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1 Wprowadzenie 

Efektywne gospodarowanie przestrzenią turystyczną oraz posiadanymi zasobami jest kluczowym 
elementem planowania rozwoju turystyki w regionie.   

Opracowywany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego „Program rozwoju 
turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020” ma za zadanie: 

��  Określenie stanu zasobów turystycznych województwa łódzkiego; 

��  Wzmocnienie i uwypuklenie roli turystyki jako istotnego czynnika rozwoju społeczno- gospodarczego 
regionu; 

��  Ułatwienie pozyskiwania celowych środków na finansowanie projektów turystycznych z funduszy 
unijnych; 

��  Podjęcie próby integracji środowisk turystycznych województwa oraz propozycja koordynacji działań 
na rzecz rozwoju turystyki w regionie; 

��  Wsparcie działań gmin, powiatów, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego – na rzecz 
realizacji projektów turystycznych w regionie; 

��  Poprawę komunikacji wewnętrznej regionu w zakresie turystyki; 

��  Kreowanie spójnych rozwiązań w obszarze turystyki, wpływających na toŜsamość regionu; 

��  Koncentrację zasobów oraz prowadzonych działań w zakresie turystyki (poprawa synergii); 

��  Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i walorów; 

��  Podniesienie efektywności działań promocyjnych w obszarze turystyki; 

��  Określenie obszarów priorytetowych w województwie; 

��  Wskazanie wizji rozwoju turystyki w województwie łódzkim. 

 

Pierwsza część opracowania stanowi raport z diagnozy potencjału turystycznego województwa łódzkiego 
według autorskiej metodologii Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki SA pod nazwą Audyt Turystyczny®, 
która w rzeczywistości jest diagnozą stanu wyjściowego do rozwaŜań nad strategią rozwoju turystyki 
w regionie. Autorzy opracowania poddali analizie wiele elementów, bez których rozwój turystyki nie jest 
moŜliwy.  

Podsumowaniem raportu jest analiza SWOT przygotowana na podstawie zebranych informacji podczas 
warsztatów i wielu spotkań przeprowadzonych na terenie województwa łódzkiego.  
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Audyt Turystyczny® jest dokumentem wyjściowym do drugiej części, w której opisano strategiczne 
kierunki działania, obszary priorytetowe, system ewaluacji, monitoringu, źródła finansowania programu 
oraz harmonogram działań, koniecznych do podjęcia w regionie. 
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2 Atrakcyjność turystyczna 
województwa łódzkiego 

2.1 Charakterystyka obszaru objętego projektem 

Województwo łódzkie zajmuje obszar 18 219 km2 i znajduje się w geometrycznym centrum Polski. 
Stanowi łącznie 5,84% powierzchni kraju. Łódzkie graniczy z 6 województwami: mazowieckim, 
świętokrzyskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim, natomiast jako jedno 
z pięciu województw w Polsce nie ma dostępu do granicy zewnętrznej Polski. 

W skład województwa wchodzą 24 powiaty (3 grodzkie i 21 ziemskich) obejmujące łącznie 177 gmin 
(18 miejskich, 24 miejsko-gminnych i 135 wiejskich). Obszar województwa łódzkiego leŜy na pograniczu 
regionów historycznie ukształtowanych: Mazowsza, Małopolski i Wielkopolski. Teren ten stanowi równieŜ 
obszar przejściowy w sferze geograficznej, geologicznej, klimatycznej i przyrodniczej. Województwo jest, 
zatem obszarem niespójnym zarówno kulturowo jak i środowiskowo.  

W listopadzie 2006 roku liczba mieszkańców w woj. łódzkim przekraczała 2,5 mln osób, co stawia je na 
6 miejscu wśród najliczniejszych regionów Polski. Liczba mieszkańców na 1 km2 (144 osoby) lokuje woj. 
powyŜej średniej krajowej (121 osób). 

Stolicą regionu jest Łódź, trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce. Wcześniej silny 
ośrodek przemysłowy, dziś Łódź staje się waŜnym ośrodkiem kulturalnym. Miasto ubiega się o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Na określenie obszaru objętego projektem – województwa łódzkiego, autorzy wymiennie uŜywają 
określenia region lub ziemia łódzka.  

2.2 Walory przyrodnicze województwa łódzkiego i ich znaczenie w rozwoju oferty 
turystycznej 

Walory naturalne, czyli wszelkie elementy środowiska przyrodniczego, które wpływają na atrakcyjność 
turystyczną obszaru, w duŜym stopniu warunkują moŜliwości uprawiania turystyki. To od nich zaleŜy, czy 
docelowym segmentem dla projektowanej oferty turystycznej winni być np. obserwatorzy przyrody czy 
miłośnicy sportów wodnych. Formy ochrony przyrodniczej, wody powierzchniowe, wielkość uŜytków 
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rolnych i in. dane pozwalają ocenić, w jaki sposób turystyka oparta na walorach przyrodniczych moŜe być 
rozwijana w regionie. 

2.2.1 Struktura użytkowania gruntów 

Struktura gruntów jest podstawową informacją dotycząca danego obszaru, dostarczającą wiedzy na 
temat jego wykorzystania. Wyznacza moŜliwości uprawiania turystyki, wpływając równocześnie na 
atrakcyjność turystyczną analizowanego obszaru. Zupełnie inne moŜliwość wykorzystania dla turystyki ma 
obszar, na którym przewaŜają uŜytki rolne, niŜ obszar słabo rozwinięty lub o wysokim stopniu zalesienia.  

W poniŜszej tabeli pokazano strukturę uŜytkowania gruntów województwa łódzkiego w podziale na 
powiaty i miasta na prawie powiatu.  

Tabela 1  Struktura uŜytkowania gruntów w województwie łódzkim 

Lasy i grunty leśneLasy i grunty leśneLasy i grunty leśneLasy i grunty leśne    UŜytki rolneUŜytki rolneUŜytki rolneUŜytki rolne    Pozostałe gruntyPozostałe gruntyPozostałe gruntyPozostałe grunty    ŁącznieŁącznieŁącznieŁącznie    Powiat / miasto na Powiat / miasto na Powiat / miasto na Powiat / miasto na 
prawach powiatuprawach powiatuprawach powiatuprawach powiatu    

hahahaha    %%%%    hahahaha    %%%%    hahahaha    %%%%    hahahaha    

bełchatowski 27 355 28,2 57 299 59,1 12 267 12,7 96 921 

brzeziński 5 127 14,3 27 959 78,0 2 765 7,7 35 851 

kutnowski 4 415 5,0 75 917 85,6 8 297 9,4 88 629 

łaski 13 156 21,3 42 285 68,5 6 297 10,2 61 738 

łęczycki 4 037 5,2 65 950 85,2 7 413 9,6 77 400 

łowicki 9 376 9,5 80 494 81,5 8 843 9,0 98 713 

łódzki wschodni 12 413 24,9 31 806 63,7 5 713 11,4 49 932 

opoczyński 31 380 30,2 63 503 61,1 8 994 8,7 103 877 

pabianicki 12 990 26,5 30 016 61,2 6 071 12,3 49 077 

pajęczański 20 133 25 52 386 65,2 7 895 9,8 80 414 

piotrkowski 33 708 23,6 94 852 66,4 14 352 10,0 142 912 

poddębicki 12 969 14,7 64 272 73 10 850 12,3 88 091 

radomszczański 43 983 30,5 84 729 58,7 15 566 10,8 144 278 

rawski 7 436 11,5 52 620 81,4 4 604 7,1 64 660 

sieradzki 28 544 19,1 105 795 71,0 14 765 9,9 149 104 

skierniewicki 16 137 21,3 54 382 71,9 5 093 6,8 75 612 

tomaszowski 31 779 31 60 438 58,9 10 353 10,1 102 570 

wieluński 22 395 24,1 62 233 67,1 8 141 8,8 92 769 

wieruszowski 14 750 25,6 37 851 65,7 5 021 8,7 57 622 

zduńsko-wolski 7 620 20,7 25 115 68,0 4 184 11,3 36 919 
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Lasy i grunty leśneLasy i grunty leśneLasy i grunty leśneLasy i grunty leśne    UŜytki rolneUŜytki rolneUŜytki rolneUŜytki rolne    Pozostałe gruntyPozostałe gruntyPozostałe gruntyPozostałe grunty    ŁącznieŁącznieŁącznieŁącznie    Powiat / miasto na Powiat / miasto na Powiat / miasto na Powiat / miasto na 
prawach powiatuprawach powiatuprawach powiatuprawach powiatu    

hahahaha    %%%%    hahahaha    %%%%    hahahaha    %%%%    hahahaha    

zgierski 16 245 19,0 57 038 66,8 12 088 14,2 85 371 

m. Łódź 2 174 7,4 10 575 35,9 16 690 56,7 29 439 

m. Piotrków 
Trybunalski 

1 432 21,3 3 244 48,2 2 050 30,5 6 726 

m. Skierniewice 103 3,1 1 641 49,9 1 542 47,0 3 286 

ŁącznieŁącznieŁącznieŁącznie    379 657379 657379 657379 657    20,820,820,820,8    1111    242 400242 400242 400242 400    68,268,268,268,2    199 854199 854199 854199 854    11111111    1111    821 911821 911821 911821 911    
Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie http://www.gminy.pl z dnia 19 lipca 2007 roku. 

Jak pokazuje powyŜsza tabela, w strukturze gruntów przewaŜają uŜytki rolne – zajmują ponad 68% 
powierzchni województwa, na drugim miejscu są tereny leśne z ponad 20-procentowym udziałem. 
Stopień zalesienia jest więc duŜo mniejszy niŜ przeciętny dla Polski, który wynosi 28,4%. Do najbardziej 
zalesionych powiatów naleŜą powiaty: tomaszowski, radomszczański i opoczyński. W przypadku tych 
powiatów procent zalesienia gruntów przewyŜsza średnią krajową, osiągając wskaźnik powyŜej 30%. Do 
najbardziej rolniczych powiatów w regionie naleŜą: kutnowski, łęczycki, łowicki i rawski.  

Pomimo iŜ tereny zaklasyfikowane jako „pozostałe grunty” zajmują jedynie 11% powierzchni, naleŜy tutaj 
podkreślić, iŜ pod względem współczynnika urbanizacji, województwo łódzkie zajmuje 5 miejsce 
w Polsce. W 42 miastach regionu mieszka 64,8% ludności. 

2.2.2 Ukształtowanie terenu 

Rzeźba terenuRzeźba terenuRzeźba terenuRzeźba terenu    

Ukształtowanie powierzchni terenu województwa łódzkiego jest bardzo urozmaicone. Krajobraz 
charakteryzuje się przenikaniem terenów nizinnych (występujących na północy regionu) z terenami 
o duŜych wysokościach i silnych spadkach oraz obszarami wyŜynnymi na południu. Urozmaicenie 
krajobrazu wzmacniają szerokie i głębokie doliny rzek, uwaŜane za tereny najbardziej atrakcyjne pod 
względem turystycznym. Przykładem wyrazistego krajobrazu Regionu jest strefa krawędziowa Wzniesień 
Łódzkich.  

Tak duŜe urozmaicenie rzeźby terenu jest wynikiem działalności lądolodu, głównie zlodowacenia 
środkowopolskiego, które nastąpiło w erze kenozoicznej. Budowa geologiczna obszaru była równieŜ 
kształtowana w mezozoiku w okresie jury i kredy.  

Z punktu widzenia podziału fizycznogeograficznego, województwo łódzkie znajduje się w prowincjach: NiŜ 
Środkowoeuropejski i WyŜyny Polskie, podprowincje: Niziny Środkowopolskie i WyŜyna Małopolska1.  

Działalność człowieka pozostawiła swoje kolejne piętno na krajobrazie województwa, czego najlepszym 
dowodem jest istnienie obok siebie jednej z największych kopalni odkrywkowych w Bełchatowie 
i największego wzniesienia Nizin Środkowoeuropejskich – sztucznej Góry Kamieńsk (funkcjonuje tutaj 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, bardzo popularny wśród narciarzy – wyciągi i stoki narciarskie, rowerzystów – 
ścieŜki rowerowe, park rozrywki).  

                                                      
1 Na podstawie podziału wg Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002. 
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Surowce naturalneSurowce naturalneSurowce naturalneSurowce naturalne    

Na terenie województwa łódzkiego występują róŜnego rodzaju surowce naturalne, m.in. węgiel brunatny 
(kopalnia „Bełchatów”), kredowe piaski formierskie i szklarskie, wapienie i piaskowce.  

Z punktu widzenie rozwoju turystyki, do potencjalnego wykorzystania pozostają bogate zbiorniki wód 
termalnych o temperaturze dochodzącej do 980C, występujące na głębokości ok. 2 km. Obecnie są one 
wykorzystywane do ogrzewania miasta (Uniejów).  

Województwo jednak juŜ teraz myśli o wykorzystaniu tych złóŜ na cele turystyczne. Nawiązana została 
współpraca z austriackim regionem Styrii, który ma ogromne doświadczenie w zakresie rozwijania 
kompleksów termalnych. Powołano równieŜ Związek Międzygminny „Termy Łódzkie” (gminy Radomsko, 
Skierniewice, Uniejów i Poddębice). Na bazie zasobów wód geotermalnych juŜ obecnie powstaje 
w Uniejowie kompleks wodno-sportowy. 

GlebyGlebyGlebyGleby    

Gleby w województwie są stosunkowo zróŜnicowane. Gleby orne najwyŜszej jakości (klasa  
I-IIIa) zajmują jedynie 9% gruntów ornych, gleby średniej jakości (IIIb-IV klasa) – 45%, a gleby najgorszej 
jakości (V-VI klasa) – 46%. JeŜeli chodzi o rodzaj gleb, najwięcej – bo 85% województwa – pokrywają 
gleby bielicowe, kolejne są gleby bagienne i torfowe oraz pozostałe (brunatne, czarne ziemie, rędziny, 
mady).  

Warunki do upraw w województwie naleŜy uznać za stosunkowo dobre, aczkolwiek gleby wymagają 
w większości nawoŜenia z uwagi na wysoki stopień zakwaszenia. Okresowo występują równieŜ problemy 
z nawadnianiem.  

2.2.3 Warunki klimatyczne 

Polska połoŜona jest w centrum Europy, co powoduje, iŜ klimat jest umiarkowany, ciepły przejściowy, 
między morskim a kontynentalnym. Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą 7,0-8,50C, a średnia 
roczna suma opadów to ok. 600 mm. 

Na obszarze województwa łódzkiego występują dwa obszary klimatyczne (północny leŜący na północ od 
Wzniesień Łódzkich i środkowo-południowy), które róŜni suma opadów, wyŜsza o ok. 100 mm w części 
środkowo-południowej, równa średniej dla Polski. JeŜeli chodzi o temperatury średnioroczne, od wielu lat 
wahają się one w granicach 7,6-8,00C. W ciągu roku w województwie notuje się przeciętnie 140 dni 
pochmurnych i 35-40 pogodnych. Pokrywa śnieŜna zalega tutaj 50-70 dni, przy czym najkrócej w okolicy 
Sieradza, a najdłuŜej - Wielunia i Tomaszowa. Liczba dni okresu wegetacyjnego (wynosząca 210) jest 
nieco wyŜsza od przeciętnej dla Polski (200 dni), co sprzyja rozwojowi rolnictwa.  

Klimat w województwie nie przejawia cech szczególnych, róŜniących się zdecydowanie od klimatu 
pozostałej części kraju. Ponadto naleŜy zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne, dokonujące się w całej 
Europie i występujące w związku z nimi anomalie pogodowe: huragany, trąby powietrzne, duŜe wahania 
temperatury, gwałtowne opady i długotrwałe susze.  W roku bieŜącym nie ominęły one równieŜ Łodzi - w 
czerwcu 3-dniowe ulewy z potęŜnymi wyładowaniami atmosferycznymi sparaliŜowały miasto, powodując 
wiele szkód. 

Mimo wszystko jednak warunki klimatyczne nie są najwaŜniejszym czynnikiem wpływającym na kierunki 
rozwoju turystyki, aczkolwiek do pewnego stopnia kształtują kreowaną ofertę turystyczną województwa. 
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Klimat umiarkowany ma jednak to do siebie, iŜ stwarza bardzo duŜe moŜliwości organizacji czasu 
wolnego na świeŜym powietrzu, choć nie daje gwarancji pięknej pogody.  

2.2.4 Wody powierzchniowe 

Sieć hydrograficzna stanowi bardzo waŜny element atrakcyjności turystycznej obszaru. Jej duŜe 
zagęszczenie i zróŜnicowanie daje ogromne moŜliwości rozwijania róŜnych form turystyki, od turystyki 
aktywnej (w tym równieŜ jej ekstremalnych form), aŜ do turystyki wypoczynkowej biernej. 

W przypadku województwa łódzkiego sytuacja jednak wygląda zupełnie inaczej. Region jest bardzo ubogi 
w wody powierzchniowe, zarówno płynące, jak i stojące, co jest wynikiem jego wododziałowego 
połoŜenia. Z południa na północ przez środkową część województwa przebiega dział wodny I rzędu, 
rozgraniczający dorzecza dwóch najwaŜniejszych polskich rzek – Wisły i Odry. Stanowi on strefę źródłową 
dla wielu małych rzek i cieków, spływających do połoŜonych peryferyjnie 3 największych rzek 
województwa: Warty (215 km w granicach województwa), Pilicy (170 km w granicach województwa) 
i Bzury (110 km w granicach województwa). Pod względem ilości wód płynących województwo łódzkie 
zajmuje aŜ 15 miejsce w kraju, w przypadku wód stojących – 11 miejsce. NaleŜy w tym miejscu 
zauwaŜyć, Ŝe w regionie praktycznie nie ma zbiorników naturalnych (jezior, stawów, itp.). Istnieje 
kilkanaście sztucznych zbiorników retencyjnych, z których największe to: Zbiornik Jeziorsko na Warcie 
i Zbiornik Sulejowski na Pilicy, a takŜe: Cieszanowice na LuciąŜy, Miedzna na Węglance, Słok 
i Wawrzkowizna na Widawce, Zadębie na Skierniewce, Bugaj na Wierzejce, Rydwan i Okręt na 
Bobrówce. Wykorzystywane są one równieŜ w celach rekreacyjno-turystycznych. W województwie 
występują równieŜ duŜe kompleksy stawów rybnych, do największych naleŜy Okręt-Rydwan w dolinie 
Bobrówki.  

Geograficzne rozłoŜenie sieci hydrograficznej jest nierównomierne: najbogatsze tereny to południowe 
obszary województwa, a najuboŜsze - zachodnie i północno-wschodnie.  

Stan czystości wód nie jest zadowalający, co jest w duŜym stopniu wynikiem połoŜenia strefy źródłowej 
na obszarze wysoko zurbanizowanym i uprzemysłowionym. Wody powierzchniowe w większości nie 
nadają się ani do celów zaopatrzeniowych, ani teŜ rekreacyjnych. Rzeki prowadzą w zdecydowanej 
większości wody III klasy czystości lub pozaklasowe.  

Z uwagi na tak małą zasobność województwa w wody powierzchniowe, w opracowanym w 2005 roku 
Wojewódzkim Programie Małej Retencji, załoŜono lokalizację ponad 300 wielofunkcyjnych zbiorników 
wodnych, mających spełniać rolę m.in. terenów rekreacyjno-turystycznych.  

WaŜną z punktu widzenia rozwoju turystyki rolę pełnią takŜe opracowane programy dotyczące ochrony 
najwaŜniejszych rzek: Warty, Pilicy i Bzury2. Ich celem jest z jednej strony zatrzymanie procesu degradacji 
środowiska, a z drugiej przystosowanie terenów zielonych połoŜonych w okolicach rzek do celów 
rekreacyjnych i turystycznych, stymulowanie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. 
turystycznych) oraz rozwój obszarów wiejskich (m.in. poprzez rozwój agroturystyki).  

                                                      
2 Program PILICAProgram PILICAProgram PILICAProgram PILICA - priorytety: 1) Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie dorzecza Pilicy oraz ochrona zdrowia ludności, 2)  Stymulowanie 
rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw; 3) ObniŜenie poziomu bezrobocia, szczególnie na terenach wiejskich; wśród 
celów m.in.: 1) Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie turystyki i rekreacji, 2) Rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich. Program Regionalny Program Regionalny Program Regionalny Program Regionalny 
WARTAWARTAWARTAWARTA – priorytety: 1) Sukcesywna eliminacja procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, 2) Promocja przyjaznych 
środowisku sposobów gospodarowania, 3) Przywracanie środowiska do właściwego stanu wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przyrodniczej; 
wśród celów m.in. Stworzenie obszaru o duŜych walorach rekreacyjnych; Program BZURAProgram BZURAProgram BZURAProgram BZURA – priorytety: 1) Ochrona zasobów i czystości wód 
powierzchniowych i podziemnych, 2) Ochrona przed powodzią, retencja, 3) Gospodarka odpadami, 4) Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 5) 
Zalesienia i zadrzewienia, 6) Infrastruktura transportowa. 
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2.2.5 Flora i fauna 

LasyLasyLasyLasy    

Województwo łódzkie, charakteryzuje się najmniejszą w kraju lesistością – wskaźnik ten, na poziomie 
niewiele ponad 20%, plasuje region na 16 miejscu w Polsce. Najwięcej lasów znajduje się w południowej 
i wschodniej części województwa, północ natomiast, gdzie występują lepsze gleby, jest praktycznie 
pozbawiona lasów.  

Pierwotnie region porastały bory sosnowe i mieszane, grądy, olsy, bory modrzewiowe, jodłowe i jodłowo-
bukowe. Obecnie w 85% w województwie występują lasy iglaste, głównie sosnowe.  

Największe kompleksy leśne to Puszcza Pilicka, znajdująca się w środkowym biegu Pilicy oraz Puszcza 
Bolimowska, która zachowała się w okolicach środkowego biegu Rawki. Obecna Puszcza Bolimowska to 
pozostałość dawnego ogromnego lasu, który był ulubionym miejscem polowań polskich królów. Wśród 
kompleksów leśnych regionu, znajduje się takŜe jeden z największych w Polsce lasów miejskich –  Las 
Łagiewnicki (obszar miasta Łodzi). 

W strukturze własności dominują lasy publiczne, które stanowią 68% obszarów leśnych regionu, 
(zarządzane przez Lasy Państwowe), 31,2% to lasy prywatne, pozostałe stanowią własność komunalną.  

Formy ochrony przyrodyFormy ochrony przyrodyFormy ochrony przyrodyFormy ochrony przyrody    

Na terenie województwa łódzkiego występują wszystkie określone polskim prawem formy ochrony 
przyrody. Obszary uznane za tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych, kulturowych, 
krajobrazowych, estetycznych itd. zajmują 16,4% powierzchni całego województwa. Nie ma wśród nich 
parków narodowych, aczkolwiek w łódzkim znajduje się enklawa Kampinoskiego Parku Narodowego 
w postaci Ośrodka Hodowli śubrów w Smardzewicach (KsiąŜ).  

Na terenie województwa łódzkiego znajduje się 89 rezerwatów przyrody. Zajmują one 0,4% jego 
powierzchni. Lista rezerwatów wygląda następująco: Babsk, Białaczów, Błogie, Błonie, Bukowiec, Ciosny, 
Czarna Rózga, Czarny Ług, Dąbrowa Grotnicka, Dąbrowa Świetlista, Dąbrowa w NiŜankowicach, 
Dębowiec, Dęby w Meszczach, Diabla Góra, Długosz Królewski w Węglowicach, Doliska, Gać Spalska, 
Gaik, Gałków, Góra Chełmno, Górki, Grabica, Grądy nad Lindą, Grądy nad Moszczenicą, Hołda, Jabłecznik, 
Jaksonek, Jamno, Jasień, Jawora,  Jaźwiny, Jeleń, Jeziorsko, Jodły Łaskie, Jodły Oleśnickie, Jodły 
Sieleckie, Kobiele Wielkie, Konewka, Kopanicha, Korzeń, Kruszewiec, Kwaśna Buczyna, Las Jabłoniowy, 
Las Łagiewnicki, Lasek Kurowski, Lubiaszów, Łaznów, Łuszczanowice, Małecz, Meszcze, Mianów, Mokry 
Las, Murowaniec, Molenda, Napoleonów, Niebieskie Źródła, Nowa Wieś, Ostrowy, Ostrowy-BaŜantarnia, 
Parowy Janikowskie, Paza, Perna, Piskorzeniec, Polana Siwica, Polesie Konstantynowskie, Popień, 
Półbogu, Rawka, Ruda-Chlebacz, Ryś, Sługocice, Spała, Starodrzew Lubochniański, Struga 
Dobieszkowska, Torfowisko Rąbień, Trębaczew, Twarda, Uroczysko BaŜantarnia, WęŜe, Wiączyń, 
Wielkopole, Winnica, Wojsławice, Wolbórka, Wrząca, Zabrzeźnia, Zimna Woda, Źródła Borówki 
i śądłowice. 

7 parków krajobrazowych, zajmujących 5,5% powierzchni, to kolejne obszary prawnie chronione. Są to 
Parki Krajobrazowe:  

1. Bolimowski (częściowo połoŜony w województwie mazowieckim) 

2. Przedborski 

3. Załęczański 
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4. Międzyrzecza Warty i Widawki 

5. Sulejowski 

6. Wzniesień Łódzkich 

7. Spalski. 

Ponadto w województwie jest3 15 obszarów chronionego krajobrazu (10% powierzchni województwa), 
ponad 2500 pomników przyrody (w zdecydowanej większości oŜywionej – drzewa, aleje i grupy drzew), 
3 stanowiska dokumentacyjne, ok. 750 uŜytków ekologicznych i 30 zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych.  

WaŜną formą ochrony przyrody, występującą na terenie województwa łódzkiego, są międzynarodowe 
systemy ekologiczne: ECONET, CORIN i Natura 2000. 

Sieć ECONET, która powstała w ramach Europejskiego Programu Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody, obejmuje w województwie łódzkim: 

1. Korytarz ekologiczny o randze krajowej – doliny rzek: Pilicy, Rawki, Bzury, Neru, Warty i Prosny. 

2. Obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym – obszar Doliny Środkowej Warty ze zbiornikiem 
Jeziorsko oraz obszar Puszczy Pilickiej. 

3. Obszar węzłowy o znaczeniu krakowym – obszar Puszczy Bolimowskiej, obszar WyŜyny 
Wieluńskiej, obszar Przedborski, obszar Pojezierza Gostyńskiego. 

CORINE to obszary, na których występują pewne wytypowane przez ekspertów gatunki zwierząt i roślin 
o wyjątkowych walorach i bogactwie róŜnych typów siedlisk, o znaczeniu międzynarodowym. 
W województwie łódzkim jest ich 39. 

Sieć Natura 2000 obejmuje natomiast w województwie 3 obszary specjalnej ochrony ptaków (Pradolina 
Warszawsko-Berlińska, Dolina Pilicy i Dolina Środkowej Warty) oraz 8 specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk (Lasy Spalskie, łąka w Bęczkowicach, Niebieskie Źródła, Pradolina Bzury-Neru, Załęczański Łuk 
Warty, Ostoja Przedborska, Dąbrowa Świetlista w Pernie i Dąbrowa Grotnicka.  

                                                      
3 na podstawie Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 200-8-2011, Łódź marzec-lipiec 2007 
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Mapa 1  Istniejący system obszarów chronionych w województwie łódzkim 

 
Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi 

Edukacja ekologiczEdukacja ekologiczEdukacja ekologiczEdukacja ekologicznananana    

Niewątpliwie ciekawe i zróŜnicowane środowisko przyrodnicze województwa łódzkiego stało się 
podstawą do tworzenia róŜnych elementów zagospodarowania, słuŜących edukacji ekologicznej. 
Są wśród nich domy pamięci, leśne osady, leśne parki, punkty edukacyjne oraz ścieŜki edukacyjne. 
Do najciekawszych zaliczyć moŜna: 

��  Leśne Kompleksy Promocyjne: Lasy Spalsko-Rogowskie oraz Lasy Gostynińsko-Włocławskie 
(niewielki fragment znajdujący się na terenie województwa łódzkiego)  

��  Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy im. Adama Loreta w Spale – 3 sale 
wystawowe z ekspozycjami dotyczącymi martyrologii leśników i drzewiarzy polskich w czasie II 
wojny światowej, 1 salę TV, sprzęt video. Dom Pamięci moŜna zwiedzać indywidualnie lub grupowo 
z przewodnikiem. 

��  Leśne Osady: Koło – Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt; na terenie osady znajduje się izba edukacyjna 
wraz z eksponatami; dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest uruchamianie Punktu Alarmowo-
Dyspozycyjnego w czasie trwania akcji przeciwpoŜarowych. 

��  Leśne parki: Leśny Park Dendrologiczny w Będzelinie wraz ze Szkolnym Punktem Edukacyjnym przy 
Szkole Podstawowej w Będzelinie, który składa się z 3 tablic poglądowych. Dodatkowo znajdują się 
tam urządzenia wykonane z drewna, słuŜące do zabawy i edukacji dla dzieci i młodzieŜy. 

��  Punkty edukacyjne: 
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� Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”, jednostka samorządowa m. Łódź 

� Leśna Izba Edukacyjna Nadleśnictwa Bełchatów 

� Leśny Punkt Edukacyjny Nadleśnictwa Kutno 

� Punkt edukacyjny Nadleśnictwa Radziwiłłów 

� Punkt edukacyjny Nadleśnictwa Skierniewice 

� Izba edukacyjna Nadleśnictwa Smardzewice 

� Punkt edukacyjny Nadleśnictwa Spała 

� Punkt edukacyjny Nadleśnictwa Złoczew 

� Nadleśnictwo Brzeziny: Leśna Izba Edukacyjna, Punkt Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Kapliczka 
św. Franciszka, Punkt Edukacyjny Gałków, Punkt Edukacyjny w Leśnictwie Tubądzin 

� Leśna Izba Edukacyjna w Leśniczówce w Sokolnikach.  

� Leśna Izba Edukacyjna – Nadleśnictwo Przedbórz i Przedborski Park Krajobrazowy. 

Punkty i izby edukacyjne organizują lekcje edukacji ekologicznej, posiadają sale wystawowe, 
w których znajdują się ekspozycje związane z florą i fauną województwa łódzkiego. Ich oferta 
skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieŜy szkolnej.  

��  Arboretum w Rogowie – placówka badawczo-dydaktyczna prowadząca badania w zakresie 
dendrologii i botaniki leśnej. Zgromadzono tu ponad 2000 gatunków i odmian roślin, głównie drzew ze 
strefy umiarkowanej wszystkich części świata, w tym duŜą kolekcję klonów, drzew iglastych 
i róŜaneczników. Mieści się tu równieŜ alpinarium z bogatą kolekcją roślinności naskalnej. 

��  Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie - Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego z siedzibą Warszawie - placówka muzealna posiadająca bogatą kolekcję zoologiczną, 
dotyczącą ptaków i ssaków a takŜe zbiory botaniczne, fitopatologiczne i tzw. ksylotekę - zbiory próbek 
drewna. Działa tutaj Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 

2.2.6 Przyrodnicze osobliwości 

Województwo łódzkie moŜe pochwalić się kilkoma niezwykłymi i unikalnymi walorami naturalnymi. Do 
tych przyrodniczych osobliwości zaliczyć moŜna źródła i wywierzyska oraz jaskinie i groty.  

Źródła krasowe, które są wypływami wód podziemnych, krąŜących w skałach wapiennych, spotkać 
moŜna w kilku punktach województwa. Charakteryzują są niezwykle czystą wodą, często o wyjątkowej 
niebieskiej barwie. NaleŜą do nich:  

• Granatowe Źródła (znajdują się na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i są jedynym 
przykładem pulsujących, terasowych źródeł krasowych na Jurze Polskiej)  

• Niebieskie Źródła (został na ich bazie utworzony rezerwat przyrody, znajduje się  
w granicach Tomaszowa Mazowieckiego) 

• Źródła w Bobrownikach (znajdują się na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego) 

• Źródła w Lasowicach (znajdują się na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego),  

• Źródło w Inowłodzu  
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• Źródła Ciosenki (znajdują się w pow. zgierskim, największe i najwydajniejsze źródła w Polsce Śr.).  

Jaskinie krasowe występują na WyŜynie Wieluńskiej, w okolicach dwóch wsi – WęŜe i Draby, leŜących 
w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Najwięcej jaskiń kryje masyw Góry Zelce zbudowany 
z górnojurajskich skał wapiennych, osadzonych w tym miejscu 130 milionów lat temu, w środowisku 
morskim. Uławicenie wapieni i sieć skalnych spękań są doskonale widoczne w kamieniołomach, 
w których niegdyś eksploatowano tę skałę. MoŜna tutaj równieŜ zaobserwować kilkunastocentymetrowej 
głębokości Ŝłobki krasowe, drobne jamy oraz bruzdy krasowe nawiązujące do regularnej sieci spękań 
i szczelin skalnych, a przede wszystkim najciekawsze efekty procesów krasowych, jakimi są jaskinie. 

2.2.7 Podsumowanie i wnioski 

Walory naturalne województwa łódzkiego stanowią waŜny element potencjału turystycznego regionu. Ich 
przegląd pozwala wyciągnąć następujące najwaŜniejsze, ogólne wnioski: 

��  Istniejące w regionie obszary leśne przyciągające duŜe grono turystów, np. Puszcza Pilicka, w której 
znajdują się popularne miejscowości wypoczynkowe: Spała, Inowłódz i Sulejów. Mały stopień 
zalesienia regionu nie będzie jednak sprzyjał rozwojowi pewnych form turystyki aktywnej na 
pozostałym obszarze województwa.  

��  ZróŜnicowanie środowiska naturalnego oraz dbałość o jego ochronę dają podstawy do rozwijania 
turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieŜy oraz turystyki krajoznawczej. 

��  Tereny rekreacyjne rozwijane w pobliŜu sztucznych zbiorników retencyjnych oraz w dolinach rzek 
słuŜą obecnie w większym stopniu mieszkańcom regionu niŜ turystom. Przy odpowiednim rozwoju 
oferty mogą jednak stanowić duŜą atrakcję i stać się waŜnym elementem pakietów turystycznych. 

��  NajwaŜniejsze zbiorniki retencyjne (zbiornik Sulejowski i zbiornik Jeziorsko) stanowią punkty 
koncentracji ruchu turystycznego. Otoczony lasami Zbiornik Sulejowski z piaszczystymi brzegami 
stwarza doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Istnieje tu moŜliwość uprawiania sportów 
wodnych, przejaŜdŜek rowerowych i konnych, grzybobrania i wędkowania. W jego okolicach znajdują 
się najbardziej popularne miejscowości wypoczynkowe w województwie łódzkim: Sulejów, Borki, 
Swolszewice, Bronisławów, Smardzewice czy Tresta. Zbiornik Jeziorsko wykorzystywany jest 
głównie dla potrzeb rolnictwa, słuŜy jednak równieŜ turystyce i rekreacji. Nad brzegiem zbiornika leŜą 
znane miejscowości wypoczynkowe: Brodnia, Popów i Pęczniew. 

��  Z siecią hydrograficzną związane jest ukształtowanie terenu – wyjątkowo urokliwe miejsca 
w dolinach najwaŜniejszych rzek regionu, uwaŜane juŜ obecnie za tereny o bardzo wysokiej 
atrakcyjności turystycznej.  

��  Nie brakuje w województwie łódzkim przyrodniczych osobliwości, ciekawych równieŜ z naukowego 
punktu widzenia. Istnieją więc podstawy ku rozwijaniu turystyki przyrodniczej (obserwacja przyrody, 
hobbyści).  

��  DuŜą szanse naleŜy upatrywać w wykorzystaniu wód geotermalnych (projekt Termy Łódzkie) – 
rozwijanie turystyki na bazie wód termalnych cieszy się obecnie duŜą popularnością.  

Podsumowując, potencjał tkwiący w walorach naturalnych województwa łódzkiego jest znaczący, nie 
będzie jednak stanowił jedynej, głównej bazy budowania zintegrowanego produktu turystycznego regionu, 
a raczej jego urozmaicenie. Odpowiednio wyeksponowane i zagospodarowane walory przyrodnicze będą 
stanowić głównie atrakcję turystyki wewnątrz regionu, w mniejszym zakresie turystyki przyjazdowej. 
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2.3 Walory kulturowe województwa łódzkiego i ich znaczenie w rozwoju oferty 
turystycznej 

2.3.1 Charakter i potencjał walorów kulturowych województwa łódzkiego  

Województwo łódzkie ze stolicą w Łodzi powstało po I wojnie światowej. Utworzone zostało 
z historycznych ziem: sieradzkiej i piotrkowskiej, rawskiej, wieluńskiej, opoczyńskiej oraz terenów 
Księstwa Łowickiego. Powstało jako wynik decyzji administracyjnych i jest niejednorodne pod względem 
kultury, tradycji, obyczajów, kształtowania przestrzeni. Istniejące na jego obszarze regionalne więzi 
kształtowały się w ramach ziem historycznych tworzących obecnie na mapie województwa swoiste 
podregiony 

RóŜnorodność ziem centralnej Polski znajduje swoje odzwierciedlenie w róŜnorodności zachowanych 
obiektów historycznej architektury, budownictwa.  

Sytuowanie historyczne współczesnego województwa łódzkiego spowodowało ciekawe połączenie 
kulturowe i gospodarcze ziem, które składają się na region łódzki. Lokalizacja materialnych zasobów 
kulturowych regionu charakteryzuje się tym, Ŝe najstarsze zachowane obiekty występują na jego 
obrzeŜach, często w dolinach duŜych rzek, a najmłodsze, zwłaszcza dziewiętnastowieczne, związane 
z rozwojem przemysłu, w jego centrum, na obszarach wyŜynnych i wododziałowych.  

Najstarsze istniejące obiekty obronne w regionie to grodziska, relikty dawnych grodów (zachowane m.in. 
w Tumie, śarnowie, Sieradzu). Średniowieczne zamki oglądać moŜna w Oporowie, Uniejowie, Łęczycy, 
Rawie Mazowieckiej, Opocznie oraz Piotrkowie Trybunalskim (zamek znacznie przebudowany). Ruiny 
zamków znajdują się m.in. w dolinie rzeki Pilicy: Inowłodzu, Majkowicach, Bąkowej Górze, Przedborzu, 
a takŜe nad Prosną w Bolesławcu.  

Na terenie tym istnieje równieŜ wiele siedzib rodów arystokratycznych, rodzin szlacheckich. Najbardziej 
znane pałace znajdują się w Nieborowie, Walewicach. Pałace biskupie w Wolborzu i Skierniewicach. 
Spośród licznych w regionie dworów wymienić moŜna: Tubądzin, OŜarów, Wodzierady, Biskupice, 
Dębołękę, Gostków, Małyń, Rychłocice, Kołacin, Byszewy, Chojne i inne.  

Atrakcję turystyczną stanowią równieŜ załoŜenia parkowe, bardzo często towarzyszące zabudowaniom 
pałacowym i dworskim. 

O potencjale kulturowym ziem województwa łódzkiego decyduje równieŜ to, Ŝe od wieków tereny te 
wspólnie z Polakami zamieszkiwali przedstawiciele róŜnych narodowości, bogactwem swej kultury 
przyczyniając się do zróŜnicowania obrazu kultury niematerialnej i artystycznej regionu łódzkiego. 
Przedstawiciele narodu niemieckiego, Ŝydowskiego, rosyjskiego, czeskiego pozostawili na ziemi łódzkiej 
świątynie, pałace, zespoły fabryczne, nekropolie. Ich ślady widoczne są równieŜ w tradycji – regionalnej 
kuchni, obrzędach. Te pozostałości zróŜnicowania etnicznego na ziemi województwa łódzkiego 
szczególnie wyraźnie widoczne jest w duŜych miastach – ośrodkach regionu łódzkiego: Łodzi, Piotrkowie 
Trybunalskim, Sieradzu, Łowiczu, Łęczycy, Uniejowie, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie 
Mazowieckim, Kutnie. 
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Niestety wydarzenia historii najnowszej – eksterminacja ludności Ŝydowskiej w czasie II wojny 
światowej, opuszczenie Polski przez obywateli niemieckich, spowodowała zmianę charakteru tych 
tradycyjnie wielokulturowych ziem.  

O dawnej obecności np. ludności Ŝydowskiej na ziemiach województwa świadczą nekropolie w: Łowiczu, 
Bolimowie, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Białej Rawskiej, Piotrkowie Trybunalskim, Łasku, Łodzi, 
Zduńskiej Woli, Zgierzu. W krajobrazie miast znaleźć moŜna jeszcze pozostałości dawnych synagog w: 
Piotrkowie, Inowłodzu (jednak niepełniących juŜ swoich dawnych funkcji). Pozostały równieŜ, przede 
wszystkim w Łodzi, pałace, wille fabrykanckie oraz zespoły fabryczno-rezydencjonalne. 

Obecność Niemców na terenie województwa wiąŜę się z XIV i XV-wieczną lokacją miast na prawie 
niemieckim. Pojawili się wówczas m. in. w: Sieradzu, Wieluniu, Piotrkowie i Zgierzu. 

W XVIII i pocz. XIX w. przeprowadzona została kolonizacja wsi fryderycjańskich i holenderskich. 
Utworzono wówczas wieś: Nowosolna, Ksawerów, Andrespol, Olechów. 

Kolejną falą przybywali osadnicy do miast przemysłowych – Łodzi, Zgierza, Pabianic, Ozorkowa, 
Konstantynowa, Aleksandrowa, Zduńskiej Woli, Tomaszowa Mazowieckiego. jako nacja dominująca 
w strukturze narodowościowej Niemcy pozostawili po sobie świątynie, zespoły fabryczno-
rezydencjonalne, nekropolie.  

W 1802 r. w Zelowie osiedlili się bracia czescy. Na ziemię sieradzką przybyli uciekając przez 
prześladowaniami. Kolonię czeską stworzono równieŜ na terenie osady bawełnianio-lnianej „Łódki” na 
pocz. XIX w.  

Największe skupiska Rosjan, przybyłych na tereny obecnego województwa łódzkiego w XIX w. 
znajdowały się w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach. Śladami ich obecności do dziś są 
piękne cerkwie, nekropolie, gmachy uŜyteczności publicznej, oraz szczególne miejsce wypoczynku – 
zespół obiektów naleŜących do carów w Spale.  

Ślady wielokulturowości obszaru województwa łódzkiego widoczne są we współczesnej jego przestrzeni, 
coraz częściej stanowią inspirację dla kreowania nowego wizerunku województwa w wymiarze 
turystycznym. Przykładem takich działań moŜe być organizowany w Łodzi od 2002 r. Festiwal Dialogu 
Czterech Kultur, który otrzymał w 2004 r. certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na produkt 
turystyczny roku. Stał się równieŜ inspiracją dla pozostałych miast regionu do podejmowania podobnych 
inicjatyw.  

