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1. WPROWADZENIE
Województwo śląskie jest obszarem, który z sukcesem wykreował markę regionu opartą o pozytywną energię – Śląskie – pozytywna energia. Z biegiem lat energia ta zasiliła rozwój turystyki
w regionie. Wykreowano i wypromowano imprezy, atrakcje i szlaki turystyczne o ogólnopolskiej
renomie. Województwo, którego bilans w zakresie marki i turystyki na początku lat 2000 był
znacznie poniżej „średniej krajowej” posiada dzisiaj w swoich zasobach atrakcje turystyczne,
które są liderami rynku w poszczególnych kategoriach: Śląski Szlak Zabytków Techniki, Industriadę, Zabrze i Tarnowskie Góry, które stały się synonimami turystyki przemysłowej. Dynamicznie rozwijający się szlak kulinarny Śląskie Smaki wyznaczający standardy w swojej kategorii.
Rozpoznawaną markę terytorialną Beskidów z kurortami górskimi, które tętnią życiem nie tylko
zimą. Kojarzoną z regionem Jurę Krakowsko-Częstochowską, która jest kolebką szlaku Orlich
Gniazd. Wśród krain śląskich jako najmniej odkryta jawi się część zachodnia. To kolebka wciąż
żywej obrzędowości śląskiej. Ziemia, na której położone są miasta o znaczeniu regionalnym takie
jak Rybnik, Racibórz, Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój nie doczekała się jeszcze marki
opartej na wspólnej ofercie turystycznej. A przecież samorządy położone na zachodzie regionu
doskonale radzą sobie w osiąganiu wspólnych celów w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska i rozwoju. 28 gmin i powiatów z tego obszaru od roku 2002 współtworzy związek samorządowy Subregionu Zachodniego. Teraz nadeszła chwila, żeby przemówić wspólnym głosem w
sprawie marki i oferty turystycznej.
Dokument ten ma na celu zbudować propozycję koncepcji rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego oraz jest podstawą do opracowania strategii komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego. Są to dwa filary jednego dzieła. Nie ma sensu posiadać marki, która nie ma nic do zaoferowania. Nie może być też mowy o ofercie turystycznej,
które nie jest uwiarygodniana marką.
Przyjęta w dokumencie metoda pracy zakłada przeprowadzenie analizy zasobów turystycznych
Subregionu. Badanie zostanie oparte w pierwszym kroku na podziale administracyjnym, odnosząc się do każdej z 28 jednostek samorządowych budujących subregion. W ramach tego kroku
zostaną opisane możliwie wszystkie najistotniejsze zasoby turystyczne. Dla porządku potencjał
turystyczny zostanie ujęty w 2 grupy: zasoby turystyki kulturowej i aktywnej. Kolejnym stopniem
w określeniu potencjału turystycznego subregionu będzie agregacja odkrytych zasobów według
wspólnego mianownika atrakcyjności turystycznej. Dzięki temu uzyskamy klarowny obraz tego,
co tworzy lub może tworzyć podstawę oferty turystycznej subregionu. Dowiemy się, jakiego typu
działania sieciowe i tematyczne znajdują uzasadnienie w faktycznej atrakcyjności podregionu.
Powstaną jednorodne grupy atrakcji, np. zamki i pałace, parki rozrywki, kąpieliska, atrakcje turystyki kulinarnej, itp. Na tym etapie prac zostaną one szczegółowo opisane, wskazana zostanie
ich lokalizacja na mapie subregionu. Ocenie poddana będzie także gotowość danej grupy do
komercjalizacji w turystyce. Wskazane zostaną najważniejsze działania miękkie i twarde, których realizacja przyczyni się do optymalnego wykorzystania potencjału grupy atrakcji. Zakłada
się, że te rekomendacje będą stanowiły istotne wskazanie do sformułowania celów strategicznych i operacyjnych służących rozwojowi i promocji produktów turystycznych obszaru Subregionu
Zachodniego. Kolejnym istotnym aspektem pracy w ramach dokumentu będzie zestawienie potencjału turystycznego Subregionu Zachodniego z trendami zachodzącymi w turystyce oraz zachowaniami konsumenckimi w Polsce i na świecie. Dzięki temu porównaniu będziemy w stanie zarekomendować najlepsze oferty pod kątem preferencji i oczekiwań grup docelowych. Wierzymy, że z konsekwencją i wiarą w sukces region podejmie zaplanowane kroki tworzące i wzmacniające ofertę produktową i markę.
Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego województwa
Śląskiego została utworzona przez zespół Landbrand w składzie:
Hubert Gonera – kierownik projektu
Marta Pilarczyk
Michał Chrostowski
Cezary Hurysz
Agata Frydrych
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1.1. CHARAKTERYSTYKA SUBREGIONU ZACHODNIEGO
Subregion Zachodni Województwa Śląskiego składa się z trzech miast na prawach powiatu
(Rybnik, Jastrzębie- Zdrój, Żory), a także z trzech powiatów (wodzisławski, raciborski, rybnicki).
Głównymi miastami są Rybnik z liczbą ludności wynoszącą 139 129, Jastrzębie-Zdrój z liczbą
ludności 89 590 oraz Żory z 61 942 mieszkańcami. Powiat wodzisławski zamieszkuje 157 546
osób, raciborski 110 531, natomiast powiat rybnicki 77 703. Łączna liczba ludności na terenie
Subregionu Zachodniego województwa śląskiego wynosi 636 441 osób.
Powiat wodzisławski obejmuje swoimi granicami cztery gminy miejskie (Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Pszów) oraz pięć gmin miejsko-wiejskich (Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice,
Mszana). Od północy powiat graniczy z Rybnikiem, od wschodu z Jastrzębiem-Zdrój, a od południa z Republiką Czeską. Przez powiat przepływają rzeki Odra, Ruda, Olza, Lesznica, Nacyna
oraz Szotkówka.
Powiat raciborski obejmuje swoimi granicami jedną gminę miejską (Racibórz), dwie gminy miejsko-wiejskie (Krzanowice i Kuźnia Raciborska) oraz pięć gmin wiejskich (Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik). Przez powiat raciborski płynie rzeka Odra oraz jej dopływy: Psina i Ruda. Północna część powiatu graniczy z województwem opolskim, północnozachodnia z powiatem gliwickim woj. śląskiego, a od południa z Republiką Czeską.
Powiat rybnicki składa się z jednej gminy miejsko-wiejskiej (Czerwionka-Leszczyny) oraz z czterech gmin wiejskich (Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany). Powiat położony jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
Powiat sąsiaduje z Rybnikiem, Jastrzębiem Zdrój oraz Żorami, a więc ze wszystkimi miastami na
prawach powiatu, znajdującymi się na terenie Subregionu Zachodniego. Przez powiat przepływa rzeka Bierawka, prawy dopływ Odry.
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku to stowarzyszenie wszystkich tj. 28 gmin i powiatów
z obszaru Subregionu. Związek formalnie funkcjonuje od maja 2002 roku. Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja
różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza i turystyczna.
(https://subregion.pl/stowarzyszenie/informacje-ogolne/)
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Rysunek 1 Mapa Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Źródło: Google Maps

1.2. GŁÓWNE MIASTA POSIADAJĄCE POTENCJAŁ TURYSTYCZNY W
SUBREGIONIE ZACHODNIM
Tabela 1 Największe miasta w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

L.p

Nazwa

Liczba ludności

Powierzchnia (km2)

1

Rybnik

139 129

148,4

2.

Jastrzębie- Zdrój

89 590

85,3

3.

Żory

62 243

64,6

4.

Racibórz

55 189

75,0

5.

Wodzisław Śląski

48 345

49,5

6.

Czerwionka- Leszczyny

28 329

37,6

7.

Radlin

17 861

12,5

8.

Pszów

14 114

20,4

Źródło: polskawliczbach.pl (Dane z 31.12.2017)
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1.2.1. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Subregion Zachodni położony jest w zasięgu sieci TEN-T (transeuropejska sieć transportowa)
oznacza to, iż subregion jest bardzo dobrze skomunikowany z całym województwem i krajem
pod względem sieci lotniczej, kolejowej i samochodowej. Ze względu na bliskie położenie
względem siebie wszystkich większych miast w subregionie mają one znakomite połączenia lotnicze z całym światem, dzięki trzem MPL (Międzynarodowym Portom Lotniczym): KatowicePyrzowice, Kraków-Balice oraz Ostrawa na terenie Republiki Czeskiej. Ponadto Polskie Koleje
Państwowe oferują w swoim taborze pociągi Intercity oraz Koleje Śląskie, co przyczynia się do
wielu bezpośrednich połączeń między subregionem a odległymi destynacjami w całym kraju (np.
Rybnik-Gdynia). Przez Subregion Zachodni przechodzi Autostrada Bursztynowa A1, która płynnie przechodzi w autostradę D1 na terenie Republiki Czeskiej. Ponadto na terenie Subregionu
Zachodniego znajdują się trzy Drogi Krajowe (DK78, DK81, DK45) oraz kilkanaście Dróg Wojewódzkich.
Rysunek 2 Korytarze rozwoju sieci transportowych w województwie śląskim

Źródło: Na podstawie Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+
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1.2.2. MIASTO NA PRAWACH POWIATU – RYBNIK
Rybnik to miasto leżące na Wyżynie Śląskiej w obszarze Subregionu Zachodniego Śląska. Liczy
sobie około 140 tysięcy mieszkańców, a w rankingach wielkości miast w Polsce zajmuje kolejno
16. miejsce w kategorii zajmowanej powierzchni oraz 25. miejsce pod względem liczby ludności.
Według najstarszych danych Rybnik jako osada miał już zostać założony na przełomie IX i X
wieku, a prawa miejskie otrzymał w XIV wieku. Geneza nazwy miejscowości związana jest z rybactwem – Rybnik w języku śląskim oraz czeskim oznacza staw rybny. Niemieccy kronikarze opisali miejscowość jako „leżącą nad stawami rybnymi”.
Historia Rybnika jest rozbudowana. Początkowo Rybnik był pod władaniem Piastów Śląskich.
Kilka lat po otrzymaniu praw miejskich, złożyli oni lenno Królestwu Czech i miasto weszło w granicę państwa naszych południowych sąsiadów. Rybnik został kompletnie spalony przez Kazimierza Wielkiego podczas wojen czesko-polskich. Następnie tereny Śląska wraz z Rybnikiem przeszły w ręce Prus. Wtedy to nastąpił największy rozwój miasta – zaczęto na masową skalę wydobywać złoża kopalniane oraz doprowadzono kolej, co przyciągało kolejnych mieszkańców.
W XIX wieku powstał powiat rybnicki, z centralą w Rybniku. To właśnie tutaj znajdował się jeden
z głównych ośrodków planowania powstań śląskich. Podczas II Wojny Światowej, przez swoje
położenie Rybnik już na początku inwazji III Rzeszy został zdobyty. Przemysł wydobycia węgla
stał się wizytówką Rybnika w drugiej połowie XX wieku.
Rysunek 3 Plan miasta Rybnik

Źródło: https://old.rybnik.eu/index.php?id=1723

Infrastruktura Rybnika jest świetnie rozwinięta, zarówno kolejowa oraz drogowa. Spowodowane
jest to silnie gospodarczym charakterem miasta.
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Rybnik jest uważany za miasto przyjazne rowerzystom – na terenie miasta znajdziemy ponad
300 km tras rowerowych. Dodatkowo, miejscowość może poszczycić się liczbą tematycznych
szlaków pieszych: jest na trasie 7 szlaków dla piechurów. Jednymi z ważniejszych obiektów miasta mający charakter turystyczny są Zalew Rybnicki, Kopalnia Ignacy oraz Bazylika św. Antoniego.
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1.2.3. MIASTO NA PRAWACH POWIATU – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Miasto położone w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego zamieszkane przez około 90
tysięcy mieszkańców. Od wieku XIX do lat 90 ubiegłego wieku miejscowość uzdrowiskowa. Odkrycie złóż węgla kamiennego w połowie XX wieku sprawiło, że miasto zyskało przemysłowy
charakter.
Geneza nazwy pochodzi od legendy, w której rycerz mający chronić karawany przejeżdżające
przez Bramę Morawska, sam zszedł na drogę rozbójnika i zaczął na nie napadać. Ataki znienacka niczym jastrząb nadały nazwę dzisiejszemu regionowi Jastrzębia-Zdroju.
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII wieku. Swój największy rozwój zawdzięcza
wierceniom w 1859 roku, które odkryły w ziemi solankę jodowo-bromową, które zmieniło życie
miasta. Jastrzębie-Zdrój stało się miastem uzdrowiskowym, do którego chętnie przybywali goście. W 1922 roku, kiedy miasto przeszło w posiadanie Polski, od razu zaczęto budowę sanatoriów, a 2 lata później powstała osobna jednostka terytorialna - gmina Jastrzębie-Zdrój. Po II
Wojnie Światowej znaleziono pod miastem pokłady węgla, co spowodowało powolny upadek
uzdrowisk. Ostatnie zakłady uzdrowiskowe zamknięto w 1994 roku, a w 2007 miejscowość straciła status uzdrowiska.
Jastrzębie-Zdrój jest największym miastem w Polsce i Środkowej Europie nieposiadającym w
swoim obszarze dostępu do kolei pasażerskiej. Najbliższa stacja pasażerska znajduje się 10 km
od granicy miasta.
Miasto posiada siedem zielonych parków, przeznaczonych do celów rekreacyjnych. Przez miasto
przechodzi 5 szlaków pieszych: Szlak im. Powstańców Śląskich, Szlak Zebrzydowicki, Jastrzębski
Szlak Krajoznawczy im. Jerzego Fudzińskiego , Szlak Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich. Najważniejszymi zabytkami miasta są Kościół parafialny św. Barbary i Józefa oraz Zespół Uzdrowiskowy.
Rysunek 4 Plan miasta Jastrzębie-Zdrój

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99bie-Zdr%C3%B3j#/media/Plik:Jastrzebie_Zdroj-mapa.jpg
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1.2.4. MIASTO NA PRAWACH POWIATU – ŻORY
Żory są trzecim największym miastem Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Według danych GUS z 2016 r. zamieszkuje je ponad 60 tys. mieszkańców. Miasto położone jest
nad rzeką Rudą. Po raz pierwszy nazwa „Żory”, pojawiła się w dokumentach z 1258 r. Według
jednej z teorii nazwa ta pochodzi ze staropolszczyzny, od „wyżarzania” oraz wypalania lasów,
co było wówczas pierwszym etapem zakładania stałej osady w danym miejscu. Topograficzny
opis Górnego Śląska z 1865 r. nazwę „Żory” wywodzi z kolei od ptaka żurawia.
W całej swojej historii miasto należało do wielu księstw i państw. Po I wojnie światowej mieszkańcy Żor brali udział w trzech powstaniach śląskich mających na celu odbić Górny Śląsk z rąk
Niemców. 1 września 1939 r. miasto zajął Wehrmacht, a w październiku Żory zostały bezpośrednio włączone do III Rzeszy. W styczniu 1945 r. przez miasto przeszły tzw. marsze śmierci z
obozów Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na stację kolejową w Wodzisławiu Śląskim. Od stycznia do marca tego roku w wyniku walki Armii Czerwonej z wojskami niemieckimi o Żory, doszczętnie zniszczone zostało 80% zabudowy miasta.
Po wojnie nastąpiła odbudowa Żor. W latach 70. i 80. XX wieku, w wyniku rozwoju górnictwa
węgla kamiennego i budowy osiedli z tzw. wielkiej płyty miał miejsce intensywny przyrost demograficzny miasta. Po 1989 roku górnictwo zostało objęte restrukturyzacją, co wpłynęło na
gwałtowny wzrost bezrobocia. W ramach walki z tym zjawiskiem utworzono podstrefę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Żorski Park Przemysłowy, a miasto zmieniło charakter
z przemysłowego na handlowo-usługowy.
Rysunek 5 Mapa Żor

Źródło: Google Maps
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1.2.5. POWIAT WODZISŁAWSKI
Powiat wodzisławski ma powierzchnię około 290 km2. Miejscem zarządzania powiatem jest jego największe miasto – Wodzisław Śląski. W skład powiatu wchodzą 4 gminy miejskie oraz 5 gmin wiejskich.
Wstępną datą początku powiatu jest rok 1954, a w 1999 roku już oficjalnie został przywrócony jako
powiat, który znamy do dzisiaj.
Rysunek 6 Podział powiatu wodzisławskiego

Źródło: https://wodzislaw-slaski.pl/podzial-administracyjny



Miasto Wodzisław Śląski
Nazwa miasta pochodzi od starosłowiańskiego imienia Wodzisław. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z czasów plemiennych, a przeróżne przedmioty z początków Wodzisławia Śląskiego możemy oglądać w lokalnym muzeum miasta. Sprowadzenie w 1257
roku zakonu minorytów do miasta uważane jest również za datę nadania praw miejskich.
Miasto na przestrzeni dziejów przechodziło z rąk pruskich do polskich, a pod koniec XIII
wieku drewniane miasto zostało strawione przez pożar, co jednak nie przeszkodziło w
ciągłym rozwoju miasta. Kluczowym momentem dla rozwoju Wodzisławia na polskiej scenie było utworzenie w 1960 roku kopalni KWK 1 Maja, która obecnie jest już zamknięta
od 2001 roku.
Wodzisław Śląski jest stolicą powiatu wodzisławskiego i jedną z największych pętli komunikacyjnych Śląska, zarówno dla transportu drogowego, jak i kolejowego.
Przez miasto przebiegają 2 szlaki piesze oraz 4 szlaki rowerowe. Najbardziej atrakcyjnymi obiektami turystycznymi miejscowości są Pałac Dietrichsteinów, kościół pw. św. Trójcy
oraz staromiejski rynek.



Gmina miejska Rydułtowy
Nazwa Rydułtowy pochodzi prawdopodobnie od pierwszego właściciela miasta o tej
nazwie – Rudolfa. W Rydułtowach znajduje się najwyższa hałda stożkowa w Polsce i
jedna z najwyższych w Europie – „Szarlota” – o wysokości 134 metry.
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Gmina miejsko-wiejska Gorzyce
Większość wsi znajdujących się w gminie jest wspomniana w spisach z XIII wieku. Gmina
ma silny związek z dawnym księstwem raciborskim i na jej terenie możemy znaleźć wiele
ziem, należących kiedyś do rycerstwa. Gmina położona jest tuż przy granicy polskoczeskiej. Najpopularniejszymi miejscami turystycznymi w gminie są: Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej – odwiedzane przez pielgrzymów z całego kraju – i
ośrodek wypoczynkowy w Olzie – najpopularniejszy ośrodek w Subregionie Śląskim,
chętnie odwiedzany także przez Czechów.



Gmina miejska Radlin
Radlin położony jest na Płaskowyżu Rybnickim i zamieszkuje go około 18 tysięcy mieszkańców. Przed okresem industrializacji miasto rolnicze, wraz z rozwojem przemysłu stało
się miastem silnie skoncentrowanym na górnictwie. Znajduje się tutaj Kopalnia Węgla
Kamiennego „Marcel”, Koksownia Radlin oraz Elektrociepłownia „Marcel”. Radlin to również sportowe miasto: blisko 20 Olimpijczyków pochodzi lub trenowało w klubach na jego terenie. W Radlinie znajduje się także tężnia solankowa, gdzie co weekend organizowane są koncerty na żywo.



Gmina miejska Pszów
W związku z obecnością Kalwarii Pszowskiej, gmina miejska jest od XVIII wieku jednym z
najbardziej uczęszczanych terenów przez pielgrzymów w tej części województwa. Sam
Pszów zamieszkuje około 15 tysięcy ludzi. Pierwsza pewna wzmianka o mieście Pszów
wywodzi się z XIII wieku, jednak genezę miasta stara się łączyć z ludem Psouane z IX
wieku. Nazwa gminy pochodzi prawdopodobnie od psa.



Gmina wiejska Godów
Godów to gmina licząca niecałe 14 tysięcy mieszkańców. Pierwsze zapiski na temat miasta Godów pochodzą z XIII wieku. Teren gminy zajmuje 38 km2. Na terenie gminy miała
miejsce jedna z bitew I powstania śląskiego – bitwa pod Godowem. W gminie znajdują
się dwa obiekty położone na Szlaku Architektury Drewnianej – Kościół pw. św. Anny w
Gołkowicach i Kościół pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach. Przez teren gminy prowadzi
międzynarodowy szlak rowerowy EuroVelo R4.



Gmina wiejska Lubomia
Na jej terenie mieszka około 8 tysięcy mieszkańców. Główna siedziba gminy znajduje się
we wsi Lubomia, a także posiada partnerstwo z czeską miejscowością Horni Sucha. Ciekawostkę stanowi średniowieczne grodzisko, należące do plemienia Gołężyców w okresie od VIII do IX wieku, a dziś porośnięte lasem. Zabytki znalezione na terenie dawnego
grodziska obecnie znajdują się w muzeum w Wodzisławiu Śląskim.



Gmina wiejska Mszana
Posiadająca lekko ponad 31 km2 powierzchni, na których żyje około 7600 mieszkańców
gmina, z siedzibą w mieście Mszana. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od słowa
„msza” lub od słowa „mech”. Pierwsze wspominki o miejscowościach tego regionu są datowane przez kronikarzy na XIII wiek. Do najcenniejszych zabytków gminy Mszana należy stara plebania w miejscowości Połomia.
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Gmina wiejska Marklowice
Najmniejsza gmina pod względem terytorialnym oraz mieszkańców w powiecie wodzisławskim. Ma 14 km2 powierzchni oraz 5500 mieszkańców żyjących na jej terenie. Miasto posiada partnerstwo z francuską miejscowością Barlin.

1.2.6. POWIAT RACIBORSKI
Powiat raciborski leży w Kotlinie Raciborskiej, przecina go rzeka Odra oraz jej dopływy: Psina i Ruda.
Południowa część powiatu otwiera się na Bramę Morawską, czyli wąskie zapadlisko między Sudetami i
Karpatami. Jego powierzchnia wynosi 543,98 km². Według danych GUS z 2016 r., powiat zamieszkuje 109 065 osób.
W skład powiatu wchodzi jedna gmina miejska (Racibórz), dwie gminy miejsko-wiejskie (Krzanowice,
Kuźnia Raciborska) oraz pięć gmin wiejskich (Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie,
Rudnik).


Miasto Racibórz – położona nad rzeką Odrą jedna z historycznych stolic Górnego Śląska,
obok
Opola.
Pierwsza
wzmianka
o
mieście
pojawiła
się
w dokumentach Galla Anonima z 1108 r. Lokacja Raciborza została zatwierdzona na
prawie flamandzkim w 1217 r. W 1683 r. Jan III Sobieski ucztował na Zamku Raciborskim w drodze na odsiecz Wiednia, dlatego przez miasto przechodzi Szlak Husarii Polskiej. W 2001 r. Racibórz jako pierwsze miasto w Polsce i Europie uzyskało certyfikat
Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Według danych GUS, miasto w
2018 r. zamieszkiwało 55 189 osób.
Są dwie teorie dotyczące nazwy miasta Racibórz i jego znaczenia. Według jednej z nich
nazwa pochodzi od słowiańskiego imienia „Racibor”. Druga głosi, że powstała ona od
czasownika „rati” = orać i „bor” = bór.
Pomimo braku bogactw naturalnych, w Raciborzu znajduje się wiele zakładów przemysłowych z branży chemicznej (Henkel), logistycznej (DHL), maszynowej (Koltech), energetycznej (Sunex) czy rolno-spożywczej (Spółdzielnia Mleczarska i Mieszko). Właśnie na terenie Raciborza powstały: pierwszy na ziemiach polskich browar (1567) czy jedna z najstarszych na świecie fabryka elektrod.
Miasto zawarło aż 9 umów partnerskich z Kędzierzynem Koźle, Opawą (Czechy), Roth i
Leverkusen (Niemcy), Kaliningradem (Rosja), Tyśmienicą (Ukraina), Wrexham (Wielka
Brytania), Villeneuve-d’Ascq (Francja) i Zugló (Węgry).
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Rysunek 7 Mapa Raciborza

Źródło: Google Maps



Gmina miejsko-wiejska Krzanowice
Gmina położona na pograniczu śląsko-morawskim ze stolicą w Krzanowicach, XIIwiecznym mieście, dziś centrum administracyjno-usługowym. Gości może zdziwić zapewne
dialekt, jakim posługuje się wielu mieszkańców o morawskich korzeniach – dialekt laski
odmienny od gwary śląskiej. Przez gminę w stronę Odry przepływa rzeka Cyna.



Gmina miejsko-wiejska Kuźnia Raciborska
Miasto założone w XVII w. Prawa miejskie Kuźnia Raciborska otrzymała w 1967 r. Miasto według danych GUS w 2016 r. zamieszkiwało ponad 5400 osób. Aż 70% powierzchni gminy stanowią lasy. W Nadleśnictwie Kuźnia Raciborska w 1992 roku miał
miejsce ogromny pożar, który strawił ponad 9 tys. ha. Położone w gminie Rudy są jednym z atrakcyjniejszych miejsc turystycznych w Subregionie Zachodnim – znajduje się tutaj m.in. kolejka wąskotorowa, która przyciąga całe rodziny, a także Pocysterski Zespół
Klasztorno-Pałacowy.



Gmina wiejska Krzyżanowice
Gmina położona wzdłuż drogi krajowej nr 45 od Chałupek do Bieńkowic oraz rzeki Odry. W 2016 r. według danych GUS gminę zamieszkiwało 11 328 osób. Przez teren gminy prowadzi międzynarodowa trasa rowerowa EuroVelo R4, a w Chałupkach swój bieg
w Polsce rozpoczyna rzeka Odra.



Gmina wiejska Nędza
W 2016 r. według danych GUS zamieszkiwało ją 7385 osób. Swój rozwój Nędza zawdzięcza kolei żelaznej. Tu od XIX w. krzyżują się tory z Raciborza do Wrocławia oraz
Katowic



Gmina wiejska Pietrowice Wielkie
W 2016 r. według GUS zamieszkiwana przez 6966 osób; jej siedzibą są Pietrowice
Wielkie
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Gmina wiejska Rudnik
Typowo rolnicza gmina ze stolicą we wsi Rudnik, położona na bardzo urodzajnych glebach. Centrum kulturalne stanowią Łubowice, miejsce urodzenia słynnego poety romantycznego Josepha von Eichendorffa.



Gmina wiejska Kornowac
Centrum administracyjno-usługowe przy drodze wojewódzkiej 935 Racibórz-Rybnik; według danych GUS w 2016 r. gminę zamieszkiwało 5148 osób; jej siedzibą jest wieś Kornowac.

1.2.7. POWIAT RYBNICKI
Powiat rybnicki składa się z pięciu gmin (jednej miejsko-wiejskiej i czterech wiejskich) położonych
wokół miasta na prawach powiatu - Rybnika. Powiat zajmuje powierzchnię 223,64 km², a na jego terenie zamieszkuje ponad 77,5 tys. osób.


Gmina miejsko-wiejska Czerwionka-Leszczyny
W jej skład wchodzi 6 sołectw: Bełk, Palowice, Książenice, Przegędza, Stanowice i
Szczejkowice. Zajmuje powierzchnię 115 km2. Na jej terenach żyje ponad 42 tysiące
osób. Gmina leży w aglomeracji rybnickiej i stanowi ważne miejsce na kartach historii
przemysłowej m.in. ze względu na kopalnię „Dębińsko”, która już jest zamknięta. Trwają
próby przywrócenia kopalni do ponownej aktywności. W Czerwionce-Leszczynie znajduje się także zabytkowe osiedle familoków.



Gmina wiejska Świerklany
Przez długi czas siedzibą gminy była miejscowość Świerklany Górne. W 2000 roku
przejęły tą funkcję Jankowice, a od 2019 roku zostały nią ponownie Świerklany Górne.
W 1920 roku na terenie gminy odbył się strajk szkolny, mający na celu wymuszenie możliwości nauczania i nauki w języku polskim.



Gmina wiejska Lyski
Lyski jest gminą o dużej ilości terenów leśnych – 36% terenu gminy stanowią lasy. Gmina
liczy 9600 mieszkańców. W jej obrębie jest dużo walorów zarówno przyrodniczych, jak i
kulturowych, a mieszkańcy słyną z zamiłowania do kuchni, co potwierdziło niejednokrotnie Koło Gospodyń Wiejskich w Lyskach.



Gmina wiejska Gaszowice
Druga najmniejsza gmina powiatu rybnickiego. Dane statystyczne mówią, że żyje tutaj
9524 ludzi. Gmina ma partnerstwo z czeskim miastem Bruntal. Nazwa miasta stanowiącego siedzibę gminy pochodzi od dawnego „Gasz”, co oznaczało imię Gaweł.



Gmina wiejska Jejkowice
Gmina Jejkowice jest najmniejszą gminą pod względem terytorialnym w Polsce. Liczy sobie delikatnie ponad 7,5 km2, zamieszkiwana jest przez 4078 ludzi.
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1.3. POZOSTAŁE MIASTA I MIEJSCOWOŚCI MOGĄCE STANOWIĆ ATRAKCJĘ
TURYSTYCZNĄ
Tabela 2 Mniejsze jednostki administracyjne Zachodniego Subregionu

Nazwa wsi

l. ludności

Tworków

2 836

Tworków

2 758

Krzyżanowice

2 015

Chałupki

1 763

Palowice

1 468

Pogrzebień

1 283

Bieńkowice

1 186

Krowiarki

938

Wojnowice

964

Sławików

432

Modzurów

396

Łubowice

363

Czerwięcice

101

Źródło: polskawliczbach.pl (Dane z 2011r.)

Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

17

2. ANALIZA ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH SUBREGIONU I ICH
ATRAKCYJNOŚCI
W świetle literatury walory (zasoby) turystyczne należy definiować jako „zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów poza przyrodniczych, które – wspólnie lub każde z osobna – są przedmiotem zainteresowania turysty”1. Walory turystyczne są kategorią obiektywną.
Ich występowanie stwarza podstawy do powstawania atrakcji turystycznych. Atrakcje turystyczne w rozumieniu tego dokumentu to te z zasobów, które poprzez występowanie dodatkowych
czynników takich jak dostępność komunikacyjna, zagospodarowanie turystyczne, udostępnię dla
turystów, promocja stają się motorem ruchu turystycznego.
Walory turystyczne mogące stanowić atrakcje turystyczne można podzielić na przyrodnicze, do
których będą zaliczały się takie elementy środowiska jak: klimat, wody powierzchniowe, rzeźbę
terenu oraz elementy fauny i flory oraz na walory antropogeniczne, które mają związek z działalnością człowieka i jego kulturą np. zabytki architektoniczne, obiekty muzealne, miejsca historyczne, czy też wydarzenia kulturalne.
W niniejszym opracowaniu walory turystyczne Subregionu Zachodniego województwa śląskiego
zostały scharakteryzowane poprzez to, jakie podstawowe formy turystyki mogą być uprawiane
w oparciu o dostępność poszczególnych zasobów. Zastosowano więc autorską ocenę funkcjonalną, nie zaś skupioną na źródle pochodzenia zasobu. Wyodrębniono dwie podstawowe grupy
zasobów:


zasoby turystyki aktywnej,



zasoby turystyki kulturowej.

Atrakcyjność turystyczną2 należy rozumieć jako właściwości destynacji turystycznej, które decydują o zainteresowaniu ze strony turystów. O stopniu atrakcyjności turystycznej danej miejscowości czy regionu, stanowią w szczególności:


walory turystyczne,



dostępność turystyczna,



zagospodarowanie turystyczne.

Przedstawiona poniżej analiza zasobów ma fundamentalne znaczenie dla oceny atrakcyjności
turystycznej Subregionu. Ponieważ pozostałe elementy atrakcyjności turystycznej: dostępność
oraz zagospodarowanie turystyczne często są cechą wspólną dla całości subregionu lub jego
części nie oceniano ich oddzielnie dla każdego z zasobów. Dołożono natomiast starań, żeby
każdy z zasobów został poddany eksperckiej ocenie określającej jego siłę przyciągania ruchu
turystycznego.
Ocena atrakcyjność i konkurencyjności turystycznej
Ocena atrakcyjności turystycznej poszczególnych zasobów została dokonana z użyciem skali
opisowej. Różnicuje ona potencjał przyciągania turystów i odwiedzających począwszy od najbardziej oddalonych rynków zagranicznych (atrakcyjność międzynarodowa) skończywszy na
odbiorcy pochodzenia miejscowego (atrakcyjność lokalna). Dla potrzeb oceny uznano, że nie ma
znaczenia, czy mówimy o typowym turyście, który musi spędzić noc poza swoim obszarem zamieszkania, czy o odwiedzającym, który spędza w kontakcie z atrakcją tylko kilka godzin, czy
może o mieszkańcu, który poświęci tylko kilka kwadransów na użytkowanie danego zasobu.
Najważniejsze z punktu widzenia rozwoju funkcji turystycznej jest to, żeby dana osoba wybrała
opisywany zasób jako adekwatny do własnych potrzeb realizowanych w czasie wolnym. Ocena
atrakcyjności turystycznej poszczególnych zasobów będzie podstawą do wskazania konkuren1
2

Kowalczyk, A. (2002). Geografia turyzmu, Warszawa: PWN, s. 34.
Kurek, W. (2007). Turystyka, Warszawa: PWN.
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cyjności grup zasobów. Grupy te mogą stanowić podstawę do budowania oferty produktów turystycznych subregionu, a stopień ich atrakcyjności i konkurencyjności wskazywać powinien segmenty potencjalnych odbiorców oferty.
Poniżej przedstawiono 6 grup, w których uporządkowano stopień atrakcyjności zasobów turystycznych subregionu:
o

Międzynarodowa – jest to atrakcja unikatowa w skali Europy i Świata. Poprzez
swoją oryginalność oraz gotowość do obsługi gości w innych językach już stanowi
koło zamachowe gospodarki turystycznej regionu.

o

Transgraniczna – unikatowa i ważna dla mieszkańców Polski i Czech. Może bazować na wspólnym potencjale kulturowym, wspólnej historii. Równie dobrze opierać
się może na współdzielonym zasobie przyrodniczym. Jej potencjał komercjalizacji
obejmuje w szczególności regiony przygraniczne, jak również w mniejszym stopniu
obszar obu krajów. Docelowo powinna być oznakowana i promowana zarówno w
j. polskim, jak i czeskim.

o

Krajowa – zaciekawić może turystów z całej Polski. Poprzez swój indywidualny
charakter będzie motywem przewodnim przyjazdów turystycznych z innych regionów kraju. To ona powinna być promowana w kampaniach docierających poza
obszar regionu. Dojazd do niej winien być oznakowany zgodnie z wymaganiami
Kodeksu Drogowego znakami E-22.

o

Regionalna – ważna dla śląskiej tożsamości, wyróżniająca się wśród przyrody na
śląsku. Opracowana na wysokim poziomie, posiadająca wystarczającą zdolność
recepcyjną.

o

Subregionalna – atrakcja turystyczna o tym zasięgu ma szansę przyciągnąć jednodniowych odwiedzających pochodzących z innych miejscowości i powiatów w
ramach subregionu. Jest uzupełniająca w stosunku do oferty miejsca zamieszkania.
Musi być jednak równie atrakcyjna lub bardziej zachęcająca niż to, co mieszkańcy
mogą uzyskać we własnym miejscu zamieszkania. Będzie trafiała do grup docelowych zainteresowanych konkretnym typem aktywności turystycznej, np. turystów
kajakowych czy zdrowotnych

o

Lokalna – jest elementem spędzania czasu wolnego przez mieszkańców danej
miejscowości lub gminy. Stanowi sposób na ułożenie zbalansowanego trybu życia
pomiędzy pracą a wypoczynkiem. Zaspakaja potrzeba kontaktu z naturą, aktywności fizycznej lub poznawczej.
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2.1. ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE UPRAWIANIE TURYSTYKI AKTYWNEJ
Turystyka aktywna obejmuje wszelkie formy ruchu na świeżym powietrzu. Mogą ją uprawiać
osoby w każdym wieku. Społeczeństwo poszukuje aktywności ruchowej w sferze turystycznej w
różnych formatach: rodzinnych popołudniowych spacerów, poprawiających zdrowie inhalacji w
tężniach, weekendowych wypraw do parków krajobrazowych. Gros aktywności odbywa się w
bezpośrednim sąsiedztwie wody lub w oparciu o jej walory. Rosnącą popularnością cieszą się
spływy kajakowe, nie słabnie moda na wyprawy rowerowe.
Aktywność turystyczna bywa remedium na siedzącą pracę, gdzie nie ma możliwości poruszania
się, co wpływa niekorzystnie na organizm i jego funkcje ruchowe. Dlatego też, turyści z miast
często rozważają wybór regionu pod względem możliwości turystyki aktywnej. Rozwój
technologii umożliwił rozwój turystyki aktywnej – powstaje wiele parków tematycznych
pozwalających całym rodzinom przeżyć wspaniałe przygody odrywając ich sprzed ekranu
telefonu lub komputera. Powszechny dostęp do wiedzy i technologii sprawił, że ludzie szybciej
się nudzą, dlatego atrakcje muszą być urozmaicone, a takimi może poszczycić się Subregion
Zachodniego Śląska. Znajdziemy tu jeziora, parki tematyczne, szlaki rowerowe i piesze, które
zapewnią nam zainteresowanie oraz zabawę na wiele dni.

