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STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI
W WOJEWÓDZTWIE L SKIM
NA LATA 2004-2013

Katowice, grudzie 2004r.

„Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie l skim na lata 2004-2013” została
przygotowana jako opracowanie badawczo-rozwojowe wykonane na zlecenie Zarz du
Województwa l skiego przez Górno l sk Wy sz Szkoł Handlow w Katowicach.
Uwzgl dnia ona tak e uwagi i korekty zgłaszane podczas prowadzonych konsultacji po
zako czeniu opracowania badawczo-rozwojowego.
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Wszystko powinno si robi tak prosto,
jak tylko to jest mo liwe – ale nie pro ciej.
Albert Einstein

A. Wst p

Województwo l skie, ze swymi licznymi walorami turystycznymi, ciekawymi, cz sto wyj tkowymi atrakcjami, z dobrze rozwini t baz turystyczn , mo e konkurowa z wieloma regionami w kraju.
Okre leniem odpowiednich warunków, kierunków i działa umo liwiaj cych rozwój markowych produktów turystycznych w regionie zaj ło si około 120 przedstawicieli samorz du terytorialnego, bran y turystycznej oraz organizacji społecznych. Poprzez uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, konsultacjach za po rednictwem internetu, wzi li oni udział w opracowaniu
Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie l skim.
Podstawowymi dokumentami analitycznymi były informacje z gmin i powiatów, uzyskane
poprzez kwestionariusz dotycz cy zamierze inwestycyjnych, organizacyjnych oraz planistycznych w zakresie turystyki.
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie l skim opiera si tak e o:
• Strategi Rozwoju Turystyki w latach 2001 – 2006 (Rz dowy Program Wsparcia Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006),
• Strategi Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski,
• Strategi Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015,
• Polska 2025 – Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównowa onego Rozwoju,
• Program rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku na obszarze województwa l skiego,
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa l skiego,
• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.
Działania wynikaj ce ze Strategii prowadzi b d do:
• zaspokojenia potrzeb turystów,
• racjonalnego korzystania ze rodowiska przyrodniczego,
• wzmocnienia gospodarki gmin i tworzenia miejsc pracy.
Główne cele jako ciowe zawarte w Strategii zmierzaj do:
• wydłu enia pobytów turystów w województwie l skim,
• zwi kszenia dochodów gmin i powiatów z turystyki w województwie l skim,
• zwi kszenia liczby turystów poza okresami szczytów wakacyjnych,
• poprawy wizerunku województwa,
• zwi kszenia liczby ponownych wizyt go ci,
• unowocze nienia infrastruktury turystycznej,
• zmniejszenia negatywnego oddziaływania turystyki na rodowisko przyrodnicze,
• rozwoju współpracy i partnerstwa w regionie, gminach (klastery),
• wspomagania rozwoju innych bran ,
• podniesienia poziomu wiedzy humanistycznej
•
„Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie l skim na lata 2004-2013” została przygotowana jako opracowanie badawczo-rozwojowe wykonane na zlecenie Zarz du Województwa l skiego przez Górno l sk Wy sz Szkoł Handlow w Katowicach.
Uwzgl dnia ona tak e uwagi i korekty zgłaszane podczas prowadzonych konsultacji po zako czeniu opracowania badawczo-rozwojowego.
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Dlaczego warto wspiera i rozwija turystyk w województwie l skim?
Turystyka mo e by istotnym stymulatorem rozwoju gospodarczego województwa, a dowodem na to s przykłady niektórych regionów: Nord-Pas de Calais we Francji, Północna Nadrenia Westfalia i Kraina Saary w Niemczech, gdzie turystyka stała si podstaw rozwoju innych dziedzin gospodarki.
Dochody z turystyki zarówno bezpo rednie jaki i po rednie zasilaj bud ety gmin. Dochody
pochodz ce z podatków od nieruchomo ci oraz gruntów turystycznych, opłat klimatycznych,
opłat za dzier aw itp. s łatwe do wyliczenia. Okre la si je jako dochody bezpo rednie. Natomiast po rednie dochody, wynikaj ce z rozwoju turystyki, s trudniejsze do okre lenia z
uwagi na rozproszenie ich mi dzy ró ne rodzaje działalno ci.
Z wylicze specjalistów zajmuj cych si ekonomi turystyki, działaj cych na zlecenie WTO
( wiatowej Organizacji Turystyki) wynika, e 1 miejsce turystyczne (stałe) generuje zatrudnienie dla 10 osób. Bior c powy szy wska nik pod uwag i odnosz c go do turystyki w województwie l skim, mo na zało y , i je li stworzy si 10 miejsc noclegowych ( w hotelach,
pensjonatach, motelach, gospodarstwach agroturystycznych itp.) i miejsca te b d przez cały
rok wykorzystane, to wówczas powstanie 100 dodatkowych miejsc pracy. Ich rozkład mo e
wygl da nast puj co: 50 miejsc pracy w podstawowej działalno ci turystyki, 25 miejsc w
usługach uzupełniaj cych oraz 25 miejsc w innych usługach. W warunkach polskich uwa a
si , e 1 miejsce turystyczne w uzdrowiskach stymuluje zatrudnienie 7 osób, a w innych obszarach - w granicach 3, 4 osób. Udział zatrudnienia w ró nych bran ach, maj cy swe ródło
w turystyce, pokazano na rysunku 1.

Rysunek.1 Zatrudnienie w turystyce i bran ach współpracuj cych.

ródło: European Tourism – New partnerships for jobs: conclusions and recommendations of the High Level Group
on Turism and Employment, European Commission, October 1998.
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Innym rodzajem oddziaływania turystyki na gospodark województwa mog by , spowodowane przez ruch turystyczny, procesy mno nikowe. W ogólnym uj ciu polegaj one na tym,
e wydatki turystów w regionie generuj przychody ró nych podmiotów. Aktywizacja przychodów nast puje w ró nych sektorach gospodarki, które s zwi zane bezpo rednio lub po rednio z obsług ruchu turystycznego (rys. 2).

Rysunek 2. Efekt mno nikowy w turystyce.

ródło: Sustainable Tourism Developmen: Guide for Local Planners. WTO. Madrid. 1993. p. 118
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B. Metodyka opracowania Strategii
1. Metodyka bada
Zastosowana metodyka to mi dzy innymi poszukiwanie danych oraz informacji potrzebnych do opracowania diagnozy stanu turystyki w województwie l skim i okre lenia mo liwo ci
rozwoju pi ciu markowych produktów turystycznych.
W badaniach starano si wskaza podstawowe problemy, które ograniczaj , b d opó niaj
rozwój produktów markowych. W tym celu wykorzystano literatur , kwestionariusze oraz wywiady.
Podczas bada poło ono nacisk na ukazanie potencjału oraz ogranicze rozwoju produktów markowych w województwie l skim.
Pierwszy krok - poszukiwanie i przestudiowanie literatury, raportów, katalogów, folderów,
odpowiednich aktów prawnych, w celu okre lenia potencjałów i mo liwo ci rozwoju markowych produktów turystycznych w województwie l skim. Zebrano i przestudiowano ponad 200
ró nych publikacji. Ten etap wykazał, i w wielu przypadkach brak jest konkretnych danych lub
s one w zale no ci od ródeł rozbie ne.
Drugi krok – zorganizowanie przedsi wzi cia. Po przygotowaniu wst pnych informacji autorzy spotkali si z przedstawicielami gmin i powiatów. Celem spotkania, które odbyło si w
Urz dzie Marszałkowskim Województwa l skiego, było zapoznanie uczestników z zasadami
budowy Strategii Rozwoju Turystyki oraz z przyj t metodyk prac.
Trzeci krok - opracowanie kwestionariusza, który rozesłano do wszystkich gmin województwa l skiego.
Zagadnienia, o jakie pytano dotyczyły mi dzy innymi:
• znaczenia turystyki dla lokalnej gospodarki;
• podstaw dokumentacyjnych rozwoju turystyki;
• sieci i roli informacji turystycznej (narz dzi i technik promowania turystyki przez
gmin );
• współpracy władz gminnych z przedsi biorcami obsługuj cymi ruch turystyczny;
• głównych celów podró y turystycznych do gminy;
• aspiracji gmin wzgl dem rynku turystycznego;
• zamierze gmin w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej;
• obecnego i potencjalnego znaczenia dla gminy form turystyki (biznesowej; miejskiej
i kulturowej; przygranicznej i tranzytowej; na obszarach wiejskich; aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej; uzdrowiskowej).
Na podstawie zebranych danych oraz analizy literatury, przygotowano prezentacje o mo liwo ciach rozwoju markowych produktów w województwie l skim. Prezentacje stanowiły tło
do dyskusji podczas warsztatów zorganizowanych w czterech miejscowo ciach: Ogrodzie cu,
Cieszynie, Rybniku i Katowicach. W spotkaniach uczestniczyło ponad 130 osób. Efektem
konsultacji społecznych było uzyskanie informacji dotycz cych: problemów, celów, warunków,
mo liwo ci rozwoju markowych produktów turystycznych.
Krok czwarty – wywiady. Organizowane spotkania ko czyły si kilkoma wywiadami, które
przeprowadzali autorzy Strategii z wybranymi uczestnikami np. reprezentuj cymi podmioty gospodarcze działaj ce w bran y turystycznej. Wywiady dotyczyły prognoz rozwoju produktów
turystycznych, ogranicze rozwoju tych podmiotów itp.
Informacje uzyskane z literatury fachowej, kwestionariuszy oraz podczas przeprowadzonych spotka i wywiadów zostały przeanalizowane w celu opracowania zało e Strategii, jej
celów oraz sugestii dotycz cych przyszłych bada .
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2. Metodyka opracowania
Metodyk opracowania Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie
przedstawi w czterech fazach, które obejmuj :
• diagnoz ,
• prognoz ,
• plan strategiczny,
• wdra anie.

Rysunek 3. Metodyka opracowania Strategii.
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l skim mo na

Diagnoza
W tej fazie opracowano audyt turystyczny, składaj cy si z:
• oceny walorów i atrakcji turystycznych,
• analizy infrastruktury turystycznej,
• segmentacji rynków turystycznych.
W ocenie walorów i atrakcji turystycznych uwzgl dniono:
a) walory przyrodnicze,
b) walory antropogeniczne,
c) atrakcje kulturowe, rozrywkowe, poznawcze itd.
Analiza infrastruktury turystycznej obejmuje:
a) baz noclegow ,
b) baz gastronomiczn ,
c) baz towarzysz c ,
d) dost pno transportow i komunikacyjn .
Analiza rynków turystycznych i ich segmentów zawiera analiz rynków zarówno krajowych
jak i zagranicznych.
W diagnozie oraz w prognozie wykorzystano pierwotne i wtórne ródła, miedzy innymi wyniki ankiety, która została rozesłana do wszystkich gmin i powiatów.
Wyniki ankiety prezentowane były podczas spotka z przedstawicielami gmin, przedsi biorców i organizacji. W trakcie czterech spotka ustalono mocne i słabe strony oraz szanse i
zagro enia rozwoju okre lonych produktów markowych. Uczestnicy spotka zgłaszali tak e
problemy, które nale ałoby rozwi za , by produkty turystyczne mogły by lepiej rozwijane.
Efektem konsultacji społecznych było opracowanie analizy SWOT, scenariuszy oraz okre lenie wizji i misji rozwoju turystyki w województwie l skim. Diagnoz zamyka analiza SWOT,
w której wykorzystano tak e wskazania zawarte w innych dokumentach, je li mo na je było
odnie do turystyki.
Prognoza
Prognoza zawiera scenariusze rozwoju. W ich opracowaniu wykorzystano metod delfick .
Scenariusze przedstawiaj zebrane i usystematyzowane pogl dy zarówno osób uczestnicz cych w spotkaniach, jak i ekspertów, odnosz ce si do ró nych mo liwych sytuacji, które mog odzwierciedla w przyszło ci rozwój turystyki w województwie l skim. W Strategii przedstawiono dwa rodzaje scenariuszy dotycz cych rozwoju turystyki: scenariusz optymistyczny i
pesymistyczny.
Plan strategiczny
Plan strategiczny wynika z diagnozy, prognozy i uwzgl dnia obszary, cele strategiczne
oraz cele kierunkowe. Wizja i misja wyłonione zostały podczas spotka z przedstawicielami
samorz dów, organizacji turystycznych oraz bran y turystycznej. Równie cele strategiczne i
kierunkowe omawiano w trakcie zebra , informuj c i przedstawiaj c cele zawarte w innych dokumentach (Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski, Strategii Rozwoju
Województwa l skiego na lata 2000-2015, Programie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku na obszarze województwa l skiego).
Przyj to zasad , e rozwój turystyki w województwie l skim odbywa si b dzie z zachowaniem zasad zrównowa onego rozwoju, uwzgl dniaj cego cztery sfery (łady): ekonomiczn ,
ekologiczn , społeczn i infrastrukturaln . Jako cele strategiczne przyj to rozwój markowych
produktów turystycznych. W celach strategicznych wyró niono cele kierunkowe, okre laj ce
składowe poszczególnych produktów markowych, które nale y rozwija . Cele te wynikaj z
analizy SWOT oraz zidentyfikowanych problemów. Ka dy cel kierunkowy prezentowany jest z
zachowaniem nast puj cych elementów:
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-

-

krótkiego opisu,
obszarów wyst powania okre lonego produktu i mo liwo ci rozwoju. Wskazane obszary
nie wyczerpuj mo liwych lokalizacji rozwoju danego produktu a jedynie okre laj te, w
których w chwili obecnej wyst puje dany produkt lub obszar dany cechuj najwi ksze potencjalne mo liwo ci rozwoju,
prognoz i trendów w turystyce,
działa , jakie nale y podj , by produkt był racjonalnie rozwijany.

Wdra anie
Wdra anie planu strategicznego rozwoju turystyki w województwie l skim winno odbywa
si na okre lonych zasadach. W przyj tej metodyce uwzgl dniono nast puj cy algorytm:
• wybór zada (priorytetyzacja),
• opracowanie programów operacyjnych na konkretne lata (okresy),
• monitoring,
• ewaluacja.
W procesie wdra ania Strategii Rozwoju Turystyki Województwa l skiego, w trakcie którego wyznaczane b d na poziomie lokalnym lub regionalnym lokalizacje konkretnych przedsi wzi i inwestycji turystycznych mog cych oddziaływa na rodowisko, nale y uwzgl dnia
cele i zasady ochrony rodowiska, w tym okre lone w ustawie prawo ochrony rodowiska oraz
ustawie o ochronie przyrody.
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C. Turystyka w województwie l skim
1. Charakterystyka województwa l skiego
Podstawowe dane charakteryzuj ce województwo l skie przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Podstawowe dane charakteryzuj ce województwo l skie

Charakterystyka

Warto ci liczbowe Porównanie

Liczba ludno ci

4731,5 tys. osób

Powierzchnia

12 331 km

G sto

384 os/km

zaludnienia

Drugie miejsce w kraju po województwie mazowieckim
Czternasta lokata w kraju
przed województwem wi tokrzyskim i opolskim

2

2

2

rednio 122 os/km w kraju

Struktura administracyjna

19 miast na prawach powiatu (powiatów grodzkich)
17 powiatów ziemskich
167 gmin

Wska nik telefonizacji

318,4 telefonicznych ł cz
głównych na 1000 mieszka ców

Wska nik g sto ci sieci wodoci gowej
Wska nik g sto ci sieci kanalizacyjnej
Wska nik g sto ci sieci gazowej
Stacje paliw
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem

2

141,1 km na 100 km
2
52,8 km na 100 km
2
124,4 km na 100 km
984 stacji
417,9 tys.

Wy szy od redniej krajowej
wynosz cej 310,6
2

71,9 km na 100 km w kraju
2
19,5 km na 100 km w kraju
2
37,3 km na 100 km w kraju
10,6% stacji paliw w kraju
12,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju

z udziałem kapitału zagranicznego

4,0 tys. spółek

1,0% ogółu firm zarejestrowanych w województwie

osób fizycznych oraz spółek
cywilnych

366,5 tys. jednostek

87,7% ogółu jednostek zarejestrowanych w województwie

Pracuj cy w rolnictwie, łowiectwie,
le nictwie

210,0 tys. osób

12,7% ogółu pracuj cych
w województwie

Pracuj cy w przemy le i budownictwie

595,5 tys. osób

35,5% ogółu pracuj cych
w województwie

Pracuj cy w usługach

868,0 tys. osób

Stopa bezrobocia
Produkt Krajowy Brutto (PKB) (2001 r.)

16,5%
102 639,4 mln zł

w tym:

ródła:
• Rocznik statystyczny województwa l skiego 2003, US, Katowice 2003
• Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa 2003
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51,8% ogółu pracuj cych
w województwie
18,0% w kraju
13,7% PKB dla kraju

2. Potencjał turystyczny województwa l skiego
Poło enie. Województwo l skie poło one jest w południowej Polsce, graniczy z województwami: opolskim, łódzkim, wi tokrzyskim, małopolskim oraz Czechami i Słowacj . Powierzchnia województwa wynosi 12 331 km2 , co stanowi 3,9% powierzchni Polski.
Obszar województwa l skiego charakteryzuje si zró nicowaniem warunków fizycznogeograficznych. Tereny północne oraz południowe ze wzgl du na du atrakcyjno przyrodnicz (Wy yna Cz stochowska, Beskid l ski i ywiecki) wyró niaj si korzystnymi warunkami z punktu widzenia przydatno ci do uprawiania i rozwoju turystyki, zarówno pobytowej jak
i weekendowej.

Walory i atrakcje turystyczne
Walory przyrodnicze. Poło enie województwa l skiego w obr bie ró norodnych jednostek fizyczno-geograficznych o zró nicowanej budowie geologicznej, warunkach klimatycznych, glebowych, ukształtowaniu terenu oraz intensywno antropopresji zdecydowały o duym zró nicowaniu fauny i flory. Wyst puj tutaj zarówno elementy charakterystyczne dla ni u
europejskiego, jak te dla terenów wy ynnych, górskich oraz kotlin podgórskich. To zró nicowanie uatrakcyjnia obszar dla wielu form turystyki.
W województwie l skim do 2003 roku utworzono 61 rezerwatów o ł cznej powierzchni
ponad 3619 ha, co stanowi ok. 0,3% powierzchni całego województwa. Rezerwaty przyrody w
województwie l skim skupiaj si głównie w cz ci północnej i południowej, tylko niewielka
ich ilo rozproszona jest w cz ci rodkowej. W województwie l skim powołano dotychczas
8 parków krajobrazowych, chroni cych obszary o szczególnych warto ciach przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych. Parki krajobrazowe zajmuj powierzchni 235 752 ha, co stanowi 19,21% powierzchni województwa l skiego. W województwie l skim utworzono tak e
22 obszary chronionego krajobrazu, które obejmuj wyró niaj ce si krajobrazowo tereny o
ró nych typach ekosystemów.
Liczba u ytków ekologicznych w województwie l skim wynosiła 40. Przedmiotem ochrony
s w nich głównie: torfowiska, stawy oraz ł ki. Do tej pory w województwie l skim powołano
jedynie 3 stanowiska dokumentacyjne: wyrobisko dolomitów w Blachówce (Bytom) i wychodnie
piaskowców karbo skich w Rydułtowach i odkrywka cieszynitów w Cieszynie.
W województwie l skim powołano 16 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Według
stanu na koniec 2002 roku w regionie ustanowiono 1366 pomników przyrody, z czego najwi ksza ich liczba jest w powiatach: tarnogórskim, lublinieckim, kłobuckim, cz stochowskim, bielskim, ywieckim i cieszy skim.
Ukształtowanie. Województwo l skie charakteryzuje si zró nicowan budow geologiczn i urozmaicon rze b terenu. Obejmuje swoim zasi giem obszar Wy yny l skoKrakowskiej, fragment Niziny l skiej, Północnego Podkarpacia oraz Zewn trznych Karpat
Zachodnich. Znaczn powierzchni zajmuj obszary o charakterze równinnym np. Kotlina
O wi cimska i Raciborska, z rozległymi dolinami Wisły i Odry oraz du e obszary niektórych
dolin rzecznych w obr bie Wy yny l skiej, jak np. Dolina Małej Panwi z przyległymi terenami
Białej Przemszy w rejonie Pustyni Bł dowskiej. Na płaskiej powierzchni licznie wyst puj
zbiorniki wodne zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego. Poza równinnym
terytorium rozci gaj si intensywnie urze bione tereny Wy yny Cz stochowskiej i pasma
górskie Beskidów. Obok naturalnych krajobrazów wyst puj tu tak e ró norodne formy antropogeniczne zwi zane z działalno ci gospodarcz człowieka.
Województwo l skie jest obszarem silnie zró nicowanym, zarówno pod wzgl dem intensywno ci urze bienia, jak i ró norodno ci form.
Wody powierzchniowe. Województwo l skie poło one jest w dorzeczu Wisły i Odry,
rzek nale cych do zlewni Morza Bałtyckiego. Tylko niewielki fragment województwa w rejonie
Istebnej odwadniany jest przez potok Czadeczka i dalej rzek Wag do zlewiska Morza Czar-
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nego. Równie wa ny jak Czadeczka jest potok Kr ela, które po poł czeniu si poprzez Czerniank wpadaj do Kysucy i dalej płyn do Wagu i Dunaju. Rzeki i potoki południowej cz ci
województwa l skiego charakteryzuj si wysokimi stanami wód w okresie roztopów wiosennych, uzupełnianych dodatkowo opadami letnimi i jesiennymi.
Stan czysto ci wi kszo ci rzek i potoków jest niezadowalaj cy, i tylko ródłowe odcinki
wi kszo ci cieków prowadz wody mieszcz ce si w I klasie czysto ci. Zanieczyszczenie wód
utrudnia rozwój sportów wodnych oraz turystyki specjalistycznej.
Lasy. O specyfice lasów tego obszaru w du ej mierze zadecydował rozwój przemysłu
ci kiego, wykorzystuj cego drewno jako materiał opałowy i budowlany. Rabunkowa gospodarka le na spowodowała olbrzymie zmiany w przestrzennym wyst powaniu i składzie gatunkowym lasów.
Lasy i grunty le ne na obszarze województwa l skiego zajmuj obecnie 395 190 ha (dane
z 2003r.), a ich rozmieszczenie w obr bie powiatów i gmin jest nierównomierne. Zró nicowane
s tak e stosunki własno ciowe gruntów le nych.
Aktualnie udokumentowanych jest 27 zespołów, stanowi cych wi kszo spo ród opisywanych zbiorowisk le nych w Polsce. Najwi ksz lesisto ci charakteryzuj si tereny górskie,
mało przydatne dla rolnictwa ze wzgl du na zró nicowan rze b terenu i specyficzne warunki
klimatyczne. Du e połacie lasów wyst puj ponadto na Wy ynie l skiej i w Kotlinie O wi cimsko-Raciborskiej. Najsilniej zniszczone kompleksy le ne wyst puj w obr bie Aglomeracji
Górno l skiej, co wynika z szeroko poj tych procesów urbanizacyjnych na tym terenie, a
szczególnie z bezpo redniego i po redniego oddziaływania przemysłu na rodowisko. Nie bez
znaczenia s tak e obszary poprzemysłowe, które w ramach procesów rekultywacji lub spontanicznej sukcesji uległy zalesieniu, tworz c tym samym lasy antropogeniczne. W województwie l skim przewa aj zbiorowiska borów wierkowych, sosnowo- wierkowych i borów mieszanych, lasów przydatnych dla ró nych form turystyki.
Walory kulturowe. Na terenie województwa l skiego znajduje si ponad 4000 zabytków
wpisanych do rejestru. Jednak e liczba tych, które s godne odrestaurowania i udost pnienia
turystom jest du o wy sza. W wi kszo ci s to obiekty architektoniczne: zamki, pałace, dwory,
ko cioły i kaplice, układy urbanistyczne poszczególnych miast, kolonie robotnicze, a tak e zabytki techniki i przemysłu oraz cmentarze i parki.
Na obszarze regionu zlokalizowane s liczna miejsca pielgrzymkowe, z czego 5 z koronowanymi wizerunkami Matki Boskiej. W ród 43 muzeów w woj. l skim kilka jest szczególnie
atrakcyjnych w skali krajowej. W regionie aktualnie działa 85 galerii, z tego najwi cej w Katowicach, Gliwicach, Cz stochowie, w Bielsku Białej.
W województwie l skim działa 15 teatrów, opera, dwie estrady l skie, orkiestry symfoniczne i d te. W regionie działa tak e wiele zespołów folklorystycznych, z których najbardziej
znany jest Zespół Pie ni i Ta ca „ l sk” z Kosz cina. Wiele z tych zespołów pochodzi ze l ska Cieszy skiego - 17 i Beskidu ywieckiego - 16. W województwie funkcjonuj 62 kina, posiadaj ce 27 009 miejsc na widowniach, co daje wska nik 5,4 miejsca na 1 000 mieszka ców.
Sytuacja jest zró nicowana w obr bie poszczególnych miast. W najlepszej sytuacji znajduje
si Ku nia Raciborska, gdzie na 1 000 mieszka ców przypada a 50 miejsc, w najgorszej due miasta zwłaszcza Cz stochowa 0,4 miejsca na 1000 mieszka ców i Sosnowiec (2,4). Jednak wiele miejscowo ci nie posiada kin.
Na terenie województwa znajduje si unikalny w skali kraju obiekt Wojewódzki Park Kultury
i Wypoczynku, b d cy jednym z najwi kszych w Europie zespołów wypoczynkoworekreacyjno-rozrywkowych. Liczne atrakcje zlokalizowane na obszarze parku takie jak: l ski
Ogród Zoologiczny, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Wesołe Miasteczko, Stadion
l ski, Skansen oraz liczne inne obiekty sportowo-rekreacyjne przyci gaj nie tylko mieszka ców Aglomeracji Górno l skiej ale tak e turystów z innych cz ci regionu oraz spoza niego.
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Infrastruktura turystyczna

Baza noclegowa. Zgodnie z Ustaw o usługach turystycznych, prawo u ywania nazwy:
hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzie owe, schronisko i pole biwakowe maj jedynie te obiekty, które pozytywnie przeszły proces kategoryzacyjny. Baza
noclegowa województwa l skiego na koniec 2002 roku obejmowała: 387 obiektów noclegowych, w tym: 75 hoteli, 2 motele, 12 pensjonatów, 8 kempingów, 7 domów wycieczkowych. Na
szlakach górskich tury ci skorzysta mog z 12 schronisk, a na terenie całego województwa z 22 schronisk młodzie owych. Wi kszo z nich funkcjonuje przez cały rok.
Tabela 2. Wykorzystanie obiektów noclegowych w województwie l skim w latach 1999-2002
Rok

Miejsca noclegowe

Obiekty

Korzystaj cy z
noclegów
(w tysi cach)

Udzielone noclegi
(w tysi cach)

1999

718

43023

1137,7

3179,9

2000

536

42568

1295,0

3323,0

2001

470

35046

1185,8

2964,9

1058,9

2560,9

2002
387
30382
ródło: Rocznik statystyczny województwa l skiego. GUS, 2003

Hotelow baz noclegow w województwie l skim stanowiło 75 hoteli ró nej kategorii.
W porównaniu z rokiem 2001 liczba hoteli wzrosła (tabela 3).

Tabela 3. Hotele w województwie l skim według kategorii
Rok

Ogółem

Kategoria

5 gwiazd- 4 gwiazd- 3 gwiazd- 2 gwiazdkowe
kowe
kowe
kowe
1999
113
2
40
41
2000
111
2
2
36
42
2001
62
2
1
26
22
2002
75
1
2
26
22
ródło: Rocznik statystyczny województwa l skiego. GUS, 2003

1 gwiazdkowe
30
29
11
11

W trakcie
kategoryzacji
13

W porównaniu z 2001 rokiem wzrosła równie liczba miejsc noclegowych, natomiast zmniejszyła si liczba miejsc noclegowych w hotelach 5 gwiazdkowych, a wi c o najwy szym standardzie (tabela 4).
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Tabela 4. Miejsca noclegowe w hotelach województwa l skiego w latach 1999-2002
Rok

Ogółem

Kategoria

5 gwiazd- 4 gwiazd- 3 gwiazd- 2 gwiazdkowe
kowe
kowe
kowe
1999
11084
614
4962
3655
2000
11733
88
619
4972
3899
2001
6115
88
481
2862
2011
2002
7743
64
406
3007
2353
ródło: Rocznik statystyczny województwa l skiego. GUS, 2003

1 gwiazdkowe
1853
2155
673
907

W trakcie
kategoryzacji
1006

W 2002 roku udzielono w obiektach hotelowych około 700 tys. noclegów. W porównaniu z
latami 1999-2001 liczba udzielonych noclegów maleje.

Tabela 5. Udzielone noclegi w hotelach w województwie l skim w latach 1999-2002
Rok

Ogółem

Kategoria

5 gwiazd- 4 gwiazd- 3 gwiazd- 2 gwiazdkowe
kowe
kowe
kowe
1999
1033914
49159
428760
352674
2000
1286790
6927
93715
491374
427586
2001
765563
4952
42141
313916
250111
2002
699364
1280
44292
253781
180396
ródło: Rocznik statystyczny województwa l skiego. GUS, 2003

1 gwiazdkowe
203321
267188
154443
112069

W trakcie
kategoryzacji
107546

Stopie wykorzystania bazy hotelowej w latach 1999-2002 oscylował w granicach 32-36%.
Najwy szy wska nik wykorzystania pokoi notuje si w hotelach 4 gwiazdkowych. Natomiast w
hotelach najwy szej kategorii nast pił wyra ny spadek wykorzystania pokoi w porównaniu z
2000 i 2001 rokiem.

Tabela 6. Stopie wykorzystania pokoi (w%) w hotelach województwa
1999-2002
Rok

Kategoria
5 gwiazd- 4 gwiazd- 3 gwiazd- 2 gwiazdkowe
kowe
kowe
kowe
1999
36,2
50,7
38,3
32,8
2000
32,9
60,5
47,3
33,2
33,4
2001
31,9
37,1
40,8
31,5
29,7
2002
32,9
8,3
43,1
35,6
28,0
ródło Rocznik statystyczny województwa l skiego. GUS, 2003

l skiego w latach

Ogółem
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1 gwiazdkowe
32,1
24,3
33,7
35,6

W trakcie
kategoryzacji
31,3

Tury ci zainteresowani agroturystyk maj do dyspozycji w regionie ponad 350 gospodarstw, w przewa aj cej ilo ci poło onych w Beskidach.
Obok tradycyjnych procentowych mierników w analizach zjawisk turystycznych stosuje si
te mierniki specyficzne, tylko dla potrzeb turystyki. W tym zakresie wykorzystywane s nast puj ce rodzaju wska niki:
• wska nik nasycenia baz turystyczn wyra ony liczb miejsc noclegowych przypadaj cych na km2 powierzchni całkowitej, zwany wska nikiem Charvata,
• wska nik intensywno ci ruchu turystycznego wyra ony liczb turystów korzystaj cych z
noclegów przypadaj c na 1000 mieszka ców stałych, zwany wska nikiem Schneidera,
• wska nik funkcji turystycznej wyra ony liczb turystów korzystaj cych z noclegów przypadaj c na km2 powierzchni całkowitej, zwany wska nikiem Deferta,
• wska nik liczby udzielonych noclegów przypadaj cej na km2 powierzchni całkowitej,
• wska nik funkcji turystycznej miejscowo ci Baretje’a i Deferta, wyra ony liczb turystycznych miejsc noclegowych, pomno on przez 100, przypadaj c na liczb ludno ci miejscowej.
Analizuj c wska nik nasycenia baz turystyczn (Charvata), nale y stwierdzi , i powiatem
najlepiej wyposa onym w baz noclegow w 2001 r. był powiat cieszy ski, w którym na jeden
km2 powierzchni całkowitej przypadało a 15,9 miejsc noclegowych, oraz powiat bielski - 7,2
miejsc na 1 km2. Po ród gmin miejskich, najwi ksz pojemno ci bazy noclegowej charakteryzowały si : Ustro - 95,8 miejsc na 1 km2 oraz Szczyrk - 51,8, a po ród gmin wiejskich:
Czernichów - 18,1 i Jaworze - 16,9. Miasta na prawach powiatu o najwi kszej pojemno ci bazy turystycznej to: Chorzów - 14,4 i Cz stochowa - 14,3 miejsc na 1 km2.
Analiza wska nika intensywno ci ruchu turystycznego (Schneidera) wskazuje, i najwi ksza liczba turystów na 1000 mieszka ców przypadła w powiatach: cieszy skim - 1879,9 oraz
bielskim - 665,9. Gmin miejsk o najwy szym w województwie l skim poziomie tego wska nika był: Szczyrk - 12480,1 i Wisła - 10235,6, natomiast gmin wiejsk : Czernichów - 3438,0
oraz Kroczyce - 2420,9. Miasta na prawach powiatu, w których na 1000 mieszka ców przypadało najwi cej turystów, to: Cz stochowa - 740,0 oraz Bielsko-Biała ze wska nikiem wynosz cym 340,6.
Najwi ksz liczb turystów korzystaj cych z noclegów przypadaj c na km2 powierzchni
całkowitej (wska nik Deferta) charakteryzowały si powiaty: cieszy ski - 443,2 oraz bielski 215. W ród gmin miejskich wska nik ten przyjmował najwi ksze warto ci: w Ustroniu - 2529,9
oraz Szczyrku - 1819,5, natomiast w ród gmin wiejskich w Jaworzu - 397,8 oraz Czernichowie
- 391,2. W miastach na prawach powiatu, na jednym km2 najwi cej turystów korzystało z noclegów: w Cz stochowie - 1176,4 i Chorzowie - 682,0.
Na jednym km2 powierzchni całkowitej, najwi cej noclegów udzielono w powiatach: cieszy skim - 1437,0 oraz bielskim - 718,3, a w gminach miejskich: w Ustroniu - 8269,2 oraz
Szczyrku - 5384,5. W odniesieniu do gmin wiejskich województwa l skiego wska nik ten
kształtował si na najwy szym poziomie w gminach: Jaworze - 2032,9 i Czernichów - 1063,2,
a w miastach na prawach powiatu: w Chorzowie - 1838,2 i Katowicach - 1544,3.
Analizuj c wska nik funkcji turystycznej miejscowo ci (Baretje’a i Deferta) stwierdzono, i
najwi ksz liczb turystycznych miejsc noclegowych przypadaj c na 100 mieszka ców stałych, charakteryzowały si powiaty: cieszy ski (wska nik 6,8) i ywiecki (3,1)oraz gminy miejskie: Wisła - 37,7 i Ustro - 35,7, a spo ród gmin wiejskich: Czernichów - 15,9 oraz Rajcza 9,4. Miasta na prawach powiatu, w których na 100 mieszka ców przypadało najwi cej turystycznych miejsc noclegowych, to: Cz stochowa - 0,9 oraz Bielsko-Biała ze wska nikiem wynosz cym 0,8.
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Baza gastronomiczna. Według stanu na koniec 2002 r. w województwie l skim zarejestrowanych było 13 tys. placówek gastronomicznych. W obiektach bazy noclegowej w 2002 r.
było około 487 placówek gastronomicznych. Ich liczba zmalała w analizowanym okresie.
Tabela 7. Placówki gastronomiczne w obiektach noclegowych turystyki w województwie l skim w latach 1999-2002
Rok

Ogółem

Restauracje

Stołówki

1999
726
156
221
2000
627
172
167
2001
558
140
160
2002
487
137
125
ródło: Rocznik statystyczny województwa l skiego. GUS, 2003

Bary i kawiarPunkty ganie
stronomiczne
267
82
221
67
200
58
173
52

Baza towarzysz ca (infrastruktura techniczna specjalistyczna).
Na obszarze województwa l skiego wyznaczono i oznakowano 4670 km pieszych szlaków turystycznych. W województwie realizowany jest program „Rowerem po l sku”, którego
koordynatorem jest l ski Zwi zek Gmin i Powiatów. Województwo l skie stwarza równie
doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. W Beskidach, w okolicach Bielska-Białej,
znajduj si liczne trasy narciarskie, których ł czna długo w regionie wynosi ponad 200 km.
W regionie znajduje si kilkana cie rzek i zbiorników wodnych słu cych rekreacji wodnej i
eglarstwu. Najcz ciej s to zbiorniki sztuczne, utworzone poprzez budow zapór na ciekach
wodnych, ale istnieje te kilka zbiorników urz dzonych w dawnych wyrobiskach górniczych
kopal piasku. Wi kszo z nich wykorzystywana jest do eglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa, wio larstwa oraz pływania i wypoczynku nad wod .
Wy yna Krakowsko-Cz stochowska swoim ukształtowaniem terenu i formami skalnymi
przyci ga amatorów wspinaczki skałkowej. Do terenów przeznaczonych na działalno skałkow nale : Skałki Kroczyckie, Podlesickie, Rz dowickie, Włodowickie, rejon Podlesic, rejon
Okiennika oraz rejon Olsztyna, Podzamcza i Ryczowa. W wyniku zjawisk krasowych powstało
na Wy ynie Krakowsko-Cz stochowskiej ponad 900 jaski i schronisk skalnych, zgrupowanych w okolicy Olsztyna, Potoku Złotego, Podlesic i Smolenia, stanowi cych cel przyjazdów
wspinaczy skałkowych.
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Tabela 8. Wybrane dane statystyczne dotycz ce turystyki w województwie l skim
Województwo
Porównanie – miejsce na
L.p.
Wyszczególnienie
l skie
tle innych województw
1.

387

8

30 192

8

3.

Liczba obiektów bazy noclegowej
Liczba miejsc noclegowych w bazie noclegowej
Korzystaj cych z noclegów (w tysi cach)

4.

Udzielonych noclegów (w tysi cach)

2551,4

2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Liczba miejsc noclegowych na 10 tys.
mieszka ców
Stopie wykorzystania miejsc noclegowych (%)
Pomioty turystyczne posiadaj ce zezwolenia
*
Pomioty turystyczne grupy I
**
Pomioty turystyczne grupy I/ II
***
Pomioty turystyczne grupy I/II/III
Liczba biur turystycznych na podstawie
sprawozdania SP-3 za 2002 rok.
Pracuj cy w biurach turystycznych
(osób),

62,9

12

24,8

1

490

1

75
309
78

4
1
3

699

3

1580
2

14.

W tym osoby, dla których jest to główne
miejsce pracy
Liczba hoteli ogółem
- *****
- ****
- ***
- **
- *
- w trakcie kategoryzacji
Liczba miejsc w hotelach

75
1
2
26
22
11
13
7 743

15.

Wykorzystanie miejsc hotelowych (%)

26,2

13.

16.

1247

*

Wska nik Charvata****

2,9

17.

Wska nik Schneidera****

245,5

18.
19.

