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Opolszczyzna – w ofercie
wypoczynek z dala od tłumów
Opolskie od wielu lat ma aspiracje stać się turystycznym „tygrysem” na południu kraju. Region chce wykorzystać
swoje atuty: bogactwo krajobrazu i przyrody, pomniki historii, perełki architektury, atrakcje dla aktywnych.

Jaga Kolawa

H

istoria polsko-czeskiego pogranicza,
która formowała się przez stulecia,
pozostawiła wspólne dziedzictwo,
pełne unikatowych zabytków pod względem
architektonicznym i historycznym, jak i bogactwo natury, z uzdrowiskami – usadowionymi w malowniczych, górzystych miejscowościach na czele. Od 2014 roku funkcjonuje
unijny program współpracy transgranicznej
INTERREG, który ma za zadanie wykorzystanie dla rozwoju pogranicza możliwości,
jakie daje branża turystyczna. Głównym założeniem inicjatywy jest zwiększenie poziomu
odwiedzin tego obszaru przez turystów z Polski i Czech i innych rejonów Europy. Partne28

rzy projektu realizują go poprzez podejmowanie różnorodnych działań promocyjnych
i informacyjnych skierowanych do potencjalnych turystów.
atrakcyjne Wspólne dziedzictwo
Dobiega końca największe działanie w ramach
INTERREG, realizowane od stycznia 2017 do
października 2020. – Morawy Środkowe, województwo opolskie, dolnośląskie (lider projektu) i śląskie, czyli w sumie 11 partnerów
z 8 regionów pogranicza polsko-czeskiego
zaangażowało się w projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”
– wyjaśnia Alicja Mroczek, koordynator projektu. Każdy z partnerów realizował odręb-

ne aktywności, w tym wizyty studyjne dla
dziennikarzy i branży turystycznej, ale były
też zadania integrujące uczestników projektu,
mające na celu stworzenie spójnej koncepcji
promocji i scalenie wszystkich działań. – Kluczowe było stworzenie strony internetowej
w trzech wersjach językowych. Lider projektu
DOT miał też ważne zadanie – uruchomienie kanału telewizji online, w którym każdy
z partnerów opublikował 5 filmów promujących region w różnych obszarach turystyki
(dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, aktywny wypoczynek i imprezy promocyjne). Powstał także tradycyjny przewodnik w sześciu
wersjach językowych z informacjami aż o 200
obiektach i atrakcjach turystycznych – wymienia Alicja Mroczek. Opolska Regionalna Orwww.wiadomosciturystyczne.pl

ganizacja Turystyczna przygotowała i ustawiła 250 stojaków ekspozycyjnych w obiektach
turystycznych pogranicza, 10 mln wizytówek
z opisem atrakcji przez 7 lat będzie promować
najciekawsze miejsca na transgranicznych
szlakach. Kontynuowana jest koncepcja szlaku rowerowego polsko-czeskiego pogranicza,
budowa infokiosków i prowadzenie szkoleń
dla pracowników Informacji Turystycznej.
Region dostępny
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
poprzez media i internet stara się zainteresować ofertą turystyczną województwa. Ponieważ plany promocyjne są ograniczone przez
panującą sytuację epidemiczną OROT skupia
się na profesjonalizacji usług turystycznych. –
Dzięki grantowi uzyskanemu z Ministerstwa
Rozwoju prowadzimy działania dotyczące
rozwiązań służących profesjonalnej obsłudze osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Szkolimy także informatorów turystycznych
z zakresu profesjonalnej obsługi turystów oraz
członków stowarzyszenia z zakresu promocji
marki. Realizujemy także aktywności służące
promocji Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”
oraz ofert obiektów noclegowych – wymienia
Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej. Tak jak w całym
kraju, kryzys związany z epidemią dotknął
w ogromnym stopniu sektor turystyczny
Opolszczyzny. OROT aktywnie działał na
rzecz załagodzenia trudnej sytuacji. – Branża
turystyczna liczy straty spowodowane koronawirusem, jednak sytuacja nie jest jednorodna. Z całą pewnością w najtrudniejszym
położeniu są hotele, szczególnie te duże, tam
w lipcu średnie obłożenie było na poziomie
30%. Najlepiej radzą sobie agroturystyka czy
małe pensjonaty, które położone są z dala
od dużych ośrodków. To jest też sygnał dla
przedsiębiorców z branży, jakie są tendencje
i w jakich kierunkach warto rozwijać działalność – ocenia bieżącą sytuację Piotr Mielec.
Opolszczyzna, tak jak wiele innych regionów, mimo ogromnej zapaści i strat w turystyce spowodowanych przez stan epidemiczny,
postanowiła nie opóźniać planowanych nakładów na infrastrukturę okołoturystyczną. Region nie może sobie pozwolić na zastój i brak
inwestycji. W 2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu
oddano do użytku „Wodne oKKo” i wyremontowane piwnice kozielskiego zamku, gdzie
od razu zaczęło prężną działalność Muzeum
Ziemi Kozielskiej. Pod koniec maja br. swoje
podwoje otworzyła nowa placówka muzealna:
Muzeum Krzyża Świętego na Górze św. Anny.
www.wiadomosciturystyczne.pl

Piotr Mielec: Kryzys związany z epidemią dotknął w ogromnym stopniu sektor
turystyczny Opolszczyzny. OROT aktywnie
działał na rzecz załagodzenia trudnej sytuacji.

