- Projekt Uchwała Nr XLVII / /2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie: przyj cia Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla powiatu
wodzisławskiego na lata 2006-2013.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z pó niejszymi zmianami)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co nast puje:
§1
Przyj
dokument pod nazw „Program Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla powiatu
wodzisławskiego na lata 2006-2013”, w brzmieniu stanowi cym zał cznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Wodzisławskiego.
§3
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XLVII /

/2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie przyj cia Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla powiatu
wodzisławskiego na lata 2006 – 2013.

Wychodz c

naprzeciw

oczekiwaniom

organizacji

pozarz dowych

oraz

gmin,

formułowanym mi dzy innymi podczas wspólnych prac nad „Przewodnikiem Turystycznym
Pogranicza Wodzisławski – Karwi skiego”, Zarz d Powiatu Wodzisławskiego na
posiedzeniu w dniu 12 pa dziernika 2005 r. zdecydował o przyst pieniu do prac nad
przygotowaniem „Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla powiatu wodzisławskiego na
lata 2006 – 2013”. W dniu 20 grudnia 2005 roku, została podpisana umowa pomi dzy
Powiatem Wodzisławskim, a p. Waldemarem Szendera reprezentuj cym „ ywokost sc.
Centrum Usług rodowiskowych” na przygotowanie Programu.
Prace nad Programem odbywały si mi dzy innymi w ramach spotka warsztatowych,
w trakcie których zainteresowani przedstawiciele organizacji pozarz dowych, biznesu
i samorz dów mieli okazj wnie

swoje propozycje do tworzonego Programu. Nadmieni

nale y, e Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego umo liwia tworzenie odpowiednich
programów, które odnosz c si do Strategii, zajmuj si programowaniem działa w ró nych
obszarach aktywno ci.
Program Rozwoju Turystyki i Rekreacji pozwoli na ukierunkowanie działa zwi zanych
z rozwojem rekreacji i turystyki, b dzie równie stanowił ułatwienie dla beneficjentów
społecznych i przedsi biorców i gmin w ubieganiu si o rodki zewn trzne skierowane na
działalno

zwi zan

z

turystyk

i

rekreacj .

Przedstawiony

Radzie

Powiatu

Wodzisławskiego Program jest owocem wspólnych prac samorz dów, organizacji
pozarz dowych i przedsi biorców, tworzony był na zasadzie partnerskiej z my l o wspólnej
realizacji z korzy ci dla Powiatu Wodzisławskiego.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Strategii i Rozwoju Powiatu
/-/ mgr Donata Mali ska
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Program rozwoju turystyki i rekreacji dla powiatu wodzisławskiego

O Taeler weit, o Hoehen,
O schoenen, groenen Wald
Du Meiner Lust und Wehen
Andaechtger Aufenthalt!
Da draussen, stets betrogen,
Saust die geschaeftge Welt,
Schlag noch einmal die Bogen
Um mich, du gruenes Zelt.
W wozy i kotliny,
Zielono mgławy bór,
O, rdzawe jarz biny,
Jak zmy lony chór,
wiat, wiecznie zadurzony,
Miele w ród wartkich kół,
Obym twój strop zielony,
Nad senn skroni czuł.
Joseph von Eichendorff
Fragment wiersza „Po egnanie” („Abschied”) w tłumaczeniu Stefana Napierskiego
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1.

WPROWADZENIE
yjemy w czasach, kiedy ludzie coraz ch tniej si gaj do swoich korzeni. W dobie
globalizacji zwi ksza si

znaczenie dziedzictwa kulturowego, historycznego

i przyrodniczego Małych Ojczyzn, w których mieszkamy i pracujemy. Jednocze nie
odchodzi si

od stereotypu turystyki pojmowanej przez pryzmat kurortów

nadmorskich i górskich.
Oba zjawiska jak w soczewce skupiaj
dynamicznie powstaj
wydawane s

si

w powiecie wodzisławskim. To tutaj

kolejne stowarzyszenia kultywuj ce lokalne tradycje,

rozmaite publikacje dokumentuj ce histori

i kultur

Ziemi

Wodzisławskiej. Dzi ki nim wiadomo na przykład, e na terenie powiatu znajduj si
cenne zabytki kultury przemysłowej. Równie tutaj organizowane s imprezy, które
zasi giem wybiegaj

daleko poza granice powiatu, jak chocia by Picnic Country

odbywaj cy si w malowniczej scenerii Szwajcarii Czy owickiej. Wizytówk powiatu
s

tak e dwa pr

ne o rodki pielgrzymkowe – w Pszowie i Turzy

l skiej, do

których regularnie przybywaj pielgrzymi z zagranicy. W dolinach Odry i Olzy władze
samorz dowe przy współpracy z s siadami z Republiki Czeskiej planuj
u eglownienie obu rzek i licznych akwenów - „Wenecja północnomorawska” nabiera
coraz bardziej realnych kształtów. W ko cu stosunkowo nowym, ale niezwykle
cennym zjawiskiem, jest działalno

przedsi biorców, którzy obrali profil działalno ci

turystycznej i agroturystycznej i z tymi dziedzinami gospodarowania wi

swoj

przyszło .
A to wszystko odbywa si w kontek cie rozpoczynaj cej si budowy autostrady A1.
Warto

podkre li ,

e

w

zdecydowanej

wi kszo ci,

społeczno

wodzisławskiego postrzega ten proces jako szans , równie

powiatu

- a mo e przede

wszystkim - pod k tem rozwijania turystyki.
W zwi zku z powy szym inicjatywa władz powiatu, by stworzy Program Rozwoju
Turystyki i Rekreacji w powiecie wodzisławskim wydaje si
Zadaniem programu jest usystematyzowa

i poł czy

wyj tkowo cenna.

w propozycj

produktu

turystycznego rozproszone dot d aktywno ci mieszka ców. Produktu, który b dzie
atrakcyjny zarówno dla turystów zewn trznych jak i wewn trznych, na co chcemy
zwróci w opracowaniu szczególn uwag .
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W du ym uproszczeniu mo na powiedzie ,

e program zawiera diagnoz

stanu

obecnego, wizj , priorytety i kierunki rozwoju turystyki w powiecie na lata 2006 2013. Podkre li jednak nale y, e opracowanie daje odpowied nie tylko na pytanie
„co robi ”, ale i „jak robi ”. Dlatego w programie zapisane zostały konkretne projekty.
Przyj to tu zasad , e za ka dym projektem stoi konkretna instytucja lub osoba,
która we mie na siebie odpowiedzialno

za jego realizacj .

Strategia powstała pod kierunkiem zespołu eksperckiego, jednak rzeczywistymi
autorami opracowania s

przedstawiciele samorz du, instytucji, stowarzysze ,

a tak e osoby prywatne, które brały aktywny udział w warsztatach strategicznych.
Podczas tych spotka

wspólnie dochodzili my do tego, w jakim kierunku rozwój

turystyki w powiecie powinien zmierza . Analiza pogł biona została przez
dodatkowe konsultacje z zainteresowanymi stronami, a tak e wizyty terenowe,
których warto

okazała si nieoceniona.

Opracowanie Programu jest dopiero pocz tkiem drogi do zbudowania unikalnego
produktu turystycznego. Dlatego dostrzegamy potrzeb

współpracy wszystkich

podmiotów samorz dowych, społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju
turystyki w powiecie wodzisławskim. Jednocze nie program pozostaje dokumentem
otwartym, który mo e by
konieczno

uzupełniony o nowe projekty. Widzimy równie

dalszego zgł biania projektów m.in. poprzez tworzenie studiów

wykonalno ci niezb dnych do aplikacji o fundusze Unii Europejskiej na lata 20072013.
Na zako czenie wa na - naszym zdaniem - refleksja. W krajach Unii Europejskiej,
w których turystyka jest jednym z głównych sektorów gospodarki, głównym celem
rozwoju turystyki nie jest li tylko zwi kszanie dochodów mieszka ców, ani
polepszanie warunków pobytowych dla turystów. Nadrz dnym celem rozwoju
turystyki jest zwi kszenie społecznego zadowolenia, integracji mieszka ców
z miejscem, w którym przyszło im y i pracowa . Wierzymy, e równie w powiecie
wodzisławskim wdro enie Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji przyczyni si do
zwi kszenia poczucia przynale no ci mieszka ców do swojej Małej Ojczyzny.
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2.

ZAŁO ENIA DO PROGRAMU

Wobec „Programu rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie wodzisławskim”
postawiono szereg oczekiwa , które mo na podzieli na dwie główne grupy:
oczekiwania dotycz ce tre ci i formy dokumentu,
oczekiwania odnosz ce si

do efektów dostarczanych w wyniku realizacji

programu.
Opracowuj c dokument doło ono wszelkich stara , aby odzwierciedlał on szerok
wiedz

na temat uwarunkowa

rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie

wodzisławskim. Osi gni to to dzi ki wykorzystaniu wielu ró nych ródeł informacji
oraz poprzez prowadzenie konsultacji społecznych z przedstawicielami wszystkich
gmin i reprezentantami wielu

rodowisk. „Program” został skonstruowany wokół

trzech głównych bloków merytorycznych:
analizy sytuacji i perspektyw rozwojowych turystyki i rekreacji w powiecie
i w jego otoczeniu,
celów rozwoju turystyki i rekreacji oraz po

danych skutków dla powiatu

wodzisławskiego,
kierunków i projektów wdra aj cych program.
Zawarto

merytoryczna i strona formalna dokumentu stanowi dobr podstaw dla

uzyskania nast puj cych efektów:
wł czenia podmiotów lokalnych do realizacji działa

w zakresie turystyki

i rekreacji,
przedsi biorczego wykorzystania potencjałów powiatu, które mog

stanowi

podstaw dla kreowania oferty turystycznej,
zbudowania wyró ników turystyczno-rekreacyjnych powiatu.
Nie mo na oczekiwa , e turystyka i rekreacja to dziedziny, które w bliskiej, a nawet
dalszej przyszło ci zdominuj
dziedziny, które stanowi

struktur

gospodarcz

powiatu. Mog

to by

jedynie uzupełnienie tej struktury. Z punktu widzenia

rozwoju powiatu wodzisławskiego wa ne s jednak tak e inne efekty, a zwłaszcza
uznanie, e:
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turystyka i rekreacja mog

sta

si

swego rodzaju kołem zamachowym dla

rozwoju aktywno ci mieszka ców powiatu w dziedzinie gospodarki; cz

usług

turystycznych nie wymaga znacz cych nakładów finansowych lub te

mo e

bazowa

na posiadanych zasobach, które nale y jedynie dostosowa

do

oczekiwa osób odwiedzaj cych; ponadto, wiele aktywno ci społecznych mo e
stanowi podstaw dla rozwoju oferty turystycznej;
turystyka i rekreacja mog

na nowo ukształtowa

wizerunek powiatu,

wyeksponowa atuty rodowiskowe i historyczne powiatu;
rozwój turystyki i rekreacji, odczuwalne zainteresowanie ofert mog pomóc we
wzmacnianiu zwi zków mieszka ców ze swoimi miejscowo ciami, budowa
patriotyzm lokalny i dum z tradycji i potencjałów swojej Małej Ojczyzny.
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3.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI
W POWIECIE WODZISŁAWSKIM

Usytuowanie i uwarunkowania geograficzne
Przyrodniczy potencjał powiatu wodzisławskiego
Kulturowy i historyczny potencjał powiatu wodzisławskiego
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna w powiecie wodzisławskim
Działalno ci turystyczne i rekreacyjne realizowane w powiecie wodzisławskim
Zestawienie uwarunkowa rozwoju turystyki – analiza SWOT

3.1. USYTUOWANIE I UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE
Powiat wodzisławski zajmuje powierzchni
powierzchni województwa

286,9 km2, co stanowi około 5%

l skiego. Obszar zamieszkiwany jest przez 156 tys.

mieszka ców (zaledwie 2.02 % ludno ci całego województwa l skiego). W jego
skład wchodz miasta: Wodzisław, Radlin, Rydułtowy, Pszów oraz gminy wiejskie
Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana.
Pod wzgl dem poło enia (w klasyfikacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego)
analizowany obszar zajmuje graniczne poło enie pomi dzy podprowincjami:
Wy yna

l sko-Krakowska (makroregion Wy yna

l ska), podprowincj

Nizina

l ska (Równina Opolska), Podkarpacie Północne (Kotlina Ostrawska).
W obr bie Wy yny

l skiej (461.1) analizowany obszar obejmuje mezoregion

Płaskowy

Rybnicki (461.15); w obr bie Niziny

l skiej (325.2) – mezoregion

Płaskowy

Głubczycki (325.21); w obr bie Kotliny Ostrawskiej (571.1) dwa

mezoregiony Dolina Odry (571.11), Podgórze Karwi skie (571.12).
Najwi ksza cz
wysoko

powiatu le y na Płaskowy u Rybnickim, który wypi trza si

od 220 do 260 m npm. Tutaj znajduj

si

równie

na

zło a w gla

kamiennego eksploatowane przez kopalnie zlokalizowane na terenie powiatu lub w
jego bezpo rednim s siedztwie.
Czwartorz dowa

rze ba

terenu

jest

wynikiem

nało enia

si

elementów

wcze niejszych z procesami glacjalnymi i postglacjalnymi na tym terenie. W wyniku
tych procesów Płaskowy Rybnicki został wy łobiony gł bokimi jarami spływowymi.
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S

one w wielu miejscach nienaruszone ze wzgl du na niedost pno

zboczy.

Rozwin ły si tutaj jedyne w swoim rodzaju gr dy rodkowoeuropejskie.
Płaskowy Głubczycki stanowi zachodni

granic

powiatu wodzisławskiego. Jego

lokaln minimaln kulminacj jest dolina Odry. Znajduje si ona na wysoko ci 180 –
170 m npm.
Dolina Odry stanowi południowo-zachodni kraniec powiatu. Le y tutaj najni ej
w Polsce poło ona cz

górnej Odry - 180 m npm. W północnej cz

ci

mezoregionu Olza wpływa do Odry tworz c malownicze widły rzeczne.
Podgórze Karwi skie stanowi fragment południowy powiatu wodzisławskiego.
Zalegaj tutaj zło a karbo skie. Jest to teren lekko fałdowany, na rze b którego
miało wpływ czoło (morena czołowa) lodowca karpackiego.

3.2. POTENCJAŁ PRZYRODNICZY
Wykorzystanie powierzchni
Powierzchnia le na stanowi 27,9% powierzchni powiatu. Lasów jest znacznie mniej
ni

wynosi

rednia krajowa ( redni wska nik lesisto ci w Polsce wynosi 38%).

Jednak kondycja drzewostanu jest stosunkowo dobra. Dobry jest równie

skład

gatunkowy w fitocenozach: buczyny, olsy, gr dy. Na składowiskach pogórniczych
jest prowadzona rekultywacja zmierzaj ca w kierunku le nym.
Powierzchnia u ytków rolnych wynosi 32,4 % powierzchni analizowanego powiatu.
Rozkład u ytków rolnych w poszczególnych gminach pozostaje odwrotnie
proporcjonalny do wska nika lesisto ci.
We wszystkich gminach obserwujemy du y wska nik nieu ytków i tzw. innych
gruntów (20,3%) co jest wynikiem wyst powania du ych wyrobisk, składowisk
pogórniczych i poprzemysłowych, zapadlisk górniczych.

rednia warto

wska nika

nieu ytków i innych gruntów dla l ska wynosi 9,8%. Pozostały obszar to zabudowa
infrastrukturalna
Klimat
Klimat obszaru powiatu wodzisławskiego kształtuje napływ mas powietrza o ró nych
cechach.

Powiat

wodzisławski

charakteryzuje

si

klimatem

przej ciowym

z sezonowymi wpływami klimatu kontynentalnego i atlantyckiego. Ukształtowanie
terenu sprzyja napływowi atlantyckich mas powietrza z zachodu. Południowe
uło enie powiatu sprzyja napływowi ciepłych mas powietrza przez Bram Morawsk
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z południa Europy. Region cechuje wysoki udział mgieł i wysoka wilgotno
powietrza w dolinach rzecznych i okolicach zbiorników wodnych. W regionalizacji
klimatycznej R. Gumi skiego wybrane gminy powiatu nale
krakowskiej. Obszar ten charakteryzuje si

do prowincji l sko -

opadami w granicach 650-750 mm

rocznie, z wyj tkiem obszarów poło onych w tzw. cieniu opadowym, gdzie opady s
znacznie ni sze. Okres wegetacji trwa tu 210-230 dni i nale y do najdłu szych
w Polsce. rednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 oC. Minimum termiczne
jest osi gane w styczniu, maksimum w lipcu. Przewa aj
zachodniego

W,

SW.

