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Polska bêd¹c od maja tego roku
oficjalnym cz³onkiem Unii Eu
ropejskiej nastawiona jest co-

raz bardziej na trendy unijne, rów-
nie¿ w dziedzinie turystyki. A staty-
stycznie rzecz bior¹c, przeciêtny Eu-
ropejczyk, z jednej strony, w wymia-
rze urlopowym ma wiêcej czasu wol-
nego, z drugiej za�, w ferworze co-
dziennego ¿ycia i pêdzie, jaki nabra³
�wiat (pogoñ za pieni¹dzem, kariera
zawodowa) mniej czasu po�wiêca na
wypoczynek. St¹d coraz bardziej po-
pularny staje siê wypoczynek week-
endowy, a zw³aszcza taki, który na-
stawiony jest na aktywno�æ ruchow¹,
z my�l¹ o zachowaniu szczup³ej syl-
wetki (to kolejny modny trend). W
czym zatem nale¿y upatrywaæ szan-
sy dla powiatu strzeleckiego, mówi¹c
o turystyce, w szerokim tego s³owa
znaczeniu?

Z pewno�ci¹ po pierwsze musi
my zdaæ sobie sprawê z faktu,
¿e nasz region nie stanie siê za-

bytkowym Krakowem, gdzie na ka¿-
dym kroku przeplata siê gwar ró¿-
nych jêzyków obcych czy te¿ ser-
cem Tatr, têtni¹cymi ¿yciem przez
praktycznie ca³y rok zakopiañskimi
Krupówkami. U nas nie pojawi¹ siê
t³umy osób z zagranicy, no chyba, ¿e
tych, którzy pozostawili tutaj swoje
korzenie i z sentymentem wracaj¹ w
rodzinne strony raz czy dwa razy w
roku lub zamierzaj¹ upolowaæ w na-
szych zalesionych okolicach jakiego�
zwierza.
Jak mówi Lucyna Kotas z Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego w Opolu -
PZ£ wysy³a do biur torystycznych
oferty polowañ dla cudzoziemców.
Jest ich z roku na rok mniej. Je�li
bywa³o ich 200, to w tym roku zg³o-
si³o siê tylko 70-ciu. Coraz wiêcej
my�liwych, i co bogatszych, wybie-
ra siê na Wschód, gdzie tereny s¹ bar-
dziej atrakcyjne, a lasy bogatsze w
zwierznê. Tam nie jest problemem
odstrza³ wilka, ¿ubra, czy nawet nie-
d�wiedzia.

Wydawa³oby siê, ¿e w takim
uk³adzie nie mo¿emy zgo
³a liczyæ na ¿adnych tury-

stów? Otó¿ nie, powiat przede
wszystkim powinien nastawiæ siê na
tzw. �domowników� tzn. mieszkañ-
ców samego powiatu, województwa
czy te¿ okolic, których odpowiednio
przygotowany produkt turystyczny
powinien zachêciæ w³a�nie do upra-
wiania tzw. turystyki weekendowej.
Co zatem powinni�my zrobiæ, chc¹c
zwiêkszyæ ruch turystyczny w na-
szym regionie i co kryje siê za ma-
gicznym okre�leniem profesjonalny
produkt turystyczny?

Przede wszystkim nale¿y wy-
znaczyæ tzw. identyfikatory powia-
tu strzeleckiego, to znaczy znale�æ
takie walory turystyczne regionu,
które charakteryzowa³yby go w spo-
sób jednoznaczny i rozpoznawalny.
Jednym s³owem trzeba znale�æ co�,
czym nie mog¹ pochwaliæ siê inni.
Zaraz pewnie kto� pomy�li, a co my
mamy takiego szczególnego? Niew¹t-

Rozwój turystyki w powiecie strzeleckim
� zwrot we w³a�ciwym kierunku?

pliwie tak¹ wizytówk¹ powiatu jest
Masyw Che³mski z bazylik¹ i amfi-
teatrem, czyli najbardziej znana w
powiecie Góra �w. Anny.