Walory kulturowe regionu to przede wszystkim cenne obiekty dawnej architektury, reprezentujące 
róŜnorodne style i formy architektoniczne. Cenne zarówno ze względu na wartość historyczną, jak 
i artystyczną. Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi liczba obiektów 
i obszarów wymienionych w decyzjach o wpisie do rejestru zabytków wynosi 2107. 2107. 2107. 2107.     

Tabela 2  Liczba obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

Zabytki i muzea regionuZabytki i muzea regionuZabytki i muzea regionuZabytki i muzea regionu    Liczba obiektówLiczba obiektówLiczba obiektówLiczba obiektów    

zabytki architektury i budownictwa  2074 

zabytki ruchome  ok. 12 200 

cmentarze 131 

parki 342 
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Zabytki i muzea regionuZabytki i muzea regionuZabytki i muzea regionuZabytki i muzea regionu    Liczba obiektówLiczba obiektówLiczba obiektówLiczba obiektów    

stanowiska archeologiczne 137 

muzea4 (regionalne, okręgowe, miejskie) ok. 70 

mniejsze placówki ok. 10 

prywatne skanseny, wystawy, muzea  ok.7  
Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie danych KOBiDZ w Warszawie 

Najwięcej obiektów zabytkowych znajduje się w miastach: Łodzi (216), Łowiczu (102) i Piotrkowie 
Trybunalskim (89). Gminą wiejską o największej liczbie obiektów zabytkowych są Bielawy (39). Ogólną 
liczbę zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych w województwie łódzkim szacuje się na ponad 20 
000. Do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisano 137 137 137 137 stanowisk archeologicznych. Dla 
122 122 122 122 z nich określono wymagania konserwatorskie.  

Na terenie województwa znajduje się jeden z pierwszych w Polsce parków kulturowych. Wytyczony 
został w centrum miasta Zgierza i obejmuje zespół domów sukienników z początku XIX w. Nazwany 
został Miastem Tkaczy. Zgierz, podobnie jak historyczne zespoły miejskie Łodzi, Pabianic, Konstantynowa 
Łódzkiego, Ozorkowa, Aleksandrowa Łódzkiego, to przykłady dokumentujące pierwszą epokę 
uprzemysłowienia, dające ogromny potencjał dla rozwoju produktu turystyki kulturowej – poindustrialnej 
w regionie.     

Tabela 3   Liczba obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z podziałem na rodzaje 

Rodzaj obiektuRodzaj obiektuRodzaj obiektuRodzaj obiektu    LiczbaLiczbaLiczbaLiczba    

sakralne 507 

obronne 16 

uŜyteczności publicznej 203 

zamki, ruiny zamków, relikty zamków. 24 

pałace 52 

dwory 193 

parki i zieleń, zorganizowana 246 

mieszkalne 455 

gospodarcze 70 

przemysłowe 53 

cmentarze 122 

inne 75 
Źródło: Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w woj. łódzkim, czerwiec 2007 

                                                      
4 Dane pochodzą ze strony www.ziemialodzka.pl  
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Poza obiektami objętymi rejestrem zabytków chronione prawem lokalnym są równieŜ obiekty architektury 
figurujące na listach gminnych ewidencji zabytków. Trudno w tej chwili dokładnie stwierdzić, jaka jest 
liczba obiektów ewidencyjnych na terenie województwa, gdyŜ gminy są w trakcie tworzenia takich 
spisów. Zgodnie z danymi WKZ moŜe być ok.14 tys. zabytków architektury i budownictwa, cmentarzy ok. 
800 i parków ok. 300 oraz 20 000 stanowisk archeologicznych.  

WaŜnym czynnikiem decydującym o potencjale kulturowym województwa są muzea. W większości 
duŜych miastach regionu znajdują się muzea regionalne. Najczęściej są to placówki posiadające stałe 
ekspozycje prezentujące historię, kulturę i tradycję regionu. Prowadzą one badania naukowe dotyczące 
regionu, a przede wszystkim podejmują działania popularyzatorskie.  

Wcześniej zasygnalizowana róŜnorodność tempa i kierunku rozwoju poszczególnych ziem, wchodzących 
w skład województwa oraz bogata historia tego regionu, wpłynęły na róŜnorodność krajobrazu 
kulturowego, który moŜe stanowić istotną atrakcję turystyczną.  

Szczególnym wyróŜnikiem tych ziem są ślady XIXSzczególnym wyróŜnikiem tych ziem są ślady XIXSzczególnym wyróŜnikiem tych ziem są ślady XIXSzczególnym wyróŜnikiem tych ziem są ślady XIX----wiecznej historii rozwoju okręgu przemysłowego ze wiecznej historii rozwoju okręgu przemysłowego ze wiecznej historii rozwoju okręgu przemysłowego ze wiecznej historii rozwoju okręgu przemysłowego ze 
stolicą z Łodzi. stolicą z Łodzi. stolicą z Łodzi. stolicą z Łodzi. Łódź największe miasto regionu, wyrosłe z tradycji rzemiosła i produkcji przemysłu 
włókienniczego, stało się w naturalny sposób centrum kulturalnym województwa. Jest to jedno 
z młodszych miast (choć jak wiadomo jego korzenie sięgają XV w.),a występujące w mieście obiekty 
zabytkowe, muzea prezentują przede wszystkim barwną historię i pejzaŜ architektoniczny związany 
z wiekiem XIX i XX.        

Na obszarze województwa znajdują się miasta i osady, które poszczycić się mogą duŜo starszym 
rodowodem. Ich bogata historia miała decydujący wpływ na powstanie odrębnych kultur związanych 
z dziejami: ziemi łęczyckiej, ziemi sieradzkiej i piotrkowskiej, wieluńskiej, opoczyńskiej, rawskiej oraz 
Księstwa Łowickiego. Wczesnośredniowieczna metryka kilku miast województwa – stolic 
poszczególnych ziem historycznych, znajduje swoje odzwierciedlenie w historycznej zabudowie. WyróŜnić 
moŜna duŜe grupy zabytków, o ponadlokalnym znaczeniu, reprezentujących kaŜdy ze stylów 
architektonicznych.  

Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego ziemi sieradzkiej, wieluńskiej i piotrkowskiej są 
obiekty sakralne począwszy od tych o proweniencji średniowiecznej – romańskie i gotyckie, poprzez 
obiekty barokowe, klasycystyczne. Jest wśród nich szczególnie liczna grupa kościołów drewnianych, 
wśród których równieŜ znajdują się obiekty zaliczane do reprezentantów stylu późnogotyckiego.  

Ziemia łęczycka ze swoją stolicą to tradycyjnie waŜny ośrodek państwa Polan – korzenie jej sięgają XII w. 
Od XIII w. Księstwo Łęczyckie, później województwo, rozwijało się jako waŜny, centralnie połoŜony 
w kraju, ośrodek spotkań moŜnowładców. WyróŜnikiem terenów są liczne siedziby szlacheckie powstałe 
na Ŝyznych ziemiach powiatów kutnowskiego, krośniewickiego.  

Historia ziemi opoczyńskiej i jej stolicy to czasy XIV w. Wówczas Opoczno otrzymało prawa miejskie 
i zostało stolicą powiatu. Szczególnym wyróŜnikiem tych ziem są pozostałości sztuki ludowej. Najlepiej 
zachowały się one w północnej części Opoczyńskiego, zwłaszcza we wsiach naleŜących do dawnych 
dóbr królewskich i kościelnych.  

Szczególne miejsce wśród obszarów wchodzących w skład województwa łódzkiego zajmuje ziemia 
dawnego Księstwa Łowickiego. Począwszy od XII w. były to tereny naleŜące do dóbr arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego. Po rozbiorach równieŜ posiadały odrębną administrację, bowiem w darze od Napoleona 
otrzymał je gubernator Księstwa Warszawskiego. Po 1820 r. car Aleksander I nadał je swojemu bratu - 
Wielkiemu Księciu Konstantemu. Dobra łowickie stanowiły osobne księstwo. Za sprawą reformy 
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uwłaszczeniowej na ziemi tej wykształciły się korzystniejsze warunki dla rozwoju. O szczególnym ich 
charakterze mówić naleŜy w kontekście licznych dworów szlacheckich, ale takŜe załoŜenia szczególnie 
cennego dla dziedzictwa kulturowego województwa – Łowicza.  

Podsumowując, potencjał turystyczny regionu jest niebagatelny. Niewątpliwym walorem są najstarsze 
obiekty architektury, które same w sobie stanowią atrakcję turystyczną. Wśród obiektów 
reprezentujących poszczególne style architektoniczne, znajduje się, obok załoŜeń klasztornych i kościołów, 
zamków i ruin zamków, stosunkowo duŜa liczba dworów, pałaców. Te najczęściej połoŜone są w pięknym 
otoczeniu parków, co podnosi atrakcyjność tych miejsc.  

� Na szczególną uwagę zasługuje takŜe pokaźna liczba (ok. 100) drewnianych kościołów. Są wśród 
nich szczególnie cenne obiekty, pochodzące z XVI w.  

� Innym wyróŜnikiem województwa są zespoły rezydencjonalno-fabryczno-mieszkaniowe licznie 
reprezentowane na terenie Łodzi i pobliskich miejscowości naleŜących do rozwijającego się w XIX 
wieku okręgu przemysłu włókienniczego (Pabianic, Ozorkowa, Zgierza).  

� Ciekawa i atrakcyjna turystycznie w Łódzkiem jest róŜnorodność stylów architektonicznych 
reprezentowanych przez budynki fabryczne Łodzi i w pozostałych miastach regionu, a takŜe budynki 
przemysłu wiejskiego, takich jak np. gorzelnie.  

Tabela 4  PejzaŜ architektoniczny województwa łódzkiego – zestawienie przykładów 

Styl architektoniczny Styl architektoniczny Styl architektoniczny Styl architektoniczny     Wybrane przykładyWybrane przykładyWybrane przykładyWybrane przykłady    

RomańskiRomańskiRomańskiRomański    Archikolegiata w Tumie, kościół w Inowłodzu, klasztor w Sulejowie, kościół w Strońsku 

GotyckiGotyckiGotyckiGotycki    Sieradzka fara, zamek w Łęczycy, zamek w Oporowie, kościół św. Jakuba w Szadku, 
kościół farny w Piotrkowie Trybunalskim, kościół św. Ducha w Łowiczu, zespół 
klasztorny Bernardynów w Warcie, kościół św. Mikołaja  
w Warcie, zespół klasztorny w Wielgomłynach, kościół p.w. BoŜego Ciała w Wieluniu, 
Kościół nawiedzenia NMP w Bielawach 

RenesansRenesansRenesansRenesans    Dwór Kapituły Krakowskiej w Pabianicach, zamek w Piotrkowie Trybunalskim, pałac w 
Bykach, pałac w Chełmie, kościół pw. św. KrzyŜa w Złoczewie 

BarokBarokBarokBarok    Klasztor franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach, klasztor dominikanów w Gidlach, 
klasztor filipinów w Poświętnem, pałac w Działoszynie, pałac w Skierniwicach, pałac w 
Wolborzu, zespół klasztorny bernardynów w Łęczycy, kościół pijarów w Łowiczu, 
zespół klasztorny bernardynów w ParadyŜu, kościół franciszkanów w Radomsku, 
kościół pw. św. Ducha w Wieruszowie, pałac w Gostkowie 

RokokoRokokoRokokoRokoko    Pałac w Gierałtach, pałac w Sokolnikach 

KlasycyzmKlasycyzmKlasycyzmKlasycyzm    Pałac w Walewicach, pałac w Białaczowie, pałac w Kiernozi, pałac w Małkowie, 
kościoły protestanckie w Aleksandrowie i Ozorkowie, pałac w Tomaszowie 
Mazowieckim, ratusz w Łowiczu, ratusz w Warcie, pałac w Pstrokoniach, pałac w 
Zadzimiu, pałac w Woli Chojnatej, pałac w Paprotni  

SecesjaSecesjaSecesjaSecesja    Willa Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi, kamienica przy ul. Kościuszki 
93 w Łodzi, maszynownia elektrowni łódzkiej przy ul. Targowej, przędzalnia Łódzkich 
Zakładów Nici przy ul. Niciarnianej, budynek elektrowni  
w zakładach K. Scheiblera w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 3-7 
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Styl architektoniczny Styl architektoniczny Styl architektoniczny Styl architektoniczny     Wybrane przykładyWybrane przykładyWybrane przykładyWybrane przykłady    

Obiekty o charakterze Obiekty o charakterze Obiekty o charakterze Obiekty o charakterze 
neostylowym (XIX w., XX neostylowym (XIX w., XX neostylowym (XIX w., XX neostylowym (XIX w., XX 
w.)w.)w.)w.)    

Kamienice i rezydencje fabrykanckie w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, dawne budynki 
fabryczne, pałac w Białej Rawskiej, pałac w Krośniewicach, pałac w Klukach, pałac 
Rudowskich w Piotrkowie Trybunalskim, pałac  
w Strzałkowie, pałac w Ujeździe, pałac w Woli Chojnatej 

ArchArchArchArchitektura drewnianaitektura drewnianaitektura drewnianaitektura drewniana    Zespół drewnianych kościołów pow. wieluńskiego, kościoły w: Białej, Łasku, 
Boguszycach, Brzezinach, Budzynku, Chróścinie, Wieluniu, Węglewicach, Kliczkowie 
Małym, Kołacinku, Koźlu, Mąkolicach, Rossoszycy.  

Źródło: Opracowanie własne PART SA 

 Tabela 5  NajwaŜniejsze grupy zabytków architektonicznych regionu, wraz z przykładami lokalizacji 

Rodzaj obiektuRodzaj obiektuRodzaj obiektuRodzaj obiektu    Lokalizacja na terenie województwaLokalizacja na terenie województwaLokalizacja na terenie województwaLokalizacja na terenie województwa (wybrane przykłady) (wybrane przykłady) (wybrane przykłady) (wybrane przykłady)    

kościelnekościelnekościelnekościelne    Dwór biskupów krakowskich w Pabianicach, Zamek w Uniejowie, ruiny zamku w 
Łowiczu, ruiny zamku w Drzewicy,  

królewskiekrólewskiekrólewskiekrólewskie    Łęczyca, Opoczno, Piotrków Trybunalski 

ksiąŜęceksiąŜęceksiąŜęceksiąŜęce    Rawa Mazowiecka  

ZamkiZamkiZamkiZamki    

rycerskierycerskierycerskierycerskie    Bąkowa Góra, Majkowice Oporów 

KościołyKościołyKościołyKościoły    Tum, Łowicz, Łagiewniki, Piotrków Trybunalski, Sulejów, Radomsko, Łask, 
Skierniewice, Inowłódź 

PałacePałacePałacePałace    Nieborów, Walewice, Krośniewice, Biała Rawska, Chełmo, Działoszyn, Kluki, 
Gierałty, Sokolniki, Małków, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Skierniwice, 
Strzałków, Ujazd, Wola Chojnata, Wolbórz 

Pałace, rezydencjePałace, rezydencjePałace, rezydencjePałace, rezydencje    
fabrykantówfabrykantówfabrykantówfabrykantów    

Łódź m.in. pałac Karola Poznańskiego, przy ul. Gdańskiej 32, neorenesansowy pałac 
Poznańskiego przy ul. S. Więckowskiego 36, pałace Bidermana, Heinzla, 
Scheiblera, rezydencja Kindermanna 

DworyDworyDworyDwory    Tubądzin, OŜarów, Giemzów, Wojsławice, Jasionna, Dąbrowa Wielka, Wrząca, 
Świątkowie, Galewice, Lubczyn, Bełchatów, Sobota, Kalinowa, Krześlów, Łopatki 

Zespoły klasztorneZespoły klasztorneZespoły klasztorneZespoły klasztorne    Gidle, Poświętne, Sulejów, Wielgomłyny  

RatuszeRatuszeRatuszeRatusze    Kutno, Łódź, Łęczyca, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Skierniewice 

Układy urbanistyczne Układy urbanistyczne Układy urbanistyczne Układy urbanistyczne 
iiii    rrrruralistyczneuralistyczneuralistyczneuralistyczne    

Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Łowicza, Skierniewic,  Oporowa, 
Uniejowa, Warty, Inczewa, Sędzic, Tubądzina, Dusznik - Małkowa, Sieradza, 
Zduńskiej Woli, Łasku, Burzenina, Złoczewa, Wielunia, Zelowa, Pabianic, Białej 
Rawskiej, Bolimowa, Rawy Mazowieckiej, Wieruszowa, Nowosolnej 

ParkiParkiParkiParki    Nieborów, Arkadia, 20 parków w Łodzi, Łowicz, Tomaszów Mazowiecki, 
Krośniewice 

Źródło: Opracowanie własne PART SA 
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2.3.2 Perły turystyczne wśród zabytków regionu 

Zabytki województwa łódzkiego są zróŜnicowane zarówno pod względem wartości historycznych, 
naukowych, jak i artystycznych. Znajduje się wśród nich bardzo wiele obiektów i obszarów o znaczeniu 
ponadlokalnym. Najciekawszymi obiektami, równieŜ z punktu widzenia potencjału turystycznego, są 
najstarsze zabytki architektury sakralnej i obronnej. Wśród obiektów, których wartość moŜe stać się 
magnesem dla zwiedzających, wymienić naleŜy równieŜ załoŜenia klasztorne oraz zespoły pałacowe 
i dworskie połoŜone w otoczeniu parków. Szczególną rolę na obszarze regionu pełnią równieŜ zabytki 
techniki i przemysłu – przekształcone i adaptowane dla nowych celów, stały się niemal ikonami 
województwa, którego stolica swoje istnienie zawdzięcza przemysłowi.  

Mapa 2   Obiekty reprezentatywne wytypowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 

 
Źródło: „Wojewódzki program opieki nad zabytkami województwa łódzkiego” – projekt 2007, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi 
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Na terenie województwa zachowało się w całości bądź częściowo siedem obiektów, o których wiadomo, 
Ŝe mają proweniencję XII lub XIII-wieczną.  

Obiektem takim, o znaczeniu ponadnarodowymo znaczeniu ponadnarodowymo znaczeniu ponadnarodowymo znaczeniu ponadnarodowym, jest archikolegiata pw. NMP i św. Aleksego w Tumie 
pod Łęczycą. Kamienna bazylika powstała w XII w. i zachowała się w bardzo dobrym stanie. Wzniesiona 
została z granitowych bloków. Jej charakterystyczne wieŜe zachodnie wyraźnie dominują w płaskim 
krajobrazie ziemi łęczyckiej. Wejście do kościoła wiedzie przez pięknie zdobiony portal z piaskowca. 
Wnętrze, mimo licznych przebudów i rekonstrukcji, równieŜ zachowało swą pierwotną surowość. Na 
ścianach widoczne są średniowieczne freski. Kolegiata jest jednym z najstarszych, największych 
i najpiękniejszych zabytków na tzw. Szlaku Romańskim. 

Inną świątynią wzniesioną w XII w. jest niewielki kościół św. Idziego w Inowłodzu. Budynek, umieszczony 
na wysokiej skarpie, dominuje nad obiektami tej nadpilicznej miejscowości. Z daleka równieŜ widoczne są 
umieszczone na wieŜy kościoła charakterystyczne bliźniacze okienka.  

Jednym z najstarszych na terenie kraju kościołów ceglanych jest kościół parafialny p.w. Jedenastu 
Tysięcy Dziewic w Strońsku. Do naszych czasów zachowało się oryginalne prezbiterium oraz jeden 
z bardziej tajemniczych portali z piaskowca. Relief przedstawia smoka, którego ogon równieŜ zakończony 
jest smoczą głową, smok poŜera szarańczę. 

Pięknym załoŜeniem klasztornym, a przy tym cennym zabytkiem architektury średniowiecznej unikatowej 
w skali kraju, jest dawny klasztor oo. cystersów w Sulejowie. Centrum załoŜenia stanowi bazylika 
trójnawowa powstała w XIII w. Zdobią ją wspaniały portal i rozety – charakterystyczne elementy 
kształtowania architektury cysterskiej. Z dawnego załoŜenia klasztornego zachował się kapitularz, którego 
ozdobę stanowi piękne sklepienie palmowe.  

Zachowało się równieŜ kilka świątyń, w których znajdują się elementy konstrukcji architektonicznej 
wskazujące na średniowieczną proweniencję obiektu. Tak jest w kościele w śarnowie – gdzie z dawnej 
bazyliki zachowały się empora oraz wieŜa. W Rudzie k. Wielunia zachował się XIII-wieczny kamienny mur 
z portalem i oknami. W pobliŜu Rudy znajduje się miejscowość Krzyworzeka – tu znajduje się XIII-wieczna 
kamienna wieŜa dzwonnicy.  

Wśród pereł zabytków regionu, obiektów o szczególnej wartości historycznej i artystycznej wymienić 
naleŜy kościoły i załoŜenia klasztorne reprezentujące róŜne style architektoniczne. Są wśród nich załoŜenia 
o proweniencji gotyckiej, rozbudowane w stylu barokowym, takie jak klasztor ojców paulinów 
w Wielgomłynach, załoŜenie klasztorne ojców bernardynów w Warcie oraz kościół parafialny pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba z XIV w. w Szadku, kościół farny w Piotrkowie Trybunalskim pw. św. 
Jakuba z XIV XV w., kościół św. Jakuba w Skierniewicach, kościoły w Bielawach, św. Ducha w Łowiczu, 
będące budowlami późnogotycki z XV i XVI w. Późnogotycką formę ma równieŜ kolegiata w Łasku 
powstała w latach 20. XVI w. z fundacji Jana Łaskiego.  

Elementy stylu gotyckiego zachowały się równieŜ w kościołach w Białej Rawskiej, JeŜowie, Brzezinach.  

Liczną grupę wśród budowli sakralnych województwa łódzkiego stanowią kościoły drewniane. Szczególne 
znaczenie wśród zabytków architektury sakralnej ma zespół późnogotyckich kościołów drewnianych 
odmiany wielkopolskiej z terenu powiatu wieluńskiego. Jest to bez wątpienia najcenniejszy taki zespół na 
terenie województwa. Składają się na niego świątynie w Gaszynie, Grębieniu, Kadłubie, Łaszewie, 
Łyskorni, Naramicach, Ochędzynie, Popowicach, Wiktorowie. 

Są to kościoły jednonawowe o konstrukcji zrębowej, wzniesione na planie dwóch prostokątów: szerszego 
– nawy i wyŜszego – prezbiterium. Obie części budynków przykryte są wspólnym, jednokalenicowym 
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dachem z charakterystycznym nadwieszonym okapem wokół prezbiterium z ozdobnymi zaczepami. 
Szczególnie ciekawe są wnętrza kościołów w Grębieniu i Ochędzyniu, gdzie znajdują się oryginalne 
polichromie.  

Renesansowe kościoły powstałe w XVII w. świątynie w Bolimowie późnorenesansowe kościoły pw. św. 
Anny i pw. św. Trójcy, w Łowiczu kościół św. Leonarda i Małgorzaty, w Boguszycach drewniany kościół 
z XVI w. - z renesansową polichromią ścian i stropów. 

Styl barokowy na terenie województwa reprezentowany jest wyjątkowo bogato przez załoŜenia 
klasztorne i świątynie, datowane na XVII i XVIII wiek. Najbardziej znanymi obiektami jest bazylika 
katedralna w Łowiczu oraz kościoły klasztorne i poklasztorne, ojców: pijarów w Łowiczu, filipinów 
w Studziannej – Poświętnem, dominikanów w Gidlach, bernardynów w ParadyŜu, pijarów w Wieluniu, 
norbertanów w Witowie, franciszkanów w Łagiewnikach na terenie Łodzi i księŜy jezuitów w Rawie 
Mazowieckiej oraz w Piotrkowie Trybunalskim. 

W XVIII w. głównie w obrębie aglomeracji łódzkiej, powstało wiele klasycystycznych świątyń 
ewangelickich, między innymi w Aleksandrowie Łódzkim, Ozorkowie, Pabianicach, a takŜe w Łowiczu, 
Zduńskiej Woli i Tomaszowie Mazowieckim. 

Spośród wspaniałych rezydencji pałacowo-parkowych, znajdujących się na terenie regionu, do pereł 
architektury zaliczyć trzeba: renesansowy pałac – willa „włoska” w Poddębicach z pocz. XVII wieku, XVIII-
wieczny pałac Radziwiłłów w Nieborowie i park angielski w pobliskiej Arkadii, wspaniały przykład budowli 
rokokowej – pałac w Sokolnikach - wzniesiony przez architekta drezdeńskiego – Fryderyka Naxa. Piękną, 
klasycystyczną rezydencją jest pałac w Walewicach, a takŜe w tym samym stylu wzniesiona siedziba 
Małachowskich w Białaczowie, pałace, dawne rezydencje biskupów, w Skierniewicach z XVII - XIX w. 
i Wolborzu z wieku XVII, pałac w Bratoszewicach pochodzący z początku XX wieku. 

Na szczególną uwagę zasługują równieŜ dawne zamki i ruiny zamków, , , , dwory obronne – niegdyś siedziby 
moŜnowładców, władz państwowych, kościelnych. NaleŜą do nich: zamek królewski w Łęczycy 
wybudowany w XIV w. na polecenie Kazimierza Wielkiego, gotycko-renesansowy zamek z poł. XIV w. 
w Uniejowie, zamek kazimierzowski z XIV w. w Opocznie, zamek ksiąŜąt mazowieckich z XIV w. w Rawie 
Mazowieckiej, późnogotycki zamek rycerski z I poł. XIV w. w Oporowie, w Piotrkowie Trybunalskim dwa 
zamki: gotycko-renesansowy zamek królewski z lat 1509-1521 oraz w Bykach (obecnie w granicach 
administracyjnych Piotrkowa Tryb.) dwór obronny sprzed 1604 r., zamek w Ujeździe wzniesiony w latach 
1474-76, przebudowany w XVII w. na wczesnobarokową rezydencję, w Białej Rawskiej tzw. zameczek 
z XIX wieku, w Pabianicach renesansowy dwór – zwany zamkiem biskupów krakowskich z XVI w., 
w Skotnikach dwór obronny wczesnorenesansowy zwany zamkiem, powstały ok. 1531 r., dwór obronny 
w Siemkowicach wzniesiony w XVI lub XVII w., ruiny zamku w Bolesławcu z zachowaną wieŜą z XII w., 
ruiny zamku w Przedborzu zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego, pozostałość zamku w formie tzw. 
piwnic w Wieluniu, ruiny zamku w Majkowicach, renesansowego pochodzącego z połowy XVI w., ruiny 
gotyckiego zamku z XIV i XV w. w Łowiczu, ruiny zamku w Besiekierach, ruiny renesansowego zamku 
z lat 1527-35 w Drzewicy, ruiny zamku z XV w. w Bąkowej Górze.  

W krajobrazie kulturowym województwa waŜne miejsce zajmują teŜ szlacheckie dwory, najczęściej 
usytuowane w otoczeniu parków. Wśród najcenniejszych wymienić naleŜy: alkierzowy, modrzewiowy 
dwór Bartochowskich w OŜarowie, dwór Walewskich w Tubądzinie, dwór w Giemzowie, drewniany, 
XVIII- wieczny dwór w Mikołajewicach.  
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Znaczące miejsce na mapie województwa łódzkiego, którego charakter wyznacza równieŜ 
wielokulturowość, mają świątynie i domy modlitwy. Są wśród nich cerkwie w Piotrkowie Trybunalskim, 
Łodzi, Chróścinie, Wieluniu (obecnie mieści się w niej Dom Kultury).  

Zachowały się teŜ bardzo nieliczne budynki dawnych synagog – większość zniszczona została w czasie II 
wojny – dawny budynek synagogi w Białej Rawskiej – obecnie budynek remizy straŜackiej, w Głownie – 
obecnie Miejski Dom Kultury, Inowłódz – obecnie sklep spoŜywczy, Krośniewice – budowla mocno 
przebudowana na siedzibę firmy, Łęczyca – dom mieszkalny, Piotrków Trybunalski – biblioteka, 
Skierniewice – budynek prywatny. Zachowały się teŜ cmentarze Ŝydowskie – w Łodzi, Piotrkowie 
Trybunalskim, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Zduńskiej Woli, Pabianicach. 

Na specjalną uwagę na terenie województwa zasługuje sama Łódź – jako jego stolica i miasto o duŜym 
potencjale kulturotwórczm. Miasto, które otrzymało prawa w XV w., rozwinęło się jako ośrodek 
przemysłu włókienniczego na początku XIX w.  

W Łodzi na szczególną uwagę zasługuje architektura przemysłowa. Wnętrza fabryk juŜ dawno 
opustoszały, jednak pozostały monumentalne budowle charakterystycznych dla miast przemysłowych, 
załoŜeń fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalnych, zaskakująco róŜnorodne stylistycznie, chętnie 
przekształcane na obiekty pełniące funkcje kultury, rozrywki i mieszkalne. 

Wśród nich wymienić naleŜy załoŜenie przemysłowo-mieszkalno-rezydencjonalne K.W. Scheiblera i T. 
Grohmana przy ul. Tymienieckiego, obejmujące zespołu budynków fabrycznych wraz z siedzibą straŜy 
poŜarnej, budynki mieszkalne dla robotników – famuły przy KsięŜym Młynie i Targowej, willę Herbsta przy 
ul. Przędzalnianej 72, wzniesioną w stylu neorenesansowym, w której mieści się Muzeum Wnętrz XIX-
wiecznych, pałac Grohmana przy Tylnej. W pobliŜu znajduje się równieŜ zespół fabryczny przy Wodnym 
Rynku – z rezydencją K.W. Scheiblera.  

Wśród zespołów fabrycznych Scheiblera na szczególną uwag zasługuje ten znajdujący się przy 
Tymienieckiego 3-7. Zespół ten zachował swój fabryczny klimat, z wewnętrznymi uliczkami, łącznikami, 
bocznicą kolejowa. Wśród tych budynków znajduje się secesyjna elektrownia scheiblerowska. Część 
dawnych fabrycznych budynków przekazana została stowarzyszeniu promującemu sztukę nowoczesną 
„Łódź Art. Center”, część jest w trakcie restrukturyzacji.  

Innymi zespołami fabrycznymi zasługującymi na zainteresowanie są:  

� dawna fabryka I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej, mieszcząca obecnie centrum kulturalno-
rozrywkowo-handlowe „Manufaktura” (sąsiaduje ona z pałacem Poznańskiego – siedzibą Muzeum 
Historii Miasta Łodzi). Obecnie jeden z najbardziej spektakularnych projektów adaptacji obiektów 
poprzemysłowych w centrum rozywkowo-handlowe. MoŜna śmiało stwierdzić, Ŝe obecnie 
kompleks Manufaktury stał się nieformalnym centrum miasta; 

� załoŜenie K. Schweikerta przy ul. Skorupki – Wólczańskiej, w której mieszczą się wydziały 
Politechniki Łódzkiej; 

� „Biała Fabryka” L. Geyera wybudowana w latach 1835-38, mieszcząca obecnie Centralne Muzeum 
Włókiennictwa. 

W Łodzi teŜ znaleźć moŜna rezydencje fabrykanckie – wille, pałace, rozmieszczone wzdłuŜ centralnych 
ulic miasta, prezentujące przede wszystkim architekturę neostylową Do najbardziej charakterystycznych 
obiektów tego typu zaliczyć naleŜy: pałac Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32, nawiązujący do 
włoskich pałaców renesansowych, będący siedzibą Państwowej WyŜszej Szkoły Muzycznej, 
neorenesansowy pałac Poznańskiego przy ul. S. Więckowskiego 36, będący obecnie siedzibą Muzeum 
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Sztuki. Najwięcej reprezentacyjnych siedzib znajdziemy przy głównej ulicy miasta, ul. Piotrkowskiej. 
Znajdują się tam budynki o charakterze neostylowym i eklektycznym.  

Jednym z waŜniejszych elementów wielokulturowej tradycji Łodzi jest równieŜ znajdujący się tutaj 
największy w Europie cmentarz śydowski. Utworzony w 1892 roku cmentarz, dzięki fundacji 
Monumentum Iudaicum Lodzense, podlega aktualnie renowacji, dzięki czemu udało się uratować wiele 
cennych nagrobków. 

Stosunkowo nowym produktem turystycznym stała się turystyka industrialna. Do pereł architektury 
regionu łódzkiego zaliczyć trzeba równieŜ obiekty przemysłowe. Najciekawszymi obiektami są oczywiście 
te, w których moŜna oglądać oryginalne maszyny produkcyjne. Obiekty takie są bardzo nieliczne. W Łodzi 
większość obiektów poprzemysłowych została pozbawiona wyposaŜenia. Zabytkowe turbiny podziwiać 
moŜna w dawnej elektrowni K.W. Scheiblera oraz w elektrowni łódzkiej przy ul. Targowej. W pozostałych 
obiektach przemysłowych zachowały się interesujące, oryginalne konstrukcje i detale architektoniczne. 
MoŜna znaleźć je na terenie fabryki Scheiblera przy Wodnym Rynku, w fabryce Silbersteina przy ul. 
Piotrkowskiej 252, w „Białej Fabryce” Geyera przy ul. Piotrkowskiej.  

Poza Łodzią zabytkowe budynki fabryczne występują równieŜ w Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie 
Mazowieckiem, Ozorkowie, Pabianicach, Zgierzu, Aleksandrowie.  

Na terenie województwa zachowała się równieŜ grupa zabytków techniki związanych z przemysłem 
wiejskim. Niestety z krajobrazu systematycznie znikają drewniane wiatraki, młyny wodne. W rejestrze 
zabytków znajduje się 12 wiatraków (m. in. w: Dąbrowie, Kurowie, Solcy Wielkiej, Włocinie, Zagórkach-
Kolonii), jednak są one przewaŜnie w bardzo złym stanie technicznym. W trakcie remontu jest wiatrak w 
Kociewie, na remont czeka równieŜ obiekt w Solcy Wielkiej. 

Zachowało się teŜ kilkanaście młynów wodnych. Kilka z nich, znajdujących się nad rzeką Grabia, tworzy 
ciekawy zespół. NaleŜą do nich: młyn „Krzywda” w Brzeskach, młyn „Zalepa” w Głupicach, młyn 
w Jamborku, w Kozubach, w Ldzaniu-Talarze, w Wdowinie, Woli Marzeńskiej, Zielenicach, ponadto nad 
Wartą młyn Kępowizna.  

Interesującymi i coraz częściej docenianymi przez turystów zabytkami techniki są koleje. Na terenie 
województwa łódzkiego zachowały się dwie koleje wąskotorowe: krośniewicka i rogowska. Przy okazji 
przejaŜdŜki nimi moŜna obejrzeć równieŜ zabytkowy tabor. Dla miłośników kolei dodatkową atrakcją jest 
moŜliwość czynnego włączenia się w prace konserwatorskie przy pojazdach kolejowych, jako Ŝe wszelkie 
prace związane z utrzymaniem historycznego taboru kolei wąskotorowych w regionie spada na amatorów 
i miłośników. NaleŜy tu równieŜ wspomnieć o zabytkach związanych ze szlakiem kolei warszawsko-
wiedeńskiej. Są to przede wszystkim zabytkowe dworce (Skierniewice, Piotrków Trybunalski), wieŜe 
ciśnień, wagi wagonowe, parowozownia w Skierniewicach, skansen parowozów w Karsznicach. 

2.3.3 Ośrodki historyczno–kulturowe regionu 

Na terenie województwa znajduje się wiele miejscowości, w których zabytkowa tkanka: struktura 
przestrzenna, rozplanowanie przestrzenne, zachowana została na tyle dobrze, Ŝe mogą być atrakcją dla 
zwiedzających. NaleŜą do nich: 

• ŁowiczŁowiczŁowiczŁowicz – stare miasto z rynkiem i katedrą, ratuszem; 

• KutnoKutnoKutnoKutno – rynek starego miasta, ratusz i główna ulica wraz z kamieniczkami; 

• Piotrków TrybunalskiPiotrków TrybunalskiPiotrków TrybunalskiPiotrków Trybunalski – rynek starego miasta wraz z kamieniczkami; 
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• SkierniewiceSkierniewiceSkierniewiceSkierniewice – historyczne centrum miasta, odrestaurowany dworzec kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej; 

• ŁódźŁódźŁódźŁódź – ul. Piotrkowska, KsięŜy Młyn, zespół fabryczny i rezydencja Scheiblerów przy Wodnym 
Rynku; 

• SieradzSieradzSieradzSieradz – historyczne centrum miasta z zespołem klasztoru dominikanów; 

• ŁęczycaŁęczycaŁęczycaŁęczyca – historyczne centrum miasta ze średniowiecznym zamkiem. 

Szczególny charakter mają małe miejscowości, określane często mianem „małych ojczyzn”, spokojne, 
wyciszone miejsca, gdzie czas płynie wolniej. Charakter tych miejscowości zaleŜy przede wszystkim od 
zachowanych pamiątek przeszłości, decydujących o niepowtarzalnym charakterze współczesnego miasta 
czy wsi. NaleŜą do nich między innymi: 

• Biała RawskaBiała RawskaBiała RawskaBiała Rawska – ze średniowiecznej przeszłości miasta zachował się układ urbanistyczny – 
prostokątny rynek wraz z bocznymi ulicami i XVI-wiecznym kościołem. Z XIX w. pozostała 
synagoga i kilka domów przy rynku oraz zespół pałacowo-ogrodowy. Do miasta dojeŜdŜa kolej 
wąskotorowa. 

• Drzewica Drzewica Drzewica Drzewica – ruina zamku arcybiskupów z zachowaną koroną murów obwodowych, gotycki kościół 
oraz XIX-wieczne zakłady „Gerlach” – zabytki techniki. 

• PrzedbórzPrzedbórzPrzedbórzPrzedbórz    – miasto nad Pilicą, od wieków związane z przeprawą na szlaku handlowym. 
Zachowały się fragmenty pierwotnego układu urbanistycznego ze średniowiecznym kościołem 
i fragmentami ruin kazimierzowskiego zamku oraz klasycystycznym ratuszem. 

• SzadekSzadekSzadekSzadek – miasto o średniowiecznym rodowodzie. Do czasów współczesnych zachowały się 
gotycki, XIV-wieczny kościół parafialny z bogatym wyposaŜeniem  
i dzwonnicą w charakterze obronnej baszty, cmentarny kościół św. Idziego, budynek dawnej 
boŜnicy oraz małomiasteczkowa zabudowa rynku. 

• Sulejów Sulejów Sulejów Sulejów – początki osady związane są z nadaniem przez Kazimierza Sprawiedliwego tych ziem 
cystersom w XII w. Od XII w. Sulejów jest miastem. Główną atrakcją miasta jest zespół 
klasztorny cystersów. 

• Uniejów Uniejów Uniejów Uniejów – XIII-wieczne miasto. O jego charakterze decydują zabytki architektury wkomponowane 
w naturalną scenerię doliny Warty. Ze średniowiecznego miasta zachowały zamek, kolegiata. 
Z XIX-wiecznego obrazu miasta zachowały się sieć uliczna, klasycystyczny dworek i kaplica 
grobowa rodziny Tollów. Nową atrakcją miasta stały się odkryte tu źródła termalne oraz 
realizowany na ich bazie projekt „Termy Uniejów”. 

• Warta Warta Warta Warta –––– miasto z XIII w. JuŜ w XV w. istniał tu kościół szpitalny. Kościół parafialny i klasztory 
bernardynów z XV w. i bernardynek z XVIII w. 

• ZelówZelówZelówZelów – miasto osadników czeskich. Do najwaŜniejszych zabytków naleŜy kościół braci czeskich 
oraz parterowe i piętrowe, murowane domy w rynku z pierwszej połowy XIX w.; 

• RozprzaRozprzaRozprzaRozprza – gród kasztelański z XI w., obecnie wieś. Zachowało się w niej grodzisko pierścieniowe 
oraz barokowy zespół klasztorny z XVIII w.  

• RudaRudaRudaRuda – jedna z najstarszych miejscowości regionu, miasto od XIII w. O świetności Rudy świadczy 
grodzisko w Widoradzu oraz kościół parafialny z fragmentami architektury romańskiej. 



Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 

 

30 

 

• Spycimierz Spycimierz Spycimierz Spycimierz – to wieś połoŜona bardzo malowniczo, w dolinie rzeki Warty znana przede wszystkim 
z kobierców kwiatowych przygotowanych na uroczystość BoŜego Ciała; 

• WolbórzWolbórzWolbórzWolbórz – miasto biskupie z pięknym, barokowym złoŜeniem pałacowo-parkowym biskupów 
włocławskich. W Wolborzu urodził się Andrzej Frycz Modrzewski. 

• śarnówśarnówśarnówśarnów – w pobliŜu miasta znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko stoŜkowe, fragmenty 
architektury romańskiej w murach kościoła św. Mikołaja. 

• Inowłódz Inowłódz Inowłódz Inowłódz – znana przed II wojną światową miejscowość letniskowa. Zachował się romański 
kościół św. Idziego XVI-wieczny kościół parafialny, ruiny zamku kazimierzowskiego, zabytkowy 
układ urbanistyczny z synagogą (obecnie wykorzystywaną na cele handlowe). 

• PiątekPiątekPiątekPiątek – obecnie wieś z zachowanym układem urbanistycznym, gotycki – XV-wieczny kościół 
parafialny i drewniany kościół cmentarny. Środek Polski. 

• UjazdUjazdUjazdUjazd – zachował się układ urbanistyczny z dwoma rynkami, pałac z parkiem.  

• GidleGidleGidleGidle – wieś, w której w XVII w. osadzony został zakon dominikanów. Znane miejsce pątnicze 
z wczesnobarokową bazyliką dominikanów. 

• LutomierskLutomierskLutomierskLutomiersk – klasztor bernardynów oraz dwór na Nerem i rozplanowanie historycznego miasta. 

• WieluńWieluńWieluńWieluń – średniowieczny układa miasta z Bramą Krakowską, murami obronnymi  
i zespołami klasztornymi. 

• Ozorków Ozorków Ozorków Ozorków – historyczne centrum miasta z zespołem fabrycznym Schlösserów. 

• W Inowłodzu, Łęczycy, Opocznie. Piotrkowie Trybunalskim, Wieluniu zachowały się miejskie mury 
obronne.  