W

analizowanym

regionie

wiatry z sektora

wyst puje

najkrótszy

w województwie l skim okres zalegania pokrywy nie nej. Pokrywa nie na zalega
zwykle 50 - 90 dni.
Gleby
Przewa aj

gleby bielicowe i rdzawe, brunatne wła ciwe, a na obszarze dolin

rzecznych:

aluwialne

-

mady

antropogenicznych. Wi kszo
kompleksu

i

gleby

oglejone.

Wzrasta

udział

gleb

gleb w powiecie wodzisławskim zaliczana jest do

ytniego bardzo dobrego i dobrego oraz w cz

ci Płaskowy u

Głubczyckiego – do kompleksu pszennego dobrego. Potwierdza to rolnicz
przydatno

terenu.

Klasy bonitacji:
•

gleby brunatne wyst puj w IIIa i IIIb,

•

gleby bielicowe i rdzawe w VIa i b, V i VI,

•

gleby bagienne, murszowe i zabłocone w IIIb do V,

•

gleby oglejone IVb, V

•

gleby antropogeniczne w klasie V.

Bogactwa naturalne
Teren powiatu wodzisławskiego le y w południowej cz
gdzie głównym spoiwem gospodarczym s

ci Aglomeracji Rybnickiej

zło a w gla kamiennego wraz

z towarzysz cymi zło ami gazu ziemnego. W zachodniej cz
zło a soli kamiennej b d

ci powiatu wyst puj

solanki. W okolicach Radlina znajduj

si

wychodnie

gipsu oraz piaskowców pó notriasowych. W dolinach rzecznych zalegaj

zło a

wiru.
W dolinie Olzy wyst puj

zło a glinek ceramicznych, a w dolinach jej dopływów

zło a borowiny i torfów przej ciowych. Na północy powiatu wyst puj sk pe zło a
rudy darniowej.

9

Program rozwoju turystyki i rekreacji dla powiatu wodzisławskiego

Zasoby wodne
Wody płyn ce
Wody płyn ce - rzeki Odra i Olza wraz z ich prawymi dopływami w granicach
powiatu (Szotkówka, Młynówka).
Liczne strumienie i stałe rowy odwadniaj ce.
Powiat wodzisławski le y na obszarze stale zagro onym przez powodzie.
rednia g sto
Najg

sieci wodnej wynosi (rzeka w poj ciu hydrologicznym) 7 km na km2.

ciejsz sie rzeczn posiada gmina Gorzyce. Najni sza g sto

sieci wodnej

wyst puje w gminach Wodzisław, Radlin, Rydułtowy.
Wody stoj ce
1. Polder Buków,
2. zalane wyrobiska wirowe Odrze, Olzie, Bluszczowie, Nieboczowach,
3. Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Wielik t,
4. zapadliska po eksploatacji w gla,
5. liczne drobne stawy.
Wody podziemne
Najwi ksze znaczenie ma zbiornik wód szczelinowo-krasowych na pograniczu
płaskowy y Rybnickiego i Głubczyckiego. Oraz kilka pomniejszych zbiorników wód
czwartorz dowych o charakterze porowatym w dolinach rzeki Olzy.
Zanieczyszczenie rodowiska
Najwi kszym zagro eniem dla

rodowiska naturalnego jest nieuporz dkowana

gospodarka wodno - ciekowa na terenach s siednich w górnych biegach rzek Odry
i Olzy oraz jej dopływów.
Znacz cym

problemem

jest

nieuporz dkowany

system

depozycji

odpadów

przywo onych przez turystów oraz składowanych przez mieszka ców.
System zbierania i oczyszczania cieków bytowych jest w trakcie realizacji – stan
zawansowania budowy sieci od 20 do 50 %, oczyszczalni 60%.
System zbierania i deponowania na terenie powiatu odpadów górniczych stanowi
znacz cy problem. Zbieranie odpadów poprzemysłowych jest nie mniej wa nym
problemem ekologicznym w powiecie.
Du ym

zagro eniem

przestrzeni

powiatu

s

szkody górnicze

zmieniaj ce

przestrzennie i funkcjonalnie rze b terenu.
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Zanieczyszczenia gazowe szczególnie z domowych kotłowni i Koksowni w Radlinie
stanowi du

uci

liwo

dla mieszka ców, jak i przejezdnych.

3.3. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I KULTUROWE
Pocz tki osadnictwa na terenie powiatu wodzisławskiego rozpocz ły si w pó nym
neolicie – 8 tys. p.n.e. Osadnictwo nast piło w dolinach rzecznych wzdłu doliny
Odry. Pierwotna kolonizacja nast powała od południa w kierunku północnym.
W pocz tkach tworzenia pa stwowo ci polskiej, na tym terenie istniały ju

silne

wi zy pa stwotwórcze pozostałe po Pa stwie Wielkich Moraw.
W XII i XIII wieku po najazdach Tatarskich nast piło rozlu nienie ł czno ci
z pa stwowo ci

polsk , które zaowocowało zrzekni ciem si

prawa do

l ska

przez Kazimierza Wielkiego. W tym czasie nast piła silna presja osadnicza ze strony
Czech. Wtedy ulokowano na prawie magdeburskim wi kszo
(zapisy lokacyjne s

miejscowo ci l ska

zdeponowane w Archiwum Pa stwowym w Pradze). Dalsze

losy tej ziemi zwi zane były z dramatyczn histori

Czech. I tak, pod Biał Gór

wygin ła nie tylko szlachta czeska, ale i l ska.
Upadek królestwa Czech i przej cie władzy przez Habsburgów przyniósł
uporz dkowany rozwój gospodarki na wzorcach europejskich. W tym czasie
był równie

l sk

obszarem habsburskich swobód szlacheckich i mieszcza skich.

W czasie reformacji

l sk został podzielony religijnie. Podziały zostały pogł bione

w okresie kontrreformacji. W XVII w. l sk był wielokrotnie okupowany przez wojska
szwedzkie, du skie, habsburskie. Ostatecznie wi kszo

l ska powróciła do wiary

i pa stwa katolickich Habsburgów.
Wiek XVIII to wzrost znaczenia Prus w Europie. Jedn
terytorialnych pa stwa Fryderyka Wielkiego był

z pierwszych zdobyczy

l sk. Zdobyty ostatecznie w latach

1746 – 1763 stał si poligonem reform pa stwowych w Europie. W 1746 powołano
Ministerstwo do Spraw

l ska, które odt d steruje przemianami gospodarczymi,

demograficznymi i politycznymi prowincji.
Czasy napoleo skie przyniosły osłabienie tempa rozwoju gospodarczego

l ska.

Wielokrotne przemarsze wojsk napoleo skich, pruskich i rosyjskich przyniosły
jednak rozbudow szlaków komunikacyjnych l ska.
Po zawierusze napoleo skiej w Prusach istniała pilna potrzeba uzupełnienia stanów
osobowych armii, zaradzi temu miało uwłaszczenie chłopów, co nast powało na
l sku sukcesywnie poczynaj c od pocz tku XIX wieku (powiat pszczy ski
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i raciborski – wybrane wsie) do roku 1863. W tym czasie przeprowadzono równie
reform

administracyjn : ustanowiono powiaty, wyznaczono rejencje dla prowincji

l skiej. Ustalono nazewnictwo cz
Dolny

ci l ska: dla cz

ci zachodniej przyj to nazw

l sk (Niederschlesien) z rejencjami wrocławsk

wschodniej

l ska

i

Zachodniej

Małopolski

przyj to

i legnick , dla cz
nazw

Górny

ci

l sk

(Oberschlesien) z rejencj w Opolu.
Wiek XIX przyniósł gwałtowny rozwój gospodarczy Górnego l ska. Nast piła wtedy
wielka emigracja zachodnia na

l sk. Przybywali wtedy na

l sk emigranci

z Niemiec, protestanci czescy dyskryminowani w katolickich Austrow grach,

ydzi,

Anglicy i Szkoci, Holendrzy, Tyrolczycy z Górnej Adygi nie znajduj cy miejsca
w Królestwie Italii, Rosjanie, Polacy po powstaniu styczniowym. Stawali si

oni

mieszka cami szybko rozwijaj cych si miast górno l skich – b d zakładali nowe
przysiółki i wsie. Wsie pozostały etnicznie l skie.
Taka sytuacja utrzymała si do ko ca I Wojny
jednorodny do tej pory Górny
nale

wiatowej. Po III powstaniu l skim

l sk został podzielony na Autonomi

c do Polski oraz Podprowincj Opolsk (Górno l sk ) nale

l sk

c do Niemiec.

Przerwaniu uległy naturalne wi zy gospodarcze, społeczne i kulturalne.
W połowie XX wieku Pa stwo Polskie i Rzesza Niemiecka d
cz

ci

l ska. Pocz tkowo w latach 1939 - 1945

yły do poł czenia obu

l sk został poł czony w ramach

hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej. Lata te przyniosły niespotykan
w historii eksterminacj

ludno ci polskiej i

wcze niej

ydowskiej tego regionu. Okupacja

hitlerowska trwałe tutaj najdłu ej na ziemiach polskich, bo do kwietnia 1945 roku.
Rok 1945 przyniósł wyzwolenie z okupacji hitlerowskiej. W tym czasie jednak
rozpocz ły si represje wobec ludno ci l skiej i niemieckiej. Ponownie przyniosły
one wielkie straty w ród ludno ci cywilnej spowodowane przez Armi
Niepewny w tym czasie stał si

Czerwon .

los powiatu wodzisławskiego, poniewa

swe

aspiracje do niego zgłosiła Czechosłowacja. Ostatecznie jednak po roku 1945
nast piło poł czenie Górnego

l ska w ramach pa stwa polskiego – wi zało si to

jednak z bolesnym procesem przesiedle . Ze

l ska została wysiedlona ludno

niepolska, a zostali tutaj przesiedleni mieszka cy dawnych Kresów Wschodnich.
Po 60 latach nast piła integracja ludno ci rodzimej

l zaków i Niemców,

przesiedlonych Polaków i Ukrai ców z now siln migracj polsk . Wspólne cele –
rozwój gospodarczy i miejsce zamieszkania – dokonały konsolidacji mieszka ców
powiatu. Dodatkowym impulsem konsoliduj cym mieszka ców jest wspólny
wypoczynek na terenach rekreacyjnych powiatu.
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Dziedzictwo kulturowe
Jak wynika z charakterystyki kulturowej, obszar powiatu wyró nia si

bogatym

dziedzictwem kulturowym. Dotyczy to zarówno sfery kultury materialnej (obiekty
i miejsca historyczne oraz wytwory sztuki ludowej) jak i duchowej (folklor, tradycja,
podania i legendy). W rozwoju ró norodnych form kultury współpracuj ju instytucje
samorz dowe (muzea, izby regionalne, o rodki kultury,

wietlice oraz biblioteki

publiczne), jak i stowarzyszenia oraz organizacje pozarz dowe (koła gospody
wiejskich, ochotnicze stra e po arne, zespoły folklorystyczne, orkiestry d te,
organizacje pozarz dowe), a tak e ko ciół (chóry, teatry amatorskie, orkiestry).
Warto zainteresowa

form

upowszechniania kultury tak e sektor lokalnego

biznesu.
Zabytkowe budowle
Opracowana

inwentaryzacja

zasobów

kulturowych

ujawniła

istnienie

wielu

interesuj cych obiektów i miejsc historycznych o cechach zabytkowych. Obszar
powiatu wodzisławskiego wyró niaj ko cioły, dwory, parki przydworskie, kapliczki,
przydro ne krzy e, zabytkowe domostwa i zagrody, studnie a tak e obiekty
rzemie lnicze (młyny), przemysłowe (stare szyby kopalniane, osiedla górnicze,
tunel) i komunikacyjne (dworce, budki dró nicze).
Wiele zabytków trac c ekonomiczne podstawy funkcjonowania, straciły racj bytu.
Przyczyny tkwi

w nieprawidłowym ustawodawstwie i niewła ciwym dotychczas

zarz dzaniu dziedzictwem kulturowym. Nie ma nowego systemu ochrony, który
ułatwiłby renowacje i promocj obiektów zabytków w nowych warunkach rynkowych.
Niewielkie, rozproszone zabytki, cz sto o warto ci regionalnej, powinny by
postrzegane przez lokalne społeczno ci jako własne i bliskie, a jednocze nie
stanowi ce składnik naszej to samo ci narodowej.
Przedsi wzi cia na rzecz renowacji obiektów zabytkowych mog by podejmowane
przez pojedyncze podmioty gospodarcze w przestrzeni (osoby, firmy, instytucje,
organizacje pozarz dowe, fundacje), lecz najlepiej, gdy jest to wspólne dzieło
ł czone, publiczno-prywatne. Jest to o tyle istotne, i kontrola władz publicznych nad
zabytkiem z pozycji współwła ciciela, współinwestora, współu ytkownika mo e by
wi ksza ni w przypadku zabytków obj tych w cało ci przez podmioty niepubliczne.
Ich

kompletna

prywatyzacja

mo e

doprowadzi

do

całkowitej

izolacji

od

społecze stwa.
W przypadku powiatu wodzisławskiego ochrona zabytkowych obiektów ma du e
szanse, gdy

mo na je traktowa

jako wa ny czynnik aktywizacji gospodarczej.
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Najbardziej typowa szansa tego rodzaju zwi zana jest z traktowaniem dziedzictwa
kulturowego obszaru jako swoistego produktu turystycznego (waloru turystycznego).
Krajobraz kulturowy
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie problematyk

krajobrazow , która

przekraczaj c poziom regionalny i krajowy zaj ła istotn pozycj w zbiorze wspólnej
polityki europejskiej. Krajobraz, tworz c swego rodzaju zewn trzny, dostrzegalny
zapis wyst puj cych na okre lonym obszarze zjawisk naturalnych i ludzkich działa
oraz ich wzajemnych relacji, uznany został za istotny element identyfikacji
europejskiej. Daje si

on równie

interpretowa

jako element identyfikacji

regionalnej.
„Krajobraz

kulturowy

to

historycznie

ukształtowany

geograficznej, powstały w wyniku przenikania si

form

odr bno ci , postrzegan

przestrzeni

wzajemnych oddziaływa

rodowiskowych i kulturowych, tworz cych specyficzn
regionaln

fragment

struktur , objawiaj c

si

jako swoista fizjonomia”. Jest najpełniejsz

dziedzictwa kulturowego, ale najtrudniejsz

do zarz dzania. Na obszarze

powiatu wodzisławskiego, mo na dostrzec wiele zachodz cych współcze nie
procesów

społeczno-gospodarczych

stanowi cych

powa ne

zagro enie

dla

stabilno ci i ró norodno ci tutejszych krajobrazów. Pojawia si , wi c potrzeba ich
ochrony i wiadomego, odpowiedzialnego kształtowania.
W relacjach przestrze

– miejsce, krajobraz mo emy interpretowa

jako zapis

działalno ci człowieka w przestrzeni. W tym przypadku konieczne jest okre lenie
krajobrazu jako pewnej własno ci i warto ci miejsca, które same w sobie jest pewn
form

przestrzeni - oswojon przez człowieka. Obok poło enia (lokalizacji), sensu

i to samo ci, krajobraz stanowi podstawow
Krajobraz nie

stanowi

rozumianej

znaczeniu

w

jednak

jedynie

fizyczn

i wizualn

własno ci wizualnej

przestrzennym,

ale

jest

form

form

miejsca.