Wska nik Deferta****
Wska nik Baretje’a i Deferta****
Placówki gastronomiczne w obiektach
noclegowych turystyki
Długo wyznaczonych i oznakowanych
szlaków turystycznych (w kilometrach)
Długo tras narciarskich w Beskidach
(woj. l skie) (w kilometrach)

96,5
0,7

20.
21.
22.
*

1054,8

6

6
13
Wy szy w porównaniu do
wska nika wyliczonego dla kraju
(2,0)
Ni szy w porównaniu ze wska nikiem wyliczonym dla kraju
(368,4)
45,5 dla kraju
1,6 dla kraju

387
4670
220

I grupa obejmuje organizatorów i po redników, którzy maj zezwolenie na prowadzenie działalno ci wył cznie na
terenie Polski
**
II grupa obejmuje organizatorów i po redników, którzy maj zezwolenie na prowadzenie działalno ci wył cznie na
terenie krajów europejskich
***
III grupa obejmuje organizatorów i po redników, którzy maj zezwolenie na prowadzenie działalno ci wył cznie
na terenie krajów pozaeuropejskich
****
- patrz „Słownik poj ” zamieszczony przed Bibliografi

ródła: - Rynek usług hotelarskich w Polsce. Polskie Zrzeszenie hoteli. Warszawa, 2003.
- Rynek biur podró y 2004.Polskie Zrzeszenie Hoteli, Instytut Turystyki w Warszawie Warszawa 2004.
- Rocznik Statystyczny Województwa l skiego 2003
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System komunikacyjny. Województwo l skie le y na skrzy owaniu szlaków komunikacyjnych północ-południe i wschód-zachód (na skrzy owaniu dwóch autostrad A1 i A4). Przez
region przebiegaj wa ne szlaki komunikacyjne - drogowe i kolejowe. Tury ci mog stosunkowo łatwo dotrze do województwa z dowolnego miejsca w Polsce i Europie. Dla przykładu
mo na poda , e odległo z Katowic do Pragi wynosi 480 km, do Wiednia - 390 km, do Budapesztu - 405 km, a do Bratysławy - 350 km. W województwie znajduje si g sta sie dróg, a
sie kolejowa nale y do jednych z najg stszych w Europie. Dobrze rozwini ta jest komunikacja autobusowa. W wi kszych miastach działaj wypo yczalnie samochodów osobowych. W
regionie funkcjonuje tak e Mi dzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach.
Na obszarze województwa l skiego znajduje si 18 dróg krajowych oraz 62 drogi wojewódzkie. Poza miastami na prawach powiatu 775 km dróg krajowych i 1233 km dróg wojewódzkich funkcjonuje jako elementy liniowe układu, za odcinki w miastach współpracuj z
drogami powiatowymi i gminnymi w 19 obszarowych układach drogowo-ulicznych.

3. Segmentacja rynku turystycznego województwa l skiego
Rynki turystyczne
Województwo l skie - z jego bogactwem flory i fauny, du ym zró nicowaniem ukształtowania terenu, bogactwem tradycji i kultur, a tak e du ymi aglomeracjami miejskimi stanowi cymi centra biznesowe regionu i południa Polski - jako miejsce destynacji turystycznej jest
mocno zró nicowane i obfituje w ró norakie atrakcje turystyczne,.
Krajowy rynek turystyczny dla województwa l skiego
Rzeczywista wielko
rynku turystycznego, a szczególnie segmentu rynku okre lanego
przez odwiedzaj cych jednodniowych oraz odwiedzaj cych zainteresowanych wypoczynkiem
codziennym, wi tecznym, weekendowym i tranzytem, jest trudna do oszacowania. Sprawozdawczo w statystyce turystyki ogranicza si do ewidencji cz ci turystów, którzy korzystaj
przynajmniej z jednego noclegu w rejestrowanej bazie noclegowej. Pomija si natomiast turystów korzystaj cych z noclegów u znajomych i rodziny, w nie zarejestrowanych kwaterach
prywatnych i w gospodarstwach agroturystycznych.
Poni ej przedstawiono charakterystyk krajowego rynku turystycznego z jego implikacjami
dla województwa l skiego.

Rysunek 4. Rynek turystów krajowych korzystaj cych w 2001 roku z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego, według województw.
ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2002 r.
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Tabela 9. Preferencje turystów krajowych wobec poszczególnych kategorii bazy noclegowej na
terenie całej Polski i województwa w 2001 r.

ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2002 r.

Tabela 10. Udział województwa l skiego jako miejsca destynacji turystycznej w rynku turystyki krajowej poszczególnych obiektów noclegowych.

ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2002 r.
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W 2002 roku Polacy w wieku powy ej 15 lat wzi li udział w 54,2 mln krajowych podró y turystycznych, z których jedn trzeci (33%) stanowiły długookresowe (obejmuj ce 5 i wi cej
dni), a dwie trzecie (67%) krótkookresowe.
Analizuj c miejsce zamieszkania potencjalnych nabywców usług turystycznych, zauwa y
mo na, i krajowy rynek turystyczny jest zdominowany przez ludno miejsk , a szczególnie
mieszka ców aglomeracji, w których liczba mieszka ców przekracza liczb 100 tys. osób.
Mo na tak e dokona segmentacji rynku ze wzgl du na preferowane miejsce docelowe
pobytu, z uwzgl dnieniem granic administracyjnych województw jako obszarów destynacji turystycznej. Bior c pod uwag liczb korzystaj cych z bazy noclegowej w obiektach zakwaterowania zbiorowego, województwo l skie jest w czołówce najpopularniejszych obszarów destynacji turystycznej (znajduje si na szóstym miejscu, z udziałem 8,34%). Tury ci krajowi korzystaj cy z bazy noclegowej województwa l skiego najch tniej zatrzymuj si w hotelach,
o rodkach wczasowych i o rodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (56,15% w 2002 r.) oraz
„innych obiektach noclegowych”.
Nale y zwróci tak e uwag na udział województwa l skiego w rynku turystyki krajowej,
bior c pod uwag poszczególne obiekty noclegowe. Zauwa y wówczas mo na, i 23,07%
spo ród wszystkich udaj cych si na nocleg do obiektów wypoczynku sobotnio-niedzielnego i
14,53% - preferuj cych schroniska oraz 10,6% - zatrzymuj cych si w o rodkach szkoleniowowypoczynkowych, wybiera obiekty na terenie województwa l skiego.
Tabela 11. Rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego.
2002

Ogółem

(w mln podró y)
długookre- krótko2002
sowe
okresowe
54,2
18,0
36,2

Mazowieckie
Małopolskie
l skie
Pomorskie
Dolno l skie
Zachodniopomorskie
Wielkopolskie
Lubelskie
Podkarpackie
Kujawsko-pomorskie
Łódzkie
Warmi sko-mazurskie
wi tokrzyskie
Podlaskie
Opolskie
Lubuskie

7,3
5,3
5,0
4,0
3,9
3,5
3,5
3,2
3,1
3,1
2,7
2,6
2,6
1,9
1,6
1,3

Województwa

1,9
1,7
1,4
2,0
1,1
1,9
0,8
0,8
1,3
1,1
0,9
1,3
0,9
0,5
0,3
0,5

5,4
3,6
3,6
2,0
2,9
1,6
2,7
2,4
1,8
2,0
1,8
1,3
1,7
1,4
1,3
0,8

(w %)

100,0%

długookresowe
100,0%

Krótkookresowe
100,0%

13,5%
9,8%
9,2%
7,4%
7,2%
6,5%
6,5%
5,9%
5,7%
5,7%
5,0%
4,8%
4,8%
3,5%
3,0%
2,4%

10,6%
9,4%
7,8%
11,1%
6,1%
10,6%
4,4%
4,4%
7,2%
6,1%
5,0%
7,2%
5,0%
2,8%
1,7%
2,8%

14,9%
9,9%
9,9%
5,5%
8,0%
4,4%
7,5%
6,6%
5,0%
5,5%
5,0%
3,6%
4,7%
3,9%
3,6%
2,2%

ródło: opracowanie własne na podstawie bada Instytutu Turystyki; oszacowanie liczby odwiedzin w zaokr gleniu.

Jeszcze korzystniej dla województwa l skiego jako obszaru destynacji turystycznej przedstawia si podział rynku turystycznego uwzgl dniaj cy preferencje wszystkich odwiedzaj cych. Mo na zauwa y wówczas, i niemal co dziesi ty mieszkaniec Polski odwiedza województwo l skie, co pozwala je uplasowa na 3 miejscu w kraju.
Jak pokazuj badania Instytutu Turystyki, spo ród odwiedzaj cych województwo l skie w
czasie podró y krótkookresowej, co drugi deklarował jako swój cel podró y odwiedziny u znajomy i krewnych, co czwarty (ponad 25%) - typow turystyk i rekreacj , a niemal co pi ty sprawy słu bowe. W przypadku podró y długookresowych, głównymi celami przyjazdu do województwa l skiego s :
- typowa turystyka i rekreacja (ponad 50%),
- odwiedziny u krewnych i znajomych.
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Krajowy rynek turystyczny jest zdominowany przez klientów preferuj cych wyjazdy organizowane samodzielnie (ponad 83% wszystkich wyjazdów w kraju), co oznacza, e nale y dołoy stara , aby wła nie do nich skutecznie dotrze z informacj o ofercie turystycznej. Na rynku turystycznym województwa l skiego dominuj mieszka cy Polski, gdy niemal 9 na 10 turystów korzystaj cych z bazy noclegowej obiektów zakwaterowania zbiorowego to tury ci krajowi.
Jak podaje Instytut Turystyki, połow przyjazdów długookresowych, i blisko 40% krótkookresowych stanowi odwiedzaj cy spoza województwa l skiego. Na długie pobyty najcz ciej przyje d aj mieszka cy województwa wielkopolskiego, na krótkie - małopolskiego, opolskiego i dolno l skiego.

Rysunek 5. Podział rynku turystycznego dla woj. l skiego, z uwzgl dnieniem kraju pochodzenia turystów korzystaj cych z bazy noclegowej obiektów zakwaterowania zbiorowego.
ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2002 r.

Dokonuj c podziału rynku turystyki krajowej dla województwa l skiego ze wzgl du na preferowane miejsce docelowe, nale y zauwa y , i najwi ksz grup nabywców stanowi zainteresowani pobytem w powiecie cieszy skim (29,63%), w powiecie bielskim i ywieckim
(17,5%), w Cz stochowie (14,82%), w Katowicach, Tychach i Sosnowcu (11,57%) oraz Bielsku-Białej (4,94%).

Rysunek 6. Preferencje turystów krajowych dotycz ce miejsca docelowego (wg granic administracyjnych - powiatowych) w woj. l skim.
ródło: dane GUS w 2001 r.
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Południowa cz
województwa l skiego cieszy si najwi kszym zainteresowaniem
w ród turystów krajowych korzystaj cych z obiektów noclegowych. Ponadto sporym zainteresowaniem ciesz si m.in. Cz stochowa oraz Katowice, Tychy i Sosnowiec. Wysokie nat eniu ruchu turystycznego w powiecie cieszy skim w przewa aj cej mierze jest wynikiem zarejestrowanych przekrocze granicy w celach handlowych. Dotyczy to głównie mieszka ców
strefy przygranicznej.
Krajowy rynek turystyczny posiada du y potencjał rozwojowy. Wydaje si , i stanowi moe główny przedmiot zainteresowania wszystkich, którym zale y na rozwoju turystyki w regionie.
Rynki zagraniczne
Dokonuj c segmentacji rynku turystyki zagranicznej do Polski ze wzgl du na preferowane
miejsce docelowe pobytu, z uwzgl dnieniem granic administracyjnych województw jako obszarów destynacji turystycznej, województwo l skie znajduje si na dziewi tym miejscu, z udziałem na poziomie 4,30% (w 2002 r.), dominuj województwa: mazowieckie, małopolskie, dolnol skie. Liczba turystów zagranicznych wybieraj cych województwo l skie jako miejsce docelowe maleje od trzech lat.

Rysunek 7. Rozmieszczenie turystów zagranicznych korzystaj cy w 2002 roku z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego w poszczególnych województwach.
ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2002 r.

Tury ci zagraniczni korzystaj cy z bazy noclegowej obiektów zakwaterowania zbiorowego
stanowi w województwie l skim 12,83% (w 2002 r.), podczas gdy w innych województwach
udział cudzoziemców w ogólnej liczbie osób korzystaj cych z noclegów jest wi kszy.
Nale y jednak zauwa y , i tury ci zagraniczni korzystaj cy z bazy noclegowej województwa l skiego najch tniej zatrzymuj si w hotelach, o rodkach wczasowych i o rodkach szkoleniowo-wypoczynkowych oraz „innych obiektach noclegowych”.
Rynek województwa l skiego zdominowany jest przez turystów niemieckich, którzy stanowi 31% wszystkich korzystaj cych z bazy noclegowej.
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Rysunek 8. Udział turystów zagranicznych korzystaj cych w 2002 roku z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego w poszczególnych województwach.
ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 12. Preferencje turystów zagranicznych wobec poszczególnych kategorii bazy noclegowej na terenie województwa l skiego.
Obiekty

Polska
Liczba
turystów

Hotele
Inne obiekty
O rodki szkoleniowo-wypoczynkowe
Kempingi
O rodki wczasowe
Zakłady uzdrowiskowe
Pensjonaty
Motele
Schroniska młodzie owe
Obiekty wypoczynku sobotnio-niedzielnego
Domy wycieczkowe
Schroniska
Zespoły ogólnodost. domków turystycznych
Kwatery agroturystyczne
O rodki kolonijne
Domy pracy twórczej
Pola biwakowe
Ogółem w obiektach noclegowych

2 447 112
284 091
64 770
43 049
56 084
38 896
38 662
49 868
42 406
455
48 051
6 447
11 186
4 711
1 281
3 784
9 297
3 150 150

ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2002 r.
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%
77,68%
9,02%
2,06%
1,37%
1,78%
1,23%
1,23%
1,58%
1,35%
0,01%
1,53%
0,20%
0,36%
0,15%
0,04%
0,12%
0,30%
100,00%

Województwo l skie
Liczba
%
turystów
99 365
19 700
6 430
3 128
2 859
985
960
749
665
300
97
42
22
14
0
0
0
135 316

73,43%
14,56%
4,75%
2,31%
2,11%
0,73%
0,71%
0,55%
0,49%
0,22%
0,07%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Nale y zwróci tak e uwag na udział województwa l skiego (jako miejsca destynacji turystycznej) w rynku turystyki zagranicznej poszczególnych obiektów noclegowych. Zauwa y
wówczas mo na, i 65,93% ogółu turystów zagranicznych zatrzymuj cych si w obiektach
wypoczynku sobotnio-niedzielnego i 9,93% wybieraj cych o rodki szkoleniowo-wypoczynkowe
decyduje si na pobyt w województwie l skim.
Odwiedzaj cy województwo l skie najcz ciej deklaruj cel typowo turystyczny i rekreacyjny (46%), odwiedziny u krewnych i znajomych (24%), interesy (13%).
Tabela 13. Udział województwa l skiego jako miejsca destynacji turystycznej w rynku turystyki zagranicznej poszczególnych obiektów noclegowych.
Obiekty
Obiekty wypoczynku sobotnioniedzielnego
O rodki szkoleniowo- wypoczynkowe
Campingi
Inne obiekty
O rodki wczasowe
Hotele
Zakłady uzdrowiskowe
Pensjonaty
Schroniska młodzie owe
Motele
Schroniska
Kwatery agroturystyczne
Domy wycieczkowe
Zespoły ogólnodost pnych domków
turystycznych
O rodki kolonijne
Domy pracy twórczej
Pola biwakowe
% turystów zagranicznych w obiektach noclegowych na tle całego kraju

Udział woj. l skiego
65,93%
9,93%
7,27%
6,93%
5,10%
4,06%
2,53%
2,48%
1,57%
1,50%
0,65%
0,30%
0,20%
0,20%
0,00%
0,00%
0,00%
4,30%

ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2002 r.

Pozyskanie zagranicznych turystów mo e stanowi dla województwa l skiego du e wyzwanie. Od 1999 r. maleje liczba odwiedzaj cych Polsk , a województwo l skie nie nale y do
czołówki obszarów destynacji turystycznej dla obcokrajowców. Jednak pewne symptomy
wskazuj , i mo e si to zmieni . Sprzyjaj c okoliczno ci jest budowa dogodnego poł czenia komunikacyjnego z Europa Zachodni autostrad A4. Dobre poł czenie drogowe i lotnicze
(rozbudowa portu lotniczego w Pyrzowicach) z Europ powinno by wsparte inwestycjami w
popraw jako ci dróg lokalnych, co zapewniłoby odwiedzaj cym województwo l skie bezpieczny i szybki dojazd do miejsc docelowych. Zwa ywszy przy tym, i 85% Niemców przyje d a do Polski samochodami, a stanowi oni najwi kszy segment rynku (w podziale uwzgl dniaj cym kraj zamieszkania), trudno nie zauwa y znacz cej rangi inwestycji komunikacyjnych
dla rozwoju turystyki w regionie.
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Rysunek 9. Rynki województwa l skiego ze wzgl du na kraj zamieszkania turystów korzystaj cych z bazy noclegowej (w 2001 r.).
ródło: dane GUS.

Rysunek 10. Rynek turystyki zagranicznej dla województwa l skiego ze wzgl du na cel przyjazdu w 2001 r. (w %).
ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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4. Obszary rozwoju produktu turystycznego województwa l skiego
Województwo l skie jest obszarem posiadaj cym bardzo liczne i zró nicowane walory turystyczne, s one jednak rozmieszczone nierównomiernie zarówno pod wzgl dem ich potencjału, jak i typu. Pojawia si zatem potrzeba dalszej, wewn trznej regionalizacji województwa
dla celów marketingowych, tak aby obszary o podobnych walorach i zagospodarowaniu turystycznym mogły wspólnie kreowa swój produkt oraz prowadzi jego promocj i dystrybucj .
Na podstawie inwentaryzacji walorów, bazy i ruchu turystycznego proponuje si wyodr bnienie
o miu zasadniczych rejonów recepcji turystycznej, cechuj cych si wzgl dnym podobie stwem wymienionych elementów. Generalnie rejony te wchodz w skład lub pokrywaj si z
obszarami polityki rozwoju województwa l skiego, wyznaczonymi w dokumencie Strategii
Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015. Z wyj tkiem rejonu północnegowschodniego, który obejmuje równie powiat zawiercia ski, wchodz cy w skład obszaru rodkowego polityki rozwoju województwa l skiego.
1. Obszar północny polityki rozwoju województwa l skiego.
Na tym obszarze mo na wyznaczy trzy rejony turystyczne:
• Rejon Cz stochowy.
• Rejon północno-wschodni.
• Rejon północno-zachodni.
2. Obszar rodkowy polityki rozwoju województwa l skiego.
Obszar ten składałby si z trzech rejonów turystycznych:
• Rejonu Aglomeracji Górno l skiej.
• Rejonu rodkowo- zachodniego.
• Rejonu pszczy skiego.
3. Obszar zachodni polityki rozwoju województwa l skiego
Na tym obszarze mo na wyznaczy jeden rejon turystyczny:
• Rejon zachodni.
4. Obszar południowy polityki rozwoju województwa l skiego
Obszar ten składałby si z jednego rejonu turystycznego:
• Rejonu południowego.
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Rysunek 11. Ogólny podział na rejony turystyczne województwa śląskiego.
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Obszar północny polityki rozwoju województwa l skiego
Rejon Cz stochowy to typowy obszar obsługi turystów religijnych i pielgrzymek, oferuj cy
dodatkowo równie inne atrakcje turystyczne zwi zane z miastem - jego kultur , histori i zabytkami. Jest tak e obszarem o sporym potencjale rozwoju turystyki biznesowej.
Rejon północno-wschodni obejmuje jeden z najatrakcyjniejszych w województwie obszarów
– Wy yn Krakowsko-Cz stochowsk . Jest to teren rozwoju przede wszystkim turystyki aktywnej i specjalistycznej oraz wiejskiej, o rednim potencjale rozwoju turystyki tranzytowej i
biznesowej.
Rejon północno - zachodni pomimo do istotnych walorów turystycznych, pozostaje obecnie słabo zagospodarowany i stosunkowo rzadko odwiedzany. Jego głównymi atrakcjami s
du e kompleksy le ne i krajobraz o niewielkim stopniu urbanizacji. Jest to zatem teren o bardzo du ym potencjale dla rozwoju turystyki wiejskiej oraz, w nieco mniejszym stopniu, rekreacyjnej i aktywnej.
Obszar rodkowy polityki rozwoju województwa l skiego
Rejon rodkowo-zachodni pod wzgl dem walorów i atrakcji turystycznych jest zbli ony do
rejonu północno-zachodniego wchodz cego w skład obszaru północnego polityki rozwoju województwa l skiego. Rejon ten posiada dobre warunki do rozwoju turystyki wiejskiej, krajoznawczej i pewnych form turystyki aktywnej oraz rekreacyjnej (np. rowerowej), stanowi ce
atrakcyjn ofert dla mieszka ców Aglomeracji Górno l skiej.
Rejon Aglomeracji Górno l skiej jest t cz ci województwa, której dominuj cy wizerunek
cz sto wpływa na postrzeganie przez mieszka ców Polski całego regionu, dlatego umiej tne
pokazanie turystycznego charakteru miast Górnego l ska i Zagł bia jest spraw kluczow
dla rozwoju turystyki w całym województwie. Trzon tego rejonu stanowi okre lona w dokumencie Strategii Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015 Aglomeracja Górno l ska,
któr tworzy 14 du ych miast na prawach powiatów: Bytom, Chorzów, D browa Górnicza, Jaworzno, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary l skie, Ruda l ska, Siemianowice l skie,
Sosnowiec, wi tochłowice, Tychy, Zabrze.
Jako jedno z najwi kszych skupisk ludzkich w kraju oraz wa ny o rodek akademicki, przemysłowy i usługowy, o dobrej dost pno ci transportowej, niemal cały obszar Aglomeracji jest wybitnie predysponowany do rozwoju turystyki biznesowej i turystyki przemysłowej (indywidualnej). Poło enie przy najwa niejszych trasach komunikacyjnych (DK1, A4, CMK) stwarza tak e
korzystne warunki do rozwoju turystyki tranzytowej. Bogata historia miast Aglomeracji oraz
liczne zabytki architektury i techniki stanowi atut sprzyjaj cy rozwojowi turystyki miejskiej i
kulturowej. Natomiast produkt rekreacji aktywnej miast, oparty głównie na licznych parkach i
obszarach zielonych, powinien by skierowany przede wszystkim do ich mieszka ców i okolicznej ludno ci.
Rejon pszczy ski jest obszarem o specyficznych walorach i ruchu turystycznym, poło onym
pomi dzy miastami Aglomeracji Górno l skiej a Beskidami, z centrum w jego najatrakcyjniejszej miejscowo ci, Pszczynie. Cechuje si du lesisto ci i wyst powaniem istotnych walorów kulturowych. Znajduj si tam obszary znakomicie nadaj ce si , przede wszystkim dla
mieszka ców miast Aglomeracji, do wypoczynku weekendowego opartego na produkcie turystyki aktywnej i specjalistycznej oraz miejskiej i kulturowej. Rejon ten posiada równie potencjał do dalszego rozwoju turystyki biznesowej i tranzytowej, a docelowo jego oferta turystyczna
powinna by skierowana tak e do innych grup turystów. Rejon pszczy ski posiada bogate zasoby wód, w tym zbiornik Goczałkowicki, zbiornik Ł ka i pomniejsze, jak równie g st sie
rzeczn , które mo na wykorzysta do celów sportów wodnych, konnych, agroturystyki oraz turystyki rowerowej.

Obszar zachodni polityki rozwoju województwa l skiego

Rejon zachodni, ze współczesnym centrum administracyjnym w Rybniku i historycznym - w
Raciborzu, jest bodaj najbardziej zró nicowany, je li chodzi o typ walorów. Obok du ych kompleksów le nych, zwi zanych z Parkiem Krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich”, wyst puj tu obszary silnie przekształcone przez przemysł ci ki, a tak e zabytkowe
układy urbanistyczne. Cech wspóln całego rejonu jest natomiast stosunkowo niski poziom
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zagospodarowania turystycznego i ruchu turystycznego oraz silna to samo kulturowa. Podstaw oferty turystycznej powinien by zatem produkt turystyki miejskiej i kulturowej, a ze
wzgl du na nadgraniczne poło enie i liczne powi zania społeczno-gospodarcze z Czeskim
l skiem - produkt turystyki przygranicznej i tranzytowej. Rosn ce znaczenie Rybnika, przejawiaj ce si równie powstaniem i rozwojem o rodka akademickiego, powinno pozwoli na
rozwini cie produktu turystyki biznesowej - zwłaszcza w samym Rybniku i najbli szych okolicach. Natomiast oferta turystyki wiejskiej oraz aktywnej i specjalistycznej winna by budowana
przede wszystkim w oparciu o tereny zielone i poło one nad wod , a kierowana głównie do
mieszka ców zachodniej i centralnej cz ci województwa. Produkty turystyki aktywnej mog
te by rozwijane jako uzupełnienie wiod cych produktów i stanowi dodatkowe ródło atrakcyjno ci obszaru dla uprawiaj cych turystyk kulturow , biznesmenów i turystów przygranicznych.
Obszar południowy polityki rozwoju województwa l skiego
Rejon południowy, obejmuj cy tereny Beskidów, wyró nia - poza ukształtowaniem powierzchni - miejscami bardzo wysoki poziom zagospodarowania turystycznego i ruchu turystycznego. Ze wzgl du na specyficzne walory rejonu, podstaw oferty turystycznej musi pozosta produkt turystyki aktywnej i specjalistycznej. Jednak z powodu do du ej sezonowo ci
popytu na ten produkt, istnieje silna potrzeba rozwoju równie produktów turystyki biznesowej,
uzdrowiskowej i zdrowotnej oraz kulturowej i wiejskiej. Poło enie nadgraniczne oraz pobliskie
wa ne trasy komunikacyjne i przej cia graniczne czyni ten rejon tak e wa nym obszarem
kreowania produktu turystyki przygranicznej i tranzytowej, którego atrakcyjno cz sto mo e
by wzmacniana poprzez istnienie innych interesuj cych produktów.
W Strategii Rozwoju Turystyki nie jest przeprowadzony dokładny przebieg granic pomi dzy wymienionymi obszarami recepcji turystycznej, uznano bowiem, e przynale no do
okre lonego rejonu marketingowego powinna by suwerenn decyzj i wyborem ka dej z
gmin. Tak jak przynale no gmin do poszczególnych rejonów, tak samo sposób zarz dzania
działaniami marketingowymi w ramach tych obszarów i rejonów powinien pozosta kwesti
oddolnej inicjatywy zainteresowanych gmin i przedstawicieli bran y turystycznej, wspieranych
jedynie przez władze wojewódzkie i l sk Organizacj Turystyczn . Rozwi zaniem optymalnym wydaje si powołanie Lokalnych Organizacji Turystycznych obejmuj cych wymienione
powy ej obszary recepcji turystycznej.
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5. Analiza SWOT
Analiza SWOT dla dziedziny turystyki została opracowana na podstawie diagnozy walorów
turystycznych, potencjału rodowiskowego i gospodarczego bran y turystycznej oraz analizy
ankiety przeprowadzonej w ród gmin. W jej opracowaniu uwzgl dniono równie wyniki przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami bran y turystycznej oraz samorz dów lokalnych.
Mocne strony
Słabe strony
1. Nierównomierne i słabe zagospodarowanie
1. Relatywnie dobra dost pno komunikaatrakcyjnych obszarów w województwie.
cyjna najatrakcyjniejszych trenów woje2. Brak koncepcji zagospodarowania i u ytwództwa.
kowania obiektów i terenów poprzemysło2. Dobre poł czenia komunikacyjne (drogowych.
we, kolejowe, lotnicze).
3. Niewystarczaj ca liczba szlaków tury3. Dobra infrastruktura dla aktywnego wypostycznych (rowerowych, konnych, narciarczynku na niektórych obszarach, zwłaszskich).
cza w południowej cz ci.
4. Niedostateczna ilo
cie ek dydaktycz4. Wysokie i zró nicowane walory przyrodninych i proekologicznych na obszarach
cze województwa l skiego
atrakcyjnych turystycznie
5. Du a ilo atrakcyjnych pod wzgl dem tu5. Brak lub złe oznakowanie obszarów chrorystycznym obszarów i obiektów chronionionych.
nych.
6. Brak lub le działaj ce informacje tury6. Ciekawa i ró norodna oferta rozrywkowa
styczne (niedostateczne lub bł dne infor7. Bardzo wysoka ranga zabytków b d cych
macje).
miejscami p tniczymi.
7. Brak sprawnego regionalnego i lokalnego
8. Unikalny w skali kraju charakter Wy yny
systemu informacji turystycznej.
Krakowsko-Cz stochowskiej.
8. Utrzymuj ca si popularno turystyki wy9. Obecno w regionie zagranicznych sieci
jazdowej w ród mieszka ców regionu.
hotelowych.
9. Brak lub złe oznaczenie miejsc i obszarów
10. Rozbudowana baza turystyczna, zwłaszatrakcyjnych turystycznie.
cza w rejonach górskich.
10. Infrastruktura drogowa niedostosowana do
11. Du e zainteresowanie mieszka ców miast
potrzeb turystyki w szczególno ci w obszakrótkim aktywnym wypoczynkiem w poblirach przygranicznych.
skiej okolicy.
11. Brak parkingów w wielu miastach o zna12. Lotnisko obsługuj ce mi dzynarodowe poczeniu turystycznym.
ł czenia lotnicze oraz sie lotnisk sporto12. Brak składników poszerzaj cych produkt
wych.
turystyki pielgrzymkowej.
13. Liczne, zachowane w prawie niezmienio13. Niewystarczaj ca współpraca sektora turynym stanie obiekty i budynki (XIX w.).
stycznego z o rodkami naukowymi.
14. Wyst powanie osiedli o unikatowym w
14. Niewystarczaj ca wiedza bran y turyskali Europy charakterze ( np. Giszowiec,
stycznej o mo liwo ciach wykorzystania
kolonia „Rymer”).
nowoczesnych technologii, szczególnie in15. Wysoka konkurencyjno cenowa w strefie
formatycznych.
przygranicznej przyci gaj ca turystów za15. Niepełna wiedza administracji lokalnej oraz
granicznych.
przedsi biorstw turystycznych o mo liwo16. Wyst powanie kilku o rodków naukowych
ciach wykorzystania ró nych instrumenkształc cych w zakresie turystyki.
tów finansowych.
17. Istnienie znacznych rezerw kapitału ludz16. Niewystarczaj ca współpraca wewn trzna
kiego, mo liwego do wykorzystania w
i zewn trzna bran y turystycznej.
usługach turystycznych.
17. Niewydolny system promocji turystycznej.
18. Brak monitoringu ruchu turystycznego w
województwie.
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19. Niezadowalaj cy stan sanitarny obszarów
recepcji turystycznej.
20. Du y stopie wyeksploatowania bazy turystycznej w szczególno ci uzdrowiskowej,
wczasowej i schronisk górskich.
21. Stosunkowo niski poziom kwalifikacji kadr
turystycznych.

Szanse
Zagro enia
1. Utrzymuj cy si stereotyp województwa
1. W miar stabilna gospodarka europejska i
wiatowa.
l skiego jak obszaru typowo przemysło2. Poprawa wizerunku turystyki w Polsce.
wego o wysokim poziomie zanieczyszczenia, obszaru zdegradowanego, zanie3. Rozwój turystyki tranzytowej w zwi zku z
wst pieniem do Unii Europejskiej.
czyszczonego i mało atrakcyjnego.
4. Wzrost atrakcyjno ci inwestycyjnej woje2. Niestabilny system prawny.
wództwa równie dla sektora turystycznego
3. Wysoki poziom fiskalizmu i niespójny sys(baza noclegowa, baza gastronomiczna, batem podatkowy.
za towarzysz ca).
4. Niska siła nabywcza społecze stwa
5. Docenianie turystyki jako istotnego czynnika
(bariera popytu).
restrukturyzacji i aktywizacji gospodarczej.
Wysoka konkurencyjno
turystycznych
5.
6. Rozwój ruchu lotniczego, w tym mi dzynarowyjazdów
zagranicznych
w
stosunku do
dowych i krajowych poł cze lotniczych,
oferty
turystyki
krajowej.
zwłaszcza ze strony tzw. tanich przewo ni6. Spadek ruchu turystycznego – krajowego i
ków.
mi dzynarodowego.
7. Rozwój współpracy przygranicznej z Cze7.
Silna
konkurencyjno
turystycznych wychami i Słowacj .
jazdów
zagranicznych
dla
turystyki krajo8. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwawej.
rzaj ce mo liwo wykorzystania programów
8. Silna konkurencyjno
regionów s siedi funduszy pomocowych, w tym dla rozwoju
nich Czech i Słowacji.
sektora turystyki.
9. Spadek obrotów w handlu przygranicznym
9. Transfer nowych technik, rozwi za organiw zwi zku z wst pieniem Polski do UE.
zacyjnych w bran y turystycznej, umo liwia10.
Niedostosowana do wymogów współczej cy efektywniejsze działanie np. w rezerwacji
snej
turystyki infrastruktura techniczna w
miejsc, zakupu biletów, płatno ci kart itd.
tym
drogowa
i transportowa.
10. Dostrzeganie przez podmioty bran y tury11.
Skomplikowany
i ograniczony dost p
stycznej potrzeby osi gania standardów eubran y turystycznej do zewn trznych róropejskich przez wdra anie systemów zarz deł finansowania.
dzania jako ci (EMAS, ISO 14000) oraz
12.
Brak jednolitego i przejrzystego systemu
wdra anie rozwi za
proekologicznych w
wsparcia małych i
rednich przedsi obiektach noclegowych, a tak e rozwijanie tubiorstw
w
tym
tak
e
z
bran
y turystycznej.
rystyki zrównowa onej.
13.
Nieefektywny
system
komunikacji
i infor11. Działania integracyjne w ramach euroregiomacji
w
bran
y
turystycznej.
nów.
14. Degradacja walorów przyrodniczych i kra12. Zainteresowanie społecze stwa
jobrazowych w obr bie obszarów chroniopoznawaniem przeszło ci.
nych, w wyniku niezrównowa onego ko13. Du e zainteresowanie społecze stwa zabytrzystania.
kami cywilizacji przemysłowej.
14. Rozwój lobby proturystycznego w regionie.
15. Nowe trendy w turystyce mi dzynarodowej.
16. Znaczne zainteresowanie regionem ze strony partnerów zagranicznych.
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... przyczynia si barbarzy ski model turystyki, obejmuj cy mi dzy innymi budowanie infrastruktury turystycznej bez planowania uwzgl dniaj cego jej wpływ na rodowisko.

Jan Paweł II
Or dzie: Ekoturystyka kluczem do wła ciwego
rozwoju. 2002 r.

D. Prognoza rozwoju turystyki w województwie l skim
1. Scenariusze rozwoju turystyki w województwie l skim do 2013
roku
Na podstawie informacji uzyskanych podczas spotka oraz konsultacji z przedstawicielami
bran y turystycznej, administracji publicznej i samorz dów lokalnych zostały opracowane scenariusze rozwoju turystyki w województwie l skim do 2013 roku. Scenariusze te wykorzystano do okre lenia zało e rozwoju markowych produktów turystyki w regionie.
Scenariusz optymistyczny
Przebieg rozwoju turystyki w województwie

Scenariusz pesymistyczny

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wzmocnienie atrakcyjno ci turystycznej podstawowych produktów markowych regionu.
Tworzenie nowych podproduktów.
Zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej regionu
poprzez rewitalizacj miast, dzielnic, osiedli.
Zagospodarowanie nieu ytków poprzemysłowych dla celów turystycznych i rekreacyjnych.
Tworzenie nowej i modernizacja istniej cej infrastruktury turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, towarzysz cej).
Ustanawianie nowych obszarów prawnie chronionych i udost pnianie ich turystyce.
Wprowadzanie nowych technologii i innowacji
ułatwiaj cych oraz usprawniaj cych obsług
ruchu turystycznego.
Wzrost liczby przedsi biorstw turystycznych,
generuj cych miejsca pracy.
Wspólne działania podmiotów turystycznych w
celu podniesienia jako ci usług turystycznych.
Współpraca bran y turystycznej z uczelniami,
prowadz cymi studia o profilu turystycznym.
Wysokie zainteresowanie funduszami strukturalnymi i innymi formami współfinansowania
unijnego projektów bran y turystycznej

•
•
•
•

•
•
•
•
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Brak zainteresowania bran y turystycznej rozwojem produktów markowych.
Konkurencja w bran y turystycznej w miejsce
współpracy.
Tradycyjno gospodarki w regionie, wyra aj ca si niedostrzeganiem bran y turystycznej.
Brak lub ograniczone zainteresowanie bran y
turystycznej funduszami strukturalnymi UE.
Niewystarczaj ce zainteresowanie samorz dów terytorialnych funduszami strukturalnymi i
przeznaczeniem ich na wzrost atrakcyjno ci
regionu.
Ograniczone zainteresowanie bran y turystycznej innowacjami stosowanymi w turystyce.
Zbyt wolne dostosowanie si przedsi biorstw
turystycznych do wymogów UE (dyrektyw,
standardów).
Nie nad anie przemysłu turystycznego województwa za konkurencj zewn trzn .
Niskie zainteresowanie funduszami strukturalnymi i innymi formami współfinansowania unijnego projektów bran y turystycznej

Scenariusz optymistyczny
Główne cechy turystyki w województwie

Scenariusz pesymistyczny

•

• Brak zainteresowania bran y turystycznej innowacyjno ci , nowymi technologiami.
• Oporno we wdra aniu nowoczesnych systemów w zarz dzaniu firmami turystycznymi.
• Niewielka liczba turystów odwiedzaj cych region.
• Liczne wyjazdy urlopowe mieszka ców województwa do innych regionów.

•
•
•
•
•
•
•

Sukcesywne wdra anie nowych technologii
szczególnie informatycznych i proekologicznych w przemy le turystycznym.
Wdra anie systemów zarz dzania jako ci
oraz systemów zarz dzania jako ci rodowiska.
Wielo i zró nicowanie nowych produktów
oraz podproduktów turystycznych.
Współdziałanie bran y turystycznej z o rodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.
Kompleksowy regionalny system promocji.
Wysoka liczba turystów krajowych i zagranicznych odwiedzaj cych ponownie region.
Wysokie zadowolenie turystów z pobytów.
Du a liczba mieszka ców województwa sp dzaj cych urlopy w regionie.
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Sukces jest wynikiem wła ciwej decyzji

Eurypides

E. Cele strategiczne, cele kierunkowe, działania

Wizja turystyki w województwie l skim

Województwo l skie to obszar o bogatych, ró norodnych walorach kulturowych i przyrodniczych, daj cy turystom zarówno krajowym i zagranicznym oraz
mieszka com regionu mo liwo ci wypoczynku oraz aktywnego i atrakcyjnego
sp dzenia wolnego czasu.
Rozwój turystyki w województwie l skim odbywa si w poszanowaniu zasad
zrównowa onego rozwoju oraz z uwzgl dnieniem regionalnych uwarunkowa
przyrodniczych i zró nicowa kulturowych, uznaj c i turystka jest istotnym
czynnikiem rozwoju województwa l skiego tworz cym nowe miejsca pracy dla
mieszka ców.
Otwarto
i go cinno
mieszka ców województwa l skiego, du e zró nicowanie oraz unikalno
oferty i usług turystycznych wiadczonych na wysokim
poziomie zaspakaja wymagania turystów ch tnie powracaj cych by sp dzi tutaj
wolne chwile.
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Rysunek 12. Struktura Strategii.

36

Odniesienie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie l skim do
dokumentów strategicznych
Strategia Rozwoju Turystki W Województwie l skim wi e si z trzema podstawowymi dokumentami o znaczeniu strategicznym. Powi zanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie l skim przedstawiono na rysunku 13.
Cele regionalnej Strategii rozwoju turystyki koresponduj bezpo rednio z celami i działaniami
zawartymi w krajowym dokumencie pn. Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Ponadto w cało ci odpowiada ona obszarom okre lonym w Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski oraz ci le wi e si z odpowiednimi celami i wieloma kierunkami
działa wskazanymi w Strategii Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000 – 2015. Spójno i współzale no tych powi za ukazano w tablicach 1,2,3.