Na terenie województwa wyróŜnia się ok. 100 miejscowości historycznych. Zachowały się  
w nich fragmenty pozwalające w ich strukturze przestrzennej odkryć ślady lokacji średniowiecznej, relikty 
dawnych układów rozplanowania (jądro wczesnośredniowieczne i miasto lokacyjne). W wielu 
przypadkach ślady pierwotnych rozplanowań dotrwały do czasów współczesnych, w większości jednak 
miast elementy te czytelne są jedynie dla specjalistów. Miasta ucierpiały w wyniku działań wojennych. 
Współczesna zabudowa wciska się w historyczne centra zacierając pierwotny układ załoŜeń. Wymagania 
komunikacyjne powodują, Ŝe dawne rynki przekształca się w ronda. Postępująca obecnie wymiana 
substancji zabytkowej bez poszanowania charakteru i tradycji miejsca przyczynia się do niszczenia klimatu 
historycznych miast.  

2.3.4 Muzea 

Instytucje muzealne odgrywają istotną rolę w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu. Mogą 
równieŜ stać się podstawą rozwoju ruchu turystycznego związanego ze sztuką, historią czy etnografią.  

Muzea regionu łódzkiego, podobnie jak większość muzeów w Polsce, mogą poszczycić się dość 
ciekawymi zbiorami (choć brak wśród nich eksponatów o szczególnej wartości), które niestety 
eksponowane są często w sposób mało innowacyjny, a placówki zarządzane zgodnie z od lat utartym 
schematem. Zdarza się, Ŝe ciekawe wystawy, z braku stosownej promocji, mijają bez echa.  

W ostatnich latach obserwować moŜna korzystne zmiany w zarządzaniu, marketingu muzeów łódzkich, 
co przejawia się rozszerzaniem oferty muzeów równieŜ o dodatkowe atrakcje kulturalne – organizowane 
koncerty muzyczne, włączaniem się placówek w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, 
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organizowaniem przez placówki dodatkowych imprez kulturalnych lub podnoszących atrakcyjność 
wystaw. Najciekawszą ofertę tego typu od lat prezentuje Muzeum Historii Miasta ŁodziMuzeum Historii Miasta ŁodziMuzeum Historii Miasta ŁodziMuzeum Historii Miasta Łodzi – prowadzące 
impresariat przygotowujący spotkania z aktorami, organizujący benefisy i recitale.  

Na terenie województwa łódzkiego znajduje się pokaźna liczba placówek muzealnych  
o róŜnorodnym charakterze. Spośród niemal siedemdziesięciu placówek trzynaście znajduje się na terenie 
Łodzi. Placówki łódzkie są muzeami duŜymi o randze ponadregionalnej. Ich siedzibami są zabytkowe 
pałace, wille fabrykanckie z końca XIX w. i pocz. XX w. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje Muzeum Muzeum Muzeum Muzeum 
Sztuki,Sztuki,Sztuki,Sztuki, posiadające bogate zbiory sztuki nowoczesnej kolekcję grupy „a. r.”, ale równieŜ bogate zbiory 
sztuki nowoŜytnej polskiej i obcej.  

Inna charakterystyczną placówką jest Centralne Muzeum WłókiennictwaCentralne Muzeum WłókiennictwaCentralne Muzeum WłókiennictwaCentralne Muzeum Włókiennictwa, posiadające cenną kolekcję 
urządzeń tkackich i przędzalniczych oraz wspaniałą kolekcję tkanin tak przemysłowych ja i unikatowych. 
W muzeum odbywa się cyklicznie prestiŜowa impreza o randze międzynarodowej – Międzynarodowe 
Triennale Tkaniny, na której obejrzeć moŜna prace współczesnych twórców posługujących się metodą 
tkacką, z  ponad dwudziestu krajów,  

Inne muzea działające na terenie Łodzi to m.in.: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum 
Kinematografii, Muzeum Oświaty Łódzkiej, Muzeum Przyrodnicze UŁ, Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych, Muzeum Geologiczne, Muzeum KsiąŜki Artystycznej, Muzeum Archidiecezji 
Łódzkiej, Muzeum d. Zakładów I. Poznańskiego, Muzeum Zabawek. 

W pozostałych miejscowościach działają muzea regionalne i okręgowe. Są równieŜ muzea miejskie oraz 
małe placówki muzealne o róŜnej specjalności.  

Szczególne miejsce wśród nich zajmuje Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Podstawę 
zbiorów muzeum stanowi prywatna kolekcja J. Dunin-Borkowskiego – znanego krośniewickiego 
aptekarza-pasjonata.  

Muzea regionalne województwa zlokalizowane są z reguły w średniowiecznych zamkach, pałacach, 
dworach lub zabytkowych kamienicach i gromadzą zbiory dotyczące historii i kultury miast bądź 
najbliŜszych ich regionów. Ciekawe, czasami bardzo oryginalne zbiory, gromadzą niewielkie muzea 
specjalistyczne.  

Tabela 6  Zestawienie muzeów województwa wg funkcji i profilu 

Funkcja, profilFunkcja, profilFunkcja, profilFunkcja, profil    Miejscowości, naMiejscowości, naMiejscowości, naMiejscowości, nazwy muzeówzwy muzeówzwy muzeówzwy muzeów    

Muzea Muzea Muzea Muzea 
archeologiczne archeologiczne archeologiczne archeologiczne     

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, kaŜde z muzeów regionalnych posiada dział 
archeologiczny  

Muzea Muzea Muzea Muzea 
martyrologicznemartyrologicznemartyrologicznemartyrologiczne    

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

Muzeum Bitwy nad Bzurą oddział Muzeum Regionalnego w Kutnie 

Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich 

Muzea regionalne, Muzea regionalne, Muzea regionalne, Muzea regionalne, 
okręgowe, miejskieokręgowe, miejskieokręgowe, miejskieokręgowe, miejskie    

Muzeum regionalne w: Bełchatowie, Brzezinach, Głownie, Sieradzu, Kutnie, Łasku, Łęczycy, 
Łowiczu, Opocznie, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim Poddębicach, Rawie 
Mazowieckiej, Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim, Wieluniu, Zgierzu 

Muzea i kolekcje Muzea i kolekcje Muzea i kolekcje Muzea i kolekcje 
prywatneprywatneprywatneprywatne    

Muzeum w Chorkach, Muzeum Dominikanów w Gidlach, Społeczna Izba Historii Gorzkowic, 
Muzeum Guzika 
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Funkcja, profilFunkcja, profilFunkcja, profilFunkcja, profil    Miejscowości, naMiejscowości, naMiejscowości, naMiejscowości, nazwy muzeówzwy muzeówzwy muzeówzwy muzeów    

Muzea i galerie Muzea i galerie Muzea i galerie Muzea i galerie 
sztuki sztuki sztuki sztuki 
współczesnej, współczesnej, współczesnej, współczesnej, 
ludowejludowejludowejludowej    

Muzeum Sztuki w Łodzi 

Galeria Aleksego Matczaka w Idzikowicach (gm. Dalików) 

Zbiory Antoniego Rozumka – Kolonia Zamoście (gm. Dalików) 

Prywatne Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie 

Muzeum Parafialne w Widawie przy kościele pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego 

Muzeum Ludowe w Przedborzu 

Muzea Muzea Muzea Muzea 
specjalistycznespecjalistycznespecjalistycznespecjalistyczne    

Muzeum Miasta i Rzeki Warty w Warcie 

Muzeum Oświatowe im. Marii Konopnickiej w Bronowie 

Muzeum Wnętrz Dworskich w Tubądzinie i OŜarowie 

Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach 

Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie 

Muzeum przyrodnicze w Czastarach 

Dom rodzinny św. Faustyny w Głogowcu 

Skanseny Skanseny Skanseny Skanseny     Lipce Reymontowskie, Łowicz, Małrzyce, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Wilamów, 
Wieluń 

Źródło: Opracowanie własne PART SA 

Szczególne miejsce w krajobrazie kulturowym województwa zajmuje kultura ludowa, bardzo róŜnorodna, 
ze względu na występowanie kilku subregionów etnograficznych.  

Niezwykle waŜną funkcję w ofercie turystycznej regionu pełnią muzea etnograficzne oraz skanseny. Są 
one ciekawym sposobem prezentacji kultury na ekspozycjach plenerowych obiektów budownictwa 
wiejskiego. Na ich terenie bardzo często odbywają się równieŜ prezentacje tradycyjnych technik pracy. 
Na terenie województwa łódzkiego znajduje się kilkanaście takich ekspozycji. PołoŜone są one zarówno 
w większych miastach regionu (Łowicz, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki czy Wieluń), jak i w niewielkich 
miejscowościach (Lipce Reymontowskie, Maurzyce, Rogów czy Wilamów). Są to zarówno muzea 
państwowe, jak i zbiory prywatne. Największą grupę stanowią skanseny z ekspozycjami etnograficznymi 
(7 obiektów). Dwa pozostałe skanseny prezentują zabytkowy tabor kolejowy. Są to: 

Lipce ReymontowskieLipce ReymontowskieLipce ReymontowskieLipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie, pow. skierniewicki, , , , zagroda ludowa, Centrum 
Reymontowskie, Muzeum Mazowsza Zachodniego: budynki dawnego budownictwa zagrodowego liczące 
ponad 100 lat - mieszkalne (chałupy), budynek gospodarczy (obora), stodoła oraz spichlerz, dawna 
manufaktura włókiennicza rodziny Winklów. 

Łowicz:Łowicz:Łowicz:Łowicz: etnograficzna ekspozycja plenerowa przy Muzeum w Łowiczu: znajduje się tu biała chałupa z II 
poł. XVIII w. z budynkami gospodarczymi – oborą i lamusem, a takŜe zagroda zamknięta tzw. okólnik 
z poł. XIX w. Uzupełniają je sprzęty i narzędzia rolnicze oraz pojazdy uŜywane w tradycyjnym 
gospodarstwie wiejskim.  

Marzyce: Marzyce: Marzyce: Marzyce: gm.    Łowicz. Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego, ponad 30 obiektów architektury 
przede wszystkim z XIX w. z terenu dawnego Księstwa Łowickiego, odtworzone dwa układy ruralistyczne 
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– owalnicy i ulicówki, typowa dla regionu łowickiego zagroda zamknięta tzw. okólnik, kapliczki przydroŜne, 
kuźnia, karczma, piec chlebowy, wiatrak „koźlak”, szkoła, budynki związane ze straŜą poŜarną. 

Przedbórz:Przedbórz:Przedbórz:Przedbórz: Muzeum Ludowe w Przedborzu powstało w latach 80. XX w. Na jego ekspozycję na świeŜym 
powietrzu składają się podwórze wiejskie z wystawą narzędzi rolniczych, kuźnia  
i warsztat bednarski, izba ludowa. Muzeum jest niewielkie i zaliczane jest do piękniejszych placówek tego 
typu w Polsce.  

SieradzSieradzSieradzSieradz: Sieradzki Park Etnograficzny połoŜony w sąsiedztwie sieradzkiego „zamczyska” wkomponowany 
w krajobraz doliny Warty, obiekty – zagroda rzeźbiarza Szczepana Muchy  
z lat 50. XX w. ze wsi Szale z galerią jego prac, odtworzona wiejska zagroda sieradzka z XIX i XX w. 

Tomaszów MazowieckiTomaszów MazowieckiTomaszów MazowieckiTomaszów Mazowiecki: Muzeum Regionalne, Skansen Rzeki Pilicy. Muzeum Regionalne zgromadziło 
27000 eksponatów w działach arch., hist., sztuki i przyrody. Skansen Rzeki Pilicy (muzeum bez kapci) to 
przede wszystkim młyn wodny z elementami z XIX w., miniaturowe i ruchome modele młynów wodnych 
z dorzecza Pilicy i rekonstrukcje nieistniejących na rzece mostów, największa w Polsce kolekcja kamieni 
młyńskich (30 szt.) z nieistniejących juŜ nadpilicznych młynów, szkutnictwo i rybołówstwo ludowe (łodzie, 
kajaki, replika tratwy pilickiej), wyłowione z Pilicy pojazdy wojskowe z czasów II wojny światowej (unikaty 
nie tylko w skali kraju), kolekcja wag, kaszarnia i archiwalia, tzw. „małe muzeum Spały” (domek cara i 
brama z carskiego załoŜenia w Spale). 

UniejówUniejówUniejówUniejów – skansen ginącego rzemiosła to ekspozycja urządzeń połączona z prezentacją sposobu 
wykorzystania ich w ginących dziedzinach rzemiosła.  

Wilamów: Wilamów: Wilamów: Wilamów: gm.    Uniejów, pow. poddębicki. Muzeum Etnograficzne – prywatna kolekcja przedmiotów 
uŜywanych w dawnym gospodarstwie wiejskim oraz wyrobów związanych z rzemiosłem – tkactwem, 
ciesielstwem, rymarstwem. Zgromadzono tu równieŜ pojazdy konne oraz przedmioty związane z dawnym 
młynarstwem. Znajduje się tu takŜe murowany młyn oraz drewniany XIX-wieczny wiatrak koźlak 
przeniesiony ze wsi Zbylczyce. Kolekcja prywatna p. Filipa Tomaszewskiego. 

WieluńWieluńWieluńWieluń: skansen uli ekspozycja plenerowa przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej, składająca się z 10 uli 
kłodowych, unikatowa w skali województwa łódzkiego, własność Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 

Skanseny taboru kolejowego w SkierniewicachSkierniewicachSkierniewicachSkierniewicach, , , , Zduńskiej Woli, Rogowie, i Krośniewicach.Zduńskiej Woli, Rogowie, i Krośniewicach.Zduńskiej Woli, Rogowie, i Krośniewicach.Zduńskiej Woli, Rogowie, i Krośniewicach.  

Parowozownia w Skierniewicach Skierniewicach Skierniewicach Skierniewicach mieści się w XIX-wiecznym budynku. Na kolekcję składa się blisko 100 
sztuk taboru kolejowego.  

Zduńska Wola:Zduńska Wola:Zduńska Wola:Zduńska Wola: skansen lokomotyw to ekspozycja dawnych lokomotyw i urządzeń związanych z koleją. 
Prowadzi teŜ przewozy pasaŜerskie pociągiem turystycznym.  

Skanseny w RogowieRogowieRogowieRogowie i KrośniewicachKrośniewicachKrośniewicachKrośniewicach to dawne parowozownie wraz z budynkami pomocniczymi oraz 
tabor czynnych kolejek wąskotorowych.  

Bardzo pozytywną tendencją, z punktu widzenia wizerunku oraz atrakcyjności turystycznej, jest 
poszerzająca się w regionie oferta małych, prywatnych muzeów. Ich kolekcje mają najczęściej charakter 
zbiorów etnograficznych. Spośród tego typu placówek wymienić naleŜy: 

Sromów Sromów Sromów Sromów – Prywatne Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich. ZałoŜycielem muzeum jest Julian 
Brzozowski – rzeźbiarz ludowy. Na ekspozycję składają się rzeźby, pająki, wycinanki, obrazy, hafty.  
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Walory społeczneWalory społeczneWalory społeczneWalory społeczne    

Wśród walorów kulturowych szczególną rolę odgrywają walory społeczne, które dla potrzeb turystyki 
mogą stać się nie tylko inspiracją do tworzenia nowego produktu, ale są magnesem przyciągającym 
turystów, dla których unikalność miejsca ma często najwaŜniejsze znaczenie.  

Spośród walorów najczęściej wykorzystywanych przez turystykę na terenie regionu łódzkiego wymienić 
naleŜy: 

��  Legendy i wątki historyczne Legendy i wątki historyczne Legendy i wątki historyczne Legendy i wątki historyczne ----    legenda o diable Borucie, legenda na temat grodu Krakówek 
w Brzezinach, legenda na temat powstania miasta Pajęczna;        

��  Imprezy i wydarzenia kulturalneImprezy i wydarzenia kulturalneImprezy i wydarzenia kulturalneImprezy i wydarzenia kulturalne - Festiwal „Kolory Polski” wprowadzający idee zwiedzania obiektów 
historycznych z moŜliwością posłuchania w ich wnętrzach koncertów muzyki powaŜnej; latem 
organizowane coraz częściej w kościołach cykliczne koncerty muzyczne: w klasztorze w Łodzi – 
Łagiewnikach, w kościele w Grotnikach; doroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, 
pozwalające na eksponowanie ciekawych elementów kultury regionu; Festiwal Dialogu Czterech 
Kultur, odwołujący się do historii ziemi łódzkiej; festiwal „Camerimage”, dzięki któremu Łódź staje się 
na kilka dni centrum światowej sztuki filmowej; 

��  Sztuka współczesnaSztuka współczesnaSztuka współczesnaSztuka współczesna – najstarsze w Europie muzeum sztuki współczesnej powstało w Łodzi; do 
najbardziej znanych i prowokacyjnych grup twórców sztuki współczesnej w Polsce zalicza się grupę 
twórców „Łódź Kaliska”, załoŜoną w 1979 r. w Łodzi; jej członkowie tworzą m.in. fotografię 
inscenizowaną; grupa znana jest takŜe z prowokacyjnych happeningów, autorstwa manifestów, 
kierunków (w tym tzw. „Sztuki śenującej”), zakładania innych formacji np. tzw. "Kultury Zrzuty".  

��  Święta i związane z nimi obyczaje, tradycje społeczności lokalnej Święta i związane z nimi obyczaje, tradycje społeczności lokalnej Święta i związane z nimi obyczaje, tradycje społeczności lokalnej Święta i związane z nimi obyczaje, tradycje społeczności lokalnej ----    tradycyjne dywany z kwiatów na 
BoŜe Ciało w Spycimierzu, procesja BoŜego Ciała w strojach ludowych w Łowiczu; 

��  Interesujące fakty i ciekawostki dotyczące waŜnych i zInteresujące fakty i ciekawostki dotyczące waŜnych i zInteresujące fakty i ciekawostki dotyczące waŜnych i zInteresujące fakty i ciekawostki dotyczące waŜnych i znannannannanych postaciych postaciych postaciych postaci    historycznych:historycznych:historycznych:historycznych:         
• Władysław ReymontWładysław ReymontWładysław ReymontWładysław Reymont, który rozsławił Lipce Reymontowskie dzięki powieści „Chłopi”; na terenie gminy znajduje 

się Domek DróŜnika, w którym w latach 1888-1893 przebywał Władysław Reymont, 

• do zabytków Rawy Mazowieckiej zaliczany dom przy ul. Słowackiego, w którym niegdyś odpoczywał Napoleon Napoleon Napoleon Napoleon 
BonaparteBonaparteBonaparteBonaparte w trakcie jednej ze swych wypraw, 

• ostatnim z prymasów, który swój urząd sprawował ze Skierniewic był Ignacy KrasickiIgnacy KrasickiIgnacy KrasickiIgnacy Krasicki. To właśnie 
w Skierniewicach powstawały jego fraszki. Wydawał teŜ tu redagowaną przez siebie gazetę "Co tydzień", 

• Skierniewice były takŜe miejscem spotkania trzech cesarzy. W pałacu naleŜącym wtedy do cara Rosji spotkali 
się w 1884 roku car Aleksander III, Cesarz Austrii car Aleksander III, Cesarz Austrii car Aleksander III, Cesarz Austrii car Aleksander III, Cesarz Austrii –––– Franciszek, Józef I i cesarz Niemiec  Franciszek, Józef I i cesarz Niemiec  Franciszek, Józef I i cesarz Niemiec  Franciszek, Józef I i cesarz Niemiec –––– Wilhelm I Wilhelm I Wilhelm I Wilhelm I. Prowadzili 
tam rozmowy dotyczące przyszłości Polski, będącej pod zaborami, 

• pałac pocztowy w Kutnie, zwany takŜe pałacem saskim jest pałacem podróŜnym króla Augusta III króla Augusta III króla Augusta III króla Augusta III na drodze z 
Warszawy do Drezna. Budynek pochodzi z XVIII w. Obecnie zniszczony przez poŜar z 2003 r., 

• w Zduńskiej Woli znajduje się dom urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbegośw. Maksymiliana Marii Kolbegośw. Maksymiliana Marii Kolbegośw. Maksymiliana Marii Kolbego – obecnie Muzeum Maksymiliana 
Marii Kolbego, 

• w Krośniewicach znajduje się dom urodzin gen. Andersagen. Andersagen. Andersagen. Andersa, a takŜe pałac Rembielińskiego, 

• Walewice, Gierałty, Skierniewice, Kiernozia – to miejscowości, w których prawdopodobnie przebywał Napoleon 
I na ziemi łódzkiej, 

• w pałacu w Sokolnikach zatrzymywał się król saski Fryderyk August IIIFryderyk August IIIFryderyk August IIIFryderyk August III, 

• obiekty w Spale – zabudowania i ich pozostałości naleŜały do carów Rosji. Później siedziba rezydencji 
Prezydenta RP, w której często gościł Ignacy MościckiIgnacy MościckiIgnacy MościckiIgnacy Mościcki;  
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��  Elementy historycznoElementy historycznoElementy historycznoElementy historyczno----społecznespołecznespołecznespołeczne – bractwa rycerskie – coraz częściej na terenie województwa 
organizowane są pokazy walk i turnieje rycerskie. Stałym miejscem takich spotkań są zamki 
w Uniejowie i Łęczycy; 

��  Elementy etnograficzneElementy etnograficzneElementy etnograficzneElementy etnograficzne – wycinkarstwo: Łowicz, Witonia (gm. Witonia); rzeźba: m. Łęczyca, Witonia 
(gm. Witonia), Piątek (gm. Piątek), Karkosy (gm. Łęczyca), garncarstwo w Bolimowie, tkactwo 
i hafciarstwo w Łowiczu. 

RóŜnorodność kulturowa regionu miała takŜe istotny wpływ na rozwój takich dziedzin Ŝycia jak nauka 
i kultura, w tym znalazła swoje odbicie w literaturze, teatrze, filmie, malarstwie, modzie czy architekturze. 
Wiele wybitnych postaci historycznych i współczesnych pochodzi lub jest związanych z regionem łódzkim. 
Jest to bez wątpienia istotna wartość wpływająca na moŜliwości kreowania wizerunku regionu, w tym 
budowania pozytywnych skojarzeń z wiodącymi obszarami rozwoju oferty turystycznej.  

Tabela 7  Zestawienie wybranych postaci historycznych oraz współczesnych waŜnych dla 
kształtowania  wizerunku województwa łódzkiego 

Postacie wg wybranych tematów Postacie wg wybranych tematów Postacie wg wybranych tematów Postacie wg wybranych tematów     

Historyczne dzieje regionu Historyczne dzieje regionu Historyczne dzieje regionu Historyczne dzieje regionu 
i Polski:i Polski:i Polski:i Polski:    

Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Jan Długosz, Jan 
Łaski, Andrzej Frycz Modrzewski, Maciej Stryjkowski, Jan Chryzostom Pasek, 
Ignacy Krasicki, Maria Walewska (wielka miłość Napoleona Bonaparte), 
Władysław Grabski, mjr Henryk Dobrzański „Hubal”, Karl Dedecius, Jan Karski, 
Gen. Władysław Anders 

Święci:Święci:Święci:Święci:    św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Faustyna Kowalska 

Literatura:Literatura:Literatura:Literatura:    

    

Władysław Reymont, Maria Konopnicka, Julian Tuwim, Jarosław 
Iwaszkiewicz, Jan Izydor Sztaudynger 

Naukowcy:Naukowcy:Naukowcy:Naukowcy:    

    

Romuald Cebertowicz, Antoni Bolesław Dobrowolski, Jan Dylik, Konrad 
JaŜdŜewski, Oskar Lange, Jakub Mowszowicz, Stefania Skwarczyńska, 
Ary Sternfeld 

Świat filmu:Świat filmu:Świat filmu:Świat filmu:    

    

Eduard Vortheil (pionier polskiej kinematografii), aktorzy: Jan Machulski, 
Stanisław Mikulski, Pola Raksa, Leon Niemczyk, reŜyserzy: Andrzej 
i Janusz Kondratiukowie, Roman Polański, David Lynch 

Muzycy, kompozytorzy, Muzycy, kompozytorzy, Muzycy, kompozytorzy, Muzycy, kompozytorzy, 
wirtuozi:wirtuozi:wirtuozi:wirtuozi:    

Artur Rubinstein, Aleksander Tansman, GraŜyna Bacewicz, Kiejstut 
Bacewicz 

Teatr:Teatr:Teatr:Teatr:    

    

Kazimierz Dejmek, Karol Adwentowicz, Aleksander Zelwerowicz, Stefan 
Jaracz, Leon Schiller, Feliks Parnell, Eugeniusz Bodo, Jadwiga 
Andrzejewska, Ludwik Benoit 

Sztuka:Sztuka:Sztuka:Sztuka:    

    

Henryk Siemiradzki, Józef Chełmoński, Józef Rapacki, Jan Szulc, 
Maurycy Trębacz, Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro-Strzemińska, 
Grupa Łódź Kaliska w składzie: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, 
Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Makary (Andrzej Wielogórski) 

Sportowcy:Sportowcy:Sportowcy:Sportowcy:    Włodzimierz Smolarek, Artur Partyka, Teresa Ciepły, Grzegorz Filipowski, 
Dorota i Mariusz Siódek, Jadwiga Wajsówna, Maria Kwaśniewska-
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Postacie wg wybranych tematów Postacie wg wybranych tematów Postacie wg wybranych tematów Postacie wg wybranych tematów     

Malaszewska, Mieczysław Nowicki 

Rozrywka: Rozrywka: Rozrywka: Rozrywka:     

    

Michał Urbaniak, Włodzimierz Korcz, Henryk Debich, Michał Wiśniewski 
(Ich Troje), Tatiana Okupnik (Blue CAFE) 

Architektura Architektura Architektura Architektura 
wwwwspółczesna:spółczesna:spółczesna:spółczesna:    

Daniel Libeskind 

Style Ŝycia:Style Ŝycia:Style Ŝycia:Style Ŝycia:    Antoni Cierplikowski – fryzjer-stylista 

 

2.3.5 Cykliczne imprezy o charakterze kulturalnym 

Na obszarze województwa organizowane są cykliczne imprezy zarówno o charakterze ludowym, podczas 
których moŜna się zetknąć z „Ŝywym folklorem”, jak równieŜ festiwale kształtujące kulturalny wizerunek 
regionu. 

Imprezy o charakterze folklorystycznym mają zazwyczaj charakter lokalny (przykładowo: Jarmark Łowicki, 
Łowickie Granie, Noc Świętojańska w Uniejowie, Wesele Lipieckie w Lipcach Reymontowskich, Biesiada 
po Sieradzku w Sieradzu), nieliczne zaś regionalny (doŜynki w Spale, Jarmark Wojewódzki w Łodzi). 

Na terenie województwa łódzkiego odbywa się teŜ wiele imprez, które podzielić moŜna ze względu na 
rangę wydarzeń. W kalendarzu województwa widnieją więc: 

��  imprezy o randze międzynarodowej 
• Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi 

• Łódź Biennale 

• Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage” w Łodzi 

• Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana w Łodzi 

• Explorer Festiwal w Łodzi  

• Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi  

• Międzynarodowy Festiwal Fotografii „Fotofestiwal" w Łodzi  

• Spotkania Baletowe w Łodzi 

• Festiwal „Rawska Noc Bluesowa” 

• Międzynarodowy Festiwal Organowy im. J. S. Bacha w Łowiczu 

��  imprezy o randze krajowej m.in.:  
• Letnie Koncerty Festiwalowe w Zelowie 

• Festiwal Zwiastunów Filmowych na zamku w Łęczycy  

• turnieje rycerskie w Łęczycy i Uniejowie 

• Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi  

• Ogólnopolskie DoŜynki Ogrodnicze - Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach 
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• Festiwal w Krajobrazie w Inowłodzu, 

��  imprezy o randze regionalnej m.in.:  
• Dzień Reymonta w Łodzi i w Lipcach Reymontowskich 

• Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 

• Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina „Kolory Polski” 

• Jarmark Wojewódzki. 

Swoje specyficzne regionalne święta mają równieŜ poszczególne powiaty. Wyjątkowo ciekawie 
prezentuje się powiat sieradzkipowiat sieradzkipowiat sieradzkipowiat sieradzki. Na jego terenie działają liczne zespoły folklorystyczne: taneczne, 
śpiewacze i obrzędowe, takie jak np. Pieśni i Tańca „Sieradzanie", zespół obrzędowy „Chojne", kapele 
ludowe i podwórkowe oraz znani w kraju i zagranicą ludowi artyści, rzeźbiarze. 

Odbywają się koncerty muzyki dawnej i współczesnej, jak: „Festiwal Muzyki Dworskiej  
i Salonowej" w Tubądzinie, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu", czy "Muzyczne Spotkania 
Podwórkowe" w Warcie, Festiwal Piosenki i Spotkania Rodzin Muzykujących w Złoczewie, Ogólnopolski 
Festiwal Poezji Śpiewanej „Dopóki jestem, uśmiechem, słowem, gestem" w Sieradzu. 

W Rawie MazowieckiejRawie MazowieckiejRawie MazowieckiejRawie Mazowieckiej organizowany jest Turniej Skarbu Kwarcianego    przez Brać Herbową Ziemi 
Rawskiej. Turniej Łuczniczy i Bojowy Szabli – gry i zabawy plebejskie dla publiczności i rycerstwa, pokazy 
i scenki w wykonaniu Bractw Rycerskich, Turniej Kusznicy. 

W Piotrkowie TrybunalskimPiotrkowie TrybunalskimPiotrkowie TrybunalskimPiotrkowie Trybunalskim odbywają się: Festiwal Kabaretowy –Trybunały Kabaretowe, Dni Muzyki 
Kameralnej - organizowane w zabytkowej siedzibie Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 
Międzynarodowe Spotkania Rzeźbiarzy – SkrzyŜowania. 

KutnoKutnoKutnoKutno znane jest ze Święta RóŜy  znane jest ze Święta RóŜy  znane jest ze Święta RóŜy  znane jest ze Święta RóŜy ----    cyklicznej imprezy kulturalnej organizowanej przez Kutnowski Dom 
Kultury. Głównym elementem imprezy była wystawa róŜ pochodzących z plantacji kutnowskich 
hodowców.  

2.3.6 Wnioski 

Główne cechy walorów regionu: Główne cechy walorów regionu: Główne cechy walorów regionu: Główne cechy walorów regionu:     

� Bogactwo reprezentowanych obiektów naleŜących do najstarszych przykładów architektury 
romańskiej w Polsce; 

� Ciekawe przykłady sztuki sakralnej, reprezentującej wszystkie style architektoniczne począwszy od 
romańskiej archikolegiaty w Tumie; 

� Znakomite przykłady architektury sakralnej drewnianej ze wspaniałymi polichromowanymi 
kościołami w Grębieniu, Boguszycach; 

� Barwny pejzaŜ architektoniczny regionu reprezentowany przez zamki, dwory, pałace prezentujący 
style od romańskiego aŜ po modernizm; 

� Bogate i zróŜnicowane zasoby regionu w parki i ogrody botaniczne, arboreta, palmiarnie; 

� MariaŜ kultury z naturą – wiele siedzib dworskich i pałacowych znajduje się  
w zespołach z parkami, lasami; 

� Bogato reprezentowany jest zbiór budowli obronnych – zamki i ruiny zamków, twierdze, 
umocnienia. 
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TreTreTreTrendy i tendencje w regionie:ndy i tendencje w regionie:ndy i tendencje w regionie:ndy i tendencje w regionie:    

Do pozytywnych tendencji związanych z zachowaniem zasobów kulturowych, z punktu widzenia rozwoju 
turystyki w regionie, naleŜy zaliczyć proces przejmowania przez prywatnych inwestorów obiektów 
zabytkowych i przekształcania ich (dworów, pałaców, zamków, folwarków) na obiekty turystyczne, w tym 
często o funkcji ośrodków szkoleniowo-konferencyjnych, hotelowych.  

ZauwaŜalne jest, Ŝe wśród miłośników regionu wykształciła się swoista moda na odwiedzanie nowo 
restaurowanych obiektów. Niewątpliwie na jej kształtowanie ma wpływ umiejętnie prowadzona promocja 
takich miejsc.  

Mimo starań wiele cennych obiektów kultury nadal nie doczekało się remontu. NaleŜą do nich między 
innymi drewniane, wiejskie kościoły, które mimo wielu starań słuŜb konserwatorskich, nadal 
systematycznie zastępowane są przez obiekty murowane, najczęściej o przeciętnej architekturze.  

Główne tendencje, jakie obserwuje się w regionie w zakresie wykorzystania i zarządzania walorami 
kultury, to: 

��  Przywiązywanie duŜej wagi do rozwoju ciekawej oferty kulturalnej wokół atrakcyjnych miejsc: turnieje 
rycerskie na zamkach w Uniejowie, Łęczycy, Rawie Mazowieckiej, festiwal Kolory Polski;  

��  Poszerzanie promocji ciekawych, regionalnych wystaw, wyjście z promocją poza społeczność lokalną; 

��  Planowanie strategiczne na poziomie gminy i regionu w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem 
kulturowym; 

��  Podporządkowanie kierunku działań lokalnych władz myśleniu strategicznemu  
z dalekosięŜną perspektywą konieczności zachowania dóbr kultury dla potencjalnego turysty; 

��  Podejmowanie prób uzyskania dofinansowania z UE na ochronę dóbr kultury  
i poszerzenie oferty turystycznej;  

��  Planowanie działań międzygminnych w celu ochrony wspólnego dobra kultury – kolejka wąskotorowa 
w Krośniewicach; 

��  Dziedzictwo przeszłości odgrywa współcześnie decydującą rolę nie tylko w rozwoju społecznym, ale i 
gospodarczym. Dlatego teŜ budowanie toŜsamości regionalnej, wzmacnianie zaplecza 
instytucjonalnego, jak równieŜ rozwój róŜnorodnej oferty kulturalnej powinny stać się waŜną sferą 
inwestycji regionu łódzkiego. Działania powinny zmierzać takŜe do poszerzenia i podniesienia poziomu 
oferty kulturalnej, podniesienia jej prestiŜu oraz wypracowania specyficznego dla regionu produktu 
kulturowego. 

2.3.7 Ocena walorów kulturowych regionu 

Podsumowując analizę walorów kulturowych województwa łódzkiego, dokonano oceny  
w rozbiciu na kilkanaście elementów istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki: 

��  Potencjał i ranga walorów kulturowychPotencjał i ranga walorów kulturowychPotencjał i ranga walorów kulturowychPotencjał i ranga walorów kulturowych – średni na tle Polski; 

��  Unikalność walorówUnikalność walorówUnikalność walorówUnikalność walorów – istnieje w regionie grupa atrakcji niepowtarzalnych,  
o znaczącej atrakcyjności turystycznej;  

��  Jakość niematerialnaJakość niematerialnaJakość niematerialnaJakość niematerialna – klimat i atmosfera miejsca – rosnąca kreatywność  
i aktywność ludzi w kreowaniu nowych atrakcji turystycznych buduje silne strony regionu; 
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��  DostępnośćDostępnośćDostępnośćDostępność – nadal występują bariery w dostępności obiektów kulturowych  
w wymiarze czasowym jak i „fizycznym” – brak  udogodnień dla osób niepełnosprawnych; 

��  Stan techniczny obiektów kulturowychStan techniczny obiektów kulturowychStan techniczny obiektów kulturowychStan techniczny obiektów kulturowych – poprawia się, jednak jest nadal niezadowalający (średni); 

��  Informacja iInformacja iInformacja iInformacja i oznakowanie atrakcji oznakowanie atrakcji oznakowanie atrakcji oznakowanie atrakcji – bardzo często niewystarczające; 

��  Zarządzanie atrakcjamiZarządzanie atrakcjamiZarządzanie atrakcjamiZarządzanie atrakcjami – brak menedŜerskich kadr zarządzających dobrami kultury w sposób 
nowoczesny; 

��  Marketing atrakcjiMarketing atrakcjiMarketing atrakcjiMarketing atrakcji – bardzo często niewystarczający; 

��  OŜywianie atrakcji, zabytkówOŜywianie atrakcji, zabytkówOŜywianie atrakcji, zabytkówOŜywianie atrakcji, zabytków – obserwuje się tendencję znacznego poszerzenia oferty turystycznej; 

��  Obsługa (jakość, standard)Obsługa (jakość, standard)Obsługa (jakość, standard)Obsługa (jakość, standard) – obserwuje się tendencję poprawy obsługi, szczególnie  
w muzeach; 

��  MoŜliwe do wykorzystania istniejące waloryMoŜliwe do wykorzystania istniejące waloryMoŜliwe do wykorzystania istniejące waloryMoŜliwe do wykorzystania istniejące walory – w regionie istnieje jeszcze bardzo wiele 
niezagospodarowanych, popadających w ruinę, obiektów kultury (szczególnie istotne byłoby podjęcie 
szybkich kroków w celu ratowania budownictwa drewnianego w tym równieŜ budynków przemysłu 
wiejskiego (młynów, wiatraków); 

��  Innowacyjność ekspozycji, formy prezentacji walorów, dodatkoInnowacyjność ekspozycji, formy prezentacji walorów, dodatkoInnowacyjność ekspozycji, formy prezentacji walorów, dodatkoInnowacyjność ekspozycji, formy prezentacji walorów, dodatkowa ofertawa ofertawa ofertawa oferta – ciekawa oferta imprez 
w regionie, choć rzadko przyciąga turystów. 

Wnioski z analizyWnioski z analizyWnioski z analizyWnioski z analizy    

Województwo łódzkie dysponuje duŜym potencjałem kulturalnym ze względu na swoją wielokulturowąwielokulturowąwielokulturowąwielokulturową 
i wielonarodowościowąwielonarodowościowąwielonarodowościowąwielonarodowościową przeszłość. MoŜe poszczycić się bogatymi zbiorami dziedzictwa kulturowego 
w skali regionu i kraju. W Łodzi występują obiekty świeckie, sakralne, zabytki architektoniczne, 
poprzemysłowe oraz unikatowe kompleksy urbanistyczne, obejmujące XIX-wieczne obiekty produkcyjne, 
pałace właścicieli wraz z otaczającymi parkami, domy zamieszkiwane przez robotników oraz obiekty 
towarzyszące, tj. szpitale, kościoły, szkoły. 

� Walory kulturowe województwa łódzkiego naleŜą do jednych z najistotniejszych elementów 
budujących atrakcyjność turystyczną regionu. Nie są one jednak w odpowiednim stopniu 
zagospodarowane i zarządzane tak, aby tworzyć systemy powstawania dobrze ukierunkowanych 
(na konkretnego odbiorcę) produktów turystycznych. Walory tkwiące w dziedzictwie kulturowym 
regionu niewątpliwie są wystarczające, by region był bardzo atrakcyjny turystycznie; 

� Region posiada wiele elementów dziedzictwa, które mogą stać się podstawą dla tworzenia 
produktów turystyki , np. pakietów weekendowych; 

� ZauwaŜalny jest wzrost aktywności społeczności lokalnych do tworzenia atrakcyjnych ofert 
turystycznych i imprez promujących produkty regionalne oraz podtrzymywania lokalnych tradycji, 
obrzędów ludowych i religijnych; 

� Na terenie województwa odbywają się równieŜ liczne imprezy i festiwale, wykorzystujące 
istniejące walory kulturowe. Mogą one stać się podstawą do budowania kulturowej toŜsamości 
regionu; 

� Na walory środowiska kulturowego w województwie składają się połączone wartości środowiska 
przyrodniczego i kulturowego; 

� Zły stan techniczny wielu obiektów zabytkowych, postępująca degradacja obiektów zabytkowych, 
nadmierna ich eksploatacja i niedostosowanie sposobu uŜytkowania do charakteru zabytku. 
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Częstym problemem w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych jest nieuregulowany stan ich 
własności; 

� Brak dostatecznej wiedzy mieszkańców o unikatowych i cennych zasobach kulturowych 
województwa łódzkiego; 

� Zbyt małe wykorzystanie obiektów i obszarów zabytkowych na cele turystyczne  
i kulturalne; 

� Znikoma edukacja regionalna w szkołach, brak programów wpływających na budowanie silnej 
toŜsamości regionalnej; 

� Niewystarczająca baza turystyczna oraz brak w zintegrowanej informacji w zakresie środowiska 
przyrodniczego i kulturowego w powiązaniu z turystyką; 

� Przez teren województwa przebiegają turystyczne szlaki kulturowe o zasięgu europejskim 
i krajowym: europejskie szlaki historyczne (Szlak Romański, Szlak Cysterski, Szlak Bursztynowy, 
Szlak Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej). Jednak ich wykorzystanie dla celów turystycznych jest 
niedostateczne ze względu na słabą integrację regionalną oraz ponadregionalną, brak realizacji 
postulatu „turystyki bez granic”; 

� Brak systemu zarządzania jakością w muzeach. Poziom i standard usług jest bardzo róŜny i zaleŜy 
od wielkości dotacji oraz stopnia przygotowania i aktywności osób zarządzających placówkami; 

� Brak systemu szkoleń z zakresu marketingu oraz zarządzania atrakcjami; 

� WaŜnym elementem jest równieŜ odpowiednia promocja i informacja w zakresie turystyki. 
Szczególnie istotne jest wykształcenie i rozpropagowanie regionalnego produktu turystycznego 
poza granicami regionu. JednakŜe znaczący element stanowi teŜ stworzenie kompleksowego 
systemu informacyjnego, zarówno w wersji elektronicznej, jak i w terenie; 

� Zbyt mała skala kompleksowych działań informacyjnych oraz wspierających nie wpływa korzystnie 
na rozwój potencjału kulturalnego oraz identyfikację marki produktów kulturalnych w regionie; 

� Niewykorzystanie potencjału walorów kulturowych małych miasteczek historycznych regionu; 

� Słaba oznakowanie głównych atrakcji kulturowych. 