(fizjonomicznej)
pewnych

tre ci

znaczeniowych „wpisanych w krajobraz nie wprost”. Nale y go, wi c pojmowa jako
swoisty „w zeł” ł cz cy składniki

rodowiska w dynamiczn

i pełn

znacze

przestrze .
Krajobraz jako dobro wspólne – dobro publiczne
Ka dy element krajobrazu (zarówno przyrodniczy, jaki i kulturowy) posiada swoj
tradycj i przestrzenne uzasadnienie. Znajomo

tradycji miejsca stanowi podstaw

do wła ciwego kształtowania obrazu przestrzeni. W procesie antropogenizacji
przestrzeni człowiek nie tylko niszczył przyrod , ale cz sto j

piel gnował
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i wiadomie kształtował. W historii ewolucji tutejszego krajobrazu mo na wyró ni ,
co najmniej dziesi

etapów rozwoju. Szczególnie kultury rolne zwi zane

z zagospodarowaniem doliny Odry odcisn ły tu swój materialny, widoczny
w przestrzeni

lad. Po etapach wczesnego zagospodarowania terenu zwykle

wyst powały okresy przerw osadniczych lub czasowego wyludniania (do okresu
w drówek ludów), w których

rodowisko przyrodnicze podlegało naturalnej

regeneracji. Od X w. n. e. obszar powiatu podobnie jak obszar całej Wy yny l skiej
i Niziny Opolskiej podlega stopniowo wzrastaj cej antropopresji, która nasilała si od
pocz tku XIX w., przyjmuj c kulminacj

w okresie czterech dekad tzw.

socjalistycznego uprzemysłowienia. W przypadku obszaru gmin wiejskich powiatu
wodzisławskiego krajobraz kulturowy nosi szczególne znamiona długotrwałego,
ewolucyjnego rozwoju. W trakcie historii tego obszaru dochodziło do przekształce
krajobrazów naturalnych w drodze trzech rodzajów działa człowieka:

1.

ywiołowych, które spontanicznie wynikały z okre lonej sytuacji społeczno -

gospodarczej oraz politycznej regionu (co w rezultacie zwykle doprowadzało do
naruszenia

naturalnej

równowagi

w

rodowisku

i

tworzył

si

krajobraz

zdegradowany);
2. Funkcjonalnych, w wyniku których nast powało

wiadome przeobra anie

rodowiska w nawi zaniu do jego charakteru (głównie kultury rolnicze, ale i wczesny
okres przemysłowy oraz etap obecny);
3. Estetycznych, w wyniku których wprowadzano do krajobrazu lub eksploatowano
okre lone

walory

rodowiska

zgodnie

z

obowi zuj cymi

wymaganiami

gospodarczymi lub normami estetycznym. Nast powało kształtowanie przestrzeni
zgodnie z obowi zuj cymi stylami architektonicznymi (krajobraz dworski, parkowo pałacowy, przemysłowy). Działania te powodowały cz sto równie efekty uboczne
w postaci degenerowania rodzimego krajobrazu poprzez usilne, nieprzemy lane
zapo yczanie obcych stylów architektonicznych, co było i jest do

powszechnym

procesem.
W efekcie, w krajobrazie nawarstwiaj
odzwierciedlaj

si

kolejne formacje stylowe, które

tendencje gospodarcze, materialno - techniczne, obyczajowe,

ideologiczne, stylowe, a nawet mod i gust mieszka ców.
Architektura
Architektura jest wyrazem dziedzictwa narodowego. Architektura prowincji w du ej
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mierze przez całe wieki rozwijała si niezale nie od mód i stylów architektonicznych
obowi zuj cych w miastach. Składaj

si

na ni

zespoły obiektów mieszkalnych,

gospodarczych, przemysłowych, u yteczno ci publicznej. Zasad
wiejskiego, jak i osiedli robotniczych była: u yteczno

i praktyczno

technicznych wynikaj ce z tradycji i wielowiekowych do wiadcze
pokole . Rodzaj i wielko

budownictwa
rozwi za
miejscowych

istniej cych w danym zespole obiektów mieszkaniowych

i gospodarczych był zawsze dostosowany do wielko ci gospodarstwa i rodzaju jego
produkcji czy potrzeb lokalnie rozwijaj cego si

przemysłu, a układ budynków

odpowiadał ich funkcji. Kształt i konstrukcja budynków odpowiadała naturalnym
warunkom przyrodniczym. We wsiach lokalizowanych na wychodniach triasowych
całe zagrody jak osiedla mieszkaniowe były budowane z wapienia, w obszarze
akumulowania glinki, spotykane s

domy z cegieł z pokryciem ceramicznej

dachówki, w dolinach zasobnych w budulec drewniany, przewa ały domy i zagrody
budowane z drewna. Obecnie na terenie wsi powiatu wodzisławskiego niewiele
przetrwało

ladów po tej zgodno ci swoistej kultury budownictwa z warunkami

przyrodniczymi i geograficznymi. Na kształt wsi miały wpływ ponadto inne czynniki
naturalne, jak ukształtowanie powierzchni, klimat, ale bardzo wa ne były czynniki
poza przyrodnicze jak: obowi zuj ce regulacje prawne i zawodowa specjalizacja
wsi.

3.4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA
Istniej ce w powiecie wodzisławskim obiekty turystyczne i rekreacyjne mo na
podzieli na nast puj ce kategorie:
Informacja turystyczna:
1. Centrum Informacji Turystycznej PTTK Wodzisław l.
2. Centrum Informacji i Promocji Gorzyce.
Obiekty turystyczno rekreacyjne zwi zane z obiektami hydrotechnicznymi np.:
1.

K pielisko „Balaton” w Wodzisławiu l.

2.

O rodki wypoczynkowe w Olzie, Odrze, Bukowie i Nieboczowach.

Obiekty sakralne:
1. Ko ciół ewangelicki - dawny zespół klasztoru franciszkanów w Wodzisławiu
l skim,
2. Sanktuarium „Studzienka” w Marklowicach
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3. Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy l skiej,
4. Kalwaria i drewniany ko ciół pod wezw. Wszystkich

wi tych Łaziskach

Rybnickich,
5. Drewniany ko ciół w. Anny w Gołkowicach,
6. Bazylika pod. wezw. Narodzenia NMP i Kalwaria w Pszowie,
7. Neobarokowe i neogotyckie ko cioły parafialne np. w Wodzisławiu

l.,

Rydułtowach, Radlinie, Marklowicach.
8. Wie e ko ciołów parafialnych usytuowane w atrakcyjnych miejscach
widokowych np.: Rogów.
9. Drewniana kapliczka w Bukowie,
10. Zabytkowe kapliczki i krzy e pokutne (np.: Odrze, Olzie, Gorzyczkach,
Rydułtowach).
11. Figury i kapliczki pod wezw.

w. Jana Nepomucena na terenie całego

powiatu.
Obiekty poprzemysłowe o znaczeniu turystycznym:
1. Budynek Wagi, Izba Pami ci przy KWK Rydułtowach,
2. Szyb „Wiktor” w Radlinie,
3. Szyb „Erbreich” dawnej kopalni Hoym z roku 1792 na obrze u Rydułtów
4. Zabytkowe osiedla górnicze i zespół architektoniczny kopalni „Marcel”
w Radlinie i kopalni „Rydułtowy - Anna” w Pszowie,
5. Osiedle Karola w Rydułtowach,
6. Tunel kolejowy wybudowany w latach 1853 - 58 na terenie Rydułtów
7. Pozostało ci po kopalni gipsu w Rydułtowach,
8. Kopalnia i osiedle górnicze na Kolonii Fryderyk.
9. Spichlerze w Lubomi („Sypaniec”) i w Grabówce.
10. Hałda w Rydułtowach
11. Górnicze Wyrobiska

wiczebne – Sztolnia w Wodzisławiu l.

Obiekty historyczne:
1. Grodziska: w Gorzyczkach i w Lubomi,
2. Wie a Romantyczna - Baszta Rycerska w Wodzisławiu l. z XIX w.,
3.

lady osadnictwa kultury celtyckiej - w grody w otoczeniu Baszty,

4. Budynek S du w Wodzisławiu l. – zespół pofranciszka ski,
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5. Pałac Wodzisławski - siedziba Urz du Stanu Cywilnego,
6. Rynek w Wodzisławiu

l. z przylegaj c

zabudow

miejsk

na planie

redniowiecznego grodziska,
7. Zabytkowe budynki Urz du Miasta, Starostwa Powiatowego, SANEPID-u
w Wodzisławiu l.
8. Zespoły pałacowo – parkowe w Kokoszycach, Gorzycach i Gorzyczkach,
9. Dwory: w Gogołowej, Marklowicach Dolnych, Marklowicach Górnych
i Gorzyczkach.
Obiekty przyrodnicze:
1. Zwierzy ce w Rogowie i Bukowie
2. Buczyny karpackie (Dentario glanduosa fagetum) w Czy owicach i Bełsznicy
(Szwajcaria Czy owicka), Radlinie (Park Le ny) i Wodzisławiu

l. (Las

Grodzisko),
3. Gr dy w Lubomi, Połomi, Marklowicach,
4. Polder Buków,
5. Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Wielik t”,
6. Zało enia

parkowe

przy

pałacach

w

Gorzycach,

Gorzyczkach

i Kokoszycach,
7. Parki miejskie np.: Wodzisław l.,
8. Wychodnie wapieni i gipsów, odkrywki, głazy narzutowe,
9. Jary,

skarpy,

elementy

moreny

czołowej,

morfogenetyczne

lady

polodowcowe na pograniczu Płaskowy u Rybnickiego i Doliny Odry,
10. Stanowisko Dokumentacyjne „Skałka” w Rydultowach,
11. Wychodnie w gla kamiennego i piaskowców karbo skich w Rydułtowach,
12. Pomniki przyrody o ywionej i nieo ywionej
Obiekty hotelowe
1. Hotele w Wodzisławiu: MD Amadeus, Centrum, Le niczówka
2. Dom Weselny „U Kocha skich”
3. Hotele w Pszowie: Górnik, Hotel Robotniczy
4. Radlin: Hotel Widok
5. Dom wypoczynkowy w Bukowie i Raj w Nieboczowach - kampingi
6. Domki kempingowe w Odrze i Olzie,
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7. Pola biwakowe w Olzie, Bukowie, Nieboczowach – namioty,
8. Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach,
9. Kwatery agroturystyczne w Bukowie,
10. O rodki rekreacji konnej Kasztanka w Bełsznicy i Rancho Western
Czy owicach,
11. O rodek rekolekcyjny w Kokoszycach.
Obiekty kulturalne:
1. Muzeum w Wodzisławiu l.,
2. Rancho Western w Czy owicach,
3. Domy kultury w miastach i gminach,
4. Muszle koncertowe,
Obiekty sportowe:
1. Stadion Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji „Centrum” w Wodzisławiu l.
2. Lodowisko w Pszowie,
3. boiska lokalnych klubów sportowych,
4. Dom Sportu i Sokolnia w Radline,
5. Dom Sportu i stadion w Rogowie,
6. Kryte pływalnie w Wodzisławiu l. Rydułtowach, Radlinie i Połomii,
7. Hale sportowe przy szkołach,
8. O rodki jazdy konnej np.: w Mszanej, Kokoszycach, Bełsznicy i Bukowie,
9. Korty tenisowe – np. Wodzisław l., Skrzyszów, Rydułtowy,
10. Kr gielnie w Wodzisławiu l. i w Rydułtowach,
11. Trasa do uprawiania kolarstwa górskiego „Machnikowiec” w Rydułtowach,
12. Tereny do uprawiania paintballu – Czy owice,
13. O rodki sportów wodnych.
Miejsca martyrologii narodów i cmentarze:
1. Kopalnia „Fryderyk” – Podobóz KL Auschwitz dla ludno ci wysiedlonej
z ywiecczyzny,
2. Szyby kopalniane w Radlinie, Pszowie i Rydułtowach – miejsca ka ni
w czasie powsta

l skich,

3. Pomnik ofiar Redenu w Radlinie,
4. Kopiec Husycki przy „Studzience” w Marklowicach
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5. Mogiły ołnierzy,
6. Cmentarze ydowskie lub miejsca po nich np. ydowina w Wodzisławiu l.,
7. Cmentarze czeskie i rosyjskie z czasów II wojny wiatowej,
8. Kopiec grobowy Bordynowskiej Pani na granicy pól pomi dzy Syryni ,
Grabówk

a Lubomi ,

9. Pomniki Powsta ców l. w Marklowicach i Wodzisławiu l skim,
10. Miejsce katastrofy alianckiego samolotu z czasów II wojny

wiatowej

w Marklowicach,
11. Inne groby i miejsca pochówku.
Inne:
1.

cie ki i szlaki rowerowe – m.in. trasa 316 Y, R4 Eurovelo,

2. Projekt cie ek konnych na terenie powiatu – m.in. Mszana, Gorzyce,
3. Dworce i infrastruktura kolejowa.

3.5. DZIAŁALNO

TURYSTYCZNA

I

REKREACYJNA

REALIZOWANA

W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
Rekreacja:
1. Towarzystwa cyklistów – rajdy rowerowe,
2. Stowarzyszenie Miło ników i Hodowców Koni „Mustang” – hippika, kuligi,
bryczki,
3. Rancho Western w Czy owicach - hippika, kuligi,
4. Zajazd „U Kaczyny” – hippika, zwierzyniec, kuligi, bryczki,
5. Mini ZOO w Bukowie - hippika, zwierzyniec, kuligi, bryczki,
6. Działalno

Klubu Karawaningu „Rzemie lnik” w Wodzisławiu l.

Wypoczynek:
1. O rodek wypoczynkowy „Balaton” w Wodzisławiu l.,
2. O rodki wypoczynkowe w Olzie,
3. O rodek wypoczynkowy w Bukowie,
4. O rodek wypoczynkowy w Nieboczowach,
5. O rodek wypoczynkowy w Radlinie („Ba anciarnia”),
6. PTTK - animacja ruchu turystycznego.
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Imprezy:
1. „Spotkanie na miedzy” w Gołkowicach,
2. „Wianki” w Olzie,
3. Festyn w Marklowicach – Humoralna,
4. Spotkania gitarowe w Wodzisławiu l.,
5. „Mikołajowe granie” w Rydułtowach – Mikołaj Górecki,
6. Plenery malarskie w Rydułtowach i wystawy tematyczne w Pa stwowym
Ognisku Plastycznym im. Ludwika Konarzewskiego oraz w galerii „Konar”,
7. Cykliczny Mi dzynarodowy Wy cig Kolarski Kobiet Gracia Orlowa,
8. Dni miast i gmin,
9. Mi dzynarodowy

Przegl d

Widowisk

Bo onarodzeniowych

„Radli skie

Betlejki”,
10. Festiwal Picnic Country na Rancho Western w Czy owicach,
11. Festiwal reggae w Gorzycach.
Tradycja:
1. Bractwo Chor gwi Rycerskiej im. Ksi

nej Konstancji w Wodzisławiu

l. –

przedstawienia walk rycerskich oraz ycia redniowiecznego grodu,
2. Tatarzy z Mszanej – festyn tatarski organizowany z miejscowo ci Krynki,
3. Prochownia w Pszowie – cykliczne spotkania z yw histori organizowane
przez Stowarzyszenie Miło ników Pszowa,
4. Tradycje pielgrzymowania do Pszowa i Turzy l.,
5. Stowarzyszenia miło ników turystyki rowerowej – m.in. Rajd Goł

yców

organizowany przez PTTK.
Miejsca pielgrzymkowe i rekolekcyjne:
1. Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy l skiej,
2. Sanktuarium pod wezw. Narodzenia NMP w Pszowie,
3. Diecezjalny o rodek rekolekcyjny w Kokoszycach.