2.1.1. SZLAKI ROWEROWE
Szlaki rowerowe to idealne połączenie dla turystów chcących zaspokoić zwiedzanie z aktywnością fizyczną na rowerze. Pozwalają one nie zsiadając z roweru zobaczyć większość atrakcji
sprawiając turystom komfort jazdy oraz zwiedzania. Istotną ich cechą jest zapewnienie turystom
możliwości długotrwałego obcowania z naturą, gdyż najczęściej prowadzone są przez obszary
interesujące krajobrazowo.
Rysunek 8 Mapa szlaków i tras rowerowych w Subregionie Zachodnim

Źródło: Mapy Google
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TRASY ROWEROWE W RYBNIKU
Rybnik może poszczycić się 300 km
ścieżek rowerowych (w tym kontrapasów), łączącymi miasto z pobliskimi miejscowościami. Znajdziemy
wiele tras o różnym stopniu trudności i różnej długości (14 tras na stronie
https://www.rybnik.eu/czaswolny/turystycznie/trasyrowerowe/). Opisy wszystkich z nich
zamieszczone są na stronie internetowej miasta.
Najdłuższa, czarna, trasa – Szlak
im. Jana Pawła II – liczy sobie 40
km i prowadzi obok najważniejszych punktów związanych z historią
miasta. Ponadto stworzony został
system „Rowerowy Plan Rybnika”,
dzięki któremu za pomocą map
Google rowerzyści mogą nie tylko
poznać dostępne szlaki, ale i także
nanosić swoje uwagi dotyczące np.
stanu nawierzchni lub oznakowania.

Źródło: Rowerowy Plan Rybnika, mapa Google

Ocena atrakcyjności turystycznej:
subregionalna (14)

ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY
Jego geneza sięga 1989 roku, kiedy w Polsce masowo zaczęto usuwać infrastrukturę
kolejową. Ze względu na historię w 2016
roku zaproponowano przerobienia dawnej
trasy kolejowej na szlak rowerowy. W 2018
zakończono budowę szlaku, który liczy 43
kilometrów i ciągnie się zarówno po stronie
polskiej, jak i czeskiej. W Subregionie Śląska Zachodniego trasa prowadzi przez
Gołkowice (przebiega obok zabytkowego,
drewnianego Kościoła św. Anny), Godów
oraz Jastrzębie-Zdrój.
Szlak jest sukcesywnie wyposażany w wysokiej jakości nawierzchnię dedykowaną rowerzystom. Jest profesjonalnie oznakowany zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie. Jego
infrastruktura jest bogata, przybywa miejsc
postojowych, wiat i zatoczek najwyższej jakości. Zdaniem niektórych jest to jeden z najlepszych szlaków rowerowych na Śląski.
Dogodny start na szlak zapewnia parking w
Godowie, gdzie można zostawić samochód.
Ocena atrakcyjności turystycznej: transgraniczna

Źródło: roweremposlasku.pl
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TRASY ROWEROWA WZDŁUŻ MEANDRÓW ODRY i OLZY W GMINIE KRZYŻANOWICE
Trasy przebiegają głównie przez obszar Gminy
Krzyżanowice, ale prowadzą również do Czeskiego
Bogumina. Są niezwykle atrakcyjne ze względu na
walory krajobrazowe i to, że miejscami biegną
wzdłuż nurtu Odry czy Olzy. Wyjątkowymi czyni je
także transgraniczny charakter. Wzdłuż tras można
napotkać na walory kulturowe, które podkreślają interesującą historię obszaru. Warto wspomnieć o tym,
że niegdyś tu właśnie mieściła się granica zaborów
Austriackiego i Pruskiego. Tereny te były także obiektem aneksji Zaolzia przez Polskę w roku 1938. Z tego
względu szczególnie po czeskiej stronie granicy można na nich spotkać umocnienia w tym bunkry. Do najciekawszych należy bunkier kolejowy w czeskim Boguminie. Obiekt jest doskonale zrekonstruowany i
przeznaczony do zwiedzania.
Na terenie gminy Krzyżanowice oznakowano łącznie
prawie 74 km tras rowerowych (8 tras rowerowych
wg
strony
http://www.krzyzanowice.pl/turystyka/trasy_rowero
we.html). Niektóre odcinki mają wysoki potencjał
atrakcyjności ze względu na swój międzynarodowy
charakter. Np. trasa nr 9 stanowi fragment trasy dalekobieżnej Kraków - Pszczyna - Olza - Krzyżanowice
- Racibórz - Opole - Wrocław. Rozpoczyna się w Raciborzu koło RaFaKo, prowadząc bocznymi drogami
w stronę Bieńkowic. Koniec trasy nr 9 znajduje się
przy stacji kolejowej w Olzie. Trasa nr 24 stanowi
polską część pętli Euroregionu Śląsk Cieszyński. Trasy
nr 24 i R4 prowadzą od przejścia granicznego w
Chałupkach ulicami Bogumińską i Raciborską. W gminie rozpoczyna się także polska część trasy EuroVelo
R4, która na terenie Subregionu prowadzi aż do Jastrzębia Zdrój. W całym województwie długość szlaku R4 wynosi 88 km.

.

Źródło: ralph03.bikestats.pl

Ocena atrakcyjności turystycznej: międzynarodowa
(2), regionalna (1), subregionalna (5)
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SZLAK RODU LICHNOWSKICH
Szlak Rodu Lichnowskich liczy 20 km i przebiega przez śląską gminę Krzanowice i czeską gminę
Chuchelna. Po stronie polskiej szlak ma 17 km długości i przebiega przez tereny wiejskie. Na trasie
znajdują się obiekty związane z rodziną Lichnowskich. Niestety w Internecie nie znajdziemy więcej
informacji na temat szlaku. Jednak z niedużego informatora wydanego wspólnie przez obie gminy
dowiadujemy się, że szlak prowadzi przez miejsca związane z historią rodziny Lichnowskych, znanej rodziny książęcej. Na trasie znajdują się m.in. kaplice i kościoły, przy których pochowano członków rodu Lichnowskych, dawna stacja kolejowa, domek myśliwski i rybacki, a także rodzinny park
im. Lichnowskych.
Na stronie Gminy Krzanowice znajdujemy niejasną informację, że szlak jest szlakiem „wirtualnym” –
niejasna jest zatem kwestia właściwego oznakowania szlaku.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna z potencjałem na transgraniczną

SZLAK WIEŻ WIDOKOWYCH EUROREGIONU SILESIA
Szlak turystyczny połączył pięć nowo powstałych wież lub platform widokowych
między innymi w Pietrowicach Wielkich i
Raciborzu. Przebiega on od miejscowości
Sosnová w Czechach, przez Opawę, Krawarz, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Lubomię do miejscowości Połomia w gminie
Mszana. Prezentuje nie tylko najpiękniejsze widokowo zakątki Śląska, ale również
miejscowe atrakcje turystyczne po obu
stronach granicy polsko-czeskiej.
W celu promocji projektu wydano polskoczeskie mapy i ulotki (bezpłatnie dostępne
dla zainteresowanych u każdego z partnerów projektu) prezentujące szlak i jego
główne atrakcje turystyczne z podziałem
na trasę samochodową, przeznaczoną dla
rodzin z dziećmi oraz rowerową. Powstała
dwujęzyczna polsko-czeska witryna internetowa zawierająca szczegółowe informacje o całym projekcie.

Źródło: www.pietrowicewielkie.pl

Ocena atrakcyjności turystycznej: transgraniczna
Źródło: www.nowiny.pl
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TRASY ROWEROWE POJEZIERZA PALOWICKIEGO
Trasy rowerowe przebiegające przez obszar Pojezierza Pajowickiego są dobrym
sposobem na poznanie okolicy i aktywny
odpoczynek. Główne szlaki rowerowe Pojezierza Palowickiego to: Czerwony Szlak
Rowerowy nr 305: Orzesze – Palowice –
Żory, Czarny Szlak Rowerowy nr 301: Leszczyny – Przegędza – Szczejkowice – Żory,
Zielony Szlak Rowerowy nr 10: Rybnik –
Szczejkowice – Żory, Żółty Szlak Rowerowy:
Szczejkowice – Palowice – Gichta oraz Niebieski Szlak Rowerowy nr 291: Ornontowice
– Dębieńsko – Bełk – Palowice – Woszczyce.

Źródło: roweremposlasku.pl

Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna (5)

TRASY ROWEROWE W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

W gminie Kuźnia Raciborska znajduje się
wiele tras rowerowych prowadzących m.in.
przez Park Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, które cieszą się dużą
popoularnością lokalnych mieszkańców.
Ścieżkami rowerowymi i niebieskim szlakiem
dojedziemy także z Rud wzdłuż Zalewu
Rybnickiego do Rybnika.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna (10)
Źródło: czasnarower.pl

ŚCIEŻKI ROWEROWE W JANKOWICACH
Przez małe miasto Jankowice przebiegają trzy bardzo urokliwe trasy rowerowe: szlak rowerowy
zielony zielona trasa rowerowa nr 13 – Ustroń - Jastrzębie-Zdrój – Rybnik, szlak rowerowy żółty
żółta trasa rowerowa nr 323 – Jankowice Rybnickie - Radlin – Pszów oraz szlak rowerowy niebieski niebieska trasa rowerowa nr 292 – Jankowice Rybnickie – Boguszowice Stare. Niestety w Internecie nie znajdujemy zbyt wiele informacji o wymienionych szlakach.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalną (3)
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Wnioski diagnostyczne ogólne:
o

o

o

o

o

Wszystkie opisane szlaki (z wyłączeniem tras w Rybniku, Szlaku rodu Lichnowskych i ścieżek w Jankowicach) cechują się wysoką atrakcyjnością – na poziomie transgranicznym i międzynarodowym. W celu
utrzymania ich atrakcyjności należy ciągle dbać o ich właściwe oznakowanie i promocję.
Dobrze opracowana, oznakowana i promowana oferta dla miłośników dwóch kółek mogłaby stać się
ofertą, która powiąże ze sobą pozostałe atrakcje Subregionu Zachodniego, gdyż podróżując na rowerze mijamy inne atrakcje, przy których można się zatrzymać, a więc możliwe jest poznanie także innych
grup atrakcji.
Rekomenduje się utworzenie stanowiska „oficera rowerowego” w Subregionie, który zajmie się rozwojem
przede wszystkim systemu informacyjnego w tym zakresie. W chwili obecnej informacje dostępne w Internecie (a tak właśnie planuje się wycieczki rowerowe) nie są wystarczające, także na stronie Subregionu
opisy szlaków są niepełne.
Dobrym przykładem (aczkolwiek niedoskonałym) zarządzania ofertą tras rowerowych jest Rybnik, gdzie
utworzony został Rowerowy Plan Rybnika, czyli mapa Google, w której zaznaczono szlaki rowerowe
przebiegające przez miasto i okolice i do której użytkownicy mogą dodawać swoje uwagi (dotyczące np.
bezpieczeństwa). W celu lepszej prezentacji szlaków sugeruje się utworzenie interaktywnej mapy szlaków
z całego regionu wraz z kompletnymi opisami, do której link znajdowałby się na stronach internetowych
wszystkich gmin lub osobnej podstrony dedykowanej wyłącznie szlakom rowerowym (tak jak w przypadku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniego - http://www.rowery.wzp.pl/). Z uwagi na
obecność szlaków transgranicznych w Subregionie warto podjąć takie działanie wspólnie z Czechami,
aby turysta (i polski, i czeski) mógł przekroczyć granicę z odpowiednią wiedzą o dalszym ciągu szlaków.
Oprócz szlaków transgranicznych, w Subregionie przebiega także trasa międzynarodowa – R4. Warto
wykorzystać ten fakt i ubiegać się o promocje Subregionu i całego województwa śląskiego na oficjalnej
stronie szlaku - https://en.eurovelo.com/poland - gdzie promują się niektóre Regionalne Organizacje
Turystyczne i Polska Organizacja Turystyczna. Załączone na stronie linki kierują internautę do anglojęzycznych wersji stron www ROT-ów czy POT-u lub do wirtualnego przewodnika rowerowym Szlaku
Bursztynowym EuroVelo 9 - na odcinku Wrocław-Ołomuniec, a także do podstrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniego poświęconą wyłącznie wycieczkom rowerowym po Pomorzu.

Wnioski diagnostyczne szczegółowe:
o

o

o

Niejasna jest kwestia realnego oznakowania Szlaku rodu Lichnowskych. Ponadto potencjalnemu turyści
ciężko będzie znaleźć o nim informacje, dlatego z uwagi na transgraniczny charakter potrzebna jest
promocja i odpowiednie oznakowanie.
Rowerowy Plan Rybnika, przedstawiający trasy rowerowe w Rybniku i okolicach, wydaje się być dobrym
sposobem na dotarcie z „rowerową ofertą” do zainteresowanych osób. Jednak wyszukując w Google
według fraz „Rowerowy Plan Rybnika” i „trasy rowerowe w Rybniku” użytkownik nie dotrze do tego rozwiązania od razu. Prawdopodobnie, umieszczenie interaktywnej mapy bezpośrednio na stronie miasta
zmniejszyłoby ten problem.
Gmina Krzyżanowice, w której rozpoczyna się polska część R4 mogłaby stać się tzw. „punktem powitania” turysty zagranicznego, gdzie dowie się on o atrakcjach Subregionu, województwa i całej Polski. Cel
ten można osiągnąć np. poprzez utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Chałupkach, gdzie dystrybuowane byłyby odpowiednie foldery promocyjne.
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2.1.2. SZLAKI PIESZE
Szlaki piesze stanowią doskonałą zachętę do zwiedzania miejsc połączonych jednym mianownikiem atrakcyjności turystycznej. Umiejętnie wybranie tego mianownika łączy atrakcje i dodaje im
mocy przyciągania turystów, wydłuża czas aktywności turystycznej, przyczynia się do wyższej
oceny atrakcyjności pobytu turystycznego, stwarza powód do dumy dla mieszkańców. Turystyczne szlaki piesze stwarzają możliwość połączenia turystyki aktywnej i kulturowej. Często bowiem
to oferta kulturowa jest podstawowym magnesem, który zachęca ludzi do wielokilometrowej
wędrówki.
Rysunek 9 Mapa szlaków pieszych w Subregionie Zachodnim

Źródło: Mapy Google
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SZLAK IMIENIA MŁODOŚCI J.VON EICHENDORFFA
Jest to trasa po miejscach związanych z
najwybitniejszym poetą niemieckim późnego romantyzmu. Zaczyna się w Łubowicach
(miejsce urodzenia poety i ruiny zamku) i
prowadzi nas do Pogrzebienia – wszystkie
obiekty są w powiecie raciborskim. Można
tu przeżyć wspaniałą podróż po zakątkach,
w których lubował się poeta, popaść w zadumę i się wyciszyć wśród wszechogarniającej zieleni. Poeta jest twórcą między innymi dzieła: Górnośląskie baśnie i podania.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: pl.wikipedia.org
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SZLAK IMIENIA HUSARII POLSKIEJ
Szlak opracowany w 286. rocznicę
przejścia wojsk polskich w kierunku
Wiednia. Trasa szlaku ciągnie się również przez powiat raciborski m.in. przez
Racibórz, Krzanowice, Pietrowice Wielkie czy Rudy. Czerwony szlak Husarii
Polskiej liczy prawie 155 km i został
poprowadzony drogą, którą szły wojska Jana II Sobieskiego pod Wiedeń z
Będzina do Krzanowic na granicy z
Czechami. Na terenie Subregionu na
szlaku zlokalizowane są m.in. dworek
myśliwski w Raciborzu (w ruinie) oraz
kościół pw. św. Wacława w Krzanowicach.

Źródło: map4u.pl

Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

SZLAK IMIENIA POLSKICH SZKÓŁ MNIEJSZOŚCIOWYCH

Żółty szlak liczący 66 kilometrów prowadzi
przez polskie szkoły mniejszościowe, które w
okresie międzywojennym istniały w Niemczech. Szlak utworzony w 1985 roku. Wytyczony jest przez polskie szkoły mniejszościowe podczas przynależności Śląska do
Niemiec. Większość szlaku znajduje się w
powiecie raciborskim.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: peuk.fiiz.pl

SZLAK POCZĄTKÓW HUTNICTWA

Szlak Początków Hutnictwa jest szlakiem pieszym o
długości 22 kilometrów, znakowanym w terenie kolorem niebieskim. Trasa zaczyna się w Rybniku, a kończy na dworcu w Żorach. Eksplorując szlak natrafimy
na zabytki hutnictwa Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Dodatkowo szlak prowadzi
przez przyrodnicze walory Pojezierza Palowickiego.
Zamysłem szlaku jest oprowadzenie turysty po dawnych terenach eksploatacyjnych rudy darniowej, używanej do wyrobu żelaza na tych terenach.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna
Źródło: slaskie.travel
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SZLAK STULECIA TURYSTYKI

Szlak Stulecia Turystyki rozpoczyna się w
Rybniku, skąd dalej prowadzi głównie lasami aż do Tarnowskich Gór. W sumie tasa liczy ok. 140 km. Oznakowanie zielone.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: subregionzachodni.slaskie.travel

SZLAK MORZA RYBNICKIEGO
Morzem Rybnickim nazywamy sztuczny zalew, którego budowę rozpoczęto pod koniec
lat 60. ubiegłego wieku. Czarny szlak prowadzi wędrowca po terenach związanych z
Zalewem Rybnickim, zaczynając od centrum
Rybnika, kończąc na jego dzielnicy Kamień.
Szlak ma 22 kilometry długości.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: rybnik.naszemiasto.pl

SZLAK IMIENIA KAPITANA JANA KOTUCZA
Liczący 18,5 kilometra szlak, zaczyna się
w Rybniku, prowadząc nas przez Golejów
do Pilchowic. Kapitan Jan Kotucz to ważna persona dla mieszkańców Rybnika i
powiatu rybnickiego – razem ze swoją
kompanią bronił terenów Rybnika przed
natarciem wojsk III Rzeszy we wrześniu
1939 roku. Szlak dedykowany jest ku
pamięci kapitana oraz ofiarom zbrodni
hitlerowskich w tych terenach Śląska.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna
Źródło: zapomniany.rybnik.pl

Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

30

SZLAK HISTORII GÓRNICTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO
Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego
to żółty szlak ciągnący się przez 100 kilometrów po terenie Górnego Śląska, ukazując atrakcje związane z górnictwem oraz
hutnictwem na tych terenach. W Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego
szlak przebiega przez trzy miejscowości:
Bełk, Czerwionkę-Leszczynę oraz Rybnik
prezentując takie zabytki jak Familoki czy
zabytkowa kopalnia Ignacy.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: gliwiczanie.pl

SZLAK EWAKUACJI WIĘŹNIÓW OŚWIĘMCIŃSKICH
Niebieski szlak o długości całkowitej 63
km, który przebiega przez trzy miejscowości w Subregionie: Jastrzębie-Zdrój,
Mszanę oraz Wodzisław Śląski. Trasa
została utworzona ku pamięci „Marszu
Śmierci”, czyli ewakuacji obozu Auschwitz w 1945 roku. Trasa kończy się
na dworcu w Wodzisławiu Śląskim,
zgodnie z faktycznym przebiegiem tego
dramatycznego wydarzenia.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna. Choć w przypadku tego zasobu, trudno mówić o atrakcyjności w
potocznym rozumieniu tego słowa.

Źródło: slask.travel
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SZLAK JANKOWICKI

Żółty szlak o długości około 18 kilometrów
zaczyna się w Jankowicach Rybnickich, a
konkretnie przy Sanktuarium Bożego Ciała.
Podążając szlakiem przejdziemy wiele terenów leśnych. Następnie zwiedzamy cały
Wodzisław Śląski kończąc na dworcu PKP.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna. Może być także atrakcją sakralną.

Źródło: trail.pl

SZLAK GOŁĘSZYCÓW

Szlak Gołęszyców prowadzi turystę przez
regiony związane z ludem Gołęszyców –
dawnymi plemionami słowiańskimi zamieszkałymi dawniej regiony Górnego Śląska.
Główną atrakcją zielonego szlaku liczącego
około 19 kilometrów są pozostałości po
dawnych grodziskach tych ludów, licznie
znajdujących się w Subregionie. Trasa rozpoczyna się w Raciborzu (Kamieniok), a kończy w Syrynii.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło:syrynia.com.pl

JASTRZĘBSKI SZLAK KRAJOZNAWCZY IM. JERZEGO FUDZIŃSKIEGO

Jastrzębski Szlak Krajoznawczy dedykowany jest pamięci Jerzego Fudzińskiego,
propagatora lokalnej historii i twórcy wielu
dzieł historycznych o mieście JastrzębieZdrój. Szlak o długości około 35 kilometrów
prowadzi od Zebrzydowic do Turzy Śląskiej
przez Jastrzębie-Zdrój czy Ruptawę, w których przy okazji poznajemy lokalną architekturę oraz historię.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: trail.pl
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SZLAK GODÓW – SZEROKA

Ponad 18-kilometrowy szlak rozpoczyna się
w Godowie. Oznakowanie czerwone. Prowadzi przez takie miejscowości jak Gołkowice czy Jastrzębie Zdrój i kończy się w
Szerokiej. Największymi atrakcjami na trasie
są m.in. drewniany kościół św. Annyw Gołkowicach, Park Zdrojowy w Jastrzębiu Zdrój
czy Pałac w Boryni.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: subregionzachodni.slaskie.travel

Wnioski diagnostyczne ogólne:
o

o

o

Szlaki piesze na terenie Subregionu cechuje różnorodna atrakcyjność. Zdecydowana większość z nich jest
szlakami znakowanymi w terenie poprzez PTTK. Ich przebieg jest zatem widoczny i znany lokalnym.
Część z nich z uwagi na tematykę łączącą atrakcję zlokalizowane na ich biegu ma potencjał do stania się
atrakcjami o zasięgu krajowym (szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego) lub nawet międzynarodowym
(Szlak Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich czy Szlak Husarii Polskiej).
Szlaki piesze na terenie Subregionu mogą być dobrą odskocznią dla turystów poszukujących oferty slow.
Sama wędrówka jest już atrakcją, która skłania do innej perspektywy poznania regionu. Szlakom tym
jednak należy nadać nowy powab. Niezwykłą wartością jest ich gęsta sieć i dobre oznakowanie realizowane przez PTTK. Warto jednak upowszechnić ich przebiegi i odnowić modę na nie.
Warto rozważyć połączenie szlaków pieszych z rowerowymi, co mogłoby zwiększyć ich atrakcyjność.

Wnioski diagnostyczne ogólne:
Szlak Polskiej Husarii może mieć spory potencjał przyciągania turystów z całego kraju jak również z Austrii. Warto przy tym zadbać o jego oznakowanie profesjonalnymi tablicami informacyjno-promocyjnymi.
Szlak poprzez swoją tematykę może być również rozwijany jako konny, rowerowy czy samochodowy.
o Pojawiająca się wielu opisach szlaków informacja o Dworku Myśliwskim w Raciborzu odnosi się do obiektu w ruinie, który nie stanowi atrakcji turystycznej
o Szlak imienia młodości j.Von Eichendorffa jest intersujący gdyż w młodości poeta ten opracował zbiór
podań i legend Górnego Śląska. Temat ten jest doskonałym motywem na kolejny szlak kierowany do turysty familijnego
o Szlak Początków Hutnictwa może stać się znaczącą atrakcją regionu jeśli zostanie ożywiony opowieściami i narracją zawartymi np. w formie tablic informacyjnych. Sam temat może być ciekawie opowiedziany
czego przykładem jest między innymi prężnie rozwijające się Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie gdzie prezentowana jest wystawa stała przedświt o mazowieckim centrum hutniczym z przełomu er.
O Przez teren subregionu przebiega trasa Marszu Śmierci czyli ewakuacji więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu Auschwitz-Birkenau. Samo tragiczne wydarzenie może być pretekstem do przywrócenia
pamięci o ludzkim okrucieństwie. Organizacja marszu pamięci tą trasą wydaje się pomysłem godnym
rozważania. To działanie mogłoby być światowym świadectwem pamięci i dążenie do zapobieganiu takim aktom w przyszłości. Szczególnie istotne w dobie kiedy aktywność fizyczna – maratony, nordic walking pozwalają wielu osobą na odbywania długotrwałego wysiłku. Marsz może mieć charakter imprezy
charytatywnej.
o
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2.1.3. AKTYWNIE W NATURZE
Odbiorcami tej kategorii atrakcji mogą być odwiedzający w każdym wieku. Znajdują się w niej
obszary o charakterze naturalnym cenne z powodu występowania fauny i flory. Często chronione w ramach np. parku krajobrazowego lub rezerwatu. Ich wspólną cechą jest dostosowanie do
potrzeb turystów poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury, ścieżek dydaktycznych, wież i
platform obserwacyjnych. W przypadku Górnego Śląska lesistość, naturalność krajobrazu wydają się być szczególnie poszukiwane ze względu na daleko idące przekształcenia krajobrazu
przez człowieka.
Rysunek 10 Mapa atrakcji z grupy "Aktywnie w naturze"

Źródło: Mapy Google

Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

34

PARK KRAJOBRAZOWY „CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH”
Park obejmuje obszary związane z
działalnością Cystersów, którzy przybyli w te rejony w XIII wieku. Pełni też
ważną funkcję ochronną jako korytarz
ekologiczny łączący dorzecza górnej
Wisły i Odry oraz struktury przyrodnicze Europy Środkowej i Południowej.
Na jego obszarze znaleźć można lasy
(57% powierzchni), stawy rybne, łąki,
nieużytki i gęstą sieć rzeczną. Na obszarze parku znajduje się aż 270
zbiorników wodnych. Park to bogactwo
Fauny w szczególności ptactwa, którego naliczono tutaj 236 gatunków, z
czego 154 gatunki to wodne ptaki,
które prowadzą lęgi na jego obszarze.
Jedyny rezerwat w granicach Parku
znajduje się w okolicach Raciborza.
Chronione są tutaj zabytkowe aleje
drzew, starorzecza Odry.
W Parku naliczono 47 pomników przyrody w tym majestatyczne dęby - Cysters i Sobieskiego oraz grab w Jankowicach i inne.
Park charakteryzuje przenikanie się
elementów przyrodniczych i kulturowych. Wśród położonych na ternie
Parku atrakcji kulturowych wymienić
można kościół i Opactwo cysterskie w
Rudach, drewniane kościoły w Wilczej,
Bełku, Palowicach, dwór w Kuźni Nieborowskiej, pałace w Baranowicach,
Sośnicowicach, Wilczej i inne.
Na terenie parku znajduje się także
Ośrodek Wypoczynkowy „Aqua-Brax”
w Szymocicach z bazą gastronomicznonoclegową i dużym basenem.
Ocena atrakcyjności
transgraniczna.

Źródło: zpk.com.pl

turystycznej:
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POJEZIERZE PALOWICKIE

Pojezierze Palowickie znajduje się na
północ od Żor i stanowi część Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich". Teren charakteryzuje się bogactwem flory i fauny. Z
wsi Palowice wyruszyć można na przejażdżkę rowerową lub spacer dwoma
szlakami – niebieskim i zielonym. Liczne
szlaki biegnące przez Pojezierze Palowickie prowadzą także z Żor. Trasy są dobrze oznaczone, a po drodze w otoczeniu
lasów i stawów mijamy m.in. wieżę wsadowa dawnej Huty Waleska czy „Chatkę
Shreka”.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło:
foto.flog.pl

frantkiwedrowniczki.pl

i

gogi-

OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ
Arboretum w Raciborzu powstało w 2000
roku w celu ochrony przyrody na terenie
142 ha lasu Obora, który, dzięki swemu
położeniu w pobliżu Bramy Morawskiej, cechuje się bogactwem gatunkowym roślin,
grzybów i zwierząt. Na terenie Arboretum
znajduje się wiele ścieżek (także dydaktycznych), plac zabaw dla dzieci, miejsca
biwakowe oraz mini-ZOO. W północnozachodniej części Arboretum znajduje się
Zaczarowany Ogród. Spacerując labiryntem z roślin iglastych na obniżonym terenie
podziwiać można m.in. typową dla Bramy
Morawskiej roślinność.

Żródło: comfreylab.pl

Arboretum otwarte jest codziennie, wstęp
jest bezpłatny, a przed kompleksem znajduje się przestronny i także bezpłatny parking. W pobliżu znajduje się kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy OSIR-u w Raciborzu oraz kemping.
Ocena atrakcyjności turystycznej: transgraniczna

Źródło: gornyslask.net.pl
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STAWY WIELIKĄT I LAS TWORKOWSKI
Stawy Wielikąt i Las Tworkowski położone
są w gminie Lubomia w powiecie wodzisławskim. Tereny te wchodzą w skład obszarów
Natura 2000 i są objęte ochroną w ramach
Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego
Wielikąt. Na 400 hektarowym terenie znajduje się dziewięć większych i kilkanaście
mniejszych stawów, które są ostoją dla wielu
wyjątkowych i często zagrożonych gatunków
ptaków. Występują tutaj m.in. bączki, hełmiatki, zimorodki czy orły bieliki.
Wytyczona została także ścieżkę dydaktyczną z siedmioma punktami obserwacyjnymi oraz platformą widokową zlokalizowaną w centralnej części stawów.

Źródło: slaskie.travel

Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA W CZYŻOWICACH
Ścieżka, jak sama nazwa wskazuje, ma walory przyrodnicze i edukacyjne, ale zarówno
aktywne, ze względu na poruszanie się
wzdłuż określonej trasy. Droga otoczona jest
wieloma gatunkami drzew i krzewów, a
wszystkie informacje na ich temat umieszczone są na specjalnych tablicach informacyjnych. Dobrze oznakowana może stanowić
wzór dla innych tras turystyki pieszej.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: turystyczne.morawskie-wrota.pl

SZLAK ROWEROWO-KONNY ŚLĄSKICHU HUZARÓW W GMINIE RUDNIK
Obecnie Gmina jest w trakcie realizacji tego szlaku. Prawdopodobnie będzie to jedyny oznakowany szlak konny na terenie Subregionu Zachodniego. Szlak jest już naniesiony na mapę Gminy
Rudnik wydaną w 2019 roku. Szlak docelowo ma przebiegać także przez sąsiednie gminy.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
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Wnioski diagnostyczne
o

o
o

o

Położenie geograficzne południowej części Subregionu jest ściśle związane z atrakcją przyrodniczą, jaką
jest Brama Morawska. Jest to naturalny korytarz ekologiczny, który oddziela zlewnie Morza Bałtyckiego
od Morza Czarnego. Od wieków używały go do migracji różnorodne gatunki zwierząt. Służył on także
ludziom, tędy prowadziły szlaki handlowe z Czech do Polski, jak również prowadził jeden z wariantów
przebiegu Szlaku Bursztynowego.
Brama Morawska leży u podłoża atrakcyjności turystycznej zarówno Ogrodu Botanicznego Arboretum
Bramy Morawskiej, jak i Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
Brama powinna być także medium wymiany i współpracy turystycznej między stroną Czeską i Polską.
Transgraniczna atrakcyjność turystyczna wielu atrakcji turystycznych po stronie polskiej za pewne znajduje także odbicie po czeskiej stronie. Warto uruchomić ożywioną współpracę turystyczną pomiędzy regionami ościennymi.
W regionie istnieje wiele ścieżek przyrodniczych, których za pewne nie udało się ująć w dokumencie.
Warto zbadać całość zasobu gmin i powiatów w tym zakresie i utworzyć wspólne miejsce opisu tych
atrakcji tworząc przy tym zasób „spacerników przyrodniczych” obszaru.
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2.1.4. MIEJSCA REKREACJI AKTYWNEJ
Miejsca przeznaczone dla całych rodzin stanowią ważne punkty na mapie turystycznej regionu.
Dzieci i ich potrzeby znalazły się bliżej centrum zainteresowania nie tylko własnych rodziców,
ale także twórców atrakcji turystycznej. Często o wyborze weekendowej atrakcji turystycznej
decyduje to na ile spodoba się ona dzieciom, na ile dostarczy im pozytywnych wrażeń, które
staną się podstawą udanego, rodzinnego wypoczynku. Aktywność nie ogranicza się tutaj wyłącznie do pory ciepłej, powstaje coraz więcej atrakcji, które mają charakter całoroczny. Ich
głównym przesłaniem jest zaangażowanie rodzin we wspólną zabawę. W regionie znaleźć
można różnorodne tematy, wokół których opracowano atrakcje. Jednym z najpopularniejszych
jest motyw dzikiego zachodu. Na terenie Subregionu znajdują się również dwie działające tężnie solankowe oraz inhalatorium solankowe, które w ostatnim czasie coraz bardziej zyskują na
popularności.
Rysunek 11 Mapa miejsc rekreacji aktywnej

Źródło: Mapy Google

PARK AKTYWNEJ REKREACJI W MSZANIE

Park pozwalający na aktywny wypoczynek
w otoczeniu kwiatów oraz zieleni – znajdziemy tutaj boisko do piłki siatkowej, stół
do ping-ponga, skatepark, plac zabaw,
ścianki wspinaczkowe, ścieżki do biegania i
siłownia terenowa.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna

Źródło: dziennikzachodni.pl
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BULWARY NADODRZAŃSKIE W RACIBORZU

Bulwary w Raciborzu to dobre miejsce na
codzienny odpoczynek i rekreację. Znajduje
się tutaj plaża miejska, plac zabaw czy siłownia pod chmurką. Bulwary znajdują się w
sąsiedztwie Zamku Piastowskiego. A wzdłuż
nich ciągnie się ścieżka pieszo-rowerowa.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna

Źródło: dziennikzachodni.pl

PARK REKREACJI „SŁONECZNA WYSPA” W MARKLOWICACH

Park wypoczynkowy w charakterze rajskiej
wyspy stanowi ukłon głównie dla najmłodszych – znajdą tutaj wiele przestrzeni do
zabawy, place zabaw oraz ścianki wspinaczkowe; został zbudowany na obszarach
poprzemysłowych i liczy sobie aż 5 hektarów.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: naszwodzislaw.com

KOLEJ WĄSKOTOROWA W RUDACH
Działająca regularnie do 1991 roku kolej
wąskotorowa na terenie Subregionu obecnie
przewozi zainteresowanych na parokilometrowych trasach Rudy-Stodoły i Rudy-Stanica
i z powrotem. Kolejka kursuje przez cały rok
w weekendy oraz w okresie lipiec-sierpień
także w ciągu tygodnia. Na terenie stacji
znajduje się także skansen gromadzący zabytkowe lokomotywy i wagony, park linowy,
lokal gastronomiczny i miejsce na ognisko. W
ofercie także specjalne przejazdy tematyczne dla szkół i przedszkoli. Atrakcja znajduje
się na Szlaku Zabytków Techniki.
Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa

Źródło: kolejowa.turystyka.pl
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FLY PARK W RADLINIE

Zajmujący 2000 m2 świat trampolin, dedykowany całym rodzinom. Bardzo rozbudowany, z atrakcjami, które zainteresują odwiedzających w różnym wieku
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: fly-park.eu

PARK SENSORYCZNY ROSA W RYDUŁTOWACH
Oprócz fontanny oraz placu zabaw, które
na pewno spodobają się dzieciom, można tu
znaleźć jedną z najbardziej innowacyjnych
atrakcji w Polsce, jaką jest oddziaływanie
na wszystkie zmysły człowieka. Park został
podzielony na pięć placów, każdy z nich
ukierunkowany tak, aby działał na inny
zmysł człowieka – wzroku, słuchu, smaku, dotyku oraz zapachu. Park otrzymał I nagrodę
w konkursie na „Najlepiej zorganizowaną
przestrzeń publiczną w Polsce" organizowany jest przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Warto dodać, że na terenie parku
można także spróbować rosnących tutaj warzyw, co pobudza nasz smak.