Rekomendacje: Rekomendacje: Rekomendacje: Rekomendacje:     

��  Wskazane jest moŜliwie szerokie wspieranie procesów rewitalizacji obiektów atrakcyjnych 
turystycznie w regionie; 

��  Wzmocnienie promocji ponadregionalnych szlaków kulturowych przebiegających przez teren 
województwa;  

��  Wskazane jest wykorzystanie moŜliwości łączenia oferty turystyki przyrodniczej z turystyką kulturową 
i edukacyjną; 

��  Wskazana jest poprawa atrakcyjności prezentacji ekspozycji muzealnych oraz poszerzenie oferty dla 
poszczególnych grup zwiedzających; 

��  Wskazane jest prowadzenie systematycznych szkoleń menedŜerskich dla zarządzających 
dziedzictwem kulturowym; 

��  Wskazane jest budowanie szerokich systemów partnerskich ponadlokalnych w celu  
przygotowywania oferty „dla turystyki bez granic”, a takŜe ich wspólnej promocji; 



Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 

 

41 

 

��  Wskazane jest wspieranie działań społeczności lokalnych podejmowanych w celu uzyskania wsparcia 
finansowego działań związanych z ochroną zabytków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 

��  Wskazane jest działanie w celu aktywizacji społeczności lokalnych dla pełniejszego wykorzystania 
zabytków dla celów turystyki i kultury; 

��  Wskazane jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu promocji walorów środowiska 
kulturowego; 

��  Wskazane jest podniesienie edukacji szkolnej związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym; 

��  Wskazane jest działanie w celu podniesienia akceptacji społecznej dla potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o istniejące zasoby kulturowe;  

��  Wskazane jest działanie w celu zachęcenia podmiotów prywatnych do inwestowania 
w rewaloryzację obiektów dziedzictwa kulturowego; 

��  Wskazane jest zacieśnienie współpracy władz gmin i władz województwa dla rozwoju promocji 
turystyki na terenie województwa; 

��  Wskazane jest systematyczne opracowywanie programów rewitalizacji układów urbanistycznych 
i ruralistycznych, biorących pod uwagę moŜliwość tworzenia w ośrodkach tych nowych produktów 
turystycznych; 

��  Wskazane jest wspieranie społeczności lokalnych i osób prywatnych w celu tworzenia i aktywizacji 
małych muzeów, galerii, ośrodków twórczych. 

2.4 Dostępność komunikacyjna 

Dostępność komunikacyjna odgrywa duŜą rolę w ocenie atrakcyjności, zarówno gospodarczej, jak 
i turystycznej danego miejsca czy regionu. Ma ona wpływ zarówno na rodzaj i liczbę inwestycji, 
moŜliwości dojazdu do nawet najmniejszych miejscowości, jak i odwiedzenia interesujących miejsc 
regionu.  

Transport drogowyTransport drogowyTransport drogowyTransport drogowy    

DuŜym walorem województwa łódzkiego jest jego centralne połoŜenie, na skrzyŜowaniu autostrad 
i magistrali kolejowych. W odległości poniŜej 300 km od Łodzi usytuowanych jest siedem duŜych polskich 
aglomeracji: Warszawa, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Lublin. W promieniu 500-600 
km od Łodzi leŜą między innymi Berlin, Praga, Wiedeń, Bratysława, Budapeszt, Lwów, Mińsk i Wilno. 

Przez województwo łódzkie przebiegają dwa, spośród czterech, paneuropejskie korytarze transportowe. 
Są to: 

• Korytarz II  Berlin –  Warszawa –  Mińsk – Moskwa 

• Korytarz IV  Gdańsk –  Łódź (Warszawa) –  Katowice –  Ostrawa/Bratysława 

Do głównych dróg województwa naleŜą: 

• Droga krajowa nr 1(E-75) północ- południe (Gdańsk – Katowice), 

• Droga krajowa nr 2 (E-30) wschód-zachód (Berlin – Poznań – Warszawa –  Moskwa), 

• Droga krajowa nr 14 (E-67) południowy-zachód północny-wschód (Wrocław –  Warszawa) 



Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 

 

42 

 

• Autostrada A-2 (Berlin – Poznań – Warszawa – Moskwa). 

Do najwaŜniejszych inwestycji drogowych realizowanych w województwie łódzkim naleŜą obecnie:  

• autostrada A-1 Północ-Południe (Gdańsk-Katowice) 

• droga ekspresowa S-8 (Wrocław-Warszawa) 

• droga ekspresowa S-14 (zachodnia część obwodnicy łodzi, całość utworzona w średnim 
promieniu 20-30 km od centrum miasta, z dróg A-1, A-2, S-14 oraz S-8). 

Tabela 8  Sieć dróg publicznych tego obszaru stanowią drogi krajowe i wojewódzkie 

Rodzaj drogiRodzaj drogiRodzaj drogiRodzaj drogi    LiczbaLiczbaLiczbaLiczba    DługośćDługośćDługośćDługość    

krajowe 16 1211,4 km 

wojewódzkie 41 1153,1 km 

Układ i relacja dróg w województwie łódzkim wskazuje, iŜ województwo ma dobrą sieć połączeń z innymi 
jednostkami osadniczymi, jak i gospodarczymi kraju. Ogólna gęstość sieci drogowej woj. łódzkiego nie 
odbiega od średniej krajowej, jednak głębsza analiza wskazuje na bardzo nierównomierne rozłoŜenie siatki 
dróg. Najsłabiej pod tym względem rozwinięte są pow. opoczyński i poddębicki (40-50 km dróg na 100 
km2). Najlepiej rozbudowana sieć dróg znajduje się w pow. kutnowskim, miastach Łódź i Piotrków 
Trybunalski. 

Niestety w przewaŜającej większości drogi województwa mają bardzo zły stan techniczny. Zniszczone 
nawierzchnie, nie wytrzymujące intensywnej eksploatacji, szczególnie przez samochody cięŜarowe, to 
obecnie największy problem w województwie.  
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Mapa 3  Istniejący układ drogowy województwa łódzkiego 

 
Źródło: z „Planu Zagospodarowania Przestrzennego woj. łódzkiego”, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi 

Brak obwodnic powoduje ponadto spory ruch tranzytowy przez centra miast województwa. Układ 
drogowy nie ma jednak szybkich i sprawnych połączeń z bardziej odległymi ośrodkami w kraju i Europie. 

W przypadku transportu publicznego, PKS Łódź obsługuje zarówno linie krajowe, jak  
i międzynarodowe. Transport zagraniczny obejmuje miedzy innymi takie kierunki, jak: Austria, Belgia, 
Chorwacja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Rosja, Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania (rozkład obejmuje 
wszystkich przewoźników).  

PKS Łódź ma w rozkładzie jazdy (odjazdy z Dworca Centralnego) połączenia autobusowe do 75 
miejscowości, w tym do Bydgoszczy, Częstochowy, Katowic, Koszalina, Krakowa, Lublina, Opoczna czy 
Opola. Dzięki temu w duŜej mierze ułatwione jest przemieszczanie się ludności.  

Komunikację miejską Łodzi stanowi 71 linii autobusowych, w tym 7 nocnych i 19 linii tramwajowych 
(4 regionalne).  

Transport kolejowyTransport kolejowyTransport kolejowyTransport kolejowy    

Województwo łódzkie wraz z Łodzią, pomimo centralnego połoŜenia i dobrze rozwiniętego wcześniej 
ośrodka przemysłowego, ma stosunkowo słabo rozwiniętą sieć kolejową. Co waŜniejsze, przez stolicę 
regionu nie przebiega Ŝadna z waŜnych magistralnych linii kolejowych. Łódź ma jedynie dwa 
bezpośrednie, międzynarodowe połączenia kolejowe: z Berlinem i Kijowem. NajwaŜniejsze trasy kolejowe 
przebiegają: 

• na północ od Łodzi, przez Kutno (E-20 Warszawa – Kutno – Poznań) 
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• na wschód od Łodzi, przez Opoczno (E-65 Warszawa – Kraków) 

• na zachód od Łodzi, przez Zduńską Wolę (CE-65 Gdańsk – Warszawa – Brno). 

Mapa 4   Istniejąca sieć kolejowa województwa łódzkiego 

 
Źródło: z „Planu Zagospodarowania Przestrzennego woj. łódzkiego”, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi 

W rozkładzie jazdy na rok 2007 dla Łodzi widnieje 81 połączeń, wliczając w to pociągi sezonowe. Dla 
porównania tylko między godziną 6.00 a 7.00 rano z Helsinek odjeŜdŜają 62 pociągi, z Birmingham – 36, 
z Frankfurtu nad Menem – około 120, a z czeskiej Pragi – 24. Centralna Magistrala Kolejowa, tzw. 
Wiedeńska: Warszawa – Koluszki –  Katowice w znacznej części nie spełnia wystarczających 
parametrów, aby mogły na niej kursować pociągi o  podwyŜszonych prędkościach 160–200 km/h. Przez 
Łódź, trzecie, co do wielkości miasto w kraju, nie kursuje Ŝaden pociąg Inter i Euro-City.  

Tabela 9  Wykaz bezpośrednich połączeń kolejowych pomiędzy wybranymi stacjami w woj. łódzkim i 
miastami na terenie kraju 

StacjaStacjaStacjaStacja    Połączenia Połączenia Połączenia Połączenia     

Koluszki Skierniewice, Warszawa, Częstochowa, Bielsko-Biała, Katowice, Opole, 
Wrocław, Białystok, Suwałki 

Kutno Warszawa, Skierniewice, Toruń, Poznań, Gdynia, Łódź, Zielona Góra, Hel, 
Białystok, Wrocław, Lublin, Świnoujście, Bydgoszcz, Berlin, Kołobrzeg, 
Katowice, Łowicz, Szczecin, Kostrzyn, Kraków, Chełm 

Opoczno Łódź, SkarŜysko-Kamienna, Tomaszów Mazowiecki 

Piotrków Trybunalski Radomsko, Kielce, Częstochowa, Łódź, Warszawa, Kraków, Koluszki, Gdynia, 
Wrocław, Olsztyn, Suwałki, Bielsko-Biała, Katowice, Racibórz, Białystok, 
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StacjaStacjaStacjaStacja    Połączenia Połączenia Połączenia Połączenia     

Gliwice, Kutno, Słupsk 

Poddębice Toruń, Katowice, Zduńska Wola, Inowrocław, Gdynia 

Sieradz Warszawa, Poznań, Łódź, Szczecin, Przemyśl, Wrocław, Jelenia Góra, 
Ostrów Wlkp., Zgorzelec, Leszno 

Skierniewice Warszawa, Łódź, Tłuszcz, Wrocław, Koluszki, Łowicz, Jelenia Góra, Bielsko-
Biała, Kutno, Olsztyn, Mińsk Mazowiecki, Częstochowa, Suwałki, Racibórz, 
Zgorzelec, Siedlce, Gliwice, Ostrów Wlkp., Dęblin, Białystok, Tomaszów 
Mazowiecki, Poznań 

Tomaszów Mazowiecki Łódź, Koluszki, Lublin, Poznań, SkarŜysko-Kamienna, Drzewica, Opoczno. 

Zduńska Wola Łódź, Warszawa, Szczecin, Sieradz, Toruń, Poznań, Katowice, Przemyśl, 
Wrocław, Inowrocław, Jelenia Góra, Ostrów Wlkp., Herby Stare, Chorzew 
Siemkowice, Zgorzelec, Leszno 

Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie rozkładu jazdy PKP 

Transport lotniczyTransport lotniczyTransport lotniczyTransport lotniczy    

W Łodzi znajduje się obsługujący loty międzynarodowe regionalny Port Lotniczy Łódź im. Władysława 
Reymonta. Zlokalizowany jest w centrum Polski i Europy, około 10 km od przyszłego skrzyŜowania dwóch 
najwaŜniejszych transeuropejskich autostrad A-1 i A-2. Dzięki bardzo dobrej lokalizacji w ciągu 10 minut, 
zmodernizowaną drogą dojazdową lub transportem publicznym turyści mogą dostać się z niego na ulicę 
Piotrkowską, do hoteli czy teŜ na dworce PKP i PKS.  

Nowy terminal, zmodernizowany w 1997 r5. pozwala na obsługę klientów, równieŜ tych 
niepełnosprawnych, w komfortowych warunkach i na bardzo wysokim poziomie.     Samoloty latają 
w 8 kierunkach (Dublin, Liverpool, Londyn, Nottingham, ParyŜ, Rzym, Shannon, Warszawa), a loty 
obsługiwane są przez firmy: LOT, Central Wings i Ryanair. Lotnisko oferuje takŜe loty transferowe 
(Amsterdam, Berlin, Bruksela, Budapeszt, Düsseldorf, Kopenhaga, Londyn, Mediolan, Monachium, 
Moskwa, Nowy Jork, Oslo, ParyŜ, Praga, Sztokholm, Toronto, Wiedeń, Zurych) przez port na Okęciu 
(jedna odprawa, dopasowanie czasów lotu, przesiadek). Dzięki takiemu rozwiązaniu zdecydowanie 
zwiększa się liczba kierunków dostępnych z lotniska z Łodzi.  

W 2006 r. z Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi skorzystało 216 861 pasaŜerów. Odbyło 
się 1048,5 lotów rejsowych (tam i z powrotem), a takŜe 24 rejsy czarterowe do Tunezji i Egiptu. W sumie 
wykonano w Łodzi 13 069 operacji lotniczych (startów i lądowań).  

W pierwszej połowie roku 2007 to Port Lotniczy im. Władysława Reymonta obsłuŜył 150 524 pasaŜerów 
zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Odbyło się 2153 startów i lądowań. Natomiast 
w pierwszym półroczu 2006 r. z łódzkiego lotniska skorzystało 90 546 pasaŜerów, wykonano 1570 
startów i lądowań.  

Porównując pierwsze półrocza 2007 i 2006 ruch na łódzkim lotnisku w przypadku pasaŜerów zwiększył się 
o 66,2% i w przypadku startów i lądowań o 37,1 %.  

                                                      
5 informacje zaczerpnięte ze strony www.airport.lodz.pl 
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Pomimo dynamicznego rozwoju lotniska i znacznego wzrostu liczby pasaŜerów obsługiwanych przez 
łódzki port, udział transportu lotniczego w zewnętrznych powiązaniach transportowych jest nadal 
niewielki. Ograniczenia w dalszym intensywnym rozwoju lotniska w Łodzi związane są ze zbyt małą 
odległość od budynków mieszkalnych, uniemoŜliwiającą jego rozbudowę; obsługą jedynie małych 
i średnich samolotów oraz zbyt niskimi parametrami lotniczymi.  

WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

��  Centralne połoŜenie województwa łódzkiego jest jednym z jego głównych atutów. Dogodna 
komunikacja z największymi miastami zarówno Polski, jak i Europy jest walorem nie do przeceniania 

��  Z licznych analiz wynika, iŜ zmniejsza się zainteresowanie transportem publicznym na rzecz transportu 
osobowego i lotniczego. Dobrze przygotowane drogi dojazdowe podnoszą atrakcyjność miejsca, a co 
za tym idzie dany region chętniej jest odwiedzany. Ma takŜe duŜe znaczenie dla rozwoju turystyki 
indywidualnej czy rodzinnej 

��  Sprawnie funkcjonujący port lotniczy ma olbrzymie znaczenie dla obsługi ruchu turystycznego. 
Zwiększa moŜliwość rozreklamowania go, nie tylko w danym kraju, ale takŜe i poza jego granicami 

��  Liczba połączeń autobusowych, krajowych i zagranicznych, zwiększa mobilność zarówno 
mieszkańców danego regionu, jak i tych, którzy są zainteresowani odwiedzeniem danego miejsca 

��  Szybka linia kolejowa moŜe zwiększyć zainteresowanie regionem tych, którzy nie posiadają 
samochodu lub wybierając się w celach turystycznych wolą korzystać z transportu publicznego. 
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3 Stan zagospodarowania 
turystycznego 

3.1 Podstawowa infrastruktura turystyczna 

3.1.1 Baza noclegowa  

Obiekty noclegowe, adekwatnie do ruchu turystycznego regionu łódzkiego, koncentrują się  
w pięciu obszarach, do których naleŜą: 

1. Zalew Sulejowski wraz z doliną Pilicy; 

2. Fragment doliny dolnej Rawki z obszarem Puszczy Bolimowskiej (z Bolimowskim Parkiem 
Krajobrazowym); 

3. Obszary peryferyjne Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej; 

4. Dolina Warty z Zalewem Jeziorsko; 

5. Miasto Łódź. 

Województwo łódzkie posiada zróŜnicowaną bazę noclegową. Stanowią ją między innymi hotele, motele, 
schroniska młodzieŜowe, domy wczasowe, kempingi oraz kwatery agroturystyczne. RozróŜnienie ww. 
bazy przejawia się nie tylko w kategoriach obiektów, ale takŜe w ich liczbie. Na terenie województwa  
łódzkiego znajduje się 85 obiektów skategoryzowanych, zarejestrowanych w  Centrum Informacji 
Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, prowadzącego ewidencję obiektów hotelarskich. 
Całkowita liczba obiektów bazy noclegowej przedstawia się natomiast – według róŜnych źródeł – 
następująco: 

� wg Urzędu Statystycznego w Łodzi liczba obiektów noclegowych wynosi 229 – zaliczane są tutaj 
obiekty skategoryzowane oraz spełniające zadania poszczególnych kategorii obiektów 
noclegowych, którym nie została nadana kategoria; 

� wg Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi liczba obiektów noclegowych wynosi 
383 – SANEPID prowadzi odrębna ewidencję obiektów świadczących usługi noclegowe, 
wykorzystując dane pochodzące ze stacji powiatowych. W tej grupie znajdują się zarówno obiekty 
ujęte w zestawieniu GUS jak równieŜ wszelkiego rodzaju obiekty (np. ośrodki przy parafiach, 
miejsca w szkołach itp.) udostępniane turystom czasowo, głównie w okresie wakacji.  
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NaleŜy zatem zaznaczyć, Ŝe liczba obiektów noclegowych będzie róŜna w zaleŜności od tego, czy pod 
uwagę będą brane jedynie obiekty całoroczno, czy teŜ – nie podlegające ścisłej kontroli – obiekty 
sezonowe (bez gwarancji funkcjonowania w kolejnych latach).  

Tabela 10  Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania wg poszczególnych źródeł 

Ministerstwo GospodarkiMinisterstwo GospodarkiMinisterstwo GospodarkiMinisterstwo Gospodarki    Urząd StatystycznyUrząd StatystycznyUrząd StatystycznyUrząd Statystyczny    SanepidSanepidSanepidSanepid    

Rodzaj obiektuRodzaj obiektuRodzaj obiektuRodzaj obiektu    Liczba Liczba Liczba Liczba 
obiektówobiektówobiektówobiektów    

Rodzaj obiektuRodzaj obiektuRodzaj obiektuRodzaj obiektu    Liczba Liczba Liczba Liczba 
obiektówobiektówobiektówobiektów    

Rodzaj obiektuRodzaj obiektuRodzaj obiektuRodzaj obiektu    Liczba Liczba Liczba Liczba 
obobobobiektówiektówiektówiektów    

OGÓŁEM 85 OGÓŁEM 229 OGÓŁEM 383 

Domy wycieczkowe 6 Hotele 52 Hotele, motele, inne 206 

Hotele 1* 10 Inne obiekty hotelowe 61 Domy wczasowe 
i wycieczkowe 

65 

Hotele 2* 23 Motele 6 Schroniska 
turystyczne 

5 

Hotele 3* 26 Pensjonaty 1 Ośrodki wypoczynku 
świątecznego 

2 

Hotele 4* 1 Domy Wycieczkowe 6 Gospodarstwa 
agroturystyczne 

76 

Motele 6 Schroniska 
młodzieŜowe b 

13 Pola namiotowe 
i kempingi 

29 

Kempingi 3 Kempingi 5 ---------- --- 

Schroniska 
młodzieŜowe 

9 Pola biwakowe 8 ---------- --- 

Pola biwakowe 1 Ośrodki wczasowe 14 ---------- --- 

---------- --- Ośrodki kolonijne 2 ---------- --- 

---------- --- Ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe 

26 ---------- --- 

---------- --- Domy pracy twórczej 1 ---------- --- 

---------- --- Zespoły 
ogólnodostępnych 
domków turystycznych 

17 ---------- --- 

---------- --- Ośrodki wypoczynku 
sobotnio-niedzielnego i 
świątecznego 

1 ---------- --- 

---------- --- Pozostałe obiekty 16 ---------- --- 
a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. 
 b Łącznie ze szkolnymi schroniskami młodzieŜowymi.  
Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Statystycznego, Sanepidu 
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W analizie bazy noclegowej regionu wzięto pod uwagę m.in. takie parametry, jak: 

• Potencjał ilościowy obiektów oraz miejsc noclegowych, 

• Struktura bazy noclegowej oraz bazy hotelowej, 

• Przestrzenne rozmieszczenie bazy noclegowej (wg powiatów, gmin i miejscowości), 

• Ceny zakwaterowania w obiektach zbiorowego zakwaterowania (w pokojach jedno-  
i dwuosobowych), 

• Porównanie istniejącego stanu do innych regionów Polski, 

• Analiza jakościowa wg danych m.in. Państwowego Inspektora Sanitarnego, analizy, opracowania 
własne oraz zewnętrzne, 

• Ocena wybranych parametrów konkurencyjności bazy noclegowej. 

 

3.1.2 Potencjał ilościowy obiektów oraz miejsc noclegowych 

Obiekty noclegowe analizowano w podziale na obiekty zakwaterowania zbiorowego (m.in. hotele, 
schroniska, motele) oraz indywidualnego (pokoje gościnne w miastach, a na wsi gospodarstwa 
agroturystyczne). 

Obiekty zakwaterowania zbiorowegoObiekty zakwaterowania zbiorowegoObiekty zakwaterowania zbiorowegoObiekty zakwaterowania zbiorowego    

Analizy obiektów zakwaterowania zbiorowego dokonano na podstawie danych ewidencji obiektów ewidencji obiektów ewidencji obiektów ewidencji obiektów 
hotelarskich prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarkihotelarskich prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarkihotelarskich prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarkihotelarskich prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki oraz badań własnych dotyczących tych 
obiektów. Obiekty hotelarskie ujęte w tym wykazie zostały zakwalifikowane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego. Tylko w stosunku do tych obiektów mogą być uŜywane nazwy rodzajowe (objęte 
ochroną prawną): hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieŜowe, 
schronisko, pole biwakowe.  

W całym województwie łódzkim funkcjonuje 85 obiektów zakwaterowania zbiorowego, 
zewidencjonowanych zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych, oferujących łącznie 6 484 miejsca 
noclegowe. 

Najwięcej obiektów występuje w kategorii hoteli (w sumie 60). Hotele dwu- i trzy-gwiazdkowe 
zapewniają łącznie blisko 70% wszystkich miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego 
w województwie łódzkim. Pozostałe 30% miejsc noclegowych udostępniają kempingi (12%), domy 
wycieczkowe (9%), schroniska młodzieŜowe (6%) oraz motele (3%). 

Wysoki udział hoteli wynika z tranzytowego oraz biznesowego znaczenia regionu. 

PoniŜej zamieszczono tabelę z charakterystyką bazy noclegowej ze względu na liczbę obiektów, miejsc 
noclegowych oraz pokoi w poszczególnych kategoriach obiektów.  
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Tabela 11  Baza noclegowa z podziałem na liczbę obiektów, miejsc noclegowych oraz pokoi w 
poszczególnych kategoriach obiektów 

Kategoria obiektuKategoria obiektuKategoria obiektuKategoria obiektu    Liczba obiektówLiczba obiektówLiczba obiektówLiczba obiektów    
Liczba miejsc Liczba miejsc Liczba miejsc Liczba miejsc 
noclegowychnoclegowychnoclegowychnoclegowych    

Liczba pokoi Liczba pokoi Liczba pokoi Liczba pokoi 
w obw obw obw obiektachiektachiektachiektach    

Udział procentowy Udział procentowy Udział procentowy Udział procentowy 
miejsc noclegowychmiejsc noclegowychmiejsc noclegowychmiejsc noclegowych    

Domy wycieczkowe 6 593 223 9% 

Hotele 1* 10 382 186 6% 

Hotele 2* 23 1.569 1.020 24% 

Hotele 3* 26 2.455 1.531 38% 

Hotele 4* 1 99 56 2% 

Motele 6 159 92 2% 

Kempingi 3 762  12% 

Schroniska młodzieŜowe 9 405 119 6% 

Pole biwakowe 1 60  1% 

SUMASUMASUMASUMA    85858585    6.4846.4846.4846.484    3.2273.2273.2273.227    100%100%100%100%    
Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie badań własnych i danych Ministerstwa Gospodarki 

Wykres 1 Struktura bazy noclegowej (liczba miejsc) oraz rodzaje obiektów wg oficjalnej ewidencji 
prowadzonej przez starostwa i Ministerstwo Gospodarki 

9%
6%

24%
6%

12%

1%

2%2%

38%

Domy wycieczkowe

Hotele 1*

Hotele 2*

Hotele 3*

Hotele 4*Motele

Kempingi

Schroniska
młodzieŜowe

Pole biwakowe

 
Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie badań własnych i danych Ministerstwa Gospodarki 
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Przestrzenne rozmieszczenie bazy noclegowej Przestrzenne rozmieszczenie bazy noclegowej Przestrzenne rozmieszczenie bazy noclegowej Przestrzenne rozmieszczenie bazy noclegowej     

Obiekty skategoryzowane znajdują się w 20 spośród 24 powiatów województwa.  

Występuje znacząca polaryzacja przestrzenna rozmieszczenia bazy noclegowej. Blisko co czwarty 
skategoryzowany obiekt znajduje się w mieście powiatowym Łódź (23 obiekty). Kolejnym powiatem 
o największej liczbie obiektów jest powiat tomaszowski (7). Sześć obiektów ma powiat piotrkowski, po 
pięć miasto Piotrków Trybunalski, powiat bełchatowski, pabianicki oraz zgierski. W pozostałych 
powiatach znajduje się poniŜej pięciu obiektów. Brak obiektów skategoryzowanych w mieście 
Skierniewice, w powiecie łaskim, pajęczańskim i poddębickim.  

Wykres 2  Liczba obiektów zakwaterowania zbiorowego wg powiatów 
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Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie badań własnych i danych Ministerstwa Gospodarki 

Obiekty zakwaterowania indywidObiekty zakwaterowania indywidObiekty zakwaterowania indywidObiekty zakwaterowania indywidualnegoualnegoualnegoualnego    

PoniŜej omówiono potencjał liczebny oraz przestrzenne rozmieszczenie kwater agroturystycznych i pokoi 
gościnnych.  

Dane na temat obiektów zakwaterowania indywidualnego (kwater agroturystycznych oraz pokoi 
gościnnych) są zbierane przez Instytut Turystyki w badaniu ankietowym. W 2006 r.  
w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji otrzymano odpowiedzi z 148 gmin w województwie łódzkim (84% 
ogólnej liczby gmin). 

Zgodnie z zebranymi przez Instytut Turystyki danymi w 2006 r. w regionie funkcjonowały 244 obiekty 
zakwaterowania indywidualnego, w tym: 

• Kwatery turystyczne – 125 obiektów, z czego 79 prowadzących działalność całoroczną (63%),  

• Pokoje gościnne – 119 obiektów, z czego większość stanowiły obiekty całoroczne (88%).  

Pod względem liczby miejsc noclegowych przewaŜały obiekty z pokojami gościnnymi, łącznie 2 669 
miejsc noclegowych. Kwatery agroturystyczne oferowały ogółem 1 154 miejsca noclegowe.  
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Największa liczba kwater agroturystycznych występowała w gminach w powiecie opoczyńskim 
(19 obiektów), wieluńskim (13) oraz wieruszowskim (13). Ponadto zasobami tego rodzaju wyróŜniały się 
powiaty: piotrkowski (12), poddębicki (11) i skierniewicki (11). Najwięcej obiektów z pokojami 
gościnnymi w 2006 r. było w powiecie łódzkim wschodnim (17), w mieście Łódź (14) oraz w powiecie 
łowickim (10). 

Wykres 3  Liczba obiektów agroturystycznych i obiektów z pokojami gościnnymi wg powiatów 
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Liczba obiektów z pokojami go ścinnymi wg powiatów
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Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie danych Instytutu Turystyki 

Znaczną rolę w rozwijaniu i propagowaniu agroturystyki w województwie łódzkim odgrywa Łódzki  
Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  z  siedzibą w  Bratoszewicach. Na stronach internetowych ośrodek 
zamieszcza informacje, iŜ w województwie łódzkim funkcjonuje 159 gospodarstw świadczących usługi 
agroturystyczne.  

Porównanie bazy noclegowej woj. łódzkiego do innych, wybranych regionówPorównanie bazy noclegowej woj. łódzkiego do innych, wybranych regionówPorównanie bazy noclegowej woj. łódzkiego do innych, wybranych regionówPorównanie bazy noclegowej woj. łódzkiego do innych, wybranych regionów    

Na potrzeby analizy porównano region do kilku wybranych województw. W wyborze województw 
kierowano się przede wszystkim zbliŜoną do łódzkiego rozpoznawalnością atrakcyjności turystycznej 
poszczególnych regionów6, a takŜe jego połoŜeniem oraz charakterem walorów turystycznych. 
Ostatecznie zdecydowano się na wybór czterech województw sąsiadujących z województwem łódzkim 
(świętokrzyskie, śląskie, opolskie i wielkopolskie) oraz województwa lubelskiego.  

Zebrane dane pochodzą z dokumentu „Turystyka polska w 2005 roku” opracowanego w 2006 r. przez 
Instytut Turystyki na podstawie danych GUS. Pod względem potencjału liczby obiektów (224 obiekty w 
łódzkim w 2005 r.) i miejsc noclegowych zbiorowego zakwaterowania (15,4 tys.) oraz hoteli (4,3 tys.) 
woj. łódzkie na tle porównywanych regionów wypadło w okolicach średniej wielkości powyŜszych 
parametrów, powyŜej opolskiego i świętokrzyskiego oraz poniŜej pozostałych regionów (lubelskie, śląskie, 
wielkopolskie). Biorąc pod uwagę wskaźniki liczby miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców, łódzkie 
wypadło najsłabiej spośród przyjętych do analizy województw (w Łódzkiem na 1000 mieszkańców w 
2005 r. występowało 6 miejsc noclegowych).  

Łódzkie ma za to, obok śląskiego, najwyŜsze wskaźniki obłoŜenia ogółem oraz obłoŜenia hoteli 
(odpowiednio 31% oraz 33,4%), co moŜe być zapowiedzią nowych inwestycji w branŜy hotelarskiej.  

                                                      
6 SondaŜ na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki przeprowadziła w lutym 2007 r. firma Synovate. Miał pokazać siłę wizerunkową miast i regionów. W 
sondaŜu zapytano reprezentatywną na poziomie kraju grupę 1000 respondentów w wieku 15-46 lat, które województwo i miasto w Polsce jest dla nich 
najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym. Rekordzistą okazało się województwo pomorskie, na które postawiło aŜ 18% badanych. TuŜ za nim były 
podkarpacie (17%) i Małopolska (16%). Województwo śląskie wskazało zaledwie 2% ankietowanych. Gorzej wypadły tylko opolskie, lubuskie i lubelskie (po 
1% głosów). Nikt nie wskazał łódzkiego. 
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Tabela 12  Zestawienie porównawcze bazy noclegowej wg wybranych parametrów 

RegionRegionRegionRegion    
Oceniany parametrOceniany parametrOceniany parametrOceniany parametr    

(w 2005 r.)(w 2005 r.)(w 2005 r.)(w 2005 r.)    
LubelskieLubelskieLubelskieLubelskie    ŁódzkieŁódzkieŁódzkieŁódzkie    OpolskieOpolskieOpolskieOpolskie    ŚląskieŚląskieŚląskieŚląskie    ŚwiętoŚwiętoŚwiętoŚwięto----    

krzyskiekrzyskiekrzyskiekrzyskie    

WielkoWielkoWielkoWielko----    

polskiepolskiepolskiepolskie    

Liczba obiektów  331 224 118 441 119 530 

Liczba miejsc w tys. 19,5 15,4 7,5 35,3 8,3 37,3 

Średnie obłoŜenie ogółem w % 29,1 31,0 24,6 32,5 27,2 27,3 

Średnie obłoŜenie hoteli w %  29,5 33,4 29,4 33,7 27,9 28,7 

Liczba miejsc/na 1000 
mieszkańców 

8,9 6,0 7,1 7,5 6,5 11,0 

Liczba miejsc w hotelach w tys. 2,6 4,3 1,4 12,1 2,8 10,7 

Liczba miejsc hotelowych na 1000 
mieszkańców 

1,2 1,7 1,3 2,6 2,2 3,2 

   * 0,03 0,2 0,1 0,2 0,6 0,2 

   ** 0,3 0,6 0,2 0,7 0,6 0,9 

   *** 0,5 0,9 0,7 0,7 0,9 1,7 

   **** i więcej 0,1 0 0 0,3 0 0,2 

   w trakcie kategoryzacji 0,3 0 0,3 0,6 0,1 0,1 

Zmiana liczby miejsc 2003/2005 -9,0% 1,0% 6,4% 0,6% -1,7% -6,1% 

Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie danych GUS 

Porównanie województw ze względu na liczbę turystów korzystających z bazy noclegowej  
w 2005 r. (w tys.) oraz dynamika zmian w okresie 2001/2005 

Wykres 4  Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej w 2005 r. w wybranych województwach 
(w tys.) 
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Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie danych GUS 
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Wykres 5  Dynamika zmian korzystających z bazy noclegowej w okresie 2001/2005  
w wybranych województwach (w tys.) 
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Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie danych GUS 

Analiza jakościowa bazy noclegowej Analiza jakościowa bazy noclegowej Analiza jakościowa bazy noclegowej Analiza jakościowa bazy noclegowej     

Ocena jakościowa przeprowadzona została na podstawie raportów Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz danych zebranych przez konsultantów PART SA (wizja lokalna, 
telemarketing, źródła wtórne).  

Do grupy ok. 30 obiektów noclegowych województwa łódzkiego rozesłano równieŜ ankiety, które 
dodatkowo miały zbadać poziom świadczonych usług noclegowych i towarzyszących, a takŜe potrzeby, 
oczekiwania i problemy tego sektora usług turystycznych. Niestety, mimo dodatkowej akcji 
telemarketingowej, nie otrzymano zwrotu Ŝadnego z rozesłanych formularzy7.  

Jak podaje raport Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego stan sanitarny  
i techniczny obiektów całorocznej bazy noclegowej przed sezonem letnim 2007 nie budził zastrzeŜeń. 
Funkcjonalność, wyposaŜenie i ogólna estetyka obiektów (budynków oraz otoczenia wokół nich) ulega 
systematycznej poprawie. Dotyczy to głównie obiektów będących własnością osób prywatnych 
prowadzących działalność gospodarczą. 

W wyniku przeprowadzonych prac remontowych poprawie uległ stan 13 obiektów noclegowych i są to: 

��  w Kutnie i powiecie kutnowskim 
• Hotel AWIS  

• Hotel Motel Czajkowski  

• Zajazd DUET w Adamowicach 

��  w Łodzi 
• Obiekt „Noclegi”, ul. Zachodnia 56 

• Dom wycieczkowy nr 3, ul. Łęczycka 70 

• Hotel RAFF, ul. Milionowa 25 

                                                      
7 Wyjaśnienia tej sytuacji naleŜy upatrywać w tym, iŜ – w związku z harmonogramem realizacji projektu – okres zbierania danych przypadł na sezon 
turystyczny, kiedy całe „moce przerobowe” wykorzystywane są do obsługi natęŜonego w tym okresie ruchu turystycznego. 
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• Dom Wycieczkowy 

��  w Poddębicach 
• pokoje gościnne 

��  w Rawie Mazowieckiej 
• Obiekt Hotelowy „Tatar” 

• Motel „Mazowiecki”, ul. Katowicka 1 

��  w powiecie sieradzkim 
• Zajazd „Tumidaj” w Tumidaju, gm. Brzeźnio 

• Motel „Na Półboru” w Stawiszczu 

��  w Wieruszowie 
• pokoje gościnne „U Kasi” 

Na 144 skontrolowane obiekty hotelowe trzy były w złym stanie technicznym, jeden natomiast w złym 
stanie sanitarno-porządkowym. W celu uzyskania poprawy stanu technicznego i sanitarno-higienicznego 
pokoi, pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych oraz ciągów komunikacyjnych Sanepid wystosował 
siedem zaleceń pokontrolnych. Jeden obiekt ukarany został mandatem (Motel „ES” w Wieruszowie). 

W kategorii obiektów wczasowo-turystycznych na skontrolowanych 61 jednostek wydano  
1 zalecenie pokontrolne w kategorii pól namiotowych i kempingów. Do grupy obiektów wczasowo-
turystycznych zaliczono równieŜ gospodarstwa agroturystyczne. Ich stan sanitarny i techniczny nie budził 
zastrzeŜeń. 

W przypadku obiektów, gdzie stwierdzono nieprawidłowości zobowiązano właścicieli do poprawy 
istniejącego stanu. Dotyczyło to obiektów: 

• Hotel „Wodnik” w Słoku, pow. bełchatowski 

• Zespół Domków „Słok”, pow. bełchatowski 

• Zajazd „Jamboł” w Kolumnie ul. Armii Ludowej, pow. łaski 

• Motel „ES” w Wieruszowie 

• Pokoje gościnne Klubu Sportowego „Prosna” w Wieruszowie 

Nie budził zastrzeŜeń stan sanitarno-techniczny sezonowych obiektów bazy noclegowej, zlokalizowanych 
głównie przy akwenach. Korzysta się w nich przede wszystkim z domków kempingowych. Liczba 
obiektów sezonowych, zwłaszcza w powiecie piotrkowskim corocznie ulega zmniejszeniu (likwidacja). 

Podczas kontroli (zarówno obiektów całorocznych, jak i sezonowych) nie stwierdzono niedoborów wody 
(ciepłej i zimnej). Wyniki badań – z wyjątkiem kilku przekroczeń Ŝelaza lub manganu – nie budziły 
zastrzeŜeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej, sprawującej stały nadzór nad zaopatrzeniem w wodę 
obiektów noclegowych.  
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Ocena wybranych parametrów konkurencyjności bazy Ocena wybranych parametrów konkurencyjności bazy Ocena wybranych parametrów konkurencyjności bazy Ocena wybranych parametrów konkurencyjności bazy noclegowejnoclegowejnoclegowejnoclegowej    

• Sieci hotelowe 

W regionie łódzkim występują obiekty noclegowe znanych sieci hotelowych zarówno polskich, jak 
i międzynarodowych. Koncentracja sieciowanych obiektów nasila się oczywiście w stolicy województwa. 
Obecnie w Łodzi i okolicach istnieją dwa hotele Grupy Orbis, jeden obiekt sieci Hotel 500 oraz nowo 
powstały Qubus Hotel. Trwają prace wykończeniowe w kolejnym sieciowym hotelu (Kampanile), którego 
otwarcie planowane jest na przełom roku 2007/2008.  

Ponadto na terenie województwa istnieją dwa hotele uczestniczące w programie marketingowym Grupy 
Hoteli Polish Prestige Hotels & Resorts (w Spale i Bełchatowie). 

W centrum Łodzi (przy al. Piłsudskiego pomiędzy ul. Piotrkowską a al. Kościuszki) planowana jest kolejna 
inwestycja: sprzedano grunt pod hotel 4- lub 5-gwiazdkowy sieci Hilton. Inwestycje w hotele 
i infrastrukturę rozrywkową zapowiedziały równieŜ firmy Orange Castle (plany modernizacji i budowy na 
nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 138/140) oraz Plaza Center Poland. 

Lokalną sieć stanowi Przedsiębiorstwo Turystyczne Łódź, które obecnie posiada w Łodzi pięć obiektów 
hotelowych o róŜnym standardzie. 

Tabela 13  Obiekty sieci hotelowych w łódzkim 

SiećSiećSiećSieć    ObiektObiektObiektObiekt    LokalizacjaLokalizacjaLokalizacjaLokalizacja    

GRUPA ORBISGRUPA ORBISGRUPA ORBISGRUPA ORBIS    

    

IBIS ŁÓDŹ CENTRUM 

 

ul. Al. Piłsudskiego 11 

90-368 Łódź 

    ORBIS GRAND ŁÓDŹ  

 

ul. Piotrkowska 72 

90-102 Łódź 

HOTEL 500HOTEL 500HOTEL 500HOTEL 500    

    

HOTEL 500 STRYKÓW ul. Warszawska - Smolice 1B 

Stryków k/Łodzi 

QUBUS HOTELQUBUS HOTELQUBUS HOTELQUBUS HOTEL    

    

QUBUS HOTEL ŁÓDŹ *** 

 

al. Mickiewicza 7  

90-050 Łódź 

HOTELE GE POLSKA HOTELE GE POLSKA HOTELE GE POLSKA HOTELE GE POLSKA ––––ENVERGURE ENVERGURE ENVERGURE ENVERGURE 
GROUPGROUPGROUPGROUP    

    

HOTEL CAMPANILE ** 

 

Otwarcie planowane na przełom roku 
2007/2008! 

al. Piłsudskiego 27 

Łódź 
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SiećSiećSiećSieć    ObiektObiektObiektObiekt    LokalizacjaLokalizacjaLokalizacjaLokalizacja    

GRUPA HOTELI POLISH PRESTIGE GRUPA HOTELI POLISH PRESTIGE GRUPA HOTELI POLISH PRESTIGE GRUPA HOTELI POLISH PRESTIGE 
HOTELS & RESORTSHOTELS & RESORTSHOTELS & RESORTSHOTELS & RESORTS    

        

SPORT HOTEL *** 

 

ul. 1-go Maja 63  

Bełchatów 

    MOŚCICKI **** 

 

ul. Nadpiliczna 2, Spała 

97-215 Inowłódz 

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE 
ŁÓDŹŁÓDŹŁÓDŹŁÓDŹ    

    

HOTEL ŚWIATOWIT *** 

 

al. Kościuszki 68 

90-432 Łódź 

    HOTEL CENTRUM ***  

 

ul. Kilińskiego 59/63 

90-118 Łódź 

    HOTEL SAVOY ** 

 

ul.Traugutta 6 

90-107 Łódź 

    HOTEL MAZOWIECKI ** 

 

ul. 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich 53/57 

90-640 Łódź 

    POLONIA PALAST 

 

ul. Narutowicza 38 

90-135 Łódź 

Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie witryn internetowych 

• Hotele SPA 

Oferta SPA i Wellness w województwie łódzkim nie stanowi obecnie wyróŜnika w ofercie turystycznej 
regionu; ogranicza się bowiem do kilku obiektów proponujących ww. usługi. 

Tabela 14  Obiekty SPA & Wellness w Łódzkim 

Nazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektu    OfertaOfertaOfertaOferta    

HOTEL MAGELLANHOTEL MAGELLANHOTEL MAGELLANHOTEL MAGELLAN    

Bronisławów 

Instytut SPA & Wellness w Centrum MAGELLAN to największy 
i jedyny tak profesjonalnie wyposaŜony obiekt w Polsce centralnej. 
Dwupoziomowy kompleks rekreacyjny posiada: 

na parterze salon fryzjerski oraz część basenową wyposaŜoną w: 
basen kryty (17 x 8 m), jacuzzi (2 opcje), łaźnię parową, saunę suchą 



Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 

 

58 

 

Nazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektu    OfertaOfertaOfertaOferta    

 

www.hotelmagellan.pl 

na pierwszym piętrze salę fitness oraz 9 gabinetów odnowy 
biologicznej oferujących zabiegi: na twarz, na ciało, częściowe na 
ciało, dla męŜczyzn, dodatkowe oraz masaŜe i hydroterapię. 