3.6. ZESTAWIENIE
SWOT

UWARUNKOWA

ROZWOJU TURYSTYKI

–

ANALIZA

CZYNNIKI WEWN TRZNE
SIŁY:
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Kapitał ludzki, społeczny i kultura lokalna:
S.1. Du a spoisto
społeczno ci lokalnej objawiaj ca si silnymi wi zami
rodzinnymi, s siedzkimi, zatrudnieniem w górnictwie oraz podejmowaniem
działa samopomocowych.
S.2. Wysoki poziom odpowiedzialno ci za współmieszka ców objawiaj cy si
ch tnym udziałem w akcjach charytatywnych.
S.3. Wysoki etos pracy charakteryzuj cy mieszka ców powiatu wodzisławskiego
wywodz cy si z tradycji pracy w przemy le ci kim i rolnictwie.
S.4. Obserwowane z rosn c
intensywno ci
d enie mieszka ców do
podwy szania wykształcenia, co w przyszło ci mo e zaowocowa
podwy szeniem atrakcyjno ci lokalnego rynku pracy dla inwestorów.
S.5. Funkcjonowanie licznych organizacji obywatelskich o charakterze społeczno kulturalnym organizuj cych działalno
mieszka ców obszaru (m. in.
rodowiska twórcze skupiaj ce lokalnych artystów, KGW, Ochotnicze Stra e
Po arne,
organizacje
seniorskie,
rozwijaj ce
si
organizacje
wolontarystyczne).
S.6. Aktywnie działaj ce lokalne grupy mieszka ców np.: stowarzyszenie rodziny
Tatarczyków, Durczoków.
S.7. Rozwijaj ca si
aktywno
sportowa mieszka ców objawiaj ca si
powstaniem silnych towarzystw turystyki rowerowej.
S.8. Tradycje sportowe w klubach i stowarzyszeniach.
S.9. Silne kluby sportowe w gminach wiejskich Powiatu Wodzisławskiego.
S.10. Charyzmatyczni animatorzy ruchu turystycznego.
S.11. Aktywna działalno Ko cioła i organizacji religijnych: o rodki pielgrzymkowe
w Turzy l skiej i Pszowie, O rodek Rekolekcyjny w Kokoszycach.
S.12. Organizacja wielu tradycyjnych imprez i form spotka (w tym do ynki, betlyjki,
gwarki).
S.13. Charakterystyczne regionalne stroje ludowe.
S.14. Zachowane na obszarze powiatu najlepszych cech i warto ci l skich takich
jak: otwarto
na otoczenie, skłonno
do kompromisu, tolerancja,
go cinno , uczciwo .
S.15. Dobra znajomo
przez mieszka ców gwary l skiej z reliktami j zyka
morawskiego.
S.16. Ciekawe przekazy, podania, legendy oraz działalno
nieformalnych
kronikarzy dbaj cych o zachowanie wiedzy o swoich miejscowo ciach.
S.17. Tradycyjne działalno ci przemysłowe (górnictwo od ponad 200 lat)
i rzemie lnicze zachowane w ró nej formie na obszarze powiatu.
Dziedzictwo historyczne:
S.18. Dwory, zamki i zespoły parkowo - dworskie wyst puj ce w ka dej gminie
obszaru wiadcz ce o wyró niaj cym potencjale kulturowym powiaty.
S.19. Zachowana spu cizna materialna zwi zana z histori rozwoju górnictwa
w gla kamiennego: szyby kopalniane „Fryderyk”, „Beata”, „Hoym”, stare
osiedla górnicze w Pszowie, Radlinie, Rydułtowach oraz pobliska Kopalnia
"Ignacy” w Niewiadomu.
S.20. redniowieczny układ miejski w Wodzisławiu l.
S.21. Liczne zabytki kultury rolnej i przemysłowej oraz obiekty infrastruktury np.
tunel w Rydułtowach, hałda pogórnicza w Rydułtowach, pozostało ci po
dawnych uprawach – K pa Winna w Rogowie.
S.22. Liczne zabytki architektury sakralnej.
S.23. Historyczne
postacie
zwi zane
rodzinnie
z
obszarem
powiatu
wodzisławskiego (m. in. J. von Eichendorff, bp Kominek, bp Frinks, prof. D.
Lasok, L. Konarzewski).
S.24. Znane postacie współcze nie m. in.: H. M. Górecki, W. Hawel, L.
Grychtołówna, ks. J. Szymik, P. Paleczny, T. Sikora, L. Blanik.
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Potencjał przyrodniczy:
S.25. Atrakcyjne tereny krajobrazowe doliny Odry i Olzy oraz progu Płaskowy u
Rybnickiego.
S.26. Bogactwo fauny (obszary Natura 2000 doliny Olzy chroni miejsca l gowe
ptaków wodnych, Polder Buków postulowany rezerwat przyrody)
południowopolski korytarz migracji zwierz t w kierunku Bramy Morawskiej
i wzdłu doliny Olzy – migracyjny pomost pomi dzy Karpatami a Sudetami.
S.27. Zachowane fragmenty Buczyny Karpackiej i przej ciowej, unikalne w skali
Europy gr dy w jarach polodowcowych.
S.28. Widoczne lady moreny czołowej Zlodowacenia Karpackiego.
S.29. Liczne akweny antropogeniczne o znaczeniu rekreacyjnym (sporty wodne,
w dkarstwo, turystyka przyrodnicza).
S.30. Rzeki Odra i Olza z widłami obu rzek, mniejsze rzeki np.: Młynówka,
Szotkówka.
S.31. Miejscowe wyst powanie surowców mineralnych (poza pokładami w gla
kamiennego w zło ach) o przemysłowym znaczeniu – tereny z pokładami
gipsu
i piaskowca triasowego, wychodnie powierzchniowe w gla
kamiennego.
S.32. Ró norodno
gleb charakterystycznych dla dorzecza górnej Odry
stwarzaj ca du e mo liwo ci dywersyfikacji upraw.
S.33. Znakomite warunki rodowiskowe, zabytki, historia i kultura obszaru
umo liwiaj ce rozwój turystyki o oryginalnym charakterze.
Gospodarka:
S.34. Widoczne przekształcenia struktury gospodarki spowodowane przez rozwój
małych przedsi biorstw.
S.35. Powstawanie nowych podmiotów zajmuj cych si turystyk i rekreacj ,
zarówno podmiotów gospodarczych, jak i licznych organizacji non-profit
zajmuj cych si zagadnieniami promocji obszaru, rodowiska naturalnego,
zwyczajów i obrz dów lokalnych itp.
S.36. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych, o atrakcyjnych cechach
wyró niaj cych i stosunkowo przyst pnych cenach.
Lokalizacja:
S.37. Korzystne usytuowanie obszaru wzgl dem du ego rynku zbytu aglomeracji:
rybnickiej, jastrz bskiej, ostrawskiej, katowickiej.
S.38. Dogodne poło enie komunikacyjne zwi zane z przebiegiem przez powiat
wodzisławski wa nych regionalnych lub krajowych szlaków drogowych.
S.39. Poło enie przygraniczne – styk woj. l skiego w Polsce i Kraju Morawsko l skiego w Czechach.
Infrastruktura i nieruchomo ci:
S.40. Dobrze rozwini ta sie dróg lokalnych.
S.41. Stosunkowo wysokie nasycenie obszaru placówkami infrastruktury
społecznej.
S.42. Rezerwy
terenów
mo liwych
do
przeznaczenia
pod
starannie
wyselekcjonowane inwestycje (dostosowanie do posiadanej infrastruktury
i zachowanie zasad rozwoju zrównowa onego).
S.43. Generalnie, dobry, przy pewnych lokalnych niedoborach, rozwój infrastruktury
(zdecydowanie lepszy poziom ni na innych obszarach wiejskich w kraju).
SŁABO CI:
Kapitał ludzki i społeczny:
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W.1. Niewystarczaj co uaktywniony potencjał lokalnej przedsi biorczo ci.
W.2. Brak współpracy pomi dzy gminami.
W.3. Niewielka intensywno
dotychczasowej współpracy trzech sektorów:
samorz dowego, biznesowego, obywatelskiego.
W.4. Niska konkurencyjno
kapitału ludzkiego rozpatrywanego pod wzgl dem
kwalifikacji (dominacja wykształcenia podstawowego i zawodowego
górniczego).
Potencjał przyrodniczy:
W.5. Potencjalny konflikt pomi dzy gospodarczym wykorzystaniem przyrodniczego
potencjału powiatu (turystyka, eksploatacja minerałów, rolnictwo),
a wymogami ekologii, wraz z niebezpiecze stwem zatracenia czysto ci,
spokoju, ale tak e degradacji kultury lokalnej.
W.6. Poprzemysłowe antropogeniczne odkształcenia powierzchni: zapadliska,
zalewiska, hałdy.
W.7. Wielkoobszarowe budowle hydrotechniczne – wyrobiska wirowe w dolinie
Odry.
W.8. Samowolne niszczenie jarów polodowcowych.
W.9. Nieuregulowana gospodarka ciekami i odpadami w gminach.
Gospodarka:
W.10. Niski stopie przetworzenia produktów – produkcja surowców: w giel
kamienny.
W.11. Przestarzałe technologie produkcji koksu
W.12. Niewystarczaj co wyeksponowane atrakcje lokalne i produkty lokalne.
W.13. Rozdrobnienie gospodarstw, podwy szanie kosztów funkcjonowania
gospodarstw ze wzgl du na odległo
pomi dzy działkami tworz cymi
gospodarstwa rolne.
W.14. Dekapitalizacja maj tku gospodarstw rolnych i sprz tu rolniczego.
W.15. Du e uzale nienie niektórych gmin od jedynego rynku pracy w górnictwie
i gał ziach pokrewnych.
W.16. Niedostateczne wykorzystanie ekonomiczne lokalnych imprez.
Infrastruktura i nieruchomo ci:
W.17. Zły stan dróg lokalnych.
W.18. Ambiwalentnie oceniany rozwój infrastruktury: dobry poziom rozwoju
w odniesieniu do innych obszarów wiejskich w regionie i w kraju,
a równocze nie gorszy rozwój infrastruktury w stosunku do s siednich
obszarów aglomeracyjnych, co przekłada si na obni enie atrakcyjno ci
inwestycyjnej gmin powiatu wodzisławskiego i trudno ci w zdystansowaniu
konkurentów „miejskich”.
W.19. Niewystarczaj ce nasycenie w antropogeniczne czynniki kreuj ce
atrakcyjno turystyczn obszaru, ze szczególnie istotnymi brakami w rozwoju
bazy noclegowej i cz ciowo gastronomicznej, mała liczba imprez
o znaczeniu ponadlokalnym, istotne braki w promocji itp.
Planowanie i wizerunek:
W.20. Brak jednolitego wizerunku gmin powiatu wodzisławskiego, co jest istotn
barier w kontaktach z najbli szym otoczeniem jakim jest aglomeracja
katowicka, a równocze nie obni a atrakcyjno inwestycyjn obszaru.
W.21. Niespójne działania promocyjne podejmowane w obr bie gmin powiatu
wodzisławskiego.
W.22. Niewystarczaj cy poziom realizacji działa
w zakresie planowania
przestrzennego, który przekłada si na obni anie atrakcyjno ci inwestycyjnej
i blokuj cy prowadzenie konsekwentnej polityki proinwestycyjnej.
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CZYNNIKI W OTOCZENIU
SZANSE:
Ogólne trendy cywilizacyjne:
O.1. Zmiany w modelu sp dzania wolnego czasu zwi kszaj ce popyt na usługi
turystyczne i rekreacyjne.
O.2. Wzrost
zainteresowania
rozwojem
kwalifikacji,
studiowaniem,
przekwalifikowaniami.
O.3. Rozwój budownictwa rezydencjalnego zwi zany z przenoszeniem
mieszka ców z obszarów aglomeracyjnych na obrze a miast i na obszary
wiejskie.
O.4. Wzmocnienie znaczenia i atrakcyjno ci lokalnych kultur, folkloru,
interesuj cych odmienno ci historycznych dla osób odwiedzaj cych.
O.5. Lokalna implementacja spektakularnych i po ytecznych akcji społecznych
organizowanych w skali regionu, kraju lub wiata.
Rynek produktów i usług:
O.6. Dynamiczny rozwój nowych form i typów turystyki zwi kszaj cy mo liwo ci
wykorzystywania posiadanych potencjałów.
O.7. Wzrost znaczenia tradycyjnych technologii w wytwarzaniu produktów
ywno ciowych wyznaczany przez oczekiwania klienta.
O.8. Rozwijaj ce si
zainteresowanie usługami turystycznymi opartymi na
wykorzystaniu walorów kulturowych i przyrodniczych.
O.9. Stabilizuj ca si sytuacja finansowa mieszka ców regionu rozszerzaj ca
mo liwo ci korzystania z usług wy szego rz du.
Technologia:
O.10. Wysokie
wymagania
rodowiskowe
wobec
firm
wdra aj cych
najnowocze niejsze technologie.
O.11. Rozwój technologii internetowej i zwi zanych z tym ró nych form komunikacji
w obszarze biznesu i promocji.
O.12. Ułatwienia w dost pie do usług turystycznych zwi zane z rozwojem usług
tanich przewo ników lotniczych.
O.13. Realizacja programu budowy autostrad usprawniaj cego dojazd do powiatu
wodzisławskiego z ró nych regionów kraju i Europy.
Wsparcie zewn trzne i podmioty partnerskie w otoczeniu:
O.14. Dost pno programów pomocowych UE dla obszarów wiejskich.
O.15. Dost pno
rodków UE na rozwój produktów i marek lokalnych.
O.16. Rozwój na obszarach aglomeracyjnych s siaduj cych z gminami powiatu
wodzisławskiego instytucji otoczenia biznesu, placówek szkoleniowych, szkół
wy szych.
O.17. Zwi kszone zainteresowanie inwestorów z UE realizacj inwestycji w nowych
krajach członkowskich.
ZAGRO ENIA:
Ogólne trendy cywilizacyjne:
T.1. Napływ wzorców cywilizacyjnych zaburzaj cych system lokalnych warto ci
i dezintegruj cy społeczno lokaln (patologie społeczne).
T.2. Zwi kszaj ce si
mo liwo ci wyjazdów zarobkowych oraz du e
zainteresowanie wyjazdami skutkuj ce zjawiskami trwałej emigracji.
T.3. Rosn ca
swoboda
przenoszenia
zjawisk
patologii
społecznych
i przest pczo ci.
T.4. Spadaj cy poziom zaufania do władzy publicznej przenoszony na grunt
lokalny.
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Rynek produktów i usług:
T.5. Konieczno
konkurowania z coraz wi ksz liczb producentów zwi zana
z zanikiem barier przestrzennych dla klientów.
T.6. Konieczno sprostania rygorystycznym normom produkcji rolnej i produkcji
ywno ci.
T.7. Epidemie dotykaj ce zwierz ta hodowlane oraz sposób ich prezentacji
w mediach.
Technologia:
T.8. Rosn ce tempo rozwoju technologii wymagaj ce ponoszenia znacz cych
nakładów na rozwój produktów i usług oraz podtrzymywanie poziomu
konkurencyjno ci oferty.
Wsparcie zewn trzne i podmioty partnerskie w otoczeniu:
T.9. Wzrastaj ca konkurencja o pozyskanie zewn trznych ródeł wsparcia.
T.10. Nieokre lona przyszło przemysłu wydobywczego i ci kiego w aglomeracji
rybnicko - jastrz bskiej i zwi zana z tym niepewno miejsc pracy – tak e dla
mieszka ców powiatu wodzisławskiego – oraz mo liwy spadek popytu na
produkty i usługi oferowane przez lokalne firmy.
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4.

OCZEKIWANY PROFIL ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI
W POWIECIE WODZISŁAWSKIM

Przedstawione w kolejnych cz

ciach opracowania cele strategiczne oraz

wynikaj ce z nich kierunki działa i projekty strategiczne zostały oparte na analizie
oczekiwa zwi zanych z rozwojem turystyki i rekreacji w powiecie wodzisławskim.
W tym celu przeprowadzono dwustopniow procedur analityczn obejmuj c :
postawienie

hipotez

dotycz cych

przewidywanego

rozwoju

funkcji

turystycznych i rekreacyjnych w horyzoncie roku 2013,
okre lenie po

danego procesu rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie

wodzisławskim i jego oczekiwanego wpływu na rozwój lokalny.
W pierwszym przekroju analitycznym podj to prób

udzielenia odpowiedzi na

nast puj ce pytania:
jakie rodzaje turystyki i rekreacji rozwin

si

w powiecie wodzisławskim

w najbli szych latach?,
jaka cz

mieszka ców mo e znale

prac

w bran y turystyczno -

rekreacyjnej?,
jaka b dzie pozycja powiatu wodzisławskiego na turystycznej mapie regionu:
-

kto

b dzie najwa niejszym

konkurentem

powiatu w

zakresie

wiadczenia usług turystyczno - rekreacyjnych?,

-

kto b dzie głównym odbiorc usług turystyczno - rekreacyjnych i jak
zmieni si liczba osób odwiedzaj cych powiat w stosunku do stanu
aktualnego?

W drugim przekroju analitycznym zadano pytania analogiczne, staraj c si
rozstrzygn

nast puj ce zagadnienia:

jakie rodzaje turystyki i rekreacji powinny si

rozwin

w powiecie ze

wzgl du na posiadane potencjały?,
jak

rol

powinna pełni

turystyka i rekreacja w kreowaniu wizerunku

powiatu?
jaka cz

mieszka ców powinna znale

prac

w działalno ciach
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zwi zanych bezpo rednio z turystyk

i rekreacj ? - % wzrost lub spadek

w stosunku do stanu aktualnego
jaka powinna by pozycja powiatu wodzisławskiego na turystycznej mapie
regionu:
-

z jakich

walorów

turystycznych

powinien

by

znany

powiat

wodzisławski, z czym powinien by kojarzony?
-

z jakimi obszarami powiat wodzisławski mo e i chce konkurowa
o turystów?