Źródło: facebook.com
Krajobraz

–

Alternatywny

Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa

RODZINNY PARK ROZRYWKI „TRZY WZGÓRZA” W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Ogrom atrakcji umieszczonych w jednym
24 hektarowym parku sprawia, że nie da
się tutaj nudzić. Na najmłodszych czekają
park linowy, place zabaw oraz innowacyjne atrakcje takie jak labirynty czy arena do gry w chowanego. Dla miłośników
sportów skierowane są boiska wielofunkcyjne, tor do gry w kapsle, tor do kręgli
rosyjskich, tor do gry w bule oraz zimą
zjazd saneczkarski. Wszystko to okraszone długimi drogami rowerowymi oraz
ścieżkami zdrowia. Obiekt otwarty jest
sezonowo, wstęp darmowy, płacimy jedynie za wypożyczenie sprzętu.

Źródło: radio90.pl

Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa
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PARK CEGIELNIA W ŻORACH
Miejsce o charakterze ogólnodostępnym
dla całych rodzin. Na jego terenie znajdziemy plac zabaw, siłownię na wolnym
powietrzu, park linowy, skatepark, tory do
gry w bule czy tor rolkowy. Główną atrakcją parku jest miasteczko ruchu drogowego,
na którym młodzi rowerzyści mogą bezpiecznie poznawać przepisy ruchu drogowego.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: radio90.pl

PARK TEMATYCZNY NAD NACYNĄ W RYBNIKU

Powstały w 2014 roku kompleks ogrodów i boisk. Zwiedzających z pewnością
zaciekawią różnorodne sprzęty eksperymentalne, np. kalejdoskopy czy lustra
Newtona. Idealnie nadaje się na spacery oraz pikniki.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna
Źródło: drzewostan.pl

STAJNIA NA STAWACH W BEŁSZNICY

Gospodarstwo agroturystyczne położone w gminie Gorzyce, w której możemy
znaleźć 9 koni. W ofercie gospodarstwa
jest nauka jazdy konno, wyjazdy w teren dla bardziej zaawansowanych, hipoterapia, a także możliwość noclegu
dla 2-4 osób.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna
Źródło: stajnianastawach.pl

Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

42

PARK LEŚNY MARY HORSE LAND W ROGOWIE

Oprócz sali biesiadnej na ponad setkę
osób znajdziemy tutaj wiele innych
atrakcji: najmłodsi będą zachwyceni mini-zoo znajdującym się w parku. Atrakcją jest również stadnina koni, na których
możemy udać się na przejażdżkę lub
też wykupić przejazd bryczką.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: znanenieznane.pl

TWIN PIGS ŻORY

Park rozrywki, który ma za zadanie zabrać
wszystkich odwiedzających w klimaty Ameryki. Park oferuje wiele stref tematycznych
takich jak Meksyk czy Las Vegas, wiele zabaw dla dzieci, rollercoster czy wybieg
zwierzaków. Zachowuje też aspekt edukacyjny – naucza historii dziejów Ameryki od
odkrycia jej przez Kolumba.
Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa
/ transgraniczna
Źródło: dzieckowpodrozy.pl

WIOSKA INDIAŃSKA MATO W TWORKOWIE
Idealna propozycja dla całych rodzin.
Wioska wzorowana na obóz Indian –
znajdziemy tutaj Tipi, namioty z czasów
wojny secesyjnej, oraz własnoręcznie
wykonane sprzęty indiańskie. Z dodatkowych atrakcji znajdziemy zagrodę
danieli oraz kącik zoo. Jest tu również
miejsce na interaktywną zabawę – w
obrębie parku odbywają się wydarzenia mające za zadanie wciągnąć turystę
w atmosferę Dzikiego Zachodu. Atrakcja
jest czynna jedynie w trakcie wakacji
letnich.

Źródło: raciborz.naszemiasto.pl

Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

43

„RANCHO WESTERN” W GORZYCACH

Umieszczona w Szwajcarii Czyżowickiej
gospoda o wystroju Dzikiego Zachodu
oferuje nam usługi gastronomiczne, ale
również organizację ognisk czy kuligów.
To również tutaj można wziąć udział w
odbywających się cyklicznie koncertach
bluesowych oraz „Pikniku Country”.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: yelp.pl

PARK LINOWY „LEŚNA PRZYGODA” W RADLINIE

Park linowy z przeszkodami, dedykowany
pod klientów w każdym wieku. Wstęp jest
biletowany, a na chętnych czekają dwie
trasy – dla najmłodszych i starszaków. Nad
całą zabawą czuwają pracownicy parku,
dodatkowo dając instruktaż przed zabawą
o tym jak pokonywać przeszkody danego
typu. Park czynny tylko przy dobrej pogodzie.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: nowiny.pl

TĘŻNIA W RYBNIKU

W 2018 roku, dzięki Budżetowi Obywatelskiemu powstała Tężnia w Rybniku (w dzielnicy Paruszowiec). Raj dla wypoczywających –
idealny na spacery, jazdę rowerową lub na
czytanie książki, a to wszystko w akompaniamencie działającej leczniczo na nasz organizm
solanki. Wstęp bezpłatny, tężnia jest czynna
codziennie od 9:00 do 21:00.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna
Źródło: rybnik.com.pl
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TĘŻNIA SOLANKOWA W RADLINIE
Tężnia w Radlinie powstała w 2014 roku i
była pierwszą tego rodzaju konstrukcją w
regionie. Solanka przywożona jest ze sławnego uzdrowiska – Ciechocinka, a w 2016
roku, tężnia w Radlinie została wyróżniona
w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Śląskiego". Wstęp jest bezpłatny, a tężnia jest czynna 24/7. Tężnia
jako jedyna z opisywanych ma swoją stronę
internetową.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: tezniepolska.pl

INHALATORIUM SOLANKOWE W JASTRZĘBIU-ZDRÓJ
Inhalatorium solankowe znajdujące się
w Parku Zdrojowym jest otwarte codziennie od godz. 8 do 20, a wstęp jest bezpłatny. Solanka jodkowa pochodząca z
Zabłocia to skuteczny produkt leczniczy w
wielu dolegliwościach. Obiekt niewątpliwie nawiązuje do tradycji uzdrowiskowych miasta i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Obiekt otrzymał
wyróżnienie w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego
2016”.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: jastrzebieonline.pl

Wnioski diagnostyczne
o

o

o

o

Subregion posiada wyróżniającą się ofertę miejskich, rodzinnych miejsc rekreacji. Ich rozmiar, różnorodność, a także jakość oferowanych atrakcji może stać się elementem konkurencyjnej oferty turystycznej regionu. Sam pobyt w parku to za mało, żeby zatrzymać turystę, ale w kompozycji z dobrym hotelem, festiwalem czy muzeum może być podstawą udanego wypoczynku rodzinnego. Mowa tu przede wszystkim
o atrakcjach zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim, Rydułtowach, Żorach czy Rybniku.
Tematem przewodnim, który może stanowić rdzeń produktu turystyki rodzinnej subregionu jest „dziki zachód”. Park Twin Pigs oraz Wioska Indiańska Mato to dwa odmienne oblicza czasów kowbojów i Indian.
Warto pomyśleć o ofercie łączącej obie atrakcje być może również uwzględniającej Rancho Western w
Gorzycach. Rekreacja z udziałem koni, nauka jazdy konnej lub po prostu wypoczynek z koniem w tle to
możliwości, jakie daje Park leśny Mary Horse Land w Rogowie oraz stajnia na stawach w Bełsznicy.
Tężnie solankowe są bardzo popularne na terenie województwa śląskiego. Można stwierdzić, że to dobry
kierunek rozwoju, dzięki któremu miasta mają szansę przyciągnąć mieszkańców z całego Subregionu.
Plusem tężni w Subregionie Zachodnim z pewnością jest darmowy wstęp i codzienna dostępność.
Istotne jest także otoczenie tężni. Warto dbać o pobliską przestrzeń, która powinna być przystosowana
do biernego i aktywnego wypoczynku.

Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

45

2.1.5. PARKI WODNE ORAZ REKREACJA WODNA
Rekreacja wodna to idealna alternatywa na upalne lata, ale także możliwość aktywności fizycznej w innych porach roku, w tym także zimą. Taką możliwość stwarzają w szczególności kąpieliska zakryte. Wodne parki rozrywki dostarczają zabawy najmłodszym na wiele godzin, a także
zapewniają relaks dorosłym, niezależnie czy to relaks aktywny czy bierny. Obecnie jednak
trend na bycie aktywnym i w dobrej formie fizycznej przyczynia się do przedłużania rekreacji
na świeżym powietrzu, w tym w wodzie, także zimą. W całej Polsce rozwijają się kluby morsów,
a wraz z nimi powstają nowe sposoby wykorzystania zasobów kąpielisk otwartych także porą
zimową. Jako przykład można tutaj podać sauny przy kąpieliskach komunalnych powstające w
Szczecinie czy w Poznaniu.

Rysunek 12 Mapa miejsc rekreacji wodnej Subregionu

Źródło: Mapy Google
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ZALEW RYBNICKI
Stanowi jedną z głównych atrakcji turystyki aktywnej Rybnika.
Jezioro utworzone w skutek spiętrzenia
wód rzeki Rudy dla potrzeb elektrowni
węglowej. Ze względu na pełnioną funkcję, jaką jest schładzanie turbin, woda w
jeziorze nigdy nie zamarza, co czyni jezioro najcieplejszym jeziorem w Polsce.
Temperatura wody latem przekracza 28
stopni, zimą spada do 15, a minimalnie
do 8 stopni Celsjusza. Akwen wykorzystywany jest głównie do uprawiania takich sportów wodnych jak windsurfing,
żeglarstwo czy kajakarstwo.
Tradycją Zalewu Rybnickiego są już Rybnickie Regaty Żeglarskie odbywające się
na wiosnę, na które przybywają zawodnicy i turyści z całej Polski.
Jezioro jest sztucznie zarybiane, co daje
podstawy do wędkarstwa. To właśnie tutaj złowiono kilka rekordowych okazów
sumów oraz karpia. Zalew jest eldorado
wędkarzy, którzy mogą tu znaleźć atrakcyjne stanowiska niezależnie od techniki
wędkowania. Największe okazy suma
złowione na Zalewie ważyły ponad 100
kg i mierzyły ponad 2,5 metra. W akwenie odławiano już piranie i inne egzotyczne gatunki, a legenda mówi o krokodylu,
który zaatakował człowieka.

Źródło: rybnik.com.pl

Źródło: slaskie.travel

Nad zalewem znajduje się także Przystań
Kotwica, gdzie dostępna jest mała gastronomia i wypożyczalnia sprzętów wodnych.
Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa

Źródło: wedkuje.pl
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KĄPIELISKA NATURALNE W RYBNIKU – PINIOWIEC I KAMIEŃ

W Rybniku znajdują się dwa kąpieliska Piniowiec nad Zalewem Piniowiec oraz
kąpielisko w dzielnicy Kamień.
Dodatkowej atrakcyjności kąpieliskom nadają place zabaw, punkty gastronomiczne
i zielone otoczenie.
Ocena atrakcyjność turystycznej: subregionalna
Źródło: mosir.rybnik.pl

KĄPIELISKO RUDA W RYBNIKU

Kąpielisko Ruda w Rybniku - kąpielisko w
swojej ofercie posiada m.in. trzy niecki
basenowe, boiska do piłki siatkowej i koszykowej, wodny plac zabaw, dwie zjeżdżalnie oraz przystań kajakową.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: mosir.rybnik.pl

CENTRUM SPORTÓW WODNYCH BIG BLUE

Umiejscowione na terenie Rybnika, tuż
obok kąpieliska Ruda miejsce jest gratką
dla każdego amatora sportów wodnych.
Można tu spróbować swoich sił w wakeboardingu oraz windsurfingu. Dodatkową
atrakcją jest wypożyczalnia innych sprzętów wodnych, impreza przy grillu oraz
organizowane przez obiekt półkolonie.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: Big Blue Rybnik - Facebook
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PARK WODNY AQUARION
Wybudowany w Żorach park wodny, stanowi kluczowy element całorocznej oferty
aktywnego wypoczynku dla mieszkańców
miasta i okolic. W Aquarionie oprócz wielu zjeżdżalni czy basenów, znajdziemy
również Solną Grotę działającą na nasze
ciało leczniczo, zabiegi SPA, sauny oraz 4
rodzaje masaży w Jacuzzi.
Ocena atrakcyjność turystycznej: subregionalna. Nie będzie stanowiła celu
przyjazdów do turystów z poza regionu.
Może uzupełnić pakiet oferty turystycznej.

Źródło: dzieckowpodrozy.pl

OŚRODEK BALATON
Położony w centrum Wodzisławia Śląskiego, stanowi idealne miejsce na wypoczynek oraz turystykę aktywną dla turystów przez cały rok. Działająca na terenie
ośrodka wypożyczalnia sprzętów wodnych umożliwia wynajęcie kajaku lub rowerka wodnego i eksplorację wód w samotności lub towarzystwie najbliższych. W
obrębie ośrodka znajduje się siłownia na
wolnym powietrzu, a wokół niego wiele
ścieżek dla rowerzystów i biegaczy.
Ocena atrakcyjność turystycznej: subregionalna. Jej kwalifikacja zależeć będzie
od rezerw pojemnościowych plaży, kąpielisk, szlaków.

Źródło: Ośrodek Balaton - Facebook
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KOMPLEKS NAUTICA W GORZYCACH

Wybudowany w 2007 roku zespół atrakcji wypoczynkowych jest główną atrakcją
aktywnego spędzania czasu w Gorzycach. Tak duży kompleks ma wiele do zaoferowania: poczynając od basenów rekreacyjnych i sportowych, zjeżdżalnie,
poprzez jacuzzi, tunele wodne, aż po baseny solankowe oraz solarium czy saunarium. Dla dzieci atrakcją będzie kula
wodna, w której będą się mogły poruszać
po powierzchni wody.
Ocena atrakcyjność turystycznej: subregionalna

Źródło: infobasen.pl

H2OSTRÓG

Centrum wodne umiejscowione na terenie
Raciborza. Każdy znajdzie tu coś, co będzie mu odpowiadało. W ofercie znajduje
się Grota Śnieżna, baseny, rwąca rzeka
oraz wiele innych atrakcji wodnych. Na
terenie Aquaparku jest również kawiarenka oraz sala gimnastyczna, na której odbywają się zajęcia fitness.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: dziennikzachodni.pl

AKWENY WODNE W OLZIE
Olzę i malownicze akweny to małe Mazury na Śląsku. Miłośnicy wędkarstwa w
promieniu kilku kilometrów znajdą tutaj
kilkanaście łowisk. Akwen Odra II 616,
którego gospodarzem jest Koło PZW 110
1-go Maja, jest co roku zarybiany różnymi gatunkami ryb takimi jak karp, lin, karaś, szczupak, sandacz.
Tuż obok znajduje się sezonowy ośrodek
wypoczynkowy Olza z kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego i rowerów,
małą gastronomią, boiskami i placem zabaw, a także pole namiotowe i kempingowe. Przy ośrodku odbywają się także
cykliczne wydarzenia – Obchody Nocy

Źródło: wodzislaw.pzw.org.pl
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Świętojańskiej, Olza Moto Party czy też
Blues dla niepełnosprawnych.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

KĄPIELISKO „ŚMIESZEK”

Jedyne kąpielisko w Żorach, które jest
zabezpieczone przez ratowników. Oprócz
piaszczystej plaży o powierzchni 2500
metrów kwadratowych, znajdziemy tu
także wypożyczalnię sprzętów wodnych.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: radio90.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY AQUA-BRAX SZYMOCICE
Aqua-Brax to ośrodek wypoczynkowy
znajdujący się w miejscowości Szymocice.
W skład kompleksu wchodzi basen odkryty o wymiarach 15x50 metrów, boiska do
siatkówki oraz innych sportów, własne pole kempingowe, wypożyczalnia sprzętu
wodnego oraz place zabaw dla najmłodszych. Możliwa jest także organizacja imprez okolicznościowych na terenie obiektu.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: Nasz Racibórz

Wnioski diagnostyczne
o

o

o

Zalew Rybnicki poprzez swoją unikatową charakterystykę termalną jest nazywany polskim Eldorado wędkarskim lub nawet polskim Loch Ness. Wokół największych okazów ryb w Polsce można utworzyć edukacyjną atrakcję turystyczną.
W subregionie z powodzeniem odnaleźć można punkty zaczepienia dla skomponowania oferty turystyki
wędkarskiej ujmującej inne atrakcje takie jak, np. Zalew Rybnicki, Akweny Wodne w Olzie czy na Pojezierzu Palowickim.
Oferta turystyki aktywnej w całorocznych obiektach typu park wodny jest bogata. Są to jednak atrakcje
o lokalnym i subregionalnym stopniu oddziaływania. Mogą stanowić niezłą ofertę wzbogacającą pobyt
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o

motywowane innymi czynnikami, np. kulturowymi. Mogą stanowić doskonałe urozmaicenie do rodzinnych
pakietów turystycznych.
W sezonie letnim można z powodzeniem zbudować ofertę rekreacji biernej i aktywnej nad brzegami jezior, zalewów i sztucznych kąpielisk. Propozycja taka może odnieść sukces w skali subregionalnej, jak i
regionalnej. Ważnymi jej składowymi będą: Zalew Rybnicki, ośrodek Balaton, akweny wodne w Olzie
kąpielisko „Śmieszek”, kąpielisko Ruda w Rybniku
KAJAKARSTWO
Turystyka kajakowa jest bardzo popularną formą aktywnego spędzania czasu wśród Polaków.
W całym kraju znajduje się kilkaset szlaków dla miłośników tego sportu. Również w Subregionie
Zachodnim województwa śląskiego dostępna jest oferta turystyki kajakowej. Ta forma turystyki
charakteryzuje się szeroką dostępnością niezależnie od wieku i poziomu wyszkolenia turystów.
Kajakarz może liczyć od 4 do 90 lat. Samo wypożyczenie i organizacja spływu nie należy do
kosztownych i w momencie powstawania dokumentu ceny oscylowały około 50 pln za osobę za
kajak wraz z transportem.

MEANDRY ODRY
Odra - druga najdłuższa rzeka w Polsce
o długości 742 km, źródłem Odry są Góry Oderskie na terenie Republiki Czeskiej.
Na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego rzeka przepływa
przez Racibórz. Na Odrze organizowane
są spływy kajakowe, siedemnastoma trasami o różnej długości i różnym stopniu
trudności.
W Chałupkach (gm. Krzyżanowice) swój
bieg na terenie Subregionu rozpoczyna
Odra. Warto podkreślić, że to właśnie w
Chałupkach Odra rozpoczyna swoją podróż przez teren Rzeczypospolitej Polskiej. Także w Chałupkach znajduje się
stalowa wieża widokowa, na którą wejście jest bezpłatne. Odra jest rzeką bardzo chętnie wykorzystywaną przez turystów do spływów kajakowych. W okolicy
działają firmy prywatne, które umożliwiają wypożyczenie kajaków czy pontonów.
Bieg rzeki ma tu charakter naturalny, a jej
nieuregulowane wody meandrują pomiędzy terenami gminy Krzyżanowice a czeskim Bohuminem. Najciekawszy odcinek
rzeki ma 7 km i ciągnie się od mostów
granicznych, łączących Chałupki i Bohumin, do ujścia Olzy. W 2004 r. powstał tu
obszar chronionego krajobrazu. Jest to
również północny fragment Bramy Morawskiej, krainy stanowiącej obniżenie
miedzy Sudetami a Karpatami i pełniącej
rolę ważnego korytarza ekologicznego.
Kręta rzeka przepływa przez fragmenty
lasów nadrzecznych oraz łąki o wysokiej
wartości przyrodniczej.

Źródło: krzyzanowice.pl

Źródło: inzynieria.com
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Koncepcja „Przestrzeń dla rzeki”, realizowana obecnie przez samorządy oraz
fundację Zielona Liga, ma za zadanie
pogodzić wymogi ochrony przyrody oraz
użytkowanie obszaru.
Ocena atrakcyjności turystycznej: transgraniczna / krajowa

RZEKA RUDA
Ruda - rzeka będąca prawym dopływem
Odry o długości 52,32 km znajdująca się
w całości na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ze źródłem w Żorach. Ruda uchodzi za jedną z
najciekawszych rzek kajakowych na Śląsku. Rzeka płynie na zachód i zasila Odrę.
Rzeka przepływa między innymi
przez Rybnik, Rudy czy Turze. Na Rudzie
organizowane są spływy kajakowe trzema trasami:


Trasa nr 1 - Rybnik Stodoły-Rudy;
Polecana 2-3 godzinna
 Trasa nr 2 - Rudy-Kuźnia Raciborska; dla wytrwałych 8-10 godzin
płynięcia
 Trasa nr 3 - Ruda KozielskaKuźnia Raciborska, 6-8 godzin
płynięcia
Zdaniem doświadczonych kajakarzy,
spływ przy sprzyjających warunkach można rozpocząć już w Zalewie Rybnickim.
Stąd płynie się bardzo ciekawym odcinkiem rzeki, nieujętej w betonowe koryto,
często meandrującej ze spotykanymi w
nurcie pniami drzew i gałęziami. Po ponad 4 km dopływa się do miejscowości
Rudy (pow. raciborski). Z Rud płynie się
dalej do Kuźni Raciborskiej, gdzie większość spływów znajduje swoją metę.

Źródło: rybnik.naszemiasto.pl

Źródło: rybnik.com.pl

Ze względów bezpieczeństwa rzeka będzie odpowiednia w szczególności dla
rodzin z dziećmi.
Podczas spływu Rudą trudno o nocleg. Istnieje możliwość obozowania w Rudach
Kozielskich za zgodą LKS Ruda Kozielska.
Inna baza noclegowa znajduje się w pobliżu Jeziora Rybnickiego oraz w Szymocicach.

Źródło: zielonewiadomosci.pl

Ruda została wybrana rzeką roku 2015
przez ogólnopolski klub Gaja. Wygrała w
finale z 10 innymi pięknymi polskimi rze-
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kami. „W konkursie Rzeka Roku Klub Gaja
poszukuje niezwykłych miejsc nad rzekami,
które jednoczą ludzi, mają własną opowieść i są istotne dla przyrody, historii czy
kultury danej społeczności”3.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

OLZA
Rzeka Olza jest prawym dopływem Odry
o łącznej długości 99km. Wpływa do Odry w okolicy wsi Olza, płynie także dwukrotnie wzdłuż granicy polsko-czeskiej, a
większa część jej zlewiska znajduje się po
stronie czeskiej. Rzeka jest atrakcyjna zarówno dla wędkarzy, jak i dla kajakarzy.
Możliwy jest połów takich ryb jak szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz, pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień, świnka, certa, lin czy kleń. Z kolei spływ kajakowy o długości około 15
km można rozpocząć w Dziećmorowicach,
czeskiej wsi na terenie Śląska Cieszyńskiego. Stamtąd dopłyniemy do wsi Zabełkowo, gdzie znajduje się przystań kajakarska, a rzeka wpada do Odry. Niestety na trasie konieczne jest kilkukrotne
przenoszenie kajaka.

Źródło: slaskie.travel

Ocena atrakcyjności: transgraniczna

3

https://publicystyka.ngo.pl
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NACYNA
Nacyna - rzeka będąca lewym dopływem
Rudy o długości 17,68 km, znajdująca się
w całości na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego ze źródłem
w Pszowie. Rzeka przepływa przez Rydułtowy i Rybnik. Nacyna jest jedną z
najbardziej zasolonych rzek na terenie
Polski. Sama rzeka z uwagi na stan wody
niekoniecznie będzie mogła służyć kajakarzom. Warto jednak wziąć pod uwagę
jej nowe zagospodarowanie jako nowej
ścieżki rowerowej, biegowej i służącej rolkarzom w Rybniku. Jej bulwary są lubianym miejscem spotkań mieszkańców miasta. Do rzeki przylega także nowy Park
Tematyczny.

Źródło: deskgram.net

Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Wnioski diagnostyczne
o

o

o

o

o

Potencjał rozwoju turystyki kajakowej na obszarze subregionu jest istotny. Jej dalszy rozwój będzie możliwy dzięki pokonaniu istniejących barier, w tym słabego oznakowania, budowy profesjonalnych miejsc
wodowania i postoju, współpracy transgranicznej.
Możliwy jest wzrost znaczenia turystyki kajakowej w okolicach Rybnika. Należy jednak pokonać przeszkody, do których należy przede wszystkim brak możliwości biwakowania i nocowania w biegu rzeki
Ruda. Ruda jest jedną z najbardziej lubianych i malowniczych tras kajakowych na Śląsku. Do zadań samorządów powinno należeć stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w tym zakresie, np. poprzez mediację i koordynację na linii operatorzy kajakowi a właściciele gruntów, np. LKS Ruda Kozielska.
Wykorzystanie patriotyzmu lokalnego i związku mieszkańców Rybnika z rzeką Rudą do jej dalszej popularyzacji i rozwoju oferty turystyczno-rekreacyjnej. Rzeka Ruda może także stanowić element oferty dla
turysty familijnego odwiedzającego Rudy.
Wykorzystanie marketingowe faktu, że na terenie powiatu Raciborskiego w miejscowości Chałupki rzeka
Odra rozpoczyna bieg w Polsce. Informację tą należy skonfrontować z możliwością rozpoczęcia spływu
w tym miejscu lub w jego pobliżu. Stwarza to dodatkową motywację dla turystów nie tylko kajakowych,
aby odwiedzić obszar Subregionu. Wykorzystanie tej informacji do zbudowania oferty produktowej, np.
muzeum Odry, tablicy informacyjnej, oferty pamiątek, pocztówek itp. wydaje się być uzasadnione.
Współpraca transgraniczna w budowie ofert spływów kajakowych pomiędzy Polską i Czechami powinna
mieć miejsce i stwarzać możliwość szerszej komercjalizacji.
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2.2. TURYSTYKA KULTUROWA
2.2.1. ZAMKI I PAŁACE
W okresie XVI – XIX wieku, szlachta i wiele zamożniejszych rodów budowały na terenie całej
Polski pałace oraz pałacyki. W odróżnieniu od zamków nie miały one funkcji obronnych, ale
funkcje reprezentatywne – występował w nich przepych dzieł sztuki oraz zdobień. Wiele pałaców z czasem popadło w ruinę, część z nich została przejęta przez muzea, a jeszcze inne przekształcone przez prywatnych inwestorów na restauracje lub hotele. Subregion Zachodniego Śląska może poszczycić się wieloma dobrze zachowanymi pałacami, ale także ruinami, które stanowią pomnik przypominający, jak atrakcyjny był i jest Zachodni Śląsk. Obiekty te mogą być
atrakcją zarówno dla odbiorcy polskiego, jak i niemieckiego czy czeskiego, wiążą się one bowiem z historią rodów pochodzących z tych krajów.
Rysunek 13 Mapa zamków oraz pałaców Subregionu

Źródło: Google Maps
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ZAMEK PIASTOWSKI W RACIBORZU

Gród powstały w XII wieku posiadający elementy zarówno gotyckie, jak i renesansowe.
Na terenie zamku znajduje się między innymi
browar czy kaplica św. Tomasza Becketa,
będąca tzw. perłą śląskiego gotyku. Z zamkiem związanych jest kilka legend, jak np. tajemne przejście mające prowadzić do klasztoru Dominikanek. Otwarty dla zwiedzających.
Ocena atrakcyjności turystycznej: transgraniczna
Źródło: slaskie.travel.pl

POCYSTERSKI ZESPÓŁ KLASZTORNO-PAŁACOWY W RUDACH

To jeden z najcenniejszych górnośląskich zabytków. Obejmuje dawne XIII wieczne opactwo cystersów, w XIX w. przekształcone w pałac książąt von Ratibor. Do byłego klasztoru
przylega pocysterska świątynia (wybudowana
w 1258 r.) – obecnie jest to bazylika mniejsza
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
(ośrodek formacyjny diecezji gliwickiej z muzeum, restauracją i miejscami noclegowymi).
Ocena atrakcyjności turystycznej: transgraniczna
Źródło: Wikimedia Commons

Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

57

PAŁAC DIETRICHSTEINÓW W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Pałac Dietrichsteinów zbudowany został
w połowie XVIII wieku w miejsce XIII
wiecznego zamku z początków istnienia
miasta i uznawany jest za pierwszą budowlę w Polsce w stylu klasycystycznym.
W pałacu mieści się Urząd Stanu Cywilnego i Muzeum Miejskie gromadzące
eksponaty związane z historią Wodzisława Śląskiego, pamiątki archeologiczne i etnograficzne. Przestrzeń Muzeum
jest także miejscem wystaw czasowych i
konferencji naukowych.
Obecnie w Pałacu odbywa się remont
konserwatorski, dzięki któremu ma zwiększyć się atrakcyjność Pałacu. Podczas
remontu do tej pory odkryty został 7 metrowy kanał i fragment kafla piecowego
z 1675 roku.
Ocena
atrakcyjności
transgraniczna

Źródło: nowiny.pl

turystycznej:

W pozostałych obiektach nie ma stałych wystaw. Część z nich jest prywatna, część jest siedzibą
instytucji publicznych lub wspólnot religijnych. Turyści mogą je zwiedzić jedynie od zewnątrz.
Przy niektórych obiektach znajdują się parki lub mauzolea, co może stanowić dodatkową atrakcję dla potencjalnego turysty.

ZESPÓŁ PARKOWO-PAŁACOWY W WODZISŁAWIU
Kompleks znajduje się w Kokoszycach, dzielnicy Wodzisławia Śląskiego i pełni funkcję
domu wypoczynkowego dla księży oraz domu rekolekcyjnego. Składa się on z XIX
wiecznego pałacu i parku krajobrazowego.
W parku rosną różne gatunki dębów, sosen,
modrzewi, świerków, jesionów, buków, olch,
grabów, jarzębiny, wiązów, kasztanów. Znaleźć można również okazy drzew tropikalnych, rosnących w innych szerokościach geograficznych w tym m.in. specjalna hodowla
azalii, okazałe kasztanowce czy rzadkie tulipanowce. Na terenie parku znajduje się aż 8
stawów. W pobliżu parku i pałacu znajduje
się również stadnina koni.

Źródło: Wikimedia Commons

Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna
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PAŁAC W RYBNIKU
Pierwotnie pełnił on funkcję obronną. W XV
wieku zamek został przebudowany i stał się
własnością księcia Wacława III Rybnickiego.
W połowie XVII wieku Jan Bernard Prażma
postanowił przebudować zamek na rezydencje pałacową. W rezultacie powstał dwupiętrowy pałac z wieżą, a kolejni właściciele
dobudowali dwa skrzydła boczne. Od połowy XIX wieku aż po dziś dzień mieszczą się
tu sądy.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: polskazachwyca.pl

PAŁAC LICHNOWSKICH W KRZYŻANOWICACH
Pałac zbudowany w 1700 r. przez hrabiego
Jana Bernarda Praschma, następnie przeszedł on w ręce barona Karola Gabriela von
Wengerski, by w 1775 r. stać się własnością
rodziny Lichnowskich. Przebudowa z 1860
roku nadała pałacowi obecny kształt. W
1930 roku książę Wilhelm von Lichnowski
sprzedał pałac siostrom franciszkankom, które prowadzą w nim po dziś dzień ośrodek
dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie tradycją są coroczne majowe
koncerty muzyki poważnej upamiętniające
pobyt w Krzyżanowicach Liszta i Beethovena.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: polskieszlaki.pl

PAŁAC GASZYNÓW I DONNERSMARCKÓW W KROWIARKACH
Obecnie pałac nie jest udostępniany zwiedzającym i popada w ruinę. Pierwotnie pałac był
drewniany, a jego właścicielami byli rodzina
Beess oraz Leopold Paczyński. W XIX wieku
majątek przeszedł w ręce rodu Strachwitzów,
którzy w 1826 przebudowali pałac na murowany. Kolejna przebudowa miała miejsce w
1877 roku, powstał wówczas nowy park i zabudowa folwarczna. W 1856 roku pałac zyskał nowego właściciela: ród Henckel von Donnersmarck. Ostatnim właścicielem był Hans II
Graf non Henckel-Gaschin. W pałacu znajduje
się 115 sal, które posiadają swoje nazwy.
Najpopularniejsze są sala Mauretańska, Bru-

Źródło: pietrowicewielkie.pl
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natna, Biała i Bajkowa. Do posiadłości należy
mauzoleum Donnersmarcków, wozownia oraz
stajnia. Na terenie przyległego parku corocznie odbywa się Hubertus - konna pogoń za lisią kitą, która umieszczona jest na ramieniu
jednego z jeźdźców.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

PAŁAC ROTSCHILDÓW W CHAŁUPKACH
Pierwotnie pałac ze względu na swoje bliskie
położenie przy granicy z Niemcami pełnił funkcję obronne i otoczony był fosą. Budynek został przebudowany na przełomie XVIII i XIX
wieku na styl barokowy. W czasach swojej
świetności pałac miał kilku właścicieli, między
innymi margrabia Jerzy Hohenzollern, rodzina
Donnersmarcków czy rodzina Lichnowskich. W
1846 roku pieczę nad zamkiem przejęli
Rothschilderowie. Po wojnie pałac został oddany wdowie po niemieckim generalne, baronie Rotkirch-Panthen. Obecnie w pałacu znajduje się hotel i restauracja.
Ocena atrakcyjności turystycznej: transgraniczna

Źródło: slaskie.travel

PAŁAC W BORYNI

XVIII-wieczny klasycystyczno-barokowy pałac
wraz z otaczającym go parkiem, położony w
jastrzębskim sołectwie Borynia. W pałacu znajduje się hotel oraz restauracja. Organizowane
są tam wesela i konferencje.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: Wikimedia Commons
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PAŁAC W LESZCZYNACH

Piętrowy pałac wybudowany w stylu neorenesansowym w 1883 r. Znajduje się w miejscowości
Czerwionka-Leszczyny. Obecnie w pałacu funkcjonuje biblioteka, ośrodek pomocy społecznej
oraz świetlica środowiskowa.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna

Źródło: Wikimedia Commons

PAŁAC Z KLASZTOREM SIÓSTR SALEZJANEK W POGRZEBIENIU

Neorenesansowy pałac wybudowany na początku XIX wieku. Pierwszym właścicielem była
rodzina Larischów. Podczas II Wojny Światowej w pałacu znajdował się obóz dla ludności
polskiej, przerobiony na obóz dzieci. Wykupiony w 1946 roku przez zakon salezjanek, do
dzisiaj stanowi ich siedzibę. Willa ma charakter włoski. Wewnątrz znajdują się marmurowe
schody o dużej wartości pieniężnej. Warto zaznaczyć, że tuż obok pałacu rośnie najstarszy
w gminie Jesion, zapisany jako trzeci najgrubszy i najstarszy w Polsce.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: slaskie.travel

PAŁAC W RZUCHOWIE
Pałac w Rzuchowie został wybudowany pod koniec XIX wieku przez Heinricha Himmla. Pałac został zniszczony w czasie II Wojny Światowej. Po
modernizacji do lat 90. XX wieku pełnił funkcję
Domu Dziecka. Obecnie pałac jest w runie, jednak
podjęto się jego ponownej renowacji, po której
ukończeniu obiekt ma pełnić funkcje kulturalne –
ma się tu mieścić galeria sztuki, muzeum, mają
również odbywać się wydarzenia kulturalne. Pałac otacza park, w którym znajdziemy m.in. ok.
250-letni dąb szypułkowy stanowiący pomnik
przyrody oraz liczne krzewy egzotyczne.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalną. Po renowacji atrakcyjność pałacu z pewnością
wzrośnie, przynajmniej do regionalnej.