Rysunek 13. Powi zanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie l skim z innymi dokumentami.
Tablica 1. Odniesienie celów i działa zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki w latach 20012006 (Programie Wsparcia Rozwoju Turystyki w latach 2001 – 2006) do celów uj tych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie l skim na lata 2004-2013.
Cele i działania okre lone w Strategii
Rozwoju Turystyki
w latach 2001 - 2006

Cele w Strategii Rozwoju Turystyki
w Województwie l skim
na lata 2004 –2013

Cel: Aktywizacja rozwoju markowych produktów turystycznych, w szczególno ci pi ciu:
- turystyka biznesowa
- turystyka w miastach i turystyka kulturowa,
- turystyka na terenach wiejskich,

1.

Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa.
1.1. Cel: Wzrost liczby turystów podró uj cych w
interesach.
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-

turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna,
turystyka przygraniczna i tranzytowa.

Działanie: Rozszerzenie oferty regionalnej, zwi kszenie jej atrakcyjno ci poprzez wyeksponowanie
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, popraw
dost pno ci na zagranicznym i krajowym rynku turystycznym, zwi kszenie aktywno ci wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorz dowych oraz zwi kszenie roli regionalnych i lokalnych
organizacji turystycznych w kształtowaniu i promocji oferty turystycznej.

1.2. Cel: Wzrost znaczenia turystyki kongresowej i
konferencyjnej.
1.3. Cel: Wspieranie turystyki zwi zanej z uczestnictwem w targach, wystawach, giełdach.
1.4. Cel: Promowanie wyjazdów motywacyjnych.
2.

Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa
2.1. Cel: Zwi kszenie dost pno ci obiektów archeologicznych dla celów turystycznych.
!
2.3. Cel: Rozwój turystyki przemysłowej (industrialnej).
2.4. Cel: Poszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej.
2.5. Cel: Tworzenie warunków i wzrost liczby odwiedzin w ramach turystyki sentymentalnej.
2.6. Cel: Poszerzenie oferty turystyki pielgrzymkowej.
3.

Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich
3.1. Cel: Rozwój agroturystyki
3.2. Cel: Utworzenie warunków do pełniejszego
rozwoju ekoturystyki
3.3. Cel: Zachowanie i udost pnianie turystom zabytkowej architektury drewnianej
4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu
markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna.
4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej.
4.2. Cel: Tworzenie warunków do korzystniejszego
rozwoju turystyki tranzytowej.
5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i
specjalistyczna.
5.1. Cel: Wzrost znaczenia turystyki pieszej.
5.2. Cel: Rozwój i popularyzacja narciarstwa zjazdowego.
5.3. Cel: Utworzenie odpowiednich warunków dla
narciarstwa biegowego.
5.4. Cel: Rozwój i popularyzowanie górskiej turystyki rowerowej.
5.5. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki rowerowej
krajoznawczej.
5.6. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki wodnej.
5.7. Cel: Rozwój i upowszechnianie turystyki konnej.
5.8.Cel: Utworzenie warunków do uprawiania sportów ekstremalnych i innych.
5.9. Cel: Utworzenie produktu markowego - l ska
turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna.

Działanie: Zwi kszenie nakładów na promocj turystyki, popraw jej jako ci, wsparcie dla tworzenia
regionalnych i lokalnych struktur organizacyjnych,

6.
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Cel strategiczny: Podnoszenie dost pno ci i
jako ci wiadczonych usług turystycznych
oraz budowa systemu wsparcia rozwoju mar-

realizowanych zada oraz wspólnych działa promocyjnych na rynkach zagranicznych.
Działanie: Wzrost nakładów na inwestycje infrastrukturalne

kowych produktów turystycznych
6.1. Cel: Tworzenie zintegrowanego systemu promocji regionu.
6.2. Cel: Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników bran y turystycznej.
6.3. Cel: Wspieranie rozwoju atrakcyjnej bazy noclegowej i gastronomicznej.
6.4. Cel: Rozbudowa technicznej infrastruktury
podnosz cej dost pno do miejsc i atrakcji
turystycznych regionu.

Tablica 2. Odniesienie obszarów działa zawartych w Strategii Rozwoju Krajowego Produktu
Turystycznego do celów uj tych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie l skim na lata 2004-2013.
Obszary działa w Strategii Rozwoju Krajowego
Produktu Turystycznego Polski

Cele w Strategii Rozwoju Turystyki
w Województwie l skim
na lata 2004 –2013
1. Turystyka biznesowa obejmuj ca kongresy, 1. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego
wystawy (targi), spotkania biznesowe, zbiorowe im- turystyka biznesowa.
prezy oraz podró e motywacyjne. Ten sektor tury- 1.1. Cel: Wzrost liczby turystów podró uj cych w
styki obejmuje specyficzny segment rynku, jakim s
interesach.
firmy i przedsi biorstwa.
1.2. Cel: Wzrost znaczenia turystyki kongresowej i
Cele:
konferencyjnej.
1. wykorzystanie licznych ju przyjazdów do Pol- 1.3. Cel: Wspieranie turystyki zwi zanej z uczestski motywowanych biznesem do integrowania
nictwem w targach, wystawach, giełdach.
ofert typowo turystycznych z pakietami obej- 1.4. Cel: Promowanie wyjazdów motywacyjnych.
muj cymi usługi hotelarskie i wszelkie usługi
wykorzystywane przez osoby podró uj ce w
interesach;
2. tworzenie „koalicji" firm, zapewniaj cych 4 i 5gwiazdkowe usługi hotelarskie oraz usługi
pa stwowych, komunalnych i prywatnych włacicieli ró nych atrakcji turystycznych, w celu
szerszego otwarcia głównych miast Polski dla
biznesmenów;
3. tworzenie spółek pa stwa i firm z bran y turystycznej w celu promowania mo liwo ci organizowania konferencji w Polsce;
4. promocja Polski jako kraju docelowego dla turystyki motywacyjnej (isncentive);
5. promocja inwestowania w infrastruktur stwarzaj c dogodne, zgodne z mi dzynarodowymi standardami warunki do organizacji konferencji i wystaw oraz promowanie głównych
miast Polski jako miejsc organizowania konferencji i wystaw.
2. Turystyka w miastach i kulturowa obejmuj ca 2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego
wycieczki zorganizowane i indywidualne podró e w
- turystyka miejska i kulturowa
celu zwiedzania miast, muzeów, obiektów zabytko- 2.1. Cel: Zwi kszenie dost pno ci obiektów arwych (historycznych i kulturowych) oraz uczestniccheologicznych dla celów turystycznych.
two w imprezach kulturalnych.
2.2.Cel: Restauracja, promocja i udost pnienie tuCele:
rystom zabytkowych układów urbanistycz1. dotarcie do coraz silniejszego rynku „city brenych i obiektów architektury militarnej.
aks” (krótkie podró e do miast) z ofertami 2.3. Cel: Rozwój turystyki przemysłowej (indukrótkich pobytów wi tecznych;
strialnej).
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2. promocja przedsi wzi
władz miejskich
wspieraj cych „pakietowanie” - przygotowywanie gotowych ofert obejmuj cych atrakcje
kulturalne i historyczne oraz usługi hotelarskie;
3. promocja pa stwowych i komunalnych inwestycji pozwalaj cych na polepszenie usług
muzealnych w Polsce: prezentowanie i uprzyst pnianie zbiorów w sposób bardziej „przyjazny” (visitors – friendly) dla odwiedzaj cych;
4. promocja podstawowych, „ elaznych” tras po
Polsce dla grup i turystów indywidualnych;
5. współdziałanie z wła ciwymi organizatorami
poszczególnych imprez (i Krajowym Programem Imprez) w celu przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem kalendarzy imprez,
aby mogły by one wł czone do programów
touroperatorów.

2.4. Cel: Poszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej.
2.5. Cel: Tworzenie warunków i wzrost liczby odwiedzin w ramach turystyki sentymentalnej.
2.6. Cel: Poszerzenie oferty turystyki pielgrzymkowej.

3. Turystyka na terenach wiejskich obejmuj ca
wszelkie formy turystyki na terenach wiejskich, w
tym rzemiosło ludowe, pobyty w gospodarstwach
rolnych, imprezy folklorystyczne, tradycyjne ycie w
gospodarstwach rolnych, tak e ekoturystyk , zwiedzanie parków narodowych i krajobrazowych oraz
rezerwatów przyrody.
Cele:
1. wykorzystanie du ej liczby istniej cych ju programów agroekonomicznych w celu promowania
turystyki w rejonach wiejskich jako alternatywnej
działalno ci gospodarczej;
2. wykorzystanie bogatej i zró nicowanej kultury
regionów wiejskich dla promowania tras tematycznych lub poszczególnych o rodków w wiejskich rejonach Polski;
3. wykorzystywanie ró nych trendów turystyki ekologicznej, agroturystyki czy te turystyki zwi zanej z poszukiwaniami „korzeni" w celu promowania inwestycji prywatnych w ró ne przedsi wzi cia z zakresu turystyki wiejskiej;
4. promocja zasobów naturalnych na terenach
wiejskich w Polsce: fauny, flory i krajobrazów,
jako „ofert unikalnych";
5. współpraca z dyrekcjami polskich parków narodowych przy promocji turystyki jako potencjalnego ródła dochodów na cele ochrony przyrody i
krajobrazu;
6. promowanie inwestycji w przedsi wzi cia z zakresu rozwoju turystyki ekologicznej.

3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego
- turystyka na terenach wiejskich
3.1. Cel: Rozwój agroturystyki
3.2. Cel: Utworzenie warunków do pełniejszego
rozwoju ekoturystyki
3.3. Cel: Zachowanie i udost pnianie turystom
zabytkowej architektury drewnianej
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4. Turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna obejmuj ca szeroki zakres rekreacji przy
wykorzystaniu walorów
rodowiska naturalnego
(góry, jeziora, rzeki, wybrze e), specjalne imprezy z
bogatej polskiej oferty turystyki specjalistycznej (latanie/lotniarstwo, instrukta sportowy, itp. ); obejmuj cej tak e tradycyjne o rodki wypoczynkowe nad
morzem, na pojezierzach i w innych regionach, take w uzdrowiskach i sanatoriach wykorzystuj cych
naturalne warunki lecznicze, oraz uwzgl dniaj cej
wszystkie rodzaje specjalistycznych zainteresowa ,
tj. pielgrzymki, „powrót do korzeni” itd.
Cele:
1. wykorzystanie istniej cej bazy turystyki specjalistycznej oraz fachowej do wiadczonej kadry
tych o rodków;
2. promocja i wdra anie zasad bezpiecze stwa,
szkolenie personelu i zapewnienie jako ci odpowiednio do standardów akceptowanych w
skali mi dzynarodowej;
3. promocja wytypowanych inwestycji w omawianej
dziedzinie, tam gdzie istniej cy polski produkt
jest potencjalnie silny, jednak wymaga podniesienia standardu bazy;
4. promocja unikalnej polskiej oferty, np. tradycji
polskiego je dziectwa;
5. promocja inwestycji joint - venture, tworzonych z
o rodków sektora prywatnego i publicznego, w
wybrane o rodki wczasowe, które mog pełni
funkcj „o rodków wypadowych” do ró nych
form aktywno ci ( zgodnie z krajowym programem „Renesansu miejscowo ci wypoczynkowych").
6. docieranie do „nisz" na polskich rynkach podstawowych z promocj wyjazdów turystycznych i
zakupów produktów zwi zanych z potrzebami
danej „niszy" rynkowej;
7. promocja wł czania polskiego ró norodnego
dziedzictwa kulturowego do oferty dla odpowiednich segmentów mi dzynarodowego rynku;
8. poszukiwanie mo liwo ci promocji polskich ciekawostek i rzadkich atrakcji, z nastawieniem na
okre lone segmenty podstawowych rynków (kolejki w skotorowe, zamki i dwory, tradycje przemysłu);
9. promowanie renomowanych uzdrowisk i sanatoriów raczej jako o rodków wypoczynku ni terapii;
10. promocja miejsc pami ci zwi zanych z Holokaustem - ze wzgl du na delikatno zagadnienia –
odpowiednio prezentowanych ydowskim, polskim, niemieckim i innym odwiedzaj cym;
11. zatroszczenie si o specyficzne potrzeby innych
go ci, przybywaj cych do Polski z powodów religijnych lub wi zi rodzinnych.
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5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego
- turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna.
5.1. Cel: Wzrost znaczenia turystyki pieszej.
5.2. Cel: Rozwój i popularyzacja narciarstwa
zjazdowego.
5.3. Cel: Utworzenie odpowiednich warunków dla
narciarstwa biegowego.
5.4. Cel: Rozwój i popularyzowanie górskiej turystyki rowerowej.
5.5. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki rowerowej
krajoznawczej.
5.6. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki wodnej.
5.7. Cel: Rozwój i upowszechnianie turystyki konnej
5.8.Cel: Utworzenie warunków do uprawiania
sportów ekstremalnych i innych.
5.9. Cel: Utworzenie produktu markowego - l ska
turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna

5.Turystyka przygraniczna i tranzytowa obejmu- 4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu
j ca jednodniow turystyk przygraniczn w celu
markowego - turystyka tranzytowa i przygrazrobienia zakupów, wzi cia udziału w imprezach lub
niczna.
krótkiej wizyty; wi e si ona z wykorzystaniem ist- 4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej.
niej cej i przyszłej infrastruktury (motele, zajazdy,
stacje obsługi samochodów, itp.)
usytuowanej 4.2. Cel: Tworzenie warunków do korzystniejszego rozwoju turystyki tranzytowej.
wzdłu głównych tras tranzytowych oraz w obr bie
50-km strefy przygranicznej.
Cele:
1.
d enie do maksymalnego „przekształcania" odwiedzaj cych jednodniowych przyje d aj cych na zakupy, w turystów stacjonarnych, przez:
• polepszenie przydro nych usług gastronomicznych,
• polepszenie przydro nych baz noclegowych,
• polepszenie oznakowania dróg;
2.
współpraca z Programem Budowy Autostrad w celu: maksymalnego uwzgl dnienia
potrzeb turystyki w proponowanych miejscach obsługi podró nych przez powi zanie koncesjonowanych stacji paliwowych z
turystyczn baz noclegow ;
3.
zorganizowanie punktów informacyjnych w
małych i redniej wielko ci miejscach obsługi podró nych;
4.
uwzgl dnienie w planach placówek informacji turystycznej na przej ciach granicznych, a tak e w strategicznych punktach
wewn trz kraju;
5.
promowanie przygranicznych miejscowo ci
turystycznych, nie tylko przy głównych trasach lub w pobli u przej granicznych, dla
przyci gni cia go ci przekraczaj cych granice w celach nieturystycznych (zwłaszcza
w kontek cie programu dróg lokalnych w 50
– km pasie przygranicznym);
6.
promowanie umieszczania wieloj zycznych
tablic na dworcach kolejowych, lotniskach i
przystaniach promowych;
7.
zapewnienie informacji turystycznej w punktach przylotu/przyjazdu oraz w najwa niejszych punktach krajowej sieci kolejowej;
8.
poprawa widoczno ci i jako ci oznakowania
na mi dzynarodowych dworcach kolejowych, morskich i lotniczych.
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Tablica 3. Odniesienie celów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa l skiego na lata
2000 – 2015 do celów uj tych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie l skim na lata
2004 –2013.
Cele w Strategii Rozwoju Województwa
l skiego
na lata 2000 – 2015

Cele w Strategii Rozwoju Turystyki
w Województwie l skim
na lata 2004 –2013

Cel strategiczny: Przeprofilowanie i rozbudowa
systemu szkolnictwa redniego i wy szego (C1).
Kierunek działa : AC1K7 wspieranie powstawania
wy szych szkół zawodowych.

6. Cel strategiczny: Podnoszenie dost pno ci i
jako ci wiadczonych usług turystycznych i
budowa systemu wsparcia.
6.2. Cel: Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników bran y turystycznej.

Cel strategiczny: Zwi kszenie uczestnictwa mieszka ców w kulturze (C1).
Kierunki działa :
BC1K1 poprawienie stanu bazy materialnej istniej cych instytucji kultury,
BC1K2 dbało o dziedzictwo kulturowe regionu,
BC1K3 wsparcie budowy nowych obiektów kultury o
wybitnych walorach architektonicznych wzmacniaj cych funkcje metropolitalne Aglomeracji Górnol skiej i o rodków regionalnych Bielska-Białej,
Cz stochowy i Rybnika,
BC1K4 wspieranie rozbudowy nowoczesnej sieci
kin,
BC1K5 wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszka ców województwa,

2.

Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego
- turystyka miejska i kulturowa.
2.1. Cel: Zwi kszenie dost pno ci obiektów archeologicznych dla celów turystycznych.
2.2. Cel: Restauracja, promocja i udost pnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych i obiektów architektury militarnej
2.3. Cel: Rozwój turystyki przemysłowej (industrialnej).
2.4. Cel: Poszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej.

Cel strategiczny: Zró nicowanie i poprawa oferty
5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego
oraz stworzenie warunków dla rozwoju sportu i re- turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalikreacji (C2).
styczna.
Kierunki działa :
5.1. Cel: Wzrost znaczenia turystyki pieszej.
BC2K1 stworzenie regionalnej sieci o rodków tury5.2. Cel: Rozwój i popularyzacja narciarstwa zjazstyki i rekreacji,
dowego.
BC2K2 promocja systemu rekreacji wewn trz regio- 5.3. Cel: Utworzenie odpowiednich warunków dla
nu,
narciarstwa biegowego.
BC2K3 renowacja i utworzenie systemu szlaków
5.4. Cel: Rozwój i popularyzowanie górskiej turypieszych,
styki rowerowej.
BC2K4 poprawa standardu istniej cej bazy instytu5.5. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki rowerowej
cjonalnej sportowej i rekreacyjnej,
krajoznawczej.
BC2K5 stworzenie zró nicowanej jako ciowo oferty 5.6. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki wodnej.
sp dzania czasu wolnego,
5.7. Cel: Rozwój i upowszechnianie turystyki konBC2K6 turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie
nej.
zbiorników wodnych,
5.8. Cel: Utworzenie warunków do uprawiania
BC2K7 wspieranie budowy rekreacyjnych tras rowesportów ekstremalnych i innych.
rowych i konnych,
BC2K8 zwi kszenie ilo ci obiektów sportowych i
o rodków rekreacji.
Cel strategiczny: Poprawa stanu zdrowia miesz5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego
ka ców regionu (C5).
- turystyka rekreacyjna, aktywna i specjaliKierunek działa : BC5K5 podwy szenie standardu
styczna
o rodków medycznych oraz lecznictwa uzdrowi5.9. Cel: Utworzenie produktu markowego - l ska
skowego i rehabilitacyjnego.
turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna
Cel strategiczny: Poprawa warunków mieszkaniowych (C6).
Kierunki działa :

2.

Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego
- turystyka miejska i kulturowa
2.2. Cel: Restauracja, promocja i udost pnienie tu-
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BC6K1 rozwój programów działa zmierzaj cych do
odnowy i rewitalizacji centrów miast,
BC6K2 rozwój dzielnic zdegradowanych urbanistycznie, w ramach działa o charakterze globalnym, działa maj cych na celu renowacj mieszkalnictwa jak równie budow nowych mieszka .
Cel strategiczny: Podejmowanie i wspieranie mi dzynarodowej współpracy instytucjonalnej (C1)
Kierunki działa :
CC1K3 wzmocnienie współpracy transgranicznej,
CC1K6 współpraca z o rodkami polonijnymi na
wiecie.

Cel strategiczny: Podejmowanie i wspieranie
współpracy mi dzyregionalnej z województwami
le cymi w pasie Polski południowej
Kierunek działa :
CC2K2 inicjowanie i wzmacnianie współpracy dla
podniesienia pozycji konkurencyjnej województw
pasa Polski południowej wzgl dem regionów
pa stw Unii Europejskiej.
Cel strategiczny: Zwi kszenie dost pno ci komunikacyjnej regionu (C1).
Kierunki działa :
DC1K1 poprawa stanu istniej cych dróg ekspresowych, kolejowych i szlaków wodnych,
DC1K2 wspieranie powstania linii szybkich kolei
mi dzynarodowych,
DC1K3 wspieranie działa prowadz cych do wybudowania sieci autostrad i dróg ekspresowych,
DC1K4 rozbudowa infrastruktury lotniczej w regionie.

rystom zabytkowych układów urbanistycznych

2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego turystyka miejska i kulturowa.
2.6. Cel: Tworzenie warunków i wzrost liczby odwiedzin w ramach turystyki sentymentalnej.
4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu
markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna.
4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej.
4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu
markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna
4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej.
4.2. Cel: Tworzenie warunków do korzystniejszego
rozwoju turystyki tranzytowej.

4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu
markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna.
4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej.
4.2. Cel: Tworzenie warunków do korzystniejszego
rozwoju turystyki tranzytowej.
6.
Cel strategiczny: Podnoszenie dost pno ci i
jako ci
wiadczonych usług turystycznych
oraz budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych
6.4. Cel: Rozbudowa technicznej infrastruktury
podnosz cej dost pno
do miejsc i atrakcji
turystycznych regionu.
Cel strategiczny: Zwi kszenie atrakcyjno ci tury2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego stycznej regionu (C5).
turystyka miejska i kulturowa.
Kierunki działa :
2.7. Cel: Poszerzenie oferty turystyki pielgrzymkoEC5K1 rozbudowa zaplecza noclegowowej.
gastronomicznego dla turystyki pielgrzymkowej,
3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego turystyka na terenach wiejskich.
EC5K2 rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych i
3.1. Cel: Rozwój agroturystyki.
kulturalnych,
3.2. Cel: Utworzenie warunków do pełniejszego
EC5K3 wypracowanie specjalno ci turystycznej i
rozwoju ekoturystyki.
produktów markowych w turystyce,
3.3. Cel: Zachowanie i udost pnianie turystom zaEC5K4 promocja produktów turystycznych w kraju i
bytkowej architektury drewnianej.
6. Cel strategiczny: Podnoszenie dost pno ci i jaza granic ,
EC5K5 tworzenie centrów sportowo-rekreacyjnych z
ko ci wiadczonych usług turystycznych i bubaz hotelarsk ,
dowa systemu wsparcia rozwoju markowych
EC5K6 waloryzacja turystyczna regionu jako podproduktów turystycznych.
stawa zbudowania nowoczesnej oferty turystycz6.1. Cel: Tworzenie zintegrowanego systemu pronej,
mocji regionu.
EC5K7 wspieranie rozwoju agroturystyki.
6.2. Cel: Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników bran y turystycznej.
6.3. Cel: Wspieranie rozwoju atrakcyjnej bazy noclegowej i gastronomicznej.
6.4. Cel: Rozbudowa technicznej infrastruktury
podnosz cej dost pno miejsc i atrakcji tury-
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stycznych regionu.

Cel strategiczny: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pogórniczych (C4)
Kierunki działa :
FC4K1 uporz dkowanie zabudowy miast i dzielnic
przemysłowych,
FC4K1 rekultywacja terenów zdegradowanych.

2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego –
turystyka miejska i kulturowa.
2.2.Cel: Restauracja, promocja i udost pnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych i
obiektów architektury militarnej.
2.4. Cel: Rozwój turystyki przemysłowej (industrialnej).

Cel strategiczny: Przebudowa starych dzielnic
zdegradowanych lub przeludnionych (C6).
Kierunki działa :
FC6K1 rewaloryzacja zabytkowej zabudowy,
FC6K3 rewitalizacja starych osiedli miejskich.

2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego turystyka miejska i kulturowa.
2.2.Cel: Restauracja, promocja i udost pnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych i
obiektów architektury militarnej .

Cel strategiczny: Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych (C7).
Kierunki działa :
FC7K1 zachowanie bioró norodno ci,
FC7K4 opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów chronionych,
FC7K5 opracowanie programu odtworzenia i utrzymania warto ci przyrodniczych i kulturowych na
obszarach chronionych.

2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego turystyka miejska i kulturowa.
2.1. Cel: Zwi kszenie dost pno ci obiektów archeologicznych dla celów turystycznych.
3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego turystyka na terenach wiejskich.
3.1. Cel: Rozwój agroturystyki.
3.2. Cel: Utworzenie warunków do pełniejszego
rozwoju ekoturystyki.
3.3. Cel: Zachowanie i udost pnianie turystom zabytkowej architektury drewnianej.

Opieraj c si na okre lonej wizji rozwoju turystyki w województwie l skim oraz w oparciu o
analiz walorów i mo liwo ci turystycznych regionu, stanu zagospodarowania turystycznego
oraz ocen uwarunkowa zwi zanych z pojawiaj cymi si w otoczeniu szansami rozwoju
mo na sformułowa nast puj ce cele strategiczne, cele kierunkowe oraz działania.
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1. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa
Szeroko rozumiana turystyka to nie tylko wypoczynek i rekreacja poza miejscem zamieszkania, ale tak e wszelkie przemieszczanie si osób poza miejsce stałego zamieszkania, na
czas nie dłu szy ni 12 miesi cy. Takie podej cie do zjawiska pozwala zauwa y , e podró e
w interesach, spotkania handlowe to tak e turystyka - turystyka biznesowa.
Turystyka biznesowa mo e w istotny sposób wpływa na rozwój gospodarczy regionu. Aktywizuje bowiem ró ne rodowiska, a tak e anga uje znaczne zasoby ludzkie do obsługi przyjezdnych go ci. Posiadane zasoby bazy noclegowej, obiektów wystawowych, konferencyjnych,
a tak e do wiadczony w obsłudze turysty biznesowego personel stanowi najistotniejsze
mocne strony produktu. Wi ksze zaanga owanie władz samorz dowych na rzecz rozwoju
przyjazdowej turystyki biznesowej mo e przyczyni si do jej du ego sukcesu, przekładaj c
si na wzrost zatrudnienia i poziomu ycia mieszka ców województwa l skiego.
Turystyka biznesowa rozwija si głównie wokół centrów gospodarczo-społecznych regionu
oraz na obszarach atrakcyjnych i predestynowanych do pełnienia funkcji usługowej dla sfery
biznesu ze wzgl du na rozwini t baz gastronomiczno-noclegow oraz mo liwo ci szybkiego
dotarcia (dobre skomunikowanie). Województwo l skie, ze wzgl du na swoje poło enie oraz
znaczenie gospodarcze, stanowi wa ny punkt na mapie polskich centrów kongresowych.
Z tego te wzgl du Katowice poło one w centralnej cz ci województwa oraz miasta, takie
jak np.: Gliwice, Tychy, Zabrze, Chorzów, Rybnik, s dobrymi miejscami do organizacji du ych
imprez konferencyjnych i szkoleniowych. Ponadto, popularne beskidzkie miejscowo ci, takie
jak np.: Szczyrk, Wisła czy Ustro równie posiadaj mo liwo ci organizacji wszelkich spotka
biznesowych.
1.1. Cel: Wzrost liczby turystów podró uj cych w interesach
Potrzeba bezpo redniej obecno ci na terenie województwa l skiego, w celu zrealizowania
okre lonych spraw zawodowych stanowi główn przyczyn podró y do miejsca destynacji.
Z punktu widzenia rozwoju i wzmocnienia funkcji metropolitalnych Aglomeracji Górno l skiej
oraz o rodków regionalnych w Bielsku- Białej, Cz stochowie i Rybniku rozwój tego produktu
jest niezwykle istotny.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Rozwój turystyki biznesowej zwi zanej z załatwianiem spraw zawodowych odbywa si głównie
w wi kszych miastach i o rodkach przemysłowych, handlowych. Po dane zatem jest, by produkt ten rozwijał si na całym obszarze województwa l skiego, w szczególno ci w miastach
Aglomeracji Górno l skiej tj. "
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oraz o rodkach regionalnych w Bielsku-Białej, Cz stochowie i Rybniku.

46

!

Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka w
interesach
(biznesowa)

Rodzaj aktywno ci
• Uczestnictwo i
zwiedzanie targów, zawieranie
umów.
• Prowadzenie negocjacji w interesach.
• Zwiedzanie zakładów pracy.
• Kontrole przedsi biorstw.
• Uczestnictwo i
zwiedzanie wystaw zwi zanych z
profilem prowadzonego interesu.
• Transport urz dze i materiałów.

Rodzaj turysty
• Wła ciciele firm.
• Prezesi firm.
• Menad erowie
firm.
• Pracownicy urz dów.
• Kierownicy i dostawcy.
• Tury ci w wieku
30-65 lat, o wysokich dochodach.
• Tury ci indywidualni lub w niewielkich grupach (2-5
osób).
• Tury ci krajowi i
zagraniczni (głównie z Niemiec,
Francji, Holandii,
Ukrainy, Czech i
Słowacji).

Motywacje
• Zawarcie umów
zwi zanych z prowadzonym interesem.
• Podniesienie kwalifikacji.
• Kontakt z lud mi.
• Wymiana dowiadcze .
• Poznanie nowych
technik, technologii.

Czas pobytu
• Cały rok.
• W okre lonym
czasie uzale nionym od organizowanej
imprezy.
• Kilka dni.

Prognozy i trendy w turystyce:
Rosn ce znaczenie zaplecza hotelowego o wysokim standardzie wiadczonych usług,
dogodnych poł cze komunikacyjnych, aktywnej i przyjaznej obsługi informuj cej o
mo liwo ciach sp dzenia wolnego czasu.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•

•
•
•

Rozbudowa infrastruktury sprzyjaj cej sp dzaniu wolnego czasu, w tym kapitałowe i
organizacyjne wsparcie inwestycji.
Zwi kszenie dost pno ci centrów miast poprzez rozwój systemów komunikacji oraz
zwi kszenie oferty komunikacji publicznej, w tym uruchomienie regularnych linii komunikacyjnych, ł cz cych najbardziej znacz ce obiekty hotelowe z najwi kszymi atrakcjami turystycznymi regionu i okolicy.
Powołanie oraz zwi kszenie aktywno ci biur obsługi inwestora w poszczególnych obszarach, w celu intensywnego poszukiwania nowych inwestorów i zachowania dobrych
relacji z dotychczasowymi.
Inwestycje samorz dów w infrastruktur informacyjn (np. poprzez tworzenie punktów
informacji turystycznej w najbardziej ucz szczanych przez przyjezdnych miejscach –
hotelach, centrach miast).
Rozbudowa sieci noclegowej i gastronomicznej o wysokim standardzie, wiadcz cych
usługi w centrach miast.
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1.2. Cel: Wzrost znaczenia turystyki kongresowej i konferencyjnej
Z punktu widzenia aktywizacji gospodarczej regionu i podniesienia jego atrakcyjno ci w
oczach potencjalnych inwestorów istotne staje si tak e wsparcie produktu turystyki kongresowej, który obecnie jest niedostatecznie rozwini ty. Najwi ksze obiekty kongresowe nie spełniaj wymogów organizowania spotka , w tym w szczególno ci widoczny jest brak du ych
parkingów, kompleksowej obsługi turysty w jednym miejscu, odpowiedniego zaplecza technicznego oraz brak centrum informacji o mo liwo ci zorganizowania du ego spotkania - tzw.
Convention Bureau.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Mi dzynarodowe kongresy i konferencje organizowane s głównie w obiektach du ych, w
aglomeracjach miejskich powy ej 100 tys. mieszka ców, obiektach uniwersyteckich i akademickich, jak równie w renomowanych i znanych o rodkach wypoczynkowych z zapleczem
techniczno-sanitarnym. Sympozja, seminaria i szkolenia organizowane s przede wszystkim
wiosn i jesieni w obiektach hotelowo-konferencyjnych, które usytuowane s w miejscach
atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie. Ze wzgl du na wyst powanie odpowiedniej infrastruktury oraz urz dze nale y uzna , i turystyka kongresowa i konferencyjna mo e si odbywa i rozwija w całym województwie l skim, w szczególno ci w miastach Aglomeracji
Górno l skiej oraz innych du ych miastach oraz w miejscowo ciach obszaru południowego.

Segmentacja rynku
Typ turystyki

Rodzaj aktywno ci

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

Turystyka
kongresowa i
konferencyjna

Aktywno ci podstawowe:
• Wykłady.
• Prezentacje.
• Szkolenia.
• Festiwale.
Aktywno ci dodatkowe:
• Koktajle.
• Wycieczki krajoznawcze.
• Bankiety.
• Spotkania pokonferencyjne.
W zale no ci od zakwaterowania usługi wiadczone przez np.: hotel
(basen, siłownia, restauracja, salony odnowy
biologicznej).

• Biznesmeni krajowi i zagraniczni.
• Nauczyciele akademiccy krajowi i
zagraniczni.
• Pracownicy firm,
urz dów itp.

• Podniesienie
kwalifikacji.
• Kontakt z lud mi
• Wymiana dowiadcze .
• Edukacja.
• Poznanie nowych
technik, technologii.

• Cały rok w zale no ci od profilu
konferencji.
• Kilka dni: od 1,5
do 5 dni (od poniedziałku do pi tku).

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost liczby małych i rednich firm z województwa l skiego, zainteresowanych organizacj lub uczestnictwem w seminariach, szkoleniach, sympozjach, co generuje tym
samym coraz wi kszy popyt wewn trzny.
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Organizacja du ych kongresów rozwinie si głównie w znacz cych miastach akademickich, jak równie miastach z zapleczem hotelowym o wysokim poziomie usług i dogodnych poł czeniach komunikacyjnych.
Rozwój i intensyfikacja spotka o znaczeniu regionalnym i przygranicznym (szczególnie
na obrze ach województwa l skiego, w jego południowej cz ci).

Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podjecie nast puj cych działa :
•
•

•
•
•

Powołanie wojewódzkiego (regionalnego) Convention Bureau do koordynacji działa w
zakresie informowania o mo liwo ciach organizacyjnych i promowania województwa
l skiego jako miejsca organizowania kongresów i konferencji
Promocja i rozwój wyspecjalizowanych o rodków konferencyjnych o charakterze ponadregionalnym, w tym opracowanie materiałów promuj cych obiekty konferencyjne
(szczególnie najwi ksze miejsca do organizacji spotka ) i profesjonalnych organizatorów konferencji oraz rozpropagowanie ich w ród kadry naukowej o rodków akademickich regionu i wpływowych osób w polityce czy gospodarce Polski, tak aby te osoby
mogły pełni rol „ambasadorów” województwa l skiego w kraju i na wiecie.
Rozwój centrów biznesowych tworzonych w miejscowo ciach atrakcyjnych turystycznie.
Modernizacja obiektów uzdrowiskowych, obiektów o walorach historycznych oraz innych obiektów słu cych do organizacji konferencji i imprez konferencyjnych.
Kapitałowe (m.in. z funduszy pomocowych UE czy w postaci ulg dla inwestorów) i organizacyjne wsparcie inwestycji w obiekty słu ce organizowaniu spotka (modernizacja ju istniej cych hal, auli i inwestycje w nowe obiekty.

1.3. Cel: Wspieranie turystyki zwi zanej z uczestnictwem w targach, wystawach, giełdach
Du a aktywno gospodarcza regionu odzwierciedla si m.in. w ilo ci imprez wystawienniczych, które mog zako czy si podpisywaniem umów o wzajemnej współpracy mi dzy kontrahentami. Sprzyja temu organizowanie np. targów gospodarczych czy giełd. Odbywaj si
one na terenie województwa l skiego zazwyczaj cyklicznie (co najmniej raz do roku). W
wi kszo ci s to imprezy o znaczeniu regionalnym i krajowym, chocia znaczna cz
spotka
odbywa si z udziałem go ci z zagranicy, głównie z krajów s siednich: Czech i Słowacji.
Turystyka zwi zana z uczestnictwem w targach, wystawach, giełdach to produkt rozwini ty
na obszarze województwa l skiego. Najwi ksze obiekty targowe i wystawowe s dobrze
przygotowywane do organizowanych imprez. Brakuje natomiast nowoczesnych, mniejszych
obiektów, dostosowanych do organizacji cyklicznych imprez wystawowych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. W tym celu najcz ciej wykorzystuje si istniej ce obiekty widowiskowosportowe, które nie zawsze spełniaj w pełni oczekiwania organizatorów i uczestników imprez
wystawowych.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Do głównych obszarów predestynowanych do rozwoju tego produktu ze wzgl du na renom ,
do wiadczenie w organizacji tego typu imprez oraz potencjał, zaliczy nale y miasta Aglomeracji Górno l skiej w szczególno ci: Katowice, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Tychy oraz Rybnik,
Cz stochow i Bielsko-Biał .
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Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka
zwi zana z
uczestnictwem w targach,
wystawach,
giełdach

Rodzaj aktywno ci
• Uczestnictwo i
zwiedzanie targów, zawieranie
umów.
• Prowadzenie negocjacji w interesach.
• Zwiedzanie zakładów pracy.
• Uczestnictwo i
zwiedzanie wystaw zwi zanych z
profilem prowadzonego interesu.
• Transport urz dze i materiałów.

Rodzaj turysty
• Wła ciciele firm.
• Prezesi firm.
• Menad erowie
firm.
• Pracownicy urz dów itp.
• Kierownicy i dostawcy.
• Tury ci w wieku
30-65 lat, o wysokich dochodach.
• Tury ci indywidualni lub w niewielkich grupach (2-5
osób).
• Tury ci krajowi i
zagraniczni (głównie z Niemiec,
Francji, Holandii,
Ukrainy, Czech i
Słowacji).

Motywacje
• Zawarcie umów
zwi zanych z prowadzonym interesem.
• Podniesienie kwalifikacji.
• Kontakt z lud mi.
• Wymiana dowiadcze .
• Poznanie nowych
technik, technologii.

Czas pobytu
• Cały rok.
• W okre lonym
czasie uzale nionym od organizowanej
imprezy.
• Kilka dni.

Prognozy i trendy w turystyce:
Utrzymanie pozycji lidera w regionie przez Katowice, w roli gospodarza imprez, targów i
wystaw o znaczeniu mi dzynarodowym.
Du e szanse na rozwój i intensyfikacj targów, giełd, wystaw o znaczeniu regionalnym i
przygranicznym w miastach powy ej 100 tys. mieszka ców.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•

Rozbudowa i dokonywanie remontów istniej cych obiektów wystawienniczych.
Wsparcie promocyjne poza regionem województwa l skiego, imprez targowych
szczególnie cyklicznych.
Promocja i wspieranie organizacji imprez targowych i biznesowych o ju uznanej pozycji oraz maj cych szans zaistnie w kalendarzu stałych imprez targowych.

1.4. Cel: Promowanie wyjazdów motywacyjnych
Podró e motywacyjne (incentive travel) to turystyka traktowana jako premia otrzymana od
przedsi biorstwa za osi gni te wyniki, jako dodatkowy bodziec do dalszej skutecznej realizacji
zało onych celów. Jako produkt, cieszy si du ym zainteresowaniem w ród du ych i rednich
firm działaj cych na rynkach wysoce konkurencyjnych. Jest to atrakcyjna forma wykorzystania
bazy noclegowej poza sezonem. Wyjazdy motywacyjne (realizowane w regionie) w wi kszo ci
organizowane s przez klientów krajowych spoza województwa l skiego.
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Obszary wyst powania i predestynowane:
Za obszary o du ym potencjale rozwojowym tego produktu turystycznego ze wzgl du na zró nicowanie oferty oraz istniej c ju baz wypoczynkowo-rekreacyjn nale y uzna południowy
obszar województwa l skiego w szczególno ci powiat cieszy ski, ywiecki i bielski.
Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka motywacyjna (organizowana przez pracodawców dla
pracowników i ich
rodzin)

Rodzaj aktywnoci

• Wycieczki w rejony górskie.
• Wypoczynek aktywny.
• Wycieczki kulturowokrajoznawcze.
• Odnowa biologiczna.

