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Protokół ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia  

Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej,  

Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego  

oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji  

Sejmiku Województwa Śląskiego 

dnia 25 stycznia 2018 r. (Zakrzów) 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie oraz 

prezentacja Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie.  
2. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Śląskiego na przykładzie 

wybranych produktów z obszaru turystyki rekreacyjnej, kulturowej, kulinarnej 
i masowej. 

3. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Opolskiego. 
4. Przedstawienie realizowanych dotychczas wspólnie przedsięwzięć /Złote Maski, 

Nagroda im. Karola Miarki, Laury Umiejętności i Kompetencji, Dom Polski 
Południowej w Brukseli/. 

5. Omówienie możliwości poszerzenia współpracy Województwa Śląskiego 
i Województwa Opolskiego oraz określenie obszarów współpracy. 

6. Organizacja promocji w województwie śląskim oraz w województwie opolskim – 
współpraca w obszarze promocji, wymiana doświadczeń, wspólne akcje 
promocyjne. 
 

Ad. 1. 

Działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie oraz prezentacja 

Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie. 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pan Norbert Rasch, otworzył posiedzenie Komisji, 

przywitał wszystkich zebranych i zaprosił do obejrzenia Ośrodka Przygotowań 

Olimpijskich w Zakrzowie. 

Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pan Andrzej Sałacki, wystąpił w roli jednego z gospodarzy 

obiektu, podkreślił, że jest to ośrodek gminny (gmina Polska Cerekiew). 

Wójt Gminy Polska Cerekiew, pan Piotr Kanzy, serdecznie przywitał gości 

z województwa śląskiego i podziękował za wyróżnienie swojej gminy i możliwość 

prezentacji Ośrodka. 



Anonimizacji w zakresie danych osobowych dokonała Ewa Blondzik, pracownik Kancelarii Sejmiku, na 

podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

2 

 

Uczestnicy wzięli udział w pokazie i prezentacji przygotowanej przez gospodarzy  

Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie. 

Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pan Andrzej Sałacki, powitał zebranych i poprosił Wójta 

Gminy Polska Cerekiew o zabranie głosu. 

Wójt Gminy Polska Cerekiew, pan Piotr Kanzy, przedstawił krótką informację 

o gminie. 

Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pan Andrzej Sałacki przedstawił prezentację o Klubie 

Jeździeckim „Lewada”. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2.  

Prezentacja walorów turystycznych Województwa Śląskiego na przykładzie wybranych 

produktów z obszaru turystyki rekreacyjnej, kulturowej, kulinarnej i masowej. 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pan Norbert Rasch, ponownie powitał wszystkich 

zebranych, w tym gości z województwa śląskiego oraz Wicemarszałka Województwa 

Opolskiego, pana Stanisława Rakoczego. Przedstawił porządek posiedzenia 

i zaproponował, aby połączyć punkty 5. i 6.  

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku 

Województwa Śląskiego, pani Martyna Starc-Jażdżyk, podziękowała za zaproszenie 

i powitanie. Zapowiedziała prezentacje flagowych produktów promocyjnych 

województwa śląskiego. Prezentacji dokonają najlepsi fachowcy w dziedzinach, które 

będą prezentowane. 

Kierownik Referatu Promocji w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pan Witold Czyż, zaprezentował film 

promocyjny województwa śląskiego – impresję na temat regionu i jego różnorodności, 

jako wprowadzenie do kolejnych tematów. Podkreślił, że województwo śląskie to nie 

tylko Beskidy, ale także Jura Krakowsko-Częstochowska i przede wszystkim zabytki 

techniki. 
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Kierownik Referatu promocji dziedzictwa industrialnego w Wydziale Kultury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pan Adam Hajduga, 

przedstawił prezentację o Szlaku Zabytków Techniki. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pani Daria Kosmala, przedstawiła 

prezentację o Szlaku Orlich Gniazd. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku 

Województwa Śląskiego, pani Martyna Starc-Jażdżyk, podkreśliła, że są to pewne 

plany, działania jeszcze się nie zakończyły. Pokazujemy, jak to robimy, przygotowujemy, 

angażujemy przedstawicieli gmin, właścicieli obiektów, samych mieszkańców 

i turystów. Jesteśmy także na etapie wyboru flagowego hasła Szlaku. 