Źródło: pinterest.pl
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PAŁAC W DZIMIERZU

Pałac wybudowano w XIX wieku i po dziś
dzień jest dobrze zachowany. W skład kompleksu pałacowego wchodzi także park przypałacowy.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: slaskie.travel

PAŁAC W CZERNICY
Pałac wybudowany dzięki rodzinie Rothów na
miejscu wcześniejszego dworu. Obecnie mieszczą się tu placówki użyteczności publicznej.
Budynek na rzucie prostokąta, wykonany z cegły z wielobocznymi wieżami. Pośrodku znajduje się piętrowy ganek a we wnętrzu sala
myśliwska wraz z neorenesansowym piecem.
W Czernicy urodził się wybitny polski kompozytor, Henryk Mikołaj Górecki.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: slaskie.travel

PAŁAC W WOJNOWICACH

Pałac z XIX wieku położony w Wojnowicach
(pow. raciborski). Kompleks parkowopałacowy udostępniany był jako miejsce do
zwiedzania niektórych pałacowych sal, dom
przyjęć, letnia restauracja, Muzeum Horroru,
Muzeum Dawnej Wsi i park ze zwierzyńcem.
Obecnie obiekt jest zamknięty i niedostępny
do zwiedzania.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna
Źródło: zabytki-nieruchomosci.com
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PAŁAC MYŚLIWSKI W ZWONOWICACH

Budynek z połowy XIX w. o elementach neogotyckich. Obecnie znajduje się w nim leśniczówka. Budowla jest murowana, postawiona na planie litery
T. Dostrzeżemy także ostrołukowe okna oraz herb
byłego właściciela, widniejący nad drzwiami. Pałacyk w Zwonowicach służył rodzinie książęcej
oraz jej gościom podczas licznych, znanych wśród
arystokracji w całych Niemczech, polowań.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna

Źródło: polskiezabytki.pl

PAŁAC W MODZUROWIE

Pałac wybudowany w 1864 roku, obecnie
wpisany do rejestru zabytków. Charakteryzuje
się neogotyckim stylem oraz witrażem z zawartością roślin. Wokół pałacu roztacza się
park, a w nim mauzoleum, które popada w ruinę.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: eksploratorzy.com.pl
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DWÓR W PALOWICACH

Budowę pałacu datuje się na lata 1860-1880.
Dwór w stylu klasycystycznym, postawiony na
planie prostokąta, pokryty dachem masandrowym. Obok dworu znajduje się szczątkowo
zachowany park z XIX wieku.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna/
bardzo słabo zagospodarowana

Źródło: palowice.net

PAŁAC MYŚLIWSKI W GORZYCACH
Pałac myśliwski wybudowany został na początku XX wieku. Jest połączeniem dwóch styli:
baroku i klasycyzmu. Został wzniesiony na planie półkola, posiada także wieżę bramną z
neobarokowym hełmem. Pierwotnie pałac był
budowla jednokondygnacyjną, w drugiej połowie XX wieku dobudowane zostało piętro.
Wokół pałacu rozciaga się park krajobrazowy
w stylu angielskim. Obecnie pałac jest opuszczony i wystawiony na sprzedaż.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: polskiezabytki.pl
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ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W GORZYCACH
Pierwsze dane o pałacu w Gorzycach datuje
się na XVII wiek, kiedy zakupił go Eliasz Donnersmarek z Bogumona. Pałac wiele razy
zmieniał właścicieli, po II Wojnie Światowej
przerobiono go nam dom wypoczynkowy dla
dzieci, w latach 50. XX wieku został miejscem
ośrodka dla osób starszych. Niestety w latach
70. prawie wszystkie elementy zostały ukradzione z pałacu – został jedynie zabytkowy
kominek. Obecnie pałac i park należy do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Pomocy Społecznej.

Źródło: powiatwodzislawski.pl

Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna/
bardzo słabo zagospodarowana

KLASYCYSTYCZNY DWÓR W LYSKACH

Dwór powstał ok. 1800 roku. Obecnie popada w ruinę. W pobliżu znajduje się park krajobrazowy i budynki gospodarcze dawnego
folwarku.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna/
bardzo słabo zagospodarowana

Źródło: polskiezabytki.pl

DWÓR W GRÓDCZANKACH

Zbudowany w 1800 i przebudowany w 1963
roku dwór w Gródczankach jest wpisany w rejestr zabytków tego miasta. Budynek reprezentuje styl barokowo-klasycystyczny.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna/
bardzo słabo zagospodarowana

Źródło: polskiezabytki.pl
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DWOREK W MARKLOWICACH

Dworek wybudowany w XIX wieku. Obecnie
stoi opuszczony, jednak można zobaczyć jego
odrestaurowaną elewację od zewnątrz.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna/
bardzo słabo zagospodarowana
Źródło: polskaniezwykla.pl

RUINY ZAMKOWE W TWORKOWIE
Zamek to średniowieczna twierdza, otoczona niegdyś fosą. W XIX wieku bywał tu Joseph von Eichendorff, słynny niemiecki poeta. Zamek ten miał także swoją Białą Damę,
która zwiastowała nieszczęście. Ostatni raz
ukazała się w Wigilię 1930 roku. W 1931
roku rezydencja spłonęła.
Ruiny są w trakcie renowacji, po których
ukończeniu będzie możliwe wejście na wieżę
służącą jako punkt widokowy, park zostanie
odnowiony w stylu angielskim, utworzony zostanie także punkt informacji turystycznej
oraz sala pamięci w budynku dawnej wozowni.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna. Po ukończeniu renowacji atrakcyjność może znacznie wzrosnąć, nawet do
transgranicznej.

Źródło: subregionzachodni.slaskie.travel

RUINY PAŁACU W SŁAWIKOWIE

Zniszczony eklektyczny pałac z XIX w., który
należał do rodziny von Eichendorffów. Można
go zwiedzać jedynie od zewnątrz. Planowane są prace zabezpieczające i porządkujące.
Pałac ma być przeznaczony na cele kulturalne, zakłada się także możliwość zwiedzania.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: polskiezabytki.pl
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RUINY PAŁACU W ŁUBOWICACH

Ruiny pałacu w Łubowicach – zdewastowany
neogotycki pałac z XIX w., o którym pisał
znany niemiecki poeta, Józef von Eichendorff.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: Wikimedia Commons

Wnioski diagnostyczne
o

o

o

Zamki i Pałace w Subregionie przedstawiają różną atrakcyjność turystyczną. Część z nich to perełki, które mogą przyciągnąć turystów z całego kraju czy obszarów transgranicznych. Są to Zamek w Raciborzu
oraz Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach. Do obiektów o najwyższej atrakcyjności w subregionie zaliczyć można także Pałac Dietrichsteinów na terenie Wodzisława Śląskiego. Te miejsca powinny stać się ambasadami pozostałych obiektów z kategorii Zamki i Pałace.
Znaczna większość obiektów w tej kategorii jest zrujnowana. Z uwagi na swoją atrakcyjną przeszłość
mogą one jednak nadal stanowić cel podróży turystycznych. Powinny być jednak dobrze oznakowane,
opisane na miejscu poprzez tablice informacyjno-promocyjne. Warto wspólnie promować je poprzez
opracowanie foldera, podstrony czy cyklu wydarzeń, np. koncertów odbywających się w ich okolicy.
Warto wymienić tutaj pałace w Łubowicach, Sławikowie, Tworkowie.
Trzy spośród obiektów wskazanych w tej kategorii realizują funkcję noclegową i restauracyjną stwarza to
możliwość kompozycji produktu pobytowego zgodnie z założeniami popularnymi w turystyce niemieckiej
„shlafen wie die Grafen”, czyli śpimy jak hrabiowie. Może być to wspólny pakiet trzech obiektów ubrany
w ramy wycieczki szkolnej czy pobytu rodzinnego.
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2.2.2. MUZEA I GALERIE
W muzeach najczęściej turysta może zapoznać się z cennymi eksponatami prezentującymi dziedzictwo kulturowe wielu pokoleń. Jednak dzisiejsze muzea to także edukacja poprzez interakcję
i zabawę. Również tego typu muzea dostępne są w ofercie Subregionu Zachodniego. Wszystkie
z wymienionych muzeów są dostępne dla turystów, niektóre codziennie w regularnych godzinach,
a niektóre jedynie w wyznaczone dni lub po wcześniejszym umówieniu się.
Rysunek 14 Mapa muzeów i galerii

Źródło: Google Maps

MUZEUM OGNIA W ŻORACH
Otwarte w 2015 roku Muzeum Ognia w
Żorach nawiązuje do tragicznej historii miasta, które kilka razy zostało doszczętnie
zniszczone przez pożary. Obiekt swym
kształtem przypomina buchający ogień, zaskakują także interaktywne ekspozycje skierowane zarówno do starszych, jak i do młodszych odwiedzających, np. ściana ognia czy
stanowiska eksperymentalne. Historia miasta
oraz wiedza na temat ognia i energii podana w przystępnej i angażującej formie. Muzeum Ognia było nominowane m.in. w międzynarodowym konkursie German Design
Award 2018, a także do nagrody Unii Europejskiej dla współczesnej architektury im.
Miesa van der Rohe.

Źródło: muzeumognia.zory.pl

Ocena atrakcyjności turystycznej: międzynarodowa
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ETNO MUZEUM ZACZAROWANA CHATA
Wizyta w Etno Muzeum jest niezwykłą
podróżą w czasie i przestrzeni, podczas
której zarówno dorośli, jak i najmłodsi
odwiedzający poznają dawną kulturę
polską i kulturę Indian. W ofercie dostępne są także warsztaty kreatywne, spektakle teatralne, miejsce na ognisko, zabawy
na powietrzu, jazda konna, strzelanie z
łuku, rzuty włócznią, a także organizacja
przyjęć okolicznościowych dla dzieci.
Atrakcja dostępna dla grup zorganizowanych – szkolnych i nie tylko – oraz dla
gości indywidualnych w soboty i niedziele
po wcześniejszym kontakcie.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: zaczrowanachata.pl

MUZEUM MIEJSKIE W ŻORACH
W Muzeum Miejskim w Żorach
znajdują się głównie eksponaty
związane z historią miasta i jego
mieszkańców, a także wystawa
przedstawiająca osiągnięcia polskich
naukowców i podróżników z ostatnich wieków. Dostępne jest bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem. W
ofercie muzeum przygotowano także
zajęcia edukacyjne, warsztaty i wykłady dotyczące m.in. dziejów miasta i regionu oraz zwyczajów ludowych ich mieszkańców, skierowane
zarówno dla grup zorganizowanych,
jak i gości indywidualnych.

Źródło: slaskie.travel

Ocena atrakcyjności turystycznej:
subregionalna
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MUZEUM MIEJSKIE W RACIBORZU

Muzeum Miejskie w Raciborzu funkcjonujące
już od 1927 roku nieustannie gromadzi i prezentuje najcenniejsze dziedzictwo kulturowe
materialne i niematerialne regionu raciborskiego i Śląska. To jedno z najstarszych muzeów na Śląsku o ponadprzeciętnych eksponatach. Jednym z budynków muzeum jest dawny
kościół ss. dominikanek z XIV wieku.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: polskiekrajobrazy.pl

MUZEUM W RYBNIKU

Muzeum w Rybniku znajduje się w samym
centrum miasta, na XIX wiecznym Rynku w budynku Ratusza z pięciokondygnacyjną wieżą
zegarową. W muzeum dostępne są trzy wystawy stałe: „Rybik – nasze miasto”, „Cechy
rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska do
1939 r.” i „Wyrobisko górnicze” oraz wystawy czasowe. Warta uwagi jest szczególnie
ostatnia z wymienionych wystaw stałych –
zwiedzający dostają znaczek i hełm górniczy,
a następnie udają się do zainscenizowanego
podziemia kopalnianego, gdzie eksponowany
jest m.in. sprzęt związany z pracą pod ziemią,
lampy górnicze i inne elementy codziennej
pracy w kopalni.
W muzeum odbywają się także lekcje i warsztaty muzealne dla grup zorganizowanych (ze
szkół i nie tylko).
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: muzeum.rybnik.pl
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MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim niegdyś
znajdowało się w Pałacu Dietrichsteinów.
Obecnie z uwagi na prace remontowe w pałacu zostało przeniesione na wodzisławski Rynek. Po remoncie pałacu ma jednak wrócić do
swojej stałej siedziby. W muzeum znajdują się
zbiory związane z archeologią, historią i kulturą regionu. W ofercie dostępne są także
lekcje muzealne dla przedszkoli i szkół.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: muzeum.wodzislaw.pl

MUZEUM HISTORII MEDYCYNY I FARMACJI W RYBNIKU

Muzeum jest obecnie tworzone w dawnym
budynku szpitala miejskiego „Juliusz”.
Wśród eksponatów znajdą się przedmioty służące różnym dziedzinom medycyny,
a także takie wystawy jak apteka z początku XX wieku czy sala operacyjna z lat
70’.
Otwarcie planowane jest na przełomie
2019/2020.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna
Źródło: dziennikzachodni.pl

MUZEUM KOWALSTWA W BIEŃKOWICACH

Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach mieści
się w budynku Zabytkowej Kuźni z początku
XVIII wieku. Podziwiając eksponaty związane z
kowalskimi tradycjami zwiedzający usłyszą
ciekawe historie gospodarza, który wraz z synem kultywuje rodzinne tradycje. Niewielkie
Bieńkowice niegdyś słynęły z kowalstwa, a do
dziś z siedmiu kuźni przetrwały dwie. Wizytę
należy umówić telefonicznie.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna
Źródło: slaskie.travel
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GALERIA DZWONKÓW W JASTRZĘBIU-ZDRÓJ

Aż 9 tys. zwonków z całego świata zobaczyć
można w otwartej w połowie 2019 roku Galerii Dzwonków w Jastrzębiu-Zdrój. Wśród
nich znaleźć można m.in. dzwonek z wojen
osmańskich z XII wieku czy też wykonany z lawy wulkanicznej dzwonek z Etny. Wstęp jest
bezpłatny, a wizycie towarzyszą ciekawe
opowieści gospodarza.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: polskiekrajobrazy.pl

ŚLĄSKA GALERIA MALARSTWA „JAN” W JANKOWICACH

Galeria Malarstwa „Jan” to miejsce wernisaży dla twórców z Gminy Świerklany i pozostałych śląskich gmin. Prezentowane obrazy są
zróżnicowane artystycznie i tematycznie, wiele
z nich przedstawia przemysłowy charakter regionu. Od czasu do czasu odbywają się tutaj
także warsztaty plastyczne.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: galeria-jan.pl

Wnioski diagnostyczne ogólne:
o
o
o

o

Każde z opisanych muzeów ma potencjał przynajmniej subregionalny (głównie z uwagi na eksponaty
związane z historią miast, w których się znajdują).
Dobrym kierunkiem rozwoju muzeów są muzea interaktywne, które z pewnością przyciągną turystów
(nawet z całego kraju czy zza granicy).
Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego Śląska jest górnictwo, dlatego warto do niego nawiązywać
i przedstawiać jego historię w sposób przyjazny dla odbiorcy (np. tak jak w Muzeum w Rybniku, gdzie
zwiedzający przenosi się do inscenizowanej kopalni i poznaje codzienną pracę górników).
Z uwagi na międzynarodową atrakcyjność Muzeum Ognia w Żorach, które może być magnesem przyciągającym zarówno turystów krajowych, jak i międzynarodowych, warto, aby było ono jednym z podstawowych punktów promocji pozostałych muzeów. Zarówno w samym muzeum, jak i na jego stronie
www znajdowałaby się informacja o ofercie muzealnej całego Subregionu. W kolejnym kroku można by
utworzyć system karty muzealnej, dzięki któremu cała oferta byłaby zebrana w jednym miejscu, muzea
współpracowałyby w zakresie wspólnej promocji, a turyści w ramach jednego biletu mogliby wejść do
wielu wybranych muzeów w Subregionie.
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Wnioski diagnostyczne szczegółowe:
o

o

Muzeum Ognia w Żorach jest nowoczesnym obiektem o potencjale przynajmniej krajowym, a nawet i
międzynarodowym. Muzeum otwarte jest w godzinach 9/10-16/17 (w zależności od dnia tygodnia).Godziny te pokrywają się ze standardowymi godzinami pracy potencjalnych zwiedzających. Aby
zwiększyć ruch warto wydłużyć godziny otwarcia, np. do godziny 20, co umożliwi zwiedzanie muzeum
rodzicom z dziećmi także w ciągu tygodnia oraz ułatwi układanie planu wycieczek grup zorganizowanych. Problem ten jest generalnie problemem wielu polskich muzeów, w szczególności muzeów miejskich.
Dobrym przykładem wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych zwiedzających jest Brama
ICHOT w Poznaniu, która ciągu tygodnia otwarta jest do godz. 18, a także Muzeum Podziemia Rynku w
Krakowie, które przez większość dni otwarte jest do godz. 22.
Spory potencjał, który należy pielęgnować ma także Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach. W historię wsi
wpisane jest kowalstwo, o czym świadczą niegdyś istniejące siedem kuźni (do dziś przetrwały dwie).
Obecnie kowalstwo niestety odchodzi w zapomnienie. Dlatego aktualni właściciele kuźni zajmują się tzw.
kowalstwem artystycznym. Warto dbać o takie unikatowe miejsca, dzięki którym możemy przekazywać
wiedzę kolejnym pokoleniom. Dobrym przykładem, jak można promować tego typu miejsca jest Szlak Ginących Zawodów w Kudowie Zdrój.

2.2.3. WYDARZENIA I OBYCZAJE
Festiwal to rozbudowane pojęcie. Może przybierać przeróżne formy. Zazwyczaj mówiąc o festiwalach myślimy o jedno lub kilkudniowych występach artystów lub atrakcjach zebranych ze
sobą pod znakiem podobieństwa formy przekazu. Przyciągają one licznych turystów i zainteresowanych, a dodatkowo, są świetnym źródłem przekazu kultury. Muzyka, teatr, satyra, sport i
rekreacja są często pretekstem do zorganizowania ciekawego często plenerowego spotkania.
Spotkania takie integrują, inspirują i bawią, dlatego są tak ważnym elementem życia lokalnych
społeczności i turystyki.
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Rysunek 15 Mapa wydarzeń i obyczajów Subregionu Zachodniego

Źródło: Mapy Google
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NAZWA GRUPY

Muzyczne

WYDARZENIA I FESTIWALE / OCENA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
1.

FESTIWAL INTRO W RACIBORZU – krajowa (z potencjałem na międzynarodową)

2.

REGGAE FESTIWAL W WODZISŁAWIU – krajowa

3.

FESTIWAL SARI W ŻORACH – regionalna

4.

ŻORSKA WIOSNA MŁODOŚCI – regionalna

5.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GITAROWY W ŻORACH – regionalna

6.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW IM. KS. ANZELMA SKROBOLA - subregionalna

7.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH ZŁOTA LIRA W RYBNIKU - regionalna

8.

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ W RYBNIKU - regionalna

9.

EASY JAZZ FESTIVAL W ŻORACH - regionalna

10. SILESIAN JAZZ MEETING – regionalna
11. LYSKI ROCK FESTIVAL – krajowa
1.

PŁYWADŁO - krajowa

2.

TOUR de RYBNIK - subregionalna

3.

ŚLĄSKI MARATON ROWEROWY W MSZANIE - regionalna

4.

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY KARPIOWE W LYSKACH - regionalna

1.

ŚWIĘTO OGNIOWE W ŻORACH –regionalna z potencjałem na krajową

2.

DNI RACIBORZA – subregionalną

3.

RYBNICKA MAJÓWKA „MAJ, BZY, RYBNIK I TY” - regionalne

Święta lokalne i

4.

GWARA LASKA - regionalna

regionalne

5.

DZIYŃ GODKI ŚLONSKIJ - regionalna

6.

WIELKANOCNA PROCESJA KONNA W BIEŃKOWICACH, PIETROWICACH WIELKICH I ZAWADZIE

Sportowe

KSIĄŻĘCEJ - regionalna

Inne / jakie

7.

FESTIWAL MOCZKI I MAKÓWKI W WODZISŁAWIU - regionalna

1.

RYJEK – RYBNICKA JESIEŃ KABARETOWA – krajowa

2.

FESTIWAL RACIBORSKIEJ ULICY - regionalna

3.

RACIBORSKI FESTIWAL ŚREDNIOWIECZNY- regionalna

4.

ZAMKOWA NOC Z DUCHAMI W RACIBORZU – regionalna

5.

FESTIWAL PODRÓŻNICZY WIATRAKI - subregionalna

6.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU I MAŻORETEK – regionalna

7.

JARMARK WŁADYSŁAWOWSKI – subregionalna

8.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ „FIDE ET AMORE” W ŻORACH - regionalna

9.

FESTIWAL SZTUK WSZELKICH „ZDERZENIA DZIAŁAŃ WRAŻLIWYCH” - subregionalna
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FESTIWAL INTRO W RACIBORZU
Festiwal łączący muzykę z efektami wizualnymi w postaci gry świateł; dla przykładu podczas jednej z edycji festiwalu efekty
wizualne zostały wyświetlone na bryle XIIIwiecznej kaplicy.

Źródło: naszraciborz.pl

REGGAE FESTIWAL W WODZISŁAWIU
Festiwal muzyki reggae, organizowany od
ponad dekady, jest największym tego typu
wydarzeniem w południowej Polsce

Źródło: wodzislaw-slaski.pl

FESTIWAL SARI W ŻORACH
Odbywający się od 1988 roku festiwal. Początkowo był to konkurs szant, później rozwijany o inne gatunki muzyczne. Na przestrzeni wieków takich festiwali było sporo,
jednak wszystkie poupadały, a ten w Żorach pozostał dzięki niebywałej atmosferze.

Źródło: kiwiportal.pl
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ŻORSKA WIOSNA MŁODOŚCI
Odbywająca się na przełomie maja i czerwca
impreza mająca odwoływać się do tradycji i
kultury miasta Żory, poprzez występy artystyczne popularnych polskich wykonawców.
Geneza festiwalu sięga 1977 roku.

Źródło: novaevent.pl

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GITAROWY W ŻORACH
Wieczorne koncerty i konkurs gitarowy w
trzech grupach wiekowych.

Źródło: mok.zory.pl

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW IM. KS. ANZELMA SKROBOLA
Odbywający się co roku w JastrzębiuZdroju konkurs, na którym rywalizują chóry z
Polski i ze świata. Prawdziwa gratka dla
wielbicieli muzyki chóralnej.

Źródło: tuJastrzebie.pl
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH ZŁOTA LIRA W RYBNIKU

To festiwal o bogatej tradycji – pierwsza
edycja odbyła się w 1991 roku. W festiwalu biorą udział orkiestry towarzyszące im
mażoretki z Polski i Europy (m.in. Słowacji,
Węgier, Litwy czy Czech). Wydarzenie
trwa zwykle trzy dni, w programie także
piknik i parada orkiestr i mażoretek. Festiwal jest częścią corocznych Dni Rybnika.

Źródło: rybnik.com.pl

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ W RYBNIKU
Już od 1997 r. muzycy z całego kraju mogą
rywalizować na corocznym konkursie piosenki.
Świetna muzyka, różnorodne gatunki muzyczne
oraz jakość wykonania w atmosferze pięknego
miasta Rybnik – to słowa najlepiej opisujące
wydarzenie.

Źródło: rybnik.naszemiasto.pl

EASY JAZZ FESTIVAL W ŻORACH
Międzynarodowy festiwal organizowany
od 2006 roku. Założeniem jest popularyzowanie i przybliżanie różnych form muzyki
jazzowej. Co roku organizowane są warsztaty jazzowe oraz wieczorne jam session.

Źródło: nowiny.pl
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SILESIAN JAZZ MEETING
Festiwal muzyki jazzowej organizowany w
Teatrze Ziemi Rybnickiej od 1985 r.; spotkania z jazzem niezmiennie cieszą się w Rybniku dużym powodzeniem wśród muzyków i
publiczności

Źródło: nowiny.pl

LYSKI ROCK FESTIVAL

Według organizatorów to jeden z największych festiwali rockowych w Polsce. Organizowany co roku od 2002 roku w ostatni piątek sierpnia, niegdyś pod nazwą Magia Rocka. W programie festiwalu występy gwiazd
rangi krajowej. Na festiwal kursują darmowe
autobusy z Rybnika.

Źródło: nowiny.pl
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PŁYWADŁO
Spływ na „byle czym” startujący z Raciborza. Początki wydarzenia sięgają roku
1989. Spływ charakteryzuje się wielką integracją oraz wachlarzem kolorów. Można
podziwiać inwencję twórczą ludzi oraz ich
przygody na własnoręcznie zbudowanych
pojazdach morskich lub też odważyć się na
samodzielny udział w spływie.

Źródło: naszraciborz.pl

ŚLĄSKI MARATON ROWEROWY W MSZANIE

Co roku w Mszanie odbywa się Śląski Maraton Rowerowy, który podzielony jest na
dwie trasy: dla bardziej zaawansowanych
(102 km) oraz dla tych mniej zaawansowanych (49km). Trasie maratonu rowerowego
towarzyszą piękne krajobrazy Subregionu
Zachodniego Śląska. Biorąc udział w wyścigu zobaczymy takie miasta jak JastrzębieZdrój, Wodzisław Śląski czy Racibórz.
Źródło: powiatwodzisławski.pl

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY KARPIOWE W LYSKACH

Organizowane co roku zawody przyciągają
dużą rzeszę lokalnych rybaków jak i fanatyków wędkarstwa z Czech. Podczas wydarzenia odbywają się również zawody rodzinne czy zawody dla dzieci.

Źródło: karpmax.pl
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TOUR de RYBNIK
Tour de Rybnik to międzynarodowy wyścig
kolarski, odbywający się od 2008 roku, trasami Rybnika i okolic. W 2018 roku po raz
pierwszy wyścig miał formułę dwudniową. W
2015 utworzono oddzielną wersję dla dzieci –
Mini Tour de Rybnik.

Źródło: pl.tripadvisor.com

ŚWIĘTO OGNIOWE W ŻORACH
W nocy 11 maja 1702 roku wielki pożar doszczętnie zniszczył centrum Żor. Od tego czasu
rok do roku dokładnie 11 maja mieszkańcy i
goście uczestniczą w uroczystej mszy świętej, a
następnie w procesji wspominającej to tragiczne wydarzenie. Ulice Starówki rozświetlane są
przez pochodnie niesione przez kilka tysięcy
osób. Świętu towarzyszą multimedialne widowiska i koncerty, a od 2013 roku także impreza biegowa – Żorski Bieg Ogniowy.

Źródło: zory.naszemiasto.pl

DNI RACIBORZA

Wydarzenie odbywa się co roku w maju.
Organizowane są liczne koncerty, noc
świętojańska czy Jarmark św. Marcelego czeski projekt, którego celem jest wzmocnienie współpracy między OstrawąPorubą a Raciborzem. W programie także
Międzynarodowe Spotkania Artystyczne
„Śląsk – kraina wielu kultur”.

Źródło: nowiny.pl
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RYBNICKA MAJÓWKA „MAJ, BZY, RYBNIK I TY”

W 2019 roku odbyła się już
czwarta edycja Rybnickiej Majówki. Wydarzenie odbywa się na
rbnickim kampusie. W programie
znalazł się m.in. festiwal foodtrucków, kino plenerowe i koncerty
znanych zespołów.

Źródło: kiwiportal.pl

FESTIWAL MOCZKI I MAKÓWKI W WODZISŁAWIU

Wydarzenie odbywa się w ramach Wodzisławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
W trakcie festiwalu swoje kulinarne umiejętności prezentują gospodynie kół wiejskich. W programie m.in. degustacja moczki,
makówki oraz innych dań przygotowanych
przez wodzisławskie KGW.

Źródło: radio90.pl

DZIYŃ GODKI ŚLONSKIJ

Święto mowy ojczystej Ślązaków, Dziyń
Godki Ślonskij, ma na celu promocję i zachowywanie gwary śląskiej. Wydarzenie
odbywa się co roku m.in. w Radlinie i
Świerklanach. Podczas święta odbywają
się np. spektakle teatralne i taneczne w
wykonaniu regionalnych zespołów tańca,
spotkania z propagatorami mowy śląskiej,
a także degustacje lokalnych przysmaków.
Wstęp wolny.
Źródło: gazetainformator.pl
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WIELKANOCNA PROCESJA KONNA W BIEŃKOWICACH, PIETROWICACH WIELKICH I ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ
Coroczne procesje odbywające się podczas świąt wielkanocnych, kończące się
wyścigami i nabożeństwem w miejscowym
kościele.

Źródło: nowiny.pl

GWARA LASKA
Zespół dialektów języka czeskiego i polskiego. Posługuje się nią ok. 0,5 mln osób
zamieszkujących między innymi okolice
Raciborza. Gwara jest kultywowana między innymi poprzez międzyszkolny konkurs
gwary laskiej w Krzanowicach.

Źródło: krzanowice.pl

RYJEK – RYBNICKA JESIEŃ KABARETOWA
Impreza ma charakter ogólnopolski i
cieszy się sporym zainteresowaniem turystów. Grupy kabaretowe rywalizują
ze sobą w wybranych kategoriach.
Warto zaznaczyć, że publiczność także
rozdaje własną nagrodę dla najlepszego ich zdaniem kabaretu. Świetna rozrywka dla całej rodziny.

Źródło: dziennikzachodni.pl
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FESTIWAL RACIBORSKIEJ ULICY
Festiwal odbywający się w przestrzeni
publicznej Raciborza; w jego ramach
organizowane są wydarzenia muzyczne
i teatralne, żywe rzeźby, sztuki wizualne
i spotkania

Źródło: naszraciborz.pl

RACIBORSKI FESTIWAL ŚREDNIOWIECZNY
Trwający 3 dni festiwal, na którym można
cofnąć się w czasie do średniowiecza. Podczas festiwalu odbywa się wiele turniejów i
pokazów rycerskich, konkursy, zabawy dla
dzieci oraz wykłady i opowieści o królach i
rycerzach. Idealna atrakcja dla każdego
turysty, w każdym wieku.

Źródło: raciborz.pl

FESTIWAL PODRÓŻNICZY WIATRAKI

Organizowany od 2004 r. w Raciborzu; w
ramach wydarzenia odbywają się m. in.
spotkania z podróżnikami, autostopowiczami, alpinistami czy dziennikarzami

Źródło: nowiny.pl
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ZAMKOWA NOC Z DUCHAMI W RACIBORZU

Wydarzenie organizowane co roku w
czerwcu, w raciborskim zamku; w jego
ramach odbywają się występy muzyczne i teatralne, a także pokazy
świecących żywych rzeźb czy narzędzi
tortur

Źródło: nowiny.pl

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU I MAŻORETEK W ŻORACH

Festiwal, na którym każdy może poznać tradycyjne pieśni i stroje regionalne grup folklorystycznych z Polski, Włoch, Niemiec, Ukrainy,
Bułgarii i Słowenii.

Źródło: tuzory.pl

JARMARK WŁADYSŁAWOWSKI
Coroczny Jarmark, podczas którego odbywają się pokazy rękodzieła, rzemiosła,
twórców ludowych oraz zabawy dla całych
rodzin. Organizowany od 2003 roku.

Źródło: kiwiportal.pl
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FESTIWAL SZTUK WSZELKICH „ZDERZENIA DZIAŁAŃ WRAŻLIWYCH”
Odbywający się w Jastrzębiu-Zdroju.
Specyficzne połączenie wszystkich aspektów sztuki: teatru, malarstwa, happeningów, muzyki, filmu i poezji w jednym.
Gratka dla turystów ciekawych nowych
doświadczeń kulturowych.

Źródło: mok.jastrzebie.pl

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ „FIDE ET AMORE” W ŻORACH
Ideą festiwalu jest propagowanie muzycznej
kultury religijnej, również w wymiarze ekumenicznym. Od początku głównym inicjatorem oraz dyrektorem artystycznym festiwalu
jest ks. dr Wiesław Hudek, muzykolog, liturgista i poeta. Honorowy patronat nad imprezą sprawują zarówno przedstawiciele
duchowieństwa, miejscowych władz jak i
świata kultury (m.in. ks. prof. Jerzy Szymik,
Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki).

Źródło: fideetamore.zory.pl

Wnioski diagnostyczne
o

o

o

o

Oferta festiwalowa Subregionu jest zróżnicowana. Kilka wydarzeń osiągnęło atrakcyjność krajową. Zdecydowanym numerem jeden jest „Ryjek” Rybnicka Jesień Kabaretowa jest transmitowana w telewizji ogólnopolskiej co sprawia, że jest być może najsilniej kojarzonym festiwalem na badanym obszarze. Kolejną
propozycją o krajowej randze oddziaływania jest Reggae Festiwal w Wodzisławiu Śląskim. Jest to zdecydowania jedna z najmocniejszych imprez w tym gatunku muzycznym w kraju.
Potencjał na osiągniecie krajowej atrakcyjności ma Festiwal Raciborskiej Ulicy (FRU), który to jest oryginalnym formatem prezentującym popularny w stolicach europejskich street art. głównie mimów i uliczny
performance. Jest to bardzo interesujący pomysł, który może doskonale rozwinąć się i przyciągnąć artystów z całej Polski i nie tylko, a w ślad za nimi również publiczność. Może być to silny akcent turystyczny
na zakończenie wakacji szkolnych. Propozycja dla turysty rodzinnego z obszaru Śląska i przyległych regionów.
Święto Ogniowe w Żorach jest unikatową imprezą, która swoją aurą przypomina znane święta uliczne w
Hiszpanii, które mają miejsce podczas Semana Santa czyli tygodnia poprzedzającego Wielkanoc. Zakorzeniona od wieków tradycja, pochody, świece a wszystko to w zgodzie z tożsamością miasta Żory i jego
marki.
Z pewnością warto promować całość oferty wydarzeń subregionu, ale w pierwszej kolejności postawić
trzeba na cztery najsilniejsze wydarzenia opisane powyżej. Wspólny folder promocyjny, kalendarium internetowe wydarzeń i promocja wzajemna np. poprzez banery z zapowiedziami kolejnych wydarzeń to
działania, które warto podjąć.
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Wiele ciekawych wydarzeń odbywa się w trakcie dni miast, które niestety często mają miejsce w tym samym czasie. Samorządy powinny porozumieć się w tym zakresie, aby ich imprezy nie musiały konkurować
ze sobą, a współgrać, np. poprzez utworzenie cyklu imprez, dla których inspiracją może być Juromania.
Do obyczajów subregionu zachodniego województwa śląskiego odnosi się kilka wydarzeń: Festiwal
Moczki i Makówki w Wodzisławiu, Dzień Godki Ślonskij w Radlinie i w Świerklanach, Wielkanocna Procesja Konna oraz Święto Ogniowe w Żorach. Istotny potencjał posiada – gwara laska, wciąż żywa. Jest
to oryginalna mieszanka, która pokazuje bardzo silny związek miejscowych ze swoimi małymi ojczyznami. Potencjał ten jest tym ważniejszy, że obecnie popularność zyskuje trend na lokalność w turystyce.