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

• Osoby pracuj ce
wraz z rodzinami.

• Zdrowie.
• Wypoczynek.
• Kontakt z natur .
• Odpoczynek, relaks.
• Regeneracja sił
psychofizycznych.
• Kontakt z lud mi,
kultur , poznanie
historii regionu.
•/ 0

• Sezonowo dostosowana do warunków pracy
(głównie kwiecie
maj, wrzesie
pa dziernik, stycze ).
• Wycieczki 1-3
dniowe, grupowe.

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost potencjału rozwojowego, przy intensyfikacji współpracy wła cicieli obiektów
noclegowych z touroperatorami krajowymi i zagranicznymi specjalizuj cymi si w organizowaniu imprez motywacyjnych.
Poszerzenie oferty aktywnego sp dzania czasu.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
• Podnoszenie standardu obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych, w tym poprzez
modernizacj i rozbudow istniej cej bazy.
• Stałe inwestycje i wi ksze zaanga owanie władz samorz dowych w tworzenie dogodnej infrastruktury komunikacyjnej (parkingi, drogi dojazdowe, oznakowanie miejsc, w
których mo e by realizowana turystyka motywacyjna).

2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa
Turystyka miejska i kulturowa na terenie województwa l skiego, poł czona ze zwiedzaniem najbli szych okolic miast, obejmuje wycieczki i indywidualne podró e turystów krajowych
oraz zagranicznych, jak równie podró e zwi zane z turystyk sentymentaln .
W skład segmentu dotycz cego turystyki miejskiej i kulturowej wchodzi:
1. Zwiedzanie miast tj. obiektów zabytkowych (sakralnych i wieckich), historycznych układów
urbanistycznych, zespołów o charakterze rezydencjonalnym, interesuj cych osiedli robotniczych oraz obiektów architektury militarnej (akcentowanie funkcji edukacyjnej).
2. Zwiedzanie obiektów dawnego górnictwa i hutnictwa oraz innych zabytków architektury
przemysłowej (akcentowanie funkcji edukacyjnej).
3. Zwiedzanie muzeów:
- sztuki i zbiorów artystycznych,
- etnograficznych, skansenów i o rodków twórczo ci ludowej,
- specjalistycznych,
- archeologicznych,
- rezerwatów archeologicznych w obr bie intensywnej zabudowy miejskiej.
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4. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
5. Zwiedzanie miejscowo ci zwi zanych z kultem maryjnym i sanktuariami religijnymi.
2.1. Cel: Zwi kszenie dost pno ci obiektów archeologicznych dla celów turystycznych
Na terenie województwa l skiego rozpoznanych jest kilka tysi cy stanowisk archeologicznych. W ród nich najliczniej wyst puj grodziska (pozostało obronnych osad) oraz cmentarzyska.
Przykładem bardzo dobrze zagospodarowanego i przystosowanego do ruchu turystycznego obiektu archeologicznego jest cmentarzysko kultury łu yckiej w Cz stochowie-Rakowie
oraz Rezerwat Archeologiczny z ruinami zamku biskupów krakowskich w Sławkowie. Jednak
zagospodarowanie i udost pnienie dla zwiedzaj cych innych obiektów jest słabe oraz o
wi kszo ci z nich brak jest informacji.
W krajobrazie ekstensywnej zabudowy podmiejskiej znajduj si m.in. redniowieczne
gródki sto kowe (Tarnowskie Góry - Tarnowice Stare, Zabrze-Mikulczyce, SosnowiecZagórze) oraz redniowieczne cmentarzyska kurhanowe (Racibórz-Obora). Do znajduj cych
si w krajobrazie wiejsko-rolniczym obiektów pokopalnianych ze redniowieczn produkcj elaza (np. Wo niki) w wi kszo ci nie ma dobrego dojazdu ani te dobrego oznakowania. Zainteresowanie zwiedzaj cych obiektami archeologicznymi, ze wzgl du na ich słabe zagospodarowanie i udost pnienie, jest małe.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Najbardziej znane obiekty archeologiczne posiadaj ce antropogeniczn form krajobrazow
(grodziska i kurhany) wyst puj na:
- Obszarze północnym: m.in. Cz stochowa-Raków, gmina Koziegłowy.
- Obszarze rodkowym: m.in. gmina Wo niki, B dzin (Góra Zamkowa, Grodziec – w.
Dorotka), Ruda l ska - Kochłowice, gmina Toszek (Pniów), gmina Rudziniec (Widów), Sosnowiec-Zagórze, Zabrze-Mikulczyce, gmina Kroczyce (Kostkowice), gmina
Łazy, Tarnowskie Góry – Tarnowice Stare, gmina Zbrosławice, Mikołów.
- Obszarze zachodnim: m.in. gmina Rudnik (Łubowice), Racibórz-Obora, gmina Lubomia, gmina Gorzyce (Gorzyczki).
- Obszarze południowym: m.in. Bielsko-Biała, gmina Skoczów (Mi dzy wie ), Cieszyn
(Góra Zamkowa), ywiec (Góra Grójecka).
Segmentacja rynku
Typ turystyki

Rodzaj aktywnoci

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

Turystyka archeologiczna

• Zwiedzanie
obiektów.
• Wykłady w trakcie zwiedzania.
• Study tour.

• Młodzie szkolna
(koła zainteresowa ).
• Studenci (np. historii, czy archeologii).
• Grupy naukowców wraz ze studentami i wolontariuszami.

• Poznanie historii.
• Edukacja archeologiczna.
• Aktywne odkrywanie.
• Zdobywanie nowych do wiadcze .
• „Prze ywanie”
kontaktu z przeszło ci .

• Prowadzenie
prac - cały rok z
wyj tkiem miesi cy zimowych.
• Krótkie wycieczki
kilkugodzinowe
głównie w okresie
letnim,
• Wycieczki jednodniowe.
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Rysunek 14. Lokalizacja najbardziej znanych obiektów archeologicznych.

53

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost zainteresowania młodzie y szkół rednich i studentów zabytkami archeologicznymi.
Wzrost zainteresowania i d e do zwiedzania obiektów archeologicznych.
Zainteresowanie społeczno ci lokalnej zachowaniem tych obiektów.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
• Tworzenie cie ek dydaktycznych i skierowanie oferty do młodzie y szkolnej z województwa l skiego i o ciennych (poznanie historii regionu, w ramach ró nych programów nauczania).
• Organizowanie imprez kulturalnych w pobli u obiektów archeologicznych.
• Ł czenie atrakcji archeologicznych z inn ofert turystyczn oraz podnoszenie atrakcyjno ci zwiedzania poprzez wykorzystanie profesjonalnych systemów prezentacji w
tym audiowizualnej.
• Opracowanie i realizacja programów zwi kszaj cych dost pno obiektów archeologicznych.
• Podjecie działa w zakresie popularyzacji informacji o istnieniu obiektów archeologicznych i ich charakterze (m.in. umieszczanie takich obiektów na mapach turystycznych,
informacje na drogowskazach).

2.2. Cel: Restauracja, promocja i udost pnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych oraz obiektów architektury militarnej
Na terenie województwa l skiego istnieje obecnie 71 miast. Powstały one w ró nych okresach historycznych. W regionie znajduje si 46 miast historycznych, w tym: 33 posiadaj ce
obecnie prawa miejskie, których układy urbanistyczne wpisane s do rejestru zabytków: B dzin, Bielsko-Biała (Biała, Bielsko), Bieru , Bytom, Cieszyn, Czelad , Cz stochowa, Gliwice,
Kłobuck, Koziegłowy, Krzepice, Lubliniec, Miasteczko l skie, Mikołów, Mysłowice, Pilica,
Pszczyna, Pyskowice, Racibórz, Rybnik, Siewierz, Skoczów, Sławków, So nicowice, Strumie , Tarnowskie Góry, Toszek, Wodzisław l ski, Wo niki, arki, ory, ywiec oraz 8 historycznych miast, które utraciły prawa miejskie, ale ich układ urbanistyczny wpisany jest
do rejestru zabytków: Janów, Mrzygłód, Mstów, Olsztyn, Przyrów, Włodowice, Złoty Potok,
arnowiec.
Zachowane do dzisiaj historyczne układy urbanistyczne stanowi jeden z walorów dziedzictwa
kulturowego.
Historyczne miasta województwa l skiego charakteryzuj si obecno ci rynku. Czynnikiem ró nicuj cym ich atrakcyjno turystyczn jest warto architektoniczna zachowanej zabudowy.
Odrestaurowane i najbardziej zadbane place rynkowe, stanowi ce wizytówk miasta posiadaj m.in.: Gliwice, Mikołów, Tarnowskie Góry, Pszczyna, Bytom a z mniejszych – Siewierz,
Toszek, So nicowice, Wodzisław l ski i Bieru . Atrakcyjne staromiejskie układy urbanistyczne niektórych miast wymagaj rewaloryzacji np. Sławkowa ł cznie z ratuszem i karczm . W
rynkach Bytomia, Tarnowskich Gór, Gliwic i Pszczyny wyst puj dodatkowe atrakcje przyci gaj ce turystów. S to: w Bytomiu – gotyckie piwnice Gorywodów, w których obecnie mieszcz
si kawiarnie, w Tarnowskich Górach – Muzeum Miejskie, zlokalizowane na pi trze zabytkowej kamienicy, w Pszczynie – Muzeum Zamkowe. Perełk l skiego gotyku jest kaplica zamkowa w Raciborzu.
Fragmenty redniowiecznych murów obronnych zachowały si w Raciborzu, orach, Bytomiu i Gliwicach. Mo na je równie odnale w Krzepicach. Staromiejskie place rynkowe maj dobre zaplecze usługowo-handlowe, dojazd do nich jest przewa nie dobrze oznakowany.
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Na terenie województwa l skiego istnieje około dwustu pi dziesi ciu osiedli i kolonii robotniczych, pochodz cych z XIX i XX wieku, z których czterdzie ci wpisanych jest do rejestru
zabytków, a osiemna cie obj to ochron prawn .
Wyró nikiem krajobrazu kulturowego województwa jest szczególne nasycenie budowlami militarnymi. Pierwsz
grup
tych zabytków, najbardziej znan , tworzy linia zamków
o redniowiecznym rodowodzie, rozmieszczonych na Wy ynie Krakowsko-Cz stochowskiej,
nazywana Szlakiem Orlich Gniazd. Jurajskie warownie redniowieczne i nowo ytne bastionowe wpisuj si w wyj tkowy krajobraz jurajski o urozmaiconej rze bie terenu, stanowi cy mozaik kompleksów rolno-le nych, z niewielkimi miastami i wsiami o charakterystycznym budownictwie wykorzystuj cym lokalny surowiec, jakim jest kamie wapienny.
Wa n grup zabytków architektury militarnej stanowi współczesne fortyfikacje Obszaru Warownego l sk z lat 1933-1939. Przebiegały one szerokim półkolem wokół Chorzowa, Katowic
oraz Mikołowa. Generalnie fortyfikacje polskiego Obszaru Warownego l sk ci gn ły si od
Przeczyc do rzeki Gostynki. W 1939 roku wzniesiono fortyfikacje w miejscowo ciach: Lubliniec, Cz stochowa, Tarnowskie Góry, Bielsko-Biała, Pogórze, Pszczyna, Rybnik, ory oraz
fortyfikacje karpackie w W gierskiej Górce, Krzy owej i Przyborowie.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Zabytkowe układy urbanistyczne stanowi ce ju aktualnie atrakcje turystyczne jak i te wymagaj ce restauracji wyst puj w:
- obszarze północnym: 6 miast o redniowiecznej lokacji, s to: Cz stochowa, Koniecpol, Kłobuck, Krzepice, Koziegłowy, arki,
- obszarze rodkowym: w tej cz ci województwa l skiego 20 miast posiada zabytkowe układy urbanistyczne tj. Lubliniec, Wo niki, Włodowice, Ogrodzieniec, Pilica,
Szczekociny, B dzin, Czelad , Siewierz, Sławków, Pyskowice, So nicowice, Toszek,
Mikołów, Bieru , Pszczyna, Bytom, Gliwice, Tarnowskie Góry, Mysłowice,
- obszarze zachodnim: Racibórz, Wodzisław l ski, Rybnik, ory, Krzanowice,
- obszarze południowym: Cieszyn, Skoczów, Strumie , Bielsko-Biała, ywiec.
Ponadto mo na wskaza miejsca wyst powania zabytkowych osiedli i kolonii robotniczych
stanowi cych atrakcje turystyczne, poszerzaj ce i wzbogacaj ce nowe produkty. S to w:
- obszarze rodkowym: Katowice, Ruda l ska, Chorzów, Czelad , Bytom, Gliwice, Mysłowice, Siemianowice l., wi tochłowice, Zabrze, Sosnowiec, powiat gliwicki - gmina
Knurów,
- obszarze zachodnim: powiat rybnicki - Rybnik, gmina Czerwionka-Leszczyny; powiat.
wodzisławski - gmina Radlin, gmina Pszów.
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Rysunek 15. Wybrane miasta, w których wyst puj zabytkowe układy urbanistyczne.
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Rysunek 16. Obszary wyst powania najciekawszych zabytkowych osiedli i kolonii robotniczych.
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Segmentacja rynku
,

(
1

Turystyka kulturowa – zwiedzanie zabytkowych
układów architektonicznych
oraz osiedli i kolonii robotniczych a tak e
obiektów architektury militarnej

• Zwiedzanie
obiektów.
• Wykłady w trakcie zwiedzania.
• Study tour.

• Młodzie szkolna
(koła zainteresowa ).
• Studenci (np. historii, architektury krajowi i zagraniczni).
• Grupy naukowców
wraz ze studentami.
• Tury ci krajowi i zagraniczni innych
segmentów, np. biznesowego – wzbogacenie oferty.

• Poznanie historii.
• Edukacja.
• Aktywne odkrywanie.
• Zdobywanie nowych do wiadcze .
• „Prze ywanie”
kontaktu z przeszłoci .
• Utrwalanie za pomoc fotografowania, filmowania.

• Krótkie wycieczki kilku godzinowe.
• Wycieczki
jednodniowe.

Prognozy i trendy w turystyce:
Mieszka cy regionu i województw s siednich coraz cz ciej odwiedza b d zadbane i
odrestaurowane rynki miast, m.in. w celach handlowych.
Zwi kszenie liczby imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez o rodki
kultury w miastach.
Wzrost liczby turystów krajowych i zagranicznych przeje d aj cych tranzytem przez
miasta oraz turystów biznesowych.
Wzrost zainteresowania uczniów szkół podstawowych i rednich poznawaniem regionu.
Wzrost liczby turystów przybywaj cych z zagranicy w grupach lub indywidualnie, w ramach tzw. turystyki „do korzeni” –sentymentalnej.
Władze miejskie coraz cz ciej b d starały si o rodki z UE przeznaczone na odnow
zespołów architektonicznych.
Wzrost liczby
7
1
.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•
•

•
•
•

Rewitalizacja centrów i dzielnic miejscowo ci oraz obiektów o znaczeniu historycznym
i kulturowym, w tym obiektów architektury militarnej.
Opracowanie programów zwiedzania w taki sposób, by rozpoczynały si od zwiedzania
historycznych centrów miast lub rynków (je li to jest mo liwe).
Obj cie działaniami promocyjnymi ró nego rodzaju imprez kulturalnych organizowanych w miastach.
Przygotowanie zintegrowanej informacji promocyjnej o wydarzeniach kulturalnych i imprezach rozrywkowych w miastach, w tym opracowanie i wydanie folderów promocyjnych np. z dokładnym opisem zabudowy poszczególnych pierzei wokół placów rynkowych, z zaznaczeniem kierunku zwiedzania.
Zapewnienie przez władze samorz dowe poczucia bezpiecze stwa zwiedzaj cym miasta.
Oznakowanie tablicami informacyjnymi dróg dojazdowych i dobre o wietlenie obiektów
zabytkowych.
Promowanie miasta poprzez organizowanie ró nego rodzaju targów poł czonych z imprezami kulturalnymi oraz wycieczkami po mie cie i okolicy.
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•
•
•
•
•

Rozbudowanie programu ofertowego festiwali muzycznych, spektakli teatralnych poprzez fakultatywne poł czenie ich z aukcjami dzieł sztuki, staroci, itp.
Uatrakcyjnienie zwiedzania miast przez zorganizowanie nietypowego transportu (np.
riksze).
Aktywizacja ycia kulturalnego w zabytkowych miastach i dzielnicach.
Wsparcie przez władze samorz dowe, tworzenia i prowadzenia małej gastronomii oraz
rodzinnych hotelików.
Stworzenie warunków do tworzenia w centrach miast dobrych restauracji, kawiar , hoteli, centrów informacji turystycznej, sklepów z pami tkami, galerii, warsztatów rzemie lniczych.

2.3. Cel: Rozwój turystyki przemysłowej (industrialnej)
Obiekty poprzemysłowe wyst puj ce na terenie województwa reprezentuj szereg dziedzin
gospodarki. Ich najwi ksza koncentracja wyst puje na terenie Aglomeracji Górno l skiej i powiatów rybnickiego i wodzisławskiego. Zwykle s zlokalizowane w miastach lub w ich pobli u,
co zwi ksza ich dost pno . Wi kszo z tych obiektów wymaga jednak odpowiedniej adaptacji dla celów turystyki.
Do rejestru zabytków jest wpisanych ponad 70 zabytków techniki, za liczb tych, które nie
s w nim uj te, szacuje si na 186 (w 96 miejscowo ciach znajduj si obiekty techniki, które
wymagaj przeprowadzenia analizy). W ród obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajduj si : zabytki przemysłu górniczego, przemysłu hutniczego, budownictwa kolejowego, budowy
dróg, ł czno ci, przemysłu mi snego, przemysłu papierniczego, przemysłu piwowarskiego,
przemysłu poligraficznego, przemysłu spirytusowego, przemysłu włókienniczego oraz przemysłu zbo owo-młynarskiego.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Zabytkowe obiekty techniki wyst puj na obszarze całego województwa. Obszary najbardziej atrakcyjne i o najwi kszej warto ci zabytkowej koncentruj si na terenie miast obszaru
rodkowego i zachodniego województwa.
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Rysunek 17. Wyst powanie zabytków techniki w wybranych miejscowo ciach w województwie l skim.

61

Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka przemysłowa (industrialna)

Rodzaj aktywnoci

• Zwiedzanie
obiektów.
• Wykłady w trakcie zwiedzania.
• Study tour.
• Uprawianie sportów ekstremalnych
(wspinaczki na
cianach obiektów,
skoki na linie, paintball, jazda samochodami terenowymi np. na
hałdach).

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

• Młodzie szkolna
(koła zainteresowa ).
• Studenci (np. historii, kierunków
technicznych krajowi i zagraniczni).
• Grupy naukowców wraz ze studentami.
• Tury ci krajowi i
zagraniczni segmentu biznesowego, zainteresowani
inwestycjami na
obszarach poprzemysłowych.
• Tury ci krajowi i
zagraniczni.

• Poznanie historii.
• Edukacja techniczna.
• Aktywne odkrywanie.
• Zdobywanie nowych do wiadcze .
• „Prze ywanie”
kontaktu z przeszło ci .
• Utrwalanie za
pomoc fotografowania, filmowania.
• Prze ycie przygody oraz rozwój
sprawno ci fizycznej (sporty ekstremalne).

• Krótkie wycieczki kilku godzinne
• Wycieczki jednodniowe.

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost liczby grup wycieczkowych (młodzie y szkolnej, studentów szkół wy szych) zainteresowanych zabytkami techniki.
Wzrost liczby turystów zainteresowanych turystyk przemysłow .
Wzrost zainteresowania turystyk przemysłow , turystów z krajów Europy Zachodniej
zwłaszcza z Niemiec, Anglii, Belgii oraz krajów skandynawskich.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
• Opracowanie oferty zwiedzania i prezentacji zabytków techniki, skierowanej do organizatorów turystyki.
• Lepsze oznakowanie, o wietlenie i wyeksponowanie zabytkowych obiektów i urz dze .
• Szersze promowanie zabytków techniki w rodkach masowego przekazu, a tak e w
przewodnikach turystycznych i opracowaniach specjalistycznych.
• Wł czenie do programów wycieczek szkolnych zwiedzania ró nych zabytków techniki.
• Podj cie działa u wiadamiaj cych społeczno ciom lokalnym, e obiekty i urz dzenia
techniki stanowi potencjał, który po odpowiedniej analizie i selekcji powinien stanowi
podstaw kreowania nowych funkcji (np. turystycznych) gmin, miast lub ich cz ci,
szczególnie wtedy, gdy w ich otoczeniu zlokalizowane s zabytkowe osiedla i kolonie
robotnicze.
• Promowanie działa zmierzaj cych do zachowania, upowszechniania i turystycznego
wykorzystania zabytków techniki.
• Opracowanie i wyznaczenie szlaków kulturowych, w tym szlaków miejskich oraz stworzenie, systemu informacji oraz atrakcji i udost pniania obiektów turystom.
• Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji obszarów pogórniczych i poprzemysłowych oraz opracowanie projektów technicznych i studiów wykonalno ci dla wytypowanych obiektów i obszarów.
• Utworzenie na przykopalnianych terenach zielonych parków rekreacyjnych (wykorzystanie ciepła nieczynnych wyrobisk do ogrzewania np. miniogrodów botanicznych).
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•
•
•
•
•
•
•

Podj cie działa rzecz ochrony i zabezpieczenia miejsc o znaczeniu kulturowym, w tym
krajobrazów pogórniczych i postindustrialnych (np. hałd, sztolni, szybów i wyrobisk pogórniczych).
Wsparcie i promocja podziemnych tras turystycznych jako specyfiki l skiej turystyki
industrialnej.
Wytypowanie obiektów, zlikwidowanych kopal lub ich elementów technicznych, z
przeznaczeniem do odpowiedniego zagospodarowania turystycznego.
Zagospodarowanie turystyczne, ze szczególnym uwzgl dnieniem bazy gastronomicznej w starych budynkach nadszybia (kawiarnie, restauracje, puby).
Przeznaczenie rozległych terenów kopalnianych i poprzemysłowych oraz nie zagospodarowanych obszarów na cele rekreacyjne.
Przygotowanie zało e i opracowanie szlaków turystyki przemysłowej.
Adaptacja zabytków i obiektów poprzemysłowych np. na galerie, domy kultury, pracownie artystyczne.

2.4. Cel: Poszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej
Na obszarze województwa l skiego zlokalizowane s liczne obiekty zabytkowe wiadcz ce o bogactwie kulturowym tego obszaru. Potencjał intelektualny regionu kształtowany jest
równie przez sie instytucji kultury, które s jednak nierównomiernie rozmieszczone na obszarze województwa.
W województwie l skim działa 15 teatrów, opera, 4 filharmonie i orkiestry symfoniczne,
dwa przedsi biorstwa estradowe i znany Zespół Pie ni i Ta ca „ l sk”.
Spo ród 43 muzeów województwa, 18 mo na zaliczy do muzeów sztuki i zbiorów artystycznych. Aktualnie na terenie województwa l skiego działa 85 galerii, w tym: najwi cej w
Katowicach, w Gliwicach, Cz stochowie oraz w Bielsku-Białej. Galerie te organizuj wystawy i
ekspozycje malarstwa, rze by, grafiki, rysunku, tkanin i staroci.
W województwie czynne s 62 kina posiadaj ce 27 009 miejsc. W regionie organizowanych jest rokrocznie ponad 50 imprez kulturalnych o znaczeniu ogólnokrajowym i ponad 50
imprez sportowych równie o randze krajowej.
Z wa niejszych imprez sportowych i rekreacyjnych nale y wymieni m.in.: Ogólnopolski
Zlot Pojazdów Militarnych „Akcja Rudy” w Bielsku-Białej, Mi dzynarodowy Turniej Szermierczy
o „Stalow Kling Hutnika” w Gliwicach, Ogólnopolskie i Mi dzynarodowe Zawody Narciarskie
w Szczyrku, Ogólnopolski Bieg Pokoju w Gliwicach.
Do produktów markowych regionu niew tpliwie nale y kompleks rekreacyjno -rozrywkowy
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku (WPKiW) oraz hala widowiskowo-sportowa Spodek.
WPKiW zajmuje powierzchni 600 ha, a drogi w jego obr bie tworz ci g rowerowospacerowy o długo ci 80 km, na terenie Parku zlokalizowane s liczne atrakcje jak np. Wesołe
miasteczko, Planetarium, Ogród Zoologiczny, Skansen oraz Stadion l ski i inne. Natomiast
hala widowiskowo-sportowa Spodek jest miejscem organizacji licznych imprez sportowych i
rozrywkowych, w tym tak e o znaczeniu mi dzynarodowym.
Na obszarze województwa l skiego zlokalizowane s liczne obiekty zabytkowe na terenie,
których organizowane s imprezy o charakterze kulturalnym lub widowiskowym m.in. zamek w
Ogrodzie cu, Olsztynie, B dzinie, Toszku , Chudowie czy Pałac w Pszczynie i wierkla cu.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Najwa niejsze obiekty kulturalne w województwie l skim zlokalizowane s głównie w duych miastach Aglomeracji Górno l skiej oraz innych du ych miastach regionu. Działalno
teatrów zaw a si do kilku miast, s to: Katowice - Teatr l ski im. St. Wyspia skiego, l ski
Teatr Lalki i Aktora, Ateneum”, Teatr „Korez”, Teatr „Cogitatur”; Bielsko-Biała - Teatr Polski,
Teatr Lalek „Banialuka” im. J. Zitzmana; Cz stochowa – Teatr im. A.Mickiewicza: Bytom -
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Opera l ska, l ski Teatr Ta ca; Gliwice - Gliwicki Teatr Muzyczny, Ruiny Teatru Miejskiego
„Victoria”, Kinoteatr „X”; Chorzów - Teatr Rozrywki; B dzin - Teatr Dzieci Zagł bia; Sosnowiec
- Teatr Zagł bia; Tychy - Teatr Mały; Zabrze - Teatr Nowy, Dom Muzyki i Ta ca; Rybnik - Teatr Ziemi Rybnickiej.
Muzea znajduj si w wielu miastach i miejscowo ciach w tym: 4 w Katowicach, 4 – w Bielsku-Białej, 3 – w Tarnowskich Górach, po dwa w Cz stochowie, Chorzowie, Gliwicach,
Pszczynie i Zabrzu, po jednym w B dzinie, Brennej (Górki Wielkie), Bytomiu, Cieszynie, D browie Górniczej, Krzepicach, Jaworznie, Lubli cu, Ogrodzie cu, Mysłowicach, Rudzie l skiej, Rybniku, Radzionkowie, Sosnowcu, wi tochłowicach, Siemianowicach l skich, Skoczowie, Ustroniu, Wodzisławiu l skim, Wi le i orach.
Obiekty o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, widowiskowym i widowiskowosportowym rozmieszczone s na obszarze całego regionu i z tego te wzgl du po dane
jest, by ten produkt rozwijał si na całym obszarze województwa l skiego, w szczególno ci w
miastach Aglomeracji Górno l skiej oraz o rodkach regionalnych w Bielsku- Białej, Cz stochowie i Rybniku.
Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka kulturalna, rozrywkowa i widowiskowo- sportowa

Rodzaj aktywno ci
Ogl danie filmów,
spektakli teatralnych,
festiwali.
Zwiedzanie muzeów,
galerii, wernisa y,
wystaw.
Słuchanie koncertów,
wyst pów muzycznych.
Ogl danie imprez
sportowych.
Uczestnictwo w imprezach rozrywkowych.
Rekreacja na wieym powietrzu

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

• Tury ci indywidualni i grupowi w
ró nych przedziałach wiekowych.
• Wyra na segmentacja turystów,
wynikaj ca z zainteresowa .
• Tury ci innych
segmentów np.
biznesowego.

• Rozrywka, relaks, wypoczynek.
• Nauka, edukacja
pozaszkolna.
• Rozwój intelektualny.
• Rozwijanie zainteresowa .
• Kontakt z lud mi.

• Krótkie kilku godzinne pobyty.

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost zainteresowania kultur w ród młodzie y szkolnej oraz studentów szkół wy szych.
W wyniku podniesienia poziomu wykształcenia zwi kszy si udział w ofercie kulturalnej i
rozrywkowej.
Turystom przyje d aj cym w interesach organizatorzy b d uatrakcyjnia pobyt poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych i rozrywkowych.
Wzrost liczby go ci krajowych i zagranicznych przyje d aj cych na imprezy specjalistyczne (targi, wystawy, konferencje itp.), którzy b d chcieli swój wolny czas przeznaczy na kultur , rozrywk , sport.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•

Uatrakcyjnienie i poszerzenie wachlarza ofert kulturalnych.
Modernizacja i budowa obiektów kultury oraz obiektów widowiskowych i widowiskowosportowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, w tym np. muzea, filharmonie, stadiony.
Uruchomienie, w niektórych atrakcyjnych turystycznie miejscowo ciach, sezonowych
kin letnich pod gołym niebem, w tym kin samochodowych.
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•
•
•
•
•

Zwi kszenie bezpiecze stwa mieszka ców i turystów podczas organizowanych imprez,
szczególnie sportowych i muzycznych.
Zwi kszenie rodków na aktywizacj ycia kulturalnego regionu poprzez wypracowanie
zintegrowanego modelu sponsoringu, w którym obok władz publicznych funkcjonowaliby przedsi biorcy.
Utrzymanie we wła ciwym stanie unikalnego w skali europejskiej WPKiW w Chorzowie.
Tworzenie atrakcji turystycznych w oparciu o lokalne zasoby rodowiska przyrodniczego i kulturowego np. ogrodów botanicznych, organizowanie imprez widowiskowych
czy kulturalnych, w tym w obiektach zamkowych lub ich otoczeniu.
Tworzenie tzw. sztucznych atrakcji w tym np. parków tematycznych, parków rozrywki,
parków rekreacyjnych.

2.5. Cel: Tworzenie warunków i wzrost liczby odwiedzin w ramach turystyki sentymentalnej
Przedmiotem zainteresowa turystów zagranicznych zwłaszcza niemieckich odwiedzaj cych krewnych, znajomych, miejsca urodzenia itp. s zabytkowe układy urbanistyczne, obiekty
techniki oraz inne walory kulturowe i przyrodnicze, a tak e miejsca zwi zane z biografi słynnych Niemców i spu cizn po wielkich rodach magnackich (Ballestrem, Giesche, Hohenlohe,
Pless, Henckel, von Donnersmarck, Thiele-Winkler).
Szczególnymi miejscami odwiedzin s m.in.: Centralny Cmentarz ołnierzy Niemieckich w
Siemianowicach
l skich, budynki domu Matki Ewy von Thiele-Winkler w BytomiuMiechowicach oraz zespół nowoczesnych budynków Zakładu Opieku czego Ko cioła Ewangelicko-Augsburskiego, ponadto miejsce narodzin niemieckiego poety Josepha von Eichendorffa w Łubowicach oraz jego pomniki w Raciborzu, Rudach i Pogrzebieniu. Najwi ksz warto architektoniczn maj zespoły pałacowo-parkowe zwi zane z wielkimi niemieckimi rodami, m.in. w Pławniowicach, Kochcicach, Brynku, wierkla cu i Nakle l skim.
Przedmiotem zainteresowania odwiedzaj cych region dawnych mieszka ców l ska narodowo ci ydowskiej lub ich potomków s zachowane pami tki kultury ydowskiej, takie jak:
miejsca kultu, cmentarze, budynki publiczne, tablice pami tkowe. Na terenie województwa
l skiego zachowało si (w ró nym stanie): 50 cmentarzy ydowskich, 19 synagog, 4 pomniki
pami ci, 2 domy pogrzebowe, 1 dom kahalny i budynek ydowskiej Kasy Pomocy. Czynne
synagogi znajduj si w Bytomiu, Katowicach i Bielsku-Białej.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Miastami o bogatych tradycjach historycznych o du ym znaczeniu dla turystów niemieckich, przybywaj cych do regionu z powodów sentymentalnych s m. in.:
Katowice, Chorzów, Bytom, Piekary l skie, Ruda l ska, wi tochłowice, Zabrze, Gliwice,
Rybnik, Wodzisław l ski, Racibórz.
Pami tki i zabytki kultury ydowskiej znajduj si m.in.:
w Cz stochowie oraz w powiecie cz stochowskim - gminie Janów, gminie Koniecpol, gminie
Lelów, gminie Przyrów, gminie Mstów; powiecie kłobuckim - Kłobuck, gminie Krzepice; powiecie myszkowskim - gminie Koziegłowy, gminie arki; powiecie lublinieckim – Lubliniec, powiecie zawiercia skim- Zawiercie, gminie Szczekociny, gminie Pilica; powiecie b dzi skim - B dzin, Czelad , Sławków, powiecie gliwickim - Pyskowice, gminie Toszek; powiecie. tarnogórskim - Tarnowskie Góry; powiecie bieru sko-l dzi skim – Bieru ; w powiecie cieszy skim Cieszyn, Ustro ; powiecie ywieckim - ywiec, gminie Milówka; powiecie raciborskim – Racibórz oraz w Bielsku-Białej, D browie Górniczej, Sosnowcu; Bytomiu Gliwicach Katowicach,
Chorzowie, Pszczynie, Zabrzu.
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Rysunek 18. Miejsca wyst powania atrakcji i walorów zwi zanych z turystyk
Niemców.
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„do korzeni”

Rysunek 19. Miejsca wyst powania atrakcji i walorów zwi zanych z turystyk „do korzeni” turystów narodowo ci ydowskiej.
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Segmentacja rynku
Typ turystyki

Rodzaj aktywnoci

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

Turystyka do „korzeni”

• Odwiedziny
krewnych, znajomych.
• Zwiedzanie miejsca kultu: cmentarzy, miejsca pami ci.
• Zwiedzanie
miejsc urodzin,
zamieszkania,
obiektów „wspomnie ”, np. szkół.

• Tury ci pochodzenia głównie
niemieckiego i ydowskiego w ró nym wieku.
• Tury ci w małych
grupach rodzinnych

• Zainteresowanie
kultur przodków.
• Powrót do korzeni (miejsca urodzenia, zamieszkania, nauki).
• Spotkanie z
krewnymi i znajomymi.

• Zazwyczaj 3 - 5dniowe pobyty
cz sto wi
ce si
z okresem wi tecznym.
• W czasie wakacji
pobyt do około 14
dni, głównie w
okresie letnim i
wiosn .

Prognozy i trendy w turystyce sentymentalnej:
Wzrost zainteresowania odwiedzinami miejsc urodzenia obywateli Niemiec pochodzenia polskiego.
Utrzymanie tradycyjnej turystyki „do korzeni”.
Rosn ce zainteresowanie kultur ydowsk .
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•

•

Nawi zanie kontaktów z ydowskimi fundacjami, w celu uchronienia przed zniszczeniem i przywrócenia dawnych funkcji nielicznym zachowanym obiektom.
Zaktywizowanie współpracy z biurami podró y głównie z Niemiec oraz Izraela.
Zabezpieczenie przed dewastacj i niszczeniem obiektów wa nych dla turystów (pomniki, groby, szkoły, parki, budynki itd.).

2.6. Cel: Poszerzenie oferty turystyki pielgrzymkowej
Na terenie województwa znajduje znaczna liczba sanktuariów, w tym jedno o zasi gu mi dzynarodowym (Cz stochowa) i jedno o zasi gu krajowym (Piekary l skie) oraz liczne inne
miejsca pielgrzymkowe np. Myszków- Mrzygłód, Kłobuck, Lelów.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Do głównych miejscowo ci predestynowanych do rozwoju turystyki pielgrzymkowej ze wzgl du
na istniej ce ju miejsca kultu religijnego zaliczy nale y: Cz stochow , Piekary l skie,
Pszów, Turz l sk , Rudy, D brow Górnicz , arki-Le niów, wi t Ann koło Przyrowa,
Racibórz, Pietrowice Wielkie, Lubecko, Myszków-Mrzygłód, Rychwałd, Mstów, KatowicePanewniki, Katowice-Bogucice, Gliwice, Bielsko-Biała, Skoczów.
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Rysunek 20. Główne miejsca pielgrzymkowe.
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Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka pielgrzymkowa

Rodzaj aktywno ci
• Pielgrzymowanie
do miejsc kultowych.
• Uczestnictwo w
obrz dach religijnych.

Rodzaj turysty
• Tury ci w wieku
szkolnym i studenckim.
• Tury ci zagraniczni.
• Tury ci z całego
kraju, zorganizowani w grupy.

Motywacje
• Wzgl dy religijne.
• Poznanie nowych ludzi.
• Poznanie kultur
lokalnych, odwiedzanych podczas
pielgrzymki.

Czas pobytu
• W zale no ci od
o rodka kultu,
głównie w okresie
od maja do ko ca
pa dziernika.

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost liczby młodzie y w pielgrzymkach (np. do Cz stochowy, gdzie udział młodzie y
wynosi 80-90 %).
Wzrost liczby turystów zagranicznych bior cych udział w pielgrzymkach oraz
odwiedzaj cych miejsca kultu religijnego.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
• Poszerzenie sezonowej bazy kwater prywatnych.
• Wyznaczenie i oznakowanie szlaku pielgrzymkowego.
• Opracowanie szczegółowego kalendarium imprez w formie folderów i kalendarzy oraz
rozesłanie ich do parafii i szkół na terenie całego kraju.
• Zwi kszenie aktywno ci miejskich słu b porz dkowych podczas du ych zgromadze .
• Ukierunkowanie działa na promocj miejsc pielgrzymkowych, w tym opracowanie folderów prezentuj cych mniej znane miejsca pielgrzymek.
• Stworzenie systemu wła ciwego i charakterystycznego oznakowania na trasach dojazdowych.
• Umieszczenie odpowiednich informacji o miejscach pielgrzymkowych na mapach turystycznych.
• Rozwój infrastruktury gastronomicznej w miejscowo ciach, w których znajduj si sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe.
• Zwi kszenie powierzchni parkingowych w pobli u miejsc pielgrzymkowych.

