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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Raciborzu
Instytut Kultury Fizycznej
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie podjęcia
starań o uruchomienie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego
kierunku Turystyka i rekreacja (profil praktyczny) informuję, iż Zarząd Związku wyraża
wsparcie dla władz Uczelni w tych staraniach uznając inicjatywę za potrzebną.
Jak wynika z raportu z badań ruchu turystycznego, przeprowadzonych przez instytut
badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej, województwo
śląskie w ubiegłym roku odwiedziło prawie 3,3 miliona turystów (w skali kraju 5 pozycja pod
względem ilości podróży), a ich łączne wydatki oszacowano na 3,4 miliarda zł. Wg
powyższego badania ok. 10% z ogólnej liczby turystów trafia w okolice Rybnika, Raciborza,
Jastrzębia – Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Żor. Chciałbym zwrócić Państwa uwadze fakt,
że turystyka generuje ok. 6% PKB Polski oraz wiele dobrych jakościowo miejsc pracy, to
często niedoceniana gałąź gospodarki. Inwestycje w turystykę są szansą na stanie się jednym
z motorów wzrostu gospodarczego naszego regionu.
Subregion Zachodni Województwa Śląskiego z obecnym centrum administracyjnym
w Rybniku i historycznym - w Raciborzu jest zróżnicowany, jeśli chodzi o typ walorów
turystycznych. Obok dużych kompleksów leśnych, związanych z Parkiem Krajobrazowym
"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", występują tutaj jednocześnie obszary
silnie przekształcone przez przemysł, co z kolei daje możliwość uprawiania turystyki
industrialnej. Cechą wspólną regionu jest duży potencjał zagospodarowania turystycznego
i ruchu turystycznego. Ze względu na swoje nadgraniczne położenie region ma potencjał
rozwoju produktów turystyki przygranicznej i tranzytowej. Region ma także szansę na
rozwinięcie produktów turystyki biznesowej. Turystyka wiejska oraz aktywna ma możliwość

na rozwój na licznych terenach zielonych i położonych nad wodą, kierowana głównie do
mieszkańców zachodniej i centralnej części województwa.
W przypadku otwarcia na Uczelni kierunku Turystyka i rekreacja potwierdzamy
gotowość współpracy, tak w zakresie merytorycznej konsultacji i opiniowania programu
studiów, jak też pod kątem organizacji miejsc praktyk dla studentów zarówno w biurze
Związku, ale również wolę pomocy w organizacji praktyk m.in. w Punktach Informacji
Turystycznej przy jednostkach samorządu terytorialnego w naszym regionie.
Chciałbym podkreślić, iż Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku
posiada doświadczenie w promocji turystycznej regionu (własne wydawnictwa promocyjne,
udział w targach i innych imprezach turystycznych), organizacji study tourów, wdrażaniu
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finansowanych z funduszy europejskich oraz współpracy z podmiotami branży turystycznej
i okołoturystycznej.
Jestem przekonany o tym, że konsekwentne działania różnych instytucji na rzecz
rozwoju turystyki wzmocnią atrakcyjność regionu, dlatego też popieramy inicjatywę PWSZ
w Raciborzu.