2.2.4. TURYSTYKA EDUKACYJNA

Rysunek 16 Mapa atrakcji turystyki edukacyjnej Subregionu Zachodniego

Źródło: Mapy Google
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ASTROLAB W CZERNICY

AstroLab to nowoczesne obserwatorium astronomiczne, gdzie kosmos i obszerna wiedza o
nim jest na wyciągnięcie ręki – i dla małych, i
dla dużych widzów. W skład obserwatorium
wchodzą: laboratorium badawcze, stacja meteorologiczna, radiostacja satelitarna, rejestrator meteorów, pracownia astrofotograficzna,
sala multimedialna pełniąca funkcję planetarium. W planetarium odwzorowanych zostało
około 900 gwiazd. Dostępna jest także oferta
edukacyjna dla szkół i przedszkoli.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: rybnik.com.pl

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJ
Od 2009 roku Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi Centrum
Edukacji Ekologicznej, którego oferta ma
na celu podnoszenie świadomości ekologicznej. Oferta Centrum skierowana jest
przede wszystkim do placówek oświatowych. Podczas warsztatów dzieciom i młodzieży dostarczana jest wiedza na temat
wody i jej znaczenia, m.in. na ścieżce edukacyjnej „Rzeka Wiedzy”. Uczniowie mają
także możliwość udziału w interaktywnych
grach. Dla zorganizowanych grup mieszkańców także organizowane są warsztaty
ekologiczne.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: jzwik.pl

„NASTAWNIA” W JASTRZĘBIU-ZDRÓJ
Nastawnia to prawdziwy hit dla miłośników kolei. Znajdująca się tam makieta kolejowa to aż 58 metrów torów w rozmiarze 87 razy mniejszym od rzeczywistego
(skala h0), po których poruszają się miniaturowe pociągi osobowe i towarowe.
Zwiedzający mogą wcielić się w rolę maszynisty lub dyżurnego ruchu, a dla grup
zorganizowanych przygotowano zajęcia
tematyczne.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: nastawnia.slask.pl
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GÓRNICZA SZTOLNIA ĆWICZEBNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Górnicza Sztolnia Ćwiczebna w Wodzisławiu Śląskim pełni głównie funkcje edukacyjne – to miejsce nauki zawodu górniczego. Jest także udostępniana zorganizowanym grupom turystów, którzy zwiedzając
ponad 500-metrowe wyrobiska górnicze
przypominające podziemia kopalni mogą
poczuć się jak prawdziwi górnicy.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna
Źródło: zabytkitechniki.pl

ZAGRODA EDUKACYJNA „KUŹNIA U KOWOLA” W KUŹNI RACIBORSKIEJ

Wśród łąk, lasów i wód na trzy hektarowym
obszarze znajduje się gospodarstwo kierujące
swą ofertę edukacyjną zarówno do grup
szkolnych, jak i grup dorosłych. Spotkania na
łonie natury dają możliwość poznania zasad
działających w przyrodzie i podstaw ekologii
na ścieżkach tematycznych. W pobliżu znajduje się plaża, organizowane są także imprezy
integracyjne. Atrakcja znajduje się na Szlaku
Gospodarstw Edukacyjnych Województwa
Śląskiego.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: tylkokuznia.info

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W ŻORACH

Miasteczko Ruchu Drogowego znajduje się
na terenie Parku Cegielnia w Żorach. To atrakcja skierowana do dzieci, gdzie nawet te najmłodsze mają okazję zaznajomić się podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Dozwolone jest poruszanie się pieszo, na rowerach,
hulajnogach, łyżworolkach, wrotkach czy deskorolkach. Na wytyczonych ulicach znajdują
się znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, jest
także przejazd kolejowy czy rondo.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: frantkiwedrowniczki.pl
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AEROKLUB W RYBNIKU

Ofertę o charakterze edukacyjnym dla
uczniów przygotował także Aeroklub w
Rybniku. Grupy zorganizowane ze szkół
mogą umówić się na bezpłatne zwiedzanie
lotniska. Poza tym w ofercie znajdują się loty widokowe i zapoznawcze szybowcami i
samolotami ultralekkimi.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: aeroloty.pl

ŚLĄSKIE OBSERWATORIUM GEOFIZYCZNE W RACIBORZU

W Śląskim Obserwatorium Geofizycznym
trzy sejsmografy działają już od lat 20. XX
wieku, kiedy to pojawiła się potrzeba rozpoczęcia badań nad tąpnięciami i innymi
zagrożeniami naturalnymi towarzyszącymi
górnictwie. Zdarza się, że w obserwatorium
odnotowuje się wstrząsy sejsmiczne z odległych stron świata. Obiekt posiada salę
wystawowo-warsztatową, w której odbywają się warsztaty dla uczniów. Zwiedzanie
możliwe jest w grupach zorganizowanych
po uprzednim kontakcie.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna lub krajowa (pod warunkiem lepszej promocji)

Źródło: eduscience.pl

PARK PIASKOWNIA W ŻORACH

Jeden z najstarszych parków na Śląsku jest
dobrym miejscem na rodzinny wypoczynek.
Największą atrakcją jest Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, w którym podążając wytyczoną ścieżką dydaktyczną obserwować
można bogatą kolekcję roślin i drzew. Ze
względów ochrony roślin na co dzień park
dostępny jest dla umówionych grup szkolnych,
a w sezonie letnim w nieliczne dni otwarte (w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca) park
odwiedzać mogą pozostali mieszkańcy.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: tylkokuznia.info
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OŚRODEK EDUKACYJNY IM. JULIUSZA ROGERA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W RUDACH

Profesjonalnie przygotowana oferta dydaktyczna kierowana jest do grup zorganizowanych. Obejmuje zagadnienia dotyczące zasad ekorozwoju, ochrony przyrody, turystyki zrównoważonej, ekologii na
widelcu oraz bardzo wielu innych szeroko
pojętych walorów parków krajobrazowych. Ośrodek dysponuje salą dydaktyczną w zabytkowym, uroczym Szpitaliku dr.
Rogera oraz plenerową bazę dydaktyczną.
Ośrodek okala Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich, który stanowi doskonałe dopełnienie jego oferty.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: http://www.zpk.com.pl

Wnioski diagnostyczne ogólne:
o

o

Oferta obiektów edukacyjnych na terenie Subregionu Zachodniego jest dobrze rozwinięta. Wszystkie
wymienione obiekty mają potencjał przynajmniej subregionalny, przeważają atrakcje o zasięgu regionalnym. Większość obiektów kieruje swoją ofertę do szkół, ale i także do osób prywatnych, np. rodzin z
dziećmi.
Obiekty prezentują zróżnicowaną tematykę – od fizyki, biologii i astronomii, przez wiedzę o środowisku, po bezpieczeństwo. Różnorodność oferty może stać się wyróżnikiem Subregionu. W tym celu należałoby stworzyć kompleksową ofertę opartą na wspólnej prezentacji i promocji. Oferta mogłaby być skierowana zarówno do rodziców, jak i do szkół, np. w formie rozsyłanych katalogów czy strony internetowej.

Wnioski diagnostyczne szczegółowe:
o

Można stwierdzić, że obiektem o nie do końca wykorzystanym potencjale jest Śląskie Obserwatorium
Geofizyzne w Raciborzu. Prawdopodobnie jest to jedyne obserwatorium w Polsce, które można zwiedzać.
Dzięki zastosowaniu wzmocnionej promocji i przede wszystkim stworzeniu konkretnej oferty zwiedzania
Obserwatorium mogłoby przyciągnąć zainteresowanych turystów z całej Polski. Dobrym przykładem
przedstawienia swojej oferty edukacyjnej jest chociażby AstroLab w Czernicy czy Centrum Edukacji ekologicznej w Jastrzębiu-Zdrój.
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2.2.5. TURYSTYKA SAKRALNA
Pielgrzymki do miejsc kultów w starożytności dały podwaliny pod dzisiejsze pojęcie turystyki jakie znamy. Z biegiem lat powstało wiele imponujących budowli sakralnych, które budzą podziw
nie tylko wyznawców religii, o które są oparte, ale także zwykłych turystów. Subregion Zachodni
Województwa Śląskiego może poszczycić się bogactwem świątyń oraz miejsc kultów pielgrzymkowych na swoich terenach.

Rysunek 17 Mapa obiektów turystyki sakralnej

Źródło: Mapy Google
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SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ W TURZY ŚLĄSKIEJ

„Śląska Fatima” to nazwa nadana temu miejscu przez tysiące pielgrzymów, przybywających tu co roku. Jest to najstarsze Sanktuarium
Matki Boskiej Fatimskiej w Polsce, wybudowane w 1948 roku, a uhonorowane tytułem miejsca świętego w 1997 roku. W 2004 roku zostały nadane korony papieskie Matce Bożej
Fatimskiej tego sanktuarium.
Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa

Źródło: garnek.pl

BAZYLIKA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PSZOWIE
Zabytkowa bazylika z XVIII wieku, zawierająca w swoim wnętrzu obraz Matki
Bożej Uśmiechniętej. W 1968 roku wizytę
w świątyni odbył kardynał Karol Wojtyła,
co upamiętnione jest tablicą na terenie
bazyliki. Na początku ubiegłego wieku
ruch pielgrzymkowy był tak duży, że w
niedalekiej odległości wybudowano Kalwarię oraz Drogę Krzyżową dla odwiedzających. Tytuł bazyliki mniejszej został
nadany w 1997 roku, a od 2002 roku
dodatkowo jest Sanktuarium Matki Bożej
Uśmiechniętej. Dodatkową atrakcją są
41-głosowe organy.
Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa

Źródło: zabytek.pl

KALWARIA PSZOWSKA

Kalwaria Pszowska to obszar obejmujący
14 kaplic stanowiących stacje Drogi Krzyżowej. Ostatnia z kaplic w połowie XX wieku
przekształcona została w kościół parafialny
pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Kalwarię
zbudowano na początku XX wieku. Niegdyś
miejsce przyciągało pielgrzymów różnych
narodowości.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: pl.wikipedia.org
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SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POKORNEJ W RUDACH

Sanktuarium w Rudach zostało wybudowane przez Cystersów na początku XIV wieku.
W kościele czczony jest obraz Matki Bożej,
korony do obrazu poświęcił Jan Paweł II w
1999 roku.
Sanktuarium wchodzi w skład Pocysterskiego
Zespołu Klasztorno-Pałacowego. Wokół budynku rozciąga się park.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: pl.wikipedia.org

BAZYLIKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W RYBNIKU

Bazylika Św. Antoniego to świątynia pochodząca z
początku XX wieku. Nowoczesna architektura bazyliki zwieńczona jest wysokiej jakości cegłami pochodzącymi z Wielopola. Jest najwyższą świątynią na
Górnym Śląsku – jej wieże wznoszą się na wysokość
95 metrów. Nazwa nadana została po św. Antonim –
patronie ziemi rybnickiej. W 1997 roku została nadana jej ranga „bazyliki mniejszej” przez papieża
Jana Pawła II podczas jego odwiedzin w Polsce.
Możliwe jest zwiedzanie wieży Bazyliki w grupach
2-8 osobowych).
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna
Źródło: pl.wikipedia.org
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KAPLICA ZAMKOWA PW. ŚW. TOMASZA BECKETA W RACIBORZU

Kaplica znajdująca się przy Zamku Piastowskim w Raciborzu została uznana za
najpiękniejszą zachowaną średniowieczną
kaplicę zamkową na Śląsku. Nazywana
jest także śląską Sainte-Chapelle. Wybudowana pod koniec XIII wieku. Obecnie
kaplica nie jest użytkowana.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna
Źródło: pl.wikipedia.org

SANKTUARIUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ W JASTRZĘBIE-ZDROJU

Obiekt sakralny z 1825 roku, zachowany w stylu barokowo klasycystycznym. Kościół stanął na miejscu starego
kościoła drewnianego, był odbudowywany po II Wojnie Światowej ze
względu na zniszczenia. W 2012 arcybiskup Wiktor Skworc nadał świątyni
tytuł Sanktuarium.
Ocena atrakcyjności turystycznej:
zależna od dostępności (brak konkretnej informacji w internecie)
Źródło: subregionzachodni.slaskie.travel
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KOŚCIÓŁ PW. ŚW TRÓJCY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Najstarszy budynek Wodzisławia Śląskiego i
jeden z najstarszych na terenie Górnego
Śląska. Dawniej siedziba zakonu franciszkanów. XIV-wieczny zespół poklasztorny jest
jednym z najcenniejszych w województwie
śląskim.
Ocena atrakcyjności turystycznej: zależna
od dostępności (brak konkretnej informacji w
internecie)

Źródło: pl.wikipedia.org

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Szlak Architektury Drewnianej powstał w
2001 roku. Początkowo swoim zasięgiem
obejmował tylko województwo małopolskie.
Obecnie szlak wiedzie przez trzy sąsiednie
województwa - podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. Szlak powstał w celu ocalenia
przed zapomnieniem zabytków architektury
dawnej wsi oraz dawnej kultury. Za przykład
zabytków należących do szlaku mogą posłużyć: kościoły, kapliczki, chałupy, dworki, pałacyki czy skanseny.

Źródło: sad.slaskie.travel

Na terenie województwa śląskiego odnaleźć
można 93 obiekty przemierzając 1060 km
trasy. Szlak został podzielony na kilka tras
samochodowych: trasa główna, pętla Częstochowska, pętla Gliwicka, pętla Rybnicka,
pętla Pszczyńska oraz pętla Beskidzka. W
samym Subregionie Zachodnim województwa
śląskiego znajdują się 7 drewnianych kościołów oraz 2 kaplice.
Na stronie internetowej szlaku znajduje się
interaktywna mapa ukazująca wszystkie
obiekty wraz z opisami oraz dodatkowo
punkty informacji turystycznej, obiekty noclegowe i atrakcyjne walory przyrodnicze regionu.
Ocena atrakcyjności turystycznej: międzynarodowa
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DREWNIANY KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARII MAGDALENY W BEŁKU
Kościół znajduje się w obszarze pętli Rybnickiej. Zbudowany został w 1753 roku na miejscu kościoła pw. Wszystkich Świętych, który
padł ofiarą pożaru. Kościół orientowany o
konstrukcji zrębowej, natomiast wieża ma konstrukcje słupową zwieńczoną barokowym hełmem baniastym. Kościół wyposażony w późnorenesansowy ołtarz z obrazem patronki kościoła oraz z dwiema rzeźbami: św. Barbary i św.
Katarzyny. Wokół świątyni znajduje się XIX
wieczny cmentarz.
Ocena atrakcyjności turystycznej: zależna od
dostępności (brak konkretnej informacji w
internecie)

Źródło: slaskie.travel

DREWNIANY KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH

Zbudowany został w 1878 roku na miejscu
kościoła, który ze względu na zły stan techniczny został rozebrany. Kościół jest orientowany o konstrukcji słupowej, natomiast jego
wieża jest kwadratowa i ma pochyłe ściany.
Świątynia została wpisana do rejestrów
zabytków w 1966 roku.
Ocena atrakcyjności turystycznej: zależna
od dostępności (brak konkretnej informacji
w internecie)
Źródło: sad.slaskie.travel

DREWNIANY KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA W JANKOWICACH RYBNICKICH
Kościół znajduje się w obszarze pętli Rybnickiej. Zbudowany został ok. 1675 roku na
miejscu kaplicy, która została zniszczona
podczas wojny trzydziestoletniej. Kościół
orientowany o zrębowej konstrukcji. Budynek otaczają soboty, które miały być
schronieniem dla podróżujących wiernych,
którzy na niedzielną msze przyjeżdżali już
w sobotę. W 2002 roku świątynia została
ustanowiona Sanktuarium Najświętszego
Sakramentu.
Ocena atrakcyjności turystycznej: zależna od dostępności (brak konkretnej informacji w internecie)

Źródło: slaskie.travel
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DREWNIANY KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY I JÓZEFA W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Kościół znajduje się w obszarze pętli
Rybnickiej. Świątynia zbudowana ok.
1447 roku, pierwotnie znajdowała się
w Wodzisławiu Śląskim, lecz w latach
70. XX wieku została przeniesiona do
Jastrzębia-Zdrój, ze względu na nowych mieszkańców Jastrzębia, którzy
wówczas nie posiadali swojego własnego miejsca kultu religijnego. Budynek ma budowę zrębową, wieża natomiast słupową. We wnętrzu kościoła
znaleźć można barokowy ołtarz oraz
ambonę z XVII wieku.
Ocena atrakcyjności turystycznej:
zależna od dostępności (brak konkretnej informacji w internecie)

Źródło: tujastrzebie.pl

DREWNIANY KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W ŁAZISKACH
Kościół Wszystkich Świętych w Łaziskach
jest jednym z najstarszych kościołów na
Śląsku i w Polsce. Zbudowany został w
latach 1466-1467. Cechą charakterystyczną budowli jest jej strzelistość, która
nadaje jej gotycki kształt. Świątynia
orientowana o konstrukcji zrębowej.
Wieża posiada konstrukcję słupową, a
na jej wierzchołku znajduje się ośmioboczny, cebulasty hełm. Kościół otoczony
jest sobotami. Wnętrze zdobi późnobarokowy ołtarz główny, neogotyckie ołtarze boczne, XVII wieczna ambona i
chrzcielnica oraz organy. W północnej
ścianie nawy znajduje się przeszklenie
zakrywające dziurę po pocisku z czasów
II Wojny Światowej. Na przeszkleniu
widnieje oko opatrzności. Podczas prac
remontowo-konserwatorskich w 1998
roku odkryto polichromię z XVI wieku.

Źródło: slaskie.travel

Ocena atrakcyjności turystycznej: zależna od dostępności (brak konkretnej
informacji w internecie)
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DREWNIANY KOŚCIÓŁ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W PALOWICACH
Kościół znajduje się w obszarze pętli
Rybnickiej. Zbudowany w 1606 roku w
Leszczynach, skąd przeniesiony został
do Palowic w 1981 roku. Budowla ma
konstrukcję zrębową i jest orientowana.
We wnętrzu znaleźć można XVII wieczny ołtarz i ambonę oraz obraz Trójcy
Świętej z 1898 roku. Świątynie otaczają
soboty dla pielgrzymów z dalekich
stron.
Ocena atrakcyjności turystycznej: zależna od dostępności (brak konkretnej
informacji w internecie)

Źródło: slaskie.travel

KAPLICA RÓŻAŃCOWA W BUKOWIE
XVIII wieczna kaplica o konstrukcji zrębowej
pochodzi z 1770 roku. W 1930 roku kaplica
została podwyższona o murowany cokół, który
miał chronić kaplicę przed podtopieniem. W
1997 roku podczas powodzi stulecia kaplica
również została częściowo zalana. Obok kaplicy znaleźć można słup z datami i zaznaczoną wysokością kolejnych powodzi. Kaplica
zbudowana jest na planie prostokąta,
wschodnia strona ma trójboczne zamknięcie,
dach jest dwuspadowy, a wieńczy go sześcioboczna wieżyczka z latarnia nakryta hełmem.
Wewnątrz znajduje się skrzywiony ołtarz z
obrazem Matki Bożej Różańcowej i figura św.
Izydora.
Ocena atrakcyjności turystycznej: zależna
od dostępności (brak konkretnej informacji w
internecie)

Źródło: slaskie.travel
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KAPLICA ŚW. JANA NEPOMUCENA W LUBOMI

Drewniana kaplica z 1700 roku zbudowana na
planie ośmioboku o konstrukcji zrębowej. Ośmiopołaciowy dach pokryty jest gontem, a baniastą
sygnaturkę wieńczy kopuła. We wnętrzu znaleźć
można XIX-wieczną figurę patrona kapliczki - św.
Jana Nepomucena. W 1976 roku mieszkańcy wsi,
mimo sprzeciwu władz postanowili odremontować
kaplicę używając do tego starych podkładów kolejowych.
Ocena atrakcyjności turystycznej: zależna od
dostępności (brak konkretnej informacji w internecie)
Źródło: slaskie.fotopolska.eu

KOŚCIÓŁ ODPUSTOWY ŚW. KRZYŻA W PIETROWICACH WIELKICH
Kościół zbudowany w 1667 roku o konstrukcji
zrębowej z dwuspadowym dachem pokrytym
gontem. Wieża z 1822 roku zwieńczona jest
baniastym hełmem, latarnią i krzyżem papieskim. Świątynię z dwóch stron otaczają soboty
dla wiernych przybywających na mszę dzień
wcześniej. Kościół początkowo był wielkości
kaplicy, jednakże ze względu na cudowne
wydarzenie dotyczące obrazu Chrystusa
Ukrzyżowanego, wierni zaczęli pielgrzymować
do kaplicy, która okazała się nie wystarczająco duża by ich pomieścić. Wówczas mały kaplicę powiększono do rozmiarów kościoła.
Wnętrze świątyni jest barokowe, a w ołtarzu
głównym widnieje cudowny obraz Chrystusa
Ukrzyżowanego.

Źródło: slaskie.travel

Ocena atrakcyjności turystycznej: zależna od
dostępności (brak konkretnej informacji w internecie)

Wnioski diagnostyczne
o

o

Obecność Szlaku Architektury Drewnianej na terenie Subregionu jest dużą szansą na przyciągnięcie turystów z całej Polski, a może i nawet zza granicy. Niestety jednak informacja o szlaku i dostępności obiektów na szlaku jest niewystarczająca – ze strony internetowej szlaku nie dowiemy się, kiedy konkretnie jest
dostępny dany kościół (np. czy jedynie podczas trwania mszy czy tez poza nimi). Dobrym przykładem
jest strona www szlaku w województwie małopolskim, gdzie przy każdym obiekcie sakralnym podane są
godziny mszy/otwarcia. Należałoby zatem stworzyć pewne standardy dotyczące szlaku, np. odnośnie
dostępności. Otwarcie obiektów dla turystów mogłoby stworzyć dodatkowe miejsca pracy w regionie.
Niektóre z kościołów znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej nie mają swoich stron www.
Obiekty posiadające swoją stronę niestety nie umieszczają na niej informacji o przynależności do szlaku
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o

(mimo obecności zakładek „historia”). Warto zadbać o spójną informację i promocję także na stronach
pojedynczych obiektów.
Ponadto w przypadku kościołów o dużym znaczeniu dla wiernych spoza parafii (np. Sanktuarium Matki
Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej) warto zamieszczać informację na stronie kościoła, czy jest otwarty
poza godzinami mszy świętych.

2.2.6. TURYSTYKA KULINARNA
Jedzenie od zawsze stanowi nierozłączną część kultury i turystyki. Oprócz wykwintnych smakoszy, jeżdżących po świecie w celach turystyki kulinarnej, nie brakuje też zwykłych turystów, chcących poznać kulturę gastronomiczną odwiedzanych regionów i doznać nowych doświadczeń
smakowych. Kuchnia również przekazuje informacje o dziejach ludzi danego regionu oraz ich
charakterze poprzez smak czy aspekty wizualne podanego dania.

Rysunek 18 Mapa turystyki kulinarnej Subregionu

Źródło: Mapy Google
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SZLAK KULINARNY ŚLĄSKIE SMAKI
Szlak Kulinarny Śląskie Smaki powstał w 2012 roku
z inicjatywy Śląskiej Organizacji Turystycznej szlak i
zrzesza restauracje serwujące dania regionalne
Śląska. W Subregionie znajduje się kilka restauracji,
mogących poszczycić się przynależnością do szlaku.
Pierwszą z nich jest restauracja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Stodoły” w Rybniku. Za specjalność uchodzi tam Rosół z Makaronem, Pieczona
Pierś z Gęsi oraz Jabłecznik. Drugim miejscem zlokalizowanym na szlaku kulinarnym jest restauracja
w hotelu SPA Laskowo słynąca z hekeli (śląskiej sałatki śledziowej), befsztyku tatarskiego oraz regionalnej rolady wołowej z kluskami oraz modrą kapustą. Lokalem o największym potencjale promocyjnym
jest restauracja Rączka Gotuje prowadzona przez
rozpoznawalnego szefa kuchni Remigiusza Rączkę.

Źródło: slaskiesmaki.pl

Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa

BROWAR RACIBORSKI
Tradycje piwowarskie Raciborza sięgają
XIV wieku, a samego Browaru Racibórz –
XVI wieku. Jego działalność miała wiele
przerw, jednak stale od 2005 roku, możemy pić piwo raciborskie, ważone według dawnych receptur miasta. Browar jest
rzecznikiem tradycji piwowarskiej miasta,
którą dzieli się z odwiedzającymi oraz
malowniczo prezentuje na własnej stronie
internetowej. Co niezwykle istotne browar
można zwiedzać, jednak jedynie po wcześniejszym kontakcie.
Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa
Źródło: NaszRaciborz.pl
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RACIBORSKIE PIERNIKI
Raciborskie pierniki – pierwsze pierniki raciborskie datuje się na 1404 rok. Produkcja tych wypieków trwa do dzisiaj. O tradycji ich wypieku został nakręcony film dokumentalny w 1982 roku.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: raciborz.naszemiasto.pl

TRADYCJE WĘDLINIARSKIE W POWIECIE RACIBORSKIM
Powiat raciborski ma bogate tradycje wędliniarskie. Zakład Maxpol z Kuźni Raciborskiej
istnieje od 1930 r. Zajmuje się produkcją
słynnej kiełbasy kuźniczanki czy szynki dębowej. W Krzanowicach z kolei od lat 90.
XX w. funkcjonuje Zakład Rzeźniczy Leonarda Kretka. Szczególnie znana jest jego krzanowicka szynka oraz kiełbasa w słoiku. Tradycje wędliniarskie, kultywują również m. in.
raciborskie zakłady Ernestyn Janeta, Berger,
Woźniczka i Tomaszny.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: zpm-maxpol.com.pl

SERNIK RACIBORSKI

Sernik Raciborski Cukierni rodziny Markiewka
– tort piankowy, wypiekany według ponad
20-letniej receptury. Jak mówi sam Adam
Markiewka, swoją doskonałość zawdzięcza
twarogowi z Raciborskiej Spółdzielni Mlecznej.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: nowiny.pl
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MĄKA Z MŁYNA W TWORKOWIE
Mąka z młyna w Tworkowie – młyn powstał w
1914 roku i do tej pory prowadzi działalność
wytwórczą mąki, opartej na starych metodach. Można zwiedzić wnętrze młyna, przy
przewodnictwie właściciela obiektu.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: polskaniezwykla.pl

MĄKA Z MŁYNA W CYPRZANOWIE

Mąka z młyna w Cyprzanowie – młyn powstał
przed XX wiekiem i do dzisiaj jest na szczycie
produkcji mąki tradycyjnymi metodami w Subregionie Zachodniego Śląska.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: nowiny.pl

MIODY Z ZIEMI RACIBORSKIEJ

Miody z ziemi raciborskiej – tereny Raciborza
znane są z wyrobów pszczelarskich. Wyrabia i
sprzedaje się tutaj 3 rodzaje miodów: nektarowe, spadziowe oraz mieszane.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: raciborz.com.pl
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REMIGIUSZ RĄCZKA
Remigiusz Rączka to znany doskonale na całym Śląsku, a także poza jego granicami szef
kuchni. Jest ona najbardziej charakterystyczną
postacią świata gastronomii na Śląsku. Od
2011 roku prowadzi cotygodniowy program
kulinarny na TVP Katowice pod tytułem Rączka
Gotuje. Taką samą nazwę nosi jego restauracja w Wodzisławiu Śląskim. Jest autorem
dwóch książek kulinarnych poświęconych kuchni
śląskiej. W jego lokalu w menu dominują dania
tradycyjne lub inspirowane tradycją.

Źródło: katowice.tvp.pl

Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa

Poniżej prezentujemy wybrane wyroby kulinarne występujące w Subregionie. Dostępność w
handlu niektórych zasobów kulinarnych nie jest nam znana. Ze względu na bogatą tradycję kulinarną w subregionie warto podkreślić jednak ich istnienie. Ocena atrakcyjności turystycznej dla
podanych wyrobów nie została przeprowadzona, gdyż podstawą oceny musi być faktyczne występowanie wyrobu.
KOBYLSKIE KREPLE
Kobylskie Kreple – są to pączki, tradycyjne
dla wsi Kobyla w gminie Kornowac. Bardzo
delikatne i wypełnione konfiturą lub powidłami. Kreple tworzone są z ziemniaków w odróżnieniu od innych rodzajów pączków.

Źródło: Kornowac.pl

ŚWIĘCELNIK POŁOMSKI
Święcelnik Połomski – ciasto pieczone tylko we
wsi Połomia w powiecie wodzisławskim. Charakterystyczną cechą ciasta jest jego farsz –
składają się na niego wędliny i kiełbasy, które
w połączeniu z półsłodkim ciastem stanowią
ciekawe doznanie kulinarne dla smakoszy. Lokalna tradycja nakazuje, aby święcelnik, mimo
ścisłego postu, piec w Wielki Piątek, co będzie
dodatkowym wyrzeczeniem dla wiernych. Następnie w sobotę należy zanieść go w koszyku
do poświęcenia i skosztować dopiero podczas
niedzielnego śniadania świątecznego. Potrwa
ta wytwarzana jest między innymi przez koła
gospodyń wiejskich, które na opisywanym ob-

Źródło: wodzislawslaski.naszemiasto.pl
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szarze mają nawet 90letnią historię funkcjonowania.

MOCZKA
Moczka – przysmak serwowany głównie
na Boże Narodzenie. Dawniej przyrządzana z jałowego piernika i wywarze
warzyw. Można ją podawać na ciepło lub
zimno, a w obecnych czasach, serwowana
jest głównie jako zimowy słodki deser.

Źródło: banclok.pl

ŚLISZKI
Śliszki - Pod tą nazwą kryją się lane kluski i
bułeczki drożdżowe podawane podczas wigilii, które zwane są także puczkami. Śliszki traktowane są jako najprostsza potrawa postna
serwowana w piątki. Puczki, czyli pączki po
morawsku.

Źródło: doradcasmaku.pl

PRZEKŁADANIEC ORZECHOWY „LYSECKI PRZYSMAK”
Przekładaniec orzechowy „Lysecki Przysmak” – smakołyk, który wygrał konkurs na symbol gminy
Lyski w 2010 roku. Ważnym elementem ciasta są orzechy laskowe, gdyż to od nich pochodzi nazwa miejscowości.

ŻUREK NA WĘDZONCE PO RUDYSZWAŁDZKU
Żurek na wędzonce po rudyszwałdzku – tradycyjna zupa z regionu Rudyszwałdy z kapustą,
śmietaną, boczkiem oraz kiełbasą.
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KOŁOCZ RACIBORSKI
Kołocz raciborski – słodki placek staropolski, którego wypiekanie w postaci koła przetrwało
głównie w powiecie raciborskim i rybnickim.

HEKELE
Hekele - śląska sałatka śledziowa po raciborsku - Oryginalna receptura wymaga zielonych śledzi z beczki, które należy obrać ze skóry.

RACIBORSKI STRUDEL MIĘSNY
Raciborski strudel mięsny – strudel jako ciasto był popularnym wypiekiem na terenach AustroWęgier. Odmiana raciborska jest bardziej wytrawna – zamiast słodkiego nadzienia w cieście
deserowym, znajdziemy farsz mięsny.

RACIBORSKA BABA WIELKANOCNA
Raciborska baba wielkanocna z boncloka – tradycyjny wypiek raciborski. To co odróżnia ją od
babki znanej w całej Polsce to bonclok – specjalny gliniany garnek, w którym przygotowuje się
owe ciasto.

KRIEGSKUCHEN
Kriegskuchen – tłumacząc na polski – ciasto wojenne. Nazwa wzięła się od prostoty składników i
sposobu przygotowania, idealnie nadających się na czasy wojen i niedostatku.

SCHAB SZTYGARSKI, KLUSKI BUŁCZANE I KAPUSTA ZASMAŻANA
Schab sztygarski, kluski bułczane i kapusta zasmażana – potrawa przygotowywana przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Rudy. Składają się na nią schab sztygarski z kiełbasą, kluski bułczane z
długiej bułki pszennej oraz zasmażana kapusta. W 2007 roku, danie wygrało srebrny durszlak
na II Festiwalu Śląskich Smaków w Cieszynie.

WODZIONKA PO BIEŃKOWICKU
Wodzionka po bieńkowicku – prosta zupa oparta na wodzie, zrobiona w Bieńkowickim stylu.
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ZUPA Z MAŚLANKI
Zupa z maślanki – specyficzna gęsta zupa, której wyjątkowym składnikiem jest maślanka, nadająca jej niesamowity smak.

W subregionie znajdują się też miejsca o tradycjach kulinarnych, jednak nie będące zasobami
turystycznymi. Jednym z takich miast jest Wodzisław Śląski oraz jego tradycje piwowarskie.

TRADYCJE PIWOWARSKIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Tradycje piwowarskie w Wodzisławiu Śląskim – piwo jest zapisane w murach Wodzisławia Śląskiego od wieków. Mieszkało tu wiele rodzin zajmujących się piwowarstwem. Obecnie dyrektor
muzeum wodzisławskiego, dzięki zachowanym przepisom piwowarskim próbuje odtworzyć świetność miasta na mapie polskiego piwowarstwa.

Wnioski diagnostyczne
o

o
o

o
o
o

o

o

o

o
o

Atrakcje kulinarne mają coraz większe znaczenie przy planowaniu wypoczynku przez turystów. Na Śląsku
działa renomowany Szlak Śląskie Smaki. Rekomenduje się zacieśnienie współpracy w ramach szlaku
wprowadzając do niego coraz więcej lokali z Subregionu.
Warto rozważyć także wpisanie „stołu raciborskiego” na Szlak Kulinarny Śląskie Smaki. Warunkiem
udowodnienie, że przysmaki raciborskie znacząco wyróżniają się spośród kuchni śląskiej.
Istotny potencjał mają śląskie browary, w tym także Browar Raciborski. Warto rozważyć utworzenie w
pełni oznakowanego Szlaku Browarów Śląskich we współpracy z pozostałymi podmiotami i Śląską Organizacją Turystyczną.
Warto pomyśleć o rozwoju kulinarnej submarki Subregionu np. poprzez stworzenie spiżarni w ramach
Szlaku. Koniecznie należy opisać tradycje kulinarne Subregionu, przedstawić dania i wyroby lokalne.
Kolejnymi metodami użycia Śląskich Smaków jako nośnika promocji jest możliwość organizacji imprez
pod szyldem Szlaku.
Sięgające średniowiecza tradycje wypieku piernika w Raciborzu mogą stać się pretekstem do budowy
żywej atrakcji turystycznej. Inspiracją może być żywe Muzeum Piernika w Toruniu lub Rogalowe Muzeum
Poznania.
Konieczne jest zadbanie o stałą dostępność Raciborskich Pierników na rynku. Stworzenie stowarzyszenia
cukierników, którzy wypiekają specjały umożliwi drogę do uzyskania certyfikatów Chronione Oznaczenie
Geograficzne. Tą drogą mogą puść także oferujący inne specjały kulinarne.
Warto rozważyć stworzenie koszyka regionalnych smaków składającego się z wędlin raciborskich, piwa,
pierników i innych frykasów. Koszyk taki powinien być podstawą budowania smaków w restauracjach np.
deska wędlin raciborskich, piwa w wielkościach degustacyjnych, pierniki jako akcent na zakończenie. Dodatkowo koszyk może być także dostępny jako pamiątka kulinarna z regionu.
Należy podkreślić rzadką możliwość jaką jest stworzenie szlaku kulinarnego po miejscach wytwarzania
kulinariów. Mowa tutaj np. o Browarze w Raciborzu czy Młynie w Tworkowie. Szlaki tego typu cieszą się
istotnym potencjałem komercjalizacji i atrakcyjności.
Rekomendujemy przygotowanie listy miejsc, w których można kupić lub zamówić konkretny produkt oraz
utworzenie na tej podstawie szlaku kulinarnego.
Remigiusz Rączka i jego restauracja są niezwykle jasnym punktem na mapie kulinarnej Śląska. Jego autorytet i wiedza może być pomocna w tworzeniu oferty regionalnej kulinariów subregionu na wielu płaszczyznach. Warto pozyskać tę osobę do współpracy.
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2.2.7. ZABYTKI TECHNIKI I MILITARNE

Rysunek 19 Mapa Zabytków Techniki oraz Obiektów Militarnych Subregionu

Źródło: Mapy Google

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Szlak Zabytków Techniki to perełka na tle
szlaków tematycznych w całej Polsce i jeden z
najbardziej sztandarowych szlaków Śląska.
Szlak przedstawia obiekty związane z rozwojem przemysłowym, górniczym oraz hutniczym
regionu. W Subregionie Zachodnim Śląska
znajdują się 3 obiekty należące do tego szlaku: Familoki w Czerwionce-Leszczynie, Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku oraz Kolej
Wąskotorowa w Rudach (opisana w „miejscach rekreacji aktywnej”).
Szlak był wielokrotnie nagradzany – otrzymał
m.in. Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego w kraju (2008), Złoty Medal Targów Poznańskich dla najlepszego produktu turystycznego w Polsce (2012). Jako jedyny szlak w
Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej
wchodzi w skład Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of
Industrial Heritage – ERIH).

Źródło: walcownia.org

Co roku obchodzone jest także Święto Szlaku
Zabytków Techniki – Industriada, podczas której w obiektach położonych na szlaku odby-
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wają się tematyczne spektakle, koncerty, widowiska multimedialne, warsztaty i wiele innych.
Ocena atrakcyjności turystycznej: międzynarodowa

ZABYTKOWA KOPALNIA IGNACY W RYBNIKU
W Zabytkowej Kopalni z końca XVIII wieku obecnie znajduje się muzeum (w budynkach stolarni i maszynowni szybu „Głowacki”). Kopalnię można zwiedzać samodzielnie
lub z przewodnikiem – byłym pracownikiem
kopalni.
Jednak nie jest to jedynie muzeum, ale także Industrialne Centrum Kultury – obiekt
przystosowano także do organizacji wydarzeń kulturalnych. W ofercie Centrum znajduje się także kółko elektroniczne i zajęcia
modelarskie dla dzieci.
Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa

Źródło: rybnik.com.pl

FAMILOKI W CZERWIONCE-LESZCZYNIE
Familoki są charakterystycznym elementem
zabudowy centrum Czerwionki-Leszczyny, którą tworzą 84 budynki z czerwonej cegły.
Osiedla robotnicze z I połowy XX wieku dostępne są dla turystów przez cały rok. Zwiedzać można samodzielnie lub z przewodnikiem. Kompleks o powierzchni około 15 ha jest
największym zachowanym obszarem familoków na Śląsku. W 1995 roku został wpisany
do rejestru zabytków jako dobro kultury. Co
roku na terenie Familoków odbywają się obchody święta Szlaku Zabytków Techniki, które
zbierają mieszkańców wspólnie poznających
historie i tradycje swojego regionu, a także
Europejskie Dni Dziedzictwa i Jarmark Bożonarodzeniowy „Święto Makówek”.

Źródło: zabytkitechniki.pl

Kilka ulic dalej znajduje się Izba Tradycji Kopalni Dębieńsko, gdzie eksponowanych jest
wiele pamiątek związanych z działalnością
zamkniętej w 2000 roku kopalni.
Ocena atrakcyjności turystycznej: krajowa
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Na obszarze Subregionu znajdują się także inne zabytki techniki, niewłączone w opisany szlak.