HOTEL MOŚCICKI****HOTEL MOŚCICKI****HOTEL MOŚCICKI****HOTEL MOŚCICKI****    

Spała 

 

www.hotelmoscicki.pl 

Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji wyposaŜone jest w: 
jacuzzi, saunę fińską (suchą) i parową (mokrą) gabinet masaŜu, sale 
fitness, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny. 

W Centrum wykonywane są zabiegi z zakresu: hydroterapii, 
światłolecznictwa, kinezyterapii, termoterapii, elektroterapii, 
fizykoterapii, zabiegi krioterapii miejscowej, laseroterapii i masaŜe.  

PAŁAC PIORUNÓWPAŁAC PIORUNÓWPAŁAC PIORUNÓWPAŁAC PIORUNÓW    

Piorunów  

 

www.palac-piorunow.pl 

 

SPA i Gabinet Kosmetyczny Kliniki Zdrowia i Urody oferuje szeroką 
gamę zabiegów pielęgnacyjno-rewitalizujących ciała opartych na 
szczegółowej diagnozie skóry. Propozycją gabinetu są liczne 
róŜnorakie, wysublimowane zabiegi: 

kompletny system do pielęgnacji ciała i twarzy; 

polinezyjskie rytuały dla stóp i dłoni; 

zabiegi na czas ciąŜy i macierzyństwa; 

zabiegi dla męŜczyzn. 

Na terenie pałacu dostępny jest basen kryty z ozonowaną wodą, która 
ma dobroczynny wpływ na psychofizyczną regenerację organizmu. 
W parku usytuowany jest basen zewnętrzny. W pałacowych 
podziemiach znajdują się równieŜ dwie sauny - sucha i parowa oraz 
tradycyjne jacuzzi tlenowe i wyjątkowe jacuzzi ozonowe. 

W trakcie realizacji  

Hotel**** OSSA CONGRESS & SPAHotel**** OSSA CONGRESS & SPAHotel**** OSSA CONGRESS & SPAHotel**** OSSA CONGRESS & SPA    

Ossa 

 

www.trip.pl/ossa 

Do dyspozycji: 

Centrum wodne obejmujące basen, brodzik dla dzieci, zjeŜdŜalnię 
wodną, jacuzzi, 

Centrum termalne obejmujące saunę suchą, parową, na podczerwień, 
łaźnię rzymską, 

Siłownia, 

Solarium, 

Korty do squasha, do tenisa, boisko do siatkówki  
i koszykówki, 

Salon fryzjerski, 

16 gabinetów odnowy biologicznej wellness & SPA. 

Otwarcie grudzień 2007 
Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie witryn internetowych 
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• Heritage Hotel 

Dość róŜnorodnie przedstawia się oferta noclegowa w kategorii obiektów hotelowych  
w zabytkowych budowlach. Na terenie województwa łódzkiego moŜna przenocować  
w pałacu, dworze, opactwie cysterskim czy zabytkowym młynie. Pierwotny charakter poszczególnych 
obiektów wyznacza równieŜ kierunki proponowanych usług: gastronomicznych, rekreacyjnych, 
okolicznościowych. Niemal kaŜdy z ww. obiektów dysponuje salą konferencyjną, organizuje imprezy 
okolicznościowe i integracyjne, proponuje – dysponując odpowiednim zapleczem – odnowę biologiczna, 
sport i inne formy spędzania czasu. 

Tabela 15  Hotele w zabytkowych obiektach 

Nazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektu    OpisOpisOpisOpis    

Hotel Restauracja Sokolnik ***Hotel Restauracja Sokolnik ***Hotel Restauracja Sokolnik ***Hotel Restauracja Sokolnik ***    

ul. Wrocławska 4 
98-420 Sokolniki 

 
www.sokolnik.com.pl 

Wnętrza hotelowo-gastrononomiczne mieszczą się w pałacu w stylu 
saskiego rokoko, wybudowanym w latach 1775-1776 wg projektu 
drezdeńskiego architekta Fryderyka Naxa. W tym samym czasie 
załoŜono park o układzie geometrycznym, uzupełniając drzewostan 
o lipy, klony i wiązy, które do dziś wyrosły juŜ na pomnikowe okazy. 

Hotel Podklasztorze Hotel Podklasztorze Hotel Podklasztorze Hotel Podklasztorze     

ul. Władysława Jagiełły 1  
97-330 Sulejów 

 
www.podklasztorze.pl 

Grube mury, baszty i wieŜe XII-wiecznego opactwa cysterskiego nad 
rzeką kryją nowoczesny hotel o niepowtarzalnym nastroju.  

Z dawnego klasztoru zachował się romański kościół, kapitularz 
i arsenał z Basztą Opacką. Cały kompleks architektoniczny z istniejącą 
nadal Bramą Krakowską, Basztą Mauretańską, Attykową i WieŜą 
Rycerską stanowi najwyŜszej klasy zabytek. 

Hotel Stary MłynHotel Stary MłynHotel Stary MłynHotel Stary Młyn    

ul. Młyńska 11 
Bolesławiec k. Wielunia 

 
www.stary-mlyn.pl 

Zabytkowy XVI-wieczny młyn (najstarszy tego typu drewniany młyn 
wodny w Polsce) adaptowany na hotel o 90 miejscach. Lokalizacja w 
malowniczym, zielonym rozlewisku Prosny. Specjalizacja: organizacja 
imprez okolicznościowych, konferencji i imprez integracyjnych.  

Niestety zabytkowy budynek młyna spłonął i obecnie jest 
w odbudowie. 

Pałac PiorunówPałac PiorunówPałac PiorunówPałac Piorunów    

Piorunów 25 
98-105 Kwiatkowice 

Dwór z 1925 r. W okresie międzywojennym majątek był własnością 
Lucjana i Barbary Niemyskich. Maria Dąbrowska, przyjaciółka 
właścicieli, odwiedzała Piorunów w latach 1927, 1928, 1933 i 1939. 
Podczas pobytów w piorunowskim dworze pisarka nie tylko 
podglądała prace gospodarskie, ale wielokrotnie w nich uczestniczyła. 
Te spostrzeŜenia zawarła później na kartach swojej powieści „Noce 
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Nazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektu    OpisOpisOpisOpis    

 
www.palac-piorunow.pl 

i dnie”.  

Pałac otoczony jest parkiem o powierzchni pięciu hektarów, 
znajdziecie tam państwo starodrzew: lipy, dęby, magnolie, azalie. 

Pałac ChojnataPałac ChojnataPałac ChojnataPałac Chojnata    

Wola Chojnata 59 
96-230 Biała Rawska 

 
www.palacechojnata.com 

Neorenesansowy pałac otoczony parkiem z okazałym starodrzewem, 
stawem oraz malowniczymi łąkami. Wybudowany około 1850 r. 
najprawdopodobniej wg projektu znanego architekta Henryka 
Marconiego budynek przeszedł w ostatnich latach gruntowną 
renowację pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. 

 

Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie witryn internetowych 

• Obiekty konferencyjne 

Turystyka konferencyjna i szkoleniowa to jedna z najszybciej rozwijających się dziś form turystyki. W wielu 
ośrodkach miejskich powstają tzw. CONVENTION BUREAU (Biura Konferencji i Kongresów, w regionie 
łódzkim jeszcze nie istnieje) – odpowiedzialne za integrowanie oferty biznesowej i konferencyjnej na 
danym obszarze i promowanie objętych programem ośrodków. Rozwój oferty konferencyjnej moŜe 
opierać się, z jednej strony, na budowie samodzielnych centrów konferencyjnych i szkoleniowych, jak 
równieŜ na bazie róŜnego rodzaju sal konferencyjno-szkoleniowych dostępnych w hotelach, ośrodkach 
akademickich, salach teatralnych i kinowych.  

W łódzkim znajdują się zarówno samodzielne obiekty konferencyjne, jak równieŜ sale szkoleniowo-
konferencyjne w hotelach. Zazwyczaj obiekty te dysponują kilkoma salami i dają moŜliwość 
przygotowania konferencji czy szkolenia dla minimum 80 osób. Największe konferencje/ sympozja mogą 
być organizowane w nowo powstającym Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „OSSA” ****, który 
jest w stanie obsłuŜyć spotkania nawet do 1200 uczestników. Jego otwarcie planowane jest na grudzień 
2007 r. 

Tabela 16  Największe obiekty konferencyjne w łódzkim 

Nazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektu    OfertaOfertaOfertaOferta    

MOŚCICKI Hotel ****MOŚCICKI Hotel ****MOŚCICKI Hotel ****MOŚCICKI Hotel ****    

Resort&SpaResort&SpaResort&SpaResort&Spa    

ul. Nadpiliczna 2  
Spała, 97-215 Inowłódz 
www.hotelmoscicki.pl 

Sala A na 80 osób; Sala B na 40 osób; A + B na 120 osób;  
3 salki biznesowe dla 20 osób kaŜda 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, nagłośnienie, projektor 
komputerowy, dostęp do internetu 

Wodnik Hotel *** Wodnik Hotel *** Wodnik Hotel *** Wodnik Hotel ***     

97-413 Bełchatów 

Liczba sal: 12, najw. sala: 350 os., nocleg: 350 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, nagłośnienie, projektor 
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Nazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektu    OfertaOfertaOfertaOferta    

Słok k. Bełchatowa  
www.hotel-wodnik.com.pl 

komputerowy, rzutnik pisma, rzutnik slajdów, zestaw video. 

Udostępnione: dostęp do Internetu, drukarka, faks, hotspot, komputer, 
xero. 

Centrum KongresowoCentrum KongresowoCentrum KongresowoCentrum Kongresowo----Szkoleniowe Szkoleniowe Szkoleniowe Szkoleniowe 
MAGELLAN MAGELLAN MAGELLAN MAGELLAN     

97-320 Wolbórz 
ul. śeglarska 35/31, Bronisławów  
www.hotelmagellan.pl 

Liczba sal: 8, najw. sala: 350 os., nocleg: 242 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, nagłośnienie, projektor 
komputerowy, rzutnik pisma, rzutnik slajdów, zestaw video. 

Udostępnione: dostęp do Internetu, drukarka, faks, komputer, xero. 

Centrum KonferencyjnoCentrum KonferencyjnoCentrum KonferencyjnoCentrum Konferencyjno----
Wypoczynkowe „OSSA” **** Wypoczynkowe „OSSA” **** Wypoczynkowe „OSSA” **** Wypoczynkowe „OSSA” ****     

Ossa, gmina Biała Rawska 
www.trip.pl/ossa 

 Liczba sal: 8, najw. sala: 1200 os., nocleg: 320 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, nagłośnienie, panel 
ciekłokrystaliczny, projektor komputerowy, rzutnik pisma, rzutnik 
slajdów, zestaw video. 

Udostępnione: dostęp do Internetu, drukarka, faks, hotspot, komputer, 
xero. 

Otwarcie grudzień 2007 

Pałac Piorunów & SPA Pałac Piorunów & SPA Pałac Piorunów & SPA Pałac Piorunów & SPA     

98-105 Piorunów 
ul. Piorunów 25  
www.palac-piorunow.pl 

Liczba sal: 3, najw. sala: 100 os., nocleg: 40 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, projektor komputerowy, 
zestaw video. 

Udostępnione: dostęp do Internetu, drukarka, faks, komputer, xero. 

Ośrodek SzkoleniowoOśrodek SzkoleniowoOśrodek SzkoleniowoOśrodek Szkoleniowo----Konferencyjny Konferencyjny Konferencyjny Konferencyjny 
ZaciszeZaciszeZaciszeZacisze        

99-400 Łowicz 
ul. Kaliska 5  
www.zacisze.dt.pl 

 Liczba sal: 5, najw. sala: 120 os., nocleg: 80 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, nagłośnienie, projektor 
komputerowy, rzutnik pisma, zestaw video. 

Udostępnione: dostęp do Internetu, drukarka, faks, komputer, xero. 

Polichno Polichno Polichno Polichno     

97-320 Wolbórz 
Polichno  
www.polichno.pl 

Liczba sal: 4, najw. sala: 130 os., nocleg: 110 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, nagłośnienie, rzutnik pisma, 
zestaw video. 

Udostępnione: dostęp do Internetu, drukarka, faks, xero. 

Centrum Biznesowe Faktoria Centrum Biznesowe Faktoria Centrum Biznesowe Faktoria Centrum Biznesowe Faktoria     

90-019 Łódź 
ul. Dowborczyków 25  
www.faktoria.lodz.pl 

Liczba sal: 2, najw. sala: 80 os., 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, nagłośnienie, rzutnik pisma, 
rzutnik slajdów. 

Udostępnione: dostęp do Internetu, komputer. 

Łódzki Dom Kultury Łódzki Dom Kultury Łódzki Dom Kultury Łódzki Dom Kultury     

90-113 Łódź 
ul.Traugutta 18  
ldk.lodz.pl 

Liczba sal: 14, najw. sala: 250 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, nagłośnienie, projektor 
komputerowy, rzutnik pisma, rzutnik slajdów, zestaw video. 

Udostępnione: dostęp do Internetu, drukarka, faks, komputer, xero. 

Ośrodek Konferencyjny w Ośrodek Konferencyjny w Ośrodek Konferencyjny w Ośrodek Konferencyjny w Liczba sal: 7, najw. sala: 190 os., nocleg: 93 os. 
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Nazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektuNazwa obiektu    OfertaOfertaOfertaOferta    

Dobieszkowie Dobieszkowie Dobieszkowie Dobieszkowie     

95-010 Stryków 
Dobieszków 70  
www.hoteldobieszkow.com.pl 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, panel ciekłokrystaliczny, 
projektor komputerowy, rzutnik pisma, rzutnik slajdów, zestaw video. 

Udostępnione: dostęp do Internetu, drukarka, faks, komputer, xero. 

Hotel Mazowiecki ***Hotel Mazowiecki ***Hotel Mazowiecki ***Hotel Mazowiecki ***    

97-200 Tomaszów Mazowiecki 
ul. Św. Antoniego 19  
www.hotel-mazowiecki.pl 

Liczba sal: 2, najw. sala: 80 os., nocleg: 72 os. 

Sale w pełni wyposaŜone w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
konferencji: flipchart, nagłośnienie, rzutnik multimedialny, dostęp do 
Internetu. 

Hotel Prezydent **Hotel Prezydent **Hotel Prezydent **Hotel Prezydent **    

97-215 Spała 
ul. Hubala 15  
www.prezydenthotel.pl 

Liczba sal: 3, najw. sala: 180 os., nocleg: 75 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran,  flipchart , nagłośnienie, projektor 
multimedialny, rzutnik slajdów, tablica suchościeralna, telewizor. 

Ośrodek SzkoleniowoOśrodek SzkoleniowoOśrodek SzkoleniowoOśrodek Szkoleniowo----Wypoczynkowy Wypoczynkowy Wypoczynkowy Wypoczynkowy 
„Borki”„Borki”„Borki”„Borki”    

97-213 Smardzewice    
ul. Trzciniec 46  
www.borki.pl 

Liczba sal: 3, najw. sala: 100 os., nocleg: 192 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran,  flipchart , nagłośnienie, rzutnik folii, 
telewizor, wideo. 

Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”    

97-215 Spała    
ul. Piłsudskiego 20  
www.zacisze.spala.pl 

Liczba sal: 4, najw. sala: 200 os., nocleg: 190 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: gniazdka umoŜliwiające korzystanie 
z Internetu 

Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”    

97-213 Smardzewice  
ul. Klonowa 16 
www.osrodekmolo.pl 

Liczba sal: 5, najw. sala: 150 os., nocleg: 183 os. 

WyposaŜenie dodatkowe: ekran, flipchart, dostęp do Internetu, 
projektor multimedialny, nagłośnienie, odtwarzacz DVD i CD, 
telewizor. 

Hotel „Kruk” **Hotel „Kruk” **Hotel „Kruk” **Hotel „Kruk” **    

97-213 Smardzewice  
Swolszewice Małe – Borki 80 
www.hotelkruk.pl 

Liczba sal: 5, najw. sala: 200 os., nocleg: 60 os. 

WyposaŜenie: ekran, flipchart, nagłośnienie, materiały do sporządzania 
notatek, łącze internetowe sieci LAN, WiFi, klimatyzacja. 

Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie witryn internetowych opisywanych obiektów oraz serwisu 
www.salekonferencyjne.pl 

• Udogodnienia w obiektach 

Spośród wszystkich skategoryzowanych obiektów w województwie łódzkim dla osób niepełnosprawnych 
dostosowanych jest 62% hoteli oraz 33% moteli.  

Hotele są dobrze zaopatrzone w zaplecze konferencyjno-biznesowe. AŜ 72% hoteli jest wyposaŜonych 
w salę konferencyjną. Potwierdza to przywiązanie większej wagi w regionie do osób podróŜujących 
w celach biznesowych niŜ w celach turystycznych. 
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W przebadanej grupie hoteli udogodnienia dla dzieci w postaci placu, pomieszczenia zabaw dla dzieci lub 
innych udogodnień wskazanych podczas ankiety telefonicznej oferuje zaledwie 25% hoteli. Bardziej 
przyjazne dla dzieci okazały się domy wycieczkowe oraz kempingi.  

Ogółem połowa hoteli ma w swojej ofercie aktywny wypoczynek lub rekreację. W hotelach  
o wyŜszym standardzie normą jest wyposaŜenie obiektu w siłownię, salę fitness oraz saunę. Dodatkowo 
w blisko co trzecim hotelu 3-gwiazdkowym mieści się basen.  

W niektórych obiektach znajdujących się w pobliŜu akwenów istnieje moŜliwość wypoŜyczenia sprzętu 
wodnego (np. hotel Wawrzek przy sztucznym zbiorniku wodnym w Bełchatowie), zorganizowania rejsów 
Ŝeglarskich po Zalewie Sulejowskim (hotel Prezydent w Spale) lub nawet wypoŜyczenia jachtu (3-
gwiazdkowy hotel Mazowiecki w Tomaszowie Mazowieckim).  

Inne propozycje czynnego wypoczynku w analizowanych obiektach związane są z turystyką jeździecką. 
Oferowane są szkolenia w ośrodkach jazdy konnej, przejaŜdŜki powozami oraz rajdy konne (obiekty 
w pobliŜu Jeziora Sulejowskiego, w Bełchatowie oraz w Zgierzu koło Łodzi).  

Szeroką ofertę aktywnego wypoczynku mają trzy kempingi funkcjonujące na terenie województwa 
łódzkiego, udostępniając m.in. boiska do gier zespołowych i korty tenisowe.  

Wykres 6  Udział obiektów z poszczególnymi obszarami udogodnień wg kategorii hoteli* 

Udział obiektów dostosowanych dla osób niepełnospra wnych 
w poszczególnych kategoriach obiektów

33% 30%
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Udział obiektów wyposa Ŝonych w sal ę konferencyjn ą 
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* Na wykresach nie zobrazowano udziału hoteli 4*, ze względu na występowanie w województwie łódzkim tylko jednego obiektu w tej kategorii. 
Zamieszczenie go spowodowałoby zafałszowanie stanu rzeczywistego. 

Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie badań własnych i danych Ministerstwa Gospodarki 

• Ceny zakwaterowania 

Ceny w obiektach (za pokój) wynoszą od kilkunastu złotych w przypadku schronisk młodzieŜowych do 
kilkuset złotych w hotelach o wyŜszym standardzie. 



Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 

 

64 

 

Porównano przedziały cenowe, w jakich oferowane są pokoje jedno- i dwuosobowe  
w poszczególnych kategoriach obiektów. Do porównań przyjęto cenę za standardowy pokój. NaleŜy 
jednak zaznaczyć, Ŝe w przypadku obiektów wyŜszych klas (hotele 3 i 4-gwiazdkowe) oferowane bywają 
obok pokoi tzw. standardowych luksusowe apartamenty lub penthousy o znacznie wyŜszej cenie. 
W hotelach w cenę noclegu najczęściej wliczone jest równieŜ śniadanie. 

Najkorzystniejsze pod względem ceny są schroniska młodzieŜowe oferujące, nie tylko dla młodzieŜy, 
pokoje dwuosobowe w cenie od 18 do 80 zł (cena za pokój). W domach wycieczkowych cena za dwie 
osoby waha się od 40 do 150 zł. Nieco droŜsze są motele, które oferują nocleg dla dwóch osób w cenie 
od 70 do 180 zł.  

Najwięcej obiektów w województwie łódzkim występuje w kategorii hoteli. W hotelach 1-gwiazdkowych 
ceny wynoszą od 65 zł (hotel w Radomsku, pokój bez łazienki) do 235 zł (hotel mieszczący się 
w odrestaurowanej willi, pokój kompletnie wyposaŜony, w cenę pokoju wliczone jest śniadanie). Dolna 
granica cen pokoju 2-osobowego w hotelach 2-gwiazdkowych wynosi od 80 zł (pokój w Wolbórzu 
z łazienką i śniadaniem) do 235 zł (2-osobowy pokój w stylu retro-hotel w centrum Łodzi). 

W hotelach o wyŜszym standardzie (trzygwiazdkowym) ceny pokoi 2-osobowych wahają się od 120 zł do 
433 zł. W tej kategorii hoteli moŜna wybrać nocleg w obiektach zabytkowych, takich jak np. dawne 
opactwo cysterskie w Sulejowie lub XVIII-wieczny pałac w Sokolnikach.  

Jedyny czterogwiazdkowy hotel w województwie łódzkim mieści się w Spale (gm. Inowłódz). Cena za 
pokój 2-osobowy to minimum 440 zł. W hotelu znajdują się równieŜ multimedialne sale konferencyjne 
oraz centrum SPA.  

RóŜnica w cenie pomiędzy pokojami 1- i 2-osobowymi w poszczególnych obiektach jest niewielka 
w przypadku hoteli i moteli, natomiast w schroniskach młodzieŜowych opłata za nocleg jest zwykle 
uiszczana od osoby.  

Wykres 7 Ceny za pokój jedno- i dwuosobowy wg rodzajów obiektów 
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Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie badań własnych i danych Ministerstwa Gospodarki 
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3.1.3 Baza gastronomiczna 

Baza gastronomiczna jako drugi, obok bazy noclegowej, podstawowy element zagospodarowania 
turystycznego ma bardzo istotne znaczenie w procesie kształtowania produktu turystycznego oraz 
planowania intensyfikacji ruchu turystycznego. Dobry standard i smaczne menu obiektów 
gastronomicznych bezpośrednio wpływają bowiem na zadowolenie turystów i opinię na temat 
odwiedzanego obszaru, stanowiąc często o wartości dodanej atrakcyjności regionu.  

Baza gastronomiczna niejednokrotnie wpływa równieŜ na wybór destynacji turystycznej.  
W szczególności ma to miejsce w przypadku turystów kulturowych, gdyŜ bez wątpienia istotnym 
elementem walorów kulturowych jest jakość oraz oryginalność kuchni regionalnej. Bardzo waŜnym 
aspektem jest takŜe róŜnorodność oferty gastronomicznej oraz gwarancja jej wysokiej jakości 
i bezpieczeństwa. 

Spis obiektów gastronomicznych z uwzględnieniem ich kategorii znajduje się w tabeli poniŜej. Dane 
umieszczone w tabeli pochodzą z róŜnych źródeł, co wpłynęło na zróŜnicowany stopień szczegółowości 
tych informacji.  

Obiekty bazy gastronomicznej występujące w województwie łódzkim zakwalifikowano do następujących 
kategorii: 

• Restauracje (w tym karczmy, zajazdy – lokale z kuchnią regionalną) 

• Kawiarnie  

• Puby 

• Bary 

• Pozostałe punkty gastronomiczne 
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Tabela 17  Spis obiektów gastronomicznych w poszczególnych powiatach z uwzględnieniem ich kategorii 

Powiat/Powiat/Powiat/Powiat/    

Miasto na prawach Miasto na prawach Miasto na prawach Miasto na prawach 
powiatupowiatupowiatupowiatu    

Restauracje (w tym Restauracje (w tym Restauracje (w tym Restauracje (w tym 
karczmy, zajazdy karczmy, zajazdy karczmy, zajazdy karczmy, zajazdy –––– lokale  lokale  lokale  lokale 

z kuchnią regionalną)z kuchnią regionalną)z kuchnią regionalną)z kuchnią regionalną)    
KawiarnieKawiarnieKawiarnieKawiarnie    PubyPubyPubyPuby    BaryBaryBaryBary    

InneInneInneInne punkty  punkty  punkty  punkty 
gastronomicznegastronomicznegastronomicznegastronomiczne    

SumaSumaSumaSuma    

bełchatowski 16 0 0 7 5 28282828    

brzeziński*brzeziński*brzeziński*brzeziński*    5 0 0 13 0 18181818    

kutnowski* 10 0 0 11 6 27272727    

łaski*łaski*łaski*łaski*    5 1 0 3 4 13131313    

łęczycki 10 0 3 10 8 31313131    

łódzki wschodniłódzki wschodniłódzki wschodniłódzki wschodni    17 0 5 47 7 76767676    

łowicki 8 2 0 2 6 18181818    

opoczyńskiopoczyńskiopoczyńskiopoczyński    7 3 4 7 6 27272727    

pabianicki 33 4 13 3 16 69696969    

pajęczańskipajęczańskipajęczańskipajęczański    8 3 4 5 5 25252525    

piotrkowski* 5 0 0 1 1 7777    

poddębicki*poddębicki*poddębicki*poddębicki*    0 0 0 0 4 4444    

radomszczański 3 0 0 13 24 40404040    

rawskirawskirawskirawski    7 5 8 6 5 31313131    

sieradzki* 7 2 2 9 5 25252525    

skierniewickiskierniewickiskierniewickiskierniewicki    3 1 2 1 6 13131313    
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Powiat/Powiat/Powiat/Powiat/    

Miasto na prawach Miasto na prawach Miasto na prawach Miasto na prawach 
powiatupowiatupowiatupowiatu    

Restauracje (w tym Restauracje (w tym Restauracje (w tym Restauracje (w tym 
karczmy, zajazdy karczmy, zajazdy karczmy, zajazdy karczmy, zajazdy –––– lokale  lokale  lokale  lokale 

z kuchnią regionalną)z kuchnią regionalną)z kuchnią regionalną)z kuchnią regionalną)    
KawiarnieKawiarnieKawiarnieKawiarnie    PubyPubyPubyPuby    BaryBaryBaryBary    

InneInneInneInne punkty  punkty  punkty  punkty 
gastronomicznegastronomicznegastronomicznegastronomiczne    

SumaSumaSumaSuma    

tomaszowski* 12 2 4 11 5 34343434    

wieluński*wieluński*wieluński*wieluński*    11 5 2 35 5 58585858    

wieruszowski brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji 0 0000    

zduńskowolskizduńskowolskizduńskowolskizduńskowolski    12 6 4 8 1 31313131    

zgierski 11 2 5 8 0 26262626    

Łódź 162 26 157 157 134 636636636636    

Piotrków 
Trybunalski* 

5 6 7 10 2 30303030    

Skierniewice* 7 0 1 1 5 14141414    

SumaSumaSumaSuma    364364364364    68686868    221221221221    368368368368    260260260260    1281 

Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie ankiet nadesłanych przez Starostwa Powiatowe dotyczących potencjału turystycznego; * danych pozyskanych z witryn internetowych; 
materiałów promocyjnych, wywiadu telefonicznego. W przypadku Łodzi (miasta na prawach powiatu) źródłem było zestawienie obiektów gastronomicznych zamieszczone w Strategii Rozwoju 
Turystyki w Łodzi, ŁDN 2006 (autorzy Jacek Kaczmarek, Stanisław Liszewski, Bogdan Włodarczyk), zaktualizowane o obiekty otwarte  na terenie „Manufaktury”. 
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Ogółem na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje ok. 1 300 obiektów gastronomicznych. Ich 
rozmieszczenie w poszczególnych powiatach nie jest równomierne – zdecydowanie najwięcej obiektów 
znajduje się w Łodzi (ok. 50% bazy gastronomicznej regionu), co wynika z faktu, iŜ jest to największe 
miasto i stolica województwa, skupisko centrów handlowych, instytucji oraz jednostek kulturalnych. 
Kolejne miejsce przypada powiatom: łódzkiemu wschodniemu, pabianickiemu i wieluńskiemu, w których 
liczba obiektów gastronomicznych zawiera się w przedziale 4,5-6% ogólnej liczby obiektów. Powiat 
radomszczański skupia 3% obiektów gastronomicznych. Po ok. 2-2,5% bazy gastronomicznej przypada 
powiatom: bełchatowskiemu, kutnowskiemu, łęczyckiemu, opoczyńskiemu, rawskiemu, 
tomaszowskiemu, zduńskowolskiemu oraz miastu Piotrków Trybunalski. W pozostałych powiatach 
wielkość bazy gastronomicznej nie przekracza 2% ogółu.  

Poza obiektami wymienionymi w tabeli 17 moŜliwość wyŜywienia istnieje w wielu gospodarstwach 
agroturystycznych, jak równieŜ sezonowo w ośrodkach wypoczynkowych. Ponadto na plaŜach 
i kąpieliskach funkcjonują w sezonie małe punkty gastronomiczne. W obiektach turystycznych zbiorowego 
zakwaterowania w województwie łódzkim w roku 2006 działało 256 placówek gastronomicznych, z czego 
99 to restauracje, 89 – bary, 36 – stołówki i 32 punkty gastronomiczne8. 

Analiza kategorii poszczególnych obiektów, wskazuje na zdecydowaną przewagę restauracji (w tym 
karczm, zajazdów i obiektów, w których serwowane są dania kuchni regionalnej) oraz barów. 
W przypadku restauracji, wyraźna koncentracja występuje w duŜych miastach regionu lub 
miejscowościach o ugruntowanej pozycji turystycznej, zajazdy natomiast przy głównych trasach 
tranzytowych. W kategorii „pozostałe punkty gastronomiczne” duŜy udział przypada na pizzerie, natomiast 
najmniej wśród obiektów gastronomicznych jest klubów tanecznych i muzycznych, stanowiących 
dodatkowo domenę największych miast regionu. 

Wykres 8  Liczba i procentowy udział obiektów gastronomicznych w poszczególnych kategoriach 
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Źródło: Opracowanie własne PART SA 

Charakter oferty kulinarnej regionuCharakter oferty kulinarnej regionuCharakter oferty kulinarnej regionuCharakter oferty kulinarnej regionu    

Dziedzictwo kulturowe regionu łódzkiego łączy tradycje róŜnych kultur i stylów, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie takŜe w gastronomii. W związku z tym trudno jest wskazać potrawę kojarzącą się 
jednoznacznie z ziemią łódzką. W karcie dań restauracji najczęściej moŜna skosztować specjalności 
wywodzących się z kuchni polskiej, Ŝydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej.  

                                                      
8 Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
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W poszczególnych obszarach geograficznych województwa moŜna jednak spotkać się  
z produktami regionalnymi związanymi z określonym obszarem, wytwarzanymi tradycyjnymi metodami 
według receptur kultywowanych od stuleci. Nie zostały one jednak odpowiednio wypromowane i nie 
funkcjonują jako specjalności kuchni ziemi łódzkiej. 

Produkty regionalne i tradycyjne w regionieProdukty regionalne i tradycyjne w regionieProdukty regionalne i tradycyjne w regionieProdukty regionalne i tradycyjne w regionie    

Wytwarzanie, ochrona i promocja Ŝywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii Europejskiej 
coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we 
Wspólnocie jest wyróŜnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spoŜywczych 
pochodzących z konkretnych regionów, jak teŜ charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji. 
Tradycyjne produkty w Unii Europejskiej moŜna rejestrować jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, 
Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne. Pierwsze polskie produkty 
zostały juŜ zgłoszone do otrzymania tych znaków, ale wciąŜ czekają na decyzje w sprawie rejestracji. 

W Polsce została stworzona Lista Produktów TradycyjnychLista Produktów TradycyjnychLista Produktów TradycyjnychLista Produktów Tradycyjnych, która słuŜy zbieraniu i rozpowszechnianiu 
informacji związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych (nie wiąŜe się z ochroną nazwy). Lista 
Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przy współpracy Marszałków Województw oraz Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

W województwie łódzkim zostały wpisane na listę następujące produkty: 

��  Kategoria: Wyroby piekarnicze i cukiernicze  
• Chleb łęczycki Ŝytni razowy pełnoziarnisty 

• Chleb wiejski łęczycki 

��  Kategoria: Orzechy, nasiona, zboŜa, warzywa i owoce 
• Chrzan znad środkowej Warty 

• Powidła śliwkowe łowickie 

• Ogórki konserwowe po łowicku 

• Ogórki kwaszone po łowicku 

Promocja dziedzictwa kulinarnego w regioniePromocja dziedzictwa kulinarnego w regioniePromocja dziedzictwa kulinarnego w regioniePromocja dziedzictwa kulinarnego w regionie    

Obok produktów wpisanych na oficjalną Listę Produktów Tradycyjnych, moŜna znaleźć  
w województwie łódzkim wiele innych ciekawych, tradycyjnych dań i potraw. W celu promocji potraw 
kuchni regionalnej organizowanych jest wiele imprez i konkursów mających na celu promowanie 
dziedzictwa kulinarnego oraz ocalenie od zapomnienia tychŜe regionalnych produktów Ŝywnościowych, 
które mogą stać się wizytówką regionu. Do ciekawych imprez, w trakcie których istnieje moŜliwość 
zapoznania się z daniami kuchni regionalnej zaliczyć moŜna:  

� Regionalny Pokaz Potraw organizowany w Łęczycy,  

� coroczny Konkurs Potraw Regionalnych z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich (wymóg udziału 
w konkursie – min. 25-letnia receptura),  

� Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo na najlepszy regionalny i lokalny produkt Ŝywnościowy – 
ogólnopolska impreza organizowana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, 
z finałami wojewódzkimi oraz finałem głównym w trakcie Targów Polagra Farm w Poznaniu. 

    

    



Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 

 

70 

 

Kulinaria w stolicy województwaKulinaria w stolicy województwaKulinaria w stolicy województwaKulinaria w stolicy województwa    

Baza gastronomiczna Łodzi stanowi niewątpliwie jej atut. Przeprowadzone w 2002 r. badania9 dowodzą, 
Ŝe łódzka baza gastronomiczna (w tym głównie łódzkie puby) uznawana jest za jedną z większych atrakcji 
turystycznych miasta. 81% respondentów uznało, Ŝe łódzkie puby stały się wizytówką miasta, 
a szczególnie jego głównej ulicy – Piotrkowskiej. 

Łódź jako kolebka przenikających się kultur czterech narodów (polskiego, Ŝydowskiego, niemieckiego 
i rosyjskiego) dysponuje ogromnym, nie w pełni jeszcze zagospodarowanym potencjałem adaptacji 
kulinarnych obiektów gastronomicznych, zarówno pod względem proponowanego menu, jak teŜ aranŜacji 
lokali i towarzyszącej im oferty kulturalno-rozrywkowej.  

Występuje tu równieŜ sporo obiektów inspirowanych kulturą i kuchnią innych narodów. Mamy więc do 
czynienia w Łodzi z kuchnią włoską, grecką, meksykańską, turecką, a takŜe bardziej orientalną: 
wietnamską, chińską czy japońską.  

WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

Całoroczna baza gastronomiczna na obszarze objętym projektem jest nierównomiernie rozłoŜona. 
Najwięcej obiektów znajduje się w stolicy województwa (Łódź) i południowych powiatach aglomeracji 
łódzkiej oraz przy trasach tranzytowych. Centralne względem kraju połoŜenie województwa stawia 
turystykę tranzytową w czołówce zdefiniowanych dla regionu segmentów, a co za tym idzie – daje spore 
moŜliwości kształtowania zróŜnicowanej, jakościowej oferty gastronomicznej.  

W powiatach skupiających atrakcje turystyczne (Zalew Sulejowski, dorzecze Pilicy i Rawki, w mniejszym 
stopniu Warty) w znacznej części mamy do czynienia z bazą sezonową (baza gastronomiczna 
w obiektach zbiorowego zakwaterowania, mała gastronomia itp.).  

Analiza liczby obiektów w poszczególnych kategoriach pozwala stwierdzić, Ŝe najwięcej jest restauracji. 
W tej kategorii mieszczą się równieŜ karczmy i zajazdy, lokale serwujące dania regionalne. Choć 
w przypadku tych ostatnich spory potencjał czeka jeszcze na wykorzystanie. Bogate dziedzictwo 
kulturowe regionu i miasta Łodzi stwarza ogromne moŜliwości w rozwoju wyjątkowej oferty kulinarnej 
województwa.  

3.2 Szlaki turystyczne województwa łódzkiego 

Na terenie województwa łódzkiego – według bazy Biura Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi – znajdują się 153 szlaki, w tym 

� 52 piesze (główne i łącznikowe), o łącznej długości 1741 km 

� 86 rowerowe (główne i łącznikowe), o łącznej długości 2581 km 

� 1 wodny, o długości 148,3 km 

� 14 konnych, o łącznej długości ok. 260 km. 
 

                                                      
9 Milewska 2003, za: J. Kaczmarek, S. Liszewski, B. Włodarczyk, Strategia Rozwoju Turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2006, s. 31-32. 
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Ponadto przez obszar województwa łódzkiego przebiegają trzy europejskie szlaki kulturowe10, które 
obecnie, promowane jako trasy turystyczne, nawiązują zarówno do traktów historycznych, jak i obiektów 
zabytkowych świadczących o średniowiecznej historii regonu.  

��  Szlak Bursztynowy Szlak Bursztynowy Szlak Bursztynowy Szlak Bursztynowy – za czasów Cesarstwa Rzymskiego ten dalekosięŜny szlak pełnił funkcję 
transkontynentalnej drogi łączącej północne wybrzeŜe Adriatyku z południowym wybrzeŜem Bałtyku. 
Szlak słuŜył Rzymianom m.in. w celach wypraw po bursztyn oraz przyczynił się do wpływów 
politycznych. PołoŜenie miejscowości na szlaku handlowym znacznie przyspieszało jej rozwój 
gospodarczy. 

��  Szlak Cysterski Szlak Cysterski Szlak Cysterski Szlak Cysterski ––––    zainicjowany przez Radę Europy i wchodzący w skład „Europejskich Szlaków 
Kulturowych”, w ramach których wytyczono „Europejski Szlak Cystersów” prowadzący przez całą 
Europę, od Portugalii, poprzez Hiszpanię, Francję, Niemcy do Europy Wschodniej. W województwie 
łódzkim fragment szlaku przebiega w jego wschodniej części, łącząc siedziby cystersów, połoŜone 
w środkowej części Polski: Jędrzejów–Sulejów–Wąchock–Koprzywnica (tzw. Pętla Kielecka). 
Opactwa te stanowiły placówki misyjne dla rozwijania działalności na terenie sąsiedniej Rusi. 
Cystersi, od czasu powstania zakonu w XII w. do schyłku średniowiecza, wznieśli w Europie kilkaset 
klasztorów lokalizowanych najczęściej z dala od ludzkich osad, na terenach lesistych i zabagnionych, 
trudno dostępnych, stanowiących naturalne obwarowania. 

��  Szlak RSzlak RSzlak RSzlak Romański omański omański omański – powstał na wzór drogi romańskiej z niemieckiej Saksonii – Anhalt. 
W województwie łódzkim szlak prowadzi z Tumu pod Łęczycą w kierunku południowo-wschodnim do 
Sulejowa, następnie przez Inowłódz, śarnów, Krzyworzekę do Strońska, łącząc zabytki architektury 
romańskiej. 

Ponadto na terenie województwa istnieje kilkadziesiąt szlaków turystycznych prezentujących dziedzictwo 
kulturowe regionu. 

Istniejąca sieć szlaków turystycznych województwa łódzkiego nie jest równomiernie rozłoŜona w terenie. 
Koncentracja wytyczonych tras przedstawia się w sposób zbliŜony do występowania bazy noclegowej. 
Obejmuje więc przede wszystkim dorzecza głównych rzek regionu: Pilicy, Watry, Rawki oraz obszar Łodzi 
i aglomeracji łódzkiej.  

Istniejąca sieć szlaków turystycznych nie wyczerpuje moŜliwości krajoznawczych regionu łódzkiego. Stąd 
teŜ prowadzone są prace nad wytyczaniem kolejnych szlaków.  

W proces tworzenia jak najszerszej bazy proponowanych szlaków turystycznych zaangaŜowano 64 
instytucje (m.in. oddziały PTTK, Centrum Informacji Turystycznej, jednostki samorządowe, nadleśnictwa, 
dyrekcje parków krajobrazowych), które mogły zgłosić swoje propozycje w zakresie docelowego systemu 
szlaków. Dzięki temu liczba szlaków będzie stale rosła a coraz większa część atrakcyjnych przyrodniczo 
i turystycznie terenów pokryta będzie siecią oznakowanych tras. 

                                                      
10 Opisy szlaków na podstawie danych ze strony ROT w Łodzi: www.ziemialodzka.pl 
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Mapa 5  Istniejące szlaki turystyczne w województwie łódzkim na tle sieci osadniczej 

 
Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi 

3.2.1 Szlaki piesze 

Szlaki piesze (główne i łącznikowe), których łączna długość wynosi 1741 km, prowadzone są trasami 
umoŜliwiającymi wszechstronne poznanie walorów naturalnych i antropogenicznych regionu łódzkiego. 
Istniejącą sieć szlaków moŜna podzielić tematycznie – wg grup prezentowanych na poszczególnych 
trasach walorów – na szlaki przyrodnicze, kulturowe (miejsca, obiekty związane z Ŝyciem i działalnością 
człowieka) i ogólnie krajoznawcze, które łączą w sobie elementy obu poprzednich grup. PoniŜej 
zamieszczono przykłady szlaków w róŜnych grupach walorów. 

Tabela 18  Wybrane piesze szlaki tematyczne 

SzlakSzlakSzlakSzlak    OpisOpisOpisOpis    

Szlaki przyrodniczeSzlaki przyrodniczeSzlaki przyrodniczeSzlaki przyrodnicze    

Szlak Uroczysk i 
Rezerwatów 

 

 

Wiedzie głównie przez kompleksy sosnowych lasów, charakteryzujące się częściowo 
zachowanym drzewostanem pierwotnym. Na trasie leŜą 2 rezerwaty przyrody 
„Jabłecznik" i „Wojsławice", chroniące wiekowy las jodłowy. Ciekawym miejscem jest 
równieŜ wieś Wojsławice, w której zachowało się kilka interesujących zabytków 
architektury, oraz wieś Korczew, gdzie znajduje się cenny drewniany kościół. 

