Aktywny Poraj

Z ŻYCIA CIT
2 września 2014 r. w nowo wyremontowanym budynku dworca PKP w Poraju odbyło się oficjalne
otwarcie Centrum Informacji Turystycznej. To właśnie tu powstała kolejna „Brama na Jurę”, czyli punkt,
w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zdobyć niezbędne informacje dotyczące naszego regionu.
Porajskie Centrum Informacji Turystycznej powstało, aby promować Gminę Poraj oraz wspierać rozwój
turystyki w regionie.
Wśród przybyłych na otwarcie gości znalazły się wszystkie osoby, które przyczyniły się do powstania
Centrum Informacji Turystycznej, między innymi wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, dyrektor Biura
Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska, prezes zarządu spółki Pol-Rem Andrzej Pluta wraz
z wiceprezesem Jerzym Sikorą oraz przedstawiciele organizacji turystycznych, przedstawiciele lokalnych
władz i gminnych jednostek organizacyjnych. Podczas oficjalnych wystąpień wójt Gminy Poraj Łukasz
Stachera złożył specjalne podziękowania za pomoc przy powstawaniu Gminnego Centrum Informacji.
Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska przedstawiła założenia oraz zasady
funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, a kierownik referatu Pozyskiwania Środków,
Strategii i Turystyki Gminy Poraj Adam Zaczkowski zaprezentował dotychczasowe, jak i przyszłe plany
rozwoju turystyki w regionie. Podpisano także porozumienie o współpracy w ramach Śląskiego Systemu
Informacji Turystycznej. Symboliczne przecięcie wstęgi oficjalnie uruchomiło działalność Centrum i
otworzyło jego drzwi dla wszystkich zainteresowanych. Głównym celem działania Gminnego Centrum
Informacji Turystycznej jest stałe podnoszenie jakości i rozwój rynku turystycznego na terenie gminy
oraz prowadzenie całościowego, zintegrowanego systemu informacji turystycznej i kulturalnej dla
wszystkich podróżnych, turystów oraz mieszkańców gminy Poraj i okolic. To właśnie tu będzie można
zyskać niezbędne informacje o turystycznych walorach regionu, dowiedzieć się, jakie wydarzenia
kulturalne odbywają się w okolicy, a także wziąć udział w organizowanych w przyszłości wydarzeniach
kulturalnych. Centrum będzie ściśle współpracować z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami,
instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy Poraj oraz Śląską Organizacją
Turystyczną, a także punktami informacji turystycznej działającymi w sąsiednich gminach i na terenie
całego województwa. Wymiana doświadczeń oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępniane informacji
z terytorium gminy, aktualizowanie baz turystycznych i kalendarza wydarzeń kulturalnych pozwoli na
wspieranie aktywnej turystyki w regionie, a także na jej odpowiednią promocję. Każdy, podróżnik czy też
mieszkaniec, może tu znaleźć informację o tym, co można robić w czasie wolnym i co warto zwiedzić w
bliższej i dalszej okolicy. Zbieranie danych statystycznych dotyczących liczby turystów ułatwi
przygotowanie wyczerpującej oferty atrakcyjnej dla wszystkich zwiedzających. Wokół dworca w Poraju
Urząd Gminy planuje docelowo wybudować kompleksowe centrum przesiadkowe, które będzie stanowić
początek sieci dróg pieszo-rowerowych okalających region częstochowski i tym samym połączy lokalną
sieć transportową z sieciami regionalnymi, a środki masowego transportu z atrakcjami naszego regionu.
W ramach projektu Stacja Poraj funkcjonować będzie także gminna wypożyczalnia rowerów.
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