-

dla jakiego typu turystów powinna by tworzona oferta powiatu oraz
o ile powinna wzrosn

liczba osób odwiedzaj cych powiat

w stosunku do stanu aktualnego?
Porównanie przewidywa i oczekiwa zwi zanych z rozwojem turystyki pozwala na
wyci gni cie wst pnych wniosków co do kierunków rozwoju.
PRZEWIDYWANIA

OCZEKIWANIA

KORELACJA PRZEWIDYWA
Z OCZEKIWANIAMI

Zmiany typów turystyki
znacz cy rozwój
turystyki rowerowej i
pielgrzymkowej
umiarkowany,
ograniczony do cz ci
gmin powiatu rozwój
turystyki weekendowej
i rodzinnej, konnej,
pieszej, w dkarstwa,
ladowy rozwój
turystyki
poprzemysłowej,
edukacyjnej i
tematycznej,
sportowej

dynamiczny rozwój
turystyki rowerowej,
weekendowej,
integracyjnej i
rodzinnej,
umiarkowany w
horyzoncie obj tym
programem rozwój
turystyki
poprzemysłowej
poł czonej z
eksponowaniem
przemysłowego i
kulturowego
dziedzictwa powiatu,
umiarkowany rozwój
turystyki
pielgrzymkowej,
rozwój turystyki
edukacyjnej jako
elementu
uzupełniaj cego dla
innych rodzajów
turystyk i buduj cego
wizerunek powiatu

rozwój turystyki
adresowanej do
odbiorców grupowych
(rodziny, załogi firm,),
rozwój oferty
aktywnego sp dzania
wolnego czasu w
oparciu o walory
naturalne i historyczne
rozwój turystyki
adresowanej do
odbiorców
poszukuj cych ciszy
i spokoju,
komercjalizacja oferty
turystycznorekreacyjnej – rozwój
usług adresowanych
do osób
odwiedzaj cych
powiat, lecz nie
korzystaj cych
dotychczas z lokalnej
oferty (dotyczy
zwłaszcza
w dkarstwa, turystyki

28

Program rozwoju turystyki i rekreacji dla powiatu wodzisławskiego

pielgrzymkowej itp.)
Zmiany odbiorców
brak
wyspecjalizowania
i przypadkowo osób
odwiedzaj cych
odbiorcy lokalni

osoby o przeci tnym
statusie materialnym,
osoby zainteresowane
poznawaniem
dziedzictwa
przyrodniczego i
historycznego
odbiorcy regionalni

pozyskiwanie klientów
z s siednich
obszarów
aglomeracyjnych,
zainteresowanie
ofert powiatu osób
młodych, aktywnych,
korzystaj cych z
ró nych usług

Zmiany w poziomie zatrudnienia
niewielkie zmiany
poziomu zatrudnienia
w turystyce i rekreacji,
maj ce głównie
charakter sezonowy

wyra ny rozwój
zatrudnienia
sezonowego,

stworzenie
całorocznej oferty
turystycznej

stworzenie w cz ci
gmin o wysokich
walorach
turystycznych stałych
miejsc pracy w
dziedzinie turystyki i
rekreacji oraz w
działalno ciach
powi zanych

specjalizacja gmin
powiatu i ich oferty
turystycznej
powstanie podmiotów
gospodarczych
zajmuj cych si
obsług turystów

Zmiany w relacjach konkurencyjnych
niska pozycja
konkurencyjna

przewaga
konkurencyjna w
dziedzinie oferty
turystycznej i
rekreacyjnej nad
obszarami
zlokalizowanymi w
s siedztwie obszarów
aglomeracyjnych
województwa
l skiego

brak silnych
pozytywnych
wyró ników w
stosunku do innych
obszarów
konkurencyjnych

ukształtowanie
wyró ników oferty
powiatu w kontek cie
budowania przewagi
konkurencyjnej

W oparciu o przeprowadzon analiz prognoz i oczekiwa zwi zanych z rozwojem
turystyki

oraz

przy

wykorzystaniu

analizy

uwarunkowa

wewn trznych

i zewn trznych okre lono wyró niki powiatu wodzisławskiego w dziedzinie turystyki
i rekreacji. Zakłada si , e realizacja niniejszego programu doprowadzi do tego, e
powiat wodzisławski b dzie znany z nast puj cych wyró ników o charakterze
turystyczno - rekreacyjnym:
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miejsce komasuj ce potencjały miejsko-wiejskiej kultury Górnego l ska,
miejsce na granicy obszarów aglomeracyjnych o wyj tkowym potencjale
przyrodniczym umo liwiaj cym wypoczynek na łonie natury,
miejsce przyci gaj ce odwiedzaj cych poprzez organizacj

licznych imprez

o znaczeniu ponadlokalnym,
miejsce historycznego krzy owania si kultur:
-

ziemia Celtów,

-

ziemia Gol szyców,

-

oddziaływania obrze y Cesarstwa Rzymskiego,

-

ziemia Królestwa Czech,

-

ziemia Habsburgów,

-

ziemia Pa stwa Pruskiego

miejsce aktualnego krzy owania si kultur:
-

pogranicze l sko – polsko – morawsko - niemieckie,

-

zachowane tradycje tatarskie,

miejsce l skiego dziedzictwa religijnego,
miejsce w drówek (szlaki turystyczne: rowerowe, piesze, konne, kajakowe itp.).
Posiadane potencjały i nakre lone wyró niki pozwalaj sformułowa misj powiatu
wodzisławskiego w kontek cie rozwoju turystyki:
Powiat wodzisławski miejscem w drówek w czasie i przestrzeni, którego
przemierzanie przenosi turystów w miejsca z historyczn
pozwala spotyka

si

z lud mi piel gnuj cymi

z bogactwem przyrody, a jednocze nie poznawa

przeszło ci ,

l skie tradycje, obcowa
dziedzictwo przemysłowe

Górnego l ska.
Rozwój turystyki i rekreacji w powiecie wodzisławskim powinien by

procesem

skorelowanym z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym. Z jednej strony, turystyka
i rekreacja powinny czerpa

z potencjałów i aktywno ci obecnych na terenie

powiatu, za z drugiej strony dziedziny te powinny stwarza impulsy dla rozwoju
struktury społeczno - gospodarczej powiatu.
Turystyka i rekreacja powinny sta

si

dziedzinami wspomagaj cymi osi gni cie

w powiecie wodzisławskim nast puj cych efektów:
podwy szenie jako ci zamieszkania na terenie powiatu poprzez stworzenie
infrastruktury i oferty turystyczno - rekreacyjnej mo liwej do wykorzystania nie
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tylko przez odwiedzaj cych, ale tak e przez mieszka ców,
powstrzymanie

emigracji

oraz

przyci ganie

na

teren

powiatu

nowych

mieszka ców dzi ki poprawie warunków zamieszkania i poprawie sytuacji na
rynku pracy,
rozwój przedsi biorczo ci mieszka ców powiatu i komercyjne uaktywnienie
ró nych potencjałów znajduj cych si w ich dyspozycji,
uzmysłowienie lokalnych atrakcji i lepsze poznanie powiatu przez mieszka ców,
wykorzystanie

aktywno ci

społecznych

do

wygenerowania

działalno ci

gospodarczych,
rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez ich wykorzystanie na cele
turystyczno - rekreacyjne,
rozwój działalno ci kulturalnej oraz zwi kszanie zainteresowania lokaln kultur
ze strony turystów,
podwy szenie atrakcyjno ci inwestycyjnej powiatu, zwrócenie uwagi inwestorów
na powiat poprzez stworzenie wizerunku o cechach unikatowych w warunkach
Górnego l ska.
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5.

CELE GENERALNE ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI
W POWIECIE WODZISŁAWSKIM

Konfrontacja

zidentyfikowanych

uwarunkowa

i

tendencji

rozwoju

turystyki

w powiecie wodzisławskim z oczekiwaniami wi zanymi z tymi dziedzinami pozwoliła
na sformułowanie wła ciwych dla niniejszego programu celów generalnych.
Okre lono trzy cele strategiczne dotycz ce ró nych aspektów rozwoju turystyki
i rekreacji.
Cele strategiczne rozumiane s
stany,

istotne

doprowadzi

procesy,

jako wa ne warto ci, po

których

uruchomienie

b d

dane do osi gni cia
modyfikowanie

do poprawy sytuacji powiatu. W dalszych cz

mo e

ciach niniejszego

programu celom strategicznym zostały podporz dkowane kierunki rozwoju oraz
wynikaj ce z nich projekty strategiczne.
Pierwszy z celów dotyczy wykorzystania i wzmocnienia korelacji wyst puj cych
pomi dzy turystyk

i rekreacj

a innymi dziedzinami rozwoju społeczno -

gospodarczego powiatu. W szczególno ci, chodzi o wykorzystanie turystyki do
aktywizowania działalno ci mieszka ców w ró nych dziedzinach. Turystyka
i rekreacja powinny sta

si

z gospodarcz , powinny sprzyja

dziedzinami scalaj cymi aktywno

społeczn

gospodarczemu wykorzystywaniu działalno ci

społecznych, generowa nowe impulsy dla rozwoju przedsi biorczo ci, uzmysławia
mieszka com – poprzez tworzenie oferty turystycznej – warto ci przyrodnicze
i kulturowe powiatu.
Drugi z celów zorientowany jest na rozwój konkretnych typów turystyki i rekreacji,
zwłaszcza za takich, które s adekwatne do potencjałów powiatu wodzisławskiego
oraz oczekiwa rynkowych. Poniewa , jak dotychczas, w powiecie wodzisławskim
nie wykształciły si
stanowi

adne charakterystyczne specjalizacje turystyczne mog ce

koła zamachowe dla dalszego rozwoju tej dziedziny, sugeruje si , aby

oprze rozwój turystyki i rekreacji nie tyle na konkretnych produktach, lecz raczej
podporz dkowa
okre lonych

podejmowane działania jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb

grup

odbiorców.

St d

drugi

cel

zwraca

uwag

na

klienta,

a w szczególno ci na mieszka ców zurbanizowanych obszarów s siaduj cych
z powiatem wodzisławskim. Przygraniczne poło enie powiatu stwarza mo liwo
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otwarcia na klientów z aglomeracji ostrawskiej. Sił

oferty powiatu mo e by

ł czenie atrakcji turystyki miejskiej (w przypadku powiatu wodzisławskiego turystyki
poprzemysłowej) oraz turystyki wiejskiej. Ten konglomerat mo e by odczytywany
jako swoiste odzwierciedlenie charakteru Górnego l ska, w którym dynamicznemu
uprzemysłowieniu towarzyszyło zachowanie tradycji, folkloru, wi zi społecznych
specyficznych dla rodowisk wiejskich.
Trzeci z celów kładzie nacisk na my lenie nie tylko o rozwoju funkcji turystycznych
b d

rekreacyjnych, ale tak e na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego

i kulturowego powiatu. Realizacja niniejszego programu winna prowadzi
zwi kszania troski mieszka ców o
a równocze nie uzmysławia
wykorzystania

zasobów

do

rodowisko naturalne, piel gnowanie tradycji,

szanse gospodarcze wynikaj ce z racjonalnego

powiatu.

Powy sze

stwierdzenia

dotycz

równie

umiej tnego zagospodarowywania terenów i obiektów stanowi cych materialne
dziedzictwo przemysłowej historii powiatu i Górnego

l ska, postrzeganych cz sto

jako balast rozwojowy. Tymczasem, jest to maj tek mo liwy do zaadaptowania na
nowe cele, a po odpowiednio przeprowadzonej rewitalizacji, posiadaj cy wysok
atrakcyjno

Tre

dla osób odwiedzaj cych powiat

trzech generalnych celów wyznaczaj cych w dalszych cz

ciach programu

kierunki i projekty rozwoju przedstawia si nast puj co:

CS1. Rozwój turystyki i rekreacji w powiecie podwy szaj cy społeczn
i gospodarcz aktywno
CS2. Współzale ny
i

wiejskiej

rozwój

na terenie powiatu.
ró nych

adresowanych

do

zurbanizowanych w województwie

typów

turystyki

mieszka ców

miejskiej
obszarów

l skim i kraju morawsko-

l skim.
CS3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych powiatu
dla celów

turystycznych w

zgodzie z zasadami rozwoju

zrównowa onego.
Nale y pami ta ,

e pomi dzy celami strategicznymi nie wyst puje porz dek

hierarchiczny. Nie mo na mówi o celach mniej czy bardziej wa nych. Zaniedbanie
któregokolwiek z celów prowadzi

mo e do destabilizacji sytuacji powiatu,

a zakładana w programie synergia nie zostanie osi gni ta. Tylko współzale n
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realizacj

wszystkich celów b dzie mo na uto samia

z faktycznym rozwojem

turystyki i rekreacji, i tylko osi gni cie wszystkich celów b dzie gwarantowało
uzyskanie pozytywnego wpływu na rozwój powiatu.
Pomi dzy poszczególnymi celami strategicznymi wyst puj

relacje wzajemnego

wspomagania. W pewnych przypadkach, sposób relacji celu strategicznego jest
ograniczany przez zało enia zawarte w innym celu strategicznym (rozwój
zrównowa ony). Relacje te zostały zobrazowane poni ej w sposób graficzny:
CS1. Rozwój turystyki i rekreacji w powiecie
podwy szaj cy społeczn
i gospodarcz aktywno

aktywno

na terenie powiatu

przekładaj ca si na wzbogacenie oferty w sensie jako ciowym

i zwi kszenie ilo ciowych zdolno ci wiadczenia usług turystyczno-rekreacyjnych

CS2. Współzale ny rozwój ró nych typów turystyki
miejskiej i wiejskiej adresowanych
do mieszka ców obszarów zurbanizowanych
w województwie l skim i kraju morawsko- l skim

CS2. Współzale ny rozwój ró nych typów turystyki
miejskiej i wiejskiej adresowanych
do mieszka ców obszarów zurbanizowanych
w województwie l skim i kraju morawsko- l skim

wpływ zwi kszania zainteresowania ofert turystyczno-rekreacyjn powiatu
wodzisławskiego na poszerzenie mo liwo ci działania mieszka ców

CS1. Rozwój turystyki i rekreacji w powiecie
podwy szaj cy społeczn
i gospodarcz aktywno

na terenie powiatu
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CS1. Rozwój turystyki i rekreacji w powiecie podwy szaj cy społeczn
i gospodarcz aktywno

na terenie powiatu

odpowiednio kształtowany rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych jako zjawisko
sprzyjaj ce kultywowaniu warto ci naturalnych i tradycji powiatu, zwi kszaj cy
zainteresowanie mieszka ców dziedzictwem obszaru

CS3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych powiatu dla celów
turystycznych w zgodzie z zasadami rozwoju zrównowa onego

CS3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych powiatu dla celów
turystycznych w zgodzie z zasadami rozwoju zrównowa onego

ograniczenie sposobów wykorzystania zasobów naturalnych i historycznych
kształtuj ce sposób rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych

CS1. Rozwój turystyki i rekreacji w powiecie podwy szaj cy społeczn
i gospodarcz aktywno

na terenie powiatu

CS2. Współzale ny rozwój ró nych typów turystyki miejskiej i wiejskiej
adresowanych do mieszka ców obszarów zurbanizowanych
w województwie l skim i kraju morawsko- l skim

turystyka miejska i wiejska jako działalno ci odkrywaj ce cenne warto ci powiatu

CS3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych powiatu dla celów
turystycznych w zgodzie z zasadami rozwoju zrównowa onego

35

Program rozwoju turystyki i rekreacji dla powiatu wodzisławskiego

CS3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych powiatu dla celów
turystycznych w zgodzie z zasadami rozwoju zrównowa onego

uruchomienie działalno ci chroni cych dziedzictwo oraz unikatowe cechy
naturalne i historyczne powiatu oraz ich odpowiednie eksponowanie

CS2. Współzale ny rozwój ró nych typów turystyki miejskiej i wiejskiej
adresowanych do mieszka ców obszarów zurbanizowanych
w województwie l skim i kraju morawsko- l skim
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6.

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI
W POWIECIE WODZISŁAWSKIM

Dla celów strategicznych wyznaczono szereg kierunków stanowi cych podstawowe
linie działa
konieczno ci

wdra aj cych program. Wyznaczenie kierunków jest podyktowane
ustalenia i uporz dkowania w kolejnych cz

ciach programu

odpowiednich projektów strategicznych. Sformułowane kierunki przedstawiono
w tabeli 1.
Zasadniczo, ustalone kierunki mo na podzieli na kilka klas. W ród nich wymieni
mo na kierunki zorientowane na:
odkrywanie i wykorzystywanie nowych potencjałów,
budowanie wizerunku powiatu, zwi kszanie zainteresowania powiatem i jego
ofert w otoczeniu
ł czenie rozwoju turystyki z innymi dziedzinami rozwoju społecznogospodarczego powiatu wodzisławskiego,
animowanie partnerstwa lokalnego w oparciu o rozwój nowych funkcji,
generowanie impulsów dla rozwoju ró nych typów turystyki,
kierunkowanie rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie zgodnie z zasadami
rozwoju zrównowa onego.
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CELE

Tabela 1 Kierunki działa sformułowane dla celów strategicznych
CS1. Rozwój turystyki i rekreacji
w powiecie podwy szaj cy
społeczn
i gospodarcz
aktywno
na
terenie
powiatu

KIERUNKI ROZWOJU

K1.1.

K1.2.

K1.3.

K1.4.

Wykorzystywanie
i wzmacnianie aktywno ci
społecznej mieszka ców
dla odkrywania
najcenniejszych zasobów
powiatu i przetwarzania
ich na ofert turystyczn .
Kreowanie produktu
turystycznego
aktywizuj cego lokaln
przedsi biorczo
(rzemiosło, produkty
spo ywcze, usługi).
Wykorzystywanie rozwoju
turystyki dla podwy szania
atrakcyjno ci inwestycyjnej
powiatu.
Wykorzystywanie rozwoju
turystyki dla podwy szania
jako ci ycia dla
aktualnych i potencjalnych
mieszka ców.

CS2. Współzale ny
rozwój
ró nych
typów turystyki miejskiej i wiejskiej
adresowanych do mieszka ców
obszarów
zurbanizowanych
w
województwie
l skim
i
kraju
morawsko- l skim

CS3. Wykorzystywanie zasobów
naturalnych i kulturowych
powiatu
dla
celów
turystycznych w zgodzie z
zasadami
rozwoju
zrównowa onego

K2.1.