Szlak Kurhanów 
KsiąŜęcych 

 

Krótki szlak łącznikowy. UmoŜliwia dotarcie do prehistorycznych kurhanów dawnych 
władców plemiennych, a ponadto łączy „Szlak Jury Wieluńskiej" i „Szlak Przełomu Warty 
przez WyŜynę Wieluńską", co stwarza odmienny wariant wędrówki przez Załęczański 
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SzlakSzlakSzlakSzlak    OpisOpisOpisOpis    

 
Park Krajobrazowy, i zwiedzenie leśnych ostępów wnętrza Załęczańskiego Łuku Warty. 

Szlak Jury Wieluńskiej 

 

 

UmoŜliwia poznanie róŜnorodnych walorów środowiska naturalnego WyŜyny Wieluńskiej 
oraz wybranych przykładów jej dziedzictwa historyczno-kulturowego. Prowadzi przez 
tereny Załęcząńskiego Parku Krajobrazowego połoŜonego w obrębie Wielkiego Łuku 
Warty pomiędzy Krzeczowem a Działoszynem. Punkt wyjściowy szlaku znajduje się przed 
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Do największych atrakcji na jego trasie zaliczyć 
naleŜy sam Wieluń i jego zabytki, zabytkowe kościoły: romański w Rudzie  
i drewniany w Łaszewie Rządowym, stary młyn w Kępowiźnie, a przede wszystkim 
krajobrazy Załęczańskiego Łuku Warty, w tym rezerwat przyrody nieoŜywionej „WęŜe". 
Długość: 68.3 km 

Szlaki kulturowe/antropogeniczneSzlaki kulturowe/antropogeniczneSzlaki kulturowe/antropogeniczneSzlaki kulturowe/antropogeniczne    

Szlak Walk nad Wartą  

 

 

Biegnie doliną Warty przez miejscowości związane m.in. z 10. Dywizją Piechoty 
Strzelców Kaniowskich, wchodzącą w skład Armii „Łódź” i jej walkami o utrzymanie 
pozycji obronnych na linii Warty, na odcinku od Glinna do Pstrokoni, we wrześniu 1939 r. 
Na szlaku moŜna obejrzeć m.in. schrony bojowe, bunkry oraz resztki umocnień 
przeciwczołgowych, cmentarze wojenne, a takŜe ciekawe zabytki architektury oraz 
krajobrazy charakterystyczne dla dolin rzecznych Warty i Widawki. 

Szlak Powstańców 
1863 r. 

 

 

Rozpoczyna się przy Muzeum Miasta i Rzeki Warty w Warcie. Prowadzi przez 
miejscowości powiatu sieradzkiego związane z wydarzeniami powstania styczniowego, 
leŜące w obrębie Wysoczyzn: Tureckiej i Złoczewskiej. 

Szlak im. Władysława 
St. Reymonta 

 

 

Poświęcony pamięci wielkiego polskiego pisarza i laureata literackiej Nagrody Nobla 
w 1925 r., mieszkańca ziemi sieradzkiej w latach 1912-1913. Przebiega przez 
miejscowości, w których mieszkał, bywał i tworzył autor „Chłopów” i „Ziemi Obiecanej”, 
a takŜe pozwala poznać krajobraz i zabytki tej części województwa łódzkiego. Na trasie 
tego szlaku znajdują się m.in. dwór Walewskich w Tubądzinie, we wnętrzach którego 
funkcjonuje Muzeum Wnętrz Dworskich, zabytkowe dwory w Charłupii Wielkiej 
i Inczewie oraz monumentalny pałac w Małkowie, w sąsiedztwie którego stoi pomnik  
z popiersiem W. Reymonta. 

Szlak im. Kazimierza 
Deczyńskiego 

 

 

 

Poświecony jest Kazimierzowi Deczyńskiemu, chłopskiemu synowi, który  
w latach 1818-1829 był nauczycielem szkoły parafialnej w Brodni. Postać ta weszła do 
historii literatury polskiej poprzez swoje pamiętniki oraz osnutą na jej Ŝyciu powieść 
Leona Kruczkowskiego pt. „Kordian i cham". Na trasie szlaku zwiedzić moŜna równieŜ 
liczne zabytki architektury oraz budowle hydrotechniczne związane z istniejącym od 1986 
r. sztucznym zbiornikiem wodnym „Jeziorsko" powstałym poprzez spiętrzenie Warty 
zaporą betonową o wysokości 12 m wzniesioną na terenie wsi Skęczniew. 

Szlak im. Prezydenta 
Ignacego Mościckiego 

 

Ze Spały do Tomaszowa Mazowieckiego. Nosi imię Ignacego Mościckiego, prezydenta II 
Rzeczypospolitej w latach 1926-1939. Szlak bierze początek w Spale przy recepcji 
Funduszu Wczasów Pracowniczych, kończy się natomiast w Tomaszowie Mazowieckim 
w pobliŜu rezerwatu „Niebieskie Źródła". 

Szlak Partyzancki im. 
majora Henryka 

Znakowany kolorem czerwonym pieszy Szlak Partyzancki noszący imię majora Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala" przebiega przez miejsca uświęcone krwią partyzantów 
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SzlakSzlakSzlakSzlak    OpisOpisOpisOpis    

Dobrzańskiego –  
„Hubala" 

 

 

i Ŝołnierzy Wojska Polskiego walczących tu w wojnie obronnej 1939 r. a później podczas 
okupacji hitlerowskiej. Szlak ten bierze początek w Radomsku i przebiega przez Ojrzeń, 
Ewinę, rezerwat „Jasień", Kobiele Wielkie, Górę Chełmo, Przedbórz, Bąkową Górę, 
Majkowice, Sulejów, Witów, Polichno, Golesze, Nagórzyce, Tomaszów Mazowiecki, 
Spałę, Inowłódz, Anielin, Poświętne w kierunku Drzewicy i dalej ku granicy 
województwa łódzkiego. Długość: 201 km 

Szlak Zabytkowych 
Dworków Ziemi 
Sieradzkiej 

 

 

UmoŜliwia zapoznanie się, a czasem równieŜ zwiedzenie zabytkowych wnętrz starych 
szlacheckich i ziemiańskich dworków połoŜonych w najbliŜszych okolicach Sieradza i 
Błaszek. 

Sieradz – Dabrówka – Dąbrowa Wielka – Kuśnie – Debołęka – Tumidaj – Łubna Jakusy 
– Kliczków Wielki – Kliczków Mały – Jasionna – Wojków – Wrząca – Gruszczyce –
Gzików – Błaszki 

Z reguły dwory te otaczają równie interesujące parki krajobrazowe z cennymi 
drzewostanami, wśród których odnaleźć moŜna liczne drzewa stanowiące pomniki 
przyrody. 

Na szlaku tym leŜą równieŜ inne cenne zabytki, w tym zwłaszcza zabytkowe obiekty 
architektury sakralnej oraz cenne stanowiska archeologiczne a takŜe miejsca pamięci 
narodowej, związane między innymi z historią powstania styczniowego 1863 r. Długość: 
47 km. 

Szlak Młynów nad 
Grabią 

 

To bardzo ciekawy szlak turystyczny, łączący zachowane zabytki techniki w postaci 
sześciu dawnych młynów wodnych zbudowanych nad rzeką Grabią z interesującą 
przyrodą i zabytkami Łasku. 

Szlak rozpoczyna się na dworcu PKP w Kolumnie a kończy w Siedlcach Łaskich. 
Pólnocna i środkowa część szlaku wiedzie przez Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki 
Grabi a południowa przez Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. Kolumna –
Łask – Orchów – Mikołajówek – Okup Fabryczny – Zielęcice – Nicenia – Wola 
Warzeńska – Marzenin – Kostrzyce – Lichawa – Emilianów – Brody – Brzeski – Kozuby 
– Grabica – Wola WęŜykowa – Zamość – Grabno – Siedlce Łaskie PKP. Długość: 36 km. 

Szlaki krajoznawSzlaki krajoznawSzlaki krajoznawSzlaki krajoznawczeczeczecze    

Szlak Pabianicki  

 

 

Z Pabianic do Łasku, umoŜliwia poznanie przyrody Lasu Karolewskiego wraz 
z istniejącymi tu torfowiskami i zarastającymi stawami oraz malowniczej doliny rzeki 
Grabi, jednej z najczystszych rzek województwa łódzkiego. Na trasie tego szlaku znajdują 
się interesujące zabytki budownictwa wiejskiego, m.in. w Ldzaniu, zabytkowy drewniany 
młyn w Talarze oraz zabytki architektury miejskiej i rezydencjonalnej, w tym 
neobarokowy dwór w Ostrowie oraz kościoły: pokolegiacki i św. Ducha w Łasku. 

Szlak wokół Zduńskiej 
Woli 

 

 

Pozwala zapoznać się z zabytkami samej Zduńskiej Woli (w tym dworkiem 
Złotnickich oraz Domem Urodzin św. M.M. Kolbego) oraz miejscowości połoŜonych na 
południe i południowy-wschód od miasta. Na trasie szlaku leŜy m.in. Strońsko, w którym 
znajduje się szczególnie cenny zabytek sztuki sakralnej - romański kościół pw. św. 
Urszuli. Wiodąc częściowo wzdłuŜ krawędzi doliny Warty szlak ten pozwala równieŜ 
podziwiać rozległe panoramy doliny Warty i północnej części Parku Krajobrazowego 
Międzyrzecza Warty i Widawki. 

Szlak Gola – Szlak ten stanowi fragment szlaku pieszego Ŝółtego Jarocin – Pleszew – Grodzisko –
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SzlakSzlakSzlakSzlak    OpisOpisOpisOpis    

Bolesławiec 

 

  

Gołuchów – Lewków – Wysocko Wielkie – Kotłów – Mikstat – Ostrzeszów – Mikorzyn 
– Kępno – Laski – Siemianice – Bolesławiec – Chróścin – Gola. Łączna długość tego 
szlaku wynosi ok. 180 km, z czego 8,9 km na terenie obecnego województwa łódzkiego. 

Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie ankiet dotyczących potencjału turystycznego oraz serwisów internetowych 

3.2.2 Szlaki rowerowe 

Szlaki rowerowe stanowią swoiste uzupełnienie pieszej sieci szlaków i – podobnie jak one – pozwalają 
poznać przyrodę i kulturę regionu łódzkiego. Poprowadzone są bowiem poprzez najciekawsze miejsca. I – 
podobnie jak w przypadku szlaków pieszych – najczęściej trudno jednoznacznie zakwalifikować szlak do 
konkretnej grupy tematycznej. Wynika to z faktu wyznakowania szlaku w obszarze, który ma jednocześnie 
walory przyrodnicze i kulturowe. Wyznacznikiem jest tu zazwyczaj moment tworzenia szlaku, 
powstającego dla przybliŜenia konkretnej atrakcji. W województwie łódzkim łącznie wyznaczono 2581 km 
szlaków rowerowych głównych i łącznikowych. 

Tabela 19  Wybrane rowerowe szlaki tematyczne 

SzlakSzlakSzlakSzlak    OpisOpisOpisOpis    

Szlaki przyrodniczeSzlaki przyrodniczeSzlaki przyrodniczeSzlaki przyrodnicze    

Szlak Załęczańskim 
Łukiem Warty 

 

Pozwala podziwiać krajobrazy Załęczańskiego Parku Krajobrazowego a zwłaszcza 
ciekawą przyrodę i zabytki malowniczego odcinka doliny Warty zwanego Załęczańskim 
Łukiem Warty. Trasa szlaku wiedzie m.in. przez Załęcze Wielkie, Piaski, Ogroble, 
Przywóz, Łaszew Rządowy, Bieniec, Kępowizna z powrotem do Załęcza Wielkiego. Na 
trasie m.in. kurhany w Przywozie oraz zabytkowy młyn w Kępowiznie. Szlak ma długość 
26,5 km. 

Szlak Wierzchlas – 
Osjaków – Wierzchlas 

 

Znakowany kolorem zielonym szlak rowerowy o długości 44,9 km bierze swój poczatek 
we wsi Wierzchlas przy tutejszej szkole podstawowej i wiedzie przez wschodnie połacie 
powiatu wieluńskiego. W znacznej części szlak ten prowadzi przez/lub skrajem 
znacznego komplesu leśnego, a na odcinku z Łykowego przez Drobice, Kajdas 
i Raduczyce do Osjakowa – wzdłuŜ malowniczej doliny Warty. Do najciekawszych miejsc 
i obiektów na trasie naleŜy Ruda – dawna siedziba kasztelanii rudzkiej i najstarsza stolica 
ziemi wieluńskiej, z przebudowanym kościołem romańskim i zabytkowym pałacem; stary 
młyn wodny w Łykowem nad Wartą oraz Osjaków – niegdyś miasteczko z zachowanym 
układem przestrzennym i budynkiem dawnej synagogi. 

Szlak po Parku 
Krajobrazowym 
Wzniesień Łódzkich 

 

NajdłuŜszy szlak rowerowy wyznakowany jak dotąd w najbliŜszych okolicach Łodzi. Trasa 
tego szlaku ma charakter pętli rozpoczynającej i kończącej się przy ul. Wycieczkowej 
w Łodzi. Szlak prowadzi przez wyjątkowo malowniczy obszar mezoregionu Wzniesień 
Łódzkich, na który składa się unikatowy w centralnej Polsce krajobraz wyŜynny. Krajobraz 
ten charakteryzuje zróŜnicowanie formy rzeźby – w terenie podziwiać moŜna m.in. 
wąwozy i parowy, ostańce denudacyjne oraz liczne głazy narzutowe. Na trasie szlaku 
o długości 74 km leŜą równieŜ dwa rezerwaty przyrody: „Struga Dobieszkowska” 
i „Parowy Janinowskie”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Górna MroŜyca”, liczne 
pomniki przyrody i parki wiejskie. Szlak umoŜliwia równieŜ zaznajomienie się z licznymi 
pamiątkami kultury materialnej, począwszy od wczesnośredniowiecznego grodziska w 
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SzlakSzlakSzlakSzlak    OpisOpisOpisOpis    

Starych Skoszewach z VI w. n.e. poprzez zabytkowe świątynie róŜnych wyznań, dawne 
XVIII i XIX-wieczne dwory szlacheckie i ziemiańskie po cmentarze ewangelickie  
i nekropolie z czasów I wojny światowej. 

Szlak po Bolimowskim 
Parku Krajobrazowym 

 

Prowadzi przez tereny powiatów: łowickiego i skierniewickiego. Rozpoczyna się 
w Nieborowie tuŜ przy wejściu do zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego 
Radziwiłłów, jednej z najciekawszych rezydencji tego typu na terenie województwa 
łódzkiego, a dziś siedziby oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Trasa szlaku 
niemal w całości prowadzi przez kompleksy leśne Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. 
Dzięki wędrówce tym szlakiem poznać moŜna najcenniejsze pod względem 
przyrodniczym fragmenty BPK i Puszczy Bolimowskiej, w tym m.in. rezerwaty przyrody: 
„Polana Siwica” i „Rawka” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Nieborów”. Długość 
szlaku wynosi 18,7 km. 

Szlaki kulturowe/antropogeniczneSzlaki kulturowe/antropogeniczneSzlaki kulturowe/antropogeniczneSzlaki kulturowe/antropogeniczne    

Szlak Braci Czeskich 

 

PrzybliŜa historię osadników czeskich przybyłych w początkach XIX stulecia do Zelowa. 
Zasiedlili oni takŜe pobliskie miejscowości, leŜące dziś na terenie powiatów łaskiego 
i bełchatowskiego. Szlak poświęcony braciom czeskim rozpoczyna się w Łasku i wiedzie 
malowniczymi zakątkami Wysoczyzny Łaskiej i Kotliny Szczercowskiej przez Zelów do 
Faustynowa i dalej przez Szczerców do Kleszczowa. Na trasie szlaku zwiedzić moŜna 
liczne świątynie i cmentarze róŜnych wyznań chrześcijańskich, zobaczyć dawne młyny 
wodne, bunkry z czasów II wojny światowej. Głównym punktem tego szlaku jest  
z pewnością Zelów, gdzie do dziś Ŝyją potomkowie dawnych osadników pochodzenia 
czeskiego, działa bardzo pręŜna parafia Kościoła ewangelicko-reformowanego, 
a turystów zaprasza niedawno powstałe Muzeum Braci Czeskich. 

Szlak rowerowy Wieluń 
– OŜarów – Wieluń 

 

Prowadzi z Wielunia przez Rudę, Kadłub i Popowice w kierunku OŜarowa, skąd powraca 
do Wielunia przez Krzyworzekę, Chotów i Turów. Na szlaku, oprócz uroczych zakątków 
WyŜyny Wieluńskiej podziwiać moŜna liczne pamiątki kultury materialnej ziemi 
wieluńskiej, w tym m.in. wczesnośredniowieczne grodzisko w Widoradzu, kościoły 
murowane z elementami romańskimi w Rudzie i Krzyworzece, drewniane kościoły  
w Kadłubie i Popowicach wzniesione w tzw. stylu wieluńskim, a takŜe wyjątkowy 
w swym kształcie drewniany dwór alkierzowy w OŜarowie, mieszczący dziś Muzeum 
Wnętrz Dworskich. Turystów zaciekawią równieŜ: odrestaurowany wiatrak - koźlak 
w Kociszewie oraz wiejskie nekropolie i relikty dawnego budownictwa wiejskiego. 
Długość 29,8 km. 

Szlak Józefów – 
Grębień – Bieniec 

 

Szlak łącznikowy o długości 11,7 km. Rozpoczyna się na skrzyŜowaniu dróg w Józefowie 
i wiedzie przez Grębień, Popowice do nadwarciańskiej wsi Bieniec, połoŜonej juŜ na 
terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. W ten sposób stanowi łącznik pomiędzy 
siecią znakowanych tras rowerowych okolic Wielunia i OŜarowa z systemem szlaków 
rowerowych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Na stosunkowo krótkiej trasie 
opisywanego szlaku obejrzeć moŜna prawdziwe perełki drewnianej architektury 
sakralnej: kościół w Grębieniu (z ok. 1500 r.), będący najstarszą drewnianą świątynią, 
zachowaną na terenie województwa oraz równie cenny kościół w Popowicach (początek 
XVI w. z późniejsza wieŜą) – oba wzniesione w tzw. stylu wieluńskim. 

Szlak „Pałacowo-
Parkowy” 

Krótki rowerowy szlak łącznikowy „Pałacowo-Parkowy" umoŜliwia dokładne zwiedzenie 
zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Galewicach, na który składają 
klasycystyczny, murowany dwór szlachecki z 2. poł. XIX w. (obecnie przedszkole), park 
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SzlakSzlakSzlakSzlak    OpisOpisOpisOpis    

 

krajobrazowy z 2. połowy XIX w. o powierzchni 1.24 ha oraz zabudowania gospodarcze 
z tego samego okresu. 

Szlak „Do Świętej 
Anny”  

 

Krótki (6 km) łącznikowy szlak wiodący przez centralną część powiatu wieruszowskiego. 
Prowadzi z Sokolnik do Starego Ochędzyna. W obu tych miejscowościach obejrzeć 
moŜna prawdziwe perełki architektury: w Sokolnikach jest nią unikatowy zespół 
pałacowo-parkowy z XVIII w., a w Starym Ochędzynie drewniany kościół pw. św. Anny 
z XVI w., od którego szlak bierze swoją nazwę. Stanowi łącznik pomiędzy szlakiem „Przez 
Powiat Wieruszowski” (znaki czerwone) a szlakiem „Wokół Wieruszowa” (znaki zielone). 

Szlak „Śladami 
Świętego Wojciecha” 

 

Rozpoczyna się w Wieruszowie w węźle szlaków rowerowych Wieruszów – Mirków–
Jutrków–Lubczyna (Dwór Sczanieckich w Lubczynie)–Wyszanów–Cieszęcin (kościół 
parafialny pw. św. Wojciecha) – Wieruszów. 

Szlaki krajoznawczeSzlaki krajoznawczeSzlaki krajoznawczeSzlaki krajoznawcze    

Szlak Konopnica – 
Osjaków – Konopnica 

 

Rozpoczyna się w Konopnicy w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy i wiedzie pętlą 
w kierunku Rychłocic, Szynkielowa, Walkowa i Osjakowa, skąd powraca do punktu 
wyjścia. Na trasie lub w pobliŜu tego szlaku, wiodącego przez północno-zachodnie 
krańce powiatu wieluńskiego, po części wzdłuŜ doliny Warty, moŜna obejrzeć lub 
zwiedzić liczne zabytki kultury materialnej. Do najciekawszych naleŜą: zespół kurhanów 
w Lesisku, pozostałości grodziska, dwór Kozarskich, dawny kościół oo. paulinów oraz 
cmentarz wojenny w Konopnicy. Szlak wiedzie równieŜ skrajem rezerwatu „Hołda" - 
jednego z dwóch rezerwatów przyrody istniejących na terenie powiatu wieluńskiego. 
Długość 43,1 km. 

Szlak OŜarów – 
Skomlin – Mokrsko – 
OŜarów 

 

Bierze swój początek przy Muzeum Wnętrz Dworskich w OŜarowie, którego siedzibą jest 
zabytkowy modrzewiowy dwór alkierzowy wzniesiony w połowie XVIII stulecia. Trasa 
rowerowa prowadzi pętlą przez południowo-wschodnie połacie powiatu wieluńskiego 
w kierunku Wróblewa i Toplina, skąd przez Skomlin, Wichernik, Mokrsko i Komorniki 
doprowadza do punktu wyjścia. Na trasie tego szlaku oprócz wspomnianego dworu-
muzeum w OŜarowie, znajduje się wiele interesujących zabytków architektury, w tym 
m.in. zabytkowe świątynie w Skomlinie, Mokrsku i Komornikach czy unikatowy spichlerz 
w Skomlinie. Do najciekawszych miejsc z punktu widzenia krajobrazu i walorów 
przyrodniczych naleŜą: park dworski i kompleks stawów w OŜarowie, śródleśny staw 
Glinianka czy dolina Prosny pod Toplinem. Znaczna część szlaku (na odcinku OŜarów–
Motyl–Wróblew) wiedzie przez kompleksy leśne. Długość  36,9 km 

Szlak „W środku Polski 
– ziemia znana  
i nieznana” 

 

Prowadzi przez północną i północno-wschodnią część powiatu zduńskowolskiego. 
Początek szlaku znajduje się na węzłowej stacji kolejowej Zduńska Wola–Karsznice, 
w pobliŜu którego znajduje się Skansen Lokomotyw. Na trasie szlaku znajdują się 
równieŜ: zabytkowe świątynie w Szadku i Korczewie, zespoły dworsko-parkowe oraz 
izby muzealne w Wojsławicach i Prusinowicach. Po drodze zobaczyć moŜna równieŜ 
cenne obiekty przyrodnicze, w tym leśne uroczyska, rezerwat leśny „Jamno" oraz 
zabytkowy park podworski w Dziadkowicach, w którym rośnie ogromna lipa o obwodzie 
około 10 m. 

Szlak „W centrum 
Polski” 

Stanowi północny, juŜ wyznakowany w terenie fragment projektowanej trasy rowerowej 
„W Królestwie Diabła Boruty", mającej przebiegać równieŜ przez obszary powiatów: 
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zgierskiego i łęczyckiego. Istniejący juŜ w terenie szlak (o długości 114 km) pozwala na 
poznanie róŜnorodnych atrakcji turystycznych i krajoznawczych Kutna i ziemi 
kutnowskiej. Na trasie szlaku leŜą m.in.: Oporów ze wspaniałym zamkiem na wyspie, 
będącym obecnie siedzibą Muzeum Wnętrz Stylowych w Oporowie oraz zespołem 
klasztoru oo. paulinów; zabytkowe świątynie murowane i drewniane w Orłowie, 
śychlinie, Grochowie, Mnichu, Bedlnie i Łękach Kościelnych oraz dawne rezydencje 
magnackie, szlacheckie i ziemiańskie w Kutnie, Krośniewicach i ich okolicy. W terenie 
obejrzeć moŜna liczne grodziska, zabytkowe parki wiejskie, a takŜe zwiedzić rezerwat 
przyrody „Dąbrowa Świetlista” oraz muzea w Kutnie, Krośniewicach i w Oporowie. 

Łódzka Magistrala 
Rowerowa 

 

 

Łódzka Magistrala Rowerowa, prowadząca przez szczególnie atrakcyjne obszary 
województwa łódzkiego, jest częścią transeuropejskiej trasy rowerowej, mającej 
w przyszłości połączyć Niemcy, Polskę i Ukrainę. Docelowo na terenie województwa 
łódzkiego trasa ta przebiegać będzie drogami powiatów opoczyńskiego, 
tomaszowskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, łaskiego i sieradzkiego. 
Obecnie wyznakowana została zachodnia część tego szlaku, prowadząca z Łodzi 
Chocianowic przez Górkę Pabianicką, Szadek, RoŜdzały, Wartę i Klonową w kierunku 
granicy województwa. Na znakowanie czeka wschodnia część trasy wiodącej m.in. 
przez śarnów, ParadyŜ, Smardzewice, tamę Zbiornika Sulejowskiego, Wolbórz, Tuszyn, 
do Łodzi - Chocianowic. 

Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie ankiet dotyczących potencjału turystycznego oraz serwisów internetowych 

3.2.3 Szlaki wodne 

Charakter głównych rzek województwa łódzkiego pozwala na uprawianie turystyki wodnej. Dogodne 
warunki do kajakarstwa zapewniają cieki: Warta, Pilica oraz Widawka, Rawka  
i Prosna. Na Warcie oraz Pilicy realizowane są obecnie projekty oznakowania  
i zagospodarowania szlaków dla kajakarzy. Spływy kajakowe odbywają się regularnie na rzece Rawce, na 
odcinku Łochów–Patoki. Odcinek ten nie funkcjonuje jednak formalnie jako szlak. Nie ma równieŜ planów 
oznakowania go, poniewaŜ znajduje się w granicach rezerwatu przyrody. 

Rzeka Prosna, której niewielki odcinek przepływa przez opisywany region, równieŜ wykorzystywana jest 
w rekreacji kajakowej. Dogodne warunki dla turystyki kajakowej stwarza równieŜ rzeka Grabia. Warto 
zaznaczyć, Ŝe turystyka kajakowa na Prośnie ma stanowić element produktu turystycznego „Szlak 
Bursztynowy”. 

Dodatkowe moŜliwości uprawiania turystyki wodnej stwarzają dwa istniejące w regionie zbiorniki 
retencyjne: Zalew Sulejowski na Pilicy oraz Zalew Jeziorsko na Warcie. 

Tabela 20  Szlaki kajakowe w łódzkim 

SzlakSzlakSzlakSzlak    OpisOpisOpisOpis    

Szlak po rzece Warcie 

 

Przebieg szlaku: Działoszyn – Toporów – Osjaków – Burzenin – Warta – Zbiornik 
Jeziorsko.  

Długość 142 km. 

Szlak po rzece 
Widawce 

Przebieg szlaku: Szczerców – Chociw – Rogóźno  

Długość 40 km. 
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Szlak po rzece Pilicy 
(oznakowany) 

 

Przebieg szlaku: Sulejów – Zalew Sulejowski – Spała – Inowłodz – Piaski.  

Długość 57 km. 

Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie informacji z Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz 
serwisów internetowych 

3.2.4 Szlaki konne 

Całkowita długość szlaków konnych województwa łódzkiego wynosi obecnie ok. 260 km. Wytyczone 
zostały jedynie na krańcach województwa: w powiecie wieruszowskim (gdzie obok szlaków rowerowych 
stanowią dominującą formę tras turystycznych) oraz w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Szlaki konne 
– w przeciwieństwie do pieszych i rowerowych – nie tworzą tras tematycznych.  

Tabela 21  Szlaki konne w Łódzkiem 

SzlakSzlakSzlakSzlak    OpisOpisOpisOpis    

Szlak wokół miejscowości 
Głaz 

Przebieg szlaku: Głaz – Głaz. Długość  

Szlak wokół Tybli Przebieg szlaku: Tyble Małe – Tyble Małe (pętla mała) 

Szlak wokół Mieleszynka Przebieg szlaku: Mieleszynek – Mieleszynek 

Szlak wokół Chróścina Przebieg szlaku: Chróścin – Chróścin 

Szlak wokół Czastar Przebieg szlaku: Czastary – Czastary 

Szlak wokół Lututowa Przebieg szlaku: Dobrosław – Kornelin – Dymki – Chojny – Wiły – Kłodniaczki – 
Swoboda 

Szlak wokół Brzezin Przebieg szlaku: Brzeziny – Brzeziny 

Szlak wokół Sokolnik Przebieg szlaku: Bagatelka – Tyble – Bagatelka 

Szlaki konne Skierniewice – Serwituty; 3 szlaki w powiecie zduńskowolskim; szlak Jury 
Wieluńskiej  

Agroturystyczny Szlak Konny gm. Zgierz 

Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie informacji z Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz 
serwisów internetowych 
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3.3 Baza uzupełniająca 

3.3.1 Instytucje kultury, wydarzenia kulturalne 

Domy i ośrodki kultury, kluby i świetliceDomy i ośrodki kultury, kluby i świetliceDomy i ośrodki kultury, kluby i świetliceDomy i ośrodki kultury, kluby i świetlice    

Do głównych animatorów Ŝycia kulturalnego w gminach województwa łódzkiego naleŜą domy i ośrodki 
kultury, kluby i świetlice. Do podstawowych ich podstawowych zadań naleŜy m.in.: 

• edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

• tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą 
i sztuką, 

• tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a takŜe rękodzieła ludowego i artystycznego, 

• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 

Ponadto tego rodzaju placówki kulturalne są organizatorami wielu lokalnych i ogólnopolskich imprez 
cyklicznych. 

W 2006 r. w województwie łódzkim funkcjonowało ogółem 49 domów kultury, 109 ośrodków kultury, 
17 klubów oraz 62 świetlice (spośród nich na wsi mieści się 18% domów kultury, 62% ośrodków kultury, 
23% klubów oraz 82% świetlic).  

PręŜnie działające ośrodki kultury w regionie to przede wszystkim większe miasta, takie jak Piotrków 
Trybunalski, Sieradz, Kutno, Rawa Mazowiecka, Bełchatów, Łęczyca, Łowicz. W będących stolicami 
subregionów miastach kreowany jest wizerunek obszaru, na podstawie tradycji, historii i kultury 
materialnej i niematerialnej dawnych ziem historycznych. Integrację ziem w ramach subregionów 
w oparciu o wiedzę i zaangaŜowanie w promocję zapewniają właśnie lokalne ośrodki kultury. Skupiają 
one lokalnych artystów, zespoły artystyczne – tańca, teatru, malarstwa. Placówki takie zazwyczaj są 
organizatorami imprez jednorazowych i cyklicznych.  

KinaKinaKinaKina    

W 2006 r. w województwie łódzkim funkcjonowało ogółem 38 kin (w tym 2 multipleksy), oferujące 
łącznie 13 788 miejsc na widowni (dane GUS).  

WaŜną rolę w regionie odgrywają przeglądy i festiwale filmowe. Najsłynniejszą imprezą jest 
Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage".  

W Łodzi mieści się znana na świecie „Filmówka", czyli WyŜsza Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 
im. Leona Schillera, która wykształciła takie światowe sławy jak: Andrzej Wajda, Roman Polański, 
Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Kutz.  

Teatry, instytucje muzyczne i rozrywkoweTeatry, instytucje muzyczne i rozrywkoweTeatry, instytucje muzyczne i rozrywkoweTeatry, instytucje muzyczne i rozrywkowe    

W województwie łódzkim mieści się 14 teatrów i instytucji muzycznych, w tym 1 filharmonia, 8 teatrów 
dramatycznych, 3 lalkowe, 1 opera oraz 1 operetka11.  

                                                      
11 Dane GUS za 2006 r. 
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Jedną z wiodących placówek jest Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, która ma 778 miejsc na 
widowni oraz 2 sale. W Filharmonii odbywają się liczne koncerty krajowych oraz zagranicznych solistów 
i dyrygentów przyciągające liczną widownię.  

Teatr Wielki w Łodzi jest drugim pod względem wielkości gmachem operowym w kraju  
i jednym z największych w Europie, ma ponad 1300 miejsc na widowni. Działa od 1967 r. Wystawił do tej 
pory ok. 170 premier. 

Warto dodatkowo zauwaŜyć, Ŝe miasto Łódź ubiega się o statut Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. 
Uzyskanie tego prestiŜowego statusu umoŜliwiłoby rozwinięcie oferty kulturalnej i dodatkowo 
przyciągnęłoby międzynarodową publiczność do Łodzi, jak i do całego województwa. 

Muzea i galerie sztuki Muzea i galerie sztuki Muzea i galerie sztuki Muzea i galerie sztuki     

W województwie funkcjonuje 40 muzeów (w tym 7 oddziałów), 4 z nich mieszczą się na wsi. Liczba 
muzeów poszczególnych kategorii prezentuje się następująco: 

Tabela 22  Liczba muzeów poszczególnych kategorii w województwie łódzkim 

Lp.Lp.Lp.Lp.    MuzeaMuzeaMuzeaMuzea    LiczbaLiczbaLiczbaLiczba    

1 Artystyczne 5 

2 Archeologiczne 1 

3 Etnograficzne 2 

4 Historyczne 7 

5 Biograficzne 1 

6 Martyrologiczne 1 

7 Przyrodnicze 2 

8 Techniki 2 

9 Regionalne 15 

10 Inne 5 

11 Ogółem 40 

Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie danych GUS „Kultura w 2006 r.” 

W województwie łódzkim znajdują się 44 galerie (22 publiczne i 22 prywatne). ZauwaŜalnym kierunkiem 
rozwoju Łodzi jest tworzenie nowych instytucji kulturalnych w rewitalizowanych obiektach pofabrycznych. 
W 2005 r. w murach dawnych fabryk Karola Scheiblera uruchomiono Łódź Art Center – Międzynarodowe 
Centrum Sztuki w Łodzi. Z kolei Fundacja Sztuki Świata znalazła swoją siedzibę w starej elektrowni EC-1. 
W ramach tego drugiego przedsięwzięcia w przyszłości ma równieŜ powstać nowoczesne centrum 
festiwalowo-konferencyjne. 

Dodatkowo w regionie funkcjonuje jeden ogród zoologiczny oraz dwa ogrody botaniczne. 

Mówiąc o dostępie do instytucji kultury, naleŜy wspomnieć o przystosowaniu obiektów kulturalnych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wg 
Głównego Urzędu Statystycznego w województwie łódzkim w 2005 r. dostosowanych było zaledwie 15% 
muzeów, 44% galerii oraz 44% kin. 
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Placówki oświatowePlacówki oświatowePlacówki oświatowePlacówki oświatowe    

Do ogólnodostępnych placówek oświatowych naleŜą przede wszystkim biblioteki i czytelnie. Wg 
statystyk z końca 2006 r. w regionie łódzkim funkcjonowało 565 bibliotek. Na jedną placówkę przypadało 
4188 osób, co oznacza jedną z najniŜszych dostępności do bibliotek w skali całej Polski. Większość 
placówek bibliotecznych mieści się na wsi (369 placówek). W gminach część placówek publicznych to 
samodzielne instytucje kultury, część zaś naleŜy do struktur samorządowych jednostek organizacyjnych 
(szkół, domów i ośrodków kultury). 

Oprócz tego w regionie mieściło się 7233 czytelni, w tym 3822 na wsi oraz 26 placówek oświatowo-
wychowawczych. 

Wśród waŜniejszych bibliotek publicznych w województwie naleŜy wymienić Wojewódzką  
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łodzi im. J. Piłsudskiego, która to jest placówką sprawującą opiekę 
i nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek samorządowych Łodzi i województwa łódzkiego. W skład sieci 
bibliotek samorządowych woj. łódzkiego, wg stanu na koniec 2006 r., wchodziły następujące placówki: 

� miejskich bibliotek publicznych w Łodzi wraz z 75 filiami,  

� 7 powiatowych bibliotek publicznych,  

� 14 bibliotek miejskich o powierzonych zadaniach powiatowych,  

� 162 biblioteki gminne, miejsko-gminne i miejskie,  

� 301 filie bibliotek z terenu województwa. 

Cenne zbiory ksiąŜek posiada Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Łodzi, która ma filie w Kutnie, Łęczycy, Pabianicach oraz Zgierzu.  

Bogate zbiory z przeznaczeniem dla studentów posiada Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,  
w skład której wchodzi sieć 105 bibliotek zakładowych. W 2006 r. z jej zbiorów skorzystało ponad 161 
tys. osób. Inne biblioteki szkolnictwa wyŜszego to Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Medycznego, Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych oraz Biblioteka Główna Akademii 
Muzycznej w Łodzi. 

Wydarzenia i imprezyWydarzenia i imprezyWydarzenia i imprezyWydarzenia i imprezy    

Stolica Regionu – Łódź jest jednym z waŜniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce.  
W mieście odbywają się liczne festiwale przyciągające widzów z Polski i całego świata. Do 
najwaŜniejszych imprez naleŜą Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage" 
(odbywający się od 1993 r.), Festiwal „Dialogu Czterech Kultur” (od 2002 r.) oraz Łódź Biennale (od 
2004 r.). Warto równieŜ wspomnieć takie międzynarodowe wydarzenia jak: Explorers Festival czy 
Festiwal Fotografii. 

TakŜe poza Łodzią odbywa się wiele imprez. NaleŜą do nich m.in.: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji 
INTERAKCJE (Piotrków Trybunalski – maj), Międzynarodowy Turniej Aktorów Szczudlarzy "Złote Szczudła" 
(Sieradz – czerwiec), Wielki Turniej Rycerski (Łęczyca – sierpień), Łęczyca w Barwach Jesieni (Łęczyca – 
wrzesień). 

NajwaŜniejsze placówki budujące kulturalny wizerunek województwa to łódzkie teatry, kina, muzea, 
zespół filharmonii. Istotny wpływ na aktywność kulturalną regionu mają takŜe wyŜsze szkoły artystyczne. 
Placówki kulturalne uczestniczą aktywnie w Ŝyciu naukowym oraz kulturalnym regionu, stanowiąc 
o aktywności województwa w tej sferze. 
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WaŜnym ośrodkiem kulturalnym w województwie jest Łódzki Dom Kultury (ŁDK), organizujący wiele 
imprez kulturalnych, takich jak Międzynarodowy Festiwal Komiksu, Łódzkie Spotkania Teatralne czy 
Ogólnopolski Przegląd Recytatorski. Ośrodek Promocji i Informacji Kulturalnej mieszczący się w ŁDK pełni 
funkcję centrum informacji o imprezach i przedsięwzięciach artystycznych w całym województwie. 
Gromadzi dane o spektaklach, koncertach, wystawach i spotkaniach z twórcami. ŁDK wydaje czasopismo 
„Kalejdoskop" oraz prowadzi internetowy serwis Reymont.pl. 

Najbardziej aktywne w rozpowszechnianiu kultury są powiaty sieradzki i bełchatowski oraz miasto (poza 
Łodzią) Zgierz. 

W powiecie sieradzkimpowiecie sieradzkimpowiecie sieradzkimpowiecie sieradzkim działa wiele instytucji upowszechniania kultury, w tym m.in.: Powiatowa 
Biblioteka Publiczna oraz biblioteki, filie i punkty biblioteczne w gminach.  

Powiatowy Ośrodek Kultury oraz 8 miejskich i gminnych ośrodków kultury zajmuje się upowszechnianiem 
i organizacją imprez artystycznych. W Sieradzu działa Biuro Wystaw Artystycznych. 

Podobne ośrodki kultury działają równieŜ w BełchatowieBełchatowieBełchatowieBełchatowie. Najstarszą placówką kulturalną  
w mieście (istniejącą od 1935 r.) jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (MiPBP). Poza główną 
siedzibą na terenie Bełchatowa działa 5 filii MiPBP. Główna placówka sprawuje równieŜ nadzór 
merytoryczny nad 15 bibliotekami na terenie powiatu bełchatowskiego. Oprócz typowej działalności 
bibliotecznej MiPBP prowadzi liczne przedsięwzięcia kulturalne: 

� Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego (od 1994 r.),  

� Kiermasze Taniej KsiąŜki (od 1994 r.),  

� Konkurs o Regionie „Między rajem a węglem” (od 1996 r.),  

� Powiatowy Konkurs „KsiąŜki na medal” (od 1999 r.),  

� Powiatowy Konkurs „KsiąŜka - obiekt artystyczny” (od 2002 r.),  

� Bełchatowskie Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu (od 2002 r.).  

Biblioteka włącza się równieŜ w aktywną promocję czytelnictwa, organizując lokalne akcje (Ferie 
z Biblioteką, Wakacje z Biblioteką, Mamo – zapisz mnie do biblioteki, Bełchatowski Tydzień Czytania, 
Spotkanie z KsiąŜką), jak równieŜ włącza się do akcji ogólnopolskich) oraz w akcje promujące szeroko 
pojętą kulturę w regionie. Współpracuje z lokalnymi mediami, a takŜe z instytucjami edukacyjno-
wychowawczymi w regionie bełchatowskim.  

Poprzez wspieranie prac dyplomowych dotyczących regionu stanowi istotny ośrodek wpływający na 
propagowanie wiedzy o regionie. 

W Bełchatowie działa Miejskie Centrum Kultury (MCK). Jest ono głównym ośrodkiem animującym kulturę 
w mieście oraz regionie. W jej skład wchodzi siedziba główna oraz trzy filie: 

� „Gwarek”  

� „Piwnica” (budynek dawnego MłodzieŜowego Domu Kultury „Ruina”) 

� Oddział MCK w Grocholicach. 

Przy MCK działa Amatorski Ruch Artystyczny, w ramach którego prowadzone są zajęcia w wielu grupach, 
zróŜnicowanych pod względem zainteresowań oraz wieku uczestników. NaleŜą do nich m.in.: 

� Zespół Wokalny „A’VISTA” „CANON-RYTM” 

� Zespół Muzyczny „DEMENTI”  
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� Zespół Tańca Ludowego dla Dorosłych  

� Klub Twórców Kultury  

� Towarzystwo Miłośników Fotografii i Filmu.  

Przy oddziale „Piwnica" działa bełchatowski wolontariat, który prowadzi wiele akcji w ciągu roku (letnie 
oraz zimowe półkolonie dla dzieci, organizacja szkoleń dla wolontariuszy, współpraca przy organizacji 
imprez masowych, prowadzonych przez MCK, pomoc osobom potrzebującym). Najbardziej znaną 
amatorską grupą artystyczną jest Bełchatowski Amatorski Teatr „BAT”. Poza tymi działaniami 
w poszczególnych oddziałach organizowane są wystawy, wernisaŜe, wieczorki poetyckie, koncerty. 

