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RACIBÓRZ

Idealne miejsce do życia
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Brama wjazdowa na dziedziniec raciborskiego zamku
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Zielona oaza Górnego Śląska
z międzynarodowym certyfikatem
W 1992 roku British Standards Institution (BSI), najstarsza na świecie instytucja
zajmująca się tworzeniem norm, wiodąca w zakresie normalizacji i certyfikacji, opublikowała pierwszy światowy standard dotyczący systemu zarządzania środowiskiem,
od 1996 roku znany jako ISO 14001. Przez pierwszych dziesięć lat, od chwili kiedy
zaakceptowano go na rynku międzynarodowym, wydano ponad 111 000 certyfikatów
w 138 państwach. Pierwszym miastem w Polsce i Europie, które wdrożyło normy ISO
14001, był Racibórz. Stało się to w latach 2000-2001. Norma ISO 14001 przeznaczona
jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości, do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych.
Racibórz od dawna nazywany jest zieloną oazą Górnego Śląska, a normy ISO 14001
potwierdzają, że władze samorządowe bardzo poważnie podchodzą do problemu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej jakości życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym
i nie obawiają się poddać weryfikacji. Wyraża się to nie tylko poprzez inwestycje proekologiczne na rzecz czystego powietrza, dobrej jakości wody i racjonalnej gospodarki
odpadami, ale również w dbałości
o infrastrukturę oświatową, zdrowotną, sportową, kulturalną i rekreacyjną. Wszystkie placówki podległe
gminie działają zgodnie z normami
ISO 14001.
Miasto stwarza dogodne warunki
życia dla ludzi wszystkich pokoleń,
dysponuje stabilnym potencjałem gospodarczym, chwali się niskim bezrobociem, a dla nowych mieszkańców
oferuje atrakcyjnie położone tereny
pod budownictwo jednorodzinne,
samo inwestując w modernizację zasobu komunalnego i – poprzez Raciborskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego – w nowe budynki wielorodzinne.
Poznaj Racibórz i zostań z nami.
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Na przedpolu Bramy Morawskiej
Poznawanie Raciborza radzimy zacząć od wzgórza Lipki w dzielnicy Brzezie, najwyższego punktu miasta, z którego – na południu – rozciąga się wspaniały widok na Bramę
Morawską i panoramę ziemi raciborskiej, przeciętej wstęgą rzeki Odry. Prawy, mniej
urodzajny brzeg zdominowany jest przez raciborskie lasy ze starym cysterskim opactwem
w Rudach, lewy – przez malowniczo położone wioski wśród uprawnych pól na żyznych
raciborskich glebach. Racibórz, stolica powiatu, położona jest w dolinie Odry. Jak wieść
niesie, to starożytna stolica Kwadów, przez którą wiódł słynny Szlak Bursztynowy, od
XII wieku siedziba władców Górnego Śląska. Po raciborskich Piastach pozostał gotycki
zamek ze wspaniałą, odrestaurowaną niedawno kaplicą zwaną też śląską Sainte Chapelle.
Pierwsza wzmianka o Raciborzu pochodzi z 1108 roku i dotyczy prawobrzeżnego grodu.
Lewobrzeżne miasto założyli przed 1217 rokiem osadnicy z Niderlandów, wprowadzając
w nim prawo flamandzkie. Tak, tak. Racibórz zakładali przodkowie dzisiejszych Holendrów i Belgów, Flamandowie i Walonowie, biegli w sztuce hydrotechnicznej i karczowaniu lasów. Racibórz służył poradami prawnymi dla wszystkich osad lokowanych na
tym prawie. To spośród niderlandzkich osadników rekrutowali się pierwsi raciborscy
rzemieślnicy. Miasto zrazu stało się centrum handlu na szlakach z Wrocławia przez Kraków
do Kijowa oraz z południa nad Bałtyk, na przełomie XIII i XIV wieku niewiele ustępując
liczebnością mieszkańców królewskiemu miastu Krakowowi. Dziś, zwiedzając słynne
krakowskie Sukiennice, przy wyjściu w stronę kościoła Mariackiego, dostrzeżemy herby
najsławniejszych polskich miast. Po prawej stronie od Krakowa, naprzeciwko Wrocławia,
znajduje się herb sławnego miasta Raciborza. Ścisłe centrum miasta, otoczone niegdyś
murami obronnymi, zachowało średniowieczny układ. Od raciborskiego Rynku prostopadle odchodzą ulice mające w większości historyczne nazwy. Mamy Odrzańską wiodącą
w stronę rzeki i zamku, Rzeźniczą, gdzie znajdowały się masarskie ławy, Nową i Długą –
niegdyś najdłuższą w mieście, gdzie funkcjonowały ławy piekarskie. Dziś Racibórz stara
się łączyć historię z nowoczesnością, turystykę z przemysłem nowych technologii oraz
kulturę z aktywną rekreacją. Poznaj Racibórz!
Panorama Raciborza – widok na wschód
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Pola w Raciborzu-Sudole, gdzie co roku odbywa się słynna procesja konna

Panorama Raciborza – widok z wieżowca przy ul. Słowackiego
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Jak rósł Racibórz
Do przełomu XVIII i XIX wieku Racibórz nie wychodził poza mury obronne. Z chwilą
wprowadzenia pruskich reform administracyjnych i gospodarczych zaczął się szybko
rozrastać. Tempo rozwoju jeszcze mocniej wzrosło z chwilą doprowadzenia, w połowie
19. stulecia, kolei żelaznej. Racibórz znalazł się na trasie znad Morza Północnego aż
do Konstantynopola. Zatrzymywały się tu pociągi do Wiednia, Berlina i Budapesztu,
a także słynny Orient Express. W latach 1860-1980 obszar miasta wzrósł z sześciu
do prawie 75 km kw., a liczba mieszkańców z trzech do blisko 60 tysięcy. Dziś, poza
starym średniowiecznym założeniem, Racibórz obejmuje także dawne samodzielne
osady: Nowe Zagrody, Bosacz, Starą Wieś, Płonię, Ostróg, Studzienną, Sudół, Ocice,
Proszowiec, Miedonię, Markowice oraz Brzezie nad Odrą. Dodajmy, że w 1945 roku
śródmieście zostało niemal doszczętnie spalone przez Armię Czerwoną. Po powrocie
w granice Polski miasto szybko dźwignęło się z gruzów, zachwyca dziś przyjezdnych
i turystów nie tylko historyczną zabudową, ale także czystością. Niezabudowane po
wojnie przestrzenie zaadaptowano na parki, skwery i zieleńce, tworząc niepowtarzalną
i przyjazną dla człowieka przestrzeń, łączącą dziedzictwo historii z przyrodą. W centrum
koncentruje się budownictwo wielorodzinne, w tym XIX-wieczne, w większości odnowione secesyjne i klasycystyczne kamienice, zaś w dzielnicach domki jednorodzinne.
Miasto wspiera budownictwo, oferując atrakcyjne i niedrogie działki w doskonałych
lokalizacjach, m.in. na Ocicach, dobrze skomunikowane z centrum.

Kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Becketa
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Raciborski Rynek latem i podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
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Ulica Długa – raciborska starówka

Skwer im. ks. Stefana Pieczki – laureat I nagrody konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego
– kategoria Zrewitalizowana Przestrzeń Publiczna (2014)
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Widok na centrum Raciborza od strony ul. Katowickiej

Osiedle wieżowców przy ul. Katowickiej
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Miasto wielu narodów
Genius loci to z łacińskiego duch opiekuńczy miejsca. Według mitologii rzymskiej
to opiekuńcza siła, która sprawia, że dana przestrzeń jest jedyna w swoim rodzaju.
Racibórz to w pełni europejskie miasto, które łączy dziedzictwo polskie, niemieckie
i czeskie. Od 1108 roku do połowy XIV wieku znajdowało się w granicach polskich,
potem, do połowy XVIII wieku, w Koronie Czech i monarchii Habsburgów, następnie
w Prusach i Niemczech, a od 1945 roku ponownie w Polsce. Na przestrzeni wieków
ścierały się tu żywioły trzech nacji. Doświadczenia minionych stuleci nauczyły dziś
wszystkich zgodnego współżycia, w duchu poszanowania własnych tradycji i religii.
Symbolem polsko-niemieckiego pojednania jest pomnik niemieckiego romantyka
Josepha von Eichendorffa rodem z podraciborskich Łubowic, usytuowany przy ul.
Adama Mickiewicza, a także aktywne partnerstwo z miastami Roth i Leverkusen. Żywe
są kontakty polsko-czeskie. Racibórz to polska stolica Euroregionu Silesia, w którym
od dwóch dekad rozwija się transgraniczna współpraca kulturalna, sportowa i gospodarcza. Jej efektem są liczne projekty realizowane przy wsparciu unijnym. Racibórz ma
wiele miast partnerskich – czeską Opawę, wspomniane niemieckie Roth i Leverkusen,
węgierskie Zugló (dzielnica Budapesztu), ukraińską Tyśmienicę, rosyjski Kaliningrad,
francuski Villeneuve d`Ascq i polski Kędzierzyn-Koźle, z którym wspólnie realizuje
projekty związane z rekreacyjnym wykorzystaniem Odry.

Racibórz – Fontanna Narodów przy ul. Długiej
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Goście zagraniczni na raciborskich Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych Śląsk – Kraina Wielu Kultur

Pływadło wspólna inicjatywa z Kędzierzynem-Koźlem
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Miasto przyjazne mieszkańcom
Reforma samorządowa z 1990 roku otworzyła przed Raciborzem szereg nowych
możliwości. Lokalne władze nakreśliły i zrealizowały ambitny plan inwestycyjny. Miasto wdrożyło kompleksowy system gospodarki wodno-ściekowej z nowymi ujęciami
wyśmienitej jakościowo wody, prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami, odnowiło
placówki oświatowe, poddając je termomodernizacji i wyposażając w nowoczesną infrastrukturę sportową, zbudowało system ścieżek rowerowych, zadbało o modernizację
dróg, chodników i oświetlenia, a także renowację terenów zielonych. W krajobrazie
można dostrzec odnowione historyczne kamienice i nowe budynki wielorodzinne,
a także zadbane bezcenne zabytki. Miasto dopinguje mieszkańców do działań na rzecz
swojego miejsca zamieszkania, organizując co roku konkursy na najładniejszą elewację i plac zabaw. W 2015 roku ruszył Raciborski Budżet Obywatelski, dzięki któremu
finansowanie zyskał szereg projektów poprawiających jakość życia i wzbogacających
przestrzeń. Racibórz ma nowoczesny szpital powiatowy, Raciborskie Centrum Medyczne świadczące szeroki wachlarz usług, w tym kardiologicznych oraz odnowione
przychodnie w centrum i niemal każdej dzielnicy. Bogatą ofertę usług kulturalnych
zapewnia Raciborskie Centrum Kultury działające na bazie dwóch odnowionych placówek – Raciborskiego Domu Kultury ze wspaniałą salą widowiskową oraz Domu
Kultury Strzecha.
Raciborska Masa Krytyczna (2015)
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Ścianka wspinaczkowa w Studziennej

Hubertus na Ostrogu
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Raciborska Szlachetna Paczka
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Pływadło, Bajkowy Park, Masa Krytyczna, Raciborskie Scrabble Granie, Raciborski Piknik Modelarski,
warsztaty archeologiczne w Muzeum, siłownie pod chmurką – Racibórz sprzyja wszelkim formom aktywności
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Miasto dopinguje do aktywności
W zdrowym ciele zdrowy duch – z taką intencją władze miasta od lat realizują program budowy nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej zachęcającej mieszkańców do
aktywności fizycznej. Przy ul. Zamkowej, w sąsiedztwie bulwarów nadodrzańskich,
Racibórz posiada stadion piłkarski, lodowisko, kręgielnię a od 2014 roku park wodny
H2Ostróg, w którym znajduje się pełnowymiarowy basen pływacki, brodzik i basen do
nauki pływania, grota śnieżna, sauny, rwąca rzeka, rurowe zjeżdżalnie, sale do fitnessu
oraz widownia. Obiekt odwiedzają goście z całego regionu, w tym z Czech. H2Ostróg
jest miejscem nie tylko rekreacji, ale również zawodów pływackich, podobnie jak dwie
inne raciborskie kryte pływalnie, należące do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ul. Śląska) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (ul.
Słowackiego). Na wszystkich obiektach prowadzone są grupowe zajęcia z instruktorami, dostosowane do potrzeb mieszkańców. Przy ul. Łąkowej znajduje się zmodernizowana hala widowiskowo-sportowa Arena Rafako, miejsce wydarzeń siatkarskich,
koszykarskich i zapaśniczych oraz rozgrywek amatorskich (Raciborska Liga Piłki Siatkowej, Brooklyn Basket Liga, Halowa Liga Piłki Nożnej). Co roku w Arenie Rafako
odbywa się również festiwal fitness, a utrzymaniu dobrej kondycji i sylwetki sprzyja
funkcjonujące tu zaplecze treningowe (siłownia). Przy ZSOMS znajduje się otwarta
w 2014 roku nowoczesna hala lekkoatletyczna, jedna z największych w kraju. Miasto
posiada także kilka kortów tenisowych, w tym kryte (OSiR, Brzezie), profesjonalną
ściankę do wspinaczki w hali sportowej w Studziennej, sieć ścieżek rowerowych, m.in.
prowadzonych po wałach wzdłuż Odry, a także trasy do biegania w parkach, w tym na
bulwarach nad Odrą. W 2014 roku oddano do użytku przystań nadodrzańską – pierwszy element budowy systemu obiektów służących rozwojowi sportów wodnych. Każda
dzielnica ma dostęp do nowoczesnych boisk, w tym typu Orlik, oraz odnowionych sal
gimnastycznych. W centrum, w parkach i na skwerach znajdują się nowoczesne place
zabaw, a w dzielnicy Obora, przy Arboretum Bramy Morawskiej, otwarte kąpielisko ze
zjeżdżalnią, stacja rowerowa i kamping. Unikalne w skali Śląska są tereny do spacerów
i rodzinnego wypoczynku – wspomniane Arboretum z zaczarowanym ogrodem, zoo,
torem saneczkowym, kamiennym kręgiem, studnią książęcą i repliką koła młyńskiego,
las Widok ze ścieżkami edukacyjnymi oraz rezerwat Łężczok będący ostoją ptactwa,
z miejscami do obserwacji. Dodajmy, że Racibórz znany jest z wysokiego poziomu
szkolenia pływackiego, zapaśniczego, lekkoatletycznego, piłkarskiego, siatkarskiego,
szachowego oraz ju-jitsu.
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Raciborski Rafako Półmaraton