3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich
Podstaw wyró nienia obszarów wiejskich s zarówno specyficzne cechy osiedle cze, jak i
charakterystyczna struktura u ytkowania ziemi, z wyra n przewag u ytkowania rolniczego i
le nego. Gminy wiejskie jako regiony turystyczne województwa l skiego oferuj swój produkt
turystyczny, a wi c s podmiotami poda y rynku turystycznego.
Na obszarze województwa l skiego znajduje si ponad 350 gospodarstw agroturystycznych. Współcze nie wie ma nie tylko dostarcza produktów rolnych, ale tak e rozwija i tworzy nowe miejsca pracy tak e w sferze pozarolniczej. Tworzenie miejsc pracy jest szans dla
tych, którzy nie s w stanie utrzyma rodziny z samej produkcji rolnej lub nie chc by rolnikami, ale swoj przyszło wi
jednak z yciem na wsi. Głównym czynnikiem gospodarki
agroturystycznej jest zatem poszukiwanie przez producentów rolnych dodatkowych ródeł dochodu. Natomiast czynnikiem zewn trznym sprzyjaj cym rozwojowi turystyki na obszarach
wiejskich jest rozwój alternatywnych form turystyki, którymi zainteresowani s tury ci, cz sto
go cie z zagranicy.
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3.1. Cel: Rozwój agroturystyki
Produkt agroturystyczny na obszarach wiejskich tworz : dobra materialne, wszelkie usługi,
osoby, czynno ci, miejsca, organizacje, pomysły oraz idee zwi zane z gospodarstwem rolnym.
Produkt agroturystyczny stanowi zatem kombinacj usług miejsca i usług turystycznych w ramach danego gospodarstwa rolnego, le nego. Ten rodzaj turystyki zwi zany jest z pobytem w
gospodarstwie rolnym i dotyczy ró nych form sp dzania czasu wolnego oraz uprawianych aktywno ci turystycznych i rekreacyjnych, których dobór i kompozycja uzale niona b dzie od obszaru, na jakim zlokalizowana jest działalno agroturystyczna. Najcz ciej s to: krajoznawstwo, turystyka rowerowa (górska, nizinna), turystyka piesza, wio larstwo, eglarstwo, hippika,
łowiectwo, w dkarstwo itp. Podstawowymi kryteriami wyodr bnienia regionów agroturystycznych s walory przyrodnicze, klimatyczne, krajobrazowe, zagospodarowanie turystycznorekreacyjne, atrakcje historyczno-kulturowe, folklor oraz uprawiane formy aktywno ci turystycznych i rekreacyjnych, a tak e mo liwo ci ich rozwijania.
Aktywizacja gmin wiejskich województwa l skiego jest szans zapobiegania wzrostowi
bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Na obszarze województwa l skiego jest wiele gmin posiadaj cych atrakcje przyrodnicze.
W gminach tych funkcjonuj zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne gospodarstwa rolnicze. Zarówno jedne, jak i drugie mog rozwija dodatkowe usługi w formie agroturystyki. Do obszarów
predestynowanych do rozwoju agroturystyki zaliczy mo na wszystkie obszary wiejskie województwa, w szczególno ci:
- Obszar Beskidu l skiego, ywieckiego i Małego - powiat bielski - Buczkowice, Jaworze,
Kozy, Por bka, Wilkowice, powiat cieszy ski - Brenna, Goleszów, Istebna, powiat ywiecki wszystkie gminy wiejskie.
- Obszar Wy yny Krakowsko-Cz stochowskiej - powiat cz stochowski - Janów, Lelów,
Mstów, Olsztyn, Przyrów, powiat myszkowski - wszystkie gminy wiejskie, powiat zawiercia ski - wszystkie gminy wiejskie.
- Obszar Lasów Lublinieckich i terenów przyległych - powiat cz stochowski - D browa Zielona, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mykanów, Poczesna, R dziny,
Starcza, powiat gliwicki -Rudziniec, Wielowie , powiat kłobucki - wszystkie gminy wiejskie,
powiat lubliniecki -wszystkie gminy wiejskie, powiat tarnogórski - wszystkie gminy wiejskie.
- Obszar Ziemi Rybnickiej - powiat gliwicki - Pilchowice, powiat raciborski - wszystkie gminy
wiejskie, powiat rybnicki - wszystkie gminy wiejskie, powiat wodzisławski - wszystkie gminy
wiejskie.
- Obszar Lasów Pszczy skich - powiat bielski - Bestwina, Jasienica, powiat cieszy ski Chybie, D bowiec, Ha lach, powiat gliwicki - Gierałtowice, powiat mikołowski - wszystkie
gminy wiejskie, powiat pszczy ski - wszystkie gminy wiejskie, powiat bieru sko-l dzi ski wszystkie gminy wiejskie.
- Obszar – powiat b dzi ski - Bobrowniki, Mierz cice, Psary.
Ponadto zgodnie z tendencjami wiatowymi do obszarów, na których mo e rozwija si tak e
agroturystyka zaliczy mo na obszary, które nie s zaliczane do wiejskich np.: Szczyrk, Wisła,
Pszczyna oraz inne.
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Segmentacja rynku
Typ turystyki
Agroturystyka

Rodzaj aktywno ci
• Wypoczynek –
uczestnictwo w yciu gospodarzy.
• Aktywno fizyczna: wycieczki piesze, rowerowe,
konne itp.
• Krajoznawstwo:
wycieczki przyrodnicze (zwiedzanie
obszarów prawnie
chronionych), wycieczki kulturowe
(poznanie kultury
materialnej i niematerialnej)
• Łowiectwo,
• W dkarstwo.

Rodzaj turysty
• Mieszka cy z
du ych aglomeracji.
• Rodziny z
dzie mi.
• Renci ci i emeryci.
• Tury ci w ró nym
wieku.
• Tury ci zagraniczni głównie
pochodzenia
niemieckiego.
• My liwi.
• W dkarze.

Motywacje
• Regeneracja
psychofizyczna.
• Cisza, spokój,
relaks.
• Kontakt z natur .
• Poznanie kultury
materialnej i niematerialnej odwiedzanego rejonu.

Czas pobytu
• Miesi ce wakacyjne lipiec, sierpie , poszerzone o
maj, czerwiec,
wrzesie .
• Przeci tny pobyt
około 1 tygodnia
do 3 tygodni.
• Wyjazdy weekendowe w lecie i
zimie.
• W okresie zimy
pobyty wi teczne
• Okresy polowa
na wybrane gatunki zwierz t .

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost liczby mieszka ców województwa l skiego zainteresowanych agroturystyk .
Wzrost liczby turystów spoza granic województwa sp dzaj cych wakacje w l skich
gospodarstwach agroturystycznych (gównie tury ci z Warszawy, Trójmiasta, Krakowa,
Łodzi); dotyczy to zazwyczaj dwóch typowych sezonów: letniego i zimowego, których
rozpi to wyznaczaj wakacje letnie i zimowe ferie szkolne.
Wzrost zainteresowania agroturystyk rodzin z małymi dzie mi, dla których zasadniczym motywem przyjazdu do gospodarstwa jest ch
obcowania ze zwierz tami,
uczestnictwo w pracach gospodarskich oraz korzystanie z wiejskiej kuchni oferuj cej
produkty pochodz ce z tego gospodarstwa i wytworzone metodami przyjaznymi rodowisku.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
• Podj cie przez gminy wiejskie, w ramach działa promocyjnych, wspólnych przedsi wzi .
• Wdro enie lokalnych systemów informacji agroturystycznej, które mogłyby słu y zainteresowanym indywidualnym i zbiorowym konsumentom oraz przekazywa dane o gminach i gospodarstwach agroturystycznych do rodków masowego przekazu, do krajowego czy nawet zagranicznego systemu informacji turystycznej, w tym stworzenie zintegrowanej bazy on-line, bazy noclegowej o charakterze agroturystycznym wraz z informatorem o atrakcjach na terenach wiejskich (atrakcje kulturowe, przyrodnicze, szlaki
turystyki aktywnej itp.).
• Współpraca gospodarstw agroturystycznych polegaj ca na uczestnictwie w stowarzyszeniach agroturystycznych - sprawuj cych kontrol nad funkcjonowaniem zrzeszonych
gospodarstw oraz udzielaj cych pomocy w postaci „kontraktowania” usług agroturystycznych, co wpływałoby korzystnie na poczucie bezpiecze stwa w prowadzeniu działalno ci agroturystycznej i gwarantowałoby pełne obło enie w trakcie sezonów.
• Przeprowadzenie pełnej oceny i standaryzacji gospodarstw agroturystycznych
• Modernizacja bazy noclegowej i poprawa standardu i jako ci usług wiadczonych w gospodarstwach agroturystycznych.
• Utrzymanie istniej cych le nych urz dze turystycznych typu parkingi le ne, miejsca
postoju pojazdów, miejsca odpoczynku oraz podnoszenie ich standardu.
• Rozwój i modernizacja wiejskiej infrastruktury gastronomicznej, m.in. w obiektach podkre laj cych specyfik regionu (młyny, ku nie, obiekty podworskie i inne).
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•
•
•

Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie piel gnowania dziedzictwa kulturowego (np.
skanseny, obiekty przemysłowe, zało enia rezydencjonalne i inne), tworz cych czynnik
podnosz cy atrakcyjno turystyczn obszarów wiejskich.
Wspieranie procesów zagospodarowania atrakcji turystycznych na terenach wiejskich.
Poprawa jako ci infrastruktury technicznej obszarów wiejskich oraz inwestycje w infrastruktur dodatkow pod k tem specjalizacji gospodarstw.

3.2. Cel: Utworzenie warunków do pełniejszego rozwoju ekoturystyki
Prawidłowy rozwój ekoturystyki na obszarach chronionych powinien spełnia trzy grupy celów: ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Do priorytetów ekologicznych nale y zaliczy zapewnienie ochrony przyrody i krajobrazu w długiej perspektywie oraz budowanie klimatu poparcia dla terenów chronionych w ród społeczno ci lokalnych oraz turystów.
„Zielona turystyka” mo e spełnia cele społeczne przez zapewnienie turystom ciekawego i
warto ciowego pobytu na łonie natury, popraw jako ci ycia ludno ci miejscowej, szerzenie
zasad i potrzeby rozwijania zrównowa onej turystyki oraz zagwarantowanie, e ró ne grupy
społeczne b d korzysta i czerpa przyjemno z istnienia terenów chronionych.
Cele ekonomiczne wi
si ze wspieraniem zrównowa onego rozwoju gospodarczego w
najbardziej wra liwych i cennych regionach wiata, a tym samym przyczyniaj si do rozwoju
gospodarki narodowej danego kraju, likwidowania bezrobocia i dostarczania rodków finansowych na cele ochrony przyrody i krajobrazu. Władze gmin i miejscowo ci poło onych w granicach lub otulinach obszarów chronionych coraz cz ciej dostrzegaj korzy ci płyn ce z nietypowej lokalizacji dla zrównowa onego rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu.
Na terenie województwa utworzono dotychczas 61 rezerwatów. Najwi cej, bo 42, to rezerwaty le ne, które chroni ró norakie typy lasów: ł gowe, bukowe, gr dowe oraz bory sosnowe i wierkowe. Rezerwaty „Cisy koło Sierakowa”, „Cisy nad Liswart ”, „Cisy w Hucie Starej” i „Cisy w Łebkach” chroni naturalne stanowiska rzadkiego ju w lasach cisa pospolitego.
Dwa rezerwaty chroni torfowiska („Rotuz” i „Dolina abnika”), pi - wybrane gatunki ro lin:
„Góra Tuk” (storczyki), „Lasek Miejski nad Olz ” oraz „Lasek Miejski nad Pu cówk ” (cieszyniank ), „Mu coł” ( nie yczk przebi nieg) oraz „Ochojec” (liczydło górskie). Trzy rezerwaty
chroni faun : „Jeleniak-Mikuliny” ( urawia), „Wisła” (pstr ga potokowego), „ ubrowisko” ( ubra).
W granicach województwa l skiego działa Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
l skiego z siedzib w B dzinie, w skład którego wchodzi osiem parków krajobrazowych:
ywiecki Park Krajobrazowy - (pow. 35 870 ha i strefa ochronna 21 790 ha) rozci gaj cy
si od Zwardonia do Korbielowa i obejmuj cy najpi kniejsze partie Beskidu ywieckiego.
- Park Krajobrazowy Beskidu l skiego - (pow. 38 620 ha i otulina 22 285 ha) obejmuj cy
dwa główne pasma Beskidu l skiego: Sto ka i Czantorii oraz Baraniej Góry.
- Park Krajobrazowy Beskidu Małego - (pow. 25 770 ha i otulina 22 253 ha, z czego w województwie l skim 16 540 ha powierzchni i 10 243 ha otuliny).
- Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - (pow. 49 432 ha i otulina 59 383 ha) chroni charakterystyczne krajobrazy jurajskie o du ej ró norodno ci szaty ro linnej i wiata zwierz cego
oraz bogactwie form krasowych: osta ców skalnych, gł bokich dolin i jaski .
- Park Krajobrazowy „Stawki” - (pow. 1745 ha, otulina wspólna z Parkiem Krajobrazowym
„Orlich Gniazd”) stanowi obszar przej ciowy pomi dzy Wy yn Cz stochowsk i Nieck
Włoszczowsk .
- Park Krajobrazowy „Lasy Nad Górn Liswart ” - (pow. 38 701 ha i otulina 12 045 ha) połoony na terenie powiatów kłobuckiego i lublinieckiego.
- Zał cza ski Park Krajobrazowy - prawie w cało ci le y na terenie woj. łódzkiego; z ogólnej
powierzchni 17 527 ha parku, w województwie l skim znajduje si zaledwie 816 ha, w
gminie Lipie.
- Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” - (pow. 49 387 ha
i otulina 14 010 ha) utworzony dla ochrony warto ci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych ziemi raciborskiej i rybnickiej.
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ródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa l skiego

Rysunek 21. Obszary ochrony przyrody.
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Obszary wyst powania i predestynowane:
Obszary rezerwatów i parków krajobrazowych na teranie całego województwa w szczególno ci powiaty: kłobucki, cz stochowski, lubliniecki, myszkowski, gliwicki, zawiercia ski, raciborski, rybnicki, pszczy ski, cieszy ski, bielski, ywiecki.
Segmentacja rynku
Typ turystyki
Ekoturystyka

Rodzaj aktywno ci
• Turystyka krajoznawcza (wycieczki piesze,
konne, rowerowe i
inne).
• Edukacja ekologiczna (w o rodkach ekologicznych).

Rodzaj turysty
• Młodzie szkół
podstawowych i
rednich.
• Tury ci wypoczywaj cy w gospodarstwach
agroturystycznych.
• Tury ci przebywaj cy w o rodkach wczasowych
zlokalizowanych w
s siedztwie lub na
obszarach prawnie
chronionych.
• Uczestnicy
warsztatów ekologicznych (osoby w
ró nym wieku).
• Turysta aktywny
w ró nym wieku.

Motywacje
• Poznanie przyrody i mechanizmów
oddziaływania
człowieka na rodowisko.
• Zainteresowania
własne.
• Wyjazdy tematyczne np. botanika, zoologia.

Czas pobytu
• Całorocznie,
głównie w miesi cach wakacyjnych.
• Pobyty jednodniowe bez noclegu.
• Wypoczynek
weekendowy.

Prognozy i trendy w turystyce:
Ekoturystyka jest najszybciej rozwijaj c si , w skali wiatowej, form turystyki.
Ekoturystyka to forma turystyki respektuj ca zasady zrównowa onego rozwoju.
Wzrost zainteresowania t form turystyki, szczególnie w ród młodzie y.
Ekoturystyka to równie forma poszukiwana przez rodziny, jako sposób sp dzania
urlopów dorocznych.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•
•
•

•
•

Tworzenie produktów turystycznych z uwzgl dnieniem chłonno ci turystycznej, które
mog by oferowane na terenie chronionym i w jego otulinie.
Przygotowanie i prowadzenie kampanii promowania wizerunku obszaru chronionego,
produktów turystycznych i technik zarz dzania.
Sprecyzowanie celów ochrony przyrody na terenie gmin realizuj cych programy zwi zane z ekoturystyk .
Podj cie działa na rzecz ochrony i zabezpieczenia obiektów przyrody nieo ywionej
(m.in. odsłoni geologicznych, głazów narzutowych, skał, jaski , wywierzysk i wyrobisk) stanowi cych baz rozwoju geoturystyki w regionie.
Zmierzenie chłonno ci turystycznej ró nych cz ci i stref posiadanych obszarów chronionych oraz pojemno ci turystycznej szlaków i innych elementów infrastruktury, w celu
zachowania w nienaruszonym stanie rodowiska przyrodniczego, b d cego przedmiotem penetracji ekoturystycznej.
Tworzenie nowych cie ek dydaktyczno-rekreacyjnych.
Organizacja miejsc postoju dla osób korzystaj cych ze cie ek dydaktycznych na obszarach chronionych.
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3.3. Cel: Zachowanie i udost pnianie turystom zabytkowej architektury drewnianej
Zabytkowa architektura drewniana przedstawia du warto dla regionu i równocze nie
stanowi istotny element produktu turystyki wiejskiej oraz turystyki kulturowej, krajoznawczej.
Mimo ró nych, czasem burzliwych dziejów, niektóre obiekty zabytkowej architektury drewnianej zachowały si w regionie. Procesy zwi zane z rozwojem przemysłu oraz unowoczenieniem gospodarki rolnej spowodowały, i pozostało na obszarze województwa l skiego
niewiele zabytków wieckich. Wi kszo stanowi obiekty sakralne, co wyra a si m.in. du
liczb kapliczek przydro nych i figur wi tych. Wiele obiektów wymaga rewitalizacji. Z uwagi
na tradycje zabytki architektury drewnianej najcz ciej wyst puj na obszarach wiejskich,
stanowi zatem wa ny walor dla turystyki wiejskiej. Z tego tez wzgl du warto je poleca do
zwiedzania turystom sp dzaj cym urlopy w kwaterach agroturystycznych.
Charakterystyczn i bardzo liczn grup obiektów zabytkowych o du ych walorach kulturowych s obiekty architektury drewnianej, w tym przede wszystkim drewniane ko cioły, których
zachowało si przeszło 70, głównie o konstrukcji zr bowej. Obiekty rozlokowane s na terenie
całego województwa, jednak najwi ksza ich liczba i koncentracja wyst puje w powiatach: gliwickim, lublinieckim, pszczy skim, rybnickim oraz w rejonie Bielska-Białej, Cieszyna i ywca.
Obiekty te powstawały na przestrzeni wielu wieków - od XV a po XX wiek.
Skupiska wieckiego budownictwa drewnianego wyst puj na terenach górskich oraz w północnej i wschodniej cz ci województwa. Budownictwo sakralne w południowej cz ci województwa, wraz ze skupiskami lokalnego wieckiego budownictwa drewnianego rozlokowanego
po ród kompleksów le nych, tworzy specyficzny krajobraz kulturowy Beskidów.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Zabytkowa architektura drewniana stanowi wa ny walor turystyki krajoznawczej. Zabytki tego
typu najcz ciej wyst puj na obszarach gmin wiejskich, ale równie w du ych miastach. Do
miejsc wyst powania obiektów architektury drewnianej zaliczy nale y m.in:
Olsztyn, Zr bice, Janów, arki, Koziegłowy, Cynków, Wo niki, So nica, Kosz cin, Cieszowa,
Brusiek, Boronów, Bór Zapilski, Truskolasy, Kłobuck, Mokra, Mied no, Gliwice-Ostropa, Smolnica, So nicowice, Sierakowice, Rudziniec, Poniszowice, Paczyna, Zacharzowice, Sieroty, Łubie, Ksi y Las, Szałsza, Zabrze, Ruda l ska - Halemba, Paniowy, Borowa Wie , Bojków,
ernica, Rybnik, Wielopole, Ochojec, Wilcza, Czerwionka-Leszczyny, Bełk, Palowice, ory,
Szeroka, Jastrz bie-Zdrój, Gołkowice, Łaziska, Gorzyce, Wodzisław l ski, Radlin, Jankowice
Rybnickie, Chwałowice, Ligocka Ku nia, Pszczyna, wiklice, Grzawa, Mied na Góra, Jawiszowice, Wilamowice, Stara Wie , Bestwina, Bielsko-Biała, Komorowice, Jasienica, Bielowicko, Skoczów, Ogrodzona, Zamarski, Ko czyce Wielkie, Kaczyce, Zebrzydowice, Pielgrzymowice, Strumie , Wisła Mała, Ł ka, Ustro -Nierodzin, Wisła, Istebna, Koniaków, LalikiPochodzita, Milówka, Ci cina, ywiec, Łodygowice, Gwo dziany, Lubliniec, Twaróg, Wielowie , Chorzów, Katowice, Bieru Stary, Bojszowy, Lachowice, Pewel Wielka, Jele nia, Bobrowniki, Bytom – Bobrek, Pietrowice Wielkie, Pawełki, Podlesie, Popów, Przyszowice, Sławków.
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Rysunek 22. Szlaki turystyczne architektury drewnianej - trasa główna.
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Rysunek 23. Szlaki turystyczne architektury drewnianej - trasy lokalne.
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Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka krajoznawczo –
kulturowa

Rodzaj aktywno ci
• Odwiedzanie obszarów wiejskich,
na których znajduj
si zabytki architektury drewnianej
(ko cioły, kapliczki
przydro ne i figury
wi tych; wieckie
budownictwo,
skanseny).

Rodzaj turysty
• Zorganizowane
wycieczki szkolne.
• Naukowcy.
• Tury ci rejestruj cy zabytki fotograficznie, filmuj cy, szkicuj cy, maluj cy itd.
• Studenci ró nych
uczelni.
• Osoby starsze,
emeryci i renci ci.
• Tury ci indywidualni i zorganizowani.

Motywacje
• Poznanie kultury.
• Poznanie historii
obiektów.
• Poznanie układu
architektonicznego
(projektu) danego
obiektu.
• Poznanie wykorzystanych rodków, metod i technik do powstania
obiektów drewnianych.
• Zapoznanie si
ze sztuk ludow i
placówkami muzealnymi zajmuj cymi si drewnian
architektur .
• Wzgl dy religijne.

Czas pobytu
• Turystyka wycieczkowa w ci gu
całego roku.

Prognozy i trendy w turystyce:
Zabytkowa architektura drewniana zarówno sakralna, jak i wiecka jest i pozostanie celem turystów zainteresowanych poznawaniem regionu.
Nowe segmenty rynków zagranicznych równie b d zainteresowane poznaniem zabytków architektury drewnianej.
Drewniane obiekty zabytkowe b d tak e celem podró y wyspecjalizowanych turystów
(historyków sztuki, architektów itd.).
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•
•

•
•
•

Dokonanie pełnej inwentaryzacji i waloryzacji obiektów architektury drewnianej.
Adaptacja zabytkowej architektury drewnianej na cele turystyczne dla zwi kszenia
atrakcyjno ci turystycznej regionu.
Tworzenie nowych szlaków turystycznych w celu udost pnienia zabytkowej architektury
drewnianej.
Popularyzacja istniej cych szlaków architektury drewnianej.
Lepsze oznakowanie poszczególnych obiektów.
Umo liwienie zwiedzania drewnianych ko ciołów w ró nych porach dnia.
Podj cie stara o wpisanie na List
wiatowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO
l skiego drewnianego budownictwa sakralnego.
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4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna
Specyficzne poło enie województwa l skiego na skrzy owaniu szlaków komunikacyjnych
ł cz cych zachód ze wschodem Europy i kraje Europy północnej z południem kontynentu jak
równie bliskie s siedztwo z republik czesk i słowack sprawia, i jest to region o znacznym potencjale w zakresie rozwoju turystyki tranzytowej i przygranicznej.
Dlatego te , wła ciwym wydaje si podj cie działa zmierzaj cych do rozwoju tej formy turystyki zarówno wzdłu głównych szlaków tranzytowych przebiegaj cych przez region, jak równie na obszarach granicznych województwa. Rozwój turystyki tranzytowej, oraz przygranicznej przyczyni si do wzbogacenia oferty turystycznej regionu, co spowoduje wydłu enie czasu
sp dzanego przez osoby przyje d aj ce i przeje d aj ce przez obszar województwa.

4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej
Głównymi wyznacznikami turystyki przygranicznej w województwie l skim s : atrakcyjne
ceny przyci gaj ce turystów zagranicznych przybywaj cych w celach handlowych (ten czynnik
jest zmienny i uzale niony od kursu walut), liczne atrakcje przyrodnicze i bogactwo kulturowe
regionu, dobrze rozwini ta baza noclegowa, ywieniowa oraz towarzysz ca.
Jednak e w rozwoju przygranicznego ruchu turystycznego daje si zauwa y wiele niedogodno ci i przeszkód, takich jak: niewielka ilo informacji turystycznych, a tak e niedostateczna ilo informacji w sieci internetowej o atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, o imprezach itp.; złe oznakowanie atrakcji turystycznych - brak tablic informuj cych, które powinny
znajdowa si w centrum, przy dworcach PKP, PKS, przy wi kszych hotelach czy informacjach turystycznych; zbyt wygórowane ceny noclegów w stosunku do oferowanego standardu.
Te i inne czynniki spowodowały spadek liczby przyje d aj cych turystów i odwiedzaj cych
z Czech i ze Słowacji, a w konsekwencji - spadek ilo ci waluty pozostawionej przez najbli szych s siadów zagranicznych.
Potencjał infrastrukturalny i organizacyjny wyst puj cy przy granicy województwa l skiego
z Republik Czesk jest znaczny i obejmuje: 32 przej cia graniczne (w tym 3 kolejowe); 188
obiektów noclegowych (nie licz c pokoi go cinnych i kwater agroturystycznych), z czego 130
znajduje si w powiecie cieszy skim, a 44 - w powiecie bielskim; 183 obiektów historycznych
(sakralnych i wieckich), 75 obiektów kulturalnych (muzea, skanseny, izby regionalne, galerie,
kina stałe, opery i filharmonie), 16 obiektów zwi zanych z kultur ydowsk , 3 osiedla i kolonie
robotnicze, 53 stałe imprezy kulturalne; 426 form obj tych prawn ochron , w tym 3 parki krajobrazowe; 7 punktów informacji turystycznej, obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, klub golfowy, kluby wspinaczkowe, o rodki jazdy konnej, o rodki umo liwiaj ce uprawianie sportów lotniczych, liczne trasy narciarskie, tory saneczkowe, szkółki narciarskie i snowboardowe, kolejki
linowe, liczne o rodki konferencyjne.
Natomiast potencjał infrastrukturalny wyst puj cy na obszarach przygranicznych ze Słowacj jest nieco skromniejszy i obejmuje: 14 przej granicznych (w tym 1 kolejowe); ponad 50
obiektów noclegowych (nie licz c pokoi go cinnych i kwater agroturystycznych); 26 obiektów
historycznych (sakralnych i wieckich); 9 obiektów kulturalnych (muzea, skanseny, izby regionalne, galerie, kina stałe, opery i filharmonie), 2 obiekty zwi zane z kultur ydowsk , 7 stałych imprez kulturalnych; 147 form obj tych prawn ochron , w tym 3 parki krajobrazowe; 1
punkt informacji turystycznej, obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, o rodki jazdy konnej,
o rodki umo liwiaj ce uprawianie sportów lotniczych, trasy narciarskie, szkółki narciarskie i
snowboardowe oraz liczne o rodki konferencyjne.
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Potencjał infrastrukturalny w strefie dalszej obejmuje: około 50 obiektów noclegowych (nie
licz c pokoi go cinnych i kwater agroturystycznych), w tym ponad 15 znajduj cych si w Katowicach; 170 obiektów historycznych (sakralnych i wieckich), 80 obiektów kulturalnych (muzea, skanseny, izby regionalne, galerie, kina stałe, opery i filharmonie), 16 obiektów zwi zanych z kultur ydowsk , osiedla i kolonie robotnicze, 21 stałych imprez kulturalnych; 182 form
obj tych prawn ochron , w tym 1 park krajobrazowy; 1 punkt informacji turystycznej, kluby
wspinaczkowe, o rodki jazdy konnej, 3 o rodki umo liwiaj ce uprawianie sportów lotniczych,
kluby wspinaczkowe oraz liczba o rodki konferencyjne.
W całej strefie przygranicznej znajduj si liczne szlaki turystyczne, mo liwa jest rekreacja
nad wod , wyst puj liczne obiekty archeologiczne, a tak e zabytkowe układy urbanistyczne,
obiekty przemysłowe i zabytki techniki, a tak e mo liwa jest turystyka „do korzeni” narodowoci ydowskiej i niemieckiej.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Obszary rozwoju turystyki przygranicznej głównie wyst puj przy przej ciach granicznych oraz
w promieniu około 50 kilometrów od przej . Z tego te wzgl du jako obszar predestynowany
do rozwoju tego typu produktu turystyki wskaza nale y:
- Stref graniczn z Czechami. Powiat cieszy ski – w tym gminy z przej ciami granicznymi:
Cieszyn, Goleszów, Istebna, Ustro , Wisła, Zebrzydowice oraz pozostałe gminy powiatu;
powiat raciborski - gminy z przej ciami granicznymi: Krzanowice, Krzy anowice, Pietrowice
Wielkie oraz pozostałe gminy powiatu; powiat wodzisławski - gminy z przej ciami granicznymi: Godów, Gorzyce oraz pozostałe gminy powiatu; wszystkie gminy powiatu bielskiego;
powiat pszczy ski - Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Mied na, Pawłowice, Pszczyna, Suszec;
powiat rybnicki - gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, wierklany;
miasta na prawach powiatu: Jastrz bie-Zdrój, ory, Rybnik, Bielsko-Biała.
- Stref graniczn ze Słowacj . Powiat ywiecki - gminy z przej ciami granicznymi: Jele nia,
Koszarawa, Rajcza, Ujsoły oraz pozostałe gminy powiatu; powiat cieszy ski - gmina z
przej ciem granicznym: Istebna.
Stref w centrum województwa przynale n do strefy przygranicznej: gminy powiatu bieru sko-l dzi ski skiego; gminy powiatu gliwickiego; gminy powiatu mikołowskiego oraz
miasta na prawach powiatu: Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda l ska, Tychy, Zabrze.
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Rysunek 24. Obszary turystyki przygranicznej.
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Segmentacja rynku
Typ
turystyki
Turystyka przygraniczna

Rodzaj
aktywno ci
Ekonomiczny
(zakupy).
Wizyty u rodziny.
Zarobkowa.
Turystyka krajoznawcza (wycieczki piesze
itp.).

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

• Aktywni zawodowo mi dzy 1860 rokiem ycia.
• Emeryci i rencici.
• Wi kszo turystów stanowi
osoby zamieszkuj ce tereny przygraniczne.
• Tury ci czescy i
słowaccy.
Osoby we wszystkich przedziałach
wiekowych.
• Dominuj rodziny
z dzie mi
• Tury ci w wieku
18-65 lat.

• Zakup ta szych
towarów.
• Zró nicowanie
towarowe.
• Odwiedziny u
znajomych, rodziny, krewnych,
przyjaciół.
• Praca dorywcza,
sezonowa
• Relaks, wypoczynek.

• Całoroczne z nasileniem w dni
wolne od pracy
oraz w okresie
przed wi tecznym.
• Głównie pobyty
kilku godzinne i
jednodniowe.
• Okres wi teczny.
• Przyj cie rodzinne, okoliczno ciowe.
• rednia długo
pobytu 1-3 dni.
• Cały rok.
• Nasilenie w okresie wakacyjnym.

Prognozy i trendy w turystyce:
• Zahamowanie spadku liczby turystów i odwiedzaj cych.
• Wej cie s siaduj cych krajów do UE mo e zwi kszy ruch turystyczny wskutek ułatwie zwi zanych z przekraczaniem granic.
• Wzrost liczby turystów krajowych w rejonie przygranicznym (wypoczynek, zakupy, odwiedziny u znajomych, przejazdy).
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•
•
•
•
•
•

Utworzenie nowych punktów informacji turystycznej z dost pnymi materiałami informacyjnymi dla turystów oraz zaktywizowanie i unowocze nienie punktów ju istniej cych.
Utworzenie lepszego systemu poł cze komunikacji miejskiej dla turystów niezmotoryzowanych.
Opracowanie pakietów usług ł cz cych zakupy ze zwiedzaniem, noclegiem i wy ywieniem, a nawet transportem, które zmotywowałyby turystów do dłu szego pobytu.
Od wie enie oferty turystycznej i zach cenie turystów atrakcyjnymi cenami do pozostania i skorzystania z ró norakich ofert.
Zwi kszenie konkurencyjno ci cenowej w hotelach i bazie towarzysz cej, co pozwoliłoby turystom krajowym i zagranicznym na korzystanie w szerszym zakresie z oferty turystycznej w tym regionie.
Lepsze oznakowanie atrakcji turystycznych na szlakach, w miastach i miasteczkach, a
tak e głównych drogach tranzytowych.
Rozwój i modernizacja infrastruktury słu cej rozwojowi aktywnych form turystyki na
obszarach przygranicznych.
Promocja Euroregionów: „Silesia”, „Beskidy”, „ l sk Cieszy ski” jako obszarów bogatych w walory turystyczne.
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4.2. Cel: Tworzenie warunków do korzystniejszego rozwoju turystyki tranzytowej
Mi dzynarodowa drogowa turystyka tranzytowa w województwie l skim opiera si o dwa
(z czterech przebiegaj cych przez Polsk , a dziesi ciu wyznaczonych w Europie) korytarze
transeuropejskiej sieci transportowej:
• korytarz nr III, Madryt - Pary - Bruksela- Berlin - Wrocław – Gliwice - Katowice - Kraków
- Kijów (autostrada A4);
• korytarz nr VI, Sztokholm -Gda sk - Katowice – ylina – Budapeszt – Ateny (autostrada
A1).
Przez obszar województwa l skiego przebiegaj równie historycznie wykształcone wa ne szlaki kolejowe, zaliczane do mi dzynarodowej sieci E o kierunku północ-południe (E59,
Malmö - Ystad - winouj cie - Zielona Góra - Wrocław - Racibórz - Chałupki oraz E65, Gdynia
- Warszawa - Katowice - Zebrzydowice - Ostrawa - Wiede ) i wschód-zachód (E30, Drezno Zgorzelec - Wrocław - Katowice - Kraków - Medyka - Lwów - Kijów - Moskwa).
W województwie l skim mo liwo ci lepszego rozwoju turystyki tranzytowej stwarzaj takie
atuty, jak: dogodne umiejscowienie województwa (centralna cz
obszaru południowej Polski); przebieg dwóch korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej; relatywnie du a g sto
dróg krajowych (DK) oraz wojewódzkich; szybki rozwój inwestycji drogowych; du y potencjał
przyrodniczy i kulturowy, dzi ki któremu mo na rozbudowywa baz turystyki tranzytowej;
ró norodno ju istniej cej bazy towarzysz cej (stacje paliw, parkingi itp.); łatwo korzystania z alternatywnych rodków transportu w Aglomeracji (komunikacja miejska autobusowa
oraz tramwajowa); rozbudowana sie poł cze kolei aglomeracyjnej.
Mimo znacznego potencjału, w rozwoju turystyki tranzytowej wyst puje szereg utrudnie .
Do istotniejszych nale : zły stan dróg; permanentne zagro enia infrastruktury drogowej na
obszarze rodkowym oraz zachodnim, wynikaj ce ze specyfiki eksploatacji zasobów naturalnych (uskoki terenu, osuwiska, zapadliska - tzw. „szkody górnicze”); brak obwodnic miast i
miejscowo ci; niedostateczna ilo znaków informacyjnych przy drogach, brak szczegółowych
informacji o mo liwo ciach alternatywnych przejazdów tranzytowych przez województwo; niski
poziom usług infrastruktury towarzysz cej; brak informacji o bazie hotelowej i gastronomicznej;
relatywnie mała liczba poł cze dalekobie nej komunikacji autobusowej; brak monitoringu na
głównych szlakach komunikacyjnych zmierzaj cego do podniesienia bezpiecze stwa podró y;
brak stałej i aktualnej informacji o utrudnieniach w ruchu na drogach; dewastacja rodowiska
przyrodniczego w rejonie tras tranzytowych, wynikaj ca z braku egzekwowania regulacji prawnych; zwi kszenie ilo ci „dzikich” przydro nych punktów małej gastronomii, powoduj cych zagro enia dla ruchu drogowego.
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ródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa l skiego

Rysunek 25. System transportowy.
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Obszary wyst powania i predestynowane:
Obszarami rozwoju turystyki tranzytowej s te, przez które przebiegaj główne szlaki komunikacyjne lub obwodnice. O ich atrakcyjno ci decyduje wiele elementów: infrastruktura techniczna, miejsca noclegowe, jako dróg i inne. Do głównych obszarów predestynowanych do rozwoju turystyki tranzytowej zaliczy nale y w:
Obszarze północnym, obejmuj cy powiaty: kłobucki, cz stochowski, myszkowski oraz miasto Cz stochowa.
Drogi krajowe (DK) stanowi ce główne szlaki tranzytowe: DK1 (E75), DK43, DK46, DK91.
Głównym w złem kolejowym tego regionu jest Cz stochowa, jak równie mniej znacz ce,
ale wa ne z punktu widzenia poł cze lokalnych w zły: w Myszkowie, Kłobucku oraz Koniecpolu.
- Obszarze rodkowym powiaty: lubliniecki, zawiercia ski, b dzi ski, tarnogórski, gliwicki,
mikołowski, bieru sko-l dzi ski, pszczy ski oraz miasta: Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary
l skie, Siemianowice l skie, wi tochłowice, Ruda l ska, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, D browa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Tychy.
Głównym szlakiem drogowym jest autostrada A4 (b d ca jednocze nie mi dzynarodow
drog E40, jak równie , od w zła Nikiszowiec, drog E462).
Drogi krajowe to: DK1 (E75), DK86, DK11, DK40, DK44, DK46, DK78, DK79, DK81, DK88,
DK94.
Główne w zły kolejowe to: Katowice, Bytom, Gliwice. Oprócz wymienionych, wspomnie
równie nale y o wa nych, z punktu widzenia kolejowej komunikacji tranzytowej, stacjach
w złowych, takich jak: Sosnowiec, Zawiercie, Kalety, Herby Nowe, Mysłowice oraz
Pszczyna.
Poci gi aglomeracyjne kursuj pomi dzy stacjami: Gliwice - Katowice - Sosnowiec - Zawiercie, Tarnowskie Góry - Bytom - Katowice, Katowice - Tychy, Katowice - Jaworzno.
- Obszarze południowym powiaty: bielski, ywiecki, cieszy ski oraz miasto Bielsko-Biała. To
obszar przygraniczny, posiadaj cy najwi ksz liczb drogowych przej granicznych (zarówno o znaczeniu mi dzynarodowym - transeuropejskim, jak równie regionalnym czy te
lokalnym). Główne szlaki tranzytowe to: DK1 (E75 oraz E462), DK52, DK69, DK81.
Głównymi w złami kolejowymi s : Bielsko-Biała oraz ywiec. Bardzo wa nym i przydatnym
w turystyce tranzytowej elementem kolejowej infrastruktury s kolejowe przej cia graniczne
w Marklowicach Górnych, Cieszynie i Zwardoniu, umo liwiaj ce przejazdy tranzytowe z
Czech i Słowacji oraz na teren tych pa stw.
- Obszarze zachodnim powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta: Rybnik, ory i
Jastrz bie-Zdrój. Drogi krajowe pełni ce rol szlaków tranzytowych to: DK45, DK78, DK81.
Znacz ce w zły kolejowe to Rybnik oraz Racibórz. Na obszarze tym znajduje si równie kolejowe przej cie graniczne w Chałupkach.
-
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Segmentacja rynku
Typ turystyki

Rodzaj aktywno ci

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

Turystyka tranzytowa

Przejazd do miejsca docelowego.

• Podró uj cy, wykonuj cy jednocze nie czynno ci
słu bowe (kierowcy TIR, uczestnicy
sympozjów, konferencji, spotka
biznesowych.
• Rodziny z dzie mi (udaj ce si na
wakacje).
• Studenci,
uczniowie szkół
rednich.
• Tury ci indywidualni i zorganizowani krajowi i
zagraniczni (głównie z Austrii,
Czech, Słowacji,
W gier i Ukrainy).

• Wykonywana
praca.
• Dotarcie do miejsca docelowego
np. urlopowego.

• Cały rok.
• Nasilenie w okresie letnim.