W tym roku została także sfinalizowana budowa nowych ścieżek rowerowych, m.in. w Opolu, a także wzdłuż dawnego nasypu kolejowego przechodzącego przez trzy gminy: Reńska
Wieś, Cisek i Polska Cerekiew (łącznie ponad
16 km). Również prywatni inwestorzy kontynuują działania. Na uczestnikach ostatniego,
sierpniowego study-tour duże wrażenie zrobiły działania Fundacji na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313, która od ponad trzech
lat prowadzi rewitalizację 700-letniego zabytku, rzadkiego przykładu renesansu śląskiego
w regionie. – Rozpoczęliśmy od rewitalizacji
3 tys. mkw. dachu, jak również warsztatów
i lekcji dziedzictwa lokalnego. Postanowiliśmy otworzyć obiekt, by zwłaszcza okoliczni
mieszkańcy mogli zobaczyć, co robimy. Od
maja do października 2017 r. – zanotowaliśmy
aż 25 tys. odwiedzających. W przyszłym roku
ruszymy z częścią komercyjną – noclegami
(na razie 7 pokoi), restauracją z regionalnymi
daniami z karpia niemodlińskiego i Centrum
Informacji Turystycznej – wymienia prezes
Fundacji, Joanna Kardasińska.
Promocyjny smak gastronomii
Włączenie dziedzictwa kulturowego jako elementu turystyki indywidualnej i eventowej
to pomysł na rozkręcenie działalności i przyciągnięcie zwłaszcza odbiorców z zagranicy.
Zamek jest idealnym miejscem na organizację
wyjątkowych wydarzeń. – Fundacja jest inicjatorem Opolskiego Szlaku Zamków i Pałaców.
W przyszłym roku planujemy cykl audycji radiowych na ten temat, a docelowo także krótkie
filmy promocyjne, pokazujące obiekty zabudowy rezydencjonalnej, które mają w ofercie minimum jedną usługę turystyczną i są otwarte dla
turystów. W ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” prowadzimy też działania
wspierające aquakulturę. Stworzono ścieżkę wo-

kół zamku łączącą z gospodarstwem rybackim,
zakupiony został namiot eventowy, gdzie będą
pokazy kulinarne, a także wycieczki po stawach
promujące to lokalne dziedzictwo kulinarne. Co
warte podkreślenia, od 1575 roku jest tutaj prowadzona hodowla karpia niemodlińskiego. Już
wkrótce faworki czy pierogi z tej słodkowodnej
ryby będą serwowane gościom naszej restauracji – zachęca prezes Fundacji.
Opolszczyzna, która od lat stanowi naturalną
bazę wypadowo-wypoczynkową dla turystów
z ościennych województw, zaskakuje różnorodnością, jako najmniejsze, ale zarazem jedno
z najbardziej turystycznie intrygujących i nieoczywistych województw w Polsce. Generalnie Opolskie liczy na efekt naj! Można mnożyć
obiekty i miejsca okraszone tym przedrostkiem.
Największy i jedyny park rozrywki z dinozaurami w roli głównej w Europie z czynnym
stanowiskiem paleontologicznym, największa
europejska kolekcja gazomierzy w Muzeum
Gazownictwa, najstarszy w Europie, wiszący,
łańcuchowy most żelazny, największe w Polsce
śródlądowe wydmy w Parku Stobrawskim.
Dyrektor OROT z niepokojem patrzy jednak na przyszłość branży turystycznej, szansę
na poprawę sytuacji widzi we wprowadzeniu
opłaty turystycznej i postawieniu na turystykę
szkolną. – Ten trudny czas powinien zmobilizować władze centralne do zainicjowania działań służących pilnemu wprowadzeniu opłaty
turystycznej. Nie będzie już lepszego momentu. Tylko w ten sposób będzie można pozyskać
środki finansowe, które będzie można przeznaczyć na wsparcie branży turystycznej. Drugim elementem jest mocne wsparcie rozwoju
turystyki szkolnej oraz dzieci i młodzieży. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju na to
pozwoli, część programu nauczania powinna
być realizowana w terenie w oparciu o muzea,
izby tradycji, domy kultury, parki narodowe
i krajobrazowe, itp. Do tego potrzebne są nowe
przepisy wprowadzone przez Ministerstwo
Edukacji przy współpracy z Ministerstwem
Rozwoju, POT i ROT-ami. To są oczywiście
działania, które przyniosą efekt w dłuższej perspektywie. Czy oferta turystyczna Opolszczyzny dzięki oddolnym, prywatnym działaniom,
jak również aktywnej postawie – takich organizacji, jak OROT – będzie się rozwijała? Czy
zapotrzebowanie i moda na turystykę krajową,
zwłaszcza weekendową, przełoży się na sukces? Z odpowiedzią trzeba będzie poczekać, aż
„odmrożenie” turystyki nastąpi na dobre.
Wizyta studyjna Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, 5–7 sierpnia
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