specjalne:

Sprzedaæ gminê
W siedzibie Nadle�nictwa 10 sierpnia br. odby³o siê spotkanie dotycz¹ce promocji walorów turystycznych gminy Za-

wadzkie. Zgromadzi³o spor¹ grupê zainteresowanych, zarówno z ramienia lokalnych w³adz, jak i innych osób, którym
zale¿y na promocji regionu.

Stawy Pluderskie i Kasztal. Wy-
tyczone i dobrze oznakowane tra-
sy rowerowe, o ³¹cznej d³ugo�ci
ok.60 km, zapraszaj¹ tych, którzy
wol¹ aktywne spêdzanie wolnego
czasu.

Zatrzymaæ siê mo¿na na 22
przydro¿nych parkingach, dwóch
polach biwakowych lub skorzy-
staæ z miejsc noclegowych MOK-
SiR-u, dysponuj¹cego 13 pokoja-
mi w cenie od 20 do 100 z³ za dobê.

Na razie nie mo¿na liczyæ na go-
�cinê w gospodarstwach agrotu-
rystycznych � takich w gminie
Zawadzkie brakuje.

Stanis³aw Niewêg³owski opi-
sa³ dzia³alno�æ miejscowego,
prê¿nego ko³a PTTK. Organizuje
ono wiele imprez, przeznaczonych
zarówno dla starszych jak i m³od-
szych turystów. Do najciekaw-
szych z nich nale¿¹: Rajd Dolin¹
Ma³ej Panwi, Zlot �ladami Daw-

Wêdkarze znajd¹ w tej gminie sporo miejsc na obfite po³owy

Ma³a Panew to doskona³e miejsce do kajakowych sp³ywów

My�licie o agroturystyce?
Rolnicy, którzy zamierzaj¹ utworzyæ gospodarstwo agroturystycz-

ne mog¹ ubiegaæ siê o dotacje w ramach sektorowego programu operacyj-
nego �Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich.�

Szczegó³owych informacji udziela Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Opolu.

Niewiele gmin jest tak atrakcyjnie po³o¿onych jak Zawadzkie

nego Hutnictwa czy rajd wokó³ za-
meczku w K¹tach - imprezy inte-
gracyjnej z osobami niepe³no-
sprawnymi.

Sabina Grzywocz z UMiG za-
prezentowa³a zebranym zabytki na
terenie gminy. Czê�æ z nich to
obiekty sakralne, jak np. ko�cio³y
w Kielczy, ¯êdowicach i Zawadz-
kiem. Warte obejrzenia s¹ tak¿e
zameczek my�liwski w K¹tach i
zameczek Eichhorst, w którym
obecnie mie�ci siê siedziba nadle-
�nictwa, zabytkowa chata w Kiel-
czy i m³yn w ¯êdowicach.
Gmina Zawadzkie mo¿e spodobaæ
siê go�ciom. Jedyny problem to
sposób �sprzedania� tych walo-
rów.

Jedn¹ z propozycji by³o utwo-
rzenie gospodarstw agrotury-
stycznych. Przedsiêwziêcie takie
wi¹¿e siê jednak z pewnymi kosz-
tami. O mo¿liwo�ciach dofinanso-
wania mówi³ Marek Wróbel z
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

Aleja dêbów

Inn¹ propozycj¹ by³o zorgani-
zowanie szlaku turystyki senty-
mentalnej dla by³ych mieszkañ-
ców, którzy obecnie mieszkaj¹ za
granic¹. Kolejn¹ sugesti¹ by³ sys-
tematyczny udzia³ gminy w tar-
gach turystycznych.

Wszystkie rozwi¹zania zmie-
rzaj¹ce do osi¹gniêcia celu s¹
s³uszne. Gdyby tak dodaæ do nich
jeszcze cykliczne koncerty sygna-
listów (a próbkê mogli�my wys³u-
chaæ) ... Tego raczej w ofertach tu-
rystycznych najbli¿szych gmin nie
ma.

£ukasz Strzoda, laureat miej-
sko-gminnego konkursu w �l¹-
skim beraniu zaprezentowa³ swój
wystêp w trakcie spotkania, któ-
rego dalsza czê�æ odby³a siê w le-
�niczówce Ja�win, gdzie mo¿na
by³o zwiedziæ przepiêkny ogród,
zaprojektowany i dogl¹dany przez
gospodarza tego obiektu, Rober-
ta Piontka.

Konrad Wac³awczyk


