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•Prace nad Ustawą o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych zakończyły się.

Na postulat ITRP by zwolnid imprezy
krajowe z prowadzenia wykazów umów
i sporządzania deklaracji, co rodzi
nieuzasadnione i nadmierne obowiązki
MSiT zajęło stanowisko: „Uwaga
niezasadna. Gromadzenie przedmiotowych danych jest niezbędne do
prowadzenia statystyk oraz analizowania funkcjonowania rynku usług, a także
dla potrzeb analiz TFG oraz na wypadek
niewypłacalności przedsiębiorcy”.
Na postulat PIT wprowadzenia rejestru
imprez okazjonalnych, MSiT zajęło
stanowisko: „Uwaga niezasadna […]
Propozycja
stanowi
nadregulację.
Prowadzi ponadto do nałożenia
nieuzasadnionych
i
nadmiernych
obowiązków”.
Jak widad konsultacje społeczne „odbyły
się”. Nowa ustawa musi wejśd w życie
najpóźniej 1 lipca 2018r.
•Odwołanie Prezesa Polskiej Organizacji
Turystycznej
Marek Olszewski został odwołany ze swojej
funkcji. Ogłoszono konkurs na nowego
prezesa POT. Minister zarekomendował dr.
Roberta Andrzejczyka ,ostatnio związanego
z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
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Bielsko - Biała zachwyca swoją architekturą wzorowaną na Wiedniu
i Budapeszcie, stąd nazywane jest ,,Małym Wiedniem” Bielsko to
również stolica polskiej kreskówki - studio filmów rysunkowych
powstało w 1947 roku. Miasto ma Muzeum Motoryzacji, ponieważ to
stąd pochodzi słynny Fiat 126p. Miasto położone jest u podnóża
pięknych gór, gdzie można uprawiad turystykę kwalifikowaną czy
przejechad się koleją linową Szyndzielnia. Odwiedzając miasto
koniecznie trzeba zwiedzid takie perełki jak
Katedra Świętego Mikołaja , Zamek Książąt
Sułkowskich oraz dawną Fabrykę Sukna ,by
poznad bogatą historię włókiennictwa .
W czasie uroczystości na Zamku Sułkowskich ŚIT wyróżniła Dyplomami:
Halinę Osman (BP Halina), Joannę Małek (Signal Iduna), Halinę Biedę
(Muzeum Powstao Śląskich) i Marinę Gliwice.

Światowy Dzień Turystyki 21.09.2017 r.
Tegorocznym gospodarzem Ogólnopolskich Obchodów Turystycznych
jest miasto Cieszyn. Polska Organizacja Turystyki we współpracy
z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Urzędem Miejskim w Cieszynie
zorganizowało z tej okazji konferencję ,, Marka turystyczna-podstawą
efektownej promocji regionu, kraju”. W czasie obchodów Światowego
Dnia Turystyki nastąpiło również wręczenie odznak honorowych
nadanych przez Ministra Sportu i Turystyki ,,Za zasługi dla Turystyki”.
Sam Minister nie uczestniczył w „wydarzeniu”.

Dolnośląska Izba Turystyki w tym roku obchodzi swoje 25-lecie.
Z tej okazji w dniu 20.10.2017 r. w Sali Wielkiego Ratuszu
Wrocławskiego odbywa się Gala XXV – lecia DIT. Warto
wspomnied o tym, że Izba zrzesza 98 członków
m.in. biura podróży, agencje turystyczne, hotele,
przewoźników, szkoły językowe.
Śląska Izba Turystyki, którą reprezentują na Gali
Joanna Dinges i prof. Jacek Ruszkowski składa gratulacje
i życzy dalszych sukcesów.
Konferencja w Hoštálkovy
Dnia 3.08.2017 r. w Hoštálkovy odbyła się konferencja, której tematem
był rozwój turystyki kulturowej na terenie Śląska, a celem pozyskanie
środków unijnych na przeobrażenie dwóch zabytkowych obiektów
w Polsce i Czechach. Organizatorami spotkania byli
Polskie
Stowarzyszenie ma rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną k/
w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
,,Olza”. Partnerzy biznesowi podpisali deklarację współpracy na rzecz
tworzenia i rozwoju transgranicznej turystyki kulturowej w ramach
przygotowanego projektu. W konferencji uczestniczył z ramienia ŚIT
Sławomir Mikuła.

MIMINO TRAVEL organizuje study -tour do Gruzji
23.10.2017r. gruzioski touroperator zaprosił do Gruzji członków ŚIT,
kusząc atrakcyjną ofertą. Jej uczestnicy odwiedzą stolicę Tbilisi,
zobaczą jedno z głównych miejsc pielgrzymkowych Gruzji, klasztor
Bodbe, oraz udają się do Signagi, czyli ,,miasta wiecznej miłości”. W
trzeci dzieo zwiedzą twierdzę Ananuri, a następnie dojadą „Drogą
Wojenną” do miasteczka Kazbegi skąd kilkugodzinnym spacerem udają
się do Cerkwi Gergeti na ponad 2 tys m.n.p.m. Zaplanowano także
zwiedzanie Mcchety - pierwszej stolicy Gruzji, które jest centrum
religijnym Gruzji oraz Skalnego Miasta Uplisciche.