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost liczby turystów indywidualnych przeje d aj cych tranzytem przez cały obszar.
Wzrost liczby turystów pielgrzymuj cych do sanktuarium jasnogórskiego indywidualnie i
zbiorowo z terenu całej Polski oraz z zagranicy.
Wzrost liczby turystów passantów (wycieczki autokarowe i kolejowe).
Wzrost liczby podró uj cych, którzy wykonuj jednocze nie czynno ci słu bowe (kierowcy TIR-ów, uczestnicy sympozjów, konferencji, spotka biznesowych itp.).
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
• Zaktywizowanie instytucji regionalnych, promuj cych obszary przy drogach tranzytowych.
• Promowanie regionalnych imprez.
• Utworzenie i promocja tranzytowych szlaków krajoznawczych.
• Aktywizacja lokalnych w złów kolejowych jako miejsc przesiadkowych.
• Utworzenie „głównych” tras dla tranzytowej turystyki biznesowej (przejazdy przez poszczególne miasta, dojazdy do hoteli oraz centrów kongresowych).
• Promowanie walorów kulturowych miast le cych przy głównych szlakach tranzytowych.
• Wprowadzenie monitoringu na głównych drogach tranzytowych, w celu zwi kszenia
bezpiecze stwa przejazdu i mo liwo ci szybkiego informowania o zaistniałych utrudnieniach w ruchu.
• Zwi kszenie bezpiecze stwa podró owania przez rozbudow sieci informacji radiowej
o stanie zagro e na drogach i utrudnieniach w ruchu, co spowoduje wzrost zaufania
do przejazdów tranzytowych drogami województwa l skiego i pomno y ich liczb .
• Poprawa stanu jako ci infrastruktury drogowej.
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•
•
•
•

•

•
•
•
•

Stworzenie i ci gła aktualizacja informacji (zarówno analogowej, jak i cyfrowej) dotycz cych poszczególnych miast Aglomeracji Górno l skiej oraz innych miast le cych
na szlakach komunikacyjnych.
Zapewnienie dro no ci szlaków komunikacyjnych w okresie zimowym (zabezpieczenie
odpowiedniego sprz tu i materiałów).
Pełniejsze rozwini cie infrastruktury towarzysz cej: zaplecza gastronomicznego oraz
parkingów (zarówno w pełni wyposa onych w baz ywieniow , jak i tzw. le nych).
Modernizacja i utworzenie nowych terminali przesiadkowych (z pełn infrastruktur ) autokarowej komunikacji krajowej i mi dzynarodowej w miastach Aglomeracji (np. Katowicach, Zabrzu, Bytomiu) oraz w o rodkach regionalnych w Cz stochowie, Rybniku,
Bielsku-Białej.
Utworzenie i promocja sieci specjalistycznych miejsc postojowych dla tranzytowego
transportu drogowego zapewniaj cych kompleksowe usługi tury cie, w tym rozwój i
podniesienie standardu i jako ci sanitariatów miejsc postojowych oraz podniesienie
standardu zaplecza gastronomicznego.
Zorganizowanie i promocja tzw. „krajoznawczych miejsc przystankowych” w oparciu o
specyficzne walory krajobrazowe i kulturowe województwa.
Rozwój Mi dzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach oraz poprawa
dost pno ci do lotniska np. budowa drogi dojazdowej.
Zwi kszenie liczby rejsów lotniczych ze szczególnym uwzgl dnieniem tanich linii.
Rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej, gastronomicznej i towarzysz cej przy
drogach tranzytowych.

5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna
Turystyka rekreacyjna to przede wszystkim tradycyjna turystyka rekreacyjnowypoczynkowa, wykorzystuj ca walory rodowiska przyrodniczego: góry, lasy, wody powierzchniowe. Turystyka aktywna to wszystkie formy wypoczynku wymagaj ce wysiłku fizycznego - turystyka rowerowa, eglarska, kajakowa, wspinaczkowa, je dziectwo, narciarstwo itd.
Turystyka aktywna nale y do najdynamiczniej rozwijaj cych si , która to tendencja powinna
nadal utrzymywa si ze wzgl du na swoje cisłe powi zanie z wyst puj cymi na wiecie
trendami społecznymi (m.in. wzrost aktywno ci kierowania własnym yciem, d enie do prowadzenia zdrowszego trybu ycia i wzrost wiadomo ci ekologicznej). Do kategorii turystyki
specjalistycznej zalicza si formy turystyki ukierunkowane na okre lony cel.
5.1. Cel: Wzrost znaczenia turystyki pieszej
Województwo l skie posiada ponad 4 000 km oznakowanych szlaków turystycznych.
W Beskidach znajduje si ponad 1 200 km oznakowanych szlaków i sie schronisk turystycznych. Nie mniej atrakcyjna dla turystyki pieszej jest Wy yna Krakowsko-Cz stochowska z jej
szlakami: Szlakiem Warowni Jurajskich, który w znacznej cz ci przebiega terenami województwa, Szlakiem Orlich Gniazd oraz Szlakiem Zamonitu, prowadz cym z D browy Górniczej przez m.in. Pogori , Centuri , Bobolice, Złoty Potok a do Poraja.
W województwie l skim do dobrze rozwini ta jest turystyka piesza. Zwłaszcza w Beskidach wyst puje prawidłowo utrzymana i oznakowana sie szlaków turystycznych. Obiekty typu
schroniska wiadcz na szlakach podstawowe usługi noclegowe i gastronomiczne, cho ich
liczba i rozmieszczenie nie s w pełni zadowalaj ce. Infrastruktura zarówno na szlakach, jak i
w dolinach jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie. W niektórych atrakcyjnych turystycznie pasmach, zwłaszcza w powiecie ywieckim, wyra nie brakuje infrastruktury turystycznej na
szlakach. W dogodnych do rozpocz cia w drówki miejscach winny by tak e usytuowane odpowiednio wyposa one parkingi.
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Wła ciwym kierunkiem rozwoju turystyki pieszej na Wy ynie Krakowsko – Cz stochowskiej
jest tworzenie du ej ilo ci krótkich, kilkugodzinnych, dobrze oznakowanych szlaków, pozwalaj cych na dotarcie do najatrakcyjniejszych miejsc (zamki, wychodnie skalne, jaskinie, Pustynia
Bł dowska, inne atrakcje przyrodnicze). Kluczowe znaczenie maj w takiej sytuacji wła ciwie
zlokalizowane parkingi w miejscach rozpocz cia szlaków zaopatrzone w tablice informacyjne o
przebiegu szlaku oraz oznakowanie dojazdu do punktów startowych z głównych dróg. Równie
obszary le ne północno-zachodniej cz ci województwa powinny zosta wyposa one w krótkie, kilkugodzinne, dobrze oznakowane szlaki, pozwalaj ce na dotarcie do wybranych atrakcyjnych miejsc (np. pomnik przyrody ró anecznika, jaskinia „Szachownica”, rezerwat „Jeleniak
Mikuliny” itp.). nale y stwierdzi , i popularno turystyki pieszej maleje i w zwi zku z tym konieczne s działania słu ce promocji zarówno turystyki pieszej jako cało ci, jak i poszczególnych obiektów i miejsc.
Inn form w drówki jest trekking, który polega na pokonywaniu trasy jak najbardziej „naturalnymi” szlakami, z dala od siedzib ludzkich. W wysoko zurbanizowanym województwie l skim, niestety niewiele jest takich obszarów, a nale do nich:
- szlaki Beskidu ywieckiego,
- obszary le ne okolic Rud,
- obszary le ne Pszczyny,
- lasy w pobli u Cz stochowy.
Obszary wyst powania i predestynowane:
O atrakcyjno ci w drówek pieszych decyduj walory przyrodnicze oraz antropogeniczne. Niezmiernie wa ne jest oznakowanie szlaku wraz z infrastruktur dodatkow . Obszarami wyst powania i predestynowanymi do rozwoju turystyki w drownej s :
- Obszar Beskidów ( l ski, ywiecki, Mały, redni) – gminy powiatu ywieckiego, w powiecie bielskim gminy Jasienica, Jaworze, Buczkowice, Kozy, Por bka, Wilkowice i miasto
Szczyrk, miasto Bielsko-Biała oraz w powiecie cieszy skim: gminy Brenna, Istebna oraz
Goleszów i miasta: Cieszyn, Ustro , Wisła.
- Obszar Wy yny Krakowsko-Cz stochowskiej – gminy powiatu zawiercia skiego i myszkowskiego oraz gminy Janów, Olsztyn i Mstów w powiecie cz stochowskim.
- Obszary le ne północno-zachodniej, zachodniej i rodkowej cz ci województwa (na
obrze ach Aglomeracji Górno l skiej) w tym np. obszary Ziemi Raciborskiej, Ziemi Lublinieckiej, Ziemi Pszczy skiej oraz Lasy Rudzko-Gliwickie.
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Rysunek 26. Główne obszary wyst powania i rozwoju turystyki pieszej.
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Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka piesza

Rodzaj aktywno ci
• Piesze wycieczki krajoznawcze.
• Wycieczki w
celu zdobycia
odznak.

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

• Sprawni fizycznie oraz
chc cy podwy szy
sprawno fizyczn .
• Aktywni turystycznie.
• Rodziny z dzie mi
przebywaj ce na wakacjach.
• Młodzie w czasie
szkolnych wycieczek.
• Tury ci o ró nych dochodach.
• Osoby w ró nym wieku, mieszka cy miast.
• Tury ci zorganizowani
i indywidualni.

• Ch przebywania
na wolnym powietrzu.
• Obcowanie z przyrod .
• Potrzeba aktywnego
wypoczynku.
• Potrzeba wyjazdu
za miasto, ciszy,
spokoju, czystego
powietrza.
• Ch poznania
atrakcyjnych miejsc.

• Najwi ksze zainteresowanie w
okresie kwiecie
– pa dziernik.

Prognozy i trendy w turystyce:
Du e zainteresowanie w drówkami mieszka ców województwa, a zwłaszcza Aglomeracji Górno l skiej, Bielska-Białej i Rybnika - głównie w ramach pobytów krótkich (jednodniowych, weekendowych oraz wakacyjnych).
Wzrost uczestnictwa w w drówkach pieszych po województwie l skim mieszka ców
innych regionów Polski, zwłaszcza z Warszawy, Krakowa i Łodzi - głównie w ramach
krótkich pobytów urlopowych (do 7 dni) oraz tzw. długich weekendów; rynek wyra nie
sezonowy.
Studenci i młodzie ucz ca si b d nadal podstawowym segmentem korzystaj cym z
infrastruktury dla turystyki pieszej (noclegi w obiektach na szlakach, poszukiwanie tanich ofert i stosunkowo du a cz stotliwo przyjazdów).
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•

•
•

•

•

Obj cie działaniami promocyjnymi ró nego rodzaju imprez kulturalnych, rekreacyjnosportowych i turystycznych organizowanych przez ró ne podmioty gospodarcze oraz
stowarzyszenia.
Upowszechnianie w ród młodzie y informacji o nowych cie kach, poprzez nauczycieli
prowadz cych edukacj regionaln , przyrodnicz , kulturow , b d koła turystyczne, a
tak e kluby turystyczne, przede wszystkim PTTK oraz biura turystyczne - organizatorów wycieczek szkolnych.
Działanie podkre laj ce atrakcyjno
turystyczn poszczególnych terenów Wy yny
Krakowsko-Cz stochowskiej, dost pnych dzi ki cie kom przyrodniczym, edukacyjnym, szlakom turystyki pieszej itp.
Opracowanie broszury prezentuj cej najciekawsze szlaki i cie ki Wy yny KrakowskoCz stochowskiej, rozsyłanej do szkół oraz rozprowadzanej na targach turystycznych i
przez punkty informacji turystycznej na Wy ynie, a tak e w miastach Aglomeracji Górno l skiej, Cz stochowie, Krakowie, Warszawie i Łodzi.
Usprawnienie i lepsze uwzgl dnienie potrzeb turystów w organizacji komunikacji publicznej, przede wszystkim zsynchronizowanie odjazdów autobusów do miejscowo ci
górskich z Bielska-Białej, ywca, Rajczy, Skoczowa, Cieszyna, Ustronia i Wisły z przyjazdami poci gów, a tak e przyjazdów autobusów z odjazdami poci gów.
Organizacja biur zatrudniaj cych przewodników po danym terenie i szkolenie tych
przewodników.
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•
•
•
•

Utworzenie i oznakowanie cie ek/szlaków doprowadzaj cych do wybranych atrakcji
Wy yny i cz ci północno-zachodniej, tak e modernizacja szlaków ju istniej cych.
Budowa infrastruktury zwi zanej z punktami startowymi szlaków - parkingi, oznakowanie dojazdu do nich, wyposa enie ich w wiaty, ubikacje i kosze na mieci oraz tablice
informacyjne o szlakach.
Zwi kszenie liczby imprez zarówno podczas sezonu, jak i poza nim oraz aktywna ich
promocja np. przez PTTK.
Rozwój i modernizacja bazy gastronomicznej w najcz ciej odwiedzanych punktach zarówno przy parkingach, jak i przy szlakach.

5.2. Cel: Rozwój i popularyzacja narciarstwa zjazdowego
W Beskidach działa około 150 wyci gów narciarskich, pi kolejek linowych: na Skrzyczne
w Szczyrku, na Szyndzielni w Bielsku-Białej, na Czantori w Ustroniu-Polanie, na Palenic w
Ustroniu-Jaszowcu i na gór
ar w Czernichowie. W Szczyrku istnieje ponad 60 km tras narciarskich o ró nym stopniu trudno ci i blisko 30 wyci gów, w tym 2 krzesełkowe. Trasy narciarskie wyposa one s w armatki nie ne, a kilka stoków jest równie o wietlonych. W Korbielowie funkcjonuje 14 wyci gów obsługuj cych 15 km tras. Dobre warunki dla narciarstwa
zjazdowego wyst puj w Wi le; działa tu ponad 20 wyci gów, w tym i jedna kolej linowa 2
osobowa, obsługuj ce 20 km tras.
Du a ró norodno o rodków poło onych na terenie województwa sprawia, e mo na dla
nich zaproponowa ró ne scenariusze rozwoju.
Docelowo proponuje si d enie do osi gni cia nast puj cego obrazu wa niejszych
o rodków narciarskich województwa:
1. Szczyrk - najlepszy o rodek narciarski w Beskidach, oferuj cy du ilo dobrze przygotowanych i zró nicowanych tras narciarskich i snowboardowych, dost pnych dzi ki
obj tej wspólnym karnetem sieci nowoczesnych, wygodnych wyci gów i kolejek. Dobra
dost pno komunikacyjna, na co ma wpłyn
jako dróg dojazdowych i funkcjonuj ca sie skibusów dowo cych z parkingów do dolnych stacji. Liczna i zró nicowana
baza noclegowa i gastronomiczna zapewnia tak e wiele atrakcji: tzw. aprés-ski o charakterze sportowym (basen, korty, rehabilitacja) i kulturowym (spektakle, kino, koncerty,
dyskoteki).
2. Wisła i Ustro - popularne o rodki narciarskie o zró nicowanych warunkach i ró nym
stopniu trudno ci tras narciarskich, zapewniaj ce bardzo szeroki wybór dodatkowych
atrakcji poza narciarstwem oraz dobrze rozwini t baz noclegow i gastronomiczn .
2. Korbielów - o rodek narciarski daj cy gwarancj dobrej jako ci tras i pokrywy nie nej
przez wi ksz cz
sezonu oraz mniejszej liczby osób ni w pozostałych popularnych
o rodkach; powinien posiada dobrze rozwini t baz noclegow i gastronomiczn ;
atrakcje dodatkowe maj tam mniejsze znaczenie.
3. Brenna - o rodek oferuj cy narciarzom mo liwo kontaktu z przyrod na trasach dobrej jako ci. Dobrze rozwini ta baza noclegowa oparta na małych obiektach, przede
wszystkim kwaterach agroturystycznych, a du a ilo lokali gastronomicznych serwuje
m.in. potrawy regionalne. Odbywaj ce si tu liczne imprezy kulturalne, cz sto nawi zuj do kultury ludowej.
5. Pozostałe obszary Beskidów oferuj turystom zainteresowanym sportami zimowymi
liczne mniejsze o rodki. Maj one gorsz dost pno komunikacyjn i cz sto gorzej
przygotowane s od strony infrastrukturalnej. Zdobywaj one jednak klientów ni sz
cen usług (zwłaszcza noclegowych i gastronomicznych) oraz oryginalno ci lokalizacji.
6. Bytom, jako mały o rodek, zdobywa klientów nie tyle urozmaiceniem tras, ile ich bardzo dobrym przygotowaniem i krótkim czasem dojazdu; jest tak e bezkonkurencyjnym
o rodkiem narciarstwa całorocznego.
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7. Morsko jest małym, kameralnym o rodkiem, dzi ki korzystnej lokalizacji oferuj cym
mieszka com północnej cz ci województwa mo liwo
jazdy na nartach przede
wszystkim podczas jednodniowych wypadów. O rodek charakteryzuje si bardzo dobrze utrzyman i do pó nej wiosny pokryt niegiem tras oraz dobrze rozwini t baz
gastronomiczn .
Obszary wyst powania i predestynowane:
Narciarstwo zjazdowe wymaga okre lonych warunków przyrodniczych (ukształtowanie, nachylenie stoku, zaleganie pokrywy nie nej itd.), dlatego te nie ka dy teren nadaje si do uprawiania tego sportu. W województwie l skim istniej dobre warunki dla narciarstwa zjazdowego. Głównie na obszarze:
- Beskidów: Szczyrk, Wisła, Ustro , Korbielów, Brenna, Istebna, Koniaków, Zwardo , Bielsko-Biała, Jaworze, Mi dzybrodzie ywieckie, Milówka, Rajcza, Rycerka, Sól, winnaPrzył ków, Ujsoły, W gierska Górka, ywiec, abnica.
- Jury Krakowsko-Cz stochowskiej: Morsko.
- w Bytomiu - sztuczny stok.
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Rysunek 27. Obszary wyst powania i mo liwo ci rozwoju narciarstwa zjazdowego.
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Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka narciarska (sport i rekreacja zimowa)

Rodzaj
aktywno ci

Narciarstwo rekreacyjne
Narciarstwo wyczynowe (obozy
sportowe)
Snowboard

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

• Szeroki przedział
wiekowy, przewaaj osoby młode
16-35 lat, pochodz ce z du ych
miast.
• Narciarstwo rekreacyjne uprawiane raczej w
grupach znajomych, rzadziej w
parach, coraz cz ciej całe rodziny.
Wyjazdy w grupach wiekowych

-

• Krótki sezon grudzie – marzec,
głównie ferie i
urlop w okresie
zimowym.
• rednia długo
pobytu do 7 dni.
• Wyjazdy weekendowe i jednodniowe.
Pobyty do 14 dni.

-

Zdrowie
Kondycja
Aktywny wypoczynek
Rozrywka, relaks
Oderwanie si
od codziennoci
Podniesienie
kondycji.
Ch rywalizacji.
Kontakty towarzyskie

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost zainteresowania mieszka ców Aglomeracji Górno l skiej, Rybnika, Cz stochowy, Krakowa i innych miast poło onych w odległo ci do 2 godzin jazdy samochodem, jednodniowymi przyjazdami na narty, głównie podczas weekendów.
Wzrost zainteresowania sp dzeniem w Szczyrku urlopu zimowego (5-14 dni) przez turystów z całego kraju, ze szczególnym uwzgl dnieniem stolicy oraz województw: l skiego, małopolskiego i łódzkiego.
Wzrost liczby przyjazdów w Beskidy narciarzy pocz tkuj cych i rednio zaawansowanych, poszukuj cych dobrych warunków do nauki i jazdy rekreacyjnej, oraz do wiadczonych narciarzy, poszukuj cych bardzo dobrych warunków i tras o du ej trudno ci.
Wzrost zainteresowania sztucznymi stokami np. Such Gór w Bytomiu mieszka ców
Aglomeracji Górno l skiej oraz innych miejscowo ci dla których czas dojazdu do tego
o rodka nie przekracza pół godziny.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•

•
•

Promocja przyjazdów długoterminowych oraz kilkudniowych (w tygodniu) do o rodków
narciarskich oraz dalsze ró nicowanie cen biletów w tygodniu i w weekendy oraz w
okresie ferii, celem podnoszenia konkurencyjno ci i uatrakcyjnienia oferty.
Zorganizowanie zintegrowanej informacji turystycznej dost pnej on-line tak e poprzez
Internet, umo liwiaj cej rezerwacj noclegów w o rodkach sportów zimowych, skupiaj ce oferty wszystkich lub przynajmniej wi kszo ci oficjalnie działaj cych kwaterodawców, rezerwacji karnetów na wyci gi narciarskie a tak e informacji o dodatkowych
atrakcjach w danej miejscowo ci oraz o aktualnych warunkach narciarskich.
Zorganizowanie spójnego systemu szkół narciarskich, w tym tak e dla narciarzy dobrze
je d cych oraz wypo yczalni sprz tu wyposa onych w najnowocze niejsze modele
czołowych producentów.
Dokonanie ewidencji i kategoryzacji istniej cej bazy noclegowej w miejscowo ciach
oferuj cych mo liwo uprawiania narciarstwa zjazdowego.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zwi kszenie zainteresowania touroperatorów ofert Szczyrku, Wisły i innych miejscowo ci w Beskidach.
Wyja nienie i zako czenie sporów i konfliktów, w szczególno ci w Szczyrku zwi zanych z własno ci gruntów i skutkuj cych grodzeniem tras.
Rozbudowanie oferty usług towarzysz cych oraz imprez kulturalnych i sportowych w
o rodkach narciarskich.
Podtrzymywanie wizerunku Szczyrku jako wiod cego o rodka narciarskiego w Polsce.
Integracja potencjału turystycznego o rodków narciarskich np. Szczyrku i Brennej,
Rewitalizacja o rodka w Szczyrku poprzez stworzenie jednego o rodka narciarskiego,
obj tego jednym karnetem np. na bazie COS, GON i pozostałych wła cicieli pojedynczych wyci gów.
Uruchomienie regularnie kursuj cych skibusów przewo cych bezpłatnie turystów z
parkingu i obiektu zakwaterowania do wyci gów i mi dzy wyci gami.
Modernizacja i podniesienie standardu tras i wyci gów narciarskich m.in. poprzez
wprowadzenie sztucznego za nie ania, zastosowania ratraków, o wietlenia na stokach, oraz w miar mo liwo ci wydłu enie stoków zjazdowych.
Przygotowanie np. w Szczyrku i innych miejscowo ciach tras (jednej/dwóch) do wieczornych zjazdów oraz do jazdy całorocznej (maty igielitowe).
Rozwi zanie w Korbielowie problemów zwi zanych z ochron przyrody poprzez znalezienie rozs dnego kompromisu z organizacjami ekologicznymi.
Poprawienie dost pno ci komunikacyjnej poszczególnych o rodków narciarskich: dbało o dobry stan dróg dojazdowych, budowa i rozbudowa parkingów, a tam gdzie nie
mog one zaistnie bezpo rednio przy dolnej stacji (np. Sto ek, Poniwiec), stworzenie i
doskonalenie systemu bezpłatnego dowozu turystów do wyci gów oraz wprowadzenie
skibusów wo cych turystów mi dzy poszczególnymi o rodkami.
Udro nienie o rodków sportów zimowych w okresie zimowym poprzez budow du ych
parkingów przy i przed wjazdem do miasta.
Promowanie Morska w ród mieszka ców najbli szych okolic (głównie Zawiercia, Myszkowa), celem zach cenia ich do przyjazdów w dni powszednie, w godzinach popołudniowych, a tak e w ród mieszka ców Cz stochowy i jej okolic.
Współpraca o rodka narciarskiego w Bytomiu ze l sk Kolej W skotorow , celem
ł czenia atrakcji: przejazdu zabytkowym poci giem, jazdy na nartach i pobytu nad jeziorem (Zalew Nakło-Chechło).
Tworzenie o rodków narciarskich na sztucznych stokach w aglomeracjach miejskich, w
tym na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu cej sportom zimowym i aktywnej rekreacji poza sezonem zimowym.

5.3. Cel: Utworzenie odpowiednich warunków dla narciarstwa biegowego
W Beskidach w okolicach Szyndzielni-Klimczoka, Kubalonki-Istebnej, Zaolzia, Doliny Straconki, Koniakowa-Jaworzynki wyst puj atrakcyjne stoki o ograniczonym nachyleniu, umo liwiaj ce wyznaczenie tras biegowych zakre laj cych p tle, zró nicowanych pod wzgl dem
trudno ci i długo ci, do pokonania w czasie od 1 do 8 godzin. Prowadziłyby one przez atrakcyjne widokowo i przyrodniczo tereny.
W północnej cz ci województwa (powiaty: zawiercia ski, myszkowski, cz stochowski,
kłobucki, lubliniecki i tarnogórski) mo na przygotowa trasy o umiarkowanej długo ci (ok. 5
km), zapewniaj ce mo liwo wyboru spo ród kilku wariantów.
W przypadku tworzenia nowych dłu szych tras, wa ne jest wyposa enie ich w punkty gastronomiczne. Trasy powinny mie pocz tek przy parkingach b d stacjach kolei linowej. Przy
punktach startowych nale y równie zlokalizowa obiekty gastronomiczne, wypo yczalnie
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sprz tu, a docelowo - tak e punkty nauki poruszania si na nartach biegowych oraz plansze z
wyra nie zaznaczonym przebiegiem tras. Obecnie takie trasy na terenie województwa jeszcze
nie funkcjonuj , a z powodu braku technicznej mo liwo ci pobierania opłat za korzystanie z
nich, ich wyznaczeniem i utrzymaniem musiałyby zaj si władze lokalne, traktuj c to jako
element podnosz cy atrakcyjno turystyczn gminy. Ze wzgl du na mał obecnie popularno narciarstwa biegowego w Polsce, nale y podj działania promocyjne i utworzenie kilku
wzorcowo zagospodarowanych tras (kilku tras w Beskidzie l skim, ywieckim, Małym i w
cz ci północnej województwa).
Obszary wyst powania i predestynowane:
W zasadzie narciarstwo biegowe mo na uprawia prawie wsz dzie. Jednak e o jego atrakcyjno ci decyduj dodatkowe czynniki: lesisto , zró nicowane ukształtowanie, przygotowanie
odpowiednich tras. W regionie takie warunki zapewniaj głównie powiaty: cieszy ski, ywiecki,
bielski, pszczy ski, zawiercia ski, myszkowski, cz stochowski, kłobucki, lubliniecki i tarnogórski.
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Rysunek 28. Obszary wyst powania i mo liwo ci rozwoju narciarstwa biegowego.
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Segmentacja rynku
Typ turystyki

Rodzaj aktywno ci

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

Narciarstwo
biegowe

Turystyka aktywna, czynna, uprawiana po wyznaczonych trasach.

• Młodzie szkolna.
• M czy ni w
wieku 18 –55 lat.
• Tury ci sp dzaj cy urlopy w górach, nie umiej cy
je dzi na nartach
zjazdowych.
• Młode mał e stwa z dzie mi nastawione na aktywne sp dzenie
ferii zimowych.
• Indywidualny turysta – krajoznawca.

• Zwi kszenie wydolno ci fizycznej.
• Obcowanie z natur i mo liwo ci
poznania terenów
atrakcyjnych przyrodniczo.
• Motywacje kulturalne-towarzyskie.
• Nawi zanie nowych kontaktów interpersonalnych
( rodowiskowych).
• Ch rywalizacji
sportowej w formie
zawodów, konkursów.
• Wypoczynek, relaks, odpr enie.
• Ch poprawy
statusu społecznego (subiektywne
potrzeby akceptacji).

• Aktywno sportowa skupiona na
sezonie zimowym.

Prognozy i trendy w turystyce:
Rosn ca popularno narciarstwa biegowego.
Wzrost wiadomo konieczno ci uprawiania sportu.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
• Wyznaczenie tras narciarstwa biegowego, w tym wykorzystanie tras rowerowych.
• Tworzenie infrastruktury dodatkowej w tym gastronomicznej w pobli u tras narciarskich.
• Organizowanie wypo yczalni sprz tu dla narciarzy biegowych.
• Oznaczenie dojazdu z wi kszych miast i głównych dróg do punktów startowych.
• Organizowanie amatorskich zawodów sportowych w narciarstwie biegowym.
• Wspieranie powstawania szkolnych klubów i sekcji narciarstwa biegowego.
• Intensyfikowanie promocji i skoncentrowanie si na propagowaniu w ród mieszka ców
województwa narciarstwa biegowego oraz utworzenie dobrych tras dla tej formy sportu.
• Zach canie, przy udziale regionalnych mediów, do uprawiania narciarstwa biegowego
poza przygotowanymi trasami, z wykorzystaniem szlaków turystyki pieszej.
• Opracowanie broszur prezentuj cych poszczególne trasy, które b d dost pne w
punktach informacji turystycznej oraz zał czane do dodatków turystycznych gazet lokalnych i regionalnych.
• Ł czenie otwarcia tras narciarskich z imprezami sportowo-kulturalnymi.
• Przekonanie i zach cenie mieszka ców miejscowo ci, w których powstaj trasy, do
uprawiania narciarstwa biegowego.
• Przeszkolenie i zatrudnienie odpowiedniej kadry instruktorskiej obsługuj cej zarówno
kluby/sekcje uczniowskie, jak i turystów.
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5.4. Cel: Rozwój i popularyzowanie górskiej turystyki rowerowej
W Beskidach kolarze górscy wykorzystuj zwykle szlaki piesze. Nie jest to rozs dne rozwi zanie, gdy tury ci piesi nara eni s na niebezpiecze stwo i zmuszeni zbacza z drogi, by
ust pi miejsca rowerzystom. Dla turystów-kolarzy wytyczono wiele tras w Beskidach, a tak e
na obszarze Wy yny Krakowsko-Cz stochowskiej.
W województwie l skim nale y zmierza do utworzenia sieci zró nicowanych i ł cz cych
si ze sob tras rowerowych, zapewniaj cych bezpiecze stwo zarówno rowerzystom, jak i innym turystom. D y nale y do rozdzielenia szlaków turystyki pieszej i rowerowej. Sie tras
powinna umo liwia turystom zarówno odbywanie krótkich, nie wymagaj cych wielkiego wysiłku przeja d ek, jak i długich, całodniowych, a nawet kilkudniowych wypadów dla do wiadczonych kolarzy. cie ki musz by dobrze oznakowane, z wyra n map ich przebiegu w ka dym punkcie startowym i na wi kszo ci skrzy owa . W okolicy powinny by umiejscowione i
łatwo osi galne: punkty gastronomiczne, baza noclegowa i wypo yczalnie rowerów, a dost p
do punktów startowych ze stacji kolejowych i parkingów winien by nieskomplikowany.
Obszary wyst powania i predestynowane:
O atrakcyjno ci turystyki rowerowej górskiej decyduj warunki przyrodnicze. Do najistotniejszych nale y rze ba terenu. Wa nym elementem jest tak e lesisto . Takie warunki zapewniaj :
- Obszar Beskidów ( l skiego, ywieckiego, Małego, redniego) - powiat ywiecki oraz
gminy: Jasienica, Jaworze, Buczkowice, Kozy, Por bka, Wilkowice i miasto Szczyrk w
powiecie bielskim, miasto Bielsko-Biała oraz gminy Brenna, Goleszów, Istebna i miasta
Ustro , Wisła w powiecie cieszy skim.
- Wy yna Krakowsko-Cz stochowska - powiaty cz stochowski, myszkowski, zawiercia ski i b dzi ski.
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Rysunek 29. Obszary wyst powania i mo liwo ci rozwoju turystyki rowerowej górskiej.
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Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka rowerowa górska

Rodzaj aktywno ci
• Aktywno ruchowa wymagaj ca du ej sprawnoci fizycznej, odwagi, wytrzymałoci.
• Jazda na specjalnym rowerze
po wyznaczonych
drogach, cie kach i szlakach turystycznych w górach, o ró nej skali
trudno ci.

Rodzaj turysty
• Tury ci w ró nym
wieku, przewaga
ludzi młodych (12
–50 lat).
• Wi kszo stanowi m czy ni.
• Tury ci indywidualni oraz rodziny
sp dzaj ce urlopy
w górskich o rodkach wczasowych.

Motywacje
• Sport, rywalizacja, ch sprawdzenia swoich
mo liwo ci.
• Doznanie mocnych wra e .
• Poczucie przynale no ci do specyficznej grupy wyró niaj cej si
strojem, wyposaeniem, sprz tem.

Czas pobytu
• Od wczesnej wiosny do pó nej jesieni
• Nasilenie w
weekendy i wakacje.

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost liczby mieszka ców Aglomeracji Górno l skiej i całego województwa
przyje d aj cych na 1 – 3 dni z własnym rowerem w Beskidy i na teren Wy yny
Krakowsko-Cz stochowskiej.
Go cie przebywaj cy dłu ej w Beskidach w innych celach coraz cz ciej korzystaj z
dodatkowej atrakcji w postaci tras rowerowych, u ywaj c wypo yczonego sprz tu podczas dłu szych pobytów nastawionych na inne formy sp dzania czasu.
Wzrost zainteresowania turystyk rowerow w ród młodych osób, tak e w ród rodzin z
dzie mi oraz innych grup wiekowych.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•
•
•
•
•

Zwi kszenie dbało ci o utrzymanie istniej cych szlaków rowerowych.
Utworzenie i oznakowanie nowych tras rowerowych, poł czonych tak e z istniej cymi
ju trasami.
Prezentowanie i promocja atrakcyjnych tras rowerowych w Beskidach i Wy ynie Krakowsko-Cz stochowskiej.
Utworzenie wypo yczalni rowerów w głównych miejscowo ciach turystycznych.
Organizowanie w górach, przy udziale organizacji społecznych, klubów i zakładów pracy, dobrze przygotowanych imprez dla turystów rowerowych.
Przygotowanie mapy precyzyjnie pokazuj cej wszystkie cie ki rowerowe w Beskidach
i Wy ynie Krakowsko-Cz stochowskiej.
Zapewnienie ułatwie w przewozie rowerów poci gami regionalnymi i komunikacj autobusow .

5.5. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki rowerowej krajoznawczej
Przez województwo l skie przebiega wiele tras rowerowych m.in:
• Europejska Trasa Rowerowa z Middelburga do Odessy (Jastrz bie-Zdrój, Strumie ,
Pszczyna, Mied na),
• Szlak Euroregion l sk Cieszy ski,
• Szlak Orlich Gniazd, licz cy 190 km (Wy yna Krakowsko-Cz stochowska).
Wiele kilometrów cie ek czy tras rowerowych powstało w miastach i ich okolicach (w tym
np.: w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Mikołowie, ywcu, Tychach, Jaworznie, Pszczynie,
Rybniku, Wodzisławiu l skim).
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Aby województwo l skie stało si bardziej atrakcyjne dla turystów-kolarzy i mieszka ców
przemieszczaj cych si za pomoc rowerów, konieczna jest dalsza rozbudowa sieci dobrze
przygotowanych i oznakowanych dróg rowerowych, ł cz cych ze sob najwa niejsze atrakcje
turystyczne województwa i główne miejscowo ci oraz poł czonych z podobnymi szlakami w
innych województwach, a tak e - z mi dzynarodowymi. Wzdłu tras winna si znajdowa baza
gastronomiczna przystosowana do potrzeb rowerzystów oraz mapy obrazuj ce przebieg szlaków na wszystkich skrzy owaniach dróg rowerowych i w centrach miast. W pobli u dworców i
stacji kolejowych nale y zlokalizowa parkingi, przystosowane do potrzeb zmotoryzowanych
rowerzystów. Konieczne jest wyra ne oddzielenie oznakowanych tras rowerowych od jezdni i
chodników w miastach.
Obszary wyst powania i predestynowane:
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Segmentacja rynku
Typ turystyki
Rowerowa nizinna

Rodzaj aktywno ci
• Jazda na rowerze po okre lonych
trasach, cie kach.
• Turystyka aktywna.
• Turystyka poł czona z krajoznawstwem.

Rodzaj turysty
• Rodziny z dzie mi.
• Młodzie szkolna
oraz studenci.
• Emeryci i rencici.
• Rowerzy ci
uprawiaj cy t
form turystyki
wyczynowo.
• Grupy przyjaciół i
znajomych.
• Wycieczki szkolne.
• Tury ci zagraniczni zorganizowani i indywidualni.

Motywacje
• Rekreacja, aktywne sp dzanie
wolnego czasu.
• Utrzymanie kondycji.
• Spotkania towarzyskie.
• Poznanie nowych
miejsc/zwiedzanie.

Czas pobytu
• Weekendy.
• Czas wolny po
zaj ciach szkolnych, po pracy.
• Wakacje lipiec –
wrzesie .

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost zainteresowania turystyk rowerow w ród krajowych i zagranicznych turystów
goszcz cych w Polsce.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•
•
•
•

Promowanie powstaj cych tras rowerowych.
Rozbudowa sieci transgranicznych sieci rowerowych.
Wydanie broszury prezentuj cej wojewódzk sie tras rowerowych i kilku innych, bardziej szczegółowych, pokazuj cych wybrane jej fragmenty oraz udost pnienie ich w
miejskich i gminnych punktach informacji turystycznej.
Organizowanie jedno- i kilkudniowych, otwartych imprez turystyczno-kolarskich.
Przystosowanie obiektów gastronomicznych do potrzeb rowerzystów.
Wi ksza dbało o utrzymanie istniej cych odcinków tras le nych.
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•
•

Przygotowanie i wyznaczenie nowych tras rowerowych, ł cz cych si z ju istniej cymi, w tym z wykorzystaniem zlikwidowanych traktów kolejowych.
Pełne odizolowanie ruchu rowerowego od samochodowego i pieszego w miastach.

5.6. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki wodnej
Turystyka eglarska cieszy si w regionie l skim du popularno ci . W województwie
jest wiele miejsc, gdzie mo na j uprawia . Do najcz ciej odwiedzanych akwenów nale :
Jezioro ywieckie, Mi dzybrodzkie i Czanieckie, zbiornik Paprocany w Tychach, Zalew Imieli ski, zbiorniki Poraj i Blachownia w okolicach Cz stochowy, Jezioro Pławniowickie niedaleko
Gliwic.
Ze wzgl du na odosobnienie poszczególnych zbiorników wodnych województwa, rozwijana
mo e by wył cznie jednodniowa turystyka eglarska, polegaj ca najcz ciej na przyje dzie
nad jezioro na jeden dzie i wypo yczeniu aglówki, lub dłu szym pobycie i codziennym wypo yczaniu sprz tu. Zachodzi zatem potrzeba istnienia wypo yczalni wyposa onych w sprz t
pływaj cy o ró nych parametrach, dobrze rozwini tej bazy gastronomicznej i noclegowej
wzdłu linii brzegowej oraz odpowiednio rozmieszczonych parkingów.
Turystyka kajakowa równie mo e rozwija si w województwie l skim, aczkolwiek nie ma
dla niej wiele atrakcyjnych terenów. Uprawiana jest głównie na rzekach: Warcie, Liswarcie, Pilicy, Białej Przemszy.
Nurkowanie podwodne - głównym o rodkiem, maj cym znaczenie mi dzynarodowe jest
O rodek Sportów „Orka” w Jaworznie. W o rodku tym odbywaj si szkolenia, zawody oraz
pokazy. O rodek „Orka” wraz z o rodkiem „Sosina” oraz odrestaurowanymi obiektami byłych
zakładów dolomitowych maj w przyszło ci tworzy Park Północny w Jaworznie, miejsce rekreacji dla mieszka ców i rozrywki dla odwiedzaj cych go ci.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Na obszarze województwa l skiego wyst puje kilka zbiorników zaporowych, umo liwiaj cych
uprawianie sportów wodnych, s tak e zbiorniki powstałe w wyniku zalania terenów poeksploatacyjnych. Do obszarów predystynowanych do rozwoju turystyki wodnej zaliczy mo na
obszary le ce wokół m.in.: Jeziora ywieckiego, Jeziora Mi dzybrodzkiego, Jeziora Pławniowickiego, Jeziora Dzier no, zalewu „Sosina” w Jaworznie, zbiornika Pogoria, zbiornika Rybnickiego, Jeziora Przeczyckiego, zbiornika Nakło-Chechło, zbiornika Poraj, zbiornika Blachownia,
Jeziora Paproca skiego w Tychach oraz rzek: Warta, Liswarta, Pilica, Biała Przemsza, Przemsza, Mała Panew.
W ograniczonym zakresie lub wył czone z tego typu działalno ci s akweny Jeziora Czanieckiego, zbiornika Goczałkowickiego, zbiornika Imieli skiego (Dzie kowice), zbiornika Kozłowa
Góra ze wzgl du, i s one obj te ochron sanitarn . W Europie akweny tego typu s udost pniane do celów rekreacyjnych, jednak e tylko do uprawiania okre lonych form.
W województwie l skim Polski Zwi zek eglarski uzyskał zezwolenie na uprawianie (w ograniczonym stopniu) eglarstwa na wodach zbiornika Goczałkowickiego, (podobnie jak w województwie małopolskim na zbiorniku Dobczyckim).
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Rysunek 30. Główne obszary wyst powania i mo liwo ci rozwoju turystyki wodnej.
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Segmentacja rynku
Typ
turystyki

Turystyka
wodna

Rodzaj aktywno ci

Rodzaj turysty

Motywacje

Czas pobytu

• eglarstwo
• Windsurfing

• Ludzie lubi cy sp dza aktywnie czas.
• Posiadaj cy odpowiednie kwalifikacje
(patent).
• Tury ci w ró nych
grupach wiekowych.
• Rodziny sp dzaj ce
aktywnie czas wolny.