Rozwój turystyki relaksacyjnej
długoterminowej ł cz cej usługi
turystyki weekendowej, rodzinnej,
rowerowej, karawaningowej i
pieszej.

K3.1.

Okre lenie przyrodniczych
i kulturowych potencjałów
do wykorzystania dla
celów turystyczno rekreacyjnych.

K2.2.

Rozwój turystyki relaksacyjnej
krótkoterminowej dla osób
przeje d aj cych tranzytem przez
powiat oraz osób odwiedzaj cych
powiat w celach handlowych.

K3.2.

Zapewnienie turystom
i mieszka com mo liwo ci
zachowa
proekologicznych.

K2.3.

Rozwój turystyki o podwy szonej
aktywno ci fizycznej, a w
szczególno ci: turystyki konnej,
rowerowej i wodnej.

K3.3.

K2.4.

Rozwój turystyki edukacyjnej
informuj cej o historii, tradycjach,
przyrodzie powiatu
wodzisławskiego i pogranicza
l sko - morawskiego.

Kształtowanie postaw
mieszka ców powiatu
nakierowanych na
ochron potencjału
kulturowego i
przyrodniczego powiatu.

K2.5.

Rozwój turystyki pielgrzymkowej.
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7.

PROJEKTY REALIZUJ CE KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI
I REKREACJI W POWIECIE WODZISŁAWSKIM

Projekty realizuj ce kierunki rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie wodzisławskim
stanowi

zasadnicz

cz

wdro enia. Projekty s

programu i decydowa

b d

o skuteczno ci jego

przedsi wzi ciami, które nale y podj

, aby osi gn

zało one cele strategiczne. Spo ród ró nych mo liwych projektów w programie
preferowane b d

przede wszystkim te, które spełniaj

poprawno ci, to jest s

podstawowy wyznacznik

dostosowane do sformułowanych kierunków rozwoju

turystyki i rekreacji w powiecie wodzisławskim.
W ród głównych typów projektów na uwypuklenie zasługuj projekty:
informacyjne,
promocyjne,
edukacyjne,
infrastrukturalne:
-

sieciowe: np. cie ki i szlaki z oznakowaniem itp.,

-

punktowe: noclegi, gastronomia, punkty informacyjne, ekspozycje, muzea
itp.,

tworz ce ofert

wykorzystania przyrodniczego i kulturowego potencjału

obszaru,
kreuj ce produkty turystyczne (materialne i niematerialne, w tym imprezy),
usuwaj ce bariery rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych (nie tylko
projekty stricte turystyczne).
Przy ostatecznej kwalifikacji projektów do realizacji i przy nadawaniu im
odpowiednich wag wykorzystano nast puj ce kryteria oceny:
najsilniej i najłatwiej aktywizuj ce mieszka ców i ich potencjał,
ł cz ce gminy i ich potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji,
o najwi kszym prawdopodobie stwie realizacji (ze wzgl du na dost pne
zasoby),
przynosz ce najbardziej znacz ce efekty,
stanowi ce „lokomotywy” rozwoju turystyki i rekreacji (osie rozwoju).
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Formułuj c pomysły na projekty kierowano si przede wszystkim brzmieniem celów
i kierunków rozwoju. To wła nie ich tre

okre la zakres działa

wdra aj cych

program. Poni ej zaprezentowano list pomysłów na projekty, które uszeregowano
według ustalonych celów i kierunków rozwoju.
CS1. Rozwój turystyki w powiecie podwy szaj cy społeczn
aktywno

i gospodarcz

na terenie powiatu.

K1.1. Wykorzystywanie

i

wzmacnianie

aktywno ci

społecznej

mieszka ców dla odkrywania najcenniejszych zasobów powiatu
i przetwarzania ich na ofert turystyczn .
Projekty:
P1.1.1. Stworzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
P1.1.2. Stworzenie

Powiatowego

Centrum

Obsługi

Ruchu

Tranzytowego

funkcjonuj cego organizacyjnie przy Powiatowym Centrum Informacji
Turystycznej
P1.1.3. Stworzenie warunków do powstania organizacji turystycznej (LOT, ROT)
jako instytucji organizuj cej turystyk i rekreacj na poziomie powiatu lub
subregionu.
P1.1.4. Opracowanie

prezentacji

multimedialnej

w

celu

zaznajomienia

mieszka ców powiatu z jego atrakcjami
P1.1.5. Wprowadzenie programu regionalnego w szkołach w celu rozbudzenia
ciekawo ci regionalnej
P1.1.6. Zorganizowanie J zykowego Uniwersytetu III Wieku w celu podniesienia
kwalifikacji mieszka ców w zakresie obsługi turystów zagranicznych
P1.1.7. Zorganizowanie konkursu „Najczystsza gmina powiatu wodzisławskiego”
P1.1.8. Stworzenie i ci gła aktualizacja banku danych o prywatnych kolekcjach
mo liwych do udost pnienia turystom
K1.2. Kreowanie

produktu

przedsi biorczo

turystycznego

aktywizuj cego

lokaln

(rzemiosło, produkty spo ywcze, usługi).

Projekty:
P1.2.1. Zorganizowanie
Produktów

lokalnych

Regionalnych)

targów

(np.

poł czonych

Powiatowego
z

Dniami

Przegl du
Powiatu
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Wodzisławskiego i wykreowanie tego na produkt turystyczny
P1.2.2. Wypromowanie Radli skich Betlejek poprzez coroczn

organizacj

Przegl du Widowisk Bo onarodzeniowych
P1.2.3. Wypromowanie „Picnik Country” w Szwajcarii Czy owickiej poprzez
wyeksponowanie w ofercie turystyczno - rekreacyjnej powiatu
P1.2.4. Organizacja

Mi dzynarodowych

dokumentacji

artystycznej

Plenerów

zabytków

Malarskich

w

przemysłowych

celu

(ch tny

organizator: Pa stwowe Ognisko Plastyczne w Rydułtowach)
P1.2.5. Zorganizowanie szkolenia dla podmiotów chc cych kultywowa
tradycj winn w dolinie Olzy i Odry
P1.2.6. Opracowanie historii narodów zamieszkuj cych Ziemi Wodzisławsk
(m.in. Celtowie, Gol szyce, Tatarzy, Czesi)
P1.2.7. Wł czenie Kopalni „Ignacy” w Rybniku - Niewiadomiu w szlak
edukacyjny powiatu wodzisławskiego nt. historii górnictwa
P1.2.8. Opracowanie planu promocji anga uj cego znane osoby w powiecie
w promocj atrakcji turystycznych
P1.2.9. Zorganizowanie

szkole

dla

chc cych

podj

działalno

agroturystyczn
P1.2.10. Zorganizowanie konkursu na wizualizacj

atrakcji turystycznych

powiatu – konkurs na logo
P1.2.11. Reklamowanie si powiatu w prasie lokalnej i regionalnej
P1.2.12. Organizacja konkursów kowalstwa
P1.2.13. Zorganizowanie szkolenia aktywizuj cego lokalnych przewodników
turystycznych
P1.2.14. Ogłoszenie konkursu dla lokalnych przedsi biorców na produkty wizytówki powiatu (pami tki, produkty spo ywcze, usługi).

K1.3. Wykorzystywanie rozwoju turystyki dla podwy szania atrakcyjno ci
inwestycyjnej powiatu.
Projekty:
P1.3.1. Stworzenie systemu pomocy i informacji prawnej dla chc cych podj
działalno

gospodarcz w zakresie turystyki i/lub rekreacji

P1.3.2. Wyselekcjonowanie i specjalna certyfikacja miejsc noclegowych,
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obiektów

gastronomicznych,

usług

turystycznych,

rekreacyjnych

i sportowych adresowanych do biznesmenów.
P1.3.3. Wł czenie do ofert inwestycyjnych informacji o walorach turystycznych
powiatu – opracowanie materiału dla inwestorów zawieraj cego
informacje o ofercie sp dzania wolnego czasu.
K1.4. Wykorzystywanie rozwoju turystyki dla podwy szania jako ci ycia
dla aktualnych i potencjalnych mieszka ców.
Projekty:
P1.4.1. Stworzenie programu popularyzacji oferty sp dzania wolnego czasu na
terenie powiatu wodzisławskiego w ród mieszka ców powiatu.

CS2. Współzale ny rozwój ró nych typów turystyki miejskiej i wiejskiej
adresowanych

do

mieszka ców

obszarów

zurbanizowanych

w województwie l skim i kraju morawsko- l skim
K2.1. Rozwój turystyki relaksacyjnej długoterminowej ł cz cej usługi
turystyki

weekendowej,

rodzinnej,

rowerowej,

karawaningowej

i pieszej.
Projekty:
P2.1.1. Promocja tunelu w Rydułtowach jako zabytku kultury przemysłowej
P2.1.2. Stworzenie kompleksowych

cie ek dydaktycznych po powiecie –

przyrodniczych, historycznych
P2.1.3. Opracowanie

kalendarza

imprez

folklorystycznych

poł czonych

z warsztatami np. nauka pieczenia kołocza
P2.1.4. Organizacja jednodniowych wycieczek (w tym dla mieszka ców
powiatu) w miejsca atrakcyjne turystycznie
P2.1.5. Rozwój o rodków wypoczynkowych w dolinie Odry i Olzy (np. poprzez
zorganizowanie

konkursu

dla

młodych

architektów

na

zagospodarowanie pola biwakowego w Olzie)
P2.1.6. Utworzenie kwater agroturystycznych na wsiach typu „bed & breakfast”
P2.1.7. Budowa wielofunkcyjnego parkingu przy basenie w Gorzycach – pole
karawaningowe, gastronomia, noclegi
P2.1.8. Budowa kampingu o standardzie europejskim na terenie pomi dzy
Mszan a Wodzisławiem l skim
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P2.1.9. Organizacja zlotów karawaningowych
P2.1.10. Nawi zanie

współpracy

Klubu

Karawaningu

„Rzemie lnik”

z Wodzisławia l skiego z partnerami z Polski i z zagranicy.
K2.2. Rozwój

turystyki

relaksacyjnej

krótkoterminowej

dla

osób

przeje d aj cych tranzytem przez powiat oraz osób odwiedzaj cych
powiat w celach handlowych.
Projekty:
P2.2.1. Popularyzacja turystyki biznesowej poprzez opracowanie i wydanie
folderów na temat mo liwych miejsc organizacji konferencji
P2.2.2. Przekształcenie gospodarstw z inwentarzem w mini zoo, obiekty do
zwiedzania
P2.2.3. Stworzenie mo liwo ci przeja d ki drezyn

po dawnych szlakach

kolejowych
P2.2.4. Zorganizowanie punktów widokowych na wie ach ko cioła w Pszowie
i w Rogowie
P2.2.5. Organizacja

cyklu

imprez

transgranicznych:

Wianki

–

Noc

wi toja ska (Gorzyce), festyn „Na miedzy” (Godów), „Jeste my
tutaj… s siedzi, rodacy, pobratymcy, przodkowie” (Mszana)
P2.2.6. Budowa wielofunkcyjnych parkingów przy zje dzie z autostrady
P2.2.7. Renowacja i zagospodarowanie „Baszty” w Wodzisławiu l skim
K2.3. Rozwój

turystyki

o

podwy szonej

aktywno ci

fizycznej,

a w szczególno ci: turystyki konnej, rowerowej i wodnej.
Projekty:
P2.3.1. Poł czenie kanałami wyrobisk po wirowych celem umo liwienia
spływu wzdłu Odry i Olzy
P2.3.2. Wyznaczenie

cie ek konnych i utworzenie spółdzielni „ko skiej”

zajmuj cej si rozwojem, ró nicowaniem i promocj oferty członków
P2.3.3. Rozwój oferty najmu koni, wozów i bryczek
P2.3.4. Prace interwencyjne w celu utrzymania czysto ci

cie ek konnych

i rowerowych (Urz dy Gmin przy współpracy z PUP)
P2.3.5. Stworzenie postindustrialnej

cie ki rowerowej z wykorzystaniem

byłych kopalnianych szlaków kolejowych
P2.3.6. Organizowanie survivalu w Szwajcarii Czy owickiej
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P2.3.7. Zagospodarowanie „Balatonu” w Wodzisławiu l skim.
P2.3.8. Adaptacja hałd na terenie powiatu na potrzeby rozwoju turystyki
rowerowej i narciarstwa (hałda w Rydułtowach) oraz sportów
motorowych (hałdy w Mszanie).
P2.3.9. Stworzenie szlaku kajakowego na terenie powiatu z ewentualnym
poł czeniem ze szlakami w Czechach.
P2.3.10. Wyznaczenie kolejnych cie ek i szlaków rowerowych.
K2.4. Rozwój turystyki edukacyjnej informuj cej o historii, tradycjach,
przyrodzie
powiatu wodzisławskiego i
pogranicza
l skomorawskiego.
Projekty:
P2.4.1. Organizacja Rajdu Goł

yców – rozwój i wypromowanie imprezy

P2.4.2. Uruchomienie minihotelu w Rydułtowach na starym górniczym Osiedlu
Karola z wyposa eniem typu „dom górnika sprzed 100 lat” (podmiot
wiod cy w realizacji projektu: Stowarzyszenie Nasz l sk)
P2.4.3. Opracowanie kompendium wiedzy o wybitnych postaciach zwi zanych
z ziemi wodzisławsk
P2.4.4. Stworzenie sieci mikro cie ek edukacyjnych w oparciu o tras
rowerow

316Y wraz z infrastruktur

towarzysz c

oraz o fragment

trasy R4 Eurovelo.
K2.5. Rozwój turystyki pielgrzymkowej.
Projekty:
P2.5.1. Rewitalizacja Kalwarii Pszowskiej
P2.5.2. Uruchomienie trasy pielgrzymki szlakiem ks. Wałacha i Tuskiera
(gminy Godów i Mszana)
P2.5.3. Uruchomienie tras pielgrzymkowych w powiecie wodzisławskim: Pszów
- Kokoszyce - Turza z wykorzystaniem sanktuariów, krzy y pokutnych,
koncertów organowych, festiwali chórów
P2.5.4. Wypromowanie krzy y pokutnych w powiecie poprzez uwzgl dnienie
w projektowanych szlakach turystycznych oraz organizowanie w jego
s siedztwie cyklicznych imprez religijnych
P2.5.5. Opracowanie

kalendarza

obchodów

wi t

i

uroczysto ci

ze

szczególnym uwzgl dnieniem Pszowa i Turzy l.
P2.5.6. Wydanie folderu na temat turystyki pielgrzymkowej i oferty dla
pielgrzymów w powiecie.
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CS3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych powiatu dla celów
turystycznych w zgodzie z zasadami rozwoju zrównowa onego
K3.1.

Okre lenie

przyrodniczych

i

kulturowych

potencjałów

do

wykorzystania dla celów turystyczno-rekreacyjnych.
Projekty:
P3.1.1. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej powiatu
P3.1.2. Opracowanie rysu historycznego powiatu (ciekawe miejsca, postacie)
P3.1.3. Zorganizowanie konkursu dla organizacji pozarz dowych identyfikacji
zasobów turystycznych powiatu
P3.1.4. Opracowanie strony internetowej o atrakcjach turystycznych powiatu
oraz ofercie noclegowo - gastronomicznej
P3.1.5. Inwentaryzacja

obiektów

poprzemysłowych

mo liwych

do

wykorzystania na cele turystyczne
K3.2.

Zapewnienie

turystom

i

mieszka com

mo liwo ci

zachowa

proekologicznych.
Projekty:
P3.2.1. Usytuowanie ławeczek, stolików, sanitariatów, koszy na

mieci oraz

tabliczek „Szanuj ziele ”, „Dzi kujemy za utrzymanie czysto ci” wzdłu
cie ek rowerowych
P3.2.2. Stworzenie systemu infrastruktury czysto ci, zwłaszcza estetycznej
infrastruktury sanitarnej w centrach gmin oraz wzdłu

wszystkich

szlaków turystycznych
P3.2.3. Likwidacja dzikich wysypisk mieci, ustawienie nowych kontenerów
P3.2.4. Opracowanie i wprowadzenie systemu ulg proekologicznych dla
mieszka ców
P3.2.5. Kształtowanie

wiadomo ci

ekologicznej

mieszka ców

poprzez

zebrania wiejskie i ko cielne ambony
P3.2.6. Zapewnienie infrastruktury sanitarnej i parkingowej przy autostradzie
P3.2.7. Organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych i wolontariatu
ukierunkowanych na utrzymanie infrastruktury turystycznej
K3.3.