Wydarzenia artystyczne o skali ogólnopolskiej: 

� Ogólnopolski Festiwal Piosenki śeglarskiej; 

� Ogólnopolski Przegląd Filmów Wideo „KADR”;  

� Jesienne Spotkania Teatralne z BAT-em.  

W Bełchatowie rozwinięta jest równieŜ kultura alternatywna. Jednym z najpręŜniej działających jej 
ośrodków jest Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „Zgrzyt”. 

W Bełchatowie działają dwa chóry gospel: Schola Cantorum, Gospel Singers. 

W ZgierzuZgierzuZgierzuZgierzu działają liczne ośrodki i towarzystwa kultury, do których naleŜy Miejski Ośrodek Kultury, 
MłodzieŜowy Dom Kultury, Dom Kultury SEM, czy Towarzystwo Śpiewacze Lutnia. Ponadto działa na 
terenie Zgierza paraprofesjonalne Stowarzyszenie MŁYN, które zajmuje się propagowaniem plastyki. 
Zgierz posiada takŜe czynny ośrodek twórczości teatralnej, który funkcjonuje przy MOK. W obrębie 
budynku MOK funkcjonuje klub „Agrafka” organizujący liczne imprezy muzyczne. Praktycznie co tydzień 
gra tu jakaś „kapela”, począwszy od półamatorskich zespołów zgierskich, skończywszy na zespołach  
i artystach z pierwszych stron gazet jak na przykład Ryszard Tymon Tymański, Cała Góra Barwinków czy 
grupa Von Zeit. 

3.3.2 Obiekty sportowo-rekreacyjne  

Dobre zaplecze sportowo-rekreacyjne słuŜy przede wszystkim popularyzacji sportu  
i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieŜy. Odgrywa ono nieco mniejszą rolę 
w rozwoju turystyki, niemniej jednak stanowi jej uzupełnienie, a takŜe jest podstawą wielu imprez 
masowych (rodzinnych, sportowych, kulturalnych). Istotna rola sportu  w wychowaniu przyszłych pokoleń 
sprawia, Ŝe rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zajmuje znaczące miejsce w strategiach 
rozwoju kaŜdej gminy.  

Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych nabiera równieŜ dodatkowego znaczenia 
w kontekście organizacji przez Polskę Euro 2012. W związku z mistrzostwami planowana jest budowa 
centrum treningowego w Uniejowie, które ma być bazą treningową dla potrzeb reprezentacji piłkarskich 
uczestniczących w finałach Euro 2012 w Polsce. Podobny projekt chce zrealizować Bełchatów 
z Kleszczowem. 

Obecnie zaplecze sportowo-rekreacyjne w województwie łódzkim jest dobrze rozwinięte. Główne funkcje 
sprawują obiekty naleŜące do miejskich lub gminnych ośrodków sportu i rekreacji. Natomiast większość 
stadionów i mniejszych obiektów sportowych w województwie jest pod zarządem klubów sportowych. 
Wśród nich najliczniejsza grupa to kluby piłkarskie; poza tym popularyzowane są inne gry zespołowe – 
rugby i baseball, ale takŜe siatkówka, koszykówka, lekka atletyka, tenis.  
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PoniŜej zamieszczono zestawienie głównych elementów bazy infrastruktury sportowej regionu. Dane 
pochodzą z przeprowadzonych ankiet, stron internetowych powiatów i gmin oraz innych stron 
internetowych (www.polskiestadiony.com). 

Tabela 23  Zestawienie głównych elementów bazy infrastruktury sportowej regionu wg rodzajów 
obiektów 

Rodzaj Rodzaj Rodzaj Rodzaj 
obiektuobiektuobiektuobiektu    

Nazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowość    OpisOpisOpisOpis    

MOSiR 

Zgierz 

Liczba miejsc – ok. 1500 

MOSiR 

Łódź 

Hala sportowa na około 7 tys. osób. Jest to największy tego 
typu obiekt w Łodzi.  

Hala widowiskowo-sportowa 
„RELAX" 

Piotrków Trybunalski 

Widownia na 800 miejsc. Pełnowymiarowe boisko do piłki 
ręcznej, koszykówki i siatkówki.  

Hale Sportowe OSiR 

Skierniewice 

3 hale sportowe 

Hala sportowa  

śelechlinek 

 

COS Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich  

Spała 

3 duŜe hale sportowe 

Hala sportowa 

Wieluń 

Na głównej płycie (45x28,6 m) mieszczą się 3 boiska do 
siatkówki i pełnowymiarowe boiska do koszykówki i piłki 
ręcznej. Ponadto w obiekcie znajdują się: 

widownia na 360 miejsc, 

zaplecze socjalne (szatnie, prysznice). 

Hala sportowa  

Rzeczyca 
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Hala Sportowo-Widowiskowa im. 
płk. Jerzego Dymczaka 

Sieradz 

WyposaŜona w salę gimnastyczną z widownią (wymiary 
olimpijskie), małą salę gimnastyczną, siłownię, saunę oraz kryty 
basen, halę sportową, boiska piłkarskie, bieŜnia 
lekkoatletyczna, amfiteatr. 

Stadion Górnika Łęczyca Pojemność: 2 500 miejsc 

Stadion AZS Łódź Pojemność: 2 500 miejsc 

Stadion SMS Łódź Pojemność: 3 000 miejsc 

Stadion „Start” Łódź Pojemność: 16 000 miejsc 
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        Stadion Pelikan Łowicz Pojemność: 4 000 miejsc 
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Rodzaj Rodzaj Rodzaj Rodzaj 
obiektuobiektuobiektuobiektu    

Nazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowość    OpisOpisOpisOpis    

Stadion MOSiR-u 

Aleksandrów Łódzki 

Pojemność: 1 560 miejsc 

Stadion GKS-u Bełchatów  Pojemność: 6 890 miejsc 

Stadion Stal Głowno Pojemność: 2 000 miejsc 

Stadion LKS-u Gomunice  Pojemność: 1 500 miejsc 

Stadion KKS-u Koluszki  Pojemność: 3 000 miejsc 

Stadion MKS Kutno Pojemność: 3 500 miejsc 

Stadion ŁKS Łódź Pojemność: 12 160 miejsc 

Stadion Widzew Łódź Pojemność: 10 000 miejsc 

Stadion WOY Opoczno Pojemność: 5 000 miejsc 

Stadion ŜuŜlowy Orła Łódź Pojemność: 12 000 miejsc 

Stadion Pabianice PTC Pojemność: 5 000 miejsc 

Stadion Concordia Piotrków 
Trybunalski 

Pojemność: 5 000 miejsc 

Stadion RKS-u Radomsko  Pojemność: 8 000 miejsc 

Stadion Warta Sieradz Pojemność: 2 000 miejsc 

Stadion Unia Skierniewice Pojemność: 5 000 miejsc 

Stadion WKS Wieluń Pojemność: 648 miejsc 

Stadion TS Szczerbiec Wolbórz Pojemność: 3 000 miejsc 

Stadion Pogoń Zduńska Wola Pojemność: 2 200 miejsc 

Stadion MKP Zgierz Pojemność: 2 500 miejsc 

Stadion Sportowy OSiR  

Skierniewice 

  

Stadion Sportowy Lechia 
Tomaszów Mazowiecki 

 

Stadion Wieruszów   

„Malinka” Ośrodek Sportowo-
Wypoczynkowy MOSiR Zgierz 

2 boiska do siatkówki, minipiłki noŜnej  
i koszykówki.  
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Centrum Hotelowo-Rekreacyjne 
„Stacja Nowa Gdynia” 

Zgierz 
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Rodzaj Rodzaj Rodzaj Rodzaj 
obiektuobiektuobiektuobiektu    

Nazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowość    OpisOpisOpisOpis    

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Piotrków Trybunalski 

Bazę OSiR stanowią: 

hala „Relax" z pełnym zapleczem socjalnym, 

kryta pływalnia z zapleczem rehabilitacyjnym, 

Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, 
salka korekcyjna, sauna), 

zespół kortów tenisowych o nawierzchni mineralnej, 

kompleks sportowy przy ul. świrki (stadion, boiska treningowe). 

W 2002 r. OSiR był organizatorem 124 imprez sportowo-
rekreacyjnych. 

Stacja „Nowa Gdynia" - kompleks 
sportowo-hotelowy 

Zgierz 

Boiska do siatkówki, koszykówki, tenis stołowy, squash, 
badminton, bowling, basen, siłownia. 

OSiR Skierniewice Hale sportowe, korty tenisowe, stadion 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Wawrzykowizna  

Bełchatów 

www.wawrzkowizna.pl 

pełnowymiarowe boisko piłkarskie z pełnym zapleczem 

kąpielisko z piaszczystą plaŜą i 90-metrową zjeŜdŜalnią wodną  

komplet boisk do gier zespołowych (siatkówki, koszykówki 
i siatkówki plaŜowej) 

korty tenisowe 

stanowiska łucznicze  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Relaks”' 

Zduńska Wola 

www.mosirrelaks.zdunskawola.pl 

Na terenie MOSiR znajduje się m.in.: 

zespół basenów kąpielowych,  

korty tenisowe,  

boisko wielozadaniowe,  

stadion sportowy ma: boisko do gier wielkich z bieŜnią ogólną 
400 mb, boisko z urządzeniami lekkoatletycznymi, 2 boiska 
treningowe, siłownię, strzelnicę sportową 

Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Tomaszów Mazowiecki 

Bazę OSiR stanowią: tor lodowy, kręgielnia, stadion, przystań 
kajakowa 

Wieluński OSiR 

Wieluń 

  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Sieradz 

W jej skład wchodzą: sala gimnastyczna, dwie siłownie, sauna, 
korty tenisowe, boiska piłkarskie (w tym jedno oświetlane), 
bieŜnia lekkoatletyczna, stadion otwarty z trybunami na 2 tys. 
widzów. 
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Rodzaj Rodzaj Rodzaj Rodzaj 
obiektuobiektuobiektuobiektu    

Nazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowość    OpisOpisOpisOpis    

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Radomsko 

Kryta pływalnia z zapleczem rekreacyjnym (siłownia, sauna, 
solarium, korty tenisowe). Odkryty basen Ośrodek Wypoczynku 
Świątecznego „Fryszerka”. 

Poddębicki Dom Kultury i Sportu 

Poddębice 

Na jego terenie znajduje się boisko główne (105 m x 67 m), 
boisko boczne (96 m x 49 m), wielofunkcyjne boisko asfaltowe 
(44 m x 24 m), kompleks sezonowych basenów kąpielowych 
oraz boisko do siatkówki plaŜowej (25 m x 12 m). 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Pabianice 

Pływalnia, centrum tenisowe 

COS Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich  

Spała 

Na obszarze 22 ha: 2 stadiony lekkoatletyczne, w tym jeden z 
okólną bieŜnią 400 m, o nawierzchni tartanowej z pełnym 
wyposaŜeniem; największa w Polsce hala lekkoatletyczna z 
okólną bieŜnią o długości 200 m z nawierzchnią tartanową; hala 
wielofunkcyjna do gier sportowych, siatkówki, koszykówki, piłki 
ręcznej oraz zapasów, judo i karate; strzelnica pneumatyczna, 
sala szermierki, siłownia; pływalnia kryta o długości basenu 25 
m; 5 kortów tenisowych; boiska do piłki siatkowej plaŜowej. 

Ponadto: komora do krioterapii, komnata solna, zaplecze 
odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz gabinety badań 
diagnostycznych. 

ORW Borki 

Borki 

Korty tenisowe, ośrodek jazdy konnej, zespół boisk, tor 
łuczniczy, minigolf i kręgielnia, gokarty, rowery kartingowe, 
czterokołowce, salon gier. Szkółka windsurfingowa "n1surf" 
z wypoŜyczalnią desek, sauna, solarium, siłownia, bilard, tenisa 
stołowego. 

Pływalnia MOSiR  

Zgierz 

Basen o wymiarach 25 m x 12 m. Na terenie obiektu znajduje 
się sauna. 

Pływalnia „Wodny Raj”, MOSiR 

Łódź 

Kompleks basenowy, zjeŜdŜalnie, sauny oraz jacuzzi, 
restauracja. Pływalnia jest jednym z najnowocześniejszym 
obiektów rekreacyjnych na terenie Łodzi. 

Aquapark 

Łódź 

Aquapark (obecnie w budowie) będzie miał około 10 ha 
powierzchni (2,5 tys. m kw. stanowić będzie lustro wody), 
obiekty: kompleks basenów, zjeŜdŜalnia typu „kamikadze”, hala 
sportowa i 5-gwiazdkowy hotel. Łódzki aquapark będzie 
największym tego typu kompleksem w Polsce.  

Kryta pływalnia  

Piotrków Trybunalski 

z Zespołem Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji 
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Pływalnia Miejska „Nawa” 

Skierniewice 
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Rodzaj Rodzaj Rodzaj Rodzaj 
obiektuobiektuobiektuobiektu    

Nazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowość    OpisOpisOpisOpis    

COS Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich  

Spała 

Pływalnia kryta o długości basenu 25 m 

Basen kryty Tomaszów Maz.  

Basen kryty Wieluń   

Pływalnia „Wodny Raj”, MOSiR 
Łódź 

Na terenie kompleksu „Wodny Raj” znajduje się równieŜ 
pływalnia odkryta.  

Basen odkryty 

Wieluń 

Znajdują się tutaj: 

baseny: sportowy (50 m dł.), szkolny oraz brodzik 

widownia 

natryski 

szatnia męska i damska 

plac zabaw 

boisko do koszykówki i siatkówki plaŜowej 

korty tenisowe (36,30 m x 18,30 m) 

ścianka do odbijania piłek (27 m x 18,30 m) 
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Pływalnia „Promienistych” MOSiR 
Łódź 

Obiekt sezonowy funkcjonujący latem jako pływalnia odkryta 
ogólnie dostępna 
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E     Miejski Zakład Kąpielowy 

Zgierz 

  

Kompleks do gry w baseball 

Kutno 

Kompleks do gry w baseball i softball na 18 ha (obecnie 
w budowie). Największy młodzieŜowy ośrodek do gry 
w baseball i softball w Europie, Afryce i Azji. Dotąd 
wybudowane zostały 2 stadiony z trybunami dla 2000 widzów, 
3 boiska treningowe oraz internaty dla ponad 200 zawodników.  

Nartostrada na Górze Kamieńsk 

Kamieńsk 

NajdłuŜszy w centralnej Polsce stok (760 m). Czteroosobowa 
kolejka przewozi w godzinę około 2000 osób. Stok oświetlony 
i dośnieŜany. Zlokalizowana na zboczu zwałowiska 
zewnętrznego BOT KWB Bełchatów SA. Latem dla turystów 
udostępniono kilkunastokilometrowe trasy rowerowe. 
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Ośrodek Rekreacyjno-śeglarski 
Nowy Duninów 

boisko do siatkówki  

wypoŜyczalnia sprzętu wodnego, która oferuje Ŝaglówki, kajaki 
oraz rowery wodne  



Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 

 

90 

 

Rodzaj Rodzaj Rodzaj Rodzaj 
obiektuobiektuobiektuobiektu    

Nazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowośćNazwa i miejscowość    OpisOpisOpisOpis    

Centrum Tenisowe MOSiR 

Pabianice 

www.mosir.pabianice.pl/tenis.html 

Najnowocześniejsza w województwie łódzkim hala tenisowa. 
Cztery profesjonalne korty wyposaŜone są w nawierzchnię 
DECO-TURF zastosowaną równieŜ w US OPEN.  

* Wszystkie wymienione obiekty dysponują zapleczem socjalno-technicznym (szatnie, natryski, magazyny na sprzęt sportowy). 
** W tym z zapleczem typu fitness, odnowa biologiczna, hotel. 

Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie ankiet nadesłanych przez Starostwa Powiatowe dotyczących potencjału 
turystycznego; danych pozyskanych z witryn internetowych; materiałów promocyjnych, wywiadu telefonicznego. 

3.3.3 Ośrodki jazdy konnej 

Ośrodki jazdy konnej ujęte zostały w odrębnym zestawieniu ze względu na rolę, jaką zaprojektowało dla 
nich (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego. W przygotowaniu jest bowiem szlak konny, którym objęty będzie cały region.  

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa łódzkiego i stopnia 
satysfakcji klientów korzystających z oferty turystycznej regionu. 

Aktywizacja samorządów terytorialnych, zrzeszeń przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu oraz 
przedstawicieli organizacji i ośrodków jeździeckich ma przyczynić się do rozwoju turystyki konnej w 
województwie. 

Tabela 24  Liczba ośrodków jazdy konnej w poszczególnych powiatach  

Powiat/Powiat/Powiat/Powiat/    

Miasto na prawach powiatuMiasto na prawach powiatuMiasto na prawach powiatuMiasto na prawach powiatu    

Liczba ośrodków jazdyLiczba ośrodków jazdyLiczba ośrodków jazdyLiczba ośrodków jazdy konnej/  konnej/  konnej/  konnej/ 
klubów jeździeckich/ hodowli koniklubów jeździeckich/ hodowli koniklubów jeździeckich/ hodowli koniklubów jeździeckich/ hodowli koni    

bełchatowski 4 

brzezińskibrzezińskibrzezińskibrzeziński    5555    

kutnowski 0 

łaskiłaskiłaskiłaski    4444    

łęczycki 6 

łódzki wschodniłódzki wschodniłódzki wschodniłódzki wschodni    14141414    

łowicki 2 

opoczyńskiopoczyńskiopoczyńskiopoczyński    5555    

pabianicki 8 

pajęczańskipajęczańskipajęczańskipajęczański    2222    

piotrkowski 9 

poddębickipoddębickipoddębickipoddębicki    5555    

radomszczański 6 

rawskirawskirawskirawski    1111    
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Powiat/Powiat/Powiat/Powiat/    

Miasto na prawach powiatuMiasto na prawach powiatuMiasto na prawach powiatuMiasto na prawach powiatu    

Liczba ośrodków jazdyLiczba ośrodków jazdyLiczba ośrodków jazdyLiczba ośrodków jazdy konnej/  konnej/  konnej/  konnej/ 
klubów jeździeckich/ hodowli koniklubów jeździeckich/ hodowli koniklubów jeździeckich/ hodowli koniklubów jeździeckich/ hodowli koni    

sieradzki 7 

skieskieskieskierniewickirniewickirniewickirniewicki    9999    

tomaszowski 7 

wieluńskiwieluńskiwieluńskiwieluński    6666    

wieruszowski 5 

zduńskowolskizduńskowolskizduńskowolskizduńskowolski    3333    

zgierski 21 

Łódź 13 

Piotrków Trybunalski 0 

Skierniewice 1 

SumaSumaSumaSuma    143143143143    

Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie danych pozyskanych z Biura Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi 

Z opracowanych danych wynika, iŜ największa koncentracja ośrodków jeździeckich występuje w stolicy 
województwa i aglomeracji łódzkiej. Najwięcej ośrodków konnych posiada powiat zgierski, łódzki 
wschodni oraz miasto Łódź, które skupiają 34% ośrodków całego województwa. Wg danych Biura 
Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w powiecie kutnowskim i mieście Piotrków 
Trybunalski nie występują analizowane obiekty.  

Zastanawiającą kwestią jest niewielka liczba ośrodków jazdy konnej w powiecie wieruszowskim, 
skierniewickim i łowickim (łącznie 11% ogólnej liczby ośrodków). Jako jedyne obszary, które dysponują 
wyznakowanymi szlakami konnymi, powinny dominować w tego typu bazie.  

Istniejące na badanym terenie ośrodki konne oferują róŜnorodne usługi, wśród których są: 

• RóŜne formy działalności rekreacyjnej (jazda konna, nauka jazdy konnej, przejaŜdŜki 
bryczką/saniami, organizacja imprez typu „wakacje w siodle”, hipoterapia); 

• Zakwaterowanie turystów (gospodarstwo agroturystyczne, pokoje gościnne); 

• Pensjonat dla koni oraz zapewnienie moŜliwości pomocy weterynaryjnej czy kowalskiej; 
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Tabela 25  Struktura przestrzenna ośrodków jazdy konnej w województwie łódzkim 
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Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie danych pozyskanych z Biura Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi. 

3.4 Wsparcie instytucjonalno-organizacyjne 

3.4.1 Organizacje i stowarzyszenia 

Jednym z kluczowych elementów decydujących o dynamicznym, efektywnym rozwoju turystyki jest 
bogate, dobrze zorganizowane i wszechstronne zaplecze instytucjonalno-organizacyjne. Samorząd branŜy 
turystycznej, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze świadczące usługi 
z zakresu turystyki, instytucje kształcące kadry dla turystyki – bez nich niemoŜliwy byłby rozwój 
turystyczny miasta czy regionu. Zadaniem tych instytucji jest nie tylko tworzenie i zarządzanie ofertą 
turystyczną, dbanie o odpowiedni poziom świadczonych usług, ale równieŜ integracja i koordynacja 
działań prowadzonych w obszarze turystyki i dziedzin pokrewnych, akcje promocyjne itp.  

NaleŜy w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe zadania z zakresu turystyki, jako gałęzi gospodarki danego regionu, 
są wpisane zarówno w zakres pracy samorządów lokalnych (gminnych, powiatowych, miejskich), jak 
i władz wojewódzkich czy ostatecznie władz państwowych. Rolą samorządu jest jednak przede 
wszystkim inicjowanie pewnych działań, wspieranie realizacji projektów turystycznych oraz 
przygotowywanie przestrzeni do obsługi turystów. Po stornie branŜy, organizacji pozarządowych leŜy 
natomiast trud inwestycji bezpośrednich, przygotowania konkretnej oferty, wypromowania jej 
i sprzedania. Im większe i lepiej zorganizowane zaplecze instytucjonalno-organizacyjne, tym większe 
szanse na odniesienie sukcesu na rynku turystycznym.  
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Do najwaŜniejszych organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu branŜy turystycznej działających 
na terenie woj. łódzkiego zaliczyć naleŜy: 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego (ROTWŁ)Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego (ROTWŁ)Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego (ROTWŁ)Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego (ROTWŁ)    

Oddział Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego został utworzony w 2003 r. 
Obecnie w ROTWŁ zrzeszonych jest 47 członków, z czego: 19 – samorządy lokalne (w tym samorząd 
województwa łódzkiego), 17 – stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki, 
rozwoju regionalnego oraz zrzeszające branŜę turystyczną; 10 – podmioty prywatne (głównie biura 
podróŜy) oraz 1 szkoła kształcąca w zakresie turystyki. Główne cele, jakie wyznaczył sobie ROT 
obejmują12: kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa łódzkiego jako regionu atrakcyjnego 
turystycznie zarówno w kraju, jak i za granicą, popularyzację i rozwój turystyki w województwie łódzkim; 
integrację środowiska turystycznego województwa poprzez współpracę sektora publicznego – 
samorządów terytorialnych – z sektorem gospodarki turystycznej, stowarzyszeniami działającymi 
w zakresie turystyki, oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki; stworzenie 
spójnego systemu promocji turystycznej zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnopolskim oraz poza 
granicami kraju; wzrost liczby turystów przyjeŜdŜających do województwa; ułatwienie identyfikacji 
województwa w kampaniach reklamowo-promocyjnych przez standaryzację wydawnictw, materiałów 
reklamowych  
i wystroju stoisk województwa na imprezach targowych; współpracę z Polską Organizacją Turystyczną; 
stymulowanie tworzenia struktur lokalnych dla promocji i rozwoju produktów turystycznych; poprawę 
dostępu do informacji turystycznej i usług turystycznych; doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenia 
badań rynkowych, analiz i monitorowania ruchu turystycznego. Cele stojące przed ROT mają być 
realizowane m.in. poprzez współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami 
gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki oraz stowarzyszeniami turystycznymi i wszelkimi 
podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju turystyki; kształtowanie wizerunku 
województwa jako regionu o bogatym dziedzictwie i ciekawej kulturze, a takŜe regionu gdzie moŜna 
aktywnie spędzić czas, uprawiać w rekreacyjnej formie róŜne sporty i rodzaje turystyki w atrakcyjnym 
środowisku naturalnym; stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

• turystyki miejskiej i kulturowej 

• turystyki aktywnej i ekoturystyki 

• turystyki biznesowej. 

W następnej kolejności to: działanie na rzecz podnoszenia jakości produktu turystycznego, inicjowanie 
i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; inicjowanie i opiniowanie planów 
rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; promocja turystyki i województwa w kraju i za granicą 
poprzez wydawnictwa i materiały promocyjne, współpracę z mediami, targi i wystawy, public relations, 
seminaria, prezentacje i warsztaty, rozwój informacji turystycznej, kampanie reklamowe, pogłębianie 
znajomości rynków zagranicznych, współpraca z organizacjami międzynarodowymi; prowadzenie kursów 
i szkoleń branŜowych, imprez studyjnych. 

Lokalna Organizacja Turystyczna w SpaleLokalna Organizacja Turystyczna w SpaleLokalna Organizacja Turystyczna w SpaleLokalna Organizacja Turystyczna w Spale    

LOT w Spale liczy obecnie 26 członków, spośród których 21 to osoby prywatne, 4 podmioty branŜy 
turystycznej oraz Gmina Inowłódz. Celem działania LOT jest przede wszystkim zwiększanie liczby turystów 

                                                      
12 Na podstawie: Statutu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego 
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odwiedzających Spałę i okolice oraz aktywizowanie lokalnego rynku turystycznego. Dzięki współpracy LOT 
i ROTWŁ dwa produkty lokalne z obszaru funkcjonowania stowarzyszenia uzyskały w latach 2005 i 2006 
tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego w Polsce („Skansen Rzeki Pilicy” oraz trasa turystyczna 
w Konewce).  

Lokalna Organizacja Turystyczna w BełchatowieLokalna Organizacja Turystyczna w BełchatowieLokalna Organizacja Turystyczna w BełchatowieLokalna Organizacja Turystyczna w Bełchatowie    

Członkami LOT w Bełchatowie, obok Urzędu Miasta, są głównie firmy prywatne działające w branŜy 
turystycznej i okołoturystycznej (obecnie 21 podmiotów). Głównym celem organizacji jest: kreowanie 
i upowszechnianie wizerunku Bełchatowa i okolicznych terenów jako miejsc atrakcyjnych turystycznie 
w kraju i za granicą; popularyzacja i rozwój turystyki w Bełchatowie i okolicznych terenach; integracja 
środowiska turystycznego regionu poprzez współpracę samorządów terytorialnych – z sektorem 
gospodarki turystycznej, oraz osób, instytucji zainteresowanych rozwojem turystyki; stworzenie spójnego 
systemu promocji turystycznej zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i ogólnopolskim oraz poza 
granicami kraju; wzrost liczby turystów odwiedzających Bełchatów i okoliczne tereny; koordynacja działań 
promocyjnych oraz ułatwienie identyfikacji regionu w kampaniach reklamowo-promocyjnych poprzez 
standaryzację wydawnictw, materiałów reklamowych i wystroju stoisk LOT Bełchatów, regionu na 
imprezach targowych; współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Polską Organizacją 
Turystyczną; tworzenie markowych produktów turystycznych; promocja i rozwój produktów turystycznych 
w Bełchatowie i okolicy; wzrost wpływów z turystyki; poprawa lokalnej infrastruktury turystycznej 
Bełchatowa i okolicznych terenów poprzez poprawę lokalnego systemu informacji turystycznej oraz 
włączenie go w regionalne i w krajowe zarządzanie systemem „it”; inicjowanie, opiniowanie 
i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; stworzenie platformy 
współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi; 
doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań rynkowych, analiz i monitorowania rynku 
turystycznego. LOT Bełchatów jest jedną z trzech zarejestrowanych w województwie łódzkim lokalnych 
organizacji turystycznych. 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Zalew Sulejowski”Lokalna Organizacja Turystyczna „Zalew Sulejowski”Lokalna Organizacja Turystyczna „Zalew Sulejowski”Lokalna Organizacja Turystyczna „Zalew Sulejowski”    

To jedna z najmłodszych organizacji turystycznych województwa, zarejestrowana w lipcu 2007 r. 
Głównym obszarem działania LOT są jedne z najbardziej atrakcyjnych turystycznie tereny wokół Zalewu 
Sulejowskiego. Rozwój oferty turystycznej, integracja branŜy, rozbudowa bazy turystycznej wokół Zalewu 
– to najwaŜniejsze cele, jakie stawia przed sobą LOT.  

Polskie Towarzystwo TurystycznoPolskie Towarzystwo TurystycznoPolskie Towarzystwo TurystycznoPolskie Towarzystwo Turystyczno----KrajoKrajoKrajoKrajoznawcze (22 oddziały)znawcze (22 oddziały)znawcze (22 oddziały)znawcze (22 oddziały)    

W województwie łódzkim działają 22 lokalne oddziały PTTK. Ich głównym obszarem działalności jest 
upowszechnianie wśród turystów oraz mieszkańców województwa krajoznawstwa oraz zapoznawanie 
ich z walorami turystycznymi regionu. Odbywa się to przede wszystkim w formie wycieczek pieszych, 
rowerowych czy autokarowych organizowanych bezpośrednio na zlecenie podmiotów zewnętrznych 
(m.in. biur podróŜy, szkół itp.) lub jako imprezy własne (np. spacery po Łodzi dla mieszkańców, 
organizowane przez łódzki oddział PTTK). Zadaniem PTTK jest równieŜ znakowanie szlaków turystycznych 
oraz organizacja kursów przewodnickich. Mówiąc o PTTK woj. łódzkiego naleŜy równieŜ wspomnieć 
łódzką Regionalną Pracownię Krajoznawczą oraz Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK. RPK jest 
wydawca kwartalnego magazynu „Wędrownik”, który promuje najciekawsze atrakcje i walory turystyczne 
woj. łódzkiego.  

Obok organizacji i stowarzyszeń, których podstawowy obszar działania związany jest  
z turystyką, naleŜy wspomnieć, iŜ na terenie województwa funkcjonuje wiele organizacji, których 
działalność w sposób szczególny dotyka turystyki, choć nie stanowi trzonu ich działalności.  
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Tabela 26 Wykaz wybranych organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki na terenie woj. 
łódzkiego 

Nazwa organizacjiNazwa organizacjiNazwa organizacjiNazwa organizacji    Krótka charakterystykaKrótka charakterystykaKrótka charakterystykaKrótka charakterystyka    

Łódzkie Towarzystwo Łódzkie Towarzystwo Łódzkie Towarzystwo Łódzkie Towarzystwo 
NaukoweNaukoweNaukoweNaukowe    

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pierwotnie pod nazwą „Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk  w Łodzi" działa od 1936 r.  

Celem statutowym Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki ze szczególnym 
uwzględnieniem dziedzin waŜnych dla miasta Łodzi i regionu. Od blisko 20 lat 
działalność Towarzystwa skupia się wokół 5 głównych zadań: integracji 
środowiska akademickiego Łodzi; działalności wydawniczej; działalności 
naukowo-badawczej; działalności edukacyjnej; promocji osiągnięć naukowych. 
W ramach działalności ŁTN publikowane są opracowania z zakresu turystyki 
oraz realizowane są projekty o charakterze programowym (opracowanie 
Strategii Rozwoju Turystyki  
w Łodzi) 

StowarzyszenieStowarzyszenieStowarzyszenieStowarzyszenie    PPPPilotów ilotów ilotów ilotów 
WWWWycieczek w Łodziycieczek w Łodziycieczek w Łodziycieczek w Łodzi    

Głównym celem Stowarzyszenia jest zintegrowanie środowiska osób 
pełniących funkcje pilotów wycieczek oraz poprawianie jakości obsługi imprez 
turystycznych. Osiągnięcie tego celu ma być moŜliwe dzięki systematycznemu 
szkoleniu kadry pilotów, organizowaniu kursów na pilotów itp. 

Związek Gmin Regionu Związek Gmin Regionu Związek Gmin Regionu Związek Gmin Regionu 
KutnowskiegoKutnowskiegoKutnowskiegoKutnowskiego    

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego to międzygminna organizacja 
samorządowa, zrzeszająca gminy powiatów kutnowskiego  
i łęczyckiego. Związek powstał w 1993 r. i obecnie w jego skład wchodzi 14 
gmin. Celem działania ZGRK jest: 

� integracja lokalnych społeczności 

� poprawa warunków Ŝycia 

� realizacja programów ochrony środowiska 

� pozyskiwanie funduszy unijnych 

Z inicjatywy Związku w roku 2004 opracowana została „Strategia Rozwoju 
Turystyki dla gmin Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i powiatu 
kutnowskiego”. 

Związek Gmin Regionu Związek Gmin Regionu Związek Gmin Regionu Związek Gmin Regionu 
ŁódzkiegoŁódzkiegoŁódzkiegoŁódzkiego    

Związek Gmin Regionu Łódzkiego powstał w 1993 r. z inicjatywy Prezydenta 
Łodzi. Obecnie skupia ok. 60 gmin z całego terenu województwa. Dotychczas 
Związek podejmował wiele inicjatyw, z których część na stałe wpisała się w 
kalendarz działalności Związku. Wśród realizowanych projektów są konferencje 
popularno-naukowe związane z pracą samorządu, forum ekologiczne czy 
wydarzenia o charakterze para-turystycznym (festiwal orkiestr dętych, turniej 
piłki siatkowej). 

Związek Gmin Powiatu Związek Gmin Powiatu Związek Gmin Powiatu Związek Gmin Powiatu 
Radomszczańskiego Radomszczańskiego Radomszczańskiego Radomszczańskiego     

Związek gmin z siedzibą w Gidlach. W ramach prowadzonej działalności 
Związek podejmuje się realizacji projektów z zakresu turystyki. m.in. 
opracowano projekt pod nazwą: „Zagospodarowanie infrastrukturalne obszaru 
w zlewie Pilicy i Warty z przeznaczeniem na przedsięwzięcia turystyczno-
rekreacyjne skierowane do mieszkańców województwa łódzkiego i 
województw ościennych”.  

Dyrekcja Parku Dyrekcja Parku Dyrekcja Parku Dyrekcja Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Krajobrazowego Wzniesień Krajobrazowego Wzniesień Krajobrazowego Wzniesień 

Utworzony na mocy porozumienia wojewodów łódzkiego i skierniewickiego w 
grudniu 1996 roku. Z inicjatywy dyrekcji Parku realizowane są róŜnego rodzaju 
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Nazwa organizacjiNazwa organizacjiNazwa organizacjiNazwa organizacji    Krótka charakterystykaKrótka charakterystykaKrótka charakterystykaKrótka charakterystyka    

ŁódzkichŁódzkichŁódzkichŁódzkich    projekty edukacyjno-promocyjne, propagujące walory przyrodnicze i kulturowe 
woj. łódzkiego. 

Stowarzyszenie Powiatów i Stowarzyszenie Powiatów i Stowarzyszenie Powiatów i Stowarzyszenie Powiatów i 
Gmin Dorzecza BzuryGmin Dorzecza BzuryGmin Dorzecza BzuryGmin Dorzecza Bzury    

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, powołane w 2000 r., jest 
organizacją samorządów związanych z subregionem dorzecza Bzury. 
Stowarzyszenie liczy sobie 45 jednostek samorządu terytorialnego 
z 8 powiatów województwa łódzkiego i jednego powiatu województwa 
mazowieckiego. Celem stowarzyszenia jest: ochrona środowiska, 
a w szczególności renaturalizacja zlewni rzeki Bzury (porządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej, zagospodarowanie odpadów, ochrona róŜnorodności 
biologicznej i krajobrazowej, ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój 
turystyki, rekreacji); rozwój energetyki odnawialnej; rozwój infrastruktury 
transportowej; rozwój edukacji europejskiej i ekologicznej; restrukturyzacja 
obszarów wiejskich, w tym leśne zagospodarowanie marginalnych gruntów 
rolnych. 

Stowarzyszenie na Stowarzyszenie na Stowarzyszenie na Stowarzyszenie na RRRRzecz zecz zecz zecz 
Rozwoju LRozwoju LRozwoju LRozwoju Lokalnego KUŹNICAokalnego KUŹNICAokalnego KUŹNICAokalnego KUŹNICA    

Celem działania organizacji działającej na terenie powiatu rawskiego jest m.in.: 

� zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze 
zaangaŜowanie się w rozwój Ŝycia kulturalnego 

� prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej 

� działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego 

� inspirowanie przedsiębiorczości 

� inicjowanie aktywności publicznej 

� wspieranie wszelkich działań mających na celu promocję 
powiatu rawskiego 

� organizacja współpracy zagranicznej 

� promocja podmiotów gospodarczych działających na terenie 
powiatu 

� działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości 

� działalność wspomagająca rozwój wspólnot i działalności 
lokalnych 

� inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla 
powiatu rawskiego 

� działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpraca między społecznościami. 

Stowarzyszenie „PolStowarzyszenie „PolStowarzyszenie „PolStowarzyszenie „Polski Szlak ski Szlak ski Szlak ski Szlak 
Bursztynowy”Bursztynowy”Bursztynowy”Bursztynowy”    

Stowarzyszenie z siedzibą w Wieluniu powołane w celu realizacji projektu 
„Polski Szlak Bursztynowy” (nadwarciański szlak bursztynowy), którego 
głównym celem jest: 

� podejmowanie inicjatyw kulturalno-turystycznych w zakresie 
kultury, edukacji i wypoczynku słuŜących oŜywieniu regionów 
połoŜonych wzdłuŜ bursztynowego szlaku 
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Nazwa organizacjiNazwa organizacjiNazwa organizacjiNazwa organizacji    Krótka charakterystykaKrótka charakterystykaKrótka charakterystykaKrótka charakterystyka    

� wspieranie organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych 
zainteresowanych reaktywacją szlaku. Inicjowanie, wspieranie 
i prowadzenie badań naukowych związanych z historią 
i przebiegiem szlaków bursztynowych na terenie Polski 

� współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu turystyki i ochrony 
dziedzictwa kulturowego w ramach inicjatyw 
środkowoeuropejskich 

� szeroko rozumiana i wielostronna promocja zagadnień 
związanych ze szlakiem bursztynowym 

� rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami 
związanymi z europejskim szlakiem bursztynowym 

� promocja krajoznawstwa z uwzględnieniem odrębności 
regionalnych 

� promowanie edukacji i ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

� współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi 
w realizacji celów statutowych 

� współpraca ze środkami masowego przekazu. 

Związek Międzygminny Termy Związek Międzygminny Termy Związek Międzygminny Termy Związek Międzygminny Termy 
ŁódzkieŁódzkieŁódzkieŁódzkie    

Związek, którego członkami są gminy Poddębice, Uniejów, Skierniewice oraz 
Radomsko, zajmie się ochroną środowiska oraz gospodarki wodnej 
i ciepłownictwa, a takŜe promocją terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych. Realizację swoich zadań Związek będzie zapewniał równieŜ 
poprzez prowadzenie działań inwestycyjnych w zakresie wykorzystywania 
potencjału geotermalnego na terenie gmin-członków Związku oraz rozwoju 
turystyki i agroturystyki w regionie łódzkim. 

Międzynarodowe Targi Łódzkie Międzynarodowe Targi Łódzkie Międzynarodowe Targi Łódzkie Międzynarodowe Targi Łódzkie 
wwww    ŁodziŁodziŁodziŁodzi    

Geneza MTŁ to rok 1987 oraz sukces Międzynarodowych Targów OdzieŜy, 
Tkanin, Dziewiarstwa i Wyrobów Tekstylnych-Interfashion, w tym prezentacja 
osiągnięć polskiego przemysłu tekstylnego. MTŁ jako spółka powstała w 1989 
roku. Przez kolejne lata MTŁ skutecznie rozwijają ofertę  imprez targowych, 
istotnie wpływając na rozwój turystyki biznesowej w Łodzi i regionie. W trakcie 
targów odbywa się szereg  sympozjów, seminariów i konferencji. Do istotnych, 
waŜnych  wydarzeń targowych organizowanych przez MTŁ moŜna zaliczyć: 

� Konkurs dla Projektantów Ubioru ZŁOTA NITKA 

� Międzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR  

� Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video i Kinowego 

Mówiąc o lokalnych instytucjach mogących mieć wpływ na rozwój turystyki w województwie łódzkim, 
nie moŜna zapomnieć o utworzonych, w ramach programu LIDER+, lokalnych grupach działania. 
Organizacje te skupiają najczęściej od kilku do kilkunastu gmin wiejskich i poprzez swoją działalność mają 
wspomagać obszary wiejskie w rozwoju społeczno-gospodarczym. Istotnym elementem realizowanych 
przez LGD programów działania jest m.in. wspieranie rozwoju agroturystyki jako alternatywnej formy 
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zarobkowania, rozwój lokalnych produktów turystycznych czy chociaŜby promocja regionu. Na terenie 
województwa łódzkiego działa 9 lokalnych grup działania13 

��  L/02/009/2006 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" (5 gmin) 

Tytuł projektu: Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez 
rozwój przedsiębiorczości (a w tym turystykrozwój przedsiębiorczości (a w tym turystykrozwój przedsiębiorczości (a w tym turystykrozwój przedsiębiorczości (a w tym turystyki) i) i) i) i kapitału ludzkiegoi kapitału ludzkiegoi kapitału ludzkiegoi kapitału ludzkiego 

��  L/02/035/2006 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „Centrum" (14 gmin) 

Tytuł: Poprawa jakości Ŝycia mieszkPoprawa jakości Ŝycia mieszkPoprawa jakości Ŝycia mieszkPoprawa jakości Ŝycia mieszkańców na obszarze działalności Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ańców na obszarze działalności Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ańców na obszarze działalności Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ańców na obszarze działalności Stowarzyszenia Rozwoju Gmin 
„CENTRUM"„CENTRUM"„CENTRUM"„CENTRUM" 

��  L/02/053/2006 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przymierze Jeziorsko" (3 gminy) 

Tytuł: Realizacja ZSROW dla obszaru działania LGD "Przymierze Jeziorsko"Realizacja ZSROW dla obszaru działania LGD "Przymierze Jeziorsko"Realizacja ZSROW dla obszaru działania LGD "Przymierze Jeziorsko"Realizacja ZSROW dla obszaru działania LGD "Przymierze Jeziorsko" 

��  L/02/065/2006 Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM" (5 gmin) 

Tytuł: Obszar działania Fundacji „PRYM" Obszar działania Fundacji „PRYM" Obszar działania Fundacji „PRYM" Obszar działania Fundacji „PRYM" ---- turystyczna oaza w regionie łódzkim turystyczna oaza w regionie łódzkim turystyczna oaza w regionie łódzkim turystyczna oaza w regionie łódzkim 

��  L/02/116/2006 „Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania (9 gmin) 

Tytuł: Rozwój obszarów wiejskich obszaru „Między Prosną a Wartą"Rozwój obszarów wiejskich obszaru „Między Prosną a Wartą"Rozwój obszarów wiejskich obszaru „Między Prosną a Wartą"Rozwój obszarów wiejskich obszaru „Między Prosną a Wartą" 

��  L/02/131/2006 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MROGA" (5 gmin) 

Tytuł: Sami dla siebie Sami dla siebie Sami dla siebie Sami dla siebie ---- rozwój lokalny szansą dla regionu rozwój lokalny szansą dla regionu rozwój lokalny szansą dla regionu rozwój lokalny szansą dla regionu 

��  L/02/160/2006 Lokalna grupa działania „Gniazdo" (6 gmin) 

Tytuł: W gnieździe natury, tradycji i inicjatywW gnieździe natury, tradycji i inicjatywW gnieździe natury, tradycji i inicjatywW gnieździe natury, tradycji i inicjatyw 

��  L/02/177/2006 Stowarzyszenie Twórczej Edukacji i Rozwoju „STER" (3 gminy) 

Tytuł: LGD STERLGD STERLGD STERLGD STER----em rozwoju lokalnego dla gmin Andrespol, Brójce, Nowosolnaem rozwoju lokalnego dla gmin Andrespol, Brójce, Nowosolnaem rozwoju lokalnego dla gmin Andrespol, Brójce, Nowosolnaem rozwoju lokalnego dla gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna 

��  L/02/178/2006 Stowarzyszenie Dolina Pilicy (2 gminy) 

Tytuł: Pilica, rzeka która łączyPilica, rzeka która łączyPilica, rzeka która łączyPilica, rzeka która łączy 

��  Ponadto w Wolborzu powołana została Lokalna Grupa Działania "Zalew Sulejowski", która planuje 
docelowo połączyć się z LGD „Dolina Pilicy”. 