Ale to nie jedyny atut, który po-
siadamy. Jeste�my naturalnie �upo-
sa¿eni� w znaczne po³acie lasów, ³¹k,
a tak¿e akweny wodne, zatem w tym
przypadku pole do popisu staje przed
agroturystyk¹, ³owiectwem, wêdkar-
stwem i kajakarstwem, zw³aszcza
bior¹c pod uwagê malownicze dorze-
cze Ma³ej Panwi. Mamy wiêc z cze-
go stworzyæ apetyczny k¹sek dla
turystów, z tym ¿e nale¿a³oby stwo-
rzyæ profesjonalny produkt tury-
styczny, który wymaga nie tylko
wieloletnich starañ id¹cych w kierun-
ku rozwoju ruchu turystycznego i
stworzenia przyjaznej turystom at-
mosfery, ale i sporych nak³adów fi-
nansowych, a tak¿e �cis³ej wspó³pra-
cy samorz¹dowców, firm i osób pry-
watnych. Co sk³ada siê na produkt
turystyczny?

Jest to pojêcie z³o¿one, trzeba za
cz¹æ od przygotowania nieza
wodnej i czêsto aktualizowanej

informacji, nie tylko w wydaniu tra-
dycyjnym tzn. ulotki, foldery i tym
podobne gad¿ety reklamowe, ale i za-
dbaæ o utworzenie IT � sprawnie dzia-
³aj¹cych punktów informacji tury-
stycznej oraz stworzyæ rozbudowan¹
bazê internetow¹ z opcj¹ wykorzy-
stania no�ników elektronicznych
m.in. mo¿liwo�æ rezerwacji noclegu
przez internet, uregulowania rachun-
ku kart¹ p³atnicz¹ itp. Kolejnym kro-
kiem jest stworzenie jednolitego loga
dla wszystkich atrakcji turystycz-
nych powiatu, tak aby osoba z ze-
wn¹trz jednoznacznie identyfikowa-
³a je wy³¹cznie z naszym regionem.
Logo takie musi byæ dobrze przemy-
�lane, gdy¿ po pierwsze winno za-
wieraæ elementy charakterystyczne
dla danego regionu, a po drugie ma
s³u¿yæ przez wiele, wiele lat. W za-
sadzie raz stworzone logo nie powin-
no siê ju¿ zasadniczo zmieniaæ i sto-
sowane byæ powinno w pierwotnej
formie na wszystkich materia³ach re-
klamowych.

Wspó³czesny turysta bardzo
rzadko obecnie sam przygotowuje
sobie plan mo¿liwych do zobaczenia

Z turystyki da siê ¿yæ, i to dobrze. Na razie jednak Polska, choæ i j¹ z roku
na rok odwiedza wiêcej go�ci, nie jest turystyczn¹ mekk¹. S¹ oczywi�cie
miasta i miejsca, które s¹ bardzo popularne nie tylko w�ród Polaków, ale
kolejek takich jak np. ustawiaj¹ siê w sezonie do zwiedzania katedry �w.
Marka w Wenecji raczej nie widaæ przed naszymi zabytkami. No, mo¿e z
wyj¹tkiem Wawelu.
A co maj¹ zrobiæ miasta i regiony, w których trudno znale�æ atrakcjê o
podobnej randze? O tym mo¿ecie Pañstwo przeczytaæ w tek�cie obok. My
przyjrzyjmy siê, czym � i jak - gminy naszego powiatu wabi¹ go�ci. Sezon
wyjazdów krótkich i d³u¿szych w³a�nie siê rozpocz¹³.

Jak siê sprzedaæ?