Kształtowanie postaw mieszka ców powiatu nakierowanych na
ochron potencjału kulturowego i przyrodniczego powiatu
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Projekty:
P3.3.1. Wykorzystanie lokalnych zespołów folklorystycznych, gaw dziarzy
ludowych do organizowania imprez – np. „Spotkania z folklorem”
P3.3.2. Przeprowadzenie akcji „Młodzi spisuj przekazy nestorów powiatu” dla
uratowania

lokalnych

legend,

poda ,

przekazów historycznych,

tradycji, przepisów kulinarnych itp.
Cz

sformułowanych projektów ma charakter horyzontalny, tzn., e ich realizacja

pozwala osi ga

wszystkie zdefiniowane cele strategiczne. Lista projektów

horyzontalnych przedstawia si nast puj co:
PH1.

Opracowanie szczegółowej mapy turystycznej powiatu.

PH2.

Opracowanie i uruchomienie kampanii promuj cej ofert

turystyczn

powiatu wodzisławskiego w miastach aglomeracji katowickiej, rybnickiej
i ostrawskiej.
PH3.

Przeprowadzenie rewitalizacji i poprawa estetyki centrów gmin oraz
modernizacja

lub

poprawa

estetyki

najwa niejszych

obiektów

zabytkowych (w tym obiektów poprzemysłowej kultury).
PH4.

Stworzenie w porozumieniu z gminami s siaduj cymi z powiatem systemu
oznakowania na drogach prowadz cych do powiatu z informacjami
o atrakcjach turystycznych.

PH5.

Wypracowanie standardów i zasad certyfikacji miejsc noclegowych,
gastronomicznych,
odpowiedni

komisj

usług

turystycznych,

standaryzacyjn

rekreacyjnych,

(zajmuj c

si

itp.

przez

m. in. kontrol

i szkoleniami)
PH6.

Opracowanie i wydanie kompleksowego informatora turystycznego dla
powiatu

PH7.

Opracowanie planów sytuacyjnych w powiecie

PH8.

Wspólny udział w targach turystycznych wewn trznych i zewn trznych

PH9.

Powołanie w starostwie zespołu ds. monitorowania programu
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8.

GŁÓWNE WI ZKI PROJEKTÓW WDRA AJ CYCH
Sformułowane w ramach kierunków rozwoju projekty mo na, dla lepszego
rozumienia programu oraz zapewnienia spójno ci jego wdra ania, pogrupowa
tematycznie w ujednolicone wi zki, zorientowane na rozwi zanie konkretnych
problemów, zainicjowanie po
Wyodr bniono sze

danych procesów, uzyskanie zało onych efektów.

głównych wi zek projektów o nast puj cych tytułach:

WP2. Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie
wodzisławskim
WP3. Kreowanie turystycznej marki powiatu wodzisławskiego
WP4. Rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej o charakterze odpoczynkowym
WP5. Rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej o charakterze aktywnym
WP6. Rozwój oferty w ramach turystyki edukacyjnej
WP7. Rozwój oferty w ramach turystyki pielgrzymkowej
Wi zka pierwsza - Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie
wodzisławskim – zawiera projekty stanowi ce fundament, na którym opiera

si

b dzie realizacja całego programu rozwoju turystyki i rekreacji. Obok projektów
typowo turystycznych znalazły si tutaj równie projekty z innych dziedzin takich jak:
infrastruktura, polityka informacyjna, zagospodarowanie przestrzenne itp. Istot tych
projektów jest przede wszystkim usuwanie ró nego rodzaju barier, stymulowanie
aktywno ci mieszka ców i zwi kszanie ich zainteresowania udziałem w realizacji
programu.
Wi zka druga – Kreowanie turystycznej marki powiatu wodzisławskiego – powinna
by realizowana dla zbudowania pozytywnych wyró ników powiatu wodzisławskiego
w dziedzinie turystyki i rekreacji. W chwili obecnej powiat nie jest kojarzony
w wystarczaj cym stopniu z warto ciami

rodowiskowymi, historycznymi czy

atrakcyjnymi formami sp dzania wolnego czasu. Chodzi wi c o to, by w otoczeniu
regionalnym zacz to postrzega

powiat wodzisławski jako miejsce o ciekawej

ofercie turystyczno-rekreacyjnej, gwarantowanym poziomie

wiadczonych usług,

niespotykanych w innych miejscach produktach turystycznych.
Wi zka

trzecia

–

Rozwój

oferty

turystyczno-rekreacyjnej

o

charakterze

odpoczynkowym – obejmuje projekty o najwi kszym prawdopodobie stwie realizacji,
buduj ce ofert

dla osób o mniejszych wymaganiach zwi zanych z szeroko ci

wachlarza oferty, a bardziej poszukuj cych spokoju i wypoczynku biernego. S to
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zwykle projekty wykorzystuj ca walory

rodowiskowe, w szczególno ci ziele ,

akweny, cisz . Taka oferta jest skierowana w pierwszym rz dzie dla rodzin i osób
starszych.
Czwarta wi zka – Rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej o charakterze aktywnym –
zawiera projekty adresowane do odbiorców zainteresowanych wypoczynkiem
czynnym. Poj cie to jest rozumiane bardzo szeroko i obejmuje zarówno aktywno
fizyczn

jak i intelektualn . Obok projektów zwi zanych z rekreacj

sportem, s

w tej wi zce uj te równie

powiat zapoznanie si

czynn ,

projekty umo liwiaj ce odwiedzaj cym

z jego dziedzictwem historycznym i przyrodniczym oraz

projekty pozwalaj ce wzi

udział w imprezach o ró nym charakterze.

Wi zka pi ta – Rozwój oferty w ramach turystyki edukacyjnej – obejmuje projekty
adresowane przede wszystkim do ludzi młodych, ale tak e do pasjonatów
i wszystkich osób zainteresowanych przeszło ci

i tera niejszo ci

ciekawostkami przyrodniczymi, a tak e osób, które chc

si

nauczy

l ska,
czego

praktycznie (np. prac rolnych, przygotowywania tradycyjnych potraw, prostych
czynno ci rzemie lniczych itp.). Wi zka ta stanowi uzupełnienie i rozwini cie wi zki
czwartej.
Szósta wi zka – Rozwój oferty w ramach turystyki pielgrzymkowej – opiera si na
dziedzictwie religijnym powiatu oraz wysokim regionalnym znaczeniu sanktuariów.
W uj tych w tym miejscu projektach zwraca si

przede wszystkim uwag

na

rozszerzenie oferty dla pielgrzymów, zainteresowanie ich innymi atrakcjami powiatu,
zarówno tymi o charakterze religijnym, jak i pozareligijnym. Spokój i wysokie walory
krajobrazowe wielu zak tków powiatu pozwalaj

ł czy

doznania religijne

z podziwem dla przyrody.
Sformułowanym projektom została nadana ranga zwi zana z proponowan wag
projektu i chronologi realizacji według nast puj cych oznacze :
A. wst pna faza wdra ania, natychmiastowe podj cie działania i mo liwie szybkie
wdro enie;

działanie

warunkuj ce

uruchomienie

innych

działa

i sukces wdro enia całego programu,
B. podj cie działania w drugiej fazie wdra ania programu, w horyzoncie krótkim,
C. działania mo liwe do podj cia w horyzoncie dłu szym,
D. działania, które powinny by realizowane permanentnie, w całym horyzoncie
obj tym przez program,
E. działania fakultatywne, które mog

zosta

podj te wraz z pojawieniem si

rezerw ludzkich, finansowych, organizacyjnych.
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8.1.
TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
Projekt
1.1. Stworzenie Powiatowego Centrum
Informacji Turystycznej

Realizowany
cel
strategiczny
CS1

Podmioty realizuj ce
projekt
•
•

1.2. Powstanie lokalnej organizacji
turystycznej

CS1

1.3. Zorganizowanie J zykowego
Uniwersytetu III Wieku w celu
podniesienia kwalifikacji
mieszka ców w zakresie obsługi
turystów zagranicznych

CS1

•

•

Organizacje
pozarz dowe
Powiat i Gminy, inne
podmioty – wkład
informacyjny

Podmioty lokalne
zajmuj ce si
turystyk

Organizacje
pozarz dowe
O rodki kursowe

Miernik sukcesu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców powiatu
zainteresowanych jego atrakcjami
turystycznymi
Powstanie kompleksowego zbioru
informacji dotycz cych aktualnego
stanu bazy turystycznej, usług, kultury,
sportu, itd. w powiecie
Sprzeda wydawnictw turystycznych i
map
Liczba organizowanych imprez
turystycznych, kulturalnych,
sportowych i targowych o znaczeniu
powiatowym
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Kwalifikacje kadr dla potrzeb turystyki
Kwalifikacje kadr dla potrzeb turystyki
– znajomo j zyka niemieckiego,
angielskiego i czeskiego w stopniu
pozwalaj cym na komunikacj z
turystami
Liczba turystów zagranicznych

Ranga
projektu
A

A

C
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1.4. Zorganizowanie szkole dla
chc cych podj działalno
agroturystyczn

CS1

Organizacje
pozarz dowe
Organizacje
otoczenia biznesu
Powiat - wsparcie

1.5. Zorganizowanie szkolenia
aktywizuj cego lokalnych
przewodników turystycznych

CS1

Organizacje
pozarz dowe

1.6. Stworzenie systemu pomocy i
informacji prawnej dla chc cych
podj działalno gospodarcz w
zakresie turystyki i/lub rekreacji

CS1

Organizacje
pozarz dowe

1.7. Stworzenie programu popularyzacji
oferty sp dzania wolnego czasu na
terenie powiatu wodzisławskiego
w ród mieszka ców powiatu

CS1

Powiat
Gminy

1.8. Zorganizowanie konkursu
„Najczystsza gmina powiatu
wodzisławskiego”

CS1

Powiat
Gminy
Organizacje
pozarz dowe

1.9. Rozwój o rodków wypoczynkowych
w dolinie Odry i Olzy (np. poprzez
zorganizowanie konkursu dla
młodych architektów na
zagospodarowanie pola
biwakowego w Olzie)

CS2

1.10. Budowa kampingu o standardzie
europejskim na terenie pomi dzy
Mszan a Wodzisławiem l skim

CS2

Gmina Gorzyce
Biznes

•

Gminy
Organizacje
pozarz dowe
Organizacje
otoczenia biznesu

Liczba gospodarstw
agroturystycznych
Liczba miejsc w gospodarstwach
agroturystycznych
Kwalifikacje kadr dla potrzeb turystyki
Liczba turystów
Liczba przewodników turystycznych w
powiecie
Kwalifikacje kadr dla potrzeb turystyki
Liczba turystów
Liczba firm zajmuj cych si
działalno ci turystyczno-rekreacyjn
Liczba miejsc pracy w turystyce i
rekreacji
Liczba mieszka ców korzystaj cych z
infrastruktury turystycznej powiatu
Liczba mieszka ców uczestnicz cych
w lokalnych imprezach o charakterze
turystyczno-rekreacyjnym
Zanieczyszczenia w skali powiatu

B

B

A

B

C+D

Liczba turystów korzystaj cych z
o rodków

C

Liczba turystów
Liczba turystów zagranicznych

C
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1.11. Popularyzacja turystyki biznesowej
poprzez opracowanie i wydanie
folderów na temat mo liwych
miejsc organizacji konferencji

CS2

1.12. Budowa wielofunkcyjnych
parkingów przy zje dzie z
autostrady

CS2

1.13. Stworzenie centrum obsługi
tranzytowego ruchu ci arowego
(gastronomia, noclegi, stacje paliw,
stacje obsługi pojazdów).

CS2

1.14. Wykonanie inwentaryzacji
przyrodniczej powiatu

CS3

1.15. Zorganizowanie konkursu dla
organizacji pozarz dowych
identyfikacji zasobów turystycznych
powiatu

CS3

1.16. Inwentaryzacja obiektów
poprzemysłowych mo liwych do
wykorzystania na cele turystyczne

CS3

1.17. Usytuowanie ławeczek, stolików,
sanitariatów, koszy na mieci oraz
tabliczek „Szanuj ziele ”,
„Dzi kujemy za utrzymanie
czysto ci” wzdłu cie ek
rowerowych

CS3

Powiat
Organizacje
otoczenia biznesu
Gminy
Organizacje
pozarz dowe
Gminy
Biznes

Liczba turystów
Liczba organizowanych w powiecie
konferencji, itp.

B

Liczba turystów
Liczba turystów zagranicznych
Liczba turystów tranzytowych
korzystaj ca z usług oferowanych przy
parkingach

C

Liczba firm zajmuj cych si
działalno ci turystyczno-rekreacyjn
Liczba miejsc pracy w turystyce i
rekreacji

C

Powiat
Gminy
Powiat
Gminy

Powstanie kompletnej bazy informacji
o walorach przyrodniczych powiatu

A

Powstanie kompletnej bazy informacji
o zasobach turystycznych powiatu

A

Powiat
Gminy
Dysponenci terenów
i obiektów
poprzemysłowych
Gminy

Powstanie kompletnej bazy informacji
o obiektach poprzemysłowych powiatu
do wykorzystania na cele turystyczne

A

Liczba zorganizowanych miejsc
wypoczynku wzdłu cie ek
rowerowych

C

Biznes
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1.18. Stworzenie systemu infrastruktury
czysto ci, zwłaszcza estetycznej
infrastruktury sanitarnej w centrach
gmin oraz wzdłu wszystkich
szlaków turystycznych

CS3

•
•

Gminy
Biznes

Zanieczyszczenia w skali powiatu

B

1.19. Likwidacja dzikich wysypisk mieci,
ustawienie nowych kontenerów

CS3

•

Gminy

Zanieczyszczenia w skali powiatu

B

1.20. Opracowanie i wprowadzenie
systemu ulg proekologicznych dla
mieszka ców

CS3

Zanieczyszczenia w skali powiatu

C

1.21. Kształtowanie wiadomo ci
ekologicznej mieszka ców poprzez
zebrania wiejskie i ko cielne
ambony

CS3

Zanieczyszczenia w skali powiatu

B

1.22. Zapewnienie infrastruktury
sanitarnej i parkingowej przy
autostradzie

CS3

Zanieczyszczenia w skali powiatu

C

1.23. Organizowanie prac
interwencyjnych, robót publicznych
i wolontariatu ukierunkowanych na
utrzymanie infrastruktury
turystycznej

CS3

Stabilizacja wydatków na utrzymanie
infrastruktury turystycznej powiatu

B

Gminy
Organizacje
pozarz dowych
Gminy
Liderzy lokalni
Gminy
Biznes
•

Organizacje
pozarz dowe
Gminy
PUP
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8.2.
KREOWANIE TURYSTYCZNEJ MARKI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
2.1. Opracowanie prezentacji
multimedialnej w celu
zaznajomienia mieszka ców
powiatu z jego atrakcjami

CS1

Powiat
Gminy
Organizacje
pozarz dowe

Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

2.2. Wprowadzenie programu
regionalnego w szkołach w celu
rozbudzenia ciekawo ci regionalnej

CS1

Powiat
Nauczyciele

Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C+D

2.3. Stworzenie i ci gła aktualizacja
banku danych o prywatnych
kolekcjach mo liwych do
udost pnienia turystom

CS1

Organizacje
pozarz dowe
Mieszka cy

Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów

B+D

2.4. Zorganizowanie szkolenia dla
podmiotów chc cych kultywowa
tradycj winn w dolinie Olzy i Odry

CS1

Organizacje
pozarz dowe
Biznes
Gminy

Liczba turystów
Liczba firm kultywuj cych tradycj
winn
Liczba miejsc pracy w firmach
kultywuj cych tradycj winn

C

2.5. Opracowanie historii Tatarów i
Celtów na ziemi wodzisławskiej

CS1

Mieszka cy
Organizacje
pozarz dowe

B

2.6. Opracowanie planu promocji
anga uj cego znane osoby w
powiecie w promocj atrakcji
turystycznych

CS1

Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów

2.7. Zorganizowanie konkursu na
wizualizacj atrakcji turystycznych
powiatu – konkurs na logo

CS1

Wypracowanie spójnego wizerunku
turystycznego powiatu

A

•
•

Powiat
Gminy
Organizacje
pozarz dowe
Powiat
Gminy

B
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2.8. Reklamowanie si powiatu w
mediach lokalnych i regionalnych

CS1

Powiat
Gminy

2.9. Ogłoszenie konkursu dla lokalnych
przedsi biorców na produkty wizytówki powiatu (pami tki,
produkty spo ywcze, usługi).

CS1

2.10. Wł czenie do ofert inwestycyjnych
informacji o walorach turystycznych
powiatu – opracowanie materiału
dla inwestorów zawieraj cego
informacje o ofercie sp dzania
wolnego czasu

CS1

Samorz d
województwa
Gminy
Biznes
Organizacje
pozarz dowe
Instytucje kultury
Powiat
Gminy

2.11. Promocja tunelu w Rydułtowach
jako zabytku kultury przemysłowej

CS2

2.12. Opracowanie kompendium wiedzy
o wybitnych postaciach zwi zanych
z ziemi wodzisławsk

CS2

Powiat
Mieszka cy
Gminy

2.13. Opracowanie strony internetowej o
atrakcjach turystycznych powiatu
oraz ofercie noclegowogastronomicznej

CS3

Powiat
Gminy
Organizacje
pozarz dowe
Biznes

•

Gmina Rydułtowy

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Wypracowanie spójnego wizerunku
turystycznego powiatu
Wypracowanie spójnego wizerunku
turystycznego powiatu

B+D

B

Liczba inwestorów
Liczba miejsc pracy

C

Liczba osób odwiedzaj cych
Rydułtowy i tunel
w Rydułtowach
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C
B

A
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2.14. Przeprowadzenie akcji „Młodzi
spisuj przekazy nestorów powiatu”
dla uratowania lokalnych legend,
poda , przekazów historycznych,
tradycji, przepisów kulinarnych itp.

CS3
Organizacje
pozarz dowe

Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Wypracowanie spójnego wizerunku
turystycznego powiatu

B
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8.3.
ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE ODPOCZYNKOWYM
3.1. Zorganizowanie lokalnych targów
(np. Powiatowego Przegl du
Produktów Regionalnych)
poł czonych z Dniami Powiatu
Wodzisławskiego i wykreowanie
tego na produkt turystyczny

CS1

3.2. Wypromowanie Radli skich
Betlejek poprzez coroczn
organizacj Przegl du Widowisk
Bo onarodzeniowych

CS1

3.3. Wypromowanie Pikniku Country w
Szwajcarii Czy owickiej poprzez
wyeksponowanie w ofercie
turystyczno-rekreacyjnej powiatu

CS1

3.4. Organizacja konkursów kowalstwa

CS1

3.5. Opracowanie kalendarza imprez
folklorystycznych poł czonych z
warsztatami np. nauka pieczenia
kołocza

Biznes
Organizacje
pozarz dowe

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B+D

Powiat
Gmina Radlin
Organizacje
pozarz dowe
Powiat
Biznes
Gminy
Organizacje
pozarz dowe
Organizacje
pozarz dowe
Gminy

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

CS2

Powiat
Gminy
Instytucje kultury

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

3.6. Organizacja jednodniowych
wycieczek (w tym dla mieszka ców
powiatu) w miejsca atrakcyjne
turystycznie

CS2

Biznes
Organizacje
pozarz dowe

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C

3.7. Utworzenie kwater
agroturystycznych na wsiach typu
„bed & breakfast”

CS2

Biznes

Liczby turystów

C

•
•
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3.8. Budowa wielofunkcyjnego parkingu
przy basenie w Gorzycach – pole
karawaningowe, gastronomia,
noclegi

CS2

•
•

Gmina Gorzyce
Biznes

3.9. Organizacja zlotów
karawaningowych

CS2

•

Klub Karawaningu
„Rzemie lnik”

3.10. Nawi zanie współpracy Klubu
Carawaningu „Rzemie lnik” z
Wodzisławia l skiego z
partnerami z Polski i zagranicy

CS2

3.11. Przekształcenie gospodarstw z
inwentarzem w minizoo, obiekty do
zwiedzania

CS2

3.12. Stworzenie mo liwo ci przeja d ki
drezyn po dawnych szlakach
kolejowych

CS2

3.13. Zorganizowanie punktów
widokowych na wie ach ko cioła w
Pszowie i w Rogowie

CS2

3.14. Organizacja cyklu imprez
transgranicznych: Wianki – Noc
wi toja ska (Gorzyce), festyn na
miedzy (Godów), „Jeste my tutaj…
s siedzi, rodacy, pobratymcy,
przodkowie” (Mszana)

CS2

Gminy
Organizacje
pozarz dowe

3.15. Promocja festiwalu reggae w
Gorzycach

CS2

Organizacje
pozarz dowe
Biznes

3.16. Renowacja i zagospodarowanie
„Baszty” w Wodzisławiu l skim

CS2

Gmina Wodzisław
l.
Organizacje
pozarz dowe

•
•

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba turystów zagranicznych

C

Klub Karawaningu
„Rzemie lnik”

Liczba turystów zagranicznych

E

Mieszka cy
Organizacje
pozarz dowe
Organizacje
pozarz dowe

Liczba turystów

C

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba turystów zagranicznych
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

Ko ciół
Organizacje
pozarz dowe

E

B

B

C
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3.17. Uruchomienie minihotelu w
Rydułtowach na starym osiedlu
górniczym „Karol” z wyposa eniem
typu „dom górnika sprzed 100 lat”
(podmiot wiod cy w realizacji
projektu: Stowarzyszenie Nasz
l sk)

CS2

Gmina Rydułtowy
Stowarzyszenie
Nasz l sk

Liczba turystów

C
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8.4.
ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE AKTYWNYM
4.1. Poł czenie kanałami wyrobisk
po wirowych celem umo liwienia
spływu wzdłu Odry i Olzy

CS2

Biznes
Gminy

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C

4.2. Wyznaczenie cie ek konnych i
utworzenie spółdzielni „ko skiej”
zajmuj cej si rozwojem,
ró nicowaniem i promocj wspólnej
oferty

CS2

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C

4.3. Rozwój oferty wynajmu koni,
wozów i bryczek

CS2

Liczba turystów

E

4.4. Prace interwencyjne w celu
utrzymania czysto ci cie ek
konnych i rowerowych (Urz dy
Gmin przy współpracy z PUP)

CS2

Powiat
Biznes
Organizacje
pozarz dowe
Gminy
Mieszka cy
Biznes
Gminy
PUP

4.5. Stworzenie postindustrialnej cie ki
rowerowej z wykorzystaniem byłych
kopalnianych szlaków kolejowych

CS2

•
•

Gminy
Organizacje
pozarz dowe

4.6. Organizowanie survivalu w
Szwajcarii Czy owickiej

CS2

•

Organizacje
pozarz dowe
Biznes

•
•
•
•

•
4.7. Zagospodarowanie „Balatonu” w
Wodzisławiu l skim

CS2

Gmina Wodzisław
l.
Biznes
Organizacje
pozarz dowe

Stabilizacja wydatków na utrzymanie
infrastruktury turystycznej powiatu

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C+D

C

C

C
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4.8. Adaptacja hałd na terenie powiatu
na potrzeby rozwoju turystyki
rowerowej i narciarstwa (hałda w
Rydułtowach, Pszowie) oraz
sportów motorowych (hałdy w
Mszanie)

CS2

•
•
•

Gminy
Biznes
Organizacje
pozarz dowe

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C

4.9. Stworzenie szlaku kajakowego na
terenie powiatu z ewentualnym
poł czeniem ze szlakami w
Czechach

CS2

•
•

Gminy
Organizacje
pozarz dowe

C

4.10. Wyznaczenie cie ek rowerowych
o wy szym współczynniku
trudno ci

CS2

•
•

Gminy
Organizacje
pozarz dowe

Liczba turystów
Liczba turystów zagranicznych
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

4.11. Promocja Zespołu Wyrobisk
wiczebnych – Sztolni w
Wodzisławiu l. jako atrakcji
turystycznej.

CS2

•
•

Powiat
Organizacje
pozarz dowe

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów zagranicznych

C

C
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8.5.
ROZWÓJ OFERTY W RAMACH TURYSTYKI EDUKACYJNEJ
5.1. Organizacja Mi dzynarodowych
Plenerów Malarskich w celu
dokumentacji artystycznej zabytków
przemysłowych

CS1

•

Pa stwowe
Ognisko Plastyczne
w Rydułtowach

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B+D

5.2. Wł czenie Kopalni Ignacy w
Rybniku-Niewiadomiu w szlak
edukacyjny powiatu
wodzisławskiego nt. historii
górnictwa
5.3. Stworzenie kompleksowych cie ek
dydaktycznych po powiecie –
przyrodniczych, historycznych (np.
w Wielik cie)

CS1

•

Organizacje
pozarz dowe
Szkoły

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C

Szkoły
Organizacje
pozarz dowe

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C

•
CS2

5.4. Organizacja Rajdu Gol szyców –
rozwój i wypromowanie imprezy

CS2

5.5. Stworzenie sieci mikro cie ek
edukacyjnych w oparciu o tras
rowerow 316Y wraz z
infrastruktur towarzysz c

CS2

5.6. Zagospodarowanie obiektów
poprzemysłowych

CS2

5.7. Wykorzystanie lokalnych zespołów
folklorystycznych, gaw dziarzy
ludowych do organizowania imprez
– np. „Spotkania z folklorem”

CS3

•
•

Powiat
Gminy
Organizacje
pozarz dowe
Gminy
Organizacje
pozarz dowe
•
•

Gminy
Organizacje
pozarz dowe
Powiat
Organizacje
Pozarz dowe
Instytucje kultury

B

B
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8.6.
ROZWÓJ OFERTY W RAMACH TURYSTYKI PIELGRZYMKOWEJ
6.1. Rewitalizacja Kalwarii Pszowskiej

CS2

Gmina Pszów
Ko ciół
Organizacje
pozarz dowe
Gminy
Organizacje
pozarz dowe

6.2. Wydanie folderu na temat turystyki
pielgrzymkowej i oferty dla
pielgrzymów w powiecie

CS2

6.3. Uruchomienie trasy pielgrzymki
szlakiem ks. Wałacha i Tuskiera
(gminy Godów i Mszana

CS2

6.4. Uruchomienie tras
pielgrzymkowych w powiecie
wodzisławskim: Pszów-KokoszyceTurza z wykorzystaniem
sanktuariów, krzy y pokutnych,
koncertów organowych, festiwali
chórów

CS2

6.5. Wypromowanie krzy y pokutnych
poprzez uwzgl dnienie w
projektowanych szlakach
turystycznych oraz organizowanie
w jego s siedztwie cyklicznych
imprez religijnych

CS2

Powiat
Gminy
Stowarzyszenia i
organizacje
ko cielne

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

6.6. Opracowanie kalendarza obchodów
wi t i uroczysto ci ze
szczególnym uwzgl dnieniem
Pszowa i Turzy

CS2

Powiat
Gminy

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

Gminy Godów i Mszana

Gminy

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

B

B
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8.7.
PROJEKTY HORYZONTALNE
7.1.

Przeprowadzenie modernizacji i
poprawa estetyki centrów gmin
oraz modernizacja lub poprawa
estetyki najwa niejszych obiektów
zabytkowych (w tym obiektów
poprzemysłowej kultury)

CS1, CS2, CS3

Gminy

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

C

7.2.

Stworzenie w porozumieniu z
gminami s siaduj cymi z
powiatem systemu oznakowania
na drogach prowadz cych do
powiatu z informacjami o
atrakcjach turystycznych

CS1, CS2, CS3

Powiat
Gminy

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

7.3.

Opracowanie planów sytuacyjnych
w powiecie

CS1, CS2, CS3

Powiat
Gminy

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

B

7.4.

Powołanie w starostwie zespołu
ds. monitorowania strategii

CS1, CS2, CS3

Powiat

7.5.

Wypracowanie standardów i
zasad certyfikacji miejsc
noclegowych, gastronomicznych,
usług turystycznych,
rekreacyjnych, itp. przez komisj
standaryzacyjn (zajmuj c si m.
in. kontrol i szkoleniami), w tym
adresowanych do biznesmenów

CS1, CS2, CS3

organizacje
otoczenia biznesu

Liczba miejsc dla turystów w
obiektach turystycznych o
odpowiednim standardzie

B

7.6.

Opracowanie mapy turystycznej
regionu

CS1, CS2, CS3

Powiat
Gminy
Organizacje
pozarz dowe

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu

A

A

63

Program rozwoju turystyki i rekreacji dla powiatu wodzisławskiego

7.7.

Opracowanie i uruchomienie
kampanii promuj cej ofert
turystyczn powiatu
wodzisławskiego w miastach
aglomeracji katowickiej, rybnickojastrz bskiej i ostrawskiej

CS1, CS2, CS3

Powiat
Gminy

Liczba turystów
Wypracowanie spójnego wizerunku
turystycznego powiatu

B

7.8.

Opracowanie i wydanie
kompleksowego informatora
turystycznego dla powiatu

CS1, CS2, CS3

Powiat
Organizacje
pozarz dowe
Biznes

B

7.9.

Wspólny udział w targach
turystycznych wewn trznych i
zewn trznych

CS1, CS2, CS3

Powiat
Gminy
Biznes
Biznes

Liczba turystów
Liczba mieszka ców
zainteresowanych atrakcjami
turystycznymi powiatu
Wypracowanie spójnego wizerunku
turystycznego powiatu
Liczba turystów
Wypracowanie spójnego wizerunku
turystycznego powiatu

7.10. Zintegrowanie oferty biur
turystycznych

CS1, CS2, CS3

C

C
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9.

PODMIOTY PARTNERSKIE WE WDRA ANIU PROGRAMU
Powiat Wodzisławski jest depozytariuszem programu. Programu Rozwoju Turystyki
i Rekreacji w powiecie wodzisławskim stanowi merytoryczn pomoc w opracowaniu
własnych programów rozwoju turystyki przez samorz dy. Program ma na celu
ułatwi beneficjentom społecznym, przedsi biorcom i gminom ubieganie si o rodki
zewn trzne skierowane na działalno

zwi zan z turystyk i rekreacj .

Naturalnymi partnerami we wdra aniu Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji
w powiecie wodzisławskim s gminy powiatu:
1. Miasto Wodzisław l ski
2. Miasto Pszów
3. Miasto Radlin
4. Miasto Rydułtowy
5. Gmina Marklowice
6. Gmina Mszana
7. Gmina Gorzyce
8. Gmina Godów
9. Gmina Lubomia
Samorz dy zewn trzne:
1. Województwo l skie
2. Gminy powiatu rybnickiego
3. Powiat Rybnicki Grodzki
4. Powiat Grodzki Jastrz bie Zdrój
5. Powiat Raciborski
6. Powiat orski Grodzki
7. Kraj Morawsko – l ski (Republika Czeska)
Zwi zki samorz dów:
1.

l ski Zwi zek Gmin i Powiatów

2.

Zwi zek Subregionu Zachodniego

3.

Euroregion Silesia

4.

Euroregion l sk Cieszy ski
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Partnerzy instytucjonalni wewn trzni
1. Powiatowy Urz d Pracy w Wodzisławiu l skim
2. Powiatowy Zarz d Dróg
3. Komenda Powiatowa i Komendy Miejskie Policji
4. Stra e Miejskie
5. Powiatowa Komenda Stra y Po arnej i Ochotnicze Stra e Po arne
6. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe O. Wodzisław l.

Partnerzy instytucjonalni zewn trzni
1. Lasy Pa stwowe – Nadle nictwo Rybnik
2. Dyrekcja Okr gowa PKP
3. Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
4. Wojewódzki Konserwator Zabytków
5. Wojewódzki Konserwator Przyrody
6. Banki i instytucje finansowe
7.

l ska Organizacja Turystyczna

8. Polska Organizacja Turystyczna
9. Polska Agencja Rozwoju Turystyki
10. Ministerstwo Gospodarki - Departament Turystyki
11. Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej w Gliwicach
12. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Stowarzyszenia - Organizacje Pozarz dowe:
1. Stowarzyszenia kulturalne
2. Stowarzyszenia miło ników miast i gmin
3. Stowarzyszenia turystyczne
4. Stowarzyszenia młodzie owe
5. Stowarzyszenia ko cielne i religijne
6. Stowarzyszenia cyklistów i turystyki rowerowej
7. Stowarzyszenie karawaningowe
8. Stowarzyszenia hippiczne
9. Stowarzyszenia hodowców zwierz t
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10. PTTK oddziały: Wodzisław l ski i Radlin
11. Stowarzyszenia kultywuj ce tradycje narodowe
12. Kluby i organizacje sportowe
13. Stowarzyszenia odnowy wsi l skiej
14. Stowarzyszenia rycerskie i miło ników militariów
15. Stowarzyszenia miło ników przyrody
16. Stowarzyszenia w dkarzy i koła łowieckie
17. Stowarzyszenia miło ników starej architektury przemysłowej i kolejowej
18. Orkiestry, chóry, towarzystwa piewacze i artystyczne
19. Stowarzyszenia historyczne
20. Izby i stowarzyszenia zawodowe
Osoby i rodowiska:
1. Radni powiatowi i gminni
2. Starosta, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast
3. Radni wojewódzcy, parlamentarzy ci i europarlamentarzy ci z regionu
4. Sołtysi, przewodnicz cy rad dzielnic
5.

rodowiska kupieckie i handlowe

6.

rodowiska biznesu

7. Organizacje wiejskie i rolnicze
8. Duchowie stwo
9. Nauczyciele i pracownicy naukowi
10. Liderzy lokalni
11. Dziennikarze lokalnych mediów
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