• Aktywna rekreacja
w ciszy i spokoju.
• Ch rywalizacji.
• Spotkania w gronie znajomych.
• Poszukiwanie
wra e .

• Weekendy (1,5 –
3 dni).
• Urlopy letnie (7 –
14 dni).
• Dni wolne od
pracy (1 dzie ).

• Kajakarstwo

• Tury ci aktywnie sp dzaj cy czas wolny.
• Turysta w wieku 16 –
50 lat.
• Aktywnie sp dzaj cy
czas wolny.

• Aktywna rekreacja.
• Ch rywalizacji.
• Dbanie o sprawno fizyczn .
• Spotkania towarzyskie.

• Ludzie poszukuj cy
wra e .
• Tury ci maj cy odpowiednie kwalifikacje.
• Tury ci głównie w
wieku 18 – 45 lat.

• Poznawanie l skich akwenów.
• Uzyskanie uprawnie i patentów.
• Fotografowanie
podwodne.
• Spotkania towarzyskie.

• Dni wolne od
pracy.
• Wypoczynek
weekendowy.
• Dni wolne od
pracy.
• Wypoczynek wakacyjny.
• Cały rok (ograniczenia w czasie
zimy).
• Weekendy.
• Dni wolne od
pracy.
• Wypoczynek
urlopowy (od 7 do
14 dni).

• Motorowodna
• Narty wodne

• Nurkowanie

Prognozy i trendy w turystyce:
Wzrost zainteresowania turystyk
eglarsk i innymi sportami wodnymi, zwłaszcza
w ród mieszka ców województwa, zamieszkuj cych tereny oddalone do godziny jazdy
samochodem od poszczególnych zbiorników.
Turystyka eglarska b dzie coraz bardziej popularna w ród wszystkich segmentów
wiekowych, a zwłaszcza w ród osób młodych.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizowanie imprez i inne formy anga owania lokalnych i regionalnych mediów w
promocj eglarstwa.
Prezentowanie oferty poszczególnych o rodków oraz kierowanie jej bezpo rednio do
ró nego rodzaju klubów i stowarzysze eglarskich.
Tworzenie wypo yczalni sprz tu pływaj cego i podwy szanie jego standardu.
Przeprowadzenie waloryzacji rzek województwa l skiego pod k tem mo liwo ci
uprawiania kajakarstwa turystycznego.
Okre lenie chłonno ci i pojemno ci turystycznej dla wszystkich o rodków sportów
wodnych.
Budowa pomostów do cumowania w atrakcyjnych miejscach zbiorników wodnych (wyspy, zatoki).
Budowa i rozbudowa parkingów oraz lepsze oznakowanie dojazdu.
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportów wodnych oraz aktywnych form rekreacji
przywodnej.
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•
•
•
•

Rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej nad akwenami.
Rozwój i modernizacja sezonowej infrastruktury gastronomicznej nad zbiornikami
wodnymi.
Budowa basenów k pielowych, w tym wykorzystuj cych wody geotermalne.
Rozwój infrastruktury zapewniaj cej prawidłowe warunki sanitarne dla ludno ci wykorzystuj cej obiekty do celów rekreacyjnych.

5.7. Cel: Rozwój i upowszechnianie turystyki konnej
Coraz bardziej popularne staje si wypoczynek i rekreacja poł czone z uprawianiem hippiki. Znaczna liczba gmin w województwie l skim oferuje t form aktywnego wypoczynku. W
niektórych o rodkach turystyki konnej organizowane s liczne imprezy, np. pogo za lisem, kuligi czy szukanie kwiatu paproci na Pustyni Bł dowskiej w noc Kupały. Z roku na rok przybywa
szlaków turystyki konnej; do najwa niejszych przebiegaj cych przez województwo l skie nale :
• Szlak Transbeskidzki, licz cy 600 km,
• Transjurajski Szlak Konny (z Nielepic pod Krakowem do Cz stochowy), licz cy 250 km.
Rozwój turystyki konnej jest uwarunkowany przygotowaniem i zatrudnieniem odpowiedniej
kadry. W województwie l skim pracuje około 230 przodowników, wiadcz cych usługi w tej
dziedzinie.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Turystyka konna w postaci ro nych form wyst puje i rozwija si na obszarze całego województwa l skiego. Niektóre jej formy, jak np. nauka jazdy, rekreacyjne i krajoznawcze przeja d ki na koniu lub w bryczce (saniach) prowadzone s w wielu gospodarstwach agroturystycznych, a wi c rozwijaj si na obszarach wiejskich i obszarach wiejskich o zurbanizowanym charakterze. Tak e na obrze ach miast tworzone s o rodki je dzieckie, które oprócz
standardowych form rekreacji konnej oferuj hippoterapi . Na obszarze południowym polityki
rozwoju województwa l skiego oraz w rejonie północno-zachodnim obszaru północnego polityki rozwoju województwa l skiego wyst puj atrakcyjne walory turystyczne do tworzenia
stanic i organizowania rajdów konnych.
Segmentacja rynku

Typ turystyki
Turystyka konna

Rodzaj aktywno ci
Jazda konna.
Wycieczki konne.
• Wycieczki krajoznawcze bryczkami.
• Rajdy konne.
• ' 0
•
•

•

!

Rodzaj turysty
• Osoby niepełnosprawne, dzieci
specjalnej troski.
• Ludzie preferuj cy kontakt z natur .
• Osoby w wieku
poni ej 50 lat.
• Młodzie .
• Ludzie zainteresowani zawodami
zwi zanymi z jazd konn i aukcjami koni.

Motywacje
• Rehabilitacja.
• Zdrowie, relaks.
• Poznanie okolicy.
• Aktywne sp dzanie czasu wolnego.
• Nauka jazdy
konnej.
• Opieka i kontakt
ze zwierz tami.

Czas pobytu
• Turystyka sezonowa, od kwietnia
do pa dziernika.
• Sporadyczne organizowanie kuligów zim , przede
wszystkim dla
dzieci.
• Wypoczynek wakacyjny w gospodarstwach agroturystycznych.
• Weekendy.
• Wypoczynek codzienny dłu szy.

Prognozy i trendy w turystyce:
Turystyka konna w formie w drówek krajoznawczych zyskuje coraz wi ksz popularno .
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Uprawianie turystyki konnej wymaga od uczestników odpowiedniego przygotowania,
dlatego te b d powstawa o rodki je dzieckie zarówno w miastach, jak i na terenach
wiejskich.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
• Podj cie działa promocyjnych, w tym opracowanie i wydanie folderu prezentuj cego
l skie szlaki turystyki konnej oraz broszury poszerzaj cej informacj na temat turystyki konnej w województwie.
• Adaptacja wybranych obiektów na potrzeby wiadczenia usług dla turystów konnych.
• Wyznaczenie nowych szlaków turystyki konnej omijaj c zwarte kompleksy le ne np.
prowadz c je ich skrajem oraz poł czenie ju istniej cych szlaków.
• Rozwój istniej cych i powstanie nowych stadnin, zwłaszcza oferuj cych tzw. hotele dla
koni.
• Tworzenie i modernizacja o rodków je dzieckich dysponuj cych m.in. krytymi uje d alniami oraz trasami jazdy terenowej.
• Propagowanie turystyki je dzieckiej i wskazywanie na jej cele krajoznawcze, zdrowotne, profilaktyczne i lecznicze.
• Skoncentrowanie promocji na członkach stowarzysze i klubów je dzieckich oraz masowa, ł cz ca elementy promocji poszczególnych miejsc z popularyzacj samej dyscypliny – je dziectwa.
• Rozwój usług dodatkowych zwłaszcza dla turystów pocz tkuj cych, a tak e tworzenie
punktów zajmuj cych si sprzeda lub wypo yczaniem sprz tu je dzieckiego.
5.8. Cel: Utworzenie warunków do uprawiania sportów ekstremalnych i innych
Wspinaczka skałkowa jest bardzo popularna w ród młodzie y akademickiej i licealnej. Na
terenie województwa działa wiele klubów i szkółek wspinaczkowych. Bardzo dobre warunki do
uprawiania tego sportu oferuje Wy yna Krakowsko-Cz stochowska. Na skałach: Podlesickich,
Rz dkowickich, Kroczyckich odbywaj si zawody wspinaczkowe; s to tak e tereny bardzo
atrakcyjne turystycznie dla innych form.
Buldering - to namiastka wspinaczki skałkowej. Wspinaczka sportowa na niewielkich wysoko ciach. Zwykle buldering uprawiany jest na sztucznych obiektach, ró nego rodzaju naturalnych cianach, a nawet budowlach. Wspinaczka na sztucznych cianach mo e si rozwija
równie w miastach. Dobre warunki dla tej formy sportu mo na utworzy na niektórych obiektach poprzemysłowych (hale, magazyny itp.). W niektórych miastach powstały ju sztuczne
ciany wspinaczkowe (w tym np. w Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, Tychach, Jaworznie,
Cz stochowie).
Wspinaczka jaskiniowa b d ca odmian wspinaczki uprawiana przez wyspecjalizowane
grono turystów. W województwie l skim mo na j uprawia w Beskidach (okolice Szczyrku) i
na Wy ynie Krakowsko-Cz stochowskiej (okolice Olsztyna, Smolenia, Złotego Potoku).
Bungee-jumping - skok na linie to forma zaliczana do sportów ekstremalnych, chocia
mo na j uwa a za swego rodzaju rozrywk . W województwie l skim do tego celu wykorzystywany jest most w Oczkowie koło ywca, a tak e skocznia w Rudnikach koło Cz stochowy.
Do uprawiania skoków na linie mo na wykorzysta niektóre wie e wyci gowe zlikwidowanych
kopal .
Szybownictwo i lotnictwo sportowe maj dług tradycj , uprawiane s na lotniskach aeroklubów:
- bielskiego (Bielsko-Biała – Aleksandrowice),
- cz stochowskiego (Rudniki k/Cz stochowy),
- katowickiego (Katowice – Muchowiec),
- gliwickiego (Gliwice – Trynek) oraz
na lotniskach w Rybniku i Mi dzybrodziu ywieckim.
Paralotniarstwo – to jeden z najpopularniejszych sportów powietrznych w ostatnim czasie.
Zdobywa ono popularno dzi ki kilku walorom: jest przyjazne rodowisku, poniewa latanie
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odbywa si bez nap du silnikowego, do startu wymagane jest wzniesienie, sprz t jest składany i mo na go przewozi . Odpowiednie dla turystów-paralotniarzy tereny znajduj si :
• na Górze ar, niedaleko zbiornika ywieckiego,
• na Skrzycznem i Ochodzity w Beskidach,
• w rejonie Olsztyna, Kluczy i Góry Siewierskiej na Wy ynie Krakowsko-Cz stochowskiej,
• Górze Chełm – Godziszów – Gmina Goleszów.
Jazda samochodami terenowymi oraz czterokołowymi motocyklami Quad uprawiana jest z
zastosowaniem ró nych zasad i regulaminów. Jedn z atrakcyjniejszych jest forma, polegaj ca na pokonywaniu wertepów i bezdro y. Im trudniejsze warunki, tym impreza ciekawsza i interesuj ca.
Imprezy urz dzane s zazwyczaj na terenach górskich, jednak e trudno to pogodzi z
ochron przyrody i walorów turystycznych. Kompromisowym i dobrym rozwi zaniem byłoby
zagospodarowanie pokopalnianych hałd i stworzenie tam odpowiednich warunków do jazdy
samochodami terenowymi oraz czterokołowymi motocyklami. W województwie l skim nie
brak takich obszarów.
Szkoła przetrwania (survival). Na obszarze województwa l skiego wyst puj tereny
szczególnie predestynowane do uprawiania survivalu. Niezwykle warto ciowe i wyj tkowe tereny do uprawiania survivalu wyst puj na Pustyni Bł dowskiej. Organizatorzy takich szkół
przygotowali oferty równie dla turystów zagranicznych. Szkoły przetrwania z całej Polski organizuj na terenie Wy yny Krakowsko-Cz stochowskiej obozy szkoleniowe.
Survival najcz ciej jest uprawiany na terenach le nych, górskich, pustynnych. Dogodne
dla tego sportu warunki wyst puj m.in. na obszarach:
• lasów raciborskich,
• lasów pszczy skich,
• Wy yny Krakowsko-Cz stochowskiej.
Paintball. Ten rodzaj sportu powstał przypadkowo i w pierwszej fazie rozwoju nikt chyba
nie przypuszczał, i stanie si tak popularny w ród przedstawicieli ró nych grup wiekowych. W
województwie l skim uprawiany jest na ró nych terenach m.in:
• w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach,
• w lasach Katowic-Ochojca,
• na Pustyni Bł dowskiej,
• w o rodku Paprocany w Tychach,
• w Przeczycach (gmina Mierz cice),
• w Czy owicach (Gmina Gorzyce).
Sport ten ch tnie uprawiany jest w ro nego rodzaju zabudowie, warto zatem przygotowa
jakie mniej znacz ce obiekty przemysłowe (przeznaczone po jakim czasie do rozbiórki) do
uprawiania paintballu.
Biegi na orientacj s od dawna uprawiane przez zorganizowane grupy turystów. Ten
sport, wymagaj cy odpowiedniego przygotowania fizycznego oraz sprz tu w postaci mapy i
kompasu, mo na uprawia wsz dzie: w parkach miejskich, lasach, o rodkach rekreacyjnych.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Ka dy z tych rodzajów aktywno ci sportowej wymaga odpowiednich warunków. Warunki te
spełniaj dla:
- Wspinaczki skałkowej i jaskiniowej: Wy yna Krakowsko-Cz stochowska, powiaty - zawiercia ski, myszkowski i cz stochowski, okolice Szczyrku, Smolenia, Olsztyna, Złotego Potoku.
- Szybownictwa i lotnictwa sportowego: Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice, Rudniki k. Cz stochowy, Rybnik, Mi dzybrodzie ywieckie.
- Paralotniarstwa: Klucze, Olsztyn, Szczyrk, Góra ar, Góra Chełm, Góra Siewierska.
- Survivalu: powiaty - raciborski, pszczy ski, Wy yna Krakowsko-Cz stochowska.

109

Rysunek 31. Główne obszary wyst powania i mo liwo ci rozwoju sportów ekstremalnych
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Segmentacja rynku

Typ turystyki
Sporty ekstremalne

Rodzaj aktywno ci
• Wspinaczka
skałkowa.
• Wspinaczka jaskiniowa.
• Buldering.
• Skoki na linie.
• Szybownictwo i
lotnictwo.
• Paralotniarstwo
• Rajdy samochodowe i motorowe.
• Szkoła przetrwania.
• Paintball
• Biegi na orientacje.

Rodzaj turysty
• Głównie tury ci w
wieku 18 – 45 lat.
• Tury ci o dobrym
stanie zdrowia i
wysokiej sprawnoci fizycznej.

Motywacje
• Doznanie mocnych wra e .
• Sprawdzenie
własnych mo liwoci.
• Ch prze ycia
przygody.
• Potrzeba uzyskania odpowiednich kwalifikacji np.
lotnictwo.

Czas pobytu
• Wyst puje zró nicowanie sezonowe na poszczególne rodzaje aktywno ci.
• Mo na wyró ni
sezon letni i zimowy.
• Niektóre dyscypliny mo na uprawia przez cały
rok.

Prognozy i trendy w turystyce:
Wspinaczka skałkowa i jaskiniowa utrzymaj lub nieznacznie zwi ksz sw popularno (to specyficzne formy turystyki, wymagaj ce odpowiedniego sprz tu i przygotowania).
Wzrost popularno ci bulderingu w ród uczniów szkół rednich i studentów; b dzie on
uprawiany coraz cz ciej na sztucznych obiektach.
Nieco wzro nie zainteresowanie sportami powietrznymi, głównie paralotniarstwem i lotnictwem sportowym.
Zwi ksza si b dzie liczba osób uprawiaj cych survival.
Jazda samochodami terenowymi zyska na popularno ci z uwagi m.in. na trendy w motoryzacji.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
• Zadbanie o rozwój kadrowy i doposa enie techniczne GOPR.
• Przygotowanie i oznaczenie miejsc o przewidywanym wi kszym nat eniu turystyki
ekstremalnej oraz wła ciwe ich zabezpieczenie i regularna kontrola (np. pod wzgl dem
bezpiecze stwa tras wspinaczkowych).
• Podj cie przez stowarzyszenia, zrzeszaj ce miło ników sportów ekstremalnych,
wspólnych działa w zakresie organizacji imprez i instrukta u (mo liwo ł czenia ró nych form sportów ekstremalnych podczas jednego wyjazdu).
• Organizowanie imprez masowych poł czonych z pokazami sportów ekstremalnych.
• Wyznaczenie i przygotowanie w obr bie Wy yny Krakowsko-Cz stochowskiej terenów
do samodzielnego lub zorganizowanego uprawiania sportów ekstremalnych. Tereny te
musz by obj te systemem ratownictwa GOPR Grupa Jurajska.
• Wydanie mapy „Ekstremalna Jura”, prezentuj cej zbiorcz ofert turystyki ekstremalnej
na tym obszarze.
• Waloryzacja Wy yny Krakowsko - Cz stochowskiej pod k tem mo liwo ci uprawiania
poszczególnych form sportów ekstremalnych i wytypowanie miejsc najlepiej si do tego
nadaj cych oraz opracowanie norm prawnych reguluj cych zasady uprawiania sportów
ekstremalnych, tak by wyeliminowa zagro enia dla przyrody i obni anie standardu ycia mieszka ców.
• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu cej uprawianiu sportów ekstremalnych,
oferuj cych równie dodatkowe usługi (instrukta , wypo yczanie sprz tu itd.) turystom
uprawiaj cym sporty ekstremalne.
• Zagospodarowanie i udost pnienie wybranych hałd pokopalnianych i terenów poprzemysłowych i powojskowych np. do organizacji jazdy samochodami terenowymi oraz
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odpowiednie przygotowanie i udost pnienie zwolennikom paintballu odpowiednich terenów i obiektów.
5.9. Cel: Utworzenie produktu markowego - l ska turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna
W województwie l skim jedynie Ustro i Goczałkowice-Zdrój nale do grupy uzdrowisk
statutowych (tzn. takich, których wykaz ustala Rada Ministrów).
Ustro i Goczałkowice-Zdrój, jako jedne z nielicznych miejscowo ci uzdrowiskowych Polski
południowej, zaliczane s do kategorii zdrojowisk borowinowych.
Ustro poło ony jest w dolinie Wisły, u podnó a Beskidu l skiego (w makroregionie: Beskidy Zachodnie), na wysoko ci 260-480 m n.p.m., otoczony jest od wschodu masywem Równicy, a od zachodu Czantorii. Dzielnica uzdrowiskowa usytuowana jest na zachodnich i południowych zboczach Liptowskiego Gronia, poro ni tych lasem wierkowym i bukiem. Ustro
nale y do regionu bioklimatycznego VI („podgórski i górski”). Jest uzdrowiskiem podgórskim i
wyst puje tu typ bioklimatu umiarkowanie bod cowy. Naturalne zasoby lecznicze Ustronia
stanowi termalne wody chlorkowo-sodowo-wapniowe, bromkowe, jodkowe o temp. 280C oraz
torfy lecznicze (czerpane z Zabłocia). Profile lecznicze uzdrowiska to: ortopedyczno-urazowy,
reumatyczny, układu nerwowego, górnych dróg oddechowych, kardiologiczny, naczy obwodowych i otyło ci. W Ustroniu znajduj si tak e strefy, które sprzyjaj klimatoterapii (helioterapii, aeroterapii i kinezyterapii), posiada on dobre warunki solarne i termiczne.
Goczałkowice-Zdrój poło one s w dolinie Wisły (w makroregionie: Kotlina O wi cimska),
na wysoko ci 250-260 m n.p.m. W pobli u znajduje si zaporowy zbiornik wodny - Jezioro Goczałkowickie oraz liczne stawy i starorzecza. Goczałkowice-Zdrój znajduj si w zachodniej
cz ci regionu bioklimatycznego V, najcieplejszego w Polsce, w podregionie o zwi kszonej
bod cowo ci termicznej. Jest to uzdrowisko nizinne, przyjeziorne, wyst puje tu typ klimatu łagodny i okresowo umiarkowanie bod cowy, modyfikowany przez zbiornik wodny i wysoki poziom wód gruntowych. Zaliczane jest do zdrojowisk borowinowych, wyst puj tutaj równie solanki (wody chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, elaziste, borowe). Zło a borowin (torfu
leczniczego) s jednymi z najlepszych w kraju. Profil leczniczy gminy obejmuje choroby narz dów ruchu, reumatyczne, choroby układu oddechowego, neurologiczne (u dorosłych, dzieci)
oraz ortopedyczno-urazowe, a tak e choroby kobiece.
W latach 1998-2002 stopie wykorzystania miejsc noclegowych w uzdrowiskach statutowych zmniejszył si o blisko 10%, a w województwie l skim o 23,5%: w Ustroniu o 23,47% i
Goczałkowicach-Zdroju o 22,34%.
Przyjazdowy ruch turystyczny w uzdrowiskach polskich ma charakter pobytów długoterminowych. W województwie l skim w 2002 roku redni czas pobytu w obiektach turystycznych
wynosił niecałe 4 dni.
Do gmin uzdrowiskowych w województwie l skim najcz ciej z zagranicy przyje d ali
Niemcy, a nast pnie – Holendrzy, jednak w znacznie mniejszej liczbie. Ponad 200 turystów
pochodziło ze Szwecji i Francji. Z innych krajów warto wymieni USA i Wielk Brytani , z których przyje d ało ok. 80 osób.
Pod wzgl dem udzielonych noclegów, Ustro znajdował si na pi tym miejscu w rankingu
gmin uzdrowiskowych, a Goczałkowice-Zdrój na trzydziestym siódmym
Obszary wyst powania i predestynowane:
Do obszarów rozwoju produktu turystyki uzdrowiskowej zaliczy nale y: Ustro , GoczałkowiceZdrój, Jaworze.
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Rysunek 32. Uzdrowiska w województwie l skim.
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Segmentacja rynku
Typ turystyki
Turystyka uzdrowiskowa

Rodzaj aktywno ci
• Zabiegi lecznicze: ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, układu
nerwowego, górnych dróg oddechowych, kardiologiczne, naczy
obwodowych, chorób kobiecych i
otyło ci.
• Klimatoterapii
(helioterapii, aeroterapii i kinezyterapii).
• Umiarkowana aktywno ruchowa
na wie ym powietrzu.
• wiczenia na
cie ce zdrowia i
innych urz dzeniach i obiektach.

Rodzaj turysty
• Kuracjusze przebywaj cy w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach
i prewentoriach
oraz lecz cych si
ambulatoryjnie.
• Tury ciwczasowicze.
• Tury ci zagraniczni głównie z
Holandii i Niemiec
oraz Francji.
• Tury ci najcz ciej powy ej 40
lat.

Motywacje
• Powrót do zdrowia, rehabilitacja.
• Zawarcie nowych
znajomo ci.
• Bli szy kontakt z
natur (sprzyjaj cy
mikroklimat i wody
ródlane).
• Korzystanie z
usług bioterapeutów.
• Poznanie przyrody i kultury.

Czas pobytu
Cały rok

Prognozy i trendy w turystyce:
Tendencje europejskie wykazuj wyra ny wzrost turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej
(opartej na czynnikach uzdrowiskowych).
Wzrost zainteresowania turystyk zdrowotn w ród osób „trzeciego wieku”.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•
•
•

•
•
•

Wyznaczenie okre lonych standardów dla bazy turystycznej i leczniczej (estetyka budynków, sanitariaty, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych).
Podniesienie kwalifikacji kadry turystycznej pracuj cej w uzdrowiskach.
Wdro enie odpowiednich programów promocji i reklamy zewn trznej oraz wewn trznej
uzdrowisk.
Racjonalna współpraca organizacyjnych jednostek turystycznych i uzdrowiskowych z
władzami lokalnymi w celu priorytetyzacji inwestycji komunalnych, uzdrowiskowych i turystycznych.
Poszukiwanie nowych obszarów, miejsc do mo liwego rozwoju turystyki uzdrowiskowej
i zdrowotnej w województwie, w tym na bazie wykorzystania zasobów surowców
uzdrowiskowych, np. ródeł solankowych, geotermalnych, złó borowin, a tak e unikalnych warunków klimatycznych.
Rozbudowanie dodatkowej oferty dla turystów zainteresowanych popraw zdrowia
(cz sto nie oferuje si nic poza noclegiem, wy ywieniem i podstawow usług lecznicz ).
Oznakowanie i zagospodarowanie szlaków turystycznych (szlaki piesze, rowerowe,
narciarskie).
Rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i gastronomicznej w uzdrowiskach.
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•
•

Rozwój i modernizacja infrastruktury słu cej aktywnym formom turystyki i rekreacji w
uzdrowiskach.
Rozwój nowych usług, w tym skierowanych do segmentów nastawionych na profilaktyk i zdrowy wypoczynek, tworzeniem atrakcji dla turystów – kulturalnych, artystycznych, rozbudowa zaplecza diagnostyczno - zabiegowego, rekreacyjnego.

6. Cel strategiczny: Podnoszenie dost pno ci i jako ci wiadczonych usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych
Dla zapewnienia efektywno ci sektora turystyki i rozwoju produktów markowych niezb dne
jest podj cie działa o charakterze wspieraj cym i komplementarnym do wcze niej zaproponowanych. W szczególno ci b dzie si to odnosi do zagadnie zwi zanych z tworzeniem
systemu marketingu regionalnego sektora turystyki. Z zagadnieniem tym nierozerwalnie jest
zatem zwi zane tworzenie zintegrowanego systemu promocji produktów turystycznych regionu, podnoszenia kwalifikacji kadry zajmuj cej si turystyk , organizacj systemu bada marketingowych oraz stworzeniem sieci doradczej dla przedsi biorstw bran y turystycznej.
W przypadku województwa l skiego niezwykle istotne b dzie podj cie aktywnych działa
skierowanych na zmian niekorzystnego dzi wizerunku regionu jako obszaru przemysłowego,
o zdegradowanym rodowisku i nieatrakcyjnego turystycznie, dlatego te , niezb dne b dzie
wykreowanie silnej marki oraz podj cie aktywnych działa promocyjnych, które b d elementem polityki i tworzenia turystycznego wizerunku tego województwa.
Rozwój produktów turystycznych wymaga tak e poprawy stanu technicznego oraz rozbudowy istniej cej infrastruktury technicznej w szczególno ci drogowej oraz ochrony rodowiska.
Działania podj te w tym zakresie powinny zwi kszy dost pno do miejsc atrakcyjnych turystycznie, jak równie ułatwi i przyspieszy przemieszczanie si po regionie.

6.1. Cel: Tworzenie zintegrowanego systemu promocji regionu
Podstawowym celem działa marketingowych obszarów recepcji turystycznej jest zmiana
ich obecnego wizerunku, zwi zanego z postrzeganiem całego województwa jako obszaru
przemysłowego, o zdegradowanym rodowisku i nieatrakcyjnego turystycznie. Wyj tkiem moe tu by jedynie obszar Beskidów i cz ciowo Wy yna Krakowsko - Cz stochowska. Elementem wzmacniaj cym sił oddziaływania nowego wizerunku powinien by krótki slogan i logo,
które z czasem mogłoby by licencjonowane firmom turystycznym, zajmuj cym si obsług turystyki przyjazdowej.
Taka „marka” musi uwzgl dnia istniej ce nazewnictwo, bazuj ce na tradycjach kulturowych i nazewnictwie geograficznym, tak aby wszystkie miejscowo ci w danym rejonie mogły
si z ni identyfikowa , zatem jej wybór wydaje si by zadaniem niezwykle trudnym, ale te
istotnym. Ze wzgl du na brak pewno ci, co do ostatecznych granic poszczególnych rejonów,
które zale ne s od wyboru samorz dów gminnych, nie jest mo liwe wskazanie wła ciwych
nazw „marek” w niniejszym opracowaniu. Pozostaje to wspólnym zadaniem wszystkich jednostek samorz dowych uczestnicz cych w poszczególnych powiatach, do wykonania przy
współpracy ze specjalistami w dziedzinie marketingu, geografii, historii i in. Jedynym wyj tkiem
wydaje si by rejon północno-wschodni, który mo e by w pełni uto samiany z Wy yn Krakowsko-Cz stochowsk , rozpoznawaln dla wi kszo ci krajowych turystów i wywołuj c pozytywne skojarzenia.
Powy sze działania powinny zosta istotnie zmodyfikowane w odniesieniu do dwóch rejonów: południowego i Aglomeracji Górno l skiej. Poniewa obszar Beskidów posiada ju wyrobion mark i wizerunek w ród turystów z całego kraju, konieczne s dla tego rejonu bardziej
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intensywne działania indywidualne. Inny jest tak e cel promocji - nie tyle budowa pozytywnego
wizerunku, co jego podtrzymanie i rewitalizacja oraz bardziej efektywne wykorzystanie gospodarcze du ego ruchu turystycznego, zwłaszcza poprzez przeciwdziałanie jego sezonowo ci.
B dzie to wymagało nie tylko intensywnej promocji, ale i modyfikacji w samym produkcie, poprzez zwi kszenie rangi produktów niewra liwych na zmiany sezonowe (organizacja konferencji i kongresów, nowe wydarzenia kulturalne lub sportowe, poza głównymi sezonami), a tak e
intensyfikacji dystrybucji.
Natomiast odr bno
działa promocyjnych Aglomeracji Górno l skiej wynika przede
wszystkim ze specyfiki produktu turystycznego, adresowanego do okre lonej grupy nabywców.
Zarówno produkt turystki biznesowej, jak i tranzytowej skierowany powinien by głównie do
odbiorców spoza województwa, w tym tak e z zagranicy. Wytwarza to potrzeb bardziej intensywnych, samodzielnych działa promocyjnych poza granicami województwa, tak e poprzez
udział w specjalistycznych imprezach promocyjnych (np. typu Targi Obiektów i Usług Konferencyjno-Szkoleniowych w Warszawie).
Wa nym elementem promocji turystycznej prowadzonej na terenie województwa l skiego,
skierowanej zarówno do jego mieszka ców, jak i przebywaj cych tam turystów, powinna by
regionalna sie informacji. Podstawow jej funkcj ma by umo liwienie uzyskania informacji
w ka dym z punktów - nie tylko o gminie czy miejscowo ci, na terenie której ten punkt si
znajduje - ale tak e o całym województwie, w tym: o bazie turystycznej i aktualnych wydarzeniach, atrakcyjnych dla turystów.
Przyst pienie poszczególnych gmin do sieci powinno odbywa si na zasadzie dobrowolno ci, a wi c uwarunkowane jest odrzuceniem wzajemnych animozji i niekonstruktywnej rywalizacji pomi dzy poszczególnymi jednostkami z terenu województwa. Prawdopodobnie pocz tkowo niektóre tylko gminy zgłosz swój akces do sieci, dlatego bardzo wa ne jest sprawne jej
działanie od samego pocz tku, gdy sukces z pewno ci pomo e przekona niezdecydowanych.
Kluczowym elementem skutecznego funkcjonowania całej sieci jest sprawny przepływ informacji pomi dzy poszczególnymi punktami „it”. Poniewa obok informacji werbalnych równolegle przepływa powinny drukowane materiały promocyjne, niewystarczaj cym rozwi zaniem
jest kontakt wył cznie elektroniczny, cho jego rola jest niezwykle istotna.
Nie nale y przyjmowa zasady, e w ka dej gminie powinien funkcjonowa jeden punkt informacji turystycznej. Mo liwe jest natomiast powoływanie wspólnego punktu przez kilka gmin,
jak te powstanie wi kszej ilo ci punktów w jednej gminie. Wa na jest wła ciwa ich lokalizacja:
powinny powsta w centrach wszystkich wi kszych miast regionu, w miejscach b d cych
punktami rozrz dowymi ruchu turystycznego (głównie przy dworcach kolejowych, autobusowych, lotniskach, parkingach oraz przy głównych trasach przelotowych), a tak e w pobli u
najwa niejszych atrakcji turystycznych.
Szczególn rol powinny pełni punkty „it”. usytuowane w miejscach, w których nast puje
pierwszy kontakt przyje d aj cych do województwa turystów z regionem. Pełniłyby one rol ,
tzw. Welcome Centers i ich zadaniem byłaby promocja i informacja szczegółowa o całym obszarze województwa.
Podstaw skutecznej działalno ci informacyjnej, promocyjnej i dystrybucyjnej jest dobrze
przygotowana strona www, która umo liwiałaby swobodny kontakt z miejscowo ciami na terenie całego województwa, znalezienie potrzebnych informacji i rezerwacj wybranych usług.
Konieczne jest równie , by Regionalna Sie Informacji Turystycznej współuczestniczyła w
ogólnopolskim systemie informacji turystycznej.
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Rysunek 33. Schemat regionalnej sieci informacji turystycznej.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Punkty informacyjne powinny znajdowa si w całym regionie (obejmowa swym zasi giem
obszar całego województwa). W chwili obecnej mo na wskaza przykłady ju działaj cych
podmiotów promuj cych turystyk lub punktów informacyjnych np. w:
• Bielsku-Białej: Miejskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki,
• Cieszynie: Miejskie Centrum Informacji i Agencja Informacji Przygranicznej,
• Cz stochowie: Centrum Informacji Turystycznej; Jasnogórskie Centrum Informacji,
• Janowie: Punkt Informacji Turystycznej,
• Katowicach: Centrum Informacji o Mie cie,
• Ogrodzie cu: Zwi zek Gmin Jurajskich,
• Rybniku: Punkt Informacji Miejskiej,
• Skoczowie: Centrum Usług Turystycznych,
• Szczyrku: Informacja Turystyczna - całodobowa informacja o warunkach narciarskich,
• Ustroniu: Miejska Informacja Turystyczna,
• Wi le: Wi la skie Centrum Kultury i Informacji,
• ywcu: Biuro Informacji Turystycznej.
Punkty ”it” winny by usytuowane w miejscach, w których nast puje pierwszy kontakt przyje d aj cych do województwa turystów z regionem, np. port lotniczy „Katowice” w Pyrzowice;
dworce kolejowe np. w Katowicach, Gliwicach, Cz stochowie, Bielsku-Białej, Wi le; wjazd na
teren województwa na trasach A4, A1 (projektowanej), DK1, DK4, DK11; najwa niejsze drogowe przej cia graniczne. Pełniłyby one rol tzw. Welcome Centers i ich zadaniem byłaby
promocja i informacja szczegółowa o całym obszarze województwa.
Prognozy i trendy w turystyce:
Sie punktów informacji turystycznej jest konieczna w procesie rozwoju ruchu turystycznego w województwie l skim.
Rozwój społecze stwa informacyjnego.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•

Opracowanie programu zintegrowanego systemu promocji produktów markowych województwa.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Opracowanie znaku turystycznego województwa l skiego oraz systemu identyfikacji
wizualnej, zasad dystrybucji znaku i wykorzystania przez bran turystyczn .
Opracowanie i utworzenie systemu regionalnej sieci informacji turystycznej i Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej, umo liwiaj cej równie zamawianie usług i rezerwacj miejsc przez
Internet.
Aktywizacja l skiej Organizacji Turystycznej jako partnera władz samorz dowych w
realizacji działa promocyjnych i informacyjnych.
Powołanie Lokalnych Organizacji Turystycznych.
Wspieranie tworzenia punktów „it” oraz lokalnych i ponadlokalnych systemów informacji turystycznej.
Promowanie produktów turystycznych województwa l skiego
poprzez udział
w targach, wystawach turystycznych.
Wsparcie imprez regionalnych, istotnych z punktu widzenia promocji i budowania wizerunku turystycznego województwa.
Wsparcie imprez cyklicznych o charakterze ponadregionalnym, mi dzynarodowym,
szczególnie kulturalnych i sportowych.
Skierowanie działa promocyjnych przez poszczególne rejony marketingowe na wewn trzny rynek województwa l skiego i na najbli sze obszary województw s siednich.
Wypracowanie dla wyodr bnionych obszarów turystycznych nowych „marek”, które zapewni im łatw rozpoznawalno na rynku oraz pozytywne skojarzenia u potencjalnych turystów, zarówno z obszaru województwa l skiego, jak i z innych regionów kraju
oraz z zagranicy.

Cel 6.2. Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników bran y turystycznej
Istotnym warunkiem rozwoju sektora turystyki w regionie jest podnoszenie kwalifikacji i
szkolenie nowych pracowników tego sektora oraz pracowników administracji zajmuj cych si
t dziedzin .
Prognozy i trendy w turystyce:
Rosn ce znaczenie jako ci obsługi ruchu turystycznego.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Podniesienie jako ci wiadczonych usług turystycznych oraz ci głe podnoszenie kwalifikacji pracowników bran y turystycznej powinna nast powa na obszarze całego województwa
l skiego.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•

•

Wspieranie szkół i uczelni kształc cych kadry turystyczne.
Organizacja konferencji tematycznych dotycz cych m.in. rozwoju lokalnych produktów turystycznych.
Organizacja szkole i warsztatów ukierunkowanych na tworzenie profesjonalnych
kadr dla turystyki oraz lokalnych liderów rozwoju turystyki, pracowników samorz dów terytorialnych w tym m.in.:
o doskonalenie zawodowe przewodników i pilotów turystycznych,
o szkolenie pilotów wycieczek,
o szkolenie rolników w zakresie usług agroturystycznych.
Wsparcie utworzenia regionalnego o rodka konsultacyjnego i doradczego np. przy
l skiej Organizacji Turystycznej, wiadcz cego usługi informacyjne, doradcze dla
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małych i rednich przedsi biorstw sektora turystyki oraz osób rozpoczynaj cych
działalno w zakresie usług turystycznych.
Cel 6.3. Wspieranie rozwoju atrakcyjnej bazy noclegowej i gastronomicznej
Baza hotelowa i gastronomiczna stanowi wa ny element rozwoju markowych produktów turystycznych województwa oraz istotny czynnik wpływaj cy na podnoszenie jego
konkurencyjno ci i atrakcyjno ci turystycznej regionu. Dost pno
obiektów noclegowych
wiadcz cych usługi na całym obszarze województwa wpływa b dzie zatem na decyzje
dotycz ce sposobu i miejsca sp dzenia wolnego czasu.
Prognozy i trendy w turystyce:
Poprawa jako ci bazy gastronomicznej i zaplecza noclegowego oraz podniesienie ich
standardu oraz dost pno ci stanowi czynnik atrakcyjno ci turystycznej regionu.
Baza gastronomiczna oraz baza noclegowa s istotnym elementem zagospodarowania turystycznego regionu i stanowi wa ny produkt komplementarny w stosunku do
podstawowych produktów turystycznych obszaru. W du ej mierze ocena danego miejsca przez turyst kształtowana jest ocen oferty gastronomicznej.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Poprawa zaplecza noclegowego i gastronomicznego po dana jest na terenie całego województwa l skiego ze szczególnym uwzgl dnieniem obszarów predysponowanych i kreuj cych rozwój markowych produktów turystycznych oraz w miastach i wzdłu wa nych szlaków
drogowych.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•
•
•
•
•

Podnoszenie standardu obiektów gastronomicznych i noclegowych oraz upowszechnienie kategoryzacji tych obiektów.
Przygotowanie i wprowadzanie zasad przyznawania regionalnego znaku rekomendacji
(certyfikatu jako ci) usług hotelarskich, noclegowych i gastronomicznych.
Wspieranie powstawania nowych obiektów noclegowych i placówek gastronomicznych
w szczególno ci rozwój sieci ekonomicznych hoteli i moteli.
Wspieranie modernizacji i rewaloryzacji obiektów bazy wczasowej i wypoczynkowej.
Wspieranie rozwoju atrakcyjnej turystycznie bazy noclegowej i gastronomicznej wykorzystuj cej obiekty zabytkowe, m.in. w obiektach podkre laj cych specyfik regionu
oraz obiektach niezagospodarowanych i niszczej cych.