KOLONIA EMMA W RADLINIE
Osiedle robotnicze, Kolonia Emma, to
zespół budynków powstałych na przełomie XIX i XX wieku dla ówczesnych
pracowników Kopalni Emma (dzisiejszej
Kopalni Marcel). Było to największe w
tamtym okresie osiedle tzw. familoków
na terenie obecnego powiatu wodzisławskiego. Domy zbudowane zostały z
czerwonej cegły, a do ich frontu przylegał niewielki ogródek. Kolonia Emma
jest jedną z atrakcji na radlińskim Szlaku Emmy i Marcela. Budynki są w dobrym stanie technicznym, część z nich
została zrewitalizowana.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna

Źródło: wodzislawslaski.naszemiasto.pl

ZABYTKOWY MŁYN WODNY W BRZEŹNICY

Okazały XX wieczny młyn wodny, wcześniej
wielokrotnie zalewany przez powodzie, obecnie jest sprawny technicznie i dostępny dla
zwiedzających po wcześniejszym kontakcie z
Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im.
Eichendorffa w Łubowicach.
Ocena atrakcyjności turystycznej: subregionalna

Źródło: slaskie.travel
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SCHRON BOJOWY „WAWOK” W RYBNIKU

Schron „Wawok” w Rybniku został wzniesiony krótko przez wybuchem II Wojny
Światowej. Obecnie, odnowiony schron został przekształcony w muzeum, które dostępne jest dla zwiedzających jedynie podczas tzw. dni otwartych mających miejsce
zwykle w okolicach 1 września.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna, jeżeli będzie częściej udostępniany
do zwiedzania

Źródło: slaskie.travel

BASZTA WIĘZIENNA W RACIBORZU

Baszta Więzienna jest jedyną basztą z dziewięciu wzniesionych w XVI i XVII wieku, która
przetrwała do dnia dzisiejszego. Jej wizerunek
znajduje się na logo miasta. Na ulicach Starego Miasta zachowały się także fragmenty murów obronnych, które niegdyś liczyły ok. 1800
m. Baszta nie jest dostępna dla zwiedzających,
mimo dobrego stanu.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna, jeżeli zostanie udostępniona do zwiedzania

Źródło: raciborz.fotopolska.eu

BASZTA ROMANTYCZNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Baszta romantyczna, zwana także Basztą Rycerską, to XIX-wieczna baszta o wysokości 20
metrów zlokalizowana na dawnej górze zamkowej, gdzie w XIII wieku pierwotnie znajdował się Wodzisław Śląski. Wieża w swej historii była już kilkukrotnie remontowana po zniszczeniach jakie przeszła. Obecnie jest niedostępna dla turystów, a w Internecie można napotkać opinie odwiedzających okolice, że miejsce ma duży potencjał, który nie jest wykorzystywany.
Ocena atrakcyjności turystycznej: regionalna, jeżeli zostanie udostępniona do zwiedzania

Źródło: slaskie.travel
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GICHTA HUTY „WALESKA” W PALOWICACH

Wieża zasypowa, zwana gichtą, służąca
niegdyś do załadunku wsadów do pieca (za
pomocą ręcznego dźwigu) jest pozostałością
po hucie „Waleska”. Ceglana budowla ma
15 metrów wysokości i jest jednym z obiektów na trasie Szlaku Początków Hutnictwa, a
w około przebiega wiele ścieżek rowerowych pozwalających poznać Pojezierze Palowickie. Mimo to obiekt nie jest dostępny
do zwiedzania.
Ocena atrakcyjności turystycznej: lokalna
(obecnie)

Źródło: straznicyczasu.pl

DAWNE KOSZARY HUZARSKIE W RACIBORZU

W XIX-wiecznych koszarach w Raciborzu
stacjonował niegdyś 6. Pułk Huzarów im.
hrabiego Goetzena. Czterokondygnacyjny
budynek znajduje się w otoczeniu łąk nad
Odrą. Budynek niestety popada w ruinę, a
planowany od lat remont jeszcze nie doszedł
do skutku.
Ocena atrakcyjności turystycznej: w chwili
obecnej obiekt nieatrakcyjny
Źródło: slaskie.travel

ZABYTKOWA KUŹNIA W STRZYBNIKU

Kuźnia z początku XX wieku aktualnie jest w rękach prywatnych. Nie
jest dostępna dla turystów, a budynek popada w ruinę.
Ocena atrakcyjności turystycznej:
w chwili obecnej obiekt nieatrakcyjny

Źródło: gornyslask.miemiec.eu
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ZABYTKOWY SPICHLERZ W STRZYBNIKU

Zabytkowy spichlerz folwarczny z początku XIX wieku wpisany jest do rejestru zabytków i mimo swego stanu jest dobrym przykładem dawnych spichrzów drewnianych
będących częścią zabudowy folwarcznej.
Na początku XXI wieku wymienione zostało
pokrycie dachowe. Obiekt dostępny jest jedynie od zewnątrz.
Ocena atrakcyjności turystycznej: w chwili
obecnej obiekt nieatrakcyjny
Źródło: straznicyczasu.pl

Wnioski diagnostyczne ogólne:
o

o

o

Opisane zabytki techniki są bardzo zróżnicowane pod względem atrakcyjności turystycznej. Obiekty na
Szlaku Zabytków Techniki są najbardziej atrakcyjne – przyciągają turystów krajowych i zagranicznych.
Niektóre obiekty prawdopodobnie zainteresują turystów z regionu, a inne w chwili obecnej nie będą magnesem dla turystów, nawet z innych powiatów.
Ogromną szansą na przyciągnięcie turystów (także zagranicznych) jest Szlak Zabytków Techniki. Dlatego warto ubiegać się o dołączenie do szlaku pozostałych zabytków techniki z terenu Subregionu Zachodniego. Największy potencjał ku temu prawdopodobnie mają: Kolonia Emma w Radlinie oraz pod warunkiem zwiększenia dostępności dla turystów: Gichta Huty „Waleska” w Palowicach i Górnicza Sztolnia
Ćwiczebna w Wodzisławiu Śląskim.
Potencjał wszystkich opisanych obiektów militarnych (schron „Wawok” w Rybniku”, Baszta Więzienna w
Raciborzu, Baszta Romantyczna w Wodzisławiu Śląskim i Dawne koszary huzarskie w Raciborzu) jest
niewykorzystywany w pełni.

Wnioski diagnostyczne szczegółowe:
o

o

o
o

Niewykorzystany potencjał ma przede wszystkim Gichta Huty „Waleska” w Palowicach znajdująca się na
trasie Szlaku Początków Hutnictwa. Niebieski szlak pieszy PTTK to najstarszy szlak turystyczny we
wschodniej części ziemi rybnickiej (wyznaczony w latach 60. XX wieku). Dlatego warto, aby znajdujące
się na nim obiekty były dostępne dla zainteresowanych turystów lub przynajmniej odpowiednio oznakowane, np. za pomocą tabliczek z kodami QR.
Schron „Wawok” w Rybniku otwarty jest jedynie raz w roku. Być może zwiększenie jego dostępności (np.
w weekendy) przyciągnęłoby dodatkowych zainteresowanych. Schron (będący muzeum) mógłby także
dołączyć do grona muzeów w ramach wspólnej karty muzealnej. Schron znajduje się w pobliżu rowerowego Szlaku Papieskiego im. Jana Pawła II, co mogłoby przyciągnąć także miłośników dwóch kółek i historii.
Basztę Więzienną w Raciborzu uznać można za jeden z najważniejszych budynków w mieście. Niestety
baszta jest zamknięta – warto rozważyć ponowne udostępnienie jej dla zwiedzających.
Podobnie jest z Basztą Romantyczną w Wodzisławiu Śląskim. Po remoncie baszta mogłaby służyć jako
wieża widokowa, do której łatwo dotrzeć pieszo lub rowerem.
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o

Budynek dawnych koszar husarskich w Raciborzu niestety popada w ruinę, warto go odremontować –
znajduje się on na drodze do aquaparku i raciborskiego zamku. Zmodernizowany obiekt mógłby stać się
siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców województwa śląskiego, które jest właścicielem
obiektu.

2.3. PODSUMOWANIE ANALIZY ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO I ICH ATRAKCYJNOŚCI
Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie liczbowe atrakcyjności zidentyfikowanych zasobów. Oceny atrakcyjności poszczególnych grup zasobów są zróżnicowane.
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Analiza atrakcyjności
Zasoby umożliwiające uprawianie turystyki aktywnej
Międzynarodowa

Krajowa

Transgraniczna

Regionalna

Subregionalna

Lokalna

Nieatrakcyjny

Brak danych

SUMA

Szlaki rowerowe

2

0

2

7

32

0

0

0

43

Szlaki piesze

0

0

0

11

2

0

0

0

13

Aktywnie w naturze

0

0

2

2

2

0

0

0

6

Miejsca rekreacji
aktywnej

0

4

0

6

5

3

0

0

18

Parki wodne i rekreacja wodna

0

1

2

2

9

0

0

0

14

Zasoby umożliwiające uprawianie turystyki kulturowej
Międzynarodowa

Krajowa

Transgraniczna

Regionalna

Subregionalna

Lokalna

Nieatrakcyjny

Brak danych

SUMA

Zamki i pałace

0

0

4

3

11

8

0

0

26

Muzea i galerie

1

0

0

2

7

0

0

0

10

Wydarzenia i obyczaje

0

5

0

19

6

0

0

0

31

Turystyka edukacyjne

0

0

0

7

3

0

0

0

10

Turystyka sakralna

1

1

0

2

2

0

0

11

17

Turystyka kulinarna

0

3

0

6

0

0

0

0

9

Zabytki techniki i
militarne

1

2

0

4

1

1

3

0

12
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3.
ANALIZA
ŹRÓDEŁ
WTÓRNYCH
DOTYCZĄCYCH
SUBREGIONU
(M.IN. DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH,
RAPORTÓW FREKWENCYJNYCH, MATERIAŁÓW MEDIALNYCH,
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
3.1. ANALIZA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
2020+
Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ to dokument powstały w zgodzie z
zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” i we współpracy sektora
publicznego, prywatnego i NGO oraz środowiska naukowego.
W ramach dokumentu określone zostały najważniejsze potencjały regionu warunkujące rozwój
oferty turystycznej oraz bariery i problemy utrudniające jej rozwój.
Z uwagi na duże zróżnicowanie przestrzenne walorów turystycznych zidentyfikowanych zostało
pięć marek terytorialnych, tj.: na południu województwa – Beskidy i Śląsk Cieszyński, na zachodzie – Subregion Zachodni, na północy – Jura Krakowsko-Częstochowska, w centrum Metropolia.
Dla każdej z nich określone zostały istniejące potencjały (zarówno te wykorzystywane, jak i niewykorzystywane) oraz główne problemy rozwojowe. Ich zestawienie dla Subregionu Zachodniego przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 3 Potencjały i problemy rozwojowe marki Subregionu Zachodniego

Istniejące wykorzystywane
potencjały marki
- walory przyrodnicze,
- turystyka rowerowa,
- dziedzictwo kulturowe materialne
(zamki, pałace, kościoły, układy
urbanistyczne, architektura drewniana i przemysłowa),
- turystyka wodna (spływy kajakowe, żeglarstwo),
- turystyka miejska

Istniejące niewykorzystane
potencjały marki
- szczególny potencjał dla turystyki
aktywnej i rekreacji na terenach
zielonych (szlaki rowerowe, turystyka wodna),
- możliwość aktywnego wypoczynku
i rekreacji w bliskiej odległości od
Metropolii - wypady weekendowe i
popołudniowe,

Główne problemy rozwojowe marki
- niewielka ilość unikalnych obiektów turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym
- inne regiony województwa śląskiego z lepszym potencjałem i
rozpoznawalnością marki
- problemy z finansowaniem,

- tożsamość kulturowa (gwara, kulinaria),

- słaba infrastruktura i zagospodarowanie turystyczne,

- turystyka kajakowa

- niewystarczająca współpraca
branży turystycznej,
- słaba aktywność marketingowa na
poziomie ponadlokalnym oraz niskie
kompetencje w sektorze nowoczesnego marketingu i oferty turystycznej wśród branży turystycznej,
- brak współpracy między podmiotami branży oraz branżą i samorządami,
- brak rozpoznawalności marki

Źródło: Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ (2017), Katowice
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Przedstawione zostały także efekty warsztatów z jednostkami samorządu terytorialnego województwa śląskiego dla każdej z marek. Określone zostały: jakie kluczowe typy turystyki rozwijają się na danym terytorium, jakimi kluczowymi potencjałami dysponuje dany obszar, jakie występują najważniejsze bariery oraz jakie istotne działania powinno się przedsięwziąć. Rezultaty
dla Subregionu Zachodniego pokazano w tabeli poniżej.
Tabela 4 Turystyczna specjalizacja Subregionu Zachodniego

Kluczowe typy
turystyki
Turystyka rodzinna/
weekendowa,
Turystyka aktywna
Turystyka kulturowa/
poznawcza/edukacyjna

Kluczowe
potencjały

Kluczowe
bariery

Zamki i pałace,

Problemy komunikacyjne,

Tereny leśne, parkowe,
wodne (turystka rowerowa, konna, kajakarstwo),

Opór przed współpracą
między różnego rodzaju
partnerami,

Obiekty i imprezy przeznaczone dla rodzin

Brak przekonania o korzyściach płynących ze wspierania turystyki

Kluczowe typy
przedsięwzięć
Zagospodarowanie
Odry,
Sprzedaż ofert pakietowych,
Wspólna i spójna promocja usług turystycznych.

Źródło: Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ (2017), Katowice

Na podstawie dokonanej analizy wyznaczono także obszary i priorytety rozwojowe, cele strategiczne oraz zaproponowano projekty, za pomocą których osiągnięcie celów mogłoby być
możliwe.
Dla priorytetów dotyczących produktu turystycznego i infrastruktury oraz zarządzania określono
trzy cele szczegółowe:


Cel szczegółowy 1. Kreatywność w turystyce – udoskonalanie istniejących i tworzenie
nowych produktów turystycznych oraz wzmacnianie marek terytorialnych



Cel szczegółowy 2. Atrakcyjność i wysoki standard infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej



Cel szczegółowy 3. Wzrost produktywności i sprawności sektora turystyki i podmiotów
współpracujących

Niektóre z zaproponowanych do realizacji projektów bezpośrednio związane są z Subregionem
Zachodnim:


Dalszy rozwój „Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego” (SZT) poprzez modyfikację rynku, produktu i elementów marketingu-mix



Rewitalizacja zabytkowej kolei wąskotorowej w Gminach Kuźnia Raciborska, Rybnik, Pilchowice na odcinku Pilchowice – Rudy – Rybnik Stodoły

Zidentyfikowane zostały także pożądane efekty planowanych działań:


Wzrost dochodów uzyskiwanych z turystyki,



Wzrost liczby turystów krajowych i zagranicznych,



Wydłużenie pobytów turystów,



Wzrost zadowolenia z jakości usług turystycznych,



Pozytywny wizerunek województwa śląskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,



Wzrost liczby przedsiębiorstw obsługujących ruch turystyczny,
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Wzrost liczby i wartości inwestycji w branży turystycznej,



Wzrost liczby miejsc pracy w sektorze turystyki.

3.2. ANALIZA STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU ZACHODNIEGO NA LATA
2014-2020
Strategia Rozwoju Subregionu Zachodniego powstała w efekcie współpracy między gminami
Subregionu. Wyrażona została chęć współpracy z innymi subregionami oraz innymi jednostkami
terytorialnymi, a także, z uwagi na przygraniczne położenie, z Czechami.
W pierwszej kolejności wyznaczone zostały uwarunkowania rozwoju Subregionu:


uwarunkowania przyrodnicze,



uwarunkowania kształtujące sytuacje ekologiczną,



uwarunkowania przestrzenne,



powiązania komunikacyjne,



kapitał ludzki,



kultura i dziedzictwo kulturowe,



kapitał społeczny,



gospodarka,



relacje z otoczeniem.

Określone zostały także cztery priorytety strategiczne kształtujące rozwój Subregionu Zachodniego:


Gospodarka



Kapitał ludzki



Przestrzeń i środowisko



Zarządzanie rozwojem

W dwóch ostatnich znaleźć można pośrednie odwołania do rozwoju turystyki. Priorytet „Przestrzeń i środowisko” zakłada m.in.: atrakcyjne, funkcjonalne przestrzenie publiczne; rewitalizację;
wewnętrzne i zewnętrzne powiązania komunikacyjne; zachowanie, wykorzystywanie i wzbogacanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz dbałość o środowisko. Z kolei głównym
założeniem priorytetu „Zarządzanie rozwojem” jest współpraca międzygminna. Dodatkowo w
ramach każdego z priorytetów dokonano diagnozy stanu obecnego – określono istniejące potencjały i bariery rozwoju.
Poniżej wyszczególnione zostały cele strategiczne i szczegółowe (operacyjne) powiązane z rozwojem turystyki:


Spójna, atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń warunkująca rozwój aktywności mieszkańców
i stanowiąca wyróżnik subregionu w otoczeniu
o

Wysoka estetyka przestrzeni publicznych opierająca się na wykorzystywaniu i
wzbogacaniu dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego subregionu.

o

Przestrzeń subregionu rewitalizowana i dostosowywana do zmieniających się
oczekiwań użytkowników.

o

Wewnętrzna spójność komunikacyjna gmin subregionu oraz całego subregionu
opierająca się na zintegrowanej i nowoczesnej infrastrukturze komunikacyjnej
oraz rozwiniętych formach zrównoważonego transportu, w tym na transporcie
publicznym..
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o

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego (w szczególności poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w powietrzu, rewitalizację „Zielonych Płuc Śląska” oraz
poprawę gospodarki odpadami i gospodarki wodno - ściekowej).

o

Dobre skomunikowanie subregionu z sąsiednimi aglomeracjami (subregionami) w
regionie i Republice Czeskiej.

o

Zabezpieczenie subregionu przed klęskami żywiołowymi i ich skutkami.

Nowe perspektywy rozwoju oraz wysoka pozycja Subregionu Zachodniego w otoczeniu
wynikająca ze wspólnej realizacji polityki rozwoju przez gminy subregionu
o

Kooperacja gmin w subregionie oraz w otoczeniu przyczyniająca się do komplementarnego wykorzystywania potencjałów Subregionu Zachodniego.

o

Zintegrowany system usług publicznych w subregionie zapewniający dostęp do
wysokiej jakości udogodnień przy racjonalizacji kosztów oraz rozmieszczenia w
przestrzeni.

o

Atrakcyjny wizerunek Subregionu Zachodniego, jako obszaru szans, aktywności i
współpracy.

Do każdego z wymienionych celów przypisane zostały kierunki działań potrzebne do realizacji
założeń, które odpowiednio wdrażane w życie z pewnością przyczynią się do wzrostu atrakcyjności (także turystycznej) Subregionu Zachodniego.
Wyznaczonych zostało także pięć inteligentnych specjalizacji Subregionu. Jedną z nich jest „eusługi dla biznesu” – specjalizacja ta zakłada także internetową organizację wydarzeń biznesowych: konferencji, obsługa wyjazdów służbowych i wizyt studyjnych, internetową obsługę turystyki medyczno-uzdrowiskowej oraz internetową organizację „podróży sentymentalnych”. Inną
inteligentną specjalizacją jest „tradycyjne produkty spożywcze, rzemieślnicze i artystyczne wytwarzane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”, których rozwój ma przyczynić się do
podniesienia atrakcyjności turystycznej Subregionu.

3.3. ANALIZA POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW
W procesie przygotowywania niniejszego dokumentu wykorzystano także inne materiały dot.
Subregionu Zachodniego i na podstawie ich analizy powstały rozdziały charakteryzujące i analizujące Subregion i jego zasoby oraz rozdziały dotyczące konkurencyjności, interesariuszy i
grup docelowych Subregionu. Wśród analizowanych materiałów znalazły się m.in.:




przewodniki turystyczne wydane przez Śląską Organizację Turystyczną:
o

Śląskie – przewodnik turystyczny. Wyd. II, Katowice, listopad 2016.

o

mapa „zrywka”: Subregion Zachodni Województwa Śląskiego – atrakcje turystyczne. Wyd. I, Katowice, 2018 (w języki polskim i czeskim).

o

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. Informator turystyczny. Wyd. IV,
Katowice, czerwiec 2018.

o

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. Mapa turystyczna. Wyd. III, lipiec 2018.

przewodniki turystyczne wydane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku:
o

Subregion Zachodni Woj. Śląskiego. Wyd. I, Rybnik, październik 2016.

o

Witaj Przygodo. Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. Informator dla
grup. Wyd. I, Rybnik, luty 2018.

o

Witaj Przygodo. Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. Informator dla
rodzin z dziećmi. Wyd. II, Rybnik, maj 2019.
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o

mapa „zrywka”: Subregion Zachodni Województwa Śląskiego – architektura sakralna i miejsca pielgrzymkowe. Wyd. I, Rybnik, 2019 (w języki polskim i czeskim).

o

broszrury: Baza noclegowa Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i
Baza gastronomiczna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

przewodniki turystyczne wydane przez lub na zlecenie gmin Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego:
o

Powiat Wodzisławski. Wyjątkowe miejsce! Wyd. II, Wodzisław Śląski, listopad
2016.

o

Mapa turystyczna. Powiat Wodzisławski – trasy rowerowe, zabytki, atrakcje turystyczne. Wyd. I, Kraków, 2016.

o

Gmina Gorzyce. Miejsca. Ludzie. Wydarzenia. Wyd. II, Gorzyce, 2016.

o

Osobliwości przyrodnicze Gminy Gorzyce. Wyd. I, Gorzyce, 2017.

o

Przewodnik. Żelazny Szlak Rowerowy. Wydawca: Gmina Godów. Kraków,
2018.

o

The best of powiat raciborski. Wyd. II.

pozostałe przewodniki i informatory:
o

Z historią na rowerze – Szlakiem Rodu Lichnowskich. Projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”.

o

Ziemia Raciborska – oaza szlaków. Wyd. I, Kraków, 2009.

o

Smaki Ziemi Raciborskiej – wczoraj i dziś. Wydawnictwo i Agencja Informacyjna
WAW Grzegorz Wawroczny.

o

Gmina Krzanowice – morawskie inspiracje. Opracowanie tekstowe: Grzegorz
Wawroczny (Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawroczny)

o

Dziedzictwo przyrodnicze Gminy Krzyżanowice i Szylerzowice. Informator o
parkach. Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawroczny.

o

Przewodnik po Morawskich Wrotach. Opracowanie: Stowarzyszenie LGD „Morawskie Wrota”

o

Skarby Raciborskiej Ziemi. Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawroczny.

o

Tradycja rodowita! Familioki – zabytkowe osiedle. Czerwionka-Leszczyny.
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4. ANALIZA TRENDÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ TURYSTYKI W SUBREGIONIE ZACHODNIM
Zarówno przedsiębiorcy, jak i władze samorządowe przykładają coraz większą wagę do zdefiniowania przyszłych zachowań konsumentów. Ich preferencje turystyczne są zróżnicowane ze
względu na wiek odbiorców i ich styl życia. Kształtowanie prowadzonej działalności w oparciu o
trendy konsumenckie sprawia, że staje się ona bardziej konkurencyjna i odpowiadająca panującym praktykom. Zastosowanie trendów konsumenckich jako bazy, która ma pomóc w wykreowaniu atrakcyjnej, unikalnej, aktualnej i trafiającej w gust odbiorcy oferty spędzania czasu wolnego
na terenie Subregionu to krok nader potrzebny.
Przeanalizowane poniżej aktualnie obowiązujące trendy konsumenckie zostały wybrane z raportów dotyczących turystyki i trendów konsumenckich publikowanych przez takie światowe agencje
badawcze jak Euromonitor International, Trekk Soft, TripAdvisor i inne.
Ich zastosowanie w procesie tworzenia oferty turystycznej może mieć kluczową rolę w jej marketingu i sukcesie rynkowym. Trendy każą zwrócić uwagę przede wszystkim na sprzyjające sektorowi turystyki takie tendencje jak wzrost znaczenia gospodarki przeżyć i większą chęć konsumentów do zakupu przeżyć niż dóbr materialnych. Podczas aktywności turystycznej liczy się coraz bardziej zrównoważone podejście do lokalnych zasobów i kontakt z miejscową kulturą, w
tym budowanie bliskiej relacji z mieszkańcami (ekonomia współdzielenia, puryści). Większa
uważność podczas podróży, skupienie na „małych rzeczach” detalach tworzących atmosferę
miejsce (slow life), dobrej jakości kulinariach i wyrobach lokalnych (dociekliwi klienci). W trakcie
aktywności turystycznej coraz bardziej licznie obecne będą osoby w wieku 50 plus. Aktywne i
młode duchem będą szukały sposobności do podróżowania i interakcji z ofertą miejsca. Umożliwi
im to między innymi ekonomia współdzielenia. Nisze w ofercie rynkowej z powodzeniem zagospodarują młodzi, elastyczni i przedsiębiorczy, którzy stworzą nowe sposoby zarabiania na
ofercie czasu wolnego i turystyki. W Polsce wciąż niewystarczająco wykorzystany wydaje się
potencjał wolnych od handlu niedziel, które stanowić mogą koło zamachowe rozwoju oferty turystycznej. W rozdziale tym przedstawiono selekcje wybranych trendów, których rozpoznanie i
umiejętne wykorzystanie może znacząco wpłynąć na powodzenie komercjalizacji nowej oferty
turystycznej subregionu.
o

LICZĄ SIĘ PRZEŻYCIA NIE RZECZY

o

AGNOSTYCYZM WIEKU

o

WOLNA NIEDZIELA

o

TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA

o

MODA NA LOKALNOŚĆ

o

SLOW LIFE

o

EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA

o

DOCIEKLIWI KLIENCI

o

ELASTYCZNI I PRZEDSIĘBIORCZY

o

PURYŚCI (CLEAN LIFERS)
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LICZĄ SIĘ PRZEŻYCIA NIE RZECZY (EXPERIENCES NOT THINGS): obecnie oblicze turystyki
zmienia się bardzo dynamicznie. - dzieje się to głównie za sprawą nastawania gospodarki
przeżyć w myśl hasła: „Experiences not things”. Turystyka może być największym beneficjentem
tych przeobrażeń, jeśli zareaguje i dostosuje się do przemian dostarczając na rynek nowych
produktów. Według badania Euromonitor International 45% respondentów w wieku 20-29 preferuje wydawać na przeżycia nie na rzeczy; w całej populacji ten odsetek jest tylko nieco niższy
i wynosi około 39%.

Według raportu firmy Trekk Soft dostarczającej nowe technologie do turystyki świat zanurza
się gospodarce doświadczeń. Szczególne konsumenci z bogatych rynków Europy oraz USA, czy
też coraz większe liczby Chińczyków interesują się zakupem przeżyć. Konsumenci są przesyceni
elektroniką i dobrami konsumpcyjnymi; coraz częściej kupują przeżycia, doświadczenia (w tym te
związane z turystyką), niż dobra materialne. Dla wielu organizacji turystycznych na świecie właśnie doświadczenia „experiences” są wyróżnikiem regionu zarówno w promocji on-line jak i offline. Jako kluczowe dla wizerunku, marki oraz przychodu doświadczenia wskazuje 56% organizacji turystycznych, a kolejne 37% nazywa je dość ważnymi.

#PRZEŻYCIA #MINIMALIZM #DOŚWIADCZENIA
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AGNOSTYCYZM WIEKU: Według Euromonitor International starsi ludzie chcą czuć się, zachowywać i być traktowani jako młodsi. PESEL nie wyraża już ich preferencji i możliwości. Wiąże się
to z wydłużeniem lat życia i poprawą witalności ludzi z generacji wyżu powojennego (baby boomres czyli urodzeni pomiędzy 1946 a 1964 rokiem). Badania wykazują, że generacja ta jest
tak samo sprawna w użytkowaniu technologii mobilnej, internetu i urządzeń typu smart jak millenialsi (urodzeni w latach 1980-1990). Najstarsi jej przedstawiciele osiągają właśnie siedemdziesiątkę i to oni właśnie redefiniują starzenie się. Chcą być wciąż sobą, nazywani są pokoleniem
„wiecznie młodym” i pragną zachować witalność w zachowaniu i ciele. Liczba przedstawicieli tego segmentu w Polsce także szybko rośnie zmieniając proporcje demograficzne. Warto także
zauważyć, że to siła nabywcza tego segmentu wciąż rośnie, osiągają oni wysokie pozycje zawodowe. Ich apetyt na konsumpcję dóbr materialnych nie rośnie tak drapieżnie jak ich głód doświadczeń, poznawania nowych ciekawych miejsc i ludzi. To w połączeniu z witalnością czyni ich
łakomym kąskiem dla dostawców dóbr turystycznych.
Wykres 1 Przewidywany wzrost dochodu osób w wieku 50-54 oraz 55-59 lat w porównaniu ze średnią globalną

PURYŚCI (CLEAN LIFERS): Według Euromonitor International pokolenie dzisiejszych 20-29 latków zaczyna coraz częściej przyjmować uładzony, stosunkowo minimalistyczny styl życia, wyróżniający się celowym umiarem w różnych dziedzinach. Chęć zapewnienia sobie bardziej uporządkowanego życia łączy się z podkreślaniem swoich silnych przekonań i ideałów oraz ogólnie
pojętym sceptycyzmem. Clean Lifersi są przeświadczeni o tym, że ich wybory są ważne i niosą
za sobą potencjał do zmiany otaczającego ich świata, co bezpośrednio przekłada się np. na
podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Zredukowane zostają niezdrowe nawyki, zmniejsza
się ilość konsumowanych produktów pochodzenia odzwierzęcego czy alkoholu. Clean Lifersi nie
odczuwają także potrzeby imponowania poprzez własność – ważniejszym aspektem są doświadczenia, najchętniej dzielone z bliskimi osobami. Wolą wydawać swoje pieniądze na wyjazdy w stylu slow, czy inicjatywy, które wiążą się np. ze zdrowym stylem życia lub aktywizacją
społeczną; można więc powiedzieć, iż są zdeterminowani, by prowadzić odpowiedzialne życie.
Widoczny jest także duży szacunek i przywiązanie do rodziny i domu; część Clean Lifersów z
uwagi na wysoki koszt samodzielnego życia dłużej mieszka w domu rodzinnym. Wiąże się z tym
także charakterystyczny, „spokojny” styl spędzania czasu wolnego: chętniej będą cieszyć się
czasem spędzonym z rodziną lub bliskimi przyjaciółmi niż szaleństwami na głośnych imprezach
czy w nocnych klubach. Wybierają czas spędzony z rodziną nie z przymusu, lecz dlatego, że
chcą. Co warte odnotowania, według Family Travel Association (FTA) turystyka wielopokoleniowa jest najszybciej rozwijającym się segmentem dla wielu biur podróży - tourperatorzy i agenci
na całym świecie koncentrują się na tym trendzie.
#MINIMALIZM

#UMIAR

#BLISCY

#ZDROWY TRYB ŻYCIA

#SLOW

#DOM
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ELASTYCZNI I PRZEDSIĘBIORCZY (ADAPTIVE ENTREPRENEURS): Badanie Euromonitor International 2017 dotyczące globalnych trendów konsumenckich pokazuje, że prawie 50% respondentów ze wszystkich pokoleń aspiruje do samozatrudnienia. Badanie to wykazało także, że
tendencja do przedsiębiorczego podejścia do życia tym bardziej rośnie, im niższy był wiek respondentów. Widać zatem, że konsumenci coraz częściej szukają elastyczności w swoim stylu życia i są gotowi do podejmowania ryzyka. Coraz więcej osób poszukuje zatrudnienia dającego
więcej swobody, odbiegającego od wzorca „tradycyjnej” ścieżki kariery zakładającej biurową
pracę w ściśle określonych, stałych ramach godzinowych. Priorytety przesuwają się w kierunku
alternatywnych, bardziej spersonalizowanych doświadczeń zawodowych, coraz ważniejsze niż
tylko zysk finansowy stają się osobiste preferencje, zainteresowania i wartości. Jednym z głównych czynników tej zmiany jest Internet będący elastyczną platformą do sprzedaży, komunikacji,
przeglądania i sieci bez granic. Adaptive Entrepreneurs są kompetentni, doświadczeni, dobrze
skomunikowani i technologicznie coraz pewniejsi siebie, co nie pozostaje bez znaczenia wobec
ich ducha przedsiębiorczości i przybliża ich do ambitnego celu, jakim jest założenie własnego
biznesu.
#PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
TERNET

#ELASTYCZNOŚĆ

#SAMOZATRUDNIENIE

#SWOBODA

#IN-

DOCIEKLIWI KLIENCI (SLEUTHY SHOPPERS): Według Euromonitor International pogłębia się
kryzys zaufania konsumentów, prowadzący do większego zaangażowania emocjonalnego i podejmowania działań. Sleuthy Shoppers to konsumenci bardzo dociekliwi, sceptyczni wobec masowo produkowanych produktów i motywacji firm, które je tworzą. Poszukują oni firm uczciwych,
cechujących się jasnymi wartościami i klarownymi działaniami. Zmęczeni pustą, marketingową retoryką Sleuthy Shoppers podejmują działania zmierzające do tego aby wiedzieć się więcej i być
bardziej świadomym odbiorcą. Jeśli nie uda im się otrzymać od producenta wyjaśnień dotyczących prowadzonej działalności, będą zwracali się do niezależnych źródeł internetowych w celu uzyskania informacji. Aby
zbudować zaufanie, firmy muszą przedstawić szczegółowe dowody (najlepiej z użyciem zdjęć lub filmów) dotyczące np. ich
łańcucha dostaw, stosowanych technologii czy traktowania pracowników. Towarzysząca temu certyfikacja strony trzeciej jest
dla nich kolejnym ważnym elementem budującym wiarygodność.
Sleuthy Shoppers prowadzą dochodzenia, aby odkryć pełną
podróż produktu. Szukają dowodów na uczciwe zamówienia,
przyjazną dla środowiska produkcję, uczciwe płace, papierowe
opakowania z certyfikatem FSC i energooszczędną dystrybucję.
Wszystkie szczegółowe dowody praktyk biznesowych pozwalają Sleuthy Shoppers zrozumieć pełną historię rozwoju i produkcji
produktu, a wiedza ta pozwala im czuć się bardziej komfortowo z produktem końcowym, za który płacą. Nie kupują ono nowiem samego produktu, ale też całą jego historię i wszystko, co reprezentuje. Widać zatem, jak
bardzo poważnie traktują oni wartości, w które sami wierzą: w oparciu o nie budują swoje poglądy na temat danego producenta lub usługodawcy: Sleuthy Shoppers każde przedsiębiorstwo
oceniają jako przyjaciela lub wroga w ich sprawie. Są zdania, że każdy zakup jest swego rodzaju oświadczeniem, zajęciem pewnego stanowiska w określonej kwestii. Warto podkreślić też,
że jeśli dana firma zdobędzie zaufanie Sleuthy Shoppers, mogą oni stać się bardzo lojalnymi
klientami.
#DOCIEKLIWOŚĆ
#FAIRTRADE
#ŚWIADOMY KONSUMENT #UCZCIWE PRZEDSIĘBIORSTWA #ROZUMIENIE KUPOWANEGO PRODUKTU #ZAKUPY REPREZENTUJĄCE WARTOŚCI
TRENDY TRIPADVISOR (TRIPADVISOR 2018 EXPERIENTIAL TRAVEL TRENDS): doświadczenia
związane z lokalną kulturą, takie jak np. wycieczki kulinarne, lekcje gotowania, a także wycieczki historyczne i przeżycia związane z dziedzictwem danego regionu, odnotowują gwałtowny
wzrost liczby rezerwacji. Turyści wciąż chcą poszerzać swoje horyzonty: według wartości rezerwacji brutto wycieczki kulinarne odnotowały największy wzrost w 2017 roku. Wciąż rośnie także
popularność ciekawych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu: aktywności zwią-
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zane z wodą wodzie dominowały w rankingu opublikowanym przez TripAdvisor. Rejsy
o zachodzie słońca (+ 89% w rezerwacjach), nurkowanie z rurką (+ 64%), rejsy żaglowe (+
55%), rejsy katamaranem (+ 51%) oraz spływy kajakowe (+ 49%), znalazły się w rankingu
dziesięciu rodzajów aktywności w kategorii przeżycia, wobec których zanotowano największy
wzrost w rezerwacjach. Warto też zwrócić uwagę na rosnący potencjał branży doświadczeń
związanych z czasem wolnym: przewodnicy i operatorzy dodali do serwisu TripAdvisor ponad
30 000 nowych doświadczeń, zwiększając liczbę dostępnych doświadczeń, wycieczek i atrakcji
o 50%. Dostępne są coraz to nowe opcje - od biletów wstępu do słynnych miejsc po kursy gotowania, rejsy jednodniowe i wielodniowe wycieczki przygodowe. "Widzimy więcej podróżników,
którzy balansują na swoich trasach, łącząc klasyczne zwiedzanie z wyjątkowymi lokalnymi doświadczeniami" - powiedział Laurel Greatrix, dyrektor TripAdvisor ds. Komunikacji. Turyści chcą
możliwie najbardziej uatrakcyjnić swoją podróż i zobaczyć miasto jak lokalne.
Najszybciej rozwijające się atrakcje, wycieczki, zajęcia i inne doświadczenia biorąc pod uwagę
wzrost liczby rezerwacji z roku na rok. Dane odzwierciedlają najszybciej rozwijające się kategorie doświadczeń w roku 2017:

#LOKALNOŚĆ
#DOŚWIADCZENIA
#DZIEDZICTWO KULINARNE I HISTORYCZNE #ZINDYWIDUALIZOWANE ZWIEDZANIE #REKREACJA NAD WODĄ
TRENDY TURYSTYCZNE PINTEREST (PINTEREST TRAVEL TRENDS FOR 2018): częścią radości
z podróży jest planowanie i oczekiwanie poprzedzające wyjazd – mówi się nawet, że proces
planowania może przynieść tyle samo szczęścia, co sama podróż. Pinterest – jeden z największych serwisów społecznościowych przeznaczonych do kolekcjonowania i porządkowania zebranych materiałów wizualnych takich, jak zdjęcia czy filmy jest miejscem, w którym wielu turystów
zbiera inspiracje i planuje swoje podróże. Ponad cztery miliardy materiałów zebranych na portalu dotyczy właśnie turystyki! Według statystyk Pinterest coraz większą popularnością cieszą
się informacje dotyczące pomysłów na spędzenie długiego weekendu (+167%), oraz ciekawych
przystanków w drodze do celu podróży służbowych czy wypoczynkowych (+90%). Poszukiwane
są także inspirujące miejsca na uboczach i ukryte przed tłumami zwiedzających zakamarki
(+83%) oraz małe miejscowości stanowiące alternatywę dla wielkich, turystycznych miast
(+94%). Tego typu wyjazdy idealnie nadają się do podziwiania lokalnej kultury i tworzenia
przeżyć naprawdę spersonalizowanych i niepowtarzalnych. Obserwowany jest wzrost o 146%
zapisań materiałów oznaczonych "local travel" – widać zatem, iż turyści szukają autentycznych
doświadczeń i dzielnic, a nie tylko pułapek turystycznych.

