PROTOKÓŁ NR 41/2014
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 21 maja 2014 roku

Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Działalność Punktu Informacyjno – Turystycznego w Górze Św. Anny.
2. Stan placów zabaw – istniejących i w budowie na terenie gminy.
Bezpieczeństwo osób korzystających.
3. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej, który powitał Panią Małgorzatę Polak tj. pracownika Leśnickiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na stanowisku pracy do spraw turystyki.

Ad. pkt 1
Pani Małgorzata Polak poinformowała, iż Punkt Informacji Turystycznej z siedzibą w Górze
Św. Anny funkcjonuje od 2008 roku i oferuje wszelkie informacje na temat:
- spędzenia wolnego czasu,
- adresów informacyjnych pomocnych turyście,
- terminów imprez kulturalnych i sportowych,
- materiałów informacyjnych i promujących gminę oraz województwo opolskie w różnych
wersjach językowych,
- poradnictwa dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku,
- bazy noclegowej i gastronomicznej.
Punkt Informacji Turystycznej jest czynny w sezonie letnim od kwietnia do października przez
6 dni w tygodniu tj.
- wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00
- sobota – niedziela godz. 10.00 – 14.00.

Następnie Pani Polak stwierdziła, iż sezon turystyczny 2013 charakteryzował się dużą
frekwencją turystów i odwiedzających oraz obfitował w działania promocyjne, które
przyczyniły się do lepszego poznania Ziemi Leśnickiej oraz miejscowości Góra Św. Anny jako
jednego z najciekawszych miejsc na Opolszczyźnie.
Punkt Informacji Turystycznej Gminy Leśnica gościł turystów nie tylko z różnych okolic Polski
tj. Rzeszowa, Warszawy, Gdańska czy Kaszub, ale mógł przywitać również podróżnych
z Anglii, USA (Texas), Ukrainy, Francji, Austrii. Stwierdziła, iż turyści z Holandii stanowili
w 2013 roku, oprócz gości z Niemiec największą grupę.
Następnie Pani Polak przedstawiła w postaci zestawienia tabelarycznego informację
statystyczną na temat ilości osób odwiedzających Punkt Informacji Turystycznej na przestrzeni
lat 2008 – 2013.
W tym miejscu stwierdziła, iż największą ilość odwiedzin Punkt odnotował w 2012 roku tj.
2 145 osób. . Natomiast w latach wcześniejszych frekwencja była nieco niższa tj. w granicach
1 700 do 2 085 odwiedzin.
Ponadto dodała, iż Punkt dysponuje szerokim wachlarzem bezpłatnych materiałów
informacyjnych i promujących gminę oraz miejscowość Górę św. Anny tj. broszury, ulotki,
mapy, wydania książkowe i pocztówki w różnych językach, które bardzo dobrze są odbierane
przez odwiedzających turystów. Podkreśliła, iż Punkt posiada pieczątkę okolicznościową, która
również jest dość często używana. O tym, iż warto odwiedzić Ziemię Leśnicką,
a w szczególności Górę Św. Anny przekonały się różne media. W lipcu 2013 roku znany
prezenter Jarosław Kret kręcił film do swojego programu „Polska według Kreta”
przedstawiając widzom TVP Górę Św.Anny i jej okolice. Ponadto Stowarzyszenie Kraina Św.
Anny w ramach programu „Poznaj Krainę św. Anny” emitowała w Radiu Opole wywiad
z gwardianem Franciszkanów o. Błażejem Kurowskim na temat annogórskiej kalwarii.
Natomiast w sierpniu ubiegłego roku Radio Opole zrealizowało program „Muzyczny Patrol”,
w którym redaktor Agnieszka Wawer – Krajewska przedstawiła rozśpiewaną i muzykującą
Gminę Leśnica .Dużym zainteresowaniem cieszyła się mapa Gminy Leśnica z wytyczonymi
ścieżkami rowerowymi, której zaletą jest odzwierciedlenie rzeczywistego terenu.
Duża ilość pielgrzymów, którzy odwiedzili Gminę Leśnica to pielgrzymi podążający Drogą
Św. Jakuba, których celem było albo dotarcie do Santiago de Compostela albo przejście
polskimi szlakami jakubowymi do wytyczonego przez siebie miejsca.
Pani Polak poinformowała, iż Punkt Informacji Turystycznej został zakwalifikowany na dwie
gwiazdki w kategoryzacji Punktów Informacji Turystycznej. Dodała, iż w przyszłym tygodniu
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Punkt odwiedzi komisja Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która oceni czy nadal
dwie gwiazdki mogą zostać utrzymane.
Punkt współpracuje z Urzędem Miejskim, lokalnymi restauratorami, Zarządem Opolskich
Parków Krajobrazowych.
Pan Andrzej Iwanowski dodał, iż Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy za
pośrednictwem Pani Polak bardzo mocno uczestniczy w przygotowywaniu materiałów
promujących gminę. Zaznaczył, że jest to z jej strony ogromna pomoc merytoryczna
i językowa.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem czy materiały promujące gminę są
wydawane w formie bezpłatnej czy płatnej.
Pani Polak wyjaśniła, iż materiały promocyjne są udostępniane bezpłatne i w dużej mierze
finansowane ze środków zewnętrznych w ramach realizowanych projektów przez gminę
z Unią Europejską. Ponadto duża ilość materiałów promocyjnych jest pozyskiwana z innych
Punktów Informacji Turystycznych oraz Urzędu Marszałkowskiego w Opolu tj. Referatu
Turystyki i Sportu. Ponadto promocja materiałów polega również na wymianie pomiędzy
interesującymi instytucjami jak na przykład Zamek w Mosznej.
Następnie Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem

na temat współpracy z pobliskimi

instytucjami.
Pani Polak podkreśliła, iż na przykład współpraca z Zarządem Opolskich Parków
Krajobrazowych układa się bardzo dobrze. Zarząd posiada przewodników, którzy bezpłatnie
i bardzo chętnie oprowadzają turystów. Również bardzo dobrze układa się współpraca
z klasztorem Ojców Franciszkanów w Górze Św. Anny, którzy zawsze bardzo chętnie podzielą
się swoją wiedzą.

