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może uraTować laTo, ale 
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W tym roku hitem będą wakacje 
w Polsce. Touroperatorzy chcą  
skorzystać z rosnącego popytu  
na wypoczynek krajowy.

TurysTyka akTywna  
szaNsą Na NormalNy sezoN
Ten rok miał być poświęcony  
promocji turystyki rowerowej  
w Polsce. Epidemia pokrzyżowała 
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oznacza, że popytu na imprezy  
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wypoczynkiem nie będzie.
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elżbieta Gola

Polska jest atrakcyjna turystycznie – 
właściwie trudno znaleźć kogokolwiek 
w branży, kto temu zaprzeczy. Ale to, 

że każdego roku wielu Polaków decyduje się 
spędzić urlop we własnym kraju, nie oznacza, 
że korzystają przy tym z usług biur podróży 
i agentów. Tymczasem jak podkreśla Maciej 
Nykiel, prezes Nekery, musimy mieć świado-
mość, że w tym roku turystyka zagraniczna 
straci na znaczeniu. – Na razie nie wiadomo 
nawet, kiedy Polacy będą mogli zacząć wy-
jeżdżać za granicę. Druga sprawa to gotowość 
do wydania pieniędzy na zagraniczne podróże. 
Widzimy, że coraz więcej klientów rezerwu-
je pobyty w Polsce, co ma związek nie tylko 

z ograniczeniami wynikającymi z epidemii 
koronawirusa, ale też z kwestiami ekono-
micznymi. Urlop w kraju jest tańszy, a zain-
teresowanie nim wyższe, niż zazwyczaj może 
utrzymać się przez kolejne dwa-trzy sezony – 
uważa prezes. 

polsKa to Nie jest „gorsza opcja”
Maciej Nykiel zachęca agentów, by nie trakto-
wali wyjazdów krajowych jako gorszej opcji. – 
Co prawda na ofercie w Polsce zarabia się mniej 
niż na wycieczkach zagranicznych, bo ceny są 
niższe, ale nadal marże i prowizje pozwalają 
utrzymać firmy. Dlatego warto zainteresować 
się tą ofertą i zacząć ją dogłębnie poznawać. Na 
razie znajomość produktu na rynku multiagen-
cyjnym jest bardzo słaba, i dotyczy to zarów-

no wiedzy na temat bazy hotelowej, jak i re-
gionów. – Do tej pory większość biur skupiała 
się na wybrzeżu Bałtyku, Mazurach i górach, 
tymczasem okazuje się, że pięknie jest także 
na Warmii czy w Świętokrzyskim – podkreśla 
prezes. Nekera organizuje co tydzień webinary, 
w których uczestniczy kilkaset osób. Pracow-
nicy prezentują ofertę, na którą składa się 700 
obiektów różnej kategorii, od pięciogwiazd-
kowych hoteli po domki nad jeziorem. Maciej 
Nykiel twierdzi, że zainteresowanie produktem 
jest spore, a cała oferta jest dostępna w syste-
mach rezerwacyjnych, nie ma więc przeszkód 
technicznych, by ją sprzedawać tak samo jak 
klasyczne czarterowe wycieczki zagraniczne. 
Agenci mogą zakładać opcje, zdecydowana 
większość terminów w pobytach od dwóch 

W tym roku hitem będą najprawdopodobniej wakacje w Polsce. Touroperatorzy chcą skorzystać z rosnącego 
popytu, ale w perspektywie ofertę tę traktują jako uzupełnienie szerszego programu wyjazdowego.

krajowa może uratować lato,  
ale sprzedaż wymaga promocji

▼
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Czas urlopowy zbliża się wielkimi krokami i wiele osób 
zastanawia się, jak go zaplanować w czasie pan-
demii? Gdzie pojechać na wakacje bądź weekend, 

żeby odreagować codzienny stres i odetchnąć pełną piersią 
w zacisznym, malowniczym i przede wszystkim bezpiecz-
nym miejscu? Odpowiedzią na te pytania jest Małopolska! 

Wypoczynek w zgodzie z rytmem natury – to doskonała pro-
pozycja na zbliżający się czas wiosennych i letnich wyjazdów, 
szczególnie w obecnej sytuacji, która wymusza na nas inny 
niż do tej pory sposób spędzania wolnego czasu. Chcemy od-
poczywać, z dala od tłumów, modnych centrów wakacyjnych, 
w bliskości terenów zielonych, otwartych przestrzeni, parków 
i pięknych krajobrazów. Wyciszenie, uwolnienie umysłu od 
otaczającego zgiełku, stresu codziennego życia i ucieczka 
w całkowitą harmonię, w świat slow, gdzie czas płynie 
wolniej, a natura jest na wyciągnięcie ręki – to wszystko ma 
do zaoferowania Małopolska. Niezależnie od wieku, kondycji 
czy upodobań, każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Dorośli mogą podróżować Małopolskim Szlakiem Winnym. 
Czy zdawaliście sobie sprawę, że klimat Małopolski 
umożliwia uprawę dorodnych winorośli, z których powstaje 
wyśmienity trunek? To jeden z najprężniej rozwijających 
się regionów winiarskich w naszym kraju. Znajduje się tutaj 
ponad 100 winnic, a ich produkty cieszą podniebienie 
najwybredniejszego konesera. Zagłębiem małopolskiego 
wina oprócz okolic Krakowa jest Jura Krakowsko-Często-
chowska oraz region Tarnowa, nazywany nawet „Polską 
Toskanią”. To tutaj rozlokowana jest większość winnic 
z Małopolskiego Szlaku Winnego. Gospodarze z pasją 
opowiedzą Wam o ziemi, szczepach, procesie produkcji 
i butelkowania wina. Będziecie mieli okazję degustować 
wyśmienite wina oraz kosztować wyborne, lokalne produk-
ty, takie jak sery, wędliny czy chleby, które podniosą walory 
smakowe trunku. 
Dla osób starszych, które pragną odpocząć, obcować 
z przyrodą i relaksować się na łonie natury, czeka 

Małopolska Wieś dla Seniorów. To kompozycja propozycji 
gospodarstw agroturystycznych, które oferują noclegi w za-
cisznych, spokojnych i „zielonych” okolicach. Goście mogą 
uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, rzemieślniczych 
czy hodowlanych. Jeśli natomiast chcecie pokazać uroki 
wiejskiego życia swoim pociechom, to proponujemy Mało-
polską Wieś dla Dzieci. To oferta nie tylko na weekend, ale 
na całe wakacje. Dzieci będą miały okazję zapoznać się 
z tradycjami i obyczajami wiejskimi, zaprzyjaźnić się ze 
zwierzętami domowymi, zakosztować mleka „od krowy” 
i innych niecodziennych rarytasów. Dla małych i dużych 
pasjonatów flory atrakcyjny będzie szlak Małopolska 
wieś pachnąca ziołami. To tutaj cały szereg gospodarstw 
agroturystycznych zapewni relaksujące dni w akompania-
mencie aromatu ziół z małopolskich łąk. Gospodarze wiedzą 
wszystko o ich uprawach, znają metody suszenia, układania 
bukietów, a także wykorzystania ich w celach zdrowotnych 
i kulinarnych. Z pobytu w wonnym zielarskim domu warto 
zabrać ze sobą tradycyjne przetwory przyprawione ziołami 
oraz piękne, a zarazem aromatyczne bukiety. Większość 
wspomnianych miejsc pobytowych jest także doskonałą 
bazą wypadową do uprawiania turystyki aktywnej, szcze-
gólnie zaś wędrówek pieszych po bezpiecznych szlakach 
Małopolski.

W Małopolsce nie brakuje także malowniczych terenów, po 
których poruszanie się rowerem jest prawdziwą przyjem-
nością. Region oferuje 600 kilometrów tras rowerowych, 
z których 60% to drogi odseparowane od ruchu samocho-
dowego, a pozostałe to drogi o niskim natężeniu ruchu 
samochodowego lub wygodne „szutrówki”. Do tego 
dochodzi blisko 3 000 kilometrów szlaków rowerowych, 
w tym Szlak wokół Tatr. Unikatowa na skalę Polski sieć tras 
rowerowych VeloMałopolska umożliwia długodystansowe 
wyprawy, łączy miasta i ułatwia bezpieczny dojazd na ro-
werze do innych szlaków rowerowych. Rowerową przygodę 
można rozpocząć z głównych miast regionu: Krakowa, 
Tarnowa, Oświęcimia, Nowego Sącza, Nowego Targu czy 

MAŁOPOLSKA –
Wypoczynek w zgodzie z rytmem natury

Zakopanego. Szczególnie zachęcamy do podróżowania 
malowniczą trasą VeloDunajec lub Wiślaną Trasę Rowerową. 
Indywidualistom lubiącym samodzielnie planować 
wycieczki, jak również osobom szukającym podpowiedzi 
w odkrywaniu Małopolski, pomoże dedykowany serwis  
narowery.visitmalopolska.pl. 

Różnorodne zakątki Małopolski od lat inspirują także do 
podróżowania w rytmie eko. Dzięki ekoturystyce jesteśmy 
bliżej nich i natury, mamy szansę doświadczyć, poczuć, po-
znać, zaprzyjaźnić się, zachwycić otaczającym światem. Dla 
wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z ekoturystyką, 
Małopolska oferuje mozaikę możliwości oraz kilkanaście 
przygotowanych propozycji ekowycieczek.  Wybór kierunku, 
miejsca i formy podróży zależy już tylko od Was! 

Te oferty, a także całe mnóstwo innych propozycji spędzania wol-
nego czasu w Małopolsce znajdziecie na portalu turystycznym 
Województwa Małopolskiego visitmalopolska.pl w aplikacji 
mobilnej VisitMałopolska oraz w punktach Małopolskiego 
Systemu Informacji Turystycznej (MSIT). Śledźcie nas 
również na naszym funpage’u na FB Odkryj Małopolskę. 
Do zobaczenia! 

Fot: archiwum UMWM

Fot: archiwum UMWM
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do 15 dni dostępna jest online, a ewentualna 
konieczność potwierdzenia zamówienia przez 
helpdesk pojawia się tylko przy nietypowych 
zapytaniach, np. na 16 dni, czy przy kilku po-
kojach na jednej rezerwacji. Na wakacje klien-
ci najczęściej kupują pobyty 7- lub 14-dniowe, 
w pozostałych miesiącach, licząc od maja, naj-
większą popularnością cieszą się wypady krót-
sze, zazwyczaj weekendowe. Problemem prze-
stał być brak wyżywienia, takie opcje zyskują 
wręcz coraz większe grono zwolenników. 

Nowy specjalista od polsKi
Podobny trend zauważa Adam Dudziński, który 
właśnie wystartował z touroperatorem Mareda, 
w którego programie znalazły się tylko wyjazdy 
krajowe. – Spodziewałem się, że po konferencji 
prasowej, na której premier ogłosił, że hotele 
otworzą się 4 maja, zainteresowanie wyjazda-
mi będzie spore. Na razie obserwuję, że Po-
lacy zamawiają wypoczynek w obiektach bez 
wyżywienia, pobyty w hotelach, w których nie 
działają restauracje w normalnym trybie, prak-
tycznie nie znajdują nabywców – mówi Adam 
Dudziński. Oferta Maredy to kilkadziesiąt ho-
teli głównie nad morzem i częściowo w górach, 
czyli w najpopularniejszych regionach kraju. – 
Uznałem, że ponieważ w tej chwili turystyka 
wyjazdowa nie istnieje i nie wiadomo, kiedy się 
odrodzi, spróbuję uruchomić sprzedaż wypo-
czynku w Polsce. Inwestycja była niewielka, bo 
firmę prowadzę już od kilkunastu miesięcy, wy-
starczyło zbudować stronę internetową, dograć 
sprawy systemowe z Sykonem i przygotować 
dokumenty. Trochę zainwestowałem również 
w promocję w internecie, wszystko udało się 
złożyć w jedną całość w ciągu trzech tygodni 
– mówi. Dudziński nie chce deklarować, w ja-
kim stopniu będzie rozwijał polski produkt, bo 
z jego wieloletnich doświadczeń zebranych 
w czasie pracy w turystyce wynika, że pobyty 
krajowe to produkt, którego Polacy nie szuka-
ją w biurach podróży. Także hotele nie są zbyt 
zainteresowane taką współpracą, bo przy kon-
traktach na zasadach allotmentu – a właśnie ta-
kie zawierają zazwyczaj biura podróży, trzeba 
włożyć więcej wysiłku w sprzedaż.  

sprzedaż Nie tylKo ageNcyjNa
To, że w tym roku gros klientów zrezygnu-
je z wyjazdów zagranicznych i zdecyduje się 
spędzić urlop w Polsce, nie jest równoznacz-
ne z tym, że zechcą go zamówić w biurach 
podróży. Nekera stosuje różne zachęty, choć 
nie odnoszą się one tylko do oferty krajowej. 
Maciej Nykiel przypomina, że program biura 
to 15 tys. hoteli w najpopularniejszych kierun-

Aby Polski produkt  
skutecznie zaistniał  
w ofercie dużych organi-
zatorów, należałoby  
wykorzystać go  
w pierwszej kolejności 
jako element działań 
marketingowych.

▼ kach turystycznych, od basenu Morza Śród-
ziemnego, przez kraje ościenne aż po dalekie 
destynacje. – Jesteśmy gotowi, żeby uruchomić 
również ten produkt, zrobimy to w momencie, 
kiedy wyjazdy zagraniczne będą możliwe – za-
powiada prezes Nekery. Wracając do systemu 
sprzedaży – Nekera stawia na pełną dostępność 
przez MerlinX i Sykona, pozwala zakładać 
opcje na rezerwacje do końca dnia z możli-
wością ich bezkosztowej anulacji, za sprzedaż 
od razu, z góry płaci 100 proc. prowizji. Ma-
reda sprzedaje ofertę na trzy sposoby – bez-
pośrednio, przez agentów – tego kanału Adam 
Dudziński nie będzie specjalnie rozwijał, ale 
jeśli biuro jest zainteresowane współpracą, 
może podpisać umowę, oraz jako ofertę „whi-
te label”, udostępnianą innym touroperatorom. 
W tym ostatnim przypadku mowa o biurach, 
które w sytuacji, gdyby podróże zagraniczne 
lub kolonie i obozy nie mogły być realizowane 
zgodnie z wcześniejszymi założeniami, będą 
próbowały zamienić wyjazdy na pobyty rodzin-
ne w kraju. Właściciel Maredy mówi, że aby 
Polski produkt skutecznie zaistniał w ofercie 
dużych organizatorów, należałoby wykorzystać 
go w pierwszej kolejności jako element działań 
marketingowych. – Krótkie wypady po Polsce 
można by dokładać do imprez zagranicznych, 
choćby w sytuacji, gdy sprzedaż tych ostatnich 
wymaga dodatkowego wsparcia. Z czasem 
część klientów przyzwyczaiłaby się, że biura 
podróży dysponują taką ofertą, co w dalszej per-
spektywie mogłoby przełożyć się na atrakcyjne 
przychody z tytułu sprzedaży tego produktu. 
Bez odpowiednich nakładów i kampanii trudno 
będzie zawalczyć z konkurencją w postaci in-
ternetowych agencji turystycznych – twierdzi. 
Według Adama Dudzińskiego w Polsce około 
60 proc. rynku sprzedaży zakwaterowania na-

leży właśnie do OTA (online travel agency – 
przyp. red.). Firmy te przyzwyczaiły klientów, 
że do biura wpłaca się tylko zaliczkę, pozostałą 
kwotę uiszcza się na miejscu. Tymczasem to-
uroperatorzy proszą o uregulowanie całej na-
leżności przed wyjazdem. Dla części turystów 
to rozczarowujące. – Uważam, że należy prze-
prowadzić kampanię społeczną zachęcającą do 
korzystania z usług touroperatorów, bo ich pro-
dukt jest zabezpieczony na wypadek ogłosze-
nia niewypłacalności. Bezpośrednia rezerwacja 
noclegu nie daje pewności, że w razie kłopotów 
hotelarza uda się odzyskać pieniądze. A prze-
cież nie mamy gwarancji, że w czasie kryzysu 
i po jego zakończeniu wszyscy będą działać jak 
dotychczas – tłumaczy. – Warto też podkreślać, 
że ceny w biurach podróży są atrakcyjniejsze 
od tych dostępnych w innych kanałach sprze-
daży czy uzyskiwanych bezpośrednio w hote-
lu. Co więcej, gros klientów nie wie, że biura 
oferują produkt krajowy, by to zmienić, trzeba 
by przeprowadzić kampanię ogólnobranżową – 
konkluduje.
W tym roku na ofertę krajową nastawiają się 
nie tylko polscy touroperatorzy, ale też ich za-
graniczni koledzy. Przykładowo DER Touristik 
rozpoczął sprzedaż wypoczynku w Niemczech 
pod hasłem „W końcu znowu urlop” – z tej 
okazji wydał nawet trzy oddzielne katalogi. Jak 
mówi Ingo Burmester, prezes DER Touristik 
na Europę Środkową, zainteresowanie wypo-
czynkiem w Niemczech było duże nawet przed 
wybuchem epidemii koronawirusa. Teraz firma 
spodziewa się jeszcze większego popytu niż 
dotychczas i zapewnia, że przy organizacji wy-
poczynku będzie stosować się do wytycznych 
poszczególnych landów, bo bezpieczeństwo 
klientów stawia ponad wszystko.
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Wbrew  obiegowej opinii  War-
mia „nie leży na Mazurach”, 
gdyż stanowi krainę zdecy-
dowanie odrębną. Jest uni-

kalnym w wymiarze historycznym i etno-
graficznym regionem, ze swoim genius loci, 
w postaci demona kłobuka, który z jednej 
strony był na usługach diabła, ale z drugiej 
opiekował się tutejszą ludnością. Jednym 
z jej wyróżników jest to, że kraina ta „była 
zawsze wierna Bogu i Kościołowi Katolickie-
mu, zasługując na zaszczytne miano Świętej 
Warmii” – jak ujął to Jan Paweł II.

Idea promocji regionu jako celu wypraw 
pielgrzymkowo-turystycznych szlakiem 
świętych miejsc Warmii nie jest nowa. Jed-
nak do tej pory nie doczekała się realizacji.

– W tym roku postanowiliśmy wrócić do tego 
pomysłu i nadać mu już konkretny kształt pro-
duktu turystycznego. Mógłby on przyciągnąć 
i na dłużej zatrzymać na Warmii pielgrzymów- 
-turystów, którzy teraz koncentrują się prawie 
wyłącznie na wizytach w sanktuariach w Gie-
trzwałdzie i Świętej Lipce  – mówi Andrzej 
Abako, starosta olsztyński.

Polskie Lourdes – jedyne w kraju, oficjalnie 
uznane przez Kościół Katolicki miejsce cudu 
objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie 
rocznie odwiedza około miliona pątników. 
Podobnie jest i w Świętej Lipce, zwanej Czę-
stochową Północy. 

– To dosyć precyzyjnie zdefiniowany już 
klient, o którego nie trzeba szczególnie zabie-

gać, a tylko zaproponować mu inne, powiąza-
ne atrakcje turystyczne w formie tematycznej 
pielgrzymki-wycieczki – dodaje Wojciech Szal-
kiewicz, szef promocji olsztyńskiego staro-
stwa. – Dlatego Szlak Świętej Warmii tworzy 
szesnaście „stacji”. Miejsc, do których warto 
udać się na chwilę lub na trochę dłużej. Obej-
muje znane nie tylko w regionie miejsca piel-
grzymkowe, sanktuaria, szlaki pątnicze, ale 
także historyczne obiekty sakralne związane 
z ciekawą historią biskupstwa warmińskiego 
oraz różnymi wydarzeniami o charakterze re-
ligijnym, historycznym i legendarnym.

Podstawą projektu jest przygotowa-
na przez komórkę promocji olsztyńskiego 
starostwa książka-przewodnik po Świętej 
Warmii, zawierająca historię i opisy po-
szczególnych „stacji”. Pierwsza z nich to 
Bałdy, Wrota Warmii, przez które z War-
szawy przybywali do swojej diecezji kolej-
ni biskupi warmińscy. Następnie są: Gie-
trzwałd, Olsztyn, Głotowo, Dobre Miasto, 
Lidzbark Warmiński, Stoczek Klasztorny, 
Bisztynek, Reszel, Święta Lipka, Tłokowo, 
Krosno, Chwalęcin, Pieniężno i Frombork. 
Szlak kończy się w Braniewie – pierwszej 
historycznej stolicy regionu.

Przygotowywana jest też wersja audio 
i wideo przewodnika, które trafią na anteny 
lokalnych mediów oraz zostaną udostęp-
nione na dedykowanej szlakowi stronie in-
ternetowej. Dostępne też będą na płytach 
CD i DVD. „Suplementami” do tego wydaw-

Najwyższy czas na Świętą Warmię

nictwa mają być folder oraz mapy: „trady-
cyjna” i adresowana do młodszych piel-
grzymów – tzw. niemapa. Przygotowane 
są także projekty gadżetów, w tym między 
innymi „warmiński chleb pielgrzyma” w for-
mie nawiązującej do logo projektu oraz se-
ria walorów filatelistycznych. 

– Projekt jest otwarty, więc cały czas bę-
dziemy go uzupełniać o kolejne przedsię-
wzięcia promocyjne. Niestety, za sprawą ko-
ronowirusa nie będzie oficjalnej inauguracji 
szlaku, ale też i nie o to nam chodzi – dodaje 
W. Szalkiewicz.

Szlak Świętej Warmii to gotowa propozy-
cja 2-3-dniowej wycieczki-pielgrzymki po 
regionie, tak dla turystów indywidualnych, 
jak i zorganizowanych grup pielgrzymów 
zarówno z regionu, z Polski, jak i z zagra-
nicy. Ale bogate dziedzictwo architektury 
sakralnej Warmii, której zagęszczenie jest 
tutaj dużo większe niż w innych częściach 
kraju (ponad 2,5 tys. obiektów), doskonałe 
zaplecze turystyczno-wypoczynkowe oraz 
wspaniałe warunki naturalne mogą być do-
skonałą podstawą do planowania dłuższe-
go pobytu. Bo Warmia jest miła – jak głoszą 
słowa hymnu regionu i… nieśpieszna. Nie 
bez przyczyny jest to także polskie centrum 
Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Ży-
cia – Cittaslow. 
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Polska to produkt trudny  
do sprzedaży agencyjnej
Agenci ofercie polskiej nie mówią „nie”, ale wskazują na przeszkody, które uniemożliwiały im do tej pory 
swobodną sprzedaż tego produktu.

Marzena GerMan

Im bliżej sezonu wakacyjnego, tym więcej 
głosów, że turystyka zagraniczna w tym 
roku nie ruszy. A nawet jeśli, to w zupełnie 

innym wymiarze niż dotychczas. Touroperato-
rzy już wprowadzili ofertę alternatywną – po-
byty w Polsce, która ma pomóc im utrzymać 
klientów i być kolejnym źródłem przychodów, 
choć z pewnością mniej intratnym w porówna-
niu z zagranicznymi imprezami turystyczny-
mi. Czy nasi agenci są gotowi, by sprzedawać 
taką ofertę? Zapytaliśmy kilku z nich.

produKt trudNy  
do zarezerwowaNia
Wiesław Piątek, współwłaściciel biur agen-
cyjnych Centrum Usług Turystycznych z Rze-
szowa, uważa, że na wyjazd w Polsce zdecy-
duje się niewielka część klientów jego biura. 
– Polskie obiekty zasadniczo różnią się od 
hoteli w typowo turystycznych kurortach za-
granicznych. Nie ma tam tak szerokiej oferty 
usług dodatkowych jak w Turcji, w Grecji czy 
w Egipcie. Hotele, które organizują animacje, 
posiadają baseny i pracują na bazie wyżywie-
nia w formie all inclusive, są natomiast bardzo 
drogie – mówi. Kolejnym problemem jest do-
stępność miejsc. – Nasze dotychczasowe do-
świadczenia ze sprzedażą produktu polskiego 
pokazują, że jest to produkt trudny do zarezer-
wowania. Nawet jeśli oferty widniały w sys-
temie rezerwacyjnym, to w terminach letnich 
nie były dostępne. Myślę, że nadal większość 
obiektów nie jest zainteresowana sprzedawa-
niem przez biura podróży – informuje. Także 
Anna Iwandżijska, właścicielka biura Sunkiss 
z Warszawy wskazuje na trudności związane 
z oferowaniem pobytów w Polsce. – Do tej 
pory, żeby znaleźć ciekawą propozycję, trzeba 
było szukać propozycji na stronach interneto-
wych obiektów. To zajmowało bardzo dużo 
czasu, co gorsza, okazywało się, że klient do-
stawał od hotelu taką samą albo korzystniej-

szą propozycję, więc zamawiał ją bezpośred-
nio – wspomina. Anna Iwandżijska mówi, że 
gdyby można było zarezerwować ten produkt 
w systemie rezerwacyjnym, ale od razu, nie 
w opcji „na potwierdzenie” – tak często zda-
rza się nawet u dużych touroperatorów, agen-
ci byliby zainteresowani sprzedażą. – Dojazd 
własny jest często korzystniejszy z finanso-
wego punktu widzenia, bo przy wycieczkach 
lotniczych z prowizji zazwyczaj wyłączone 
są opłaty lotniskowe, czasem też inne usługi, 
więc nominalnie zarobek jest niższy – zwra-
ca uwagę. Anna Iwadżijska przyznaje też, że 
wielu agentów przyzwyczaiło turystów do 
oferty zagranicznej. – Moi klienci nie wiedzą, 
że mogą u mnie zarezerwować pobyt w Pol-
sce. Jeśli wyjazdy za granicę szybko nie wró-
cą, będziemy musieli ich o tym poinformować 
– zapowiada.

dodateK, a Nie podstawa
Wiesław Piątek mówi jednak, że część klien-
tów może faktycznie być zainteresowana ofer-
tą w Polsce, bo w ten sposób będą wykorzysty-
wać vouchery, które proponują touroperatorzy 
i agenci. Jego zdaniem będzie to jednak tylko 
uzupełnienie podstawowej sprzedaży, podob-
nie jak wcześniej takim dodatkiem były nie-
standardowe ubezpieczenia, bilety lotnicze 
czy autokarowe. Spoglądając w przyszłość, 
nastawia się na powrót popytu na wycieczki 
zagraniczne. – Kiedy pierwsi klienci polecą 
na wakacje i z nich wrócą, spirala sprzedaży 
sama się nakręci. Już dziś widzimy, że wie-
le osób chce zmienić termin wyjazdu. Jeśli 
ktoś „od zawsze” wypoczywał za granicą, 
nagle nie przerzuci się na Polskę, bo jakość 
produktu jest zupełnie inna, nikt nie może też 
zagwarantować pięknej pogody – tłumaczy. 

Anna Iwandżijska:
Moi klienci nie wiedzą, 
że mogą u mnie 
zarezerwować pobyt 
w Polsce. Jeśli wyjazdy 
za granicę szybko 
nie wrócą, będziemy 
musieli ich o tym 
poinformować.
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Człuchów to niezwykłe miasto położone 
na Pojezierzu Krajeńskim w południowo- 
-zachodniej części województwa pomor-
skiego. 
Krzyżują się tutaj ważne szlaki komunika-
cyjne: łącząca zachód ze wschodem droga 
krajowa nr 22, zwana „berlinką”, biegnąca 
od granicy polsko-niemieckiej w Kostrzynie 
do polsko-rosyjskiego przejścia graniczne-
go w Grzechotkach, oraz łącząca Pomorze 
Środkowe z aglomeracją wrocławską droga 
krajowa nr 25 biegnąca przez Bydgoszcz 
i Konin. Ponadto przez Człuchów przebiega 
linia kolejowa Chojnice–Szczecinek.

Miasto wabi niezwykłą atmosferą oraz bo-
gatą historią. Aż 290 hektarów jezior, 20 hek-
tarów lasów, 700 hektarów obszaru chro-
nionego krajobrazu i ponad 13 km ścieżek 
rowerowych to walory, które kuszą amatorów 
żeglarstwa, kajakarstwa, jazdy na rowerze czy 
nordicwalkingu. Wpisane na trwałe w klimat 
i atmosferę Człuchowa cztery jeziora i park 
krajobrazowy stwarzają potężny potencjał dla 

amatorów czynnego i biernego wypoczynku 
nad wodą i na świeżym powietrzu. Ale to nie 
wszystko, co może zaoferować to niewielkie 
pomorskie miasteczko. 

Pozytywnie zaskoczeni będą amatorzy 
sportów wodnych i motorowych, ale też wiel-
biciele muzycznych klimatów z lat 50. czy 
kolekcjonerzy wytworów rękodzielniczych. 
Coś specjalnego czeka też miłośników za-
bytkowych budowli. Wśród najbardziej atrak-
cyjnych w mieście jednym tchem wymienia-
ne są gotycki zamek krzyżacki z XIV wieku 
i barokowy kościół pw. Św. Jakuba Apostoła 
z XVII w. Co kto woli: widok z 46-metrowej 
wieży na całe miasto i jego okolice w promie-
niu kilkunastu kilometrów, spacer po zabyt-
kowym parku krajobrazowym „Lasek Luizy” 
wśród 150-letnich drzew, zwiedzanie murów 
Zamku Wysokiego skrytych dotąd pod tona-
mi ziemi i gruzu, a może chwilę skupienia 
w ciszy starego kościoła?
Warto to sprawdzić w myśl hasła „Człuchów. 
Poznaj, by pokochać”.

Człuchów.
Poznaj, by pokochać!

czluchow.eu

#CzasNaPolskę
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Optymizmu dodają informacje o mo≠≠≠żli-
wości stworzenia korytarzy, którymi będzie 
można dojechać np. do Chorwacji. – Myślę, że 
kierunki, do których klienci pojadą własnym 
samochodem, wrócą jako pierwsze – twierdzi 
Wiesław Piątek i poza Chorwacją wymienia 
Czarnogórę, Słowenię i Bułgarię. 

plaKaty zachęcą
Agenci, z którymi rozmawialiśmy, zwracają 

▼

▼

Lars Helmreich: RTK pracuje nad stworzeniem 
platformy Destinations Solutions. W serwisie mają 
znaleźć się mieszkania i domy wakacyjne.

też uwagę, że przy sprzedaży oferty w Pol-
sce zderzą się z konkurencją ze strony po-
pularnych portali rezerwacyjnych, z których 
nasi podróżni chętnie korzystają. Nie dość, 
że OTA (online travel agency – aut.) dys-
ponują szeroką ofertą, to często dają możli-
wość bezkosztowej rezygnacji z zamówienia 
niemal do ostatniej chwili, co w kontekście 
zagrożenia koronawirusem i nieprzewidy-
walnego przebiegu epidemii będzie dla tu-
rystów bardzo ważne. Zagrożenie ze strony 
portali nie oznacza, że agenci rezygnują 
z oferowania pobytów w Polsce. Wakacje 
krajowe promować chce Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Agentów Turystycznych. 
Organizacja przygotowała plakaty zachę-
cające do rezerwacji wypoczynku w Pol-
sce, ale też w innych krajach, do których 
można dojechać samochodem. Członkowie 
OSAT-u mogą zamieszczać je w mediach 
społecznościowych lub wydrukować we 
własnym zakresie i zamieścić w witrynach 
biur stacjonarnych. Nawet jeśli czasowo sa-
lony są zamknięte, to przechodzący klienci 

mogą zwrócić uwagę na estetyczne postery 
promujące dojazd własny.  

ageNt jaKo iNcomiNg
Na inny pomysł wpadła niemiecka koopera-
tywa RTK, która pracuje nad stworzeniem 
platformy Destinations Solutions, która 
miałaby funkcjonować jeszcze w tym sezo-
nie. Lars Helmreich, prezes RTK i sieci biur 
agencyjnych Reiseland mówił o tym w cza-
sie wideoczatu zorganizowanego przez firmę 
konsultingową Tourismuszukunft i magazyn 
branżowy „fvw”. W serwisie mają znaleźć się 
mieszkania i domy wakacyjne. Co ciekawe, 
agenci mają mieć możliwość sami dodawać 
tam oferty i przejmować tym samym rolę lo-
kalnych agencji incomingowych. Przez ten 
projekt RTK chce położyć większy nacisk na 
sprzedaż oferty krajowej w swoich biurach. 
Do agentów dotrzeć chce również Bestfewo, 
firma oferująca zakwaterowanie w domach 
i mieszkaniach letnich, która pracuje nad 
włączeniem swojego produktu do jednego 
z popularnych systemów rezerwacyjnych.
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L okalna Grupa Działania „Kraina 
Dinozaurów” łącząca 7 gmin wo-
jewództwa opolskiego: Chrząsto-

wice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, 
Turawa, Zawadzkie, Zębowice. Położona 
jest w zlewni rzeki Mała Panew, która ze 
względu na  swój wyjątkowy urok zwana 
jest „Opolską Amazonką”. Spływ kajako-
wy tą rzeką to niesamowita przygoda dla 
każdego. Można wybrać trasy widokowe, 
wspaniałe dla rodzin z dziećmi lub trasy 
ekstremalne dla miłośników mocnych 
wrażeń. Rzeka ta prowadzi do komplek-
su Jezior Turawskich – atrakcyjnych  dla 
amatorów plażowania, kąpieli, sportów 
wodnych i wędkarzy. Niemal połowę 
terenu „Krainy Dinozaurów” pokrywają 
lasy, bogate w chronione gatunki roślin 
i zwierząt. Doskonałym sposobem na 
poznanie piękna przyrody jest turystyka 
rowerowa – sieć  oznakowanych  szla-
ków  prowadzi turystów do największych 
atrakcji obszaru LGD. Wyróżnikiem, od 
którego nazwę wzięło LGD, są odkrycia 
paleontologiczne w Krasiejowie, gdzie 
w dawnym wyrobisku iłów, natrafiono 
na kości Silesaurusa Opolensisa – „ślą-
skiego jaszczura z Opola”– najstarszego 
roślinożernego pradinozaura w Euro-
pie. Wokół tego znaleziska działa jeden 
z największych w Polsce parków rozryw-
ki „JuraPark”, w którym nauka łączy się 
z zabawą. „Kraina Dinozaurów” to rów-
nież niezwykłe dziedzictwo historycz-
ne – w Ozimku znajdziemy najstarszy 
wiszący most żelazny w Europie ponadto  
liczne zabytkowe kościoły, kaplice i inne 
obiekty sakralne i kulturowe. Powstało 
tu wiele izb regionalnych, stworzonych 
przez samych mieszkańców – pasjo-

natów historii lokalnej, pragnących aby 
przeszłość nie została zapomniana.
O tych i innych atrakcjach można się 
dowiedzieć w Punkcie Informacji  
Turystycznej oraz na stronach: 
www.krainadinozaurów.pl
http://spacer.krainadinozaurow.pl/,
https://odkryjnaszetajemnice.pl/

Siedziba LGD „Kraina Dinozaurów”
ul. Słowackiego 18, 46–040 Ozimek
tel. 77 4651213 / 605 052 777
krainadino@onet.pl
Punkt Informacji Turystycznej: 603556320

LGD „Kraina Dinozaurów” jest zrzeszeniem 
osób fizycznych, przedsiębiorców, stowa-
rzyszeń i jednostek samorządu terytorial-
nego współpracujących na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. W obecnej perspek-
tywie finansowej realizujemy Lokalną 
Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 
m. in. wspierając rozwój firm i nowych 
działalności gospodarczych, budowę 
i modernizację obiektów małej architek-
tury, siłowni i placów zabaw, szlaków 
turystycznych, ścieżek tematycznych, jak 
również renowację obiektów sakralnych. 
Wparciem objęto również cykle spotkań 
i warsztatów dla mieszkańców, publikacje 
związane z zachowaniem dziedzictwa lo-
kalnego. Wydano wspólne dla obszaru LGD 
materiały informacyjno-promocyjne. LGD 
Kraina Dinozaurów odgrywa ważną rolę 
dla obszarów wiejskich – przyczynia się do 
wzmocnienia kapitału społecznego, tworze-
nia miejsc pracy, rozwoju infrastruktury 
oraz zachowania dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego obszaru.

Jest takie miejsce… wyjątkowe …
w którym znajdziesz spokój i wytchnienie,
poznasz sekrety wiosek,
zdobędziesz przyjaciół,
pokochasz naturę, 
dowiesz się wielu ciekawych rzeczy, 
poznasz interesujących ludzi.
To Twoje idealne miejsce wypoczynku …

W Krainie Dinozaurów nad rzeką Mała Panew
‘‘

‘‘
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elżbieta Gola

Maciej Zimowski, właściciel biura 
Bird.pl, które specjalizuje się w or-
ganizacji wyjazdów rowerowych, 

mówi, że mimo epidemii jego firma działa 
normalnie. – Zainteresowanie wyjazdami jest, 
choć wiosną tego roku nastawiamy się przede 
wszystkim na obsługę klientów z Polski – in-
formuje i dodaje, że zazwyczaj obok wycie-
czek dla naszych turystów biuro realizuje też 
programy przyjazdowe do Polski dla gości 
z Niemiec, Beneluksu, krajów anglosaskich, 
Izraela i wielu innych. Jego zdaniem nasz 
kraj jest atrakcyjnym celem turystycznym 
dla osób, które chcą spędzić urlop aktywnie, 
choć zaznacza, że tylko dwa regiony mogą 

pochwalić się trasami rowerowymi z praw-
dziwego zdarzenia. Są to Małopolska i Po-
morze Zachodnie. – Niestety włodarze wielu 
polskich regionów nie rozumieją, czym jest 
komercyjna turystyka aktywna i nie inwestu-
ją w nią. Czasem wystarczyłoby dobudowa-
nie kilku kilometrów łączników, jak np. nad 
Pilicą, by powstała piękna droga rowerowa 
– uważa. Z kolei o Green Velo mówi, że to 
projekt udany w połowie, bo część tras bie-
gnie wzdłuż szos lub po nieutwardzonych od-
cinkach drogi. To sprawia, że ścieżki tracą na 
atrakcyjności. Po stronie zalet wymienia nato-
miast piękne krajobrazy i zabytki, które moż-
na zwiedzić w czasie tak spędzanego urlopu. 
W Bird.pl bestsellerem wśród programów po 
Polsce jest wycieczka wzdłuż Dunajca.

samodzielNie, choć z Biurem
Maciej Zimowski organizuje wycieczki rowe-
rowe według koncepcji, która sprawdziła się 
w Europie Zachodniej. – Nasi klienci otrzymu-
ją mapy ze wskazanymi obiektami, w których 
mają zarezerwowany nocleg ze śniadaniem, na 
życzenie również z obiadokolacją. Miejsce noc-
legu zmieniają codziennie lub co drugi dzień, 
trasę przemierzają sami, bo jest świetnie ozna-
kowana, poza tym mogą jechać własnym tem-
pem. Po naszej stronie znajduje się transport 
bagażu, walizka czeka w hotelu, w którym gość 
będzie spał. Jeśli klienci nie mają swoich rowe-
rów, mogą je od nas wypożyczyć – opowiada. 
W sprzedaży znajdują się dwa rodzaje tras – od 
punktu A do B, zazwyczaj takie ścieżki biegną 
wzdłuż rzek lub po pętli. W tym pierwszym 

Ten rok miał być poświęcony promocji turystyki rowerowej w Polsce. Epidemia pokrzyżowała część planów, 
ale to wcale nie oznacza, że popytu na imprezy połączone z aktywnym wypoczynkiem nie będzie.

Turystyka aktywna  
szansą na tegoroczny sezon

▼
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Czas na relaks i wielką przygodę!
To będzie sezon inny niż wszystkie, ale zarazem idealny na poznawanie swojego  
kraju – okazja do odkrywania nowych miejsc. Jest to również czas dla turystyki 
aktywnej – blisko natury i z dala od aglomeracji miejskich. Wielkopolska jest pod tym 
względem doskonałą destynacją wakacyjną i weekendową.

Żadne wydarzenie ostatnich dekad nie wpłynęło 
na rynek usług turystycznych tak mocno, jak pande-
mia COVID-19. Eksperci sugerują, że dominującymi 
trendami w roku 2020 będzie mikroturystyka – krótkie 
wyjazdy krajowe, często do sąsiednich regionów oraz 
preferencja względem miejsc położonych z dala od 
aglomeracji miejskich, topowych atrakcji czy parków 
rozrywki. Dotyczy to nie tylko podróży indywidual-
nych, ale również tworzenia pakietów usług – zarów-
no dla turystyki grupowej, jak i dla rodzin.

Z nurtem przygody
Jak jeziora, to Mazury, a jak kajaki, to Biebrza albo 
Czarna Hańcza? Niekoniecznie! Idealnych miejsc 
na wypoczynek nad wodą jest znacznie więcej, 
a w Wielkopolsce nie brakuje dziewiczych rzek oraz 
malowniczych pojezierzy, pełnych akwenów ideal-
nych zarówno na stacjonarny wypoczynek, jak i na 
żeglarską przygodę.

Na kilkudniowy wypoczynek nad wodą najlepiej 
nada się Wielka Pętla Wielkopolski – najdłuższy 
w Polsce oznakowany szlak wodny o długości niemal 
700 km. Łączy on dwie duże rzeki: Wartę i Noteć, 
kilka kanałów oraz ciąg jezior, a połączenia z innymi 
szlakami żeglownymi pozwalają wpłynąć z niej 
zarówno na Odrę, jak i na Wisłę. W ostatnich latach na 
Pętli powstały nowe mariny i przystanie, w tym takie 
które posiadają własną restaurację i pełne zaplecze 
techniczne. Również coraz więcej hoteli zwraca się ku 
głównym rzekom regionu, przygotowując specjalną 
ofertę dla wodniaków. Wielka Pętla Wielkopolski po-

Wielka Pętla Wielkopolski

wstała z myślą o łodziach motorowych, ale doskonale 
nada się też dla kajakarzy.

Ci ostatni będą szczególnie zadowoleni ze 
spływów rzekami na północy Wielkopolski – Wełną, 
Gwdą, Rurzycą, Piławą czy Płytnicą. Zachowały nie-
mal dziewiczy charakter, meandrują przez gęste lasy 
tej części regionu, a ludzkie osady należą tu do rzad-
kości. Jednocześnie towarzyszy im dobrze rozwinięta 
baza noclegowa oraz liczna sieć usługodawców, 
oferujących kompleksową organizację spływów.

Wielka historia na dwóch kołach
Nizinna, lekko pofalowana Wielkopolska idealnie 
nadaje się do organizacji wyjazdów rowerowych. 
Nie każdy musi mieć umiejętności i ochotę 
mierzyć się z górskimi szlakami, zwłaszcza jeśli 
ma to być rodzinna wyprawa. Co więcej, sieć 
szlaków pozwala połączyć aktywny wypoczynek 
ze zwiedzaniem.

Jedną z najbardziej malowniczych części 
Wielkopolski jest Kraina Stu Jezior, czyli okolice 
Międzychodu, Sierakowa i Kwilcza w zachodniej 
części regionu. Obszar ten przecina Szlak Stu Jezior, 
którego początek znajduje się w Poznaniu, ale 
najbardziej urokliwa część zaczyna się w Szamotu-
łach. Można go jednak potraktować jako sugestię 
i bazując na jednym z licznych hoteli i ośrodków wy-
poczynkowych organizować wycieczki rowerowe po 
okolicy, docierając m.in. do Puszczy Noteckiej czy 
zatrzymując się w jednej z zaledwie kilku w Polsce 
ostoi ciemnego nieba w Chalinie. 

Chcąc połączyć wycieczki rowerowe ze zwie-
dzaniem miejsc i obiektów historycznych, najlepiej 
skierować się w okolice Leszna. Tak jak Dolny Śląsk 
ma swoją Dolinę Zamków i Pałaców, tak Wielkopolska 
ma leszczyńskie. Z Poznania prowadzi tam Ziemiański 
Szlak Rowerowy, ale również wokół miasta powstała 
gęsta sieć znakowanych szlaków rowerowych, wy-
posażonych w niezbędną infrastrukturę. Można nimi 
dojechać m.in. do zamku i modelowego barokowego 
miasteczka w Rydzynie, pałaców w Pawłowicach 
i Włoszakowicach czy zamku w Rokosowie.

Agroturystyka premium
Bałtyckie kurorty i egzotyczne resorty zdecydowanie 
nie będą w najbliższym czasie pierwszym wybo-
rem polskich turystów, szukających raczej ucieczki 
od tłumu i zgiełku miasta. Na atrakcyjności zyska 
natomiast wypoczynek na prowincji czy nad jeziorem. 
Wypoczynek na wsi w Wielkopolsce to nie tylko pokój 
w gospodarstwie. Do dyspozycji gości indywi-
dualnych i grup są ośrodki jazdy konnej (Folwark 
Hermanów, Pałac Baborówko), obiekt y z doskonałą 
kuchnią regionalną (Gryszczeniówka, Olandia) czy 
oferty ze SPA (Ostoja Chobienice, Skansen Bicz). 
Zarówno turysta, jak i organizator może być pewien, 
że otrzyma najwyższy standard. Fakt, że turystyka 
w Wielkopolsce nie jest tak masowa jak nad morzem 
czy w górach, powoduje że każdy gość jest traktowa-
ny indywidualnie. ■

Olandia – fot. Klaudia Walasek

www.wielkopolska.travel

Szlak Stu Jezior – fot. Andrzej Kaleniewicz
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przypadku klienci po dojechaniu do ostatniego 
miejsca postoju są transportowani autokarem do 
miejsca, z którego wyruszali – tam zazwyczaj 
stoją zaparkowane ich samochody. Dzięki tak 
zindywidualizowanej formule wyjazdy są bez-
pieczne nawet w dobie ograniczeń wynikających 
z zagrożeń związanych z epidemią. Właściciel 
Bird.pl podkreśla, że takie wczasy nie przypo-
minają wyjazdów z dawnych lat, które kojarzyły 
się ze spartańskimi warunkami. Klienci mogą 
mieszkać w hotelach o różnym standardzie, tak-
że w luksusowych, w tym zakresie wybór jest 
szerszy za granicą niż w Polsce, gdzie obiektów 
położonych w pobliżu lub wzdłuż ścieżek rowe-
rowych jest więcej. Zapytany, czy przy tak zin-
dywidualizowanej formie wycieczek pomoc to-
uroperatora jest w ogóle potrzebna, odpowiada: 
– Poza przewozem bagażu i organizacją przejaz-
du z końcowego punktu do początkowego, nasza 
praca polega na opracowaniu trasy, ale też, co 
równie ważne, organizacji noclegów. W wyso-
kim sezonie zamówienie pokoju na jedną noc 
wcale nie jest proste – zaznacza. Klientami Bird.
pl są osoby w różnym wieku, od maluchów po-
dróżujących w przyczepkach lub fotelikach ro-
werowych albo jadących z rodzicami na rowe-
rze na sztywnym holu, po seniorów. – Odcinki 
dzienne liczą, w zależności od trasy, od 30 do 70 
km. Wbrew pozorom to wcale nie są odległości 
dla wytrawnych kolarzy, w kilka godzin przeja-
dą je również osoby, które na co dzień jedynie 
okazyjnie jeżdżą na rowerze – zapewnia.

z azji do polsKi
Wycieczki rowerowe po Polsce będzie w tym 
roku organizować też, po raz pierwszy, Zo-

Wprowadzamy programy ro-
werowe i wędrowne po Polsce. 
Największą trudność sprawia 
rezerwacja noclegów, bo wiele 
miejsc jest już wykupionych. 

rafał kubik, Zorientowani Travel Club

Nasi klienci otrzymują mapy  
ze wskazanymi obiektami,  
w których mają zarezerwowany 
nocleg ze śniadaniem, na życzenie 
również z obiadokolacją.

maciej zimowski, Bird.pl

rientowani Travel Club. – Do tej pory specja-
lizowaliśmy się w wyjazdach do Azji i krajów 
północnej Europy, i choć były to objazdówki 
połączone ze zwiedzaniem, to zawsze dołą-
czaliśmy do nich element aktywny, jazdę na 
rowerze lub trekking – mówi Rafał Kubik, 
właściciel firmy. – W tym roku w związku 
z epidemią wprowadzamy programy rowero-
we i wędrowne po Polsce – informuje. Wśród 
propozycji znalazły się „Korona po koronie”, 
czyli wędrówki przez 26 szczytów Sudetów 
i Beskidów, „Rowerem przez Pogórze Prze-
myskie i Góry Słonne”, „Rowerem z Mazur 
na zieloną Litwę” i kilka innych łączących wę-
drówki z jazdą na dwóch kółkach. Rafał Kubik 
na pytanie o wyzwania organizacyjne związane 
z koniecznością szybkiego przestawienia się na 
program w Polsce mówi, że szybko udało się 
dograć wszystkie elementy. – Grupy prowadzić 
będą nasi pracownicy, bo są to osoby, które 
same spędzają czas aktywnie. Chyba najwięk-
szą trudność sprawia rezerwacja noclegów, bo 
wiele miejsc, z uwagi na bliskość wakacji, jest 
już wykupionych. Problemem jest też transport 
dla grup, który przy obecnych obostrzeniach 
generuje większe koszty. W umowach musieli-
śmy zawrzeć klauzulę o możliwości odwołania 
wycieczki z tego powodu – mówi Rafał Kubik. 
Zorientowani Travel Club już wcześniej pla-
nował wprowadzić do sprzedaży wycieczki po 
Polsce, w tym sensie koronawirus nawet po-
mógł, bo przyspieszył plany. Teraz trzeba mieć 
nadzieję, że ich nie pokrzyżuje. Kubik liczy, że 
na sprzedaż wpłyną pozytywnie bony 1000+, 
które będzie można przeznaczyć na wycieczki 
krajowe.

AktywnA promocjA
Turystyka aktywna to segment, przez który 
promują się regiony, przykładem może być 
Śląskie. – Co prawda nie mamy danych, któ-
re pokazywałyby, ile osób odwiedziło nasz 
region, by uprawiać turystykę aktywną, ale 
analizy ruchu turystycznego za zeszły rok 
pokazują, że dla 18 proc. respondentów po-
wodem podróży był wypoczynek na łonie 
natury (nad wodą, w lesie, w górach), a dla 
20 proc. piękno krajobrazu – mówi Agniesz-
ka Sikorska, dyrektor Śląskiej Organizacji 
Turystycznej. Jako najpopularniejsze formy 
aktywnego wypoczynku w regionie, dyrek-
tor wymienia jazdę na rowerze, wędrówki 
górskie, wspinaczkę skałkową oraz kajaki. 
– W tym roku planujemy położyć najwięk-
szy nacisk na promocję turystyki rowerowej 
i kajakowej, bo choć nie jesteśmy może zbyt 
mocno kojarzeni z tą ostatnią dyscypliną, to 
przez nasze województwo przepływa kilka 
pięknych rzek – zapewnia. Na stronie organi-
zacji pojawiły się już opisy tras, które można 
pokonać w dzień lub dwa. – To dobry pomysł 
zarówno dla turystów jednodniowych czy 
krótkookresowych z regionu, jak też dla osób 
z dalszych zakątków kraju, które w ten spo-
sób mogą urozmaicić swój pobyt w Śląskim 
– mówi. Dużą popularnością cieszą się też 
trasy wspinaczkowe, których na Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej jest kilka tysięcy. 
– Wspinacze to osoby, które uprawiają ten 
sport bez względu na pogodę. Kiedy tylko 
można było wchodzić do lasu, trasy ponow-
nie zapewniły się turystami – informuje dy-
rektor. Z kolei w Beskidach przybywa osób, 
które wypoczywają, wędrując górskimi szla-
kami. Śląskie to także trasy rowerowe, np. 
Szlak Orlich Gniazd. Agnieszka Sikorska, 
poproszona o ustosunkowanie się do stwier-
dzenia, że w Polsce prawdziwe ścieżki rowe-
rowe mają jedynie Małopolska i Zachodnie 
Pomorze, odpowiada, że ocena zależy od per-
spektywy. – Turystyka rowerowa to nie tylko 
kilkudniowe wycieczki prowadzące z punktu 
A do B, to też krótsze wypady rodzinne, np. 
po pętlach rowerowych. Jeśli spojrzymy na 
to z tej strony, okazuje się, że Polska ma wie-
le do zaoferowania – przekonuje. 

Po kryzysie wywołanym koronawirusem 
jako pierwsza ma się odbudowywać tury-
styka krajowa. Aktywny sposób spędzania 
czasu może być w tym roku alternatywą 
dla wypoczynku w resortach hotelowych, 
do których Polacy chętnie jeżdżą, a które 
zapewniają szereg animacji, w tym sporto-
wych. 

▼
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■ Niepowtarzalny klimat, nasycona jo-
dem morska bryza, pokłady leczniczej 
borowiny i solanki są podstawą bogatej 
i zróżnicowanej oferty usług, zabiegów 
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz Well-
ness & Spa. 

Uzdrowiska na Pomorzu Zachodnim 
to doskonały wybór dla osób pragną-
cych zregenerować ciało i umysł. To ide-
alne miejsce dla wszystkich tych, którzy 
cenią sobie bezpieczny i komfortowy 
wypoczynek w pobliżu wody, szuka-
ją miejsca do rekreacji, chcą korzystać 
z bezcennych dla zdrowia, a tutaj po-
wszechnie dostępnych bogactw natury. 
Uzdrowiska w Świnoujściu, Kołobrzegu, 
Kamieniu Pomorskim, Połczynie Zdroju 
i Dąbkach, to przepiękne tereny zielone, 
szerokie i czyste plaże, wyjątkowe za-
bytki i mnóstwo turystycznych atrakcji, 
które mogą urozmaicić leczniczy pobyt 
i uczynić z niego prawdziwą przygodę. 

Uzdrowisko Świnoujście wyróżnia się 
na tle innych swoim położeniem. Jako je-
dyne w Polsce znajduje się na wyspach, 
otoczone wodami Bałtyku, Zalewu 
Szczecińskiego i delty rzeki Świny. Będąc 
w Świnoujściu konieczne trzeba wybrać 
się na spacer po nadmorskiej dzielnicy 
miasta, parku zdrojowym, najszerszej 
i najdłuższej plaży nad Bałtykiem – jej 
szerokość miejscami dochodzi nawet do 
100 m.

„Perła Bałtyku” lub „Polska Stolica SPA”, 
jak mówi się o Kołobrzegu, to świetne 
miejsce na regenerację, którego uzdro-
wiskowa historia sięga 200 lat wstecz. 
Trudno o piękniejsze położenie niż nad 

Zachodniopomorskie kurorty –
wypoczynek, zdrowie, uroda i relaks!

brzegiem Bałtyku i jednocześnie u ujścia 
rzeki Parsęty. Kołobrzeg zapewnia go-
ściom mnóstwo atrakcji, w tym nadmor-
ską plażę, porty, molo, latarnię morską 
oraz liczne cenne zabytki. Bez względu, 
które z uzdrowisk na Pomorzu Zachod-
nim wybierzemy, możemy być pewni, że 
klimat, piękna przyroda i wysoka jakość 
usług zagwarantują nam udany wypo-
czynek i powrót do zdrowia.
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REKOMENDACJE NOCLEGÓW
Doskonale rozwinięta infrastruktura turystyczna 
sprawia, że nawet najbardziej wymagający tury-
ści znajdą tutaj idealną ofertę dla siebie i swoich 
bliskich. Luksusowe hotele, pensjonaty, campingi 
i gospodarstwa agroturystyczne witają wszystkich 
przyjezdnych z ogromną życzliwością oraz profe-
sjonalizmem. Darłowo, Sławno, Dąbki oraz inne 
miejscowości serdecznie zapraszają do spędzenia 
wypoczynku na tym malowniczym terenie. 
Spis obiektów noclegowych odnajdziesz 
na stronie: www.darlot.pl

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna  
w Dorzeczu Wieprzy I Grabowej
Regionalne Centrum Obsługi Turystycznej
Sławno, ul. Dworcowa 4, tel. 519 30 30 31
e-mail: rcot@darlot.pl
Centrum Obsługi Turystycznej
Darłowo, ul. Pocztowa 6, tel. 519 30 30 32
e-mail: cot@darlot.pl
Centrum Obsługi Turystycznej (Terminal Pasażerski)
Darłówko, ul. Kotwiczna 14, tel. 732 66 99 19
e-mail: cot2@darlot.pl

#CzasNaPolskę

Powiat Sławieński to piękna kraina obfitująca 
w skarby przyrody: złociste plaże, rozległe 
równiny, lesiste wzgórza, pełne ryb jeziora 

i rzeki. Mnogość zabytków oraz miejsc o zadziwiającej 
przeszłości sprawia, że miłośnicy historii z pewno-
ścią znajdą tutaj coś dla siebie. Jeżeli nie wiesz, gdzie 
w tym roku spędzić urlop, musisz go spędzić u nas.

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE REGIONU
Duży wpływ na atrakcyjność regionu mają walory 
przyrodnicze. Mikroklimat o wysokiej zawartości 
leczniczego jodu; szerokie, piaszczyste plaże; zielo-
ne łąki; gęste lasy oraz rzeki i jeziora to bogactwa  
naturalne, w które został wyposażony Powiat Sła-
wieński. Do odkrycia jest wiele miejsc. Zachwyca nie 
tylko nadmorskie klify znajdujące się w urokliwym 
Wiciu i Jarosławcu, ale również trzy przybrzeżne 
jeziora: Bukowo, Kopań i Wicko. Na miłośników 
aktywnego wypoczynku czekają ścieżki piesze i ro-
werowe oraz szlaki kajakowe na rzekach Wieprzy 
i Grabowej. Bliskość Morza Bałtyckiego sprawia, 
że jest to także doskonałe miejsce do uprawiania 
różnorodnych sportów wodnych, takich jak: żeglar-
stwo, windsurfing, kitesurfing czy skimboarding.

ATRAKCJE DLA DZIECI
Powiat Sławieński oferuje wiele ciekawych atrakcji 
dla dzieci w różnym wieku. Park edukacji i rozrywki 
,,LEONARDIA’’ w Krupach to doskonałe miejsce dla 
całej rodziny. Znajduje się tutaj ponad 100 drew-
nianych gier, zarówno jedno, jak i kilkuosobowych. 
Proste zasady sprawiają, że nawet najmłodsi nie 
będą mieć problemu z ich opanowaniem, a rywali-
zacja połączona z ruchem na świeżym powietrzu to 
doskonały sposób spędzenia czasu z dala od wirtu-

alnego świata. W niewielkiej wsi Wicie znajduje się 
Mini ZOO. Dzieci będą mogły spotkać tutaj zarówno 
zwierzęta hodowlane, jak i ozdobne ptaki czy stru-
sie. Dodatkową atrakcję stanowi możliwość kar-
mienia zwierząt – paczkę pokarmu można nabyć 
w kasie. Spragnieni przygód mali odkrywcy mogą 
wziąć udział w grach terenowych organizowanych 
przez Gospodarstwo Edukacyjne ,, W labiryntach’’ 
w Paprotach lub zgłębić tajemnice Zamku Książąt 
Pomorskich w Darłowie. W razie niepogody moc 
atrakcji zapewniają Park Wodny Jan w Darłówku 
oraz Aquapark w Jarosławcu. 

CIEKAWOSTKA
Sławno i Darłowo leżą na Pomorskiej Drodze Św 
Jakuba. W średniowieczu szlak ten przemierzały 
rzesze pielgrzymów, którzy przybywali do grobu 
Św Jakuba Apostoła w hiszpańskim mieście San-
tiago De Compostela z różnych zakątków Europy, 
wytyczając w ten sposób sieć dróg oplatających 
swym zasięgiem niemal cały Stary Kontynent. 

DLA TYCH, CO KOCHAJĄ RYBY
Powiat Sławieński to również raj dla pasjonatów 
wędkarstwa. Rzeki Wieprza i Grabowa oraz jezio-
ra - Bukowo, Kopań, Wicko i Łętowskie obfitujące 
w różne gatunki ryb to prawdziwa gratka dla osób 
lubiących spędzać czas nad wodą. Dla amatorów 
mocniejszych wrażeń polecamy morskie wyprawy 
na dorsza i śledzia. Osoby zainteresowane histo-
rią rybołówstwa zapraszamy do Galerii Rybackiej 
w Jezierzanach, gdzie swoje miejsce znalazły setki 
eksponatów: mapy, kompasy, busole, radary, czy 
wiekowe elementy statków rybackich, które zosta-
ły wydobyte przez rybaków z dna morskiego. 

Zapraszamy do Serca Polskiego Wybrzeża!
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JAK DWIE KROPLE WODY – Bliźniacze miasta Ostróda i Iława położone są w za-
chodniej części Mazur na Pojezierzu Iławskim. Otoczoną wieloma jeziorami Ostródę 
- letnią stolicę Mazur – nazywano perłą Prus Wschodnich. To z ostródzkiego zam-
ku przez blisko trzy miesiące władał Europą cesarz Napoleon Bonaparte. Centrum 
miasta zdobi Jezioro Drwęckie z wyciągiem nart wodnych i plażą miejską. Przy Bul-
warze Europejskim znajduje się ciąg restauracji i kawiarni. Nowoczesny amfiteatr 
w sezonie letnim gromadzi miłośników kabaretów i koncertów. W wakacje pole-
camy skorzystać z bezpłatnego zwiedzania miasta z przewodnikiem. Iława, dzięki 
swojemu wspaniałemu położeniu nad Jeziorakiem – najdłuższym jeziorem Polski, 
zyskała miano stolicy wodniaków. To właśnie tu Mazury otwierają się turyście uka-
zując swe piękno Krainy Tysiąca Jezior. Dobrze rozwinięta baza turystyczna i rekre-
acyjna sprawia, że warto zatrzymać się tu na dłużej. Iława inspiruje swoją niezwykłą 
historią, a tradycja przeplata się z nowoczesnością. Dworzec Główny w Iławie jest 
jedynym przystankiem na Warmii i Mazurach, gdzie zatrzymuje się pendolino. Po-
dróż z Warszawy trwa tylko 1h 34 min, natomiast z Krakowa niecałe 5 godzin. 

Mazury Zachodnie można porównać do butiku, w którym oferta, jakiej szukasz, uszyta jest na miarę Twoich potrzeb. Tu czas płynie wolniej, a cisza koi. Nieskażona 
przyroda, unikalne krajobrazy morenowych wzgórz, bogata infrastruktura obiektów turystycznych oraz regionalna kuchnia spełnią Twoje wszystkie oczekiwania. 
Gwarantujemy, że będziesz tu powracał nie tylko we wspomnieniach. Cześć atrakcji położonych jest na terenie powiatu ostródzkiego, który zajął pierwsze miejsce 
w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców oraz posiadający honorowy tytułu „Dobry Polski Samorząd 2019 roku”. Mazury Zachodnie otrzymały tytuł „Polska 
Marka Turystyczna - Kandydat”, a to zobowiązuje. 

Butikowe Mazury Zachodnie 

STATKIEM PO TRAWIE – Największą atrakcję regionu stanowi Kanał Elbląski, 
którego urządzenia hydrotechniczne,  a szczególnie pochylnie – stanowią zaby-
tek światowej klasy. Unikalna maszyneria napędzana kołami wodnymi, dźwiga 
statki na stumetrową górę po suchym lądzie. Choć urządzenia te budowano przed 
ponad 160 laty dla transportu gospodarczego – funkcjonują z powodzeniem do 
dziś, służąc turystom i wodniakom. Ten XIX-wieczny cud techniki to pięć pochylni 
służących pokonaniu niemal 100-metrowej różnicy poziomów wód oraz cztery 
śluzy. Zespół pochylni kanałowych aspiruje do wpisania na listę światowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO.

WIELKA INSCENIZACJA – Każdego roku, w połowie lipca, na pola Grunwaldu 
przybywają rycerze, by przenieść Cię w czasie do średniowiecznej wioski. W in-
scenizacji bierze udział prawie dwa tysiące rekonstruktorów. W niedalekim od pól 
Olsztynku koniecznie odwiedź Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etno-
graficzny. Można tam zobaczyć m.in. oryginalne ludowe chałupy czy wiatraki. 
W pobliżu skansenu odbywają się cykliczne jarmarki, a jesienią targi chłopskie. To 
idealne miejsce na żywą lekcję historii. 

NOCLEG W ZABYTKACH – Mazury Zachodnie to także zamki (Ostróda, Szymbark, 
Olsztynek, Morąg, Pasłęk) oraz zespoły zabudowań folwarcznych - dworki i pa-
łace. Wiele z nich odzyskało swą dawną świetność i pełni funkcje turystyczne, jak 
choćby: Hotel Anders w Starych Jabłonkach, Hotel „Zamek Karnity” oraz Pałace – 
Bałoszyce i Mortęgi.

W RYTMIE – Liczne festiwale muzyczne, imprezy kulturalno-rozrywkowe i spor-
towe przyciągają tłumy turystów. Do najbardziej znanych należą: Ostróda Reggae 
Festival, Złota Tarka – Festiwal Jazzu Tradycyjnego w Iławie, Lotnicza Majówka nad 
Jeziorakiem, Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskie czy Mistrzostwa Europy w Piłce 
Ręcznej Plażowej w Starych Jabłonkach.

RYBY, RAKI I… KAJAKI – Fani sportów wodnych mogą korzystać nie tylko z czystych, 
piaszczystych plaż, ale także z żeglownych szlaków czy wyciągu nart wodnych na Fo
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P anująca pande-
mia wymusza 
na organizato-

rach turystyki stworze-
nie nowych form pro-
mocji. Największym 
sprzymierzeńcem oka-
zuje się Internet, który 
pozwala w bezpieczny 
sposób dotrzeć do du-
żego grona odbiorców. 
– Nie można dziś pro-
wadzić promocji tak, 
jakby nic się nie stało. Zarówno ze względu na turystów, jak i ludzi 
turystyki. Pierwszym winniśmy zagwarantować bezpieczeństwo, 
drugim – działania, które mogą ich wesprzeć w obecnej sytuacji 
– mówi Agnieszka Kowalkowska, dyrektor biura Kujawsko-Po-
morskiej Organizacji Turystycznej. Na stronie internetowej KPOT 
i profilu facebookowym prezentowane są różne ciekawostki, a tu-
ryści są zapraszani do odkrywania nowych miejsc i nieznanych 
wątków z popularnych atrakcji. Promowane są także nowe formy 
aktywności, np. przedsięwzięcia komercyjne polegające na sprze-
daży biletów na wydarzenia w Internecie – zwiedzanie on-line 
z przewodnikiem- animatorem, czy programy specjalne z muze-
ów. – Z pomocą przyszedł nasz regionalny start-up – platforma 
Tickeo, która nie tylko pośredniczy w sprzedaży biletów – cegie-
łek, ale też pomaga zrealizować komercyjny program w Interne-
cie, a następnie udostępnia go do sprzedaży – dodaje Kowalkow-
ska. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna przygotowuje 
obecnie 9. edycję „Paszportu Turystycznego”, tym razem będzie to 
„Paszport do Natury”. Po raz pierwszy udostępniony będzie w for-
mie aplikacji, a nie, jak do tej pory, książeczki. Cała koncepcja 
Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc oparta jest na 
odkrywaniu zakamarków, wyjściu poza utarte ścieżki zwiedzania. 
Ma to na celu rozprowadzanie turystów po województwie, równo-
ważenie ruchu turystycznego, by nie kumulował się nadmiernie 
w popularnych centrach. – W kontekście przewidywanych tren-
dów – undertourismu, slow, bezpieczeństwa – w tym zapewnienia 
dystansu, Konstelacje dobrych miejsc mają przed sobą dużą szan-
sę – dodaje Kowalkowska. MGO

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 
proponuje turystom wirtualne zwiedzanie, 
zajęcia edukacyjne i warsztaty. 

Technologia 
wspiera turystykę 
regionalną

Jeziorze Drwęckim w Ostródzie. Niezapomniane doznania zagwarantują Ci spływy 
kajakowe rzeką Iławką, dziką Szelążnicą czy Drwęcą, która na całej długości jest 
rezerwatem. Rynnowy Jeziorak obfituje w urokliwe zatoczki i wyspy - wśród nich 
Wielką Żuławę – największą śródlądową wyspę w Polsce. W akwenach wodnych 
żyje wiele gatunków ryb, co sprzyja wędkowaniu. 

PO LĄDZIE I WODZIE – Miłośnicy pieszych i rowerowych wycieczek mogą skorzy-
stać z setek kilometrów oznakowanych szlaków, o różnej długości i poziomie trud-
ności. Prowadzą one przez kompleksy leśne, brzegami rzek i jezior. Na ich trasie 
oprócz unikatowej flory i fauny podziwiać można zabytki architektury. Dla narciarzy 
biegowych przygotowano zimowe trasy u podnóży Dylewskiej Góry.

WYŚCIGI ŚLIMAKÓW – Nowoczesne place zabaw, różnorodność zwierząt w mi-
nizoo w wielu gospodarstwach agroturystycznych z pewnością ucieszą najmłod-
szych. W Olsztynku warto odwiedzić Hutę Szkła lub skorzystać z żywej lekcji hi-
storii w skansenie. Najnowszą atrakcją są wyścigi ślimaków na ekofarmie Snails 
Garden koło Pasłęka. Ośrodek narciarski „Kurza Góra” zaprasza przez cały rok.