Park wodny H2Ostróg
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Landkiting nad kanałem Ulga

Hala lekkoatletyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
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Raciborski Bieg Profilaktyczny w parku Roth

Maraton odrzański
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Arena Rafako – zawody zapaśnicze

Raciborski Festiwal Fitness oraz iTOled Racibórz Cross Games – Memoriał 2015

Urządzenia do Street Workout
przy ul. Warszawskiej – Żeromskiego
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Raciborska Brooklyn Basket Liga

IV-ligowa KS Unia Racibórz

Integrujemy niepełnosprawnych

II-ligowa drużyna AZS Rafako Racibórz
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Procesja wielkanocna w Sudole

Międzynarodowy Spływ Pływadeł – Odra rzeką integracji europejskiej
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Dożynki miejskie – Brzezie 2015

Raciborski Orszak Trzech Króli
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Racibórz bez nudy
Trudno znaleźć na Górnym Śląsku miasto o równie bogatym kalendarzu imprez. Na
te kulturalne składają się czerwcowe Dni Raciborza z koncertami gwiazd w plenerze,
Pływadłem, czyli spływem byle czym po Odrze, rodzinną imprezą plenerową Bajkowy
Las, strzelaniem kurkowym i jarmarkiem św. Marcelego. Wakacje rozpoczyna zawsze
Zamkowa Noc z Duchami, a kończy je słynny na Śląsku Memoriał z występami topowych gwiazd, zawodami sportowymi (ITO Led Cross Games oraz Streetball Brooklyn
Gym) i rodzinnym rajdem rowerowym. W muszli koncertowej w parku Roth przez całe
wakacje można wysłuchiwać koncertów, 1 maja oglądać jedną z największych w Polsce
parad motocyklowych na rozpoczęcie sezonu, w tymże samym miesiącu cieszyć się
festiwalem folklorystycznym Śląsk – kraina wielu kultur z udziałem zagranicznych
zespołów, a we wrześniu wziąć udział w barwnych dożynkach miejskich. Grudzień
to czas tradycyjnego Jarmarku Bożonarodzeniowego z dziesiątkami straganów, kinem
zimowym, strażackim św. Mikołajem i występami scenicznymi. Od wiosny do jesieni
ofertę plenerową uzupełnia koncertami Zamek Piastowski, zapraszając głównie gwiazdy
opery i operetki. Niemal przez cały rok raciborzanom nie pozwala się nudzić Raciborskie Centrum Kultury, oferujące cały wachlarz imprez, od muzyki poważnej przez
koncerty rockowe, jazzowe i muzyki rozrywkowej po znane kabarety. Raciborzanie
świetnie bawią się także sami, czego przykładem jest grudniowa impreza charytatywna
Gwiazdka Serc. Wśród wydarzeń sportowych znaleźć można spływy odrzańskie, mityngi pływackie, turnieje zapaśnicze, międzynarodowy turniej siatkarski z gwiazdami
najwyższej rangi rozgrywek, imprezy biegowe, w tym Rafako Półmaraton.
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Koncerty gwiazd wielkiego formatu, od klasyki przez jazz po muzykę rozrywkową i rock – raciborzanie i goście nie
mogą narzekać na ofertę, zarówno w Raciborskim Centrum Kultury, jak i podczas imprez plenerowych takich jak
Memoriał czy Dni Raciborza
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Racibórz miastem dla kariery
Rafako, Henkel, Mieszko, SGL Carbon, Rameta, Ensol, Sunex, DTI, Koltech,
Eko-Okna, Chempest, Agromax, Browar Zamkowy – te znane na gospodarczej mapie
Polski i Europy firmy są obecne w Raciborzu. Miasto ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w kraju oraz setki wolnych miejsc pracy. To dlatego warto poważnie rozważyć
zamieszkanie i rozwój zawodowy w Raciborzu. Poza wskazanymi markami ofertę na
rynku pracy tworzą setki średnich i małych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, a także sieci handlowe (Auchan, Kaufland, E.Leclerc, Biedronka, Netto, Galeria
Młyńska, Aldi) oraz firmy branży turystycznej i gastronomicznej (hotele Polonia i Racibor oraz Zajazd Biskupi). Wsparciem dla lokalnej przedsiębiorczości jest sprawdzony,
dopasowany do potrzeb pracodawców system kształcenia ponadgimnazjalnego, oparty
na dwóch Centrach Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego oraz renomowanych liceach ogólnokształcących. Liczne kontakty miejscowych firm z kontrahentami z Czech
czy Niemiec gwarantują dostęp do europejskich rynków, nowoczesnych technologii
i innowacji. Miasto wdrożyło mechanizmy zapewniające szybki dostęp do mieszkań
komunalnych dla najbardziej potrzebnych na rynku specjalistów. W mieście działa
strefa gospodarcza, włączona do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zainwestowały w niej firmy Koltech i Rameta. W planach jest poszerzenie strefy, w tym
przygotowanie w pełni uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów dla małych
i średnich inwestorów.
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Racibórz dla młodych
Niewiele miast w Polsce może zaoferować swoim mieszkańcom tak dobre warunki edukacyjne jak Racibórz. Rodzice nie mają problemu ze znalezieniem miejsca
w przedszkolach czy wybranych szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Placówki są
doskonale wyposażone, a poziom nauczania wysoki, wsparty formami pozalekcyjnymi,
a także – co stanowi ewenement w skali kraju – nauką pływania dla klas III. Ze specjalnej
ścieżki kształcenia mogą korzystać sportowcy, mając zapewnione wsparcie trenerskie
od podstawówki przez gimnazjum aż po liceum sportowe (sportowa SP 15 oraz Zespół
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego). Doskonałym zapleczem sportowym i trenerskim dysponuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, w której murach
kształciło się wielu wybitnych polskich sportowców, m.in. znana judoczka Beata Maksymow, biathlonista Tomasz Sikora czy pływaczka Aleksandra Ostrowska. Raciborska
PWSZ, poza sportowymi, z powodzeniem rozwija inne kierunki kształcenia, zarówno
nauczycielskie, w tym językowe, jak i techniczne, m.in. automatykę i robotykę. Duże
sukcesy w polskich i międzynarodowych konkursach odnoszą raciborscy studenci architektury. PWSZ współpracuje z wyższymi uczelniami w Czechach, tworząc w mieście
akademicki klimat. Ofertę uzupełniają placówki kształcenia pozaszkolnego – Raciborskie
Centrum Kultury (zespoły tańca nowoczesnego i tradycyjnego – Skaza i Strzecha) oraz
Młodzieżowy Dom Kultury (zespół wokalny Miraż), a także stowarzyszenia, np. święcące sukcesy na całym świecie zespoły mażoretkowe i folklorystyczne Stowarzyszenia
Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło. W Raciborzu można zatem zdobyć gruntowne
wykształcenie, atrakcyjny zawód i rozwijać pasję, a wieczorem korzystać z klubów
młodzieżowych będących jednocześnie ważnymi miejscami na mapie kulturalnej
miasta – jak choćby Przystanek Kulturalny Koniec Świata z małą sceną – goszczącymi
wielu ambitnych artystów. O literackie uczty na wysokim poziomie, czyli spotkania
z wybitnymi autorami, dba Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, zapewniająca
dostęp do dobrych tytułów w filiach w każdej dzielnicy miasta.
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Nie tylko nauką młody człowiek żyje – Racibórz jest bogaty w przedsięwzięcia dla młodych
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Racibórz dla seniorów i dla rodzin
Miasto wdrożyło, jako jedne z pierwszych w Polsce, karty Senior+ i Rodzina+, wspierając tym samym osoby starsze i rodziny wielodzietne. Te grupy mieszkańców mogą
korzystać z całego systemu zniżek w miejskich obiektach sportowo-kulturalnych oraz
w prywatnych punktach handlowych i usługowych. Szczególnie aktywne jest środowisko raciborskich seniorów, angażujące się w działalność Rady Seniorów, Uniwersytetu
III Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów czy Towarzystwa
Miłośników Ziemi Raciborskiej, a także organizacje działkowców, hodowców gołębi
pocztowych czy niedawno utworzony Amatorski Teatr na Zamku. Organizowane są
odczyty, spotkania towarzyskie z potańcówkami oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe,
a także wspólne wyjazdy wycieczkowe. Miasto wspiera te inicjatywy finansowo, dając
dowód, że w raciborskim samorządzie koniec aktywności zawodowej nie oznacza nudy,
lecz aktywną i radosną jesień życia w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.

Miasto wspiera aktywizację środowiska seniorów
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Racibórz – wszędzie blisko
Nie lubisz zgiełku dużych miast, hałasu aglomeracji, smogu i betonowych osiedli, ale
jesteś z nimi związany zawodowo? Racibórz to alternatywa dla aglomeracji rybnickiej,
gliwickiej i katowickiej. Miasto ma szybki dostęp do autostrady A1 (poprzez gminę
Gorzyce i Krzyżanowice) oraz A4 (poprzez Rudy). Od dużych miast regionu (Katowic,
Ostrawy, Gliwic) Racibórz dzieli około godzina drogi. Komunikację ułatwiają stałe
połączenia kolejowe na linii do Kędzierzyna-Koźla, Chałupek i czeskiego Bogumina
oraz Rybnika i Katowic. Komunikacja autobusowa umożliwia podróżowanie na trasach
do Krakowa, Nysy, Nowego Sącza, Wrocławia czy Zakopanego. Wybór historycznej
stolicy Górnego Śląska to dobra droga do zawodowego i osobistego rozwoju.

Dogodne, modernizowane połączenia drogowe, system ścieżek rowerowych, nowoczesny dworzec PKS i połączenia
kolejowe z najważniejszymi miastami regionu, w tym czeskim Boguminem – z Raciborza wszędzie blisko
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MIASTO RACIBÓRZ podjęło szereg działań
systemowych na rzecz wsparcia rozwoju gospodarczego. Na mocy uchwały Rady Miasta inwestorzy tworzący nowe miejsca pracy mogą liczyć
na ulgi w podatku od nieruchomości. W Urzędzie
Miasta działa Referat Przedsiębiorczości i Obsługi
Inwestora - wyspecjalizowana komórka wsparcia
dla biznesu. Samorząd aktywnie współpracuje
z Raciborską Izbą Gospodarczą i Cechem Rzemiosł Różnych, zaś przy Prezydencie Miasta
działa Konsultacyjna Rada Gospodarcza. Dzięki temu podejmowane kroki uwzględniają
potrzeby środowiska biznesu i są przez nie akceptowane. Tereny inwestycyjne Miasta
Racibórz zostały włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i są sukcesywnie zagospodarowywane. W związku z tym przygotowywane są nowe obszary typu
brownfield, które po uzbrojeniu w niezbędną infrastrukturę oraz zapewnieniu dostępu
do układu komunikacyjnego zostaną zaoferowane inwestorom. Miasto kieruje ofertę
zarówno dla dużych inwestycji, jak i średnich oraz małych. Samorząd aktywnie wspiera
działalność nowych i młodych firm, gwarantując im w ramach programu „Lokale na
Start” do 2 lat zwolnienia z czynszu za wynajem lokali w miejskim Ośrodku Współpracy Gospodarczej przy ul. Batorego 7 oraz innych, wytypowanych w programie lokali
komunalnych. Biznes może również liczyć na wsparcie w polityce kadrowej. Miasto
zapewnia szybką ścieżkę dostępu miejskich mieszkań dla specjalistów niezbędnych
dla funkcjonowania lokalnych przedsiębiorstw. Osoby realizujące w Raciborzu swoje
ambicje zawodowe mogą skorzystać z preferencyjnych zasad nabycia atrakcyjnych terenów pod budownictwo jednorodzinne.
WWW.RACIBORZ.PL
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