Kierownik Referatu Promocji w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pan Witold Czyż, zauważył, że Szlaki to 

nie wszystko, województwo śląskie jest obecne na wielkich wydarzeniach sportowych, 

kulturalnych i gospodarczych i przedstawił o nich prezentację. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pani Daria Kosmala, przedstawiła 

prezentację o tradycjach kulinarnych regionu. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pan Norbert Rasch, podziękował za przygotowane 

materiały. 

 

 

 

 

Ad. 3. 

Prezentacja walorów turystycznych Województwa Opolskiego. 

Wicemarszałek Województwa Opolskiego, pan Stanisław Rakoczy, powiedział, że 

oprócz tego, że jako wicemarszałek województwa odpowiada za sprawy kultury, sportu 
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i turystyki, to od ponad 10 lat jest prezesem Opolskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej. Współpraca naszych regionów w zakresie turystyki powinna być zbliżona 

w intensywności do współpracy w dziedzinie kultury, bo tutaj od wielu lat jest wiele 

wspólnych przedsięwzięć. Z dość częstych spotkań z marszałkiem Mercikiem wynika, że 

możliwości jest sporo. Kiedyś Opolszczyzna dla „czarnego” Śląska była miejscem 

weekendowych wypadów, np. nad Jeziora Turawskie. Atrakcji jest o wiele więcej. Jeśli 

chodzi o walory turystyczne województwa opolskiego, to jesteśmy Polską „w pigułce”, 

bo mamy góry, lasy, czyste wody, jeziora, zamki, pałace, muzea. Brakuje tylko dostępu 

do morza. 

W tym roku będziemy obchodzić 15-lecie Opolskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej, o jej działalności będzie mowa za chwilę. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pan Bartosz Ostrowski, 

zaprezentował film promocyjny województwa opolskiego o potencjale i perspektywach 

rozwoju turystyki województwa. 

Wicemarszałek Województwa Opolskiego, pan Stanisław Rakoczy, powiedział, że 

promocja turystyki, szkolenia, organizowanie spotkań dla touroperatorów i inna 

działalność jest domeną Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Przy 

niewielkim składzie osobowym udaje się zrobić bardzo dużo. W Opolu mamy największe 

w Polsce biuro turystyczne, można bez problemu kupić wczasy na Sri Lance, w Nowej 

Zelandii, ale biletu na zwiedzanie jednej z waszych sztolni nie można kupić, trzeba 

pojechać na miejsce. Podobnie jak na Śląsku nikt nie oferuje pobytu nad Turawą. To 

ważny temat w kontekście wzajemnej promocji. 

Pracownik Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, pani 

/……………………………../, przedstawiła prezentację o działalności stowarzyszenia. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wicemarszałek Województwa Opolskiego, pan Stanisław Rakoczy, podkreślił 

zazębianie się turystyki i kultury, w ramach wielu produktów turystycznych istnieją 

przeróżne wydarzenia artystyczne. Warto podjąć wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie 

turystyki. 

 

Ad. 4. 
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Przedstawienie realizowanych dotychczas wspólnie przedsięwzięć /Złote Maski, Nagroda 

im. Karola Miarki, Laury Umiejętności i Kompetencji, Dom Polski Południowej w Brukseli/. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pan Bartosz Ostrowski, przedstawił 

prezentację o wspólnych przedsięwzięciach obu województw w obszarze kultury. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pan Mateusz Figiel, przedstawił 

prezentację o wspólnych inicjatywach realizowanych na poziomie międzynarodowym. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5, 6. 

Omówienie możliwości poszerzenia współpracy Województwa Śląskiego i Województwa 

Opolskiego oraz określenie obszarów współpracy. 

Organizacja promocji w województwie śląskim oraz w województwie opolskim – 

współpraca w obszarze promocji, wymiana doświadczeń, wspólne akcje promocyjne. 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pan Norbert Rasch, podkreślił, że nie należy mówić 

o przeszkodach (koniec kadencji, różna liczba mieszkańców obu województw, różne 

budżety). Lepiej skupić się na wspólnych możliwościach, na wykorzystaniu wspólnego 

potencjału. Interesująca jest industrializacja, Paczków jest świetnym obiektem. Odra – 

w lutym będzie spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu na temat wspólnych działań. Turystyka 

konna, kulinaria… 

Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pan Andrzej Sałacki, zaproponował rozmowę na temat 

Odry, ale podkreślił, że punktów wspólnych jest więcej. Po wyborach możemy wpisać 

w kalendarz kolejne spotkanie, warto, żebyśmy się spotykali. Sąsiadujemy ze sobą, ale 

w zasadzie się nie znamy, nawzajem nie wiemy, co jest ciekawego w naszych 

województwach. Mamy też gości spoza województw, warto, aby im pokazać 

województwa sąsiednie. Wniosek jest taki, aby stworzyć małe grupy radnych, aby 

pokazać dwie czy trzy atrakcje w kontekście międzynarodowym (wymiana). 

Jesteśmy małym województwem, ale jest to zaleta. Jesteśmy województwem 

kompaktowym, bardzo spójnym w działaniu. Uczestnicy ewentualnej wymiany będą 
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mogli zdać relację reszcie radnych, można by stworzyć wspólnego internetowego e-

turystę, aby organizacje turystyczne obu województw nawiązały współpracę. 

Mamy największą wystawę zwierząt hodowlanych w Polsce południowej, ciekawą 

formułą na tej wystawie jest nagradzanie gospodarstw agroturystycznych. Można 

stworzyć wspólny konkurs, wyróżnienie. 

Również Śląsk, opolskie i Czechy mogłyby wymyślić wspólną imprezę. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku 

Województwa Śląskiego, pani Martyna Starc-Jażdżyk, powiedziała, że nie jesteśmy 

na początku drogi, są przedsięwzięcia, które trwają już całe lata. Jest jednak potrzeba, 

aby współpraca była bardziej owocna, konkretna i są sprecyzowane oczekiwania. 

W 2013 roku województwo śląskie zawarło porozumienie z województwem 

małopolskim dotyczące wspólnych możliwości rozwojowych (Strategia Rozwoju Polski 

Południowej). Zachęcam do rozpoczęcia prac nad takim dokumentem, jeśli chodzi 

o województwo śląskie i opolskie, ponieważ pomysłów i inspiracji jest tak dużo, że nie 

będziemy w stanie po tym pierwszym dzisiejszym spotkaniu skonkretyzować tych 

działań. Dokument scementowałby współpracę i określiłby priorytety. Państwo są 

zainteresowani aspektem turystycznym, dla nas turystyka jest bardzo ważna, większość 

mieszkańców naszego województwa jednak wypoczywa na terenie województwa, są to 

niedalekie odległości. Mogliby także odwiedzać województwo opolskie. 

O wiele łatwiej będzie nam podjąć działania dotyczące przedsięwzięć kulturalnych; były 

propozycje dotyczące współpracy organizacji pozarządowych, wspólnego konkursu dla 

nich, prowadziłyby działania na terenie obu województw. Ważnym punktem dla 

wspólnych działań jest Rok Odry. Ta rzeka łączy nas w sposób nie do podważenia. 

Kierownik Referatu promocji dziedzictwa industrialnego w Wydziale Kultury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pan Adam Hajduga, 

powiedział, że Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH) jest 

stowarzyszeniem wiodącym w Europie, jeśli chodzi o zabytki techniki. ERIH będzie 

organizował od tego roku paneuropejski dzień zabytków techniki należących do sieci. 

W Polsce jest 7 tzw. punktów kotwicznych ERIH-a, ale oprócz nich są także obiekty 

zwykłe. Punkty kotwiczne to te, które są dostosowane do obsługi ruchu turystycznego 

i mają wyjątkowe znaczenie dla europejskiej historii przemysłowo-gospodarczej. Cztery 

punkty znajdują się w województwie śląskim (Kopalnia Guido, Kopalnia Srebra 

w Tarnowskich Górach, dwa browary), poza tym Manufaktura Łódzka, Stara Kopalnia na 
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Dolnym Śląsku i była fabryka nitrogliceryny w Bydgoszczy. Obiekt w Paczkowie spełnia 

kryteria bycia punktem kotwicznym. Składka na stowarzyszenie wynosi tylko 500 EUR 

w skali rocznej. Obiekty indywidualne to mógłby być np. most żeliwny w Ozimku, huta 

w Zagwiździu, piece w Gogolinie. Ta przestrzeń daje możliwość realizacji wspólnych 

działań, dlatego zachęcam i jako wiceprzewodniczący ERIH służę wszelką pomocą. 

Drugi element to próby wspólnego zaangażowania się w ratowanie dziedzictwa Joanny 

Gryzik (Schaffgotsch), pałacu w Kopicach, mauzoleum. To jest historia, która łączy, rodzi 

się pytanie, w jaki sposób można pomóc. Poprzez postaci najlepiej opowiada się wspólne 

historie. Ostatnia rzecz to Odra – w sferze marzeń jest możliwość przypłynięcia statkiem 

na Industriadę. Odra łączy dwa nasze regiony. 

Członek Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pani Jolanta Wilczyńska, pokreśliła znaczenie informacji 

o istnieniu Strategii Rozwoju Polski Południowej. Wspólnych tematów, zawierających 

się po prostu w nazwie „Śląsk”, jest bardzo wiele i historycznie, i współcześnie. Przede 

wszystkim młodym ludziom należy mówić o tym, że Śląsk to coś jednorodnego. 

Jeśli byłaby akceptacja, warto jeszcze w tej kadencji zorganizować robocze spotkanie, 

żeby przygotować jakiś plan działań. Mamy także wspólną diecezję – diecezja opolska 

obejmuje część województwa śląskiego. Warto zareklamować nasze Muzeum 

Diecezjalne, jest warte obejrzenia. Można pomyśleć o dniach Schaffgotschów, o jakiejś 

nagrodzie o charakterze cyklicznym. 

Często korzystamy wzajemnie ze swoich propozycji kulturalnych i edukacyjnych. Wart 

uwagi jest program NIWKI, który funkcjonuje przy naszym Centrum Rozwoju i Wsparcia 

Placówek Edukacji. Program ma mnóstwo propozycji dla osób chcących podnieść 

kwalifikacje, warto go rozpowszechniać. 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pan Norbert Rasch, podkreślił znaczenie współpracy 

międzynarodowej z partnerami europejskimi i pozaeuropejskimi, zaproponował 

spotkanie na ten temat w mniejszym gronie. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego, pani Ewa Owczarek-Nowak, powiedziała, że historycznie 

Odra często dzieliła (plemiona, wojny, granice), ale to wcale nie musi tak być. Odra może 

być osią rozwoju, współpracy. Podejmując uchwałę o obchodach w 2018 roku Roku 

Odry, przyjęliśmy, że będziemy to łączyć z „pozytywną energią”. Z jednej strony jest to 
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hasło promocyjne województwa śląskiego, a z drugiej strony chodziło o nadanie 

temperamentu, radości. To ma być coś pozytywnego, energetycznego, radosnego. 

Okazuje się bowiem, że obraz powodzi, żywiołu ciągle istnieje w świadomości ludzi 

i dobrze byłoby to odwrócić i pokazać Odrę przynoszącą korzyści. Rozwijają się plany 

przywrócenia Odrze znaczenia jako arterii komunikacyjnej. W Koźlu jeszcze 

kilkadziesiąt lat temu funkcjonował port, drugi co do wielkości śródlądowy port 

w Europie, więc tradycje są imponujące, może uda się to przywrócić. 

W ramach Roku Odry podjęto uchwałę o samorządowym Roku Odry we Wrocławiu, 

potem było śląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, także wielkopolskie. Będzie 

organizowane wiele ciekawych rzeczy w całym dorzeczu Odry. Sejmik Odrzański 

rozpocznie się we Wrocławiu i ma być imprezą cykliczną coroczną. Na dolnej Odrze 

planuje się pokaz lodołamania. W województwie śląskim planowane są dwie 

konferencje. Pierwsza to tzw. konferencja rzeczna – aspekty zagospodarowania terenów 

nadrzecznych, przy współudziale partnerów z Niemiec, wymiana dobrych praktyk (13-

14 czerwca br.). Druga konferencja planowana jest na początek października, 

z powołaniem rady naukowej, żeby powstała monografia. Chcemy zainteresować 

tematem samorządy gminne. Szczególną atrakcją będzie wręczenie nagród w konkursie 

posterowym. Chcemy zaprosić szkoły z naszego województwa do udziału w konkursie 

na poster związany z Odrą, mamy nadzieję otrzymać ciekawe prace pokazujące Odrę 

jako element łączący pod kątem kulturowym, tradycji ludowych, przemysłu czy 

przyrody. Zwycięzca zaprezentuje się na tej konferencji. 

Impreza o dużej tradycji, Pływadła, ma duży potencjał i warto go rozwinąć. Spotkamy się 

w połowie lutego w Kędzierzynie, omówimy konkrety i w kolejnych latach będzie coraz 

ciekawiej. 

Liczę, że Odra będzie jednym z fragmentów rzeczywistości, który nas połączy, pokaże 

naszą współpracę i „pazur”, jaki zawsze miały samorządy. Myślimy globalnie, działamy 

lokalnie i zawsze z tego wychodzi coś wartościowego. 

Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pan Mateusz Figiel, nawiązał do 

wspólnego biura w Brukseli, w którym od kilku tygodni województwo śląskie 

reprezentuje Stowarzyszenie „Pro Silesia”. Planowane są dwie duże imprezy: w Brukseli 

w kwietniu spotkanie rektorów z trzech województw, a pod koniec roku impreza 

dotycząca inteligentnych specjalizacji. Są to najnowsze plany, jeżeli chodzi o poszerzenie 



Anonimizacji w zakresie danych osobowych dokonała Ewa Blondzik, pracownik Kancelarii Sejmiku, na 

podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

9 

 

działalności biura w Brukseli. Drugą kwestią jest wykorzystanie dużych imprez 

masowych. Gdyby była wola z państwa strony, możliwa jest wymiana barterowa. 

Województwo opolskie nie ma imprez masowych o tak dużej skali, ale dobrym 

pomysłem jest zapraszanie województwa śląskiego na te imprezy i zaproponowanie 

bezpłatnych stoisk. Gdyby była możliwość udziału województwa opolskiego 

w imprezach w województwie śląskim, bylibyśmy wdzięczni. Spróbujmy wykorzystać 

potencjał tych dużych imprez, żebyśmy w województwie śląskim pokazywali 

Opolszczyznę i odwrotnie. 

Kolejny pomysł: nowy kupowany tabor dla Przewozów Regionalnych wyposażony jest 

w ekrany z możliwością udostępniania treści promocyjnych. Jeśli byłaby wola, można by 

wyświetlać informacje o obu regionach. 

26–28 września planowane jest międzynarodowe forum gospodarcze z udziałem 

regionów partnerskich, chciałbym zaprosić do udziału, szczegóły przedstawimy, kiedy 

ustalimy tematykę poszczególnych dni. 

Ostatnia propozycja: w ostatni weekend maja będziemy współorganizowali na opolskim 

rynku duże Targi Turystyczne, jest to trzydniowa impreza plenerowa, możemy 

zaoferować bezpłatne stoisko. Tej imprezie będzie towarzyszyć konferencja o promocji 

turystycznej i zapraszamy do zaprezentowania planów i doświadczeń, byłoby to bardzo 

ciekawe dla lokalnych odbiorców.  

Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku 

Województwa Opolskiego, pan Norbert Rasch, podsumował spotkanie jako okazję do 

wzajemnego poznania się i możliwość zaplanowania kolejnych przedsięwzięć 

z uwzględnieniem partnerów – sąsiadów. Pan Przewodniczący serdecznie podziękował 

wszystkim uczestnikom i zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 
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