Do waŜnych organizacji promujących nie tylko ofertę poszczególnych gospodarstw, ale równieŜ 
promujących walory turystyczne województwa łódzkiego naleŜą stowarzyszenia agroturystyczne. Według 
danych ROTWŁ w chwili obecnej na terenie województwa zarejestrowanych jest 8 takich stowarzyszeń14:  

• Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieruszowskiej  

• Opoczyńskie Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych OSGA 

• Stowarzyszenie Rodzinnych Gospodarstw Agroturystycznych w dorzeczu Warty i Pilicy 

• Stowarzyszenie Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego 

• Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Poddębickiej 

• Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Sieradzkiej 

                                                      
13 Baza danych programu FAPA. 

14 RóŜne źródła podają informację o co najmniej dwóch kolejnych stowarzyszeniach agroturystycznych.  
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• Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieluńskiej 

• Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej 

• Stowarzyszenie Agroturystyczne „Kraina Kugla”   

• Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Łódzkiej (brak danych kontaktowych) 

Obok organizacji i stowarzyszeń skupiających jednostki samorządu terytorialnego na rynku działa wiele 
prywatnych przedsiębiorstw turystycznych zajmujących się organizacją i dystrybucją oferty turystycznej 
oraz organizacji zrzeszających tzw. branŜę turystyczną. Najbardziej klasycznym przykładem są tutaj biura 
podróŜy czy agencje turystyczne. Pomimo setek tego rodzaju przedsiębiorstw działających na terenie 
województwa łódzkiego, tylko nieliczne odgrywają rolę w promowaniu i sprzedaŜy oferty regionu na 
zewnątrz. Większość biur działa w klasycznym schemacie obsługi turystyki wyjazdowej, dystrybucji ofert 
zagranicznych touroperatorów itp.  

W tym miejscu warto zauwaŜyć istotną zmianę, jaka nastąpiła w liczbie podmiotów turystycznych (biur 
podróŜy) działających na terenie województwa łódzkiego na przestrzeni ostatnich lat. Według danych 
Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki15 liczba ta wynosiła odpowiednio: 

2000 r. – 186186186186; 2001 r. – 204204204204; 2002 r. – 214214214214; 2003 r. – 201201201201; 2004 r. – 157157157157; 2005 r. – 149149149149; 2006 r. – 147147147147. 
Jako jedną z przyczyn takiej sytuacji wskazuje się konieczność opłacania przez rejestrowane podmioty 
(organizatorów turystycznych oraz pośredników) polis ubezpieczeniowych. W związku z tym wymogiem 
wiele podmiotów postanowiło pełnić jedynie rolę agenta/pośrednika sprzedaŜy ofert turystycznych, która 
to działalność nie wymaga ponoszenia wspomnianych wyŜej kosztów. Z punktu widzenia organizacji 
turystyki przyjazdowej spadała w sposób istotny liczba podmiotów potencjalnie mogących świadczyć 
usługi w zakresie obsługi turysty odwiedzającego Łódź i województwo. 

Do najwaŜniejszych podmiotów branŜy turystycznej, świadczących m.in. usługi w zakresie turystyki 
przyjazdowej do Łodzi i województwa, naleŜy zaliczyć następujące podmioty:  

� Grupa FabricumGrupa FabricumGrupa FabricumGrupa Fabricum – jedno z najbardziej specjalistycznych biur podróŜy – organizatorów turystyki 
przyjazdowej. Biuro świadczy kompleksową obsługę grup odwiedzających Łódź i województwo. 
W ramach oferty biura świadczone są usługi przewodnickie, organizacja imprez integracyjnych dla 
firm itp.  

� Konsorcjum Polskich Biur PodróŜyKonsorcjum Polskich Biur PodróŜyKonsorcjum Polskich Biur PodróŜyKonsorcjum Polskich Biur PodróŜy – którego głównym przedmiotem działalności jest sprzedaŜ ofert 
turystyki wyjazdowej. Dodatkowo biuro jest organizatorem turystyki przyjazdowej do Łodzi 
i województwa łódzkiego. Laureat konkursu TERAZ POLSKA 2006 r. 

� Biuro Turystyczne TurPolBiuro Turystyczne TurPolBiuro Turystyczne TurPolBiuro Turystyczne TurPol – jedno z najdłuŜej działających w Łodzi biur podróŜy, które w swojej 
ofercie ma kolonie, obozy młodzieŜowe, „zielone szkoły”, wyjazdy integracyjne, agroturystykę itp. 
Klientami biura są zarówno osoby indywidualne, jak i szkoły, firmy, instytucje, domy kultury, kluby 
sportowe. Jako jedno z niewielu biur w województwie obsługuje turystykę przyjazdową do Łodzi 
i regionu. 

� Centrum Obsługi Biznesu i Turystyki (PT Łódź)Centrum Obsługi Biznesu i Turystyki (PT Łódź)Centrum Obsługi Biznesu i Turystyki (PT Łódź)Centrum Obsługi Biznesu i Turystyki (PT Łódź) – zajmuje się koordynacją działań i kompleksową 
organizacją przyjazdów grup turystycznych, zjazdów, konferencji, szkoleń i spotkań integracyjnych. 

� Izba Turystyki Ziemi ŁódzkiejIzba Turystyki Ziemi ŁódzkiejIzba Turystyki Ziemi ŁódzkiejIzba Turystyki Ziemi Łódzkiej – powstała w 1993 r. i skupia podmioty prowadzące działalność 
turystyczną. Działania Izby koncentrują się m.in. na kształtowaniu wizerunku turystycznego regionu, 
wspieraniu inicjatyw gospodarczych członków Izby, współpracy z organami samorządowymi 

                                                      
15 Instytut Turystyki „Biura PodróŜy w Polsce” 2006 r. 
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i rządowymi w zakresie planowania i analizowania obszarów dotyczących działalności turystycznej. 
Oddział łódzki zrzesza obecnie 30 podmiotów branŜy turystycznej.  

� Polska Izba Turystyki o/ŁódźPolska Izba Turystyki o/ŁódźPolska Izba Turystyki o/ŁódźPolska Izba Turystyki o/Łódź – jedna z największych, ogólnopolskich organizacji samorządu 
gospodarczego przemysłu turystycznego. PIT posiada 9 oddziałów regionalnych i w skali kraju 
zrzesza ok. 400 organizacji turystycznych (biur podróŜy, szkół turystycznych, wydawców prasy 
turystycznej).  

� ParParParPark Miniaturk Miniaturk Miniaturk Miniatur – firma została załoŜona w celu realizacji projektu parku tematycznego „Polska 
i Świat w miniaturze” jako ogólnopolskiej atrakcji turystycznej z planowaną lokalizacją w Łodzi. 
Firma wprowadza do Polski nowoczesne technologie w sektorze zagospodarowania czasu 
wolnego, jak równieŜ podejmuje inicjatywy na rzecz poprawy wizerunku Łodzi (m.in. organizacja 
debaty „Co z tą Łodzią?") i polepszenia jego atrakcyjności turystycznej (opracowane projektu 
ogólnopolskich atrakcji turystycznych m.in. Centrum Nauki w Łodzi i parku „Polska i Świat 
w miniaturze”). 

3.4.2 Kształcenie kadr dla turystyki 

Na terenie województwa łódzkiego istnieją 24 szkoły kształcące kadry dla turystyki. Wśród nich znajdują 
się zarówno szkoły ponadgimnazjalne i policealne oraz uczelnie wyŜsze. PoniŜsze zestawienie uwzględnia 
wszystkie szkoły w województwie kształcące w zakresie turystyki, z podziałem na typy szkół, wskazując 
jednocześnie kierunek kształcenia.  

Tabela 27 Szkoły kształcące z zakresu turystyki w województwie łódzkim 

Typ szkołyTyp szkołyTyp szkołyTyp szkoły    Nazwa szkołyNazwa szkołyNazwa szkołyNazwa szkoły    Kierunek kształceniaKierunek kształceniaKierunek kształceniaKierunek kształcenia    

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łodzi 

• Szkoła Policealna: technik hotelarstwa, technik hotelarstwa, technik hotelarstwa, technik hotelarstwa, 
technik obsługi turystycznejtechnik obsługi turystycznejtechnik obsługi turystycznejtechnik obsługi turystycznej 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Bełchatowie 

• Technikum Ekonomiczno-Hotelarsko-
Gastronomiczne: technik hotelarstwatechnik hotelarstwatechnik hotelarstwatechnik hotelarstwa    

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie • Technikum zawodowe: Technik hotelarz Technik hotelarz Technik hotelarz Technik hotelarz    

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Szydłowie 

Technik hotelarzTechnik hotelarzTechnik hotelarzTechnik hotelarz    

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Technikum Gastronomiczno-Usługowe: usługi usługi usługi usługi 
hotelarskohotelarskohotelarskohotelarsko---- turystyczne turystyczne turystyczne turystyczne    

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Technikum hotelarskie: Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa    

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Tomaszowie Mazowieckim 

Technikum: Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa 

Publiczne Publiczne Publiczne Publiczne     

szkoły szkoły szkoły szkoły 
ponadgimnazjalne ponadgimnazjalne ponadgimnazjalne ponadgimnazjalne     

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Tomaszowie Mazowieckim 

Technikum: TTTTechnik agrobiznesuechnik agrobiznesuechnik agrobiznesuechnik agrobiznesu,,,, technik technik technik technik 
organizacji usług gastronomicznyorganizacji usług gastronomicznyorganizacji usług gastronomicznyorganizacji usług gastronomicznycccchhhh 

Technikum Hotelarsko – Turystyczne 
w Łodzi    

Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa     Niepubliczne szkoły Niepubliczne szkoły Niepubliczne szkoły Niepubliczne szkoły 
ponadgimnazjalneponadgimnazjalneponadgimnazjalneponadgimnazjalne    

Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie 
w Łodzi    

Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa     

Niepubliczne szkoły Niepubliczne szkoły Niepubliczne szkoły Niepubliczne szkoły Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi 
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„Cosinus” w Łodzi turystycznejturystycznejturystycznejturystycznej    

Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 
„Educatorium” w Łodzi 

Technik hotelarstwa, technik agrobiznesuTechnik hotelarstwa, technik agrobiznesuTechnik hotelarstwa, technik agrobiznesuTechnik hotelarstwa, technik agrobiznesu    

AP Edukacja – Policealna Szkoła 
Zawodowa w Łodzi 

Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi 
turystycznejturystycznejturystycznejturystycznej    

„Edukacja” Szkoła Policealna w Łodzi Technik obsłuTechnik obsłuTechnik obsłuTechnik obsługi turystycznejgi turystycznejgi turystycznejgi turystycznej    

Policealne Studium Zawodowe 
Hotelarskie w Łodzi 

Technik hotelarstwa i obsługi turystycznej, Technik hotelarstwa i obsługi turystycznej, Technik hotelarstwa i obsługi turystycznej, Technik hotelarstwa i obsługi turystycznej, 
technik hotelarstwatechnik hotelarstwatechnik hotelarstwatechnik hotelarstwa    

Dwuletnia Policealna Szkoła VIP w Łodzi Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi 
turystycznejturystycznejturystycznejturystycznej    

PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju 
Zawodowego w Łodzi 

Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi Technik hotelarstwa, technik obsługi 
turystycznejturystycznejturystycznejturystycznej    

policealnepolicealnepolicealnepolicealne    

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Łodzi 

Technik hotelarstwaTechnik hotelarstwaTechnik hotelarstwaTechnik hotelarstwa    

Uniwersytet Łódzki w Łodzi Kierunek: Turystyka i rekreacja  Turystyka i rekreacja  Turystyka i rekreacja  Turystyka i rekreacja     

oraz Podyplomowe Studium TurystykiPodyplomowe Studium TurystykiPodyplomowe Studium TurystykiPodyplomowe Studium Turystyki 

Publiczne szkoły Publiczne szkoły Publiczne szkoły Publiczne szkoły 
wyŜszewyŜszewyŜszewyŜsze 

Uniwersytet Łódzki – filia w Tomaszowie 
Mazowieckim 

Kierunek: Turystyka i rekreacja  Turystyka i rekreacja  Turystyka i rekreacja  Turystyka i rekreacja     

Publiczne wyŜsze Publiczne wyŜsze Publiczne wyŜsze Publiczne wyŜsze 
szkołyszkołyszkołyszkoły    

zawodowezawodowezawodowezawodowe    

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa 
w Skierniewicach 

Kierunek: Ekonomia specjalnośćspecjalnośćspecjalnośćspecjalność: Gospodarka : Gospodarka : Gospodarka : Gospodarka 
turystyczna i hotelarstwoturystyczna i hotelarstwoturystyczna i hotelarstwoturystyczna i hotelarstwo    

Społeczna WyŜsza Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 

Kierunek: Zarządzanie specjalnośćspecjalnośćspecjalnośćspecjalność: : : : 
Zarządzanie turystyką i hotelarstwemZarządzanie turystyką i hotelarstwemZarządzanie turystyką i hotelarstwemZarządzanie turystyką i hotelarstwem 

Kierunek: Stosunki międzynarodowe 
specjalnośćspecjalnośćspecjalnośćspecjalność: Hotelarstwo i turystyka : Hotelarstwo i turystyka : Hotelarstwo i turystyka : Hotelarstwo i turystyka 
międzynarodowamiędzynarodowamiędzynarodowamiędzynarodowa 

WyŜsza Szkoła Studiów 
Międzynarodowych w Łodzi 

Kierunek: Stosunki międzynarodowe 
specjalnośćspecjalnośćspecjalnośćspecjalność: Turystyka i hotelarstwo: Turystyka i hotelarstwo: Turystyka i hotelarstwo: Turystyka i hotelarstwo 

WyŜsza Szkoła Humanistyczno- 
Ekonomiczna w Łodzi 

Kierunek: Kulturoznawstwo specjalnośćspecjalnośćspecjalnośćspecjalność: : : : 
Dziedzictwo kultury w turystyce Dziedzictwo kultury w turystyce Dziedzictwo kultury w turystyce Dziedzictwo kultury w turystyce     

Kierunek: Zarządzanie    specjalnośćspecjalnośćspecjalnośćspecjalność: : : : 
Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie  

WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi  Kierunek: Pedagogika specjalnośćspecjalnośćspecjalnośćspecjalność: : : : 
Pedagogika sportu, rekreacji i turystyki Pedagogika sportu, rekreacji i turystyki Pedagogika sportu, rekreacji i turystyki Pedagogika sportu, rekreacji i turystyki  

WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 
w Łodzi 

Kierunek: Turystyka i hotelarstwo 
specjalnościspecjalnościspecjalnościspecjalności: TurystTurystTurystTurystyka, hotelarstwo yka, hotelarstwo yka, hotelarstwo yka, hotelarstwo  

Niepubliczne szkNiepubliczne szkNiepubliczne szkNiepubliczne szkoły oły oły oły 
wyŜszewyŜszewyŜszewyŜsze 

WyŜsza Szkoła Humanistyczno- 
Pedagogiczna w Łowiczu 

KierunekKierunekKierunekKierunek:::: Zarządzanie  specjalność:specjalność:specjalność:specjalność: Turystyka Turystyka Turystyka Turystyka 
i hotelarstwoi hotelarstwoi hotelarstwoi hotelarstwo 

Źródło: Opracowanie własne PART SA, na podstawie informacji dostępnych na stronach www szkół 
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Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym oraz policealnym ukierunkowana jest przede wszystkim na 
zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu.  

W województwie łódzkim, na poziomie ponadgimnazjalnym moŜliwość kształcenia w kierunku 
turystycznym stwarzają technika hotelarskie, które przygotowują do zawodu hotelarza oraz do obsługi 
ruchu turystycznego. Nauka trwa cztery lata i pozwala na przystąpienie do matury, a tym samym do 
kontynuacji nauki w szkołach wyŜszych na dowolnym kierunku. W województwie łódzkim istnieje 
9 techników hotelarskich, z czego 2 są niepubliczne. Warto zauwaŜyć, Ŝe publiczne technika nie są  
zlokalizowane  w Łodzi, ale w Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Szydłowie, Kutnie czy 
Bełchatowie, stwarzając tym samym moŜliwość nauki zawodu uczniom spoza stolicy województwa.  

Na poziomie policealnym, moŜliwość nauki w kierunkach turystycznych daje 8 szkół, zlokalizowanych 
w Łodzi. KaŜda z tutejszych szkół policealnych posiada status szkoły publicznej i realizuje program 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauka trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika 
hotelarstwa lub technika obsługi turystycznej. Oferta skierowana jest do osób chcących zmienić zawód, 
a takŜe do tych którzy zdecydowali zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Łączy zdobywanie 
wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych. 

Na terenie województwa łódzkiego istnieją wszystkie rodzaje szkół wyŜszych, kształcące w kierunku lub 
specjalności turystycznej. Wśród nich znajduje się tylko jedna uczelnia publiczna - Uniwersytet Łódzki, 
który kształci przyszłych magistrów turystyki, w systemie nauki trzy lata studiów licencjackich, plus dwa 
lata studiów magisterskich. Ofertę edukacyjną Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie turystyki uzupełnia 
Podyplomowe Studium Turystyki, prowadzone w ramach Wydziału Nauk Geograficznych, przeznaczone 
dla absolwentów wszystkich kierunków wyŜszych studiów magisterskich i licencjackich. 

Warto podkreślić, Ŝe Uniwersytet Łódzki, jako pierwsza uczelnia w Polsce uruchomił w 1988 roku 
kierunek Geografia Turyzmu i Hotelarstwa – pięcioletnie studia magisterskie i jest nadal jednym 
z waŜniejszych ośrodków akademickich w zakresie badań i kształcenia  w zakresie geografii turyzmu, 
w tym turyzmu miast.  

Oprócz Uniwersytetu Łódzkiego, jeszcze tylko jego filia w Tomaszowie Mazowieckim oraz WyŜsza Szkoła 
Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, prowadzą kierunek Turystyka i Rekreacja. Pozostałe uczelnie 
w województwie łódzkim, oferują specjalności o profilu turystycznym, w ramach innych kierunków 
studiów: zarządzania, stosunków międzynarodowych, ekonomii, a nawet pedagogiki. RóŜnica polega na 
tym, Ŝe program specjalności nie podlega rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 
w zakresie standardów kształcenia, które wyznaczone są tylko dla danego kierunku.  

Biorąc pod uwagę szkoły ponadgimnazjalne, czyli technika hotelarskie w województwie łódzkim, moŜna 
uznać, Ŝe zarówno pod względem liczebności, jak i zróŜnicowania ich lokalizacji, sytuacja jest 
zadowalająca. Programy nauczania zawierają podstawowe przedmioty związane z ogólnymi zasadami 
pracy w hotelarstwie takimi jak: obsługa klienta, technika pracy biurowej, organizacja pracy, zasady 
Ŝywienia, język obcy. Obowiązkowe są takŜe praktyki, które coraz częściej uczniowie odbywają nie tylko 
w Polsce, ale takŜe za granicą. Po zakończeniu nauki absolwenci posiadają realne umiejętności, które 
pozwalają na otrzymanie pracy, zgodnej z ich wykształceniem. Są to zazwyczaj stanowiska kelnerskie, 
recepcyjne lub administracyjne odpowiadające zapotrzebowaniom przedsiębiorców. 

W szkołach policealnych, ze względu na krótszy okres trwania nauki, moŜliwe jest zdobycie umiejętności 
podstawowych do rozpoczęcia pracy w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wakacyjnych czy biurach 
turystycznych, głównie na niŜszych stanowiskach. Z praktyki wynika jednak, Ŝe absolwenci techników 
hotelarskich lepiej przygotowani są do rozpoczęcia pracy i chętniej zatrudniani w przedsiębiorstwach 
turystycznych niŜ osoby kończące szkoły policealne. 
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Spośród ośmiu uczelni wyŜszych w województwie łódzkim, kształcących kadry dla turystyki, 
niekwestionowanym liderem jest Uniwersytet Łódzki. Analiza oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia 
w turystyce na poziomie wyŜszym w Polsce, przeprowadzonej na podstawie ankiet wystosowanych do 
uczelni publicznych w roku akademickim 2006/2007, (w tym takŜe do Katedry Geografii Miast i Turyzmu 
UŁ), wskazuje, Ŝe poza wysokim poziomem merytorycznym, Uniwersytet Łódzki oferuje studentom 
Turystyki i Rekreacji 30 tygodni praktyk i zajęć terenowych, co stanowi okres równoznaczny z jednym 
rokiem akademickim. Podkreślić naleŜy, Ŝe jest to oferta unikatowa w skali kraju, wskazująca na duŜy 
nacisk skierowany na zdobycie umiejętności praktycznych przez studentów. Dla porównania, WyŜsza 
Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, oferuje studentom 8 tygodni zajęć praktycznych, co odpowiada 
minimum wyznaczonym w standardach nauczania dla kierunku Turystyka i Rekreacja, z czego jednak 
4 tygodnie dotyczą praktyk zawodowych w obiektach hotelowych, biurach podróŜy, instytucjach 
turystycznych,  a pozostałe 4 - terenowych zajęć krajoznawczych. 

Niepubliczne szkoły wyŜsze w woj. łódzkim, prowadzące specjalizację o profilu turystycznym, w ramach 
kierunku nieturystycznego, mogą realizować program według własnych załoŜeń dydaktycznych 
i standardów nauczania zgodnych z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dla danego 
kierunku, czyli np. Zarządzania. NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe uczelnie te nie mają obowiązku zadbać 
o praktyki zawodowe związane ze specjalnością turystyczną. Inicjatywa naleŜy do uczelni. Przykładowo, 
WyŜsza Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi, studentom specjalności Zarządzanie w turystyce 
i hotelarstwie, na kierunku Zarządzanie, proponuje praktyki w hotelach i ukończenie studiów 
z uprawnieniami pilota wycieczek, a studentom kierunku Kulturoznawstwo, specjalność: Dziedzictwo 
kultury w turystyce, przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu pilotaŜu oraz praktyczny 
warsztat z przewodnictwa.  

Niejednokrotnie, doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich jest niewystarczające w staraniu 
się o pierwszą po studiach pracę, zgodną z Profilem absolwenta. Często okazuje się, Ŝe absolwenci szkół 
wyŜszych, nawet z magisterium, ze względu na brak doświadczenia zawodowego, rozpoczynają pracę na 
podobnych stanowiskach, do tych zajmowanych przez absolwentów techników i szkół policealnych. Nie 
jest to sytuacja odnosząca się jedynie do  uczelni województwa łódzkiego, a do dotyczy wszystkich 
uczelni w Polsce. Inicjatywa naleŜy więc takŜe do studentów.  

MoŜliwości zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów kierunków i specjalności związanych 
z turystyką w województwie łódzkim stwarzają poza hotelami, pensjonatami, biurami podróŜy, firmy 
organizujące wyjazdy typu incetive, podmioty artystyczne, zaangaŜowane w organizację i promocję 
festiwali i innych wydarzeń kulturalnych np. Łódź Art. Center. Cenne doświadczenia moŜna próbować 
zdobyć poprzez praktykę w Biurze Promocji Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Łodzi, 
w organizacji Łódź Destination Alliance czy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, 
a takŜe w Lokalnych Organizacjach Turystycznych w Spale i Bełchatowie. 

Kształcenie i zdobywanie nowych umiejętności wykorzystywanych w pracy w branŜy turystycznej 
moŜliwe jest takŜe dzięki szkoleniom zawodowym, przeznaczonym dla pracowników podmiotów 
i instytucji turystycznych.  

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a tym samym otrzymaniu strumienia funduszy w ramach 
funduszy strukturalnych moŜliwe jest przeprowadzenie wielu projektów, w tym projektów szkoleniowych 
przeznaczonych dla pracowników przemysłu turystycznego.  Województwo łódzkie objął między innymi 
największy w Polsce projekt szkoleniowy kadr turystycznych pt. „Turystyka Wspólna Sprawa”, w którym 
udział mogli wziąć zarówno właściciele, jak i pracownicy przedsiębiorstw turystycznych. Celem projektu 
jest poprawa konkurencyjności branŜy oraz podniesienie kwalifikacji osób pracujących w turystyce. 
Program szkoleń objął m.in.: tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych produktów turystycznych 
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w formule sieciowej, róŜne zagadnienia związane z zarządzaniem produktem i przedsiębiorstwem 
turystycznym, języki obce. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki środki na kształcenie kadr dla 
turystyki będą dostępne przez cały okres 2007-2013. 

3.4.3 Aktywność promocyjna i informacyjna województwa łódzkiego 

Kompleksowa, łatwo dostępna i aktualna informacja turystyczna to jeden z głównych czynników sukcesu 
– nie tylko rozwoju turystycznego, ale kaŜdej dziedziny gospodarki. Tylko dobrze przygotowany produkt – 
odpowiadający na potrzeby klienta, dobrze opakowany, o którym informacja znalazła się we właściwym 
miejscu i o właściwym czasie ma szansę znaleźć odbiorców. Kluczowe znaczenie ma tu słowo PRODUKT 
– dziś w turystyce nie sprzedaje się „walorów” – sprzedaje się produkty, które z tych walorów czerpią. 

Odpowiednio zaprojektowany i skutecznie realizowany program promocji i informacji  
w przypadku turystyki jest tym waŜniejszy, Ŝe jedną z najbardziej charakterystycznych cech produktu 
turystycznego jest jego nietrwałość i brak moŜliwości „magazynowania”. Oznacza to, Ŝe – 
w przeciwieństwie do kaŜdego innego, materialnego produktu – nie moŜemy gotowej oferty turystycznej 
odłoŜyć na półkę i poczekać, kiedy znajdą się na nią klienci. Jeśli nie sprzedamy biletu na daną imprezę 
właśnie dziś, jeśli nie znajdziemy klientów, którzy właśnie teraz skorzystają z oferty noclegowej – 
bezpowrotnie straciliśmy szansę zarówno na zysk, jak i moŜliwość pokazania przygotowanego produktu. 

Patrząc z tej perspektywy, łatwo jest dostrzec, jak waŜne są dobrze zaplanowane działania promocyjne 
i informacyjne w obszarze turystyki. 

Działaniami z zakresu promocji na poziomie województwa zajmuje się Departament Promocji 
i Współpracy Zagranicznej16 i Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego. Na poziomie 
samorządu lokalnego funkcja rozwoju turystyki i promocji znajduje się w ręku odpowiednich wydziałów 
powiatowych, miejskich i gminnych. Jednak w wielu miejscach, gdzie rola turystyki jest 
zmarginalizowana, funkcje promocji i ew. wsparcia dla projektów turystycznych przypisane są wydziałom 
odpowiedzialnym za rozwój gospodarczy czy ochronę środowiska.  

Tabela 28 Wykaz wydziałów zajmujących się turystyką i promocją w poszczególnych powiatach 
województwa 

PowiatPowiatPowiatPowiat    Jednostka odpowiedzialna za rozwój i promocję Jednostka odpowiedzialna za rozwój i promocję Jednostka odpowiedzialna za rozwój i promocję Jednostka odpowiedzialna za rozwój i promocję turystykiturystykiturystykiturystyki17171717    

Powiat bełchatowski Wydział Promocji i Rozwoju Przedsiębiorczości  

Powiat brzeziński Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Powiat kutnowski Referat Promocji i Informacji 

Powiat łaski Wydział Edukacji i Zdrowia  

Powiat łęczycki Wydział Promocji 

Powiat łowicki Centrum Kultury, Turystyki I Promocji Ziemi Łowickiej 

Powiat łódzki Wschodni Referat ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Regionu 

Powiat opoczyński Wydział Oświaty, Promocji i Funduszy Unijnych 

                                                      
16 Struktura zarządzania promocją turystyczną w Urzędzie Marszałkowskim podlega obecnie zmianom – docelowo ma ona trafić do Departamentu Sportu i 
Turystyki. 

17 Pismem pochyłym oznaczono samorządy, w których turystyka pojawia się jako wydzielona funkcja zadaniowa. 
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PowiatPowiatPowiatPowiat    Jednostka odpowiedzialna za rozwój i promocję Jednostka odpowiedzialna za rozwój i promocję Jednostka odpowiedzialna za rozwój i promocję Jednostka odpowiedzialna za rozwój i promocję turystykiturystykiturystykiturystyki17171717    

Powiat pabianicki Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich 

Powiat pajęczański Wydział Promocji, Rozwoju, Zamówień Publicznych i Inwestycji 

Powiat piotrkowski Wydział Nadzoru, Informacji i Rozwoju – biuro promocji 

Powiat poddębicki Wydział Promocji, Rozwoju i Turystyki 

Powiat radomszczański Wydział Edukacji, Kultury i Kultury  Fizycznej 

Powiat rawski Wydział Rozwoju, Promocji i Informacji 

Powiat sieradzki Wydział Integracji Europejskiej 

Powiat skierniewicki Wydział Rozwoju Promocji i Współpracy 

Powiat tomaszowski Wydział Informacji Turystycznej i Promocji 

Powiat wieluński Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Powiat wieruszowski Wydział Rozwoju i Promocji 

Powiat zduńskowolski Wydział Promocji, Kultury i Sportu 

Powiat zgierski Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Piotrków Trybunalski Referat Kultury i Promocji Miasta 

Łódź Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 

Skierniewice Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

Mówiąc o promocji turystycznej województwa łódzkiego – przed omówieniem aktualnie prowadzonych 
działań – trzeba zaznaczyć, Ŝe brak jest jakiejkolwiek polityki w zakresie promocji turystycznej całego 
regionu. Większość działań opartych jest na realizacji doraźnych projektów i ew. powtarzalności 
wcześniejszych działań. Ocena polityki promocyjnej Łodzi i regionu, przeprowadzona przez ROTWŁ 
w 2004 r. jest nadal aktualna, w szczególności w kwestiach dotyczących: 

• Braku opracowanego krótko- i długoterminowego planu promocji; 

• Braku koordynacji działań promocyjnych pomiędzy róŜnymi uczestnikami rynku turystycznego; 

• Braku jednoznacznie zidentyfikowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego; 

• Braku identyfikacji docelowych odbiorców oferty turystycznej regionu – brak wiedzy 
o potencjalnym kliencie; 

• Rozproszenia środków finansowych przeznaczonych na promocję turystyczną województwa. 

Do podstawowych narzędzi wykorzystywanych obecnie w promocji turystycznej woj. łódzkiego zaliczyć 
naleŜy: wydawnictwa promocyjno-informacyjne, udział w targach turystycznych oraz organizację 
konferencji i spotkań promujących ofertę turystyczną województwa, artykuły prasowe i audycje radiowe, 
strony internetowe, prowadzenie punktów informacji turystycznej18.  

                                                      
18 Zagadnienia związane z promocją regionu poprzez organizację imprez i wydarzeń są poruszane w części dot. walorów kulturowych województwa łódzkiego. 
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Wydawnictwa promocyjnoWydawnictwa promocyjnoWydawnictwa promocyjnoWydawnictwa promocyjno----informacyjneinformacyjneinformacyjneinformacyjne    

Rodzaj i charakter wydawnictw o charakterze turystycznym promujących ofertę woj. łódzkiego podzielić 
moŜna na trzy grupy: materiały własne samorządów lokalnych oraz instytucji z branŜy turystycznej (w tym 
równieŜ instytucji kultury), wydawnictwa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego 
lub we współpracy z ROT oraz publikacje zewnętrzne – głównie przewodniki i mapy. 

Najbardziej jednolitą – pod względem szaty graficznej oraz charakteru opracowania – serię wydawniczą 
stanowią materiały własne Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz wykonane 
na zlecenie podmiotów zewnętrznych19. Wydawnictwa ROT przygotowane są z wykorzystaniem 
projektów graficznych opracowanych przez Polską Organizację Turystyczną w ramach Systemu 
Identyfikacji Wizualnej POT i działających na terenie kraju ROT. Na przestrzeni lat 2004–2007 w szacie 
graficznej ROTWŁ wydano: 

� Łódź – Informator TurystycznyInformator TurystycznyInformator TurystycznyInformator Turystyczny (wersja panrwhf)20; Przewodnik Turystyczny (pan); Pyszne MiastoPyszne MiastoPyszne MiastoPyszne Miasto 
(pan); Atrakcje TurystyczneAtrakcje TurystyczneAtrakcje TurystyczneAtrakcje Turystyczne (panrf); Hotele i Restauracje.2006 (pa). Wydawnictwa o Łodzi 
w łącznym nakładzie 500 tys. egzemplarzy (materiały własne Urzędu Miasta w Łodzi)(materiały własne Urzędu Miasta w Łodzi)(materiały własne Urzędu Miasta w Łodzi)(materiały własne Urzędu Miasta w Łodzi); 

� Informator turystyczny powiatu tomaszowskiego (p) oraz Powiat Tomaszowski Zaprasza (panr)– 
30,5 tys. egzemplarzy 

� Przewodnik po powiecie bełchatowskim (p) oraz Bełchatów – daj się skusić (pan) – nakład 21,5 
tys. 

� Powiat wieruszowski: Przewodnik; Walory Przyrodnicze; Walory Powiatu (pan); Przyroda 
w powiecie; Pomniki Przyrody; Mapa Turystyczna – łączny nakład 19,2 tys.  

� Powiat pajęczański – przewodnik turystyczny – nakład 5 tys. 

� Konstatntynów Łódzki zaprasza – nakład 10 tys. 

� Piotrków Trybunalski, kolebka parlamentaryzmu i demokracji. Informator Turystyczny (p-a, p-n) – 
nakład 6,5 tys. 

� Zgierz – informator turystyczny – nakład 6,5 tys. 

� Kocham Kutno (pa) – nakład 20 tys. 

� Łęczyca (panf) – nakład 15 tys. 

� Szlak Rowerowy w Centrum Polski (pow. kutnowski) – nakład 5 tys. 

� Rogowska Kolej Wąskotorowa – nakład 5 tys. 

� Bitwa o Łódź 1914 (pr) – 7 tys. 

Najnowszym wydawnictwem ROTWŁ jest „Przewodnik turystyczny po województwie łódzkim” (I wyd. 
w nakładzie 2 tys.). Dzięki tej publikacji wypełni się luka na rynku publikacji turystycznych – jest to 
pierwszy opracowany współcześnie, kompleksowy przewodnik po ziemi łódzkiej. Dotychczas publikacje 
turystyczne nt. woj. łódzkiego dotyczyły wybranego obszaru bądź tematu. Warto tu wspomnieć chociaŜby 
serię wydawniczą „Wędrówki po Ziemi Łódzkiej” i takie tytuły jak: „Od Oporowa do śarnowa”, „Od Piątku 
do Soboty”, „Tum, znaczy dom”.  

                                                      
19 Materiały członków ROTWŁ finansowane ze środków własnych zleceniodawców.  

20 p – polska, a – angielska, n – niemiecka, r – rosyjska, w – włoska, h – hiszpańska, f – francuska. 
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NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe znaczna część materiałów wydawniczych ma odniesienie do wybranych 
jednostek terytorialnych (miasta, powiatów) i promocji ich walorów turystycznych. Jedynie trzy czy cztery 
wydawnictwa dotyczą oferty produktowej (Bitwa o Łódź, Szlak Rowerowy, Rogowska Kolej 
Wąskotorowa, Łódź Pyszne Miasto). Najczęściej jest to związane z tym, iŜ zleceniodawcą opracowania 
takiego materiału są najczęściej samorządy lokalne, którym nadal trudno „pogodzić” się z tym, Ŝe turystka 
nie rozpoznaje granic terytorialnych, a turysta przemieszcza się pomiędzy atrakcjami a nie jednostkami 
terytorialnymi.  

Materiały ROT są dystrybuowane przede wszystkim w punktach „it” województwa łódzkiego oraz 
w trakcie targów i imprez turystycznych, na których ROT reprezentuje województwo.  

Drugą, istotną grupę materiałów promocyjnych stanowią wydawnictwa własne samorządów lokalnych, 
podmiotów działających na rynku turystycznym czy instytucji-organizatorów wydarzeń kulturalnych itp. 
Wydawaniem własnych materiałów informacyjnych zajmuje się równieŜ Departament Promocji 
i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego. naleŜy tu wskazać przede wszystkim na takie 
publikacje jak: Bogactwa natury Województwa Łódzkiego, Mapa Przyrodnicza Województwa Łódzkiego 
(równieŜ wydanie na CD), Folder Rowerowy, PejzaŜ Kulturowy Województwa Łódzkiego, Śladami 
Mniejszości Narodowych, Mapa turystyczno-administracyjna. 

NaleŜy jedna zaznaczyć, Ŝe liczba oraz jakość wydawanych w ten sposób materiałów jest bardzo 
zróŜnicowana, i jest z jednej strony odzwierciedleniem tego, jaką rolę turystyka odgrywa w rozwoju 
gospodarczym danego miejsca, a co za tym idzie, środków, jakie są przeznaczane na ten cel.  

Materiały promocyjno-informacyjne obejmują najczęściej mapy turystyczno-administracyjne powiatów, 
gmin lub miast; foldery obejmujące informacje o bazie noclegowej, bazie gastronomicznej, atrakcjach 
turystycznych regionu (opisy parków, obiektów zabytkowych itp.), katalogi gospodarstw 
agroturystycznych, informacje o trasach rowerowych, szlakach tematycznych itp. Materiały te jednak nie 
mają wspólnej linii graficznej, sposób prezentacji waŜnych informacji nie jest wystandaryzowany, a jakość 
niektórych z nich pozostawia wiele do Ŝyczenia. Głównej przyczyny braku spójności i jednolitości 
materiałów turystycznych naleŜy upatrywać w tym, Ŝe na poziomie zarządzania turystką w regionie nie 
dostrzega się szans płynących z konsolidacji środków organizacyjnych i finansowych.  

Obok wydawnictw ulotnych, publikowane są róŜnego rodzaju albumy czy ksiąŜki poświecone historii czy 
kulturze danego regionu. Nie są to jednak materiały ogólnie dostępne oraz najczęściej są to wydawnictwa 
płatne w związku, dlatego moc ich przekazu jest znacznie ograniczona. Sięgają po nie najczęściej osoby, 
które zetknęły się juŜ z danym regionem i zainteresowane są pogłębieniem wiedzy na jego temat (np. 
wspomniana wyŜej seria wydawnicza „Wędrówki po Ziemi Łódzkiej”, „Piotrków Trybunalski – miasto 
z przyszłością, bogate przeszłością”, liczne publikacje tematyczne o Łodzi itp.). 

Brak dobrze przygotowanych materiałów promocyjnych związany jest równieŜ z brakiem wiedzy nt. 
turystów odwiedzających region, ich zainteresowań i oczekiwań. Tylko wtedy, gdy dobrze poznamy 
potencjalnych klientów – nabywców oferty turystycznej, moŜliwe będzie przygotowanie atrakcyjnych, 
odpowiadających wymaganiom turysty materiałów informacyjnych. Jednym z kluczowych elementów 
w planowaniu przyszłych działań promocyjnych będzie równieŜ produktowe spojrzenie na ofertę 
turystyczną województwa łódzkiego. Konieczne jest opracowanie materiałów, które będą „sprzedawać” 
gotowe produkty, a nie tylko informować o walorach. 

Udział w targach turystycznych Udział w targach turystycznych Udział w targach turystycznych Udział w targach turystycznych     

Województwo łódzkie jak i poszczególne regiony turystyczne są reprezentowane na targach 
turystycznych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Od roku 2004, kiedy powołano Regionalną Organizację 
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Turystyczną Województwa Łódzkiego, stała się ona głównym organizatorem stoisk regionu na  stoiskach 
narodowych Polskiej Organizacji Turystycznej.  

Pośród najwaŜniejszych imprez turystycznych, na których zaprezentowano ofertę województwa łódzkiego 
wskazać naleŜy targi ITB w Berlinie, IMTM w Tel-Avivie oraz Targi w Moskiwe. Ze względu na potencjalny 
rynek odbiorców – turystów zagranicznych z Niemiec, Rosji i Izraela – to kluczowe miejsca, w których 
i w przyszłości powinna być promowana nowa, rozbudowana oferta województwa i miasta Łodzi. Na 
rynku krajowym moŜna wskazać dwie kluczowe imprezy branŜowe – TT  WARSAW w Warszawie oraz 
Tour Salon w Poznaniu, na których corocznie ROTWŁ miał prezentację oferty województwa. Wykaz 
wszystkich imprez, na których promowane były walory turystyczne regionu łódzkiego, przedstawia 
poniŜsze zestawienie. 

Tabela 29 Wykaz imprez turystycznych z udziałem ROTWŁ oraz Urzędu Marszałkowskiego  

Termin Termin Termin Termin     Targi/miejsceTargi/miejsceTargi/miejsceTargi/miejsce    Liczba latLiczba latLiczba latLiczba lat    

Styczeń BIT Mediolan  bd 

Styczeń REGIONTOUR Brno bd 

Marzec ITB Berlin 4 

Marzec Międzynarodowe Targi Turystyczne Moskwa 3 

Luty IMTM Tel-Aviv 4 

Październik UKRAINE Kijów 2 

Styczeń CMT Stuttgart 1 

Luty Holiday World Praga 3 

Luty Salon des Vacances Bruksela 3 

Luty MTT FERIE Kopenhