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WSPÓLNE DZIAŁANIE – WSPÓLNA KORZYŚĆ 

Relacja ze spotkania „TURYSTYKA- REKREACJA – PROMOCJA W REGIONIE„ 

 

Spotkanie zorganizowane w Sali Rycerskiej na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich 

w Uniejowie we współpracy Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Urzędu 

Miasta w Uniejowie miało za zadanie wymianę wiedzy i doświadczeń w realizacji działań 

zmierzających do promocji regionu poprzez turystykę i rekreację. Wystąpienia 

poszczególnych gości jasno wskazywały znaczenie współpracy w realizacji tego celu. 

Znaczenie ma bowiem nie tylko wspólna realizacja działań przez przedsiębiorców czy 

organizacje pozarządowe ale również wspieranie i docenianie takich działań przez samorząd 

lokalny. Za sukcesem przedsięwzięć stoi również niezłomna wiara organizatorów, 

w pozytywny efekt realizowanych przez siebie przedsięwzięć. 

Zastępca Burmistrza Uniejowa – Pan Piotr Majer zaprezentował drogę do sukcesu tego 

miejsca. W małej, trochę zapomnianej miejscowości pojawił się najpierw pomysł 

wykorzystania naturalnego bogactwa – wody termalnej. Na tej bazie powstał kompleks 

turystyczno-leczniczy, ale też wiele innych zastosować wyróżniających Uniejów na tle innych 

miejscowości. Ogrzewana murawa czy osiedle mieszkaniowe, do którego bezpośrednio 

doprowadzona jest woda termalna tak, że każdy mieszkaniec może korzystać z niej w swojej 

łazience- to tylko niektóre z nich. Uniejów stał się ważnym miejscem turystycznym, 

rekreacyjnym i wypoczynkowym.  

Działania realizowane na tym terenie mają bardzo pozytywny wpływ na mieszkańców, 

którzy wyróżniają się aktywnością i zaangażowaniem. Doskonałym tego przykładem jest 

powstanie Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych, których łączy jeden 

cel – wypromowanie regionu.  Pani Małgorzata Brożek reprezentująca Stowarzyszenie 

mówiła w jaki sposób współpraca przedsiębiorców działających w branży turystyczno-

gastronomicznej przynosi realny zysk.  

Wzrost turystyki na danym obszarze to wzrost ilości pieniędzy, które tam się 

pojawiają, miejsc pracy i podniesienie warunków życia na danym obszarze.  Natomiast 

zadowoleni mieszkańcy doceniający własny region są jego siła i dzięki nim możliwy jest 

rozwój i budowanie lepszego miejsca nie tylko turystycznego, ale też do życia.  

Takie patrzenia na dany obszar jako jedność  wszystkich na nim mieszkających 

i działających pozwala lepiej planować przyszłość i realizować te plany.  

Podobny kierunek obierają też inne gminy i powiaty jak chociażby powiat brzeziński, 

w których takim wspólnym projektem jest „Paszport turystyczny” oraz Informator turystyczny 



 
 
 
 
 

 
Pro jek t  „OW ES  -  ws parc ie  e konom i i  spo ł ecz nej ”  

 

 

„Ziemia Brzezińska pełna niespodzianek”. Jak zaprezentowała Pani Katarzyna Spychalska 

z Wydziału Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ta zintegrowania oferta 

turystyczna jest wynikiem współpracy prywatnych przedsiębiorców, jednostek kulturalnych 

i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którą koordynuje Starostwo Powiatowe 

w Brzezinach.   

Wspieranie i wyróżnianie oddolnych inicjatyw realizowanych na rzecz mieszkańców 

pozwala gminie w sposób skuteczny promować region zarówno wśród społeczności jak 

i turystów. Zważywszy na fakt, że aż 30% klientów oferty turystyczno-rekreacyjnej stanowi 

ludność lokalna, takie działania wzmacniają region pod każdym aspektem.  

Przykładów działań rekreacyjnych promujących walory i historię regionu dostarczyli 

uczestnikom spotkania przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Piątku i Okolic (TMPiO) oraz 

Stowarzyszenia Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny. 

Pan Tomasz Kucharczyk i Pan Damian Urbanek zaprezentowali wiele wydarzeń 

organizowanych przez TMPiO, których celem jest promocja gminy Piątek tj. np. Dzień Dawcy 

Szpiku, Bieg Tropem Wilczym, I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łęczyckiego, 

Nocny Rower, Rajd Szlakiem Bitwy nad Bzurą i szereg innych. Inicjatywy te angażują 

mieszkańców i rozbudzają w nich przywiązanie do „małej ojczyzny”. 

Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny udowadniało, że rajdy 

rowerowe to nie tylko rekreacja i spotkania ze sportem, ale przede wszystkim odkrywanie 

wiedzy o regionie oraz ciekawostek codziennego życia. W trakcie swojej prezentacji Pani 

Agnieszka Kostrzewska opowiedziała m.in. o rajdach „Szlakiem cmentarzy ewangelickich", 

„Szlakiem dworów i pałaców”, „Od pasieki do pasieki”, „Kampania wrześniowa 1939 r.”, 

„Bitwa Łódzka 1914 r.” i wielu innych, które cieszą się dużą popularnością. 

Każda z tych organizacji współpracuje z szeregiem instytucji i osób prywatnych. 

Przykładem zaś gminy, która może być wzorem do naśladowania w tematyce współpracy są 

Świnice Warckie. Podczas spotkania zaprezentowano film „Współpraca się opłaca”, który 

został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Można w nim było 

zobaczyć, że dzięki współpracy lokalnego samorządu, organizacji i przedsiębiorców możliwa 

jest tak kompleksowa realizacja działań i ich niezwykły sukces. Film opatrzyli dodatkowym 

komentarzem dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich- Pan Tadeusz 

Bednarek oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej- Pan Andrzej Karkowski. 

Organizatorzy zapewnili czas i możliwość wymiany kontaktów i nawiązania współpracy 

w trakcie spotkania. W trakcie przerwy kawowej, którą przygotowali wspólnie Urząd Miasta 



 
 
 
 
 

 
Pro jek t  „OW ES  -  ws parc ie  e konom i i  spo ł ecz nej ”  

 

 

w Uniejowie oraz Zakład Aktywności Zawodowej z Łowicza, uczestnicy mogli wymienić się 

kontaktami i pomysłami na wspólne działania.  

Podsumowaniem głównej idei spotkania, podpartej wszystkimi wystąpieniami, była 

propozycja zawiązania klastra Turystyka-Rekreacja-Promocja w regionie, który zespoi 

doświadczenia, wiedzę i możliwości poszczególnych jednostek i stanie się platformą wymiany. 

Prace na utworzeniem klastra (czy to w zinstytucjonalizowanej formie czy jako porozumienia) 

będą prowadzone podczas kolejnych spotkań, których terminy zostaną ustalone w maju.  

Uczestnicy końcowej dyskusji podzielili potrzebę dzielenia się wypracowanymi 

sposobami i rozwiązaniami. Kolejne inicjatywy nie muszą być bowiem budowane od zera, 

jeśli istnieją już przetarte przez innych szlaki, którymi można podążać i wypracowane są 

narzędzia i mechanizmy działania. Dzięki dzieleniu się taką wiedzą łatwiej będzie organizować 

nowe przedsięwzięcia i rozwijać działalność. Wspólne działanie pozwala też na obniżenie 

kosztów.  