W gminie Strzelce Opolskie
� promocja i informacja

Jak w wiêkszo�ci gmin nie istnie-
je jednolity system informacji o atrak-
cjach turystycznych regionu. Urz¹d
Miejski w drukowanych przez sie-
bie materia³ach, a tak¿e na stronie in-
ternetowej (www.strzelceopol-
skie.pl) umieszcza adresy i telefony
biur turystycznych, w czê�ci infor-
macyjnej materia³ów przybli¿a miej-
sca atrakcyjne turystycznie. Trwaj¹
rozmowy Referatu Inicjatyw Gospo-
darczych z Orbisem, który ma swoj¹
siedzibê w Rynku, nad zorganizowa-
niem tam punktu informacyjnego. W
najbli¿szym czasie ma powstaæ plan
miasta z zaznaczeniem i opisem cie-

kawych obiektów i miejsc, wydana
przez gminê.

Piotr Szablewski, kierownik
mieszcz¹cego siê równie¿ w Rynku
Biura Turystyki PTTK:
- Nie dysponujemy specjalnymi
wydawnictwami dotycz¹cymi Ziemi
Strzeleckiej. Po prostu rzadko s¹ wy-
dawane. Czasem udaje nam siê zdo-
byæ co� w Urzêdzie Marsza³kow-
skim, czasem na targach turystycz-
nych wystawiaj¹ siê gminy i wtedy
od nich zdobywamy materia³y. Zain-
teresowanych, którzy do nas trafiaj¹,
informujemy ustnie. Prowadzimy na-
tomiast dzia³alno�æ maj¹c¹ na celu
propagowanie walorów naszych oko-
lic. Co roku organizujemy cztery, piêæ
rajdów. S¹ to imprezy cykliczne i
muszê przyznaæ, ¿e ciesz¹ siê spo-
rym powodzeniem.

Biuro PTTK wspólnie z Urzê-
dem Miejskim przygotowuje dla tu-
rystów tzw. kwalifikowanych regio-
naln¹ odznakê �Turysta Ziemi Strze-
leckiej�.
- Bêdzie ona trzystopniowa �
mówi  P. Szablewski. � ¯eby zdobyæ
najwy¿szy stopieñ, trzeba bêdzie
poznaæ nasz region bardzo dok³ad-
nie. Taka odznaka to równie¿ gratka
dla mi³o�ników turystyki.

Najbardziej rozpoznawalny
punkt miasta

W Jemielnicy jest kilka cieka-
wych miejsc, g³ównie zwi¹zanych z
histori¹ klasztoru pocysterskiego.
Dlatego te¿ nie dziwi fakt, ¿e parafia
umie�ci³a specjalne tablice informa-
cyjne na wszystkich zabytkowych
obiektach, dziêki którym mo¿na siê
zapoznaæ z ich dziejami. Podobne
tablice na innych zabytkach ufundo-
wa³o miejscowe ko³o TSKN, a gmina
wy³o¿y³a pieni¹dze na oznakowanie
tras rowerowych przebiegaj¹cych
przez gminê. Przy ka¿dej trasie znaj-
duje siê szczegó³owo opisana mapa
tras, a w ciekawszych miejscach rów-

Jemielnica � informuj¹:
gmina, Ko�ció³, TSKN

nie¿ zainstalowano tablice z opisami
� np. siedlisk ciekawej ro�linno�ci,
czy nietypowej formacji geologicz-
nej.

Oczywi�cie, podobnie jak gdzie
indziej, gmina Jemielnica dysponuje
materia³ami informacyjnymi w posta-
ci ulotek i folderów. Obecnie powsta-
je nowe, aktualne wydawnictwo sze-
roko opisuj¹ce równie¿ walory tury-
styczne gminy. Informacje o miej-
scach noclegowych, historii gminy,
miejscach atrakcyjnych turystycznie,
znajduj¹ siê równie¿ na stronie
www.jemielnica.pl

Klasztor pocysterski, to najwspanialszy zabytek gminy, najszerzej te¿ promowany

o pozosta³ych gminach czytaj na str. 8

atrakcji turystycznych, nie �lêczy ju¿
nad map¹ wytyczaj¹c przyk³adow¹
trasê pieszej wêdrówki, nie szuka do-
godnych po³¹czeñ komunikacyjnych,
nie dzwoni do tego czy innego hotelu
z zapytaniem, czy tam mo¿na do-
brze zje�æ i czy pokój ma ³azienkê,
bo zwyczajnie nie ma na to czasu.
Trzeba mu wszystkie te informacje
podaæ �na tacy�. Je�li tego siê nie zro-
bi, mo¿na potencjalnie przypusz-
czaæ, ¿e skorzysta z innej oferty, któ-
ra w pe³ni bêdzie go satysfakcjono-
wa³a i wymaga³a tylko tyle wysi³ku
ile w³o¿y do jej przeczytania.

Pod¹¿aj¹c dalej, oferta/ produkt
turystyczny musi w pe³ni in
formowaæ o dogodnej bazie ho-

telowo-gastronomicznej, o sieci ko-
munikacyjnej, o dodatkowych atrak-
cjach sezonowych typu: festyny, za-
wody, dni miasta, rajdy itp. A je�li
ich nie ma, b¹d� jest ma³o, trzeba zor-
ganizowaæ nowe, niekoniecznie �ci-
�le zwi¹zane z tradycj¹ czy obycza-
jowo�ci¹ danego regionu, ale z pew-
no�ci¹ nowatorskie i niepowtarzalne.
Nale¿a³oby przygotowaæ równie¿
gotowe pakiety nastawione na kon-
kretn¹ grupê odbiorców, tzn. je�li ma
byæ to przyk³adowo oferta dla zapa-
lonych rowerzystów, to niech zawie-
ra informacje o ca³odniowej trasie
przejazdu ³¹cznie z map¹, wskaza-
niem zabytków, jakie mo¿na po dro-
dze zwiedziæ, jakie osobliwo�ci ze
�wiata flory i fauny zobaczyæ, gdzie
mo¿na przycupn¹æ na polu biwako-
wym i do kogo siê zg³osiæ, je�li mia-
³oby siê ochotê na rozbicie namiotu i
rozpalenie ogniska, gdzie zje�æ smacz-
ne potrawy, do jakiego punktu me-
dycznego siê zg³osiæ w przypadku
skaleczenia po niefortunnym upad-
ku i jak daleko bêdzie do przystanku
autobusowego i o której bêdzie jecha³
autobus, je�li w po³owie trasy nasz
potencjalny turysta poczuje fizycz-
ne zmêczenie.

Przy czym nie nale¿y równie¿
przesadzaæ z nat³okiem informacji i
zawsze dbaæ o przejrzysto�æ formy,
pamiêtajmy bowiem, ¿e wiêkszo�æ z
nas jest wzrokowcami, wiêc najlepiej
przemawiaj¹ do nas graficzne formy
przekazu. A poniewa¿ z natury je-
ste�my leniwi, zbyt du¿a ilo�æ tre�ci
te¿ mo¿e zniechêciæ nas do lektury.
Stworzenie profesjonalnego produk-
tu wymaga zatem olbrzymiej z³o¿o-
no�ci dzia³añ g³êboko przemy�la-
nych, które poch³aniaj¹ równie du¿¹
porcjê nak³adów finansowych. Cza-
sami jednak warto posuwaæ siê na-
wet ma³ymi kroczkami do przodu,
przecie¿ �nie od razu Rzym zbudo-
wano�. Pytanie pozostaje jednak na-
dal:

Czy chcemy rozwijaæ turysty
kê w powiecie strzeleckim?

Je�li chcemy odpowiedzieæ twierdz¹-
co na to pytanie, musimy przede
wszystkim zgraæ wszelkie dzia³ania
do osi¹gniêcia tego celu.
A na ca³ym �wiecie twierdz¹, ¿e in-
westycje w turystykê zwracaj¹ siê
szybko.

/Isa/