#DŁUGIE WEEKENDY #PRZYSTANKI NA TRASIE
#MIEJSCA NA UBOCZU
SCOWOŚCI #ALTERMATYWA DLA WIELKICH OŚRODKÓW #LOCAL TRAVEL

#MAŁE MIEJ-
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EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA (SHARING ECONOMY): jeden z prężniej rozwijających się
trendów ostatnich lat - zjawisko społeczne oraz ekonomiczne, skupiające się przede wszystkim na
odchodzeniu od posiadania dóbr i zamienieniu tego na czerpanie korzyści z dzielenia się nimi.
Sharing economy oparta jest o skłonność ludzi do współpracy, pomagania innym i dzielenia się
swoim czasem i/lub zasobami – uzyskane korzyści odwzajemnia się w różny sposób (materialny i
pozamaterialny). Szeroko podkreślane są zalety dzielenia się, takie jak: oszczędności, dbałość o
środowisko, wzmocnienie więzi społecznych, elastyczność i wygoda korzystania. Według badania przeprowadzonego przez PwC aż 81% respondentów zgadza się, że bardziej opłaca się
korzystanie z cudzych dóbr niż posiadanie ich na własność, a 57% jest zdania, iż idea dostępu
do zasobów to atrakcyjna alternatywa dla idei własności. W turystyce trend ten silnie wiąże się
z ideałami autentycznych podróży, nastawionych na zdobywanie nowych doświadczeń i czerpanie z uroków lokalności. Dla coraz większej rzeszy turystów pięciogwiazdkowe kurorty
i wyodrębnione dzielnice turystyczne nie są atrakcyjnym pomysłem na wakacje. Popularne formy
sharing economy to np.: couchsurfing, co-working, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie
rowerów (systemy rowerów miejskich), wymienianie się różnorakimi przedmiotami, współdzielenie
miejsc parkingowych, podwożenie, zamawianie wspólnych obiadów czy wykonywanie drobnych
prac.
#DZIELENIE SIĘ
#WYGODA

#POŻYCZANIE
#WSPÓŁPRACA
#OSZCZĘDNOŚĆ
#EKOLOGIA
#NOWE KONTAKTY #DOSTĘP DO ZASOBÓW

SLOW LIFE: Nasilający się od kilku lat trend opiera się głównie na odnawianiu swojego życia
duchowego poprzez zwolnienie i wyciszenie się. Większego znaczenia nabiera samorealizacja,
relacje z rodziną, zdrowe odżywianie, czy kontakt z naturą. Wskazuje się, że jeżeli chce się
zmienić swoje życie i zwolnić, należy zmienić swój system wartości i zastanowić się, co ta naprawdę jest ważne dla danej jednostki. Wraz z rozwojem globalizacji, podstawowe potrzeby
człowieka się nie zmieniły, ale zostały zepchnięte na dalszy plan – trend Slow koncentruje się
wokół zaspokojenia tych pierwotnych potrzeb. Sama w sobie idea Slow Life jest rozwinięciem
ruchu Slow Food, który powstała w latach 80. XX wieku we
Włoszech - włoskiemu recenzentowi Carlowi Petriniemu nie
podobała się idea szybkiego jedzenia, tz. Fast Food. Później coraz inne dziedziny życia, zaczęły świadomie zwalniać tempo, tak w końcu wykształciła się idea Slow Life –
świadomego uczestnictwa w danej dziedzinie życia, celebrowania jej. Jeśli chodzi o turystykę – tutaj także zauważalny jest trend zwalniania: turyści chcą zagłębiać się w
swoją podróż, chłonąć wrażenia, dokładnie odkrywać i
kontemplować miejsce, a którym się znajdą. Celem podróży jest odczucie lokalności, klimatu obszaru, panującej na
nim unikatowej atmosfery.
#WOLNIEJ #ŚWIADOME ŻYCIE
#KONTEMPLACJA

#CELEBRACJA

#POWOLNOŚĆ

#DOKŁADNOŚĆ

MODA NA LOKALNOŚĆ (LOCAL COMMUNITIES): postępujący proces globalizacji coraz intensywniej wpływa na światowy rynek turystyczny. Zwiększa się zarówno ruch turystyczny, jak i
liczba odwiedzanych miejsc. Niestety proces zaspokajania oczekiwań rosnącej liczby konsumentów nierzadko prowadzi do kulturowej homogenizacji i komercjalizacji turystyki, a co za tym
idzie – do ujednolicenia oferowanych na rynku turystycznym produktów. Mówi się nawet o zjawisku nazywanym dosłownie „mcdisneyizacją” turystyki – zdarza się, że produkty turystyczne są
kreowane na kształt oferty sieci McDonald’s oraz disneyowskich parków rozrywki. Można je
określić jako ustandaryzowane, wysoce przewidywalne; tak, aby turysta pozostał w bezpiecznej
w jego mniemaniu strefie komfortu i poruszał się w obrębie znanych już doświadczeń, produktów
i usług. Pojawia się zatem potrzeba oderwania się od nurtu zwiedzania obiektów i destynacji
określanych jako turystyczne hity, tzw. must see, na korzyść poszukiwania czegoś oryginalnego,
mającego pozostawić po sobie coś więcej, niż tylko kilka zdjęć zrobionych w stereotypowych lokalizacjach. Każda podróż ma stanowić swego rodzaju życiowe doświadczenie oparte na od-
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krywaniu niepowtarzalnych elementów kultury, historii i lokalnej. Coraz większa liczba turystów
chce wyjść poza utarty schemat zwiedzania, uniknąć komercyjnych turystycznych enklaw opisywanych w przewodnikach; znaleźć w odwiedzanym miejscu element niekonwencjonalności, zaskoczenia i autentyczności. Turyści, gdziekolwiek się poruszą, pragną zachwycić się autentyczną
lokalną historią, ludźmi i kulturą danego miejsca. Co ważne, dzięki odejściu od masowych trendów możliwe jest wykorzystanie indywidualnych uwarunkowań obszarów recepcji i oparcie się
na tym, co charakterystyczne w danej okolicy. Przedstawienie oryginalności i charakterystycznych elementów jako waloru pozwala także stosunkowo małym kosztem znacząco uatrakcyjnić
dany region.
#LOKALNA KULTURA
#AUTENTYCZNOŚĆ
#NIEPOWTARZALNOŚĆ
#WYJŚCIE POZA
SCHEMAT #NIEKONWENCJONALNOŚĆ #ZASKOCZENIE #INDYWIDUALIZACJA
TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA: rok 2017 został mianowany przez ONZ Międzynarodowym
Rokiem Zrównoważonej Turystyki, którego celem jest promowanie wkładu sektora turystyki w
trzy filary zrównoważonego rozwoju: gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Pojawia się coraz więcej globalnych kampanii promujących bardziej zrównoważone i świadome społecznie
formy podróży – a co za tym idzie zmienia się sposób myślenia osób podróżujących. Turyści stają się coraz bardziej zainteresowani wpływem środowiskowym, gospodarczym i społecznym, jaki
wywierają na miejsca, które odwiedzają i prawdopodobnie będą wspierać firmy, które ucieleśniają te wartości. W nadchodzących latach można oczekiwać zachowań związanych z podróżowaniem takich, jak: podróżowanie bliżej domu, aby zmniejszyć ślad węglowy; wybór firm skupiających się na działalności społecznej, rosnące zainteresowanie programami wolontariatu, które pozostawiają długoterminowy pozytywny wpływ; większe zainteresowanie pobytami
w wynajmowanych mieszkaniach lub apartamentach niż w tradycyjnych hotelach czy hostelach.
Coraz częściej firmy skupiają się na optymalnym wykorzystywaniu naturalnych zasobów, a także
zapewnianiu uczciwego zysku dla wszystkich osób zaangażowanych w prowadzone przez nich
biznesy. Ponadto duży nacisk kładziony jest na szacunek wobec autentyczności socjokulturowej
miejsca i docenieniu wartości lokalnych społeczności, kultury i tradycji.
#ŚWIADOME PODRÓŻOWANIE
#EKOLOGIA #UCZCIWY BIZNES

#WPŁYW NA ŚRODOWISKO

#ODPOWIEDZIALNOŚĆ

WOLNA NIEDZIELA: 11 marca 2018 r. to data pierwszej ustawowo wolnej od handlu niedzieli zamknięte zostały świątynie konsumpcji – galerie handlowe. W rezultacie powstał zasób wolnego czasu, który koniecznie trzeba wykorzystać! Firma Selectivv Mobile House przeprowadziła
badanie mające na celu sprawdzenie, co w pierwszą wolną od handlu niedzielę robili Polacy,
którzy przez ostatni rok średnio w jedną w miesiącu niedzielę udawali się na zakupy. Na podstawie liczącej ponad pół miliona osób próby okazało się, 40% z nich wybrało się na spacer lub
na plac zabaw z dziećmi! Warto podkreślić, że w porównaniu z innymi niedzielami liczba spacerujących po parkach wzrosła tego dnia o 421%! Do tak znaczącego wzrostu niewątpliwie w jakimś stopniu przyczyniła się pogoda, lecz badany okres obejmuje także letnie miesiące, więc nie
można wszystkiego uzależniać tylko od niej. Z kolei według sondażu zamówionego przez
Rzeczpospolitą 81,5% badanych odpowiedziała, że spędziła czas z rodziną.
#RODZINA

#WIĘCEJ CZASU WOLNEGO

#SPACERY

#REKREACJA NA DWORZE
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5. ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI SUBREGIONU I JEGO
PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W ODNIESIENIU DO RYNKU
KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO
W szerokim ujęciu ekonomicznym konkurencyjność można określić jako „zdolność do osiągania
sukcesu w gospodarczej rywalizacji” (Winiarski, 1999, za: Grabowski, 2008, s. 153) 4. Dlatego
w niniejszym opracowaniu do analizy konkurencyjności Subregionu Zachodniego wykorzystano
miarę sukcesu regionu turystycznego, za jaką uznać można liczbę udzielonych noclegów w obiektach zakwaterowania turystycznego. Wielkość ta bezpośrednio przyczynia się do generowania
dochodów z gospodarki turystycznej w regionie. Bazując na najświeższych dostępnych danych
przeanalizowano pozycję Subregionu na tle innych regionów europejskich, innych województw w
Polsce oraz na tle innych subregionów województwa śląskiego pod względem liczby udzielonych
noclegów.
W pierwszej kolejności przeanalizowano dane gromadzone przez Eurostat – Europejski Urząd
Statystyczny, który w corocznej publikacji pt. „Eurostat regional yearbook” przedstawia zbiorcze
dane obejmujące różne elementy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich.
Jedną z analizowanych dziedzin jest każdorazowo turystyka. Za pomocą poniższych map porównano pozycję województwa śląskiego na tle innych europejskich regionów na poziomie
NUTS-2. Mapa 1. obrazuje liczbę udzielonych noclegów w roku 2016 (podane w mln). Województwo śląskie z wynikiem 5,5 mln (wg metodologii Eurostatu) może konkurować z wieloma regionami niemieckimi, a także z niektórymi czeskimi, austriackimi czy nadmorskimi w Szwecji.

Kolejna mapa zawiera dane przedstawiające odsetek noclegów udzielonych turystom zagranicznym w 2016 roku. W województwie śląskim 14,7 % wszystkich noclegów udzielono turystom
zagranicznym. Podobny wynik uzyskała większość województw w Polsce, regiony w zachodniej
części Niemiec, zachodniej części Francji i północnej Hiszpanii.

Grabowski, J. (2008). Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3.
4
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Trzecia mapa przedstawiająca dane z Eurostatu obrazuje procentowe zmiany roczne w wielkości udzielonych noclegów w latach 2006-2016 w regionach NUTS-2. W województwie śląskim
wskaźnik ten wyniósł 2,5% rocznie. Obserwując spore spadki (nawet do 5%) można uznać, że
jest to dobry wynik.

Bazując na danych z GUS przeanalizowano pozycję województwa śląskiego na tle pozostałych
województw w Polsce. Stwierdzono, że pod względem udzielonych noclegów woj. śląskie plasuje
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się na szóstej pozycji. W 2018 roku na terenie województwa udzielono 6,3 mln noclegów, co
stanowi ok. 7% wszystkich noclegów udzielonych w kraju. Przed śląskim znalazły się następujące
województwa: zachodniopomorskie, małopolskie, pomorskie, mazowieckie i dolnośląskie.
Również na szóstej pozycji znalazło się województwo śląskie pod względem noclegów, które
udzielone zostały turystom. Ich odsetek we wszystkich udzielonych noclegach wyniósł 15,3%.
Wyższy odsetek odnotowano w tych samych województwach, które charakteryzowały się wyższą liczbą turystów.
W ostatniej kolejności dokonano porównania Subregionu Zachodniego do pozostałych subregionów woj. śląskiego.

W 2018 roku w Subregionie Zachodnim udzielono prawie 205,8 tys. noclegów5, czyli najmniej
spośród wszystkich czterech subregionów. Najwyższy wynik zanotowano w Subregionie Południowym i Centralnym, które łącznie przyjęły prawie 90% turystów odwiedzających województwo śląskie. Dane dotyczące subregionów przedstawia poniższy wykres.

Liczba udzielonych noclegów w poszczególnych subregionach w 2018 roku
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Informacji o udzielonych noclegach nie udostępniły: powiat m. Jastrzębie-Zdrój i powiat rybnicki. Dane objęte tajemnicą statystyczną jednak prawdopodobnie nie wpłynęłyby drastycznie na wzrost omawianej wielkości, gdyż objęcie danych tajemnicą statystyczną oznacza, że w danym powiecie istnieje tylko jeden zarejestrowany obiekt noclegowy.
5
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Natomiast odsetek noclegów udzielonych w 2018 roku turystom zagranicznym dla Subregionu
Zachodniego wynosił 20%. Niższy odsetek (6%) odnotowano jedynie w Subregionie Południowym.
Istotnym elementem konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu jest wielkość bazy noclegowej – bez niej nawet najbardziej atrakcyjny region nie przyciągnie zainteresowanych turystów, którzy chcieliby dogłębnie poznać region i spędzić w nim przynajmniej kilka dni.
Według danych GUS, w 2018 roku w Subregionie Zachodnim w sumie funkcjonowało 39 obiektów noclegowych, które w sumie dysponowały 2 033 miejscami noclegowymi. Najwięcej obiektów znajdowało się w powiecie raciborskim (13) i kolejno w powiatach wodzisławskim (8) i m.
Rybnik (6). Najwięcej miejsc noclegowych mógł zaoferować turystom powiat raciborski – 598
miejsc, co stanowi 30% wszystkich miejsc dostępnych w Subregionie Zachodnim. Zestawienie liczbowe obiektów i miejsc noclegowych przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 5 Baza noclegowa Subregionu Zachodniego

L. miejsc noclegowych
Powiat raciborski
Powiat wodzisławski
Powiat m. Żory
Powiat m. Rybnik
Powiat m. Jastrzębie-Zdrój
Powiat rybnicki
RAZEM

L. obiektów noclegowych

598
392
378
368
199
98
2 033

13
8
5
6
5
2
39

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

We wszystkich jednostkach terytorialnych Subregionu Zachodniego dominują obiekty hotelowe.
W miastach na prawach powiatu nie znajdziemy innych typów obiektów noclegowych. Z kolei w
powiatach zlokalizowane są także pojedyncze kempingi, pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne i inne obiekty niesklasyfikowane. Obiekty noclegowe znajdujące się na terenie Subregionu Zachodniego stanowią ok. 6% wszystkich obiektów województwa śląskiego i oferują ok.
4% wszystkich dostępnych na obszarze województwa miejsc noclegowych.
Miejsca noclegowe w obiektach noclegowych na terenie Subregionu Zachodniego wykorzystywane są średnio na poziomie 35%. Najwyższy stopień wykorzystania miejsc w 2018 roku zaobserwowano w Jastrzębiu-Zdrój (40,5%), a najniższy w Żorach (29,4%). Wynik powiatu rybnickiego objęty jest tajemnicą statystyczną. Średni wynik dla całego województwa śląskiego wyniósł 38,2%.

Wnioski diagnostyczne
Na podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że:
o

wielkość bazy noclegowej Subregionu Zachodniego na obecną chwilę jest wystarczająca, o czym świadczy jej niepełne wykorzystanie,

o

niezbędna jest promocja atrakcji turystycznych regionu i zachęcanie turystów do
pozostania w regionie na dłużej – bazą „wypadową” mógłby być np. powiat raciborski, który dysponuje największą liczbą miejsc noclegowych, lub inne dowolnie
wybrane przez turystę miejsce,

o

istotnym elementem wspomnianej promocji jest współpraca wszystkich samorządów terytorialnych Subregionu w celu promocji całości obszaru.
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W dalszej części dokonana zostanie analiza konkurencyjności zasobów dostępnych w regionie
oraz ich potencjału. W poniższych tabelach podsumowano wcześniejszą analizę atrakcyjności
poszczególnych grup atrakcji. Dla każdej z kategorii wskazana została liczba dostępnych atrakcji oraz suma iloczynów wag i liczby atrakcji, na podstawie której można określić potencjał całej
grupy atrakcji. Do opisowej skali atrakcyjności przypisano następujące wagi: 10 – międzynarodowa, 6 – transgraniczna, 5 – krajowa, 3 – regionalna, 1 - subregionalna, 0,5 – lokalna, 0 –
brak atrakcyjności lub brak danych). Ponadto zidentyfikowane zostały kluczowe zasoby, tj. te o
atrakcyjności międzynarodowej, transgranicznej i krajowej, które mogą przyciągnąć szerokie
grono turystów nie tylko z regionu i które stanowić będą podstawę budowania ofert i produktów
turystycznych dla różnych grup odbiorców.
Tabela 6 Formy aktywności dostępne w ramach turystyki aktywnej

Formy aktywności
turystycznej

Liczba atrakcji

Turystyka rowerowa

Turystyka piesza

Aktywnie w naturze

43

13

6

Suma iloczynów wag i
liczby atrakcji

Kluczowe zasoby

85

Szlaki o atrakcyjności międzynarodowej – Trasy rowerowe
wzdłuż meandrów Odry i Olzy
oraz trasa R4 w gminie Krzyżanowice – i transgranicznej Żelazny Szlak Rowerowy i Szlak Wież
Widokowych Euroregionu Silesia.

35

Atrakcyjność regionalna, szlaki z
największym potencjałem: Szlak
Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich i Szlak Husarii Polskiej

20

Dwie atrakcje o atrakcyjności
transgranicznej: Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich”,
Ogród Botaniczny Arboretum
Bramy Morawskiej.

Miejsca rekreacji
aktywnej

18

44,5

Cztery atrakcje o atrakcyjności
krajowej: Park Sensoryczny Rosa
w Rydułtowach, Rodzinny Park
Rozrywki „Trzy Wzgórza” w
Wodzisławiu Śląskim, Twin Pigs
Żory, Kolejka Wąskotorowa w
Rudach.

Parki wodne oraz
rekreacja wodna

14

32

Miejsca o atrakcyjności krajowej Zalew Rybnicki – i transgranicznej: Meandry Odry i Olza.

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 7 Formy aktywności dostępne w ramach turystyki kulturowej

Formy aktywności
turystycznej

Liczba atrakcji

Suma iloczynów wag i
liczby atrakcji

Kluczowe zasoby

Zamki i pałace

26

48

Trzy obiekty o atrakcyjności na
poziomie transgranicznym: Zamek
Piastowski w Raciborzu, Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w
Rudach, Pałac Dietrichsteinów w
Wodzisławiu Śląskim.

Muzea i galerie

10

23

Jeden obiekt o atrakcyjności międzynarodowej: Muzeum Ognia w
Żorach.

Wydarzenia i obyczaje

31

88

Cztery wydarzenia o atrakcyjności
krajowej: Festiwal Intro w Raciborzu, Reggae Festiwal w Wodzisławiu, Pływadło, Ryjek – Rybnicka
Jesień Kabaretowa oraz jedno o
atrakcyjności regionalnej z potencjałem na krajową – Święto Ogniowe w Żorach.

Turystyka edukacyjna

10

24

Wszystkie atrakcje są atrakcyjne
na poziomie regionalnym lub subregionalnym.

Turystyka sakralna

17

23

Szlak Architektury Drewnianej
Województwa Śląskiego jako
całość – atrakcyjność międzynarodowa oraz jeden obiekt o atrakcyjności krajowej - Sanktuarium
Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy
Śląskiej.

Turystyka kulinarna

9

33

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki,
Browar Raciborski, Remigiusz
Rączka – atrakcyjność krajowa.

33,5

Atrakcje o atrakcyjności na poziomie międzynarodowym: Szlak
Zabytków Techniki jako całość
oraz znajdujące się na nim zabytki
o atrakcyjności krajowej: Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku i
Familoki w Czerwionce-Leszczynie.

Zabytki techniki i
militarne

12

Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę przyjętą punktację i obliczone sumy iloczynów można stwierdzić, że grupami
atrakcji o największym potencjale są:


wydarzenia i obyczaje,



turystyka rowerowa.
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Atrakcje z wymienionych grup prawdopodobnie przy odpowiedniej promocji będą magnesem
przyciągającym turystów do Subregionu Zachodniego. To właśnie te grupy powinny stanowić
podstawę do budowania marki obszaru.

6. WSKAZANIE DOBRYCH PRAKTYK DOTYCZĄCYCH ROZWOJU TURYSTYKI NA POZIOMIE REGIONALNYM I PONADREGIONALNYM
Rozwijając funkcję turystyczną regionu warto przyjrzeć się sukcesom regionów, które są popularnym celem podróży wielu turystów. Dlatego w niniejszym rozdziale wskazane zostaną obszary
zarządzania funkcją turystyczną w Subregionie Zachodnim, które mają największy wpływ na
powodzenie podejmowanych działań i przyciąganie nowych turystów. Wśród nich można wyróżnić:


standardy infrastruktury i oznakowania (m.in. szlaków pieszo-rowerowych i kajakowych),



standardy promocji,



współpraca transgraniczna,

Dla każdego z wymienionych obszarów przedstawione zostaną konkretne przykłady dobrych
praktyk oparte na studiach przypadków innych regionów, miast lub produktów turystycznych.
Przykłady zostały zaczerpnięte z polskich miast i regionów, co oznacza, że wskazywane elementy są jak najbardziej możliwe do wdrożenia także na obszarze Subregionu Zachodniego.

6.1. STANDARDY INFRASTRUKTURY I OZNAKOWANIA
1. Oznakowanie tablicami informacyjno-promocyjnymi i znakami drogowymi E-22:


Dziedzictwo Mazowsza

Pod marką „Dziedzictwo Mazowsza” stworzone zostały trzy szlaki tematyczne: Szlak Książąt
Mazowieckich, Szlak Chopinowski i Szlak Bitwy Warszawskiej 1920.
Wszystkie trzy szlaki oznakowane są znakami E-22, a przy istotnych historycznie miejscach
umieszczono tablice informacyjno-promocyjne.
Szlaki zostały wyznaczone i oznakowane w 2015 roku, jednak już w 2017 r. przeprowadzono
audyt oznakowania szlaków, na podstawie którego dokonano uzupełnienia brakujących znaków
i konserwacji tablic informacyjnych. W 2017 roku zaktualizowane zostały także przewodniki dotyczące szlaków oraz materiały dostępne na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Spójny
system działa w płaszczyźnie internetowej oraz przestrzeni fizycznej.
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Rysunek 20 Oznakowanie szlaków tematycznych na Mazowszu w ramach projektu Dziedzictwo Mazowsza



Szlak Piastowski w woj. wielkopolskim: Szlak oznakowany jest znakami E-22.
Szlak Piastowski w woj. kujawsko-pomorskim i wielkopolskim posługują się wspólną, spójną identyfikacją graficzną. Wszystkie atrakcje na szlaku oznakowane są przy użyciu
jednego znaku graficznego. System oznakowania oparty jest o znaki kodeksowe, jak
również tablice informacyjno-promocyjne. Wszystkie działania w szlaku prowadzone są
przy użyciu ustalonego stylu komunikacji.
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2. Oznakowanie szlaków i tras pieszo-rowerowych i kajakowych powinno być zgodne z wytycznymi PTTK i innymi praktykami branżowymi w tym zakresie. W przypadku znakowania szlaków
kajakowych dobrym przykładem jest spójne działanie woj. pomorskiego. Wprowadza ono system znakowania szlaków dla wszystkich 38 spławnych rzek w regionie. Pozwoli ono znacznie
podnieść jakość przeżycia turystycznego kajakarzom.
Rysunek 21 Oznakowanie pomorskich szlaków kajakowych

3. Dobrze rozwinięta infrastruktura powinna towarzyszyć także szlakom kajakowym - oznakowana trasa i nawet proste miejsca postoju z pewnością będą przyciągać miłośników kajakarstwa.
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Przystań
Kuźniczka
w
Kędzierzynie-Koźle,
kajakowe/przystan-kuzniczka

źródło:

mosirkk.pl/obiekty/przystanie-

4. Infrastruktura na szlakach pieszo-rowerowych to przede wszystkim dostosowana nawierzchnia, tablice informacyjne i miejsca przystankowe.

Szlakiem Zwiniętych Torów: Trasa Rowerowa Swarzewo-Krokowa, Źródło: blogzmiasta.pl

Ścieżka rowerowa dawną trasą kolejki wąskotorowej – Dolina Baryczy, Źródło: nieznanemiejsca.blogspot.com
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6.2. STANDARDY PROMOCJI
1. Cykliczne publikacje o charakterze turystycznym:


Informator Turystyczny wydawany raz do roku przez Lokalną Organizację Turystyczną
„Ustka i Ziemia Słupska”. Informator dostępny jest m.in. w Punkcie Informacji Turystycznej
w Ustce czy na stronie internetowej ustka.travel,



+48 Magazine wydawany kilka razy do roku przez Pomorską Regionalną Organizację
Turystyczną w języku angielskim i norweskim i dystrybuowana wraz z norweskim magazynem Reiselyst,



Moda na Mazowsze – magazyn wydawany kilka razy do roku przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. Elektroniczne wersje magazynu dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

2. Oferty tematyczne, czyli zbiór zasobów o podobnej tematyce (np. atrakcje związane z historią, atrakcje przyrodnicze) lub zasobów znajdujących się blisko siebie.
Produkty turystyczne Warszawy pokazywane są na stronie warsawtour.pl w zakładce „Odkryj
Warszawę: Zwiedzaj Warszawę”. Dostępnych jest 14 ofert tematycznych, np. Miasto Chopina,
Warszawa walcząca, Śladami socrealistycznej Warszawy czy Zima w mieście. W każdej z ofert
znajdziemy opis kilku atrakcji związanych z daną tematyką. Ponadto na w/w stronie dostępne
są także propozycje zwiedzania miasta na 1, 2 i 3 dni.
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Podobny sposób tworzenia i prezentowania swoich ofert zastosowano w Poznaniu, Krakowie czy
Gdańsku. Ciekawą inspiracją jest także aplikacja Foodsteps, która prezentuje oferty z wielu
miast w Polsce w formie tras turystycznych. Wybór tematycznej oferty-trasy przez turystę przebiega następująco: najpierw turysta wybiera miasto, które chce zwiedzać, a następnie może
także określić jakim typem turysty jest, np. historyk, sportowiec, hipster, głowa rodziny, itp.

3. Karty turystyczne i dedykowana strona internetowa przedstawiające ofertę spędzania wolnego czasu w danym mieście czy regionie.
Karty turystyczne w przystępny sposób przedtawiają ofertę danego
regionu. Zestaw kart umieszcza się na stojakach, które następnie dostępne są m.in. w punktach informacji turystycznej, bibliotekach miejskich, domach kultury czy urzędach gmin i miast, gdzie zainteresowane
osoby mogą samodzielnie dobrać karty w pakiet usług.
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Karty mogą być pogrupowane tematycznie. Taką koncepcję przyjęto przy realizacji kart promujących atrakcje Krosna Odrzańskiego i okolic czy walory przyrodnicze obszaru LGD Wielkopolska Gościnna.


Krosno Odrzańskie (źródło foto: odreagujwkrosnie.pl)



Gościnna Wielkopolska (źródło: mapa.ml-design.com.pl)
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6.3. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) to instytucje ponadnarodowe posiadające osobowość prawną. Podstawą prawną tworzenia EUWT jest rozporządzenia (WE) nr
1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r., rozporządzenie (UE) nr
1302/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r oraz na poziomie krajowym Ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.
EUWT tworzone są w celu ułatwiania i promowania
współpracy terytorialnej między partnerami z siedzibą w
co najmniej dwóch państwach członkowskich UE – np.
między władzami regionalnymi lub lokalnymi. Stroną
EUWT może być także związek międzygminny.
Dobrym przykładem EUWT działającego z także z
udziałem podmiotu polskiego jest EUWT Tatry, w którego
kład wchodzi Związek Euroregion „Tatry” (po stronie polskiej) i Stowarzyszenie Region „Tatry“ (po stronie słowackiej).
Jednym z najważniejszych projektów realizowanych
przez EUWT Tatry jest transgraniczny szlak rowerowy –
Szlak wokół Tatr.
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Źródło: szlakwokoltatr.eu

Podsumowanie dobryk praktyk
o
o

o
o

o
o

o

Szlaki pieszo-rowerowe i kulturowe powinny być oznakowane zgodnie ze standardem PTTK lub znakami
E-22.
Istotnym elementem szlaków są tablice informacyjne przy obiektach ważnych ze względów kulturowych
lub historycznych oraz miejsca postojowe – obie funkcje (informacyjna i wypoczynkowa) mogą być połączone w ramach jednego przystanku.
Niezbędne są regularne audyty (np. co 5 lat) oznakowania szlaków – uzupełnianie brakujących lub
zniszczonych znaków i konserwacja tablic.
Cykliczne publikacje o charakterze turystycznym pozwalają na dotarcie z aktualną ofertą do turysty
przebywającego już na terenie danego regionu, do turysty poszukującego informacji w Internecie, a nawet do turysty zagranicznego.
Oferty turystyczne Subregionu powinny być ukazywane w atrakcyjnej formie m.in. na stronie internetowej.
Karty turystyczne to dobry sposób na ukazanie oferty spędzania czasu wolnego w danym mieście czy regionie zarówno turystom, jak i lokalnym mieszkańcom. Uzupełnieniem powinna być dedykowana strona
internetowa.
Dobrą podstawą współpracy transgranicznej jest europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej, którego utworzenie jest także możliwe na obszarze Subregionu Zachodniego.
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7. ANALIZA INTERESARIUSZY SUBREGIONU
W niniejszym rozdziale zidentyfikowane zostaną grupy interesariuszy Subregionu Zachodniego.
Zgodnie z definicją Freemana (1984, za: Świerk, 2016, s. 30) 6 interesariusze to „każda grupa
lub jednostka, na którą organizacja wpływa lub która wywiera wpływ na osiągnięcie celów organizacji”. W odniesieniu do regionu i jego rozwoju jako obszaru recepcji turystycznej interesariuszami będą osoby lub grupy osób, które pośrednio lub bezpośrednio są zainteresowane funkcjonowaniem regionu, a ponadto mają wpływ na kształtowanie kierunków jego rozwoju i turystyki w regionie lub podlegają wpływowi podejmowanych w regionie działań.
W Subregionie Zachodnim województwa śląskiego wyróżnić można następujące grupy interesariuszy:


administracja krajowa:
o



Ministerstwo Sportu i Turystyki (Departament Turystyki)

samorządy terytorialne:
o

na poziomie wojewódzkim:
o

o





Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


referat Turystyki w Wydziale Turystyki



referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego w Wydziale Kultury i
Sportu



referat Promocji w Wydziale Promocji

na poziomie powiatowym i gminnym:
o

powiat raciborski (Urząd Miasta Racibórz, Urząd Gminy Kornowac,
Urząd Gminy Krzanowice, Urząd Gminy Krzyżanowice, Urząd Gminy
Kuźnia Raciborska, Urząd Gminy Nędza, Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, Urząd Gminy Rudnik)

o

powiat rybnicki (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Urząd
Gminy Gaszowice, Urząd Gminy Jejkowice, Urząd Gminy Lyski, Urząd
Gminy Świerklany)

o

powiat wodzisławski (Urząd Gminy w Godowie, Urząd Gminy w Gorzycach, Urząd Gminy w Lubomi, Urząd Gminy w Marklowicach, Urząd Gminy w Mszanie, Urząd Miasta w Pszowie, Urząd Miasta w Radlinie, Urząd
Miasta w Rydułtowach, Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim)

o

powiat m. Żory (Urząd Miasta w Żorach)

o

powiat m. Rybnik (Urząd Miasta Rybnika)

o

powiat m. Jastrzębie-Zdrój (Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój)

organizacje turystyczne:
o

Polska Organizacja Turystyczna

o

Śląska Organizacja Turystyczna

o

Śląska Izba Turystyki

lokalne grupy działania:
o

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla rozwoju" Pietrowice Wielkie – Rudnik

o

Stowarzyszenie LYSKOR

Świerk, J. (2016). Koncepcja interesariuszy w zarządzaniu strategią – analiza przypadku Gminy Inowrocław, w: Folia
Oeconomica, 6(326), s. 29-43.
6
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o


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

organizacje pozarządowe i stowarzyszenia (przykładowe):
o

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z
siedzibą w Rybniku

o

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku
Piastowskim w Raciborzu

o

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory

o

Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun”

o

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Wodzisławiu Śląskim

o

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Radlinie

o

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

o

Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku „SPAW” w Wodzisławiu Śląskim

o

i inne



przedsiębiorcy turystyczni i ich związki (hotelarze, restauratorzy, touroperatorzy, biura
podróży, właściciele atrakcji komercyjnych, itp.)



instytucje kultury (muzea, domy kultury, itp.)



media



mieszkańcy



turyści

Dalsza analiza interesariuszy Subregionu Zachodniego oparta będzie na mapie interesariuszy,
która, dzięki określeniu stopnia wpływu i zainteresowania każdej z grup i pojedynczych jednostek na rozwój turystyki w regionie, pozwoli na klasyfikację wymienionych grup i zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy regionu.
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Mapa interesariuszy pozwala na podział wymienionych wcześniej grup i jednostek na cztery
grupy według ich znaczenia:


pole nr 1 to podmioty, z którymi należy ściśle współpracować, gdyż są kluczowi dla regionu,



pole nr 2 to interesariusze, których zainteresowanie jest niewielkie, jednak mają duży
wpływ na rozwój turystyki, dlatego należy upewnić się, że są oni dobrze poinformowani i
zadowoleni z efektów podejmowanych działań,



pole nr 3 to interesariusze, którzy przejawiają duże zainteresowanie turystyką w regionie, jednak nie mają dużego wpływu na jej rozwój, ważne jest, aby słuchać ich opinii i informować na bieżąco o podejmowanych działaniach,



pole nr 4 to podmioty o małym zainteresowaniu i małym wpływie.