6.4. Cel : Rozbudowa technicznej infrastruktury podnosz cej dost pno
cji turystycznych regionu

miejsc i atrak-

Infrastruktura techniczna jest istotnym elementem podnosz cym atrakcyjno i dost pno
oferty turystycznej regionu. Z tego te wzgl du rozwój infrastruktury w znacznym stopniu decyduje o konkurencyjno ci i wizerunku województwa jako rynku turystycznego oraz wpływa na
jego ocen . Postrzeganie atrakcyjno ci oferty turystycznej b dzie zale ało od mo liwo ci dotarcia do regionu czyli dost pno ci komunikacyjnej oraz wewn trznej sieci poł cze transportowych do zlokalizowanych na obszarze regionu usług i atrakcji turystycznych i rekreacyjnych.
Aby oferta turystyczna skierowana zarówno do osób z zewn trz regionu jak i do mieszka ców
była kompleksowa, nale y podj działania zmierzaj ce do podnoszenia standardu istniej cej
infrastruktury.
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Aktualny stan w województwie l skim jest zró nicowany. Nale y jednak stwierdzi , i stan
ten dla pełnego wykorzystania potencjału turystycznego województwa jest niezadowalaj cy i
stanowi barier dalszego rozwoju ruchu turystycznego.
W województwie l skim mo liwo szybkiej komunikacji oraz przemieszczania si jest szczególnie wa na ze wzgl du na du e zró nicowania i bogactwo oferty turystycznej tego regionu.
Dlatego niezb dne jest podj cie działa zmierzaj cych do wsparcia inicjatyw maj cych na celu
powstawanie i popraw stanu istniej cej infrastruktury, stanowi cej uzupełnienie i efektywniejsze wykorzystanie oraz zagospodarowanie istniej cych walorów turystycznych.
Prognozy i trendy w turystyce:
Dost pno komunikacyjna oraz mo liwo ci przemieszczania si po regionie stanowi
istotne czynniki decyzji o wyborze miejsca i sposobie sp dzania wolnego czasu.
Poprawa dost pno ci komunikacyjnej oraz udro nienie układu komunikacyjnego w województwie w znacz cy sposób przyczyni si do wzrostu ruchu turystycznego generowanego w regionie.
Obszary wyst powania i predestynowane:
Ze wzgl du na kompleksowy charakter jaki odgrywa stan infrastruktury technicznej i jej
rozwój prowadzenie działa , w tym zakresie po dane jest na terenie całego województwa
l skiego ze szczególnym uwzgl dnieniem obszarów predysponowanych i kreuj cych rozwój
markowych produktów turystycznych.
Dla osi gni cia zamierzonego celu niezb dne jest podj cie nast puj cych działa :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poprawa stanu technicznego dróg oraz szlaków kolejowych w szczególno ci prowadz cych do miejscowo ci i miejsc atrakcyjnie turystycznych oraz do przej granicznych, w tym remonty dróg i nawierzchni dróg oraz wyposa enie obiektów in ynieryjnych w: zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezb dne urz dzenia drogowe oraz przebudowa, modernizacja i remonty urz dze bezpiecze stwa ruchu drogowego w tym np.
sygnalizacji wietlnej.
Poprawa stanu technicznego bezpo rednich dojazdów do miejsc atrakcyjnych turystycznie.
Poprawa stanu szlaków dla turystyki pieszej oraz tras rowerowych.
Poprawa stanu oznakowania dróg w tym przebiegaj cych przez tereny najcz ciej odwiedzane przez turystów.
Wykorzystanie w eksploatacji autobusów szynowych zwłaszcza w obszarze o rodków
sportów zimowych oraz Aglomeracji Górno l skiej.
Zwi kszenie liczby miejsc postojowych w centrach miasta głównie przy obiektach
atrakcyjnych turystycznie oraz w pobli u o rodków sportowych i rekreacyjnych.
Budowa i remontowanie miejsc do wypoczynku dla kierowców.
Budowa sieci szybkiego tramwaju, adaptacja sieci do potrzeb szybkiego tramwaju w
Aglomeracji Górno l skiej.
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury pomocniczej słu cej zwi kszeniu
bezpiecze stwa i dost pno ci do sieci transportu publicznego, w tym budowa systemu
parkingów „Parkuj i Jed ”.
Rozwoju usług transportowych dla turystów w o rodkach turystycznych.
Budowa i rozbudowa infrastruktury towarzysz cej w zakresie bezpiecze stwa ruchu
drogowego oraz ochrony rodowiska.
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Nie staraj si rozumie wszystkiego, bo
wszystko stanie si niezrozumiałe
Demokryt

F. System wdra ania Strategii
1. Struktura zarz dzania
Instytucj koordynuj c wdra anie Strategii Turystyki jest Urz d Marszałkowski województwa. Nadzór nad realizacj Strategii powinien pełni Zarz d Województwa, upowa niaj c do
tego Wydział wła ciwy do spraw turystyki.
Organem realizacyjnym b dzie l ska Organizacja Turystyczna, współdziałaj ca z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi. Funkcj doradczo-konsultacyjn dla l skiej Organizacji
Turystycznej b dzie pełni Forum Turystyki powoływane przez Zarz d Województwa.
Realizacja Strategii Rozwoju Turystyki b dzie uzale niona w głównej mierze od aktywnoci zarówno samorz dów jaki i podmiotów działaj cych w bran y turystycznej przejawiaj cej
si m.in. w realizacji własnych projektów, w tym współfinansowanych ze rodków publicznych
np. funduszy strukturalnych.
Schemat organizacyjno-funkcjonalny zwi zany z wdra aniem Strategii przedstawiono na rysunku 35.
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Rysunek 34 System wdra ania Strategii w województwie l skim – schemat funkcjonalnoorganizacyjny.
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Jednostka koordynuj ca – wydział wła ciwy do spraw turystyki Urz du Marszałkowskiego
Wydział wła ciwy do spraw turystyki Urz du Marszałkowskiego b dzie pełnił funkcj Jednostki
Koordynuj cej wdra anie Strategii Turystyki. Do zada Jednostki Koordynuj cej w tym zakresie b dzie nale e :
• sprawowanie nadzoru nad wła ciwym realizowaniem zada wynikaj cych ze Strategii
w imieniu Zarz du Województwa l skiego,
• analiza przebiegu wdra ania zada i ocena stopnia ich zrealizowania w poszczególnych okresach,
• przedkładanie Zarz dowi Województwa oraz Sejmikowi informacji o stopniu realizacji
rozpocz tych i uko czonych zada ,
• współpraca z ró nymi podmiotami z bran y turystycznej w pracach zwi zanych z wdraaniem Strategii, aktualizacja dokumentu Strategii Turystyki, inicjowanie wprowadzania
zmian i uzupełnie , współpraca z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki i
Pracy oraz z organizacjami rz dowymi i ogólnopolskimi zwi zanymi z turystyk (Polsk
Agencj Rozwoju Turystyki, Instytutem Turystyki itp.),
• upowszechnianie informacji w regionie o istniej cych i nowych mo liwo ciach w zakresie pozyskiwania rodków na rozwój turystyki i jej otoczenia,
• inicjowanie i wskazywanie mo liwo ci podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych w turystyce,
• koordynacja opracowania programów operacyjnych do Strategii rozwoju turystyki w województwie l skim na lata 2004-2013
• inicjowanie działa – we współpracy ze l sk Organizacj Turystyczn – na rzecz innowacyjno ci produktów turystycznych oraz wdra ania „dobrych praktyk”.

Forum Turystyki
Forum Turystyki, powoływane przez Zarz d Województwa, b dzie pełni funkcj organu doradczo-konsultacyjnego dla l skiej Organizacji Turystycznej w wykonywaniu jej zada .
Forum Turystyki stanowi b d przedstawiciele:
• organizacji pozarz dowych,
• powiatów i gmin,
• uczelni wy szych,
• instytucji regionalnych zwi zanych z turystyk (PTTK i in.),
• instytucji reprezentuj cych dziedziny wspieraj ce turystyk (kultura, sport, rekreacja,
gastronomia, transport itd.),
• organizacji społecznych i politycznych,
• podmiotów zwi zanych z bran turystyczn ,
• europarlamentarzy ci, parlamentarzy ci, radni.
Do zada Forum Turystyki nale ałoby mi dzy innymi:
• opiniowanie programów operacyjnych,
• prezentowanie aktualnych trendów w turystyce,
• upowszechnianie „dobrych praktyk” w zakresie turystyki i mo liwo ci ich zastosowania
w celu podniesienia konkurencyjno ci regionu,
• inicjowanie priorytetów i celów wynikaj cych ze Strategii do opracowywanych programów wykonawczych.
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l ska Organizacja Turystyczna
l ska Organizacja Turystyczna b dzie pełni funkcj organu wdra aj cego Strategi Turystyki.
Członkami l skiej Organizacji Turystycznej s :
- jednostki samorz du wojewódzkiego, powiatowego, gminnego,
- podmioty działaj ce w lokalnej bran y turystycznej,
- inne jednostki zainteresowane rozwojem turystyki.
Do zada l skiej Organizacji Turystycznej nale ałoby:
a) wspieranie rozwoju okre lonego produktu markowego;
b) opracowanie i wdra anie nowych podproduktów, w celu wspierania rozwoju produktów markowych;
c) opracowanie programów operacyjnych dla Strategii Turystyki we współpracy z Lokalnymi
Organizacjami Turystycznymi;
d) promowanie i wdra anie zada wynikaj cych z programów operacyjnych opracowanych dla
poszczególnych produktów markowych;
e) utworzenie i aktualizacja bazy danych statystycznych dotycz cych turystyki w regionie;
f) przygotowywanie dla Jednostki Koordynuj cej okresowych informacji z zakresu monitoringu,
benchmarkingu, produktów markowych;
g) stworzenie profesjonalnego portalu internetowego w celu upowszechniania informacji zwi zanych z turystyk ;
h) konsultowanie wypracowanych dokumentów programowych w zakresie rozwoju turystki w
regionie z Forum Turystyki, organizowanie wspólnie z Urz dem Marszałkowskim spotka
Forum Turystyki.
Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT).
Członkami LOT mog by :
- jednostki samorz du lokalnego (powiaty, gminy),
- podmioty działaj ce w lokalnej bran y turystycznej (np. oddziały: PTTK, PTSM, PZMot. PZ
i inne),
- inne jednostki zainteresowane rozwojem turystyki (regionalne stowarzyszenia twórców ludowych, regionalne o rodki kultury, stowarzyszenia gastronomiczne itd.).
Zadania Lokalnych Organizacji Turystycznych
a) wspieranie rozwoju charakterystycznego dla obszaru działania produktu markowego;
b) opracowanie i wdra anie nowych podproduktów, w celu wspierania rozwoju produktów markowych;
c) opracowanie programów operacyjnych dla lokalnych strategii we współpracy z podmiotami
bran y turystycznej;
d) promowanie i wdra anie zada wynikaj cych z programów operacyjnych opracowanych dla
poszczególnych produktów markowych;
e) utworzenie i aktualizacja bazy danych statystycznych dotycz cych turystyki na obszarze
działania;
f) współpraca ze l sk Organizacj Turystyczn ;
g) stworzenie profesjonalnego portalu internetowego w celu upowszechniania informacji zwi zanych z turystyk .
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l ski Urz d Wojewódzki
Kompetencje Wojewody wynikaj ce z ustawy o usługach turystycznych:
1. Wydawanie przedsi biorcom za wiadcze o wpisie do rejestru.
2. Wydawanie jednostkom organizacyjnym upowa nie na przeprowadzanie szkole pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
3. Powoływanie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
4. Powoływanie komisji egzaminacyjnych j zyków obcych.
5. Nadawanie, odmowa wydania, zawieszanie i przywracanie oraz cofanie uprawnie pilotom i przewodnikom.
6. Upowa nianie osób do kontroli pilotów i przewodników.
7. Dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów.
8. Nadawanie kategorii obiektom hotelarskim.
9. Prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich.
10. Dokonywanie kontroli obiektów hotelarskich.
11. Dokonywanie zmian rodzaju lub kategorii obiektu .
12. Uchylanie decyzji o zaszeregowaniu obiektu okre lonego rodzaju.
13. Nakazywanie wstrzymania wiadczonych usług.
Opracowanie harmonogramu realizacji
Zgodnie ze wskazan procedur oraz kompetencjami poszczególnych podmiotów uczestnicz cych we wdra aniu Strategii wskazane jest opracowanie dwóch programów operacyjnych:
• Programu Operacyjnego Rozwoju Turystyki w Województwie
2006.
• Programu Operacyjnego Rozwoju Turystyki w Województwie
2013.

l skim na lata 2005 –
l skim na lata 2007 –

2. Potencjalne ródła finansowania
Działania wynikaj ce z programów operacyjnych mog by finansowane z ró nych ródeł.
ródła te mo na podzieli na fundusze krajowe i unijne.
Fundusze krajowe
• Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
• Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO iGW)
Zadaniem NFO iGW jest wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu ogólnopolskim i
ponadregionalnym oraz zada lokalnych. rodki dzielone s w ramach nast puj cych dziedzin:
• ochrona powietrza;
• ochrona powierzchni ziemi;
• ochrona przyrody i krajobrazu oraz le nictwo;
• geologia i górnictwo;
• edukacja ekologiczna;
• pa stwowy monitoring rodowiska;
• programy mi dzydziedzinowe;
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• nadzwyczajne zagro enia rodowiska;
• ekspertyzy i prace badawcze.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
W ka dym roku bud etowym MENiS dysponuje okre lon pul rodków, które mo e rozdzieli i przeznaczy na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zadania okre la (na ka dy rok) MENiS.
Programy i fundusze Unii Europejskiej
Potrzeba prowadzenia wspólnotowej polityki spójno ci gospodarczej i społecznej (nazywanej tak e polityk strukturaln ) została okre lona w artykule 158 Traktatu ustanawiaj cego
Wspólnot Europejsk . W artykule 159 Traktatu okre lono instrumenty finansowe, za pomoc
których polityka ta b dzie realizowana. Zgodnie z zapisami traktatowymi, polityka spójno ci
gospodarczej i społecznej Wspólnoty Europejskiej ma na celu zmniejszenie ró nic w poziomie
rozwoju społecznego i gospodarczego pomi dzy regionami i krajami. Obejmuje ona polityk
regionaln (polityk rozwoju regionalnego) oraz polityk spójno ci.
Polityka regionalna mo e by prowadzona zarówno przez władze centralne (tzw. polityka
interregionalna), jak i władze regionalne (tzw. polityka intraregionalna). W obu przypadkach
podstawowymi jednostkami przestrzennymi s regiony. Celem polityki regionalnej jest optymalne wykorzystanie zasobów regionów do trwałego wzrostu gospodarczego oraz podniesienie ich konkurencyjno ci.
Polityka spójno ci prowadzona przez Uni Europejsk ma na celu zmniejszenie ró nic w
rozwoju poszczególnych krajów. Jednostk terytorialn w polityce spójno ci jest obszar kraju
wymagaj cy wsparcia.
Ogółem nakłady na polityk strukturaln Unii Europejskiej mo na podzieli na pi grup:
1. Fundusze strukturalne.
2. Inicjatywy wspólnotowe i działania innowacyjne (finansowane z funduszy strukturalnych).
3. Fundusz Spójno ci.
4. rodki dla krajów kandyduj cych udost pnione im po akcesji.
5. rodki przedakcesyjne.
Realizacja celów spójno ci gospodarczej i społecznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej prowadzona jest za pomoc funduszy strukturalnych – w odniesieniu do polityki regionalnej, natomiast polityka spójno ci finansowana jest z Funduszu Spójno ci.
Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej:
1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR (European Regional Development
Fund),
2) Europejski Fundusz Społeczny – EFS (European Social Fund),
3) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – sekcja orientacji – EFOiGR (European
Agricul-ture and Guidance Fund),
4) Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa – FIWR (Financial Instrument for Fisheries
Gu-idance),
5) Inicjatywy wspólnotowe (Community initiatives):
• INTERREG – wspiera projekty współpracy transgranicznej i mi dzynarodowej,
• URBAN – dotyczy niwelowania zjawisk kryzysowych wyst puj cych na obszarach miejskich zwi zanych z wysokim bezrobociem oraz patologiami społecznymi,
• LEADER – dotyczy rozwoju obszarów wiejskich w zakresie lokalnych działa pilota owych,
• EQUAL – ukierunkowany jest na udzielenie pomocy grupom społecznym dotkni tym bezrobociem, szczególnie kobietom i młodzie y,
6) Działania innowacyjne (Innovative actions) i pomoc techniczna – celem działa innowacyjnych jest wspieranie nowatorskich i pilota owych przedsi wzi o charakterze ponadkrajowym; pomoc techniczna przeznaczona jest na działania słu ce wła ciwemu wdra aniu
funduszy strukturalnych.
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Polska jest beneficjentem programów pomocowych Unii Europejskiej od 1990 roku. Pierwszym z wykorzystanych programów pomocowych UE był program PHARE, a od 2000 roku
umo liwiono krajom kandyduj cym korzystanie z trzech funduszy przedakcesyjnych, tj. zreformowanego programu PHARE oraz dwóch nowych: SAPARD i ISPA ( rodki z tych programów s dost pne w krajach do momentu akcesji). Inicjatywy Unii Europejskiej LEADER i
URBAN swoim zasi giem nie obejmuj Polski.
Fundusze strukturalne mog by wykorzystywane głównie w sze ciu programach operacyjnych Narodowego Planu Rozwoju w Polsce:
1) SPO – wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw;
2) SPO – rozwój zasobów ludzkich;
3) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego;
4) SPO – transport;
5) SPO – restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich;
6) SPO – rybołówstwo i przetwórstwo ryb.
Wszystkie działania z zakresu turystyki w kontek cie realizacji Narodowego Planu Rozwoju
maj na celu zwi kszenie udziału tego sektora w tworzeniu dochodu narodowego i zatrudnieniu, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
W nast pnym okresie programowania tzn. w latach 2007-2013 fundusze strukturalne b d
stanowi równie ródło finansowania, podobnie jak rodki krajowe zapisane w poszczególnych programach operacyjnych b d cych cz ci Narodowego Planu Rozwoju na lata 20072013
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3. Wska niki realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie
l skim
Punkty przełomowe
Rozwój turystyki w województwie l skim jest procesem dynamicznym, ukierunkowanym
na okre lone w Strategii cele oraz uzale nionym od realizacji zało onych działa . By uchwyci
dynamik rozwoju, przedstawiono propozycje wska ników do wybranych zamierze , które powinny by zrealizowane w poszczególnych etapach wdra ania Strategii.
Osi gni cie parametrów okre lonych jako „punkty przełomowe” zale e b dzie od zaangaowania wielu podmiotów: małych i rednich przedsi biorstw turystycznych i innych, współdziałaj cych z t bran , samorz dów, instytucji sektora finansowego, przedstawicieli nauki.
Wybrane zamierzenia, które powinny doprowadzi do zrealizowania nakre lonej wizji i misji
Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie l skim, mo na wyrazi w nast puj cy sposób:

1

Regionalny System Organizacji Turystyki

7

Lokalnych Organizacjach Turystycznych, jednocz cych
we wspólnych działaniach samorz dy, podmioty gospodarcze i organizacje; propaguj cych tworzenie klasterów
(w gminach i powiatach); funkcjonuj cych od 2006 roku.

5

produktów markowych w turystyce regionu, racjonalna i
skonsolidowana promocja tych produktów; pocz wszy
od 2005 roku.
nowy produkt markowy – turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna w województwie l skim; od 2009 roku.
wzrost liczby turystów i odwiedzaj cych rocznie województwo l skie; od 2006 roku.
wzrost zatrudnienia w bran y turystycznej i okołoturystycznych; od 2007 roku.
wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych działaj cych w województwie l skim; do 2008 roku.
obiektów noclegowych redniego i wysokiego standardu
w regionie; do 2010 roku.

1
1%
3%
100%
500
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Wska niki produktu, rezultatu i oddziaływania
Produkt markowy - turystyka biznesowa
Wska nik produktu
Wska nik rezultatu
Wska nik oddziaływania

• pojemno ci (w osobach) bazy
konferencyjnej,
• liczba sal konferencyjnych,
• liczba obiektów wczasowych z
funkcj konferencyjn i szkoleniow ,
• liczba obiektów hotelarskich z
funkcj konferencyjno- szkoleniow ,
• liczba obiektów zabytkowych z
funkcj konferencyjno szkoleniow ,
• liczba obiektów konferencyjnych
w uczelniach,
• liczba imprez konferencyjnych
dla biznesu,
• liczba obiektów targowych,
• liczba imprez targowych,
• liczba kanałów oferuj cych organizacj imprez zwi zanych z
turystyk biznesow .

• wzrost liczby turystów uczestnicz cych w konferencjach i imprezach im towarzysz cych,
• wzrost liczby turystów korzystaj cych z obiektów wczasowych,
hotelarskich, zabytkowych przystosowanych do organizacji imprez biznesowo- konferencyjnych,
wzrost liczby turystów
odwiedzaj cych targi i imprezy im
towarzysz ce.

• zwi kszenie wykorzystania bazy noclegowej,
• wzrost jako ci usług turystycznych,
• wzrost dochodów w usługach
turystycznych i okołoturystycznych,
• przyrost zatrudnienia w usługach turystycznych i pozaturystycznych.

Produkt markowy – turystyka miejska i kulturowa
Wska nik produktu
Wska nik rezultatu
Wska nik oddziaływania

• liczba zrewitalizowanych miast,
miasteczek, dzielnic, osiedli,
• liczba odrestaurowanych obiektów kultury materialnej,
• liczba zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych (kopalni,
hut, hałd itd.),
• liczba odrestaurowanych obiektów sakralnych dost pnych turystom,
• liczba nowych tzw. sztucznych
atrakcji (parków rozrywki, parków
rekreacji, parków tematycznych).

• wzrost liczby turystów korzystaj cych z atrakcyjno ci odnowionych obiektów,
• wzrost liczby turystów korzystaj cych z zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych,
• wzrost liczby turystów korzystaj cych z nowych atrakcji.
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• wzrost konkurencyjno ci miast.
• zasilanie lokalnej gospodarki,
dopływem rodków finansowych,
• stworzenie nowych miejsc pracy
i podtrzymanie istniej cych,
• liczba nowych przedsi wzi
gospodarczych,
• wzrost atrakcyjno ci obszarów
poprzemysłowych.

Produkt markowy - turystyka na obszarach wiejskich
Wska nik produktu

• liczba nowo powstałych gospodarstw agroturystycznych i ekoagroturystycznych,
• liczba gospodarstw agroturystycznych zmodernizowanych,
• liczba powstałych karczm na
terenach wiejskich oferuj cych
kuchni lokaln ,
• liczba zagospodarowanych (do
poziomu wyliczonej chłonno ci
turystycznej) obiektów lokalnych
atrakcji,
• liczba nowych imprez prezentuj cych dorobek artystyczny, kulturowy mieszka ców wsi,
• liczba zgłoszonych inicjatyw
zwi zanych z nowymi produktami turystycznymi.
• liczba ustanowionych nowych
obiektów prawnie chronionych
na obszarach wiejskich oraz
okre lenie ich dopuszczalnej pojemno ci turystycznej.

Wska nik rezultatu

• wzrost liczby turystów korzystaj cych z gospodarstw agroturystycznych i ekoagroturystycznych
• wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonno ci i pojemno ci
turystycznej) korzystaj cych z
atrakcji zlokalizowanych na terenach wiejskich,
• wzrost liczby turystów (do wliczonej pojemno ci turystycznej)
korzystaj cych z odrestaurowanych obiektów zabytkowych,
• wzrost liczby turystów korzystaj cych z lokalnych nowooddanych karczm,
• wzrost zadowolenia turystów z
nowych produktów.

Wska nik oddziaływania

• wzrost dochodów w gospodarstwach agroturystycznych i ekoagroturystycznych,
• podwy szenie atrakcyjno ci
przyrodniczej i kulturowej terenów wiejskich,
• przyrost inwestycji na terenach
wiejskich,
• zwi kszenie zatrudnienia na
obszarach wiejskich,
• liczba przeszkolonych osób w
gospodarstwach agroturystycznych.

Produkt markowy - turystyka tranzytowa i przygraniczna
Wska nik produktu
Wska nik rezultatu
Wska nik oddziaływania

• liczba powstałych centrów integracji mi dzynarodowej,
• długo w kilometrach (do poziomu wyliczonej chłonno ci turystycznej) nowo powstałych
mi dzynarodowych szlaków turystycznych (pieszych, konnych,
rowerowych),
• liczba nowych projektów turystycznych zrealizowanych
wspólnie z partnerem zagranicznym,
• długo w kilometrach zmodernizowanych dróg o znaczeniu
tranzytowym,
• liczba nowo powstałych obiektów noclegowych wzdłu tras
tranzytowych,
• liczba punktów usługowych
wzdłu dróg tranzytowych

• wzrost liczby turystów w pasie
nadgranicznym,
• wzrost liczby uczestników imprez turystycznych,
• wzrost liczby turystów korzystaj cych z usług projektów zrealizowanych z partnerem zagranicznym,
• wzrost liczby turystów korzystaj cych z punktów obsługi rodków komunikacyjnych.

130

• wzrost udziału dochodów z turystyki przygranicznej i tranzytowej,
• wydłu enie pobytu turystów
tranzytowych w województwie,
• wzrost standardu dróg tranzytowych,
• wzrost liczby przedsi biorstw
turystycznych i okołoturystycznych w pasie przygranicznym.

Produkt markowy - turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna
Wska nik produktu
Wska nik rezultatu
Wska nik oddziaływania

• liczba kilometrów nowo wyznaczonych (do poziomu wyliczonej
chłonno ci turystycznej) szlaków
pieszych, górskich i nizinnych,
• liczba kilometrów nowo powstałych (do poziomu wyliczonej
chłonno ci turystycznej) tras rowerowych,
• liczba nowo oddanych miejsc
parkingowych dla rowerów,
• liczba powstałych stanic rowerowych,
• liczba uruchamianych inwestycji
(do poziomu wyliczonej chłonnoci turystycznej) zwi zanych ze
sportami zimowymi,
• liczba organizowanych imprez
zwi zanych z turystyk narciarsk ,
• liczba wyznaczonych (do poziomu wyliczonej chłonno ci turystycznej) tras narciarstwa biegowego i ich ł czna długo ,
• liczba powstałych obiektów noclegowych i ich ł czna pojemno ,
w tym obiektów uzdrowiskowych,
• liczba zmodernizowanych
obiektów noclegowych,
• liczba kilometrów nowo wyznaczonych (do poziomu wyliczonej
chłonno ci turystycznej) szlaków
konnych,
• liczba powstałych pól golfowych,
• liczba powstałych obiektów turystyki je dzieckiej,
• liczba powstałych obiektów (do
poziomu wyliczonej chłonno ci
turystycznej) zwi zanych z turystyk wodn ,
• liczba oddanych urz dze
zwi zanych z tzw. sportami ekstremalnymi,
• liczba nowych lokalnych programów rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej.

• wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonno ci i pojemno ci
turystycznej) na szlakach pieszych, górskich i nizinnych,
• wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonno ci i pojemno ci
turystycznej) na trasach rowerowych,
• wzrost liczby osób (do wliczonej
chłonno ci i pojemno ci turystycznej) uprawiaj cych sporty
zimowe w regionie,
• wzrost liczby turystów uczestnicz cych w imprezach narciarskich,
• wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonno ci i pojemno ci
turystycznej) na szlakach konnych,
• wzrost liczby turystów korzystaj cych z pól golfowych,
• wzrost liczby turystów korzystaj cych z obiektów turystyki je dzieckiej,
• wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonno ci i pojemno ci
turystycznej) korzystaj cej z infrastruktury słu cej turystyce
wodnej,
• wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonno ci i pojemno ci
turystycznej) korzystaj cych z
powstałych urz dze sportów
ekstremalnych
• wzrost liczby turystów w uzdrowiskach (do wliczonej chłonno ci
i pojemno ci turystycznej),
• wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonno ci i pojemno ci
turystycznej) korzystaj cych z
atrakcji uzdrowiskowych,
• wzrost liczby turystów korzystaj cych z obiektów odrestaurowanych w uzdrowiskach,
• wzrost liczby imprez promuj cych uzdrowiska l skie.
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• wzrost udziału dochodów z ró nych form turystyki aktywnej i
specjalistycznej,
• wzrost liczby zatrudnionych w
obsłudze turystyki aktywnej,
• wzrost zainteresowania inwestycjami turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej w
województwie,
• wydłu enie pobytu turystów w
o rodkach zwi zanych z turystyk aktywn , rekreacyjn i specjalistyczn ,
• liczba nowo powstałych firm
zwi zanych z obsług turystyki
aktywnej i specjalistycznej,
• poprawa stanu zdrowia turystów
i kuracjuszy,
• wzrost atrakcyjno ci i konkurencyjno ci uzdrowisk,
• zwi kszenie estetyki uzdrowisk,
• wydłu enie sezonu turystycznego,
• wzrost przychodów w usługach
okołouzdrowiskowych,
• wzrost liczby zatrudnionych w
uzdrowiskach, handlu i gastronomii w uzdrowiskach,
• liczba przeszkolonych osób w
uzdrowiskach.

Wska niki budowy systemu wsparcia rozwoju markowych produktów
Turystycznych
Wska nik produktu
Wska nik rezultatu
Wska nik oddziaływania

• liczba osób przeszkolonych w
zakresie obsługi turystyki,
• liczba sieci franchisingowych w
sektorze turystyki,
• liczba emitowanych informacji o
produktach markowych w mediach krajowych i zagranicznych,
• liczba materiałów promuj cych
produkty markowe,
• liczba imprez targowych promuj cych wspólnie produkty markowe,
• liczba biur i miejsc dystrybuuj cych ofert turystyczn województwa l skiego,
• liczba prac badawczych zrealizowanych na potrzeby turystyki
w woj. l skim,
• liczba szkole specjalistycznych dla administracji publicznych,
• liczba dofinansowanych projektów zwi zanych z rozwojem produktów markowych,
• liczba punktów „it”,
• powołanie Lokalnych Organizacji Turystycznych,
• liczba klasterów z podmiotami
turystycznymi.

• zwi kszenie zadowolenia turystów z jako ci usług w sektorze
turystyki,
• wzrost liczby turystów w wyniku
zwi kszenia efektywno ci promocji produktów markowych,
• wzrost liczby turystów obsługiwanych przez biura oferuj ce
produkty markowe województwa,
• wzrost liczby prac badawczych
zastosowanych w sektorze turystyki,
• wzrost liczby turystów korzystaj cych z punktów „it”.

• wzrost liczby osób zatrudnionych w obsłudze turystycznej,
• wzrost liczby podmiotów gospodarczych w sektorze turystyki
w województwie,
• zwi kszenie zainteresowania
produktami markowymi,
• poprawa dost pno ci informacyjnej,
• zwi kszenie konkurencyjno ci
sektora turystycznego w województwie,
• poprawa wizerunku województwa,
• integracja społeczna,
• racjonalizacja wykorzystania
rodków finansowych na rozwój
turystyki w województwie.

Benchmarking to narz dzie, które pozwala na identyfikacj i rozumienie „dobrych praktyk”,
„dobrych wzorów” i odniesienie ich do własnych potrzeb. Cele, jakie postawiono przed benchmarkingiem turystyki, mo na scharakteryzowa nast puj co:
- ułatwienie stawiania celów zwi zanych z rozwojem turystyki;
- przyspieszenie tempa rozwoju (zmian) w turystyce, celem wyrównania poziomu turystyki w
stosunku do innych bran ;
- ułatwienie zarz dzania procesami zwi zanymi z turystyk ;
- wprowadzenie zmian w oparciu o fakty;
- obni anie kosztów rozwoju turystyki.

Wska niki benchmarkingu

Liczba turystów odwiedzaj cych województwo w ci gu roku.
Wielko zatrudnienia w turystyce.
Nasycenie baz noclegow - wska nik Charvata.
Intensywno ruchu turystycznego - wska nik Schneidera.
Rozwój funkcji turystycznej - wska nik Deferta.
Wska nik liczby udzielonych noclegów.
Wska nik funkcji turystycznej miejscowo ci (Baretje’a-Deferta).
*

Wska niki wyja niono w Słowniku poj
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Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto po ytki
Mo e wspomnie za raz wszytki?
„Pie

G. Zako czenie

Jan Kochanowski
wi toja ska o Sobótce”

Na obszarze województwa l skiego wyst puj sprzyjaj ce warunki (walory i atrakcje oraz
infrastruktura) do rozwoju produktów turystyki markowej. Jednak e, aby spełni oczekiwania
rynków turystycznych, nale y dokona wielu działa . Zebrano je i przestawiono w odniesieniu
do ka dego celu. Niezmiernie wa na jest tak e budowa regionalnej platformy współpracy, w
tym utworzenie Lokalnych Organizacji Turystycznych współdziałaj cych ze l sk Organizacj
Turystyczn . Konieczna jest równie sprawnie i nowocze nie funkcjonuj ca informacja turystyczna.
Turystyka na obszarze województwa winna rozwija si zgodnie z zasadami zrównowa onego rozwoju, tzn. przynosi efekty ekonomiczne, nie niszczy rodowiska przyrodniczego i
rozs dnie wykorzystywa walory antropogeniczne oraz rozwija si do granic, okre lonych
przyzwoleniem lokalnych społeczno ci.
Syntetyzuj c zawarte w Strategii cele mo na wskaza , i zmierzaj one do działa w 10
obszarach:
1. Badania rynku oraz monitorowania zjawisk turystycznych.
2. Redefiniowania nowych produktów turystycznych.
3. Wdra ania innowacyjno ci w turystyce i usługach uzupełniaj cych.
4. Pobudzania gospodarki.
5. Podnoszenia jako ci w turystyce i jej otoczeniu.
6. Rozwoju zasobów ludzkich.
7. Rewitalizacji i renesansu miast i miasteczek.
8. Współpracy i partnerstwa publiczno-prywatnego.
9. Rozwoju infrastruktury komunalnej i turystycznej.
10. Marketingu obszarów recepcji turystycznej.
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• Atrakcje turystyczne - wszystkie walory turystyczne wyst puj ce w stanie naturalnym lub
przystosowanym do u ytkowania przez turystów, które mog stanowi przedmiot zainteresowania.
• Chłonno turystyczna - maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mog
równocze nie przebywa na danym obszarze, nie powoduj c dewastacji i degradacji rodowiska naturalnego, a tym samym pogorszenia warunków wypoczynku.
• Krajowy produkt turystyczny - opracowana dla polskiego rynku turystycznego przez firm
L&R Consulting oraz Austrian Tourism Consultans (ATC), w ramach programu UE-PHARE
TOURIN, koncepcja 5 produktów wyra ona w Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski.
• Produkt obszaru recepcji turystycznej - cało składaj ca si z elementów materialnych i
niematerialnych, stanowi cych podstaw istniej cego w umy le turysty wyobra enia i
oczekiwa zwi zanych z pobytem w danym miejscu.
• Produkt turystyczny - dost pny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników
umo liwiaj cych realizacj celu wyjazdu turystycznego.
• Region turystyczny - obszar pełni cy funkcj turystyczn na zasadzie jednorodno ci cech
rodowiska fizyczno-geograficznego oraz wewn trznych powi za usługowych.
• Rejon turystyczny - obszar realizacji pojedynczych funkcji czasu wolnego lub jednorodnych
ich grup, b d cy cz ci regionu turystycznego i stanowi cy obszar koncentracji ruchu turystycznego w tym regionie.
• Turystyka biznesowa - obejmuje kongresy, wystawy (targi), spotkania biznesowe, zbiorowe
imprezy oraz spotkania motywacyjne. Ten sektor turystyki obejmuje specyficzny segment
rynku, jakim s firmy i przedsi biorstwa.
• Turystyka w miastach i kulturowa - obejmuje wycieczki zorganizowane i indywidualne podróe w celu zwiedzania miast, muzeów, obiektów zabytkowych (historycznych i kulturalnych)
oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych.
• Turystyka na terenach wiejskich - obejmuje wszelkie formy turystyki na terenach wiejskich, w
tym pobyty w gospodarstwach rolnych, imprezy folklorystyczne, rzemiosło ludowe, tradycyjne ycie w gospodarstwach rolnych, tak e ekoturystyk , zwiedzanie parków narodowych
i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody.
• Turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna - obejmuje szeroki zakres rekreacji przy wykorzystaniu walorów rodowiska naturalnego (góry, jeziora, rzeki, wybrze e), specjalne imprezy z bogatej polskiej oferty turystyki specjalistycznej (latanie, lotniarstwo, instrukta
sportowy itp.), obejmuj cej tak e tradycyjne o rodki wypoczynkowe nad morzem, pojezierzach i w innych regionach, równie w uzdrowiskach i sanatoriach wykorzystuj cych naturalne warunki lecznicze oraz uwzgl dniaj cej wszystkie rodzaje specjalistycznych zainteresowa .
• Wska nik Baretje’a i Deferta - wska nik funkcji turystycznej miejscowo ci, wyra ony liczb
turystycznych miejsc noclegowych, pomno on przez 100, przypadaj c na liczb ludno ci
miejscowej.
• Wska nik Deferta - wska nik funkcji turystycznej, wyra ony liczb turystów korzystaj cych z
noclegów, przypadaj c na km2 powierzchni całkowitej.
• Wska nik Charvata - wska nik nasycenia baz turystyczn , wyra ony liczb miejsc noclegowych przypadaj cych na km2 powierzchni całkowitej.
• Wska nik liczby udzielonych noclegów - liczba udzielonych noclegów przypadaj ca na km2
powierzchni całkowitej.
• Wska nik Schneidera - wska nik intensywno ci ruchu turystycznego, wyra ony liczb turystów korzystaj cych z noclegów, przypadaj c na 1000 mieszka ców stałych.
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