GÓRY NA MAZURACH – Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich położony na te-
renie Gminy Ostróda nazywany jest Mazurskimi Bieszczadami, a najwyższy szczyt 
– Góra Dylewska (312 m n.p.m.) – wznosi się w Wysokiej Wsi. Jeżeli będziesz miał 
szczęście, na swojej drodze spotkasz muflony. W Glaznotach, w pobliżu odrestauro-
wanego wiaduktu kolejowy, ulokowana jest stajnia „Koń na biegunach.“ W północ-
no-zachodniej części regionu rozpościera się Park Krajobrazowy Pojezierza Iław-
skiego. W granicach obu parków utworzono kilka rezerwatów przyrody chroniących 
m.in. unikalne fragmenty lasów, tereny lęgowe ptactwa, leśne jeziora i torfowiska. 

Więcej na:  www.mazury-zachodnie.pl;   www.it-ilawa.pl;   www.powiat.ostroda.pl; 
www.zegluga.com.pl;   www.statki.ostroda.pl;   www.statkiempotrawie.com
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Agnieszka Kowalkowska: Koncepcja Konste-
lacji Dobrych Miejsc oparta jest na odkrywa-
niu zakamarków, wyjściu poza utarte ścieżki. 
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Miejscem szczególnie cennym na mapie Pod-
karpacia jest słynące z bogatych tradycji wi-

kliniarskich  miasteczko – Rudnik nad Sanem. Po-
czątki tego rzemiosła sięgają tutaj XIX wieku, kiedy 
to z inicjatywy austriackiego hrabiego Ferdynanda 
Hompescha powstała w Rudniku pierwsza szkoła 
koszykarska. Uprawa wikliny i produkcja wyrobów 
wikliniarskich przez dziesięciolecia stanowiły dla 
mieszkańców miasteczka główne źródło utrzyma-
nia, co przyczyniło się do powstania w Rudniku nad 
Sanem zagłębia wikliniarskiego, a samo miastecz-
ko zyskało miano Polskiej Stolicy Wikliny. 

W 2007r. w Rudniku nad Sanem powstało Cen-
trum Wikliniarstwa, placówka edukacyjno-wysta-
wiennicza, która ma na celu dbanie o historyczny 
i współczesny wizerunek rzemiosła o ponad 140-
letniej tradycji wikliniarskiego regionu. Głównym 
zadaniem rudnickiego Centrum jest promocja miej-
scowych wyrobów z wikliny. Turyści mogą podziwiać 
zmienne ekspozycje wikliny użytkowej i artystycznej 
oraz stałe wystawy: historyczną, archeologiczną, 
etnograficzną. Galeria malarstwa oferuje zmienne 
wystawy m.in. rzeźby, rysunku, grafiki oraz malar-
stwa artystów z Polski i zagranicy. Bogatą ofertę 
urozmaicają pokazy kunsztu wyplatania, warszta-
ty wikliniarskie, prezentacje prac pokonkursowych 
powstałych w ramach kolejnych edycji imprezy 
gospodarczo – kulturalnej „Wiklina Rudnik nad Sa-
nem”, plenery wikliny artystycznej, spacer szlakiem 
wiklinowych rzeźb, a także prezentacje wiklinowej 
mody i biżuterii. W certyfikowanym przez PROT 
Punkcie Informacji Kulturalnej i Turystycznej miesz-
czącej się w Centrum Wikliniarstwa można nabyć 

publikacje, materiały promocyjne i wyroby z wikliny, 
a turyści mogą tu uzyskać informacje o hurtowniach 
wikliniarskich w mieście i okolicy.

Rudnickie Centrum posiada w swoich zbiorach 
16 kolekcji wiklinowych kreacji, które prezentowane 
były na licznych pokazach i imprezach promujących 
Rudnik nad Sanem jako Polską Stolicę Wikliny m.in. 
na Zamku Królewskim w Warszawie, na Zamku 
w Lublinie, dwukrotnie w Brukseli. Na szczególną 
uwagę wśród eksponatów zasługują elementy pol-
skiego pawilonu przygotowane na wystawę EXPO 
2005 w Japonii. Był to światowy sukces rudnickiego 
kunsztu plecionkarskiego. Elewacja polskiego pawi-
lonu została wykonana przez rudnicką firmę Delta. 
Poprzez współpracę placówki z licznymi instytucja-
mi kultury, nauki, sztuki i wyższymi uczelniami min. 
z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie powstają 
nowe designerskie projekty. Obecnie można oglą-
dać projekty absolwentek ASP w Krakowie. 

Placówka stanowi jedną z atrakcji Wschodniego 
Szlaku Rowerowego Green Velo, co pozytywnie 
wpływa na budowanie i kreowanie pozytywne-
go wizerunku Polskiej Stolicy Wikliny jako regionu 
atrakcyjnego turystycznie. 

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem 
jest laureatem licznych konkursów m.in.
• „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” 
w kategorii  „Rozwój turystyki na obszarach wiej-
skich” – 2008 r. 
• „Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia 
2010”
• Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne 
„EDEN 2011”. 

Oferta: 
- zwiedzanie z przewodnikiem  
- prezentacja multimedialna 
- pokaz wyplatania
- nauka wyplatania
- warsztaty wikliniarskie
- wycieczka szlakiem wiklinowych rzeźb 

Kontakt: 
ul. Mickiewicza 41, 37-420 Rudnik nad Sanem 
tel. 15 649 26 13 – Informacja

mokrudnik@interia.pl
www.mokrudnik.pl 
https://pl-pl.facebook.com/CentrumWikliniarstwa-
Rudnik/

Centrum Wikliniarstwa 
w Rudniku nad Sanem
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małGorzata orliKowsKa

Uczestnicy debat potwierdzili, że będą 
wspierać POT w działaniach ukie-
runkowanych na promocję turystyki 

krajowej, włączą się też w proces weryfikacji 
obiektów noclegowych pod kątem zachowania 
przez nie zasad bezpiecznej obsługi gości. 

ważNa ustawa o pot
W trakcie debat nie zabrakło rozmów na temat 
ustawy o POT, regulującej również system 
krajowej promocji turystycznej. Przedstawi-
ciele LOT-ów zgodzili się, że należy jak naj-
szybciej wznowić prace nad jej nowelizacją. 
W dobie pandemii jeszcze wyraźniej widocz-
ne są skutki braku uregulowań dotyczących 
relacji samorząd – organizacje turystyczne 
w zakresie szeroko rozumianej promocji tu-
rystycznej. – W wyniku pandemii samorzą-
dy stają w obliczu problemów finansowych, 
zaczynają szukać oszczędności. Dochodzą 
mnie głosy, że znajdują je, występując z orga-
nizacji turystycznych lub obcinając fundusze 
na utrzymywanie etatów w LOT-ach. W jaki 

lokalne organizacje przygotowują 
nowelizację ustawy o PoT
Pod koniec kwietnia br. członkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych 
(OPLOT) rozmawiali na temat funkcjonowania i działalności LOT-ów w czasie pandemii.

sposób organizacje mają efektywnie służyć 
branży turystycznej, zwłaszcza w tak trudnym 
czasie jak teraz, jeśli ich istnienie jest uzależ-
nione od dobrej woli samorządów? – mówi 
dr Jarosław Lichacy, prezes DarLOT stojący 
też na czele OPLOT. Dodaje, że organizacja 
zrzeszająca LOT-y od lat apeluje o znowe-
lizowanie ustawy. Kiedy wydawało się, że 
w ostatnich dwóch latach coś w tej kwestii 
drgnęło (MSiT opracowywał wstępne założe-
nia Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji 
Turystycznej, które oddał do prekonsultacji 
branży pod koniec 2019 r.), dziś o projekcie 
jest cicho. – Nie zamierzamy czekać aż kolej-
ny zespół urzędników w bliżej nieokreślonej 
przyszłości znów pochyli się nad noweliza-
cją. Jako OPLOT chcemy sami opracować jej 
zarys, główne założenia, oczywiście w kon-
sultacji z Forum ROT i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w promocję turystyczną. 
Zdajemy sobie sprawę, że jeśli nie powstanie 
teraz, w kryzysowym czasie, później może 
zabraknąć woli, żeby ją opracować – mówi 
Lichacy. 

stworzyć system promocji
Co powinno się znaleźć w noweli? Ustawa, 
choć w założeniach dobra, wymaga dopasowa-
nia do współczesnych realiów i doprecyzowa-
nia niektórych kwestii, dlatego stowarzyszenie 
postuluje, by zawrzeć w niej zapisy określające 
m.in. zasady działania systemu POT-ROT-LOT. 
Jak zauważa Jarosław Lichacy, obecna ustawa 
o POT jedynie daje upoważnienie do funkcjo-
nowania takiego systemu, ale go nie tworzy, 
bo podmioty wchodzące w jego skład nie są ze 
sobą w żaden sposób powiązane. – Konieczne 
jest doprecyzowanie, jakiego rodzaju zadania, 
cele z zakresu promocji turystycznej są realizo-
wane na poszczególnych szczeblach systemu 
i jak mają być finansowane – mówi ekspert. 
Dodaje, że zgodnie z dziś obowiązującymi 
przepisami finansowym wsparciem państwa 
objęty jest jedynie POT, choć zarówno LOT-y, 
jak i ROT-y realizują działania promocyjne, 
często właśnie we współpracy z POT. Prezes 
OPLOT uważa, że finansowane powinny być 
też niższe szczeble. – Gros wysiłków LOT-ów, 
ROT-ów koncentruje się na pozyskiwaniu fun-
duszy na realizację zadań, nierzadko również 
na zapewnieniu środków na codzienne funkcjo-
nowanie. Działałyby efektywniej, gdyby miały 
zapewnione jakiekolwiek wsparcie finansowe, 
np. w postaci grantów na zadania zlecone przez 
POT lub sfinansowanie jednego etatu.

Jarosław Lichacy: Obecna ustawa o POT je-
dynie daje upoważnienie do funkcjonowania 
takiego systemu, ale go nie tworzy.

Zgodnie z dziś obowią-
zującymi przepisami 
finansowym wsparciem 
państwa objęty jest  
jedynie POT, choć  
zarówno LOT-y,  
jak i ROT-y realizują  
działania promocyjne. 



20 www.wiadomosciturystyczne.pl