W przypadku Subregionu Zachodniego do najbardziej kluczowych interesariuszy można zaliczyć
samorządy gminne, Śląską Organizację Turystyczną, lokalne grupy działania i przedsiębiorców
turystyczny. Są to podmioty, których rozwój turystyki dotyczy bezpośrednio – mają na nią
wpływ, ale i także od jej rozwoju zależeć może ich funkcjonowanie. Właśnie ta grupa powinna
tworzyć platformę współpracy w celu zarządzania marką Subregionu – jej identyfikacja nastąpi
w rozdziale 10.
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8. OKREŚLENIE GRUP DOCELOWYCH
Wypromowanie marki Subregionu Zachodniego Śląska wymaga znalezienia potencjalnych grup
klientów, do których nasze atrakcje będą najbardziej trafiać w gusta. Dzięki danym statystycznym przeprowadzonym przez KANTAR MILLWARD na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej
na temat ruchu turystycznego w województwie śląskim (z 2018 roku), precyzyjniej zareagujemy
na problemy i potrzeby turystów oraz ustalimy priorytetowość grup docelowych.
Dane statystyczne:
W 2018 roku województwo Śląskie odwiedziło łącznie 5,6 milionów turystów z Polski, z czego
3,3 mln było spoza regionu Śląska a 2,3 mln to jego mieszkańcy.
Dominującymi turystami zagranicznymi według badań przeprowadzonych w placówkach turystycznych 7byli Niemcy (27% turystów zagranicznych), Czesi (17%), Ukraińcy (16%), obywatele
Wielkiej Brytanii (12%) oraz Słowacy (5%). Jest to 0,7% wszystkich odwiedzających placówki,
prowadzące badania.
Najwięcej podróżnych z innych regionów Polski oraz świata, mieściło się w przedziale 30-39
lat. Niżej wykres z pełnymi danymi odnośnie wieku turystów:
Wykres 2: Wiek turystów odwiedzających województwo śląskie

Wiek turystów odwiedzających
województwo śląskie
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
18-19 lat

20-29 lat

30-39 lat

40-49 lat

50 - 59 lat

60+ lat

Źródło: KANTAR MILLWARDBROWN – badania ruchu w województwie śląskim w 2018 roku

Wśród turystów spoza województwa śląskiego, region ten zachęcił najbardziej mieszkańców
województwa małopolskiego (26%), mazowieckiego (17%) oraz dolnośląskiego (14%). Poniższy
obraz przedstawia procentowy udział ludności województw Polski, którzy odwiedzili województwo śląskie w 2018 roku:

W skład 76 placówek turystycznych przeprowadzających badania wchodzą wybrane muzea, pałace oraz inne wybrane atrakcje turystyczne województwa śląskiego
7
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Obraz 1: Procentowy udział ludności województw w turystyce województwa śląskiego w 2018 roku
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Źródło: KANTAR MILLWARDBROWN – badania ruchu w województwie śląskim w 2018 roku

Z badań KANTAR MILLWARDBROWN wynika, że turysta spoza województwa badanego spędził na Śląsku średnio 7,6 dnia.
Poniższy wykres porównuje wielkość grup, w jakich odbywali podróż turyści spoza województwa
badanego:
Wykres 3: Liczebność grup turystów spoza województwa śląskiego

Liczebność grup turystów spoza
województwa śląskiego
3%

8%
20%

8%

1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby

21%

5 osób lub więcej
41%

Nie wiem/Nie pamiętam

Źródło: KANTAR MILLWARDBROWN – badania ruchu w województwie śląskim w 2018 roku

W grupie badanych mieszkańców województwa śląskiego, 57% z nich odpowiedziało, że odbyło podróż po województwie w celu odpoczynku na łonie natury, 8% zwiedzanie walorów turystyczno-krajobrazowych, a 6% zwiedzanie walorów kulturowych. Tylko 5% mieszkańców zdeklarowało sport i turystykę aktywną jako cel podróży po ich województwie.
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Poniższy wykres porównuje wielkość grup, w jakich odbywali podróż turyści z obszaru województwa badanego:
Wykres 4: Liczebność grup turystów z obszaru województwa śląskiego

Liczebność grup turystów z obszaru województwa
śląskiego
35%

31%

30%

27%
24%

25%

18%

20%
15%

1 osoba
2 osoby
3 osoby

10%

4 osoby i więcej

5%
0%
1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby i więcej

Źródło: KANTAR MILLWARDBROWN – badania ruchu w województwie śląskim w 2018 roku

Odnośnie danych na temat liczby zainteresowanych turystów przyjezdnych Subregionem Zachodniego Śląska, możemy zanotować spadek zainteresowania turystycznego regionem aż o
połowę, z 18% w 2017 roku do 9% w 2018 roku.

Na podstawie dokonanej analizy turystyki przyjazdowej i wcześniejszej analizy zasobów turystycznych Subregionu Zachodniego określone zostaną grupy docelowe – grupy turystów, których
najbardziej zainteresuje oferta regionu – wraz ze wskazaniem konkretnych grup zasobów, które
będą dla nich najbardziej interesujące. Na podstawie liczebności poszczególnych grup zasobów
i ocen ich atrakcyjności oszacowano udział turystów międzynarodowych, transgranicznych, krajowych, regionalnych, subregionalnych i społeczności lokalnej w opisywanych grupach docelowych.
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GRUPY, DO KTÓRYCH JEST SKIEROWANA OFERTA TURYSTYCZNA SUBREGIONU:

1.

Turysta familijny - Porównując badania odnośnie wieku i liczebności grup turystów wynika, że prawdopodobnie sporym odsetkiem są rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Subregion Zachodniego Śląska idealnie się dla nich nada, jeśli dobrze wypromujemy ośrodki wypoczynkowe i inne formy rozrywki. Dzięki dużej różnorodności takich atrakcji jak parki rozrywki, parki wodne, ośrodki wypoczynkowe czy festiwale, Subregion Śląska Zachodniego stanowi idealne miejsce na spędzanie czasu dla całych rodzin. Zarówno najmłodsi, a także rodzice czy dziadkowie nie będą narzekać na nudę i
będą mogli dostosować rodzaj rozrywki pod swoje osobiste gusta.

Turystę familijnego zainteresują przede
wszystkim takie kategorie zasobów jak:


miejsca rekreacji aktywnej,



parki wodne i rekreacja wodna,



wydarzenia i obyczaje,



turystyka edukacyjna.

4%

0%
14%

3%

33%

Krajowa
Transgraniczna
Regionalna

Bazując na dostępnych atrakcjach w w/w
grupach można przypuszczać, że około
46% turystów familijnych dotrze do Subregionu Zachodniego z regionu, około
33% z obszary Subregionu, a około 14%
z całego kraju.

2.

Międzynarodowa

Subregionalna
46%

Lokalna

Turysta kulturowy – na obszarze Subregionu Zachodniego Śląska mieści się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Mowa tu głównie o licznych pałacach, dworkach i
zamkach, jak i o drewnianych kościołach będących częścią Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego. Stanowi to bardzo atrakcyjne podłoże do sprowadzenia
do Subregionu wielu turystów kulturowych. 6% ankietowanych wskazało tylko zainteresowanie zabytkami i kulturą podczas zwiedzania, a Subregion ma bardzo wiele do zaoferowania w tej kwestii.

Turystę kulturowego zainteresują przede wszystkim takie kategorie zasobów jak:


zamki i pałace,



muzea i galerie,



wydarzenia i obyczaje,



turystyka sakralna,



zabytki techniki i militarne.

Bazując na dostępnych atrakcjach w
w/w grupach można przypuszczać, że
około 38% turystów kulturowych dotrze
do Subregionu Zachodniego z regionu,
około 34% z obszaru Subregionu, około 11% z pobliskich miejscowości oraz
odpowiednio po 3, 10 i 4% zza granicy, z całego kraju i z regionów ościennych.

11%

3%
10%

Międzynarodowa
4%
Krajowa
Transgraniczna
Regionalna
38%

Subregionalna

34%
Lokalna
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3.

Uczestnik turystyki festiwalowej – dużą ilość odwiedzających stanowią osoby w wieku
18-39 lat, które zazwyczaj chcą się „rozerwać” oraz wyciągnąć jak najwięcej ciekawych doświadczeń ze zwiedzanego obszaru. Na terenie miast i wsi Zachodniego Śląska,
co roku odbywa się mnóstwo ciekawych i interesujących festiwali oraz eventów. Koncerty, festiwale kabaretowe, Średniowieczny festiwal w Raciborzu, przeróżne procesje czy
występy zespołów regionalnych – to tylko niektóre z nich. Odbywają się one głównie w
okresie letnim, dlatego stanowią doskonałe uzupełnienie turystyki letniej, która stanowi
51% udziału w turystyce ogólnej Śląska. Mnogość eventów oraz bliskie odległości między miastami, w których się odbywają, sprzyjają rozwojowi turystyki eventowej tego
obszaru.

Uczestnika turystyki festiwalowej zainteresują przede wszystkim wydarzenia odbywające się na Śląsku. Bazując na dostępnych atrakcjach w w/w grupach można
przypuszczać, że wydarzeniami najbardziej zainteresowani będą turyści pochodzący z regionu (62%), z Subregionu
(21%), a także z całego kraju (17%).

17%

21%

Międzynarodowa
Krajowa
Transgraniczna
Regionalna
Subregionalna
Lokalna
62%

4.

Turysta aktywny – tylko 5% turystów zapatruje się pod względem Śląska jako obszaru
do uprawiania sportu. Subregion przy odpowiedniej promocji ma szczególne uwarunkowania by ta liczba wzrosła. Opisane w dokumencie szlaki piesze, jak i rowerowe, oraz
zawody sportowe i liczne jeziora dogodne do uprawiania sportów wodnych, stanowią
idealne podwaliny pod przyciągnięcie do Subregionu turystów lubiących spędzać czas
aktywnie. Mnogość możliwych aktywności sprawi, że niekoniecznie będą to turyści jednodniowi, ale zdecydowani na przeżycie doświadczeń wędrując bądź jadąc na rowerze
każdym szlakiem, przy okazji poznając piękne tereny Zachodniego Śląska oraz jego
zabytki. Również regeneracja w życiu osoby aktywnej fizycznie jest bardzo istotna i też
takie osoby znajdą tutaj „miejsce dla siebie” – tężnie solankowe.

Turystę aktywnego zainteresują przede wszystkim takie kategorie zasobów jak:


szlaki rowerowe,



szlaki piesze,



aktywnie w naturze,



miejsca rekreacji aktywnej,



parki wodne i rekreacja wodna.

Bazując na dostępnych atrakcjach w
w/w grupach można przypuszczać, że
około 54% turystów aktywnych będzie
pochodzić z Subregionu, 21 % z regionu,
po 9% z obszarów transgranicznych i z
całego kraju, a także około 3% zza granicy.

4%

3%
9%

Międzynarodowa
Krajowa

9%

Transgraniczna
Regionalna
21%

Subregionalna
Lokalna

54%
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5.

Młodzież i studenci – stanowią około 20% wszystkich turystów. Dzięki ilości czasu wolnego, dużej chęci poznawania świata i coraz lepszej sytuacji finansowej, coraz częściej
stanowią duży procent rynku turystycznego. Zazwyczaj są skoncentrowani na wydarzenia kulturowe lub na turystykę kulturową i aktywną. Subregion ma im do zaoferowania
wiele festiwali kabaretowych, jak i Żorską Wiosnę Młodości, wiele tras rowerowych oraz
kąpieliska najwyższej jakości. Dodatkowo znajdą tu szlaki tematyczne, które są bardzo
ciekawe i uzupełniają wiedzę odbiorcy.

Młodzież i studentów zainteresują przede
wszystkim takie kategorie zasobów jak:


wydarzenia i obyczaje,



szlaki rowerowe,



miejsca rekreacji aktywnej,



parki wodne i rekreacja wodna,



zamki i pałace,



turystyka edukacyjna.

9%

2%

8%
5%

Międzynarodowa
Krajowa
Transgraniczna

46%

30%

Regionalna
Subregionalna
Lokalna

Bazując na dostępnych atrakcjach w w/w
grupach można przypuszczać, że młodzież i studenci zwiedzający Subregion Zachodni będą pochodzić w większości z subregionu (około 46%) i z Subregionu (30%), a także z całego kraju,
pobliskich miejscowości i zza granicy czeskiej – odpowiednio 8, 9 i 5%.

6.

Turysta kulinarny – kulinaria od
zawsze towarzyszą każdej podróży
turystycznej. Jest to nie tylko zwykłe
16%
21%
jedzenie na talerzu, ale również
Międzynarodowa
bardzo ważny aspekt kulturowy,
Krajowa
mówiący wiele o dziejach i tradycjach regionu. Od pewnego czasu
Transgraniczna
panuje moda na uprawianie turyRegionalna
styki kulinarnej, a Subregion Zachodni Województwa Śląskiego,
Subregionalna
dzięki swojej kulturze i historii, ma
Lokalna
wiele dań w swojej ofercie, których
63%
nie spotkamy w żadnym innym zakątku świata. Na Zachodnim Śląsku
znajdują się również 4 restauracje
ze Szlaku Śląskich Smaków, dające ponad 4 dni prawdziwej uczty dla podniebienia turysty kulinarnego.

Turystę kulinarnego zainteresują przede wszystkim atrakcje kulinarne, a także wydarzenia i
obyczaje. Bazując na dostępnych atrakcjach w w/w grupach można przypuszczać, że 63% turystów kulinarnych w Subregionie Zachodnim będzie pochodzić z regionu, 21% z całego kraju, a
16% z terenu Subregionu.
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Wnioski diagnostyczne
o
o

We wszystkich opisanych grupach docelowych przeważają turyści regionalni lub z obszaru Subregionu.
Najwięcej turystów międzynarodowych będzie prawdopodobnie wśród turystów aktywnych i kulturowych,
pochodzących z obszarów transgranicznych – wśród turystów aktywnych oraz młodzieży i studentów, a
turystów krajowych – wśród turystów kulinarnych, uczestników wydarzeń i turystów familijnych.
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9. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT stanowi podstawowe narzędzie analityczne wykorzystywane do analizy strategicznej i oceny potencjału przedsięwzięcia. Służy ona porządkowaniu zebranych informacji oraz
ich analizie, w celu określenia możliwie najbardziej trafnego określenia trafnej strategii działania.
Sama nazwa „SWOT” stanowi akronim od angielskich czterech słów nazywających składowe
elementy narzędzia: Strengths (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i
Threats (zagrożenia). Głównym zastosowaniem SWOT jest wykonanie rozpoznania wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia, a co za tym idzie – zapoczątkowania pierwszego etapu analizy
strategicznej. Umożliwia wykorzystanie zgromadzonej wiedzy tak, by wykreować strategię
działania opartą na wykorzystaniu silnych stron i szans, a zarazem eliminowaniu lub redukcji zagrożeń i słabych stron. Analiza SWOT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego została wykonana w kilku krokach, które pozwolą maksymalnie wykorzystać zebraną wiedzę do procesu planowania strategicznego.
Pierwszym krokiem było wylistowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wpływających na rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim. Listę czynników stworzono w procesie konsultacji z Zamawiającym na podstawie przeprowadzonej diagnozy uwarunkowań zewnętrznych i
wewnętrznych, analizy zasobów turystycznych Subregionu i ich atrakcyjności oraz informacji uzyskanych podczas warsztatów z ekspertami.
Drugim, ważnym krokiem było rangowanie istotności poszczególnych czynników. Odbyło się ono
za pomocą przeprowadzonego badania ankietowego, gdzie na pięciostopniowej skali Likerta
respondenci określali wagę poszczególnych czynników. Badanie zostało przeprowadzone w
grupie 12 ekspertów bezpośrednio związanych z Subregionem Zachodnim Województwa Śląskiego. Z poszczególnych ocen wyciągnięto średnią, która wskazuje na wagę, jaką należy przykładać do danego czynnika w procesie planowania strategicznego.
Wszystkie czynniki SWOT zostały uszeregowane w hierarchii od najważniejszych do najmniej
istotnych. Dopiero tak przygotowane dane dają możliwość trafnego wnioskowania w procesie
planowania strategicznego.
Jako najistotniejsze silne strony Subregionu Zachodniego można postrzegać obszary przyrodnicze i rzeki, które dają przede wszystkim szerokie możliwości rozwoju turystyki wodnej i rekreacji,
a także ciągle rozwijaną ofertę szlaków rowerowych.
Z kolei do najsilniej oddziaływujących słabych stron zaliczono przede wszystkim brak spójnej i
wzajemnej promocji oraz brak przemyślanej oferty turystycznej skierowanej do konkretnych
segmentów odbiorców. Badani eksperci dostrzegają także wysokie znaczenie zanieczyszczeń
powietrza w miastach Subregionu Zachodniego.
Szans rozwoju należy upatrywać w szczególności we wzroście zainteresowania aktywnym wypoczynkiem wśród Polaków, możliwości zainteresowania turysty czeskiego ofertą regionu czy też w
modzie na produkty regionalne i rękodzieło.
Jako główne zagrożenia, stojące na przeszkodzie w rozwoju turystyki w Subregionie Zachodnim,
wskazano brak rozpoznawalności obszaru, brak świadomości przeciętnego Polaka o podziale
Śląska na subregiony. Wysoko oceniono także negatywny wpływ stereotypów o Śląsku jako obszarze wyłącznie przemysłowym.
W poniższej analizie w celu zrównania liczebności każdej z grup czynników pominięte zostały
najniżej ocenione czynniki z każdej kategorii – silne strony: Baza noclegowa rozwinięta w stopniu
dopasowanym do potrzeb rynku, Bogata oferta parków rozrywki i parków wodnych (oferta familijna); słabe strony: Brak standardów dotyczących infrastruktury turystycznej, oznakowania i
promocji na terenie Subregionu, szanse: Modne podróżowanie w duchu slow, Rosnący trend lokalności w turystyce.
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Tabela 8 Silne i słabe strony Subregionu Zachodniego

CZYNNIKI ENDOGENICZNE
lp.

Silne strony

Średnia
ocena

lp.

Słabe strony

Średnia
ocena

1

Cenne obszary przyrodnicze (m.in.
Brama Morawska, Pojezierze Palowickie, Zalew Rybnicki)

4,50

1

Brak spójnej i wzajemnej promocji
obszaru (np. na stronach internetowych starostw i miast)

4,25

2

Rzeki odpowiednie do organizacji
spływów kajakowych (Ruda, Olza,
Odra)

4,42

2

Brak przemyślanej oferty turystycznej skierowanej do konkretnych
segmentów odbiorców (poza informatorem dla rodzin z dziećmi)

4,08

3

Szeroka oferta szlaków rowerowych o poprawiającej się infrastrukturze

4,33

3

Wysokie zanieczyszczenie powietrza - Rybnik i Wodzisław Śląski
znajdują się w pierwszej 15. najbardziej zanieczyszczonych miast w
Europie (WHO, 2018)

4,08

4

Transgraniczne położenie sprzyjające tworzeniu wspólnych ofert

4,25

4

Brak ukierunkowania na promocję
oferty turystycznej po stronie czeskiej oraz niedostateczne przygotowanie materiałów promocyjnych
dla Czechów

4,00

5

Bogate dziedzictwo kulturowe obyczajowość oraz kulinaria

4,25

5

Brak wspólnych planów inwestycyjnych w zakresie rozwoju oferty
turystycznej i infrastruktury (np.
szlaków rowerowych, kajakowych
czy tematycznych)

3,92

6

Zielony Śląsk – pas lasów ciągnący się na północy Subregionu

4,25

6

Niski wskaźnik wykorzystania miejsc
noclegowych w porównaniu ze
Śląskiem i Polską

3,91

7

Dobra dostępność komunikacyjna
(A1, A4, bliskość lotnisk, kolej)

4,17

7

Niewystarczające informacje dot.
szlaków rowerowych na poziomie
Subregionu

3,83

8

Szeroka oferta wydarzeń kulturalnych (imprezy w miastach, imprezy sportowe)

4,08

8

Brak zbadanych preferencji turystycznych mieszkańców Śląska oraz
Czechów

3,83

9

Integracja oferty w ramach szlaków regionalnych (Zabytków
Techniki, Śląskie Smaki) oraz transregionalnych (Szlak Architektury
Drewnianej)

3,75

9

Niedostępność wielu obiektów dla
turysty (np. zamki) lub brak wystarczającej informacji o dostępności
(np. kościoły na Szlaku Architektury
Drewnianej)

3,75

1
0

Interesujące atrakcje (zabytki i
szlaki) nawiązujące do górniczych
tradycji regionu

3,50

10 Niedostateczna komercjalizacja
oferty regionu np. przez lokalnych
touroperatorów

SUMA

41,5

3,58

SUMA

39,23

SALDO CZYNNIKÓW ENGOGENICZNYCH

2,27
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Tabela 9 Szanse i zagrożenia stojące przed Subregionem Zachodnim

CZYNNIKI EGZOGENICZNE
lp.

Szanse

Średnia
ocen

lp.

Zagrożenia

Średnia
ocen

1

Wzrost zainteresowania aktywnym
wypoczynkiem wśród Polaków

4,42

1

Brak rozpoznawalności subregionu

4,50

2

Możliwość zainteresowania turysty
czeskiego ofertą regionu

4,33

2

Brak świadomości przeciętnego
Polaka o podziale Śląska na Subregiony

4,25

3

Moda na produkty regionalne i
rękodzieło

4,17

3

Utrwalony stereotyp Śląska jako
obszaru wyłącznie przemysłowego
i tym samym nieatrakcyjnego

4,00

4

Ściślejsza integracja z ofertą turystyczną regionu śląskiego

4,00

4

Konkurencja ze strony pozostałych
subregionów woj. śląskiego oraz
regionów czeskich i polskich

3,92

5

Obecność międzynarodowego
szlaku EuroVelo R4

3,92

5

Ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania

3,75

6

Wzrost zamożności społeczeństwa i
tym samym popytu na usługi turystyczne

3,83

6

Brak zainteresowania Subregionem
jako miejscem wypoczynku wśród
mieszkańców Aglomeracji Śląskiej

3,67

7

Lepsze wykorzystanie poprawiającej się dostępności komunikacyjnej

3,83

7

Brak zainteresowania regionem
wśród potencjalnych inwestorów

3,50

8

Rosnąca popularność turystyki kulinarnej

3,75

8

Zmiany klimatyczne (np. nieprzewidywalność stanu wody w rzekach)

3,25

9

Możliwość ubiegania się o środki z
UE na realizację projektów turystycznych

3,75

9

Brak chęci współpracy transgranicznej ze strony czeskiej

2,83

1
0

Niedziele wolne od handlu

3,50

10 Popularność turystyki zakupowej
wśród Czechów na terenie subregionu

SUMA

39,5

2,67

SUMA

36,34

SALDO CZYNNIKÓW EGZOGENICZNYCH

3,16

Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT można stwierdzić, że silne strony dominują nad
słabymi stronami Subregionu Zachodniego, a w otoczeniu szanse przeważają nad zagrożeniami.
Dlatego zastosowana powinna zostać tzw. strategia agresywna (maxi-maxi) polegająca na jak
najlepszej ekspozycji i rozwoju silnych stron oraz możliwie maksymalnym wykorzystaniu istniejących szans. Przeprowadzona w taki sposób analiza SWOT pozwoliła na uporządkowanie i potwierdzenie wcześniej zebranych informacji i wyciągniętych z nich wniosków. Na tej podstawie w
kolejnym kroku wyznaczone zostaną cele strategiczne i operacyjne służące rozwojowi turystyki w
Subregionie Zachodnim.
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10. SFORMUŁOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH
Inspirując się strategiami rozwoju turystyki z innych obszarów i programami rozwoju turystyki (w
tym Programem Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+) wyznaczono 3 obszary
priorytetowe, którym przypisane zostały konkretne cele strategiczne i operacyjne.
Tabela 10 Obszar priorytetowy I. Produkt turystyczny

Cele strategiczne
1. Rozwój oferty turystyki kulinarnej

Cele szczegółowe
1. Utworzenie atrakcji opartej na raciborskich
piernikach
2. Organizacja cyklicznych imprez o charakterze kulinarnym
3. Stworzenie szlaku po miejscach wytwarzania kulinariów

2. Zwiększenie dostępności oferty

1. Stworzenie tematycznych produktów turystycznych (np. nasze jodło)
2. Wzmocnienie informacji dot. dostępności
obiektów (m.in. obiektów sakralnych na Szlaku
Architektury Drewnianej)

3. Rozwój oferty turystyki aktywnej

1. Opracowanie interaktywnej mapy szlaków
rowerowych i pieszych we współpracy z Czechami
2. Poprawa przebiegu tras kajakowych
3.

Tabela 11 Obszar priorytetowy II. Infrastruktura

Cele strategiczne
1. Atrakcyjna infrastruktura turystyczna

Cele szczegółowe
1. Przystosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego (np. zamków i pałaców) na potrzeby
ruchu turystycznego
2. Poprawa oznakowania szlaków pieszych i
rowerowych
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Tabela 12 Obszar priorytetowy III. Promocja

Cele strategiczne
1. Wspólna promocja

Cele szczegółowe
1. Stworzenie wspólnej strategii komunikacji
marketingowej
2. Tworzenie wspólnych folderów tematycznych
3. Popularyzacja marki Subregionu Zachodniego na stronach internetowych poszczególnych gmin

2. Marka kulinarna

1. Utworzenie listy miejsc ze wskazaniem dostępności konkretnych produktów regionalnych
2. Remigiusz Rączka twarzą regionalnych
kulinariów

3. Współpraca z Śląską Organizacją Turystyczną
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11. WSKAZANIE POTENCJALNYCH OFERT OBSZARU SUBREGIONU, SUBPRODUKTÓW DLA RÓŻNYCH GRUP ODBIORCÓW
W niniejszym rozdziale zaproponowane zostaną tematyczne oferty turystyczne Subregionu dla
różnych grup docelowych. Oferty będą przyciągać potencjalnych turystów, którzy cechują się
różnymi zainteresowaniami i oczekiwaniami względem regionu.
Inspiracją dla poniższych ofert były oferty i sposoby ich prezentacji w kilku największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, a także aplikacja z trasami turystycznymi Footsteps. Inspiracje zostały ujęte w ramach rozdziału „Dobre praktyki”
Poniżej znajduje się propozycja tematycznych ofert Subregionu Zachodniego wraz z krótkim opisem i przykładowymi atrakcjami w ramach oferty oraz propozycja ofert tzw. city break, czyli
krótkich wyjazdów zazwyczaj weekendowych, których celem jest miasto o bogatej ofercie kulturalnej i rekreacyjnej.
Sugeruje się, aby oferty były przedstawiane na stronie internetowej Subregionu Zachodniego i
w folderach promujących obszar.

11.1. OFERTY TEMATYCZNE
najlepsze z najlepszych
Oferta „najlepsze z najlepszych” zbiera atrakcje o
największym potencjale, które zainteresują zarówno
turystę krajowego, jak i zagranicznego – z Czech i
nie tylko. Atrakcje są zróżnicowane tematycznie,
dlatego oferta ta przypadnie do gustu szerokiemu
gronu odbiorców, którzy będąc już w Subregionie
wybiorą pozostałe atrakcje według swoich preferencji.
 Muzeum Ognia w Żorach
 Żelazny Szlak Rowerowy
 Szlak Wież Widokowych Euroregionu
Silesia
 Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim
 Meandry Odry
 Zalew Rybnicki
 Zamek Piastowski w Raciborzu
 Ryjek – Rybnicka Jesień Kabaretowa
 Szlak Kulinarny Śląskie Smaki
 Szlak Zabytków Techniki
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hałdy aktywności
Oferta „hałdy aktywności” skierowana jest do turystów aktywnych. Poprzez przemierzanie Subregionu
pieszo lub rowerem będą oni mogli poznać także
inne oferty i atrakcje znajdujące się pry szlakach.
 Żelazny Szlak Rowerowy
 Trasy Rowerowa Wzdłuż Meandrów Odry i
Olzy w Gminie Krzyżanowice
 Szlak Wież Widokowych Euroregionu Silesia
 Szlak Imienia Młodości J.Von Eichendorffa
 Szlak Imienia Husarii Polskiej
 Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” w
Wodzisławiu Śląskim
 Zalew Rybnicki
 Pływadło

historyczny wehikuł czasu
„historyczny wehikuł czasu” to swoista podróż w
czasie – turysta zainteresowany historią przeniesie
się w czasie nawet do średniowecza.Żelazny Szlak
Rowerowy
 Szlak Imienia Husarii Polskiej
 Zamek Piastowski w Raciborzu
 Pocysterski Zespół Klasztornopałacowy w Rudach
 Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu
Śląskim
 Muzeum w Rybniku
 Raciborski Festiwal Średniowieczny
 Schron Bojowy „Wawok” w Rybniku
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górnikiem być
Bogaty w tradycje górnicze Subregion Zachodni
powinien udostępniać turystom także zbiorczą ofertę
dotyczącą właśnie górnictwa. Wybierając atrakcje z
oferty „górnikiem być” turysta pozna realia życia i
pracy górników.
 Szlak Zabytków Techniki
 Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku
 Kolej Wąskotorowa w Rudach
 Familoki w Czerwionce-Leszczynie
 Muzeum w Rybniku
 Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego

dziki Zachód
„dziki Zachód” to oferta skierowana głównie do
turysty familijnego o konkretnym motywie przewodnim.
 Twin Pigs w Żorach
 Wioska Indiańska Mato w Tworkowie
 „Rancho Western” w Gorzycach
 Stajnia Na Stawach w Bełsznicy
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wodne eldorado
„wodne eldorado” to wszystkie aktywności wodne w
jednym miejscu. Oferta skierowana jest to turystów
aktywnych.
 Zalew Rybnicki
 Akweny Wodne w Olzie
 Rzeka Ruda
 Rzeka Odra
 Rzeka Olza

chichraj się razem z nami
„chichraj się razem z nami” to oferta dla turystów
poszukujących rozrywki – zarówno podczas wydarzeń, jak i w parkach rozrywki.
 Ryjek – Rybnicka Jesień Kabaretowa
 Festiwal Intro w Raciborzu
 Reggae Festiwal w Wodzisławiu
 Fly Park w Radlinie
 Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” w
Wodzisławiu Śląskim
 Twin Pigs w Żorach
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Śląsk od podszewki
Dzięki ofercie „Śląsk od podszewki” turysta kulturowy pozna tradycje i kulinaria typowe dla Śląska i
Subregionu.
 Zamek Piastowski w Raciborzu
 Muzeum Ognia w Żorach
 Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach
 Święto Ogniowe w Żorach
 Gwara Laska
 Dziyń Godki Ślonskij
 Wielkanocna Procesja Konna w Bieńkowicach, Pietrowicach Wielkich i Zawadzie
Książęcej
 Festiwal Moczki i Makówki w Wodzisławiu
 Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

nasze jodło
„nasze jodło” to oferta skierowana do turystów kulinarnych pragnących poznać Śląskie smaki.
 Szlak Kulinarny Śląskie Smaki
 Festiwal Moczki i Makówki w Wodzisławiu
 Browar Raciborski
 Restauracja Remigiusza Rączki
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mistrzowskie połączenie: Polska i Czechy
Oferta „mistrzowskie połączenie: Polska i Czechy”
wykorzystuje transgraniczny charakter Subregionu i
gromadzi atrakcje, które zainteresują zarówno Polaków, jak i Czechów.
 Żelazny Szlak Rowerowy
 Szlak Wież Widokowych Euroregionu Silesia
 Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich”
 Ogród Botaniczny Arboretum Bramy Morawskiej
 Olza
 Meandry Odry
 Zamek Piastowski w Raciborzu
 Pocysterski Zespół Klasztorno-pałacowy w
Rudach
 Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim

rodzinne podróże małe i duże
Oferta „rodzinne podróże małe i duże” skierowana
jest do całych rodzin, które znajdą w niej atrakcje
przystosowane specjalnie dla nich.
 Astrolab w Czernicy
 Muzeum Ognia w Żorach
 Zalew Rybnicki
 Fly Park w Radlinie
 Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”
w Wodzisławiu Śląskim
 Park Sensoryczny Rosa w Rydułtowach
 Twin Pigs w Żorach
 Trasy Rowerowa Wzdłuż Meandrów Odry
w Olzy w Gminie Krzyżanowice
 Festiwal Raciborskiej Ulicy
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wiedzobranie na wesoło
„wiedzobranie na wesoło” to oferta edukacyjna
skierowana głównie do zorganizowanych grup
szkolnych. Podczas wycieczki po Subregionie dzieci i
młodzież poznają historię obszaru, ale i także będą
się dobrze bawić w interaktywnych muzeach czy
parkach rozrywki.
 Szlak Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich
 Fly Park w Radlinie
 Wioska Indiańska Mato w Tworkowie
 Zamek Piastowski w Raciborzu
 Etno Muzeum Zaczarowana Chata
 „Nastawnia” w Jastrzębiu-zdrój
 Centrum Edukacji Ekologicznej w Jastrzębiuzdrój
 Ośrodek Edukacyjny im. Juliusza Rogera Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach
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11.2. OFERTY CITY BREAK

CITY BREAK W RACIBORZU

Zamek Piastowski w Raciborzu

Browar Raciborski

H2Ostróg w Raciborzu

Arboretum Bramy Morawskiej

Dojazd: 40-70 km od Aglomeracji (w zależności od miasta), czas dojazdu: 1-1,5h. Trasa prowadzi przez Rudy – można się po drodze zatrzymać i skorzystać z kolejki wąskotorowej. Wycieczka na 1 lub 2 dni.

Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

166

CITY BREAK W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Pałac Dietrichsteinów

Kąpielisko Balaton

Park Trzy Wzgórza

Restauracja Rączka Gotuje

Dojazd: 50-70 km od Aglomeracji (w zależności od miasta), czas dojazdu: 40 min-1h. Wycieczka raczej na 1 dzień.
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CITY BREAK W RYBNIKU

Dojazd: 25-60 km od Aglomeracji (w zależności od miasta), czas dojazdu: 0,5-1h. Wycieczka
raczej na 1 dzień.

CITY BREAK W ŻORACH
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Dojazd: 40-60 km od Aglomeracji (w zależności od miasta), czas dojazdu: 40 min - 1h. Wycieczka na 1 lub 2 dni.

CITY BREAK W JASTRZĘBIU-ZDRÓJ

Dojazd: 40-60 km od Aglomeracji (w zależności od miasta), czas dojazdu: 40 min - 1h. Wycieczka na 1 dzień.

Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

169

12. OKREŚLENIE MODELU ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ W SUBREGIONIE
Rozwój turystyki i produktów turystycznych Subregionu Zachodniego wymaga przede wszystkim
wprowadzenia systemowych rozwiązań, które pozwolą na współpracę samorządów z przedsiębiorcami. Obecnie funkcjonująca grupa robocza ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego powinna rozszerzyć swoje struktury o dodatkowe podgrupy, których działalność poświęcona byłaby rozwojowi i promocji konkretnych produktów i ofert turystycznych. Poniżej przedstawiono propozycję pięciu podgrup – każda z nich skupiona na innej ofercie tematycznej: aktywnej, historycznej, rozrywkowo-kulturalnej, transgranicznej i edukacyjnej. Członkami podgrupy
powinni być przedsiębiorcy, których ofertę można zaliczyć do przynajmniej jednej z wymienionych kategorii. Członkostwo w podgrupach dałoby przedsiębiorcom możliwość uczestnictwa w
warsztatach z zakresu rozwoju oferty turystycznej Subregionu oraz możliwość zabrania głosu w
sprawach związanych z rozwojem turystyki. Do zadań każdej z podgrupy można zaliczyć: rozwój produktów turystycznych w danej kategorii m.in. poprzez tworzenie wspólne oferty i jej
promocję do określonych grup docelowych.
Rysunek 1 Propozycja podgrup dedykowanych ofertom tematycznym

Grupa robocza ds. promocji turystycznej
Subregionu Zachodniego
podgrupa ds. promocji produktów turystycznych z kategorii oferta
aktywna
• wodne eldorado
• hałdy aktywności

podgrupa ds. promocji produktów turystycznych z kategorii oferta
historyczna
• historyczny wehikuł czasu
• górnikiem być

podgrupa ds. promocji produktów turystycznych z kategorii oferta
rozrywkowo-kulturalna
• chichraj się razem z nami
• Śląsk od podszewki
• nasze jodło

podgrupa ds. promocji produktów turystycznych z kategorii oferta
transgraniczna
• mistrzowskie połączenie: PL CZ

podgrupa ds. promocji produktów turystycznych z kategorii oferta
edukacyjna
• dziki zachód
• rodzinne podróże małe i duże
• wiedzobranie na wesoło
Źródło: opracowanie własne
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