Ponadto zwrócił się z zapytaniem

kto jest odpowiedzialny za stan techniczny szlaków

rowerowych przebiegających przez naszą gminę.
Pan Andrzej Iwanowski wyjaśnił, iż za każdy odcinek szlaku jest odpowiedzialny właściciel.
Zwrócił uwagę, iż szlaki rowerowe przebiegają po terenach gminnych, powiatowych
i działkach prywatnych. Brak jest jednej osoby odpowiedzialnej za szlak. Jeżeli szlak jest
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przyrodniczy to jest znakowany przez Parki Krajobrazowe, natomiast szlak rowerowy został
oznakowany przez gminę.

Pan Teodor Jahn stwierdził, że Punkt jest bardzo ważnym ogniwem ułatwiającym życie
turystom w terenie. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy nadal zostanie utrzymany poziom
dwóch gwiazdek czy można aplikować o wyższy poziom w zakresie podniesienia gwiazdek do
trzech lub czterech.
Pani Polak wyjaśniła, iż aby podwyższyć standard Punktu pod kątem gwiazdek należy spełnić
kilka warunków. W całym województwie opolskim cztery gwiazdki posiadają Punkty
Informacji Turystycznej w Nysie i w Opolu. Podkreśliła, iż w obecnej

lokalizacji i

pomieszczeniu nie ma szans na zdobycie trzeciej gwiazdki. Stwierdziła, iż posiadanie dwóch
gwiazdek jest przyzwoitym certyfikatem.

Następnie Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem kto jest właścicielem budynku, w którym
funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej oraz w jaki sposób wynajem rzutuje na koszty.
Pan Iwanowski wyjaśnił, iż budynek jest własnością prywatną, a gmina w tym celu podpisała
umowę bezterminową z jego właścicielem. Początkowo wynajmowano dwa pomieszczenia.
Obecnie obiekt dostosowany został do potrzeb i umowa została zmieniona. Podkreślił, iż
warunki są dość przyzwoite, ponieważ dzięki pomniejszeniu powierzchni użytkowej koszty
uległy również pomniejszeniu. Podkreślił, iż na chwilę obecną brak jest pomieszczenia w tej
lokalizacji o lepszym standardzie i dostępności komunikacyjnej.
Przewodniczący obrad podziękował Pani Małgorzacie Polak za przedstawioną informację oraz
pracę na rzecz promocji naszej gminy.

Ad. pkt 2
Pan Kazimierz Mierzejewski zaproponował, aby członkowie komisji zastanowili się, które
place zabaw chcą zobaczyć.
Pan Jahn podkreślił, iż przed wyjazdem w teren prosi o wyjaśnienie kilku pytań, a mianowicie
zapytał kto bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z placów zabaw.
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Pan Iwanowski wyjaśnił, iż nadzór nad bezpieczeństwem placów zabaw ogólnodostępnych
zgodnie z regulaminem sprawuje właściciel czyli gmina.
Jednak zwrócił uwagę na place zabaw przy placówkach oświatowych. Podkreślił, iż tam za
bezpieczeństwo odpowiada kierownik każdej jednostki.
Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
dodała, iż dzieci przebywające na placu zabaw powinny być pod opieką osób dorosłych. Gmina
jedynie odpowiada za urządzenia pod względem stanu technicznego.
Ponadto dodała, iż

place zabaw formalnie zostały przekazane sołtysom na podstawie

protokołów przekazania. Zaznaczyła również, że sołtysi bardzo dbają o porządek na
powierzonym im obiekcie i mocno widoczne jest ich zaangażowanie.
Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem w kwestii dotyczącej przeglądów budowlanych
placów zabaw.
Pani Urbańczyk wyjaśniła, iż na obiektach placów zabaw wymagane są pięcioletnie przeglądy
techniczne, co na bieżąco jest wykonywane przez Referat Inwestycji i Gospodarki
Przestrzennej.

Następnie Pan Teodor Jahn zasygnalizował, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęto roboty związane
z budową placu zabaw w miejscowości Raszowa.
Członkowie komisji podjęli decyzję, aby wizytacji poddać plac zabaw w miejscowości Leśnica
tj. plac zabaw wybudowany z dofinansowania zewnętrznego Unii Europejskiej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Notatkę służbową z wizytacji tego obiektu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu
przygotował Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Społecznej.

Ad. pkt 3
Pan Kazimierz Mierzejewski zasygnalizował potrzebę wykonania parkingu przy budynku
przedszkola w miejscowości Raszowa. Podkreślił, iż obecnie parkowanie samochodów odbywa
się wzdłuż drogi na poboczu pola z uprawami rolnymi. Zwrócił uwagę, iż w tym temacie należy
podjąć kroki w celu wyeliminowania zagrożenia osób i dzieci korzystających z tego miejsca.
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Pan Andrzej Iwanowski podkreślił, iż budynek przedszkola w Raszowej został zgłoszony do
projektu Subregionu, gdzie będziemy się starać o wykonanie termomodernizacji tego budynku.
Dodał, iż być może w ramach realizacji przedmiotowego zadania uda się wygospodarować
środki finansowe na budowę parkingu przy budynku przedszkola w Raszowej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Gizela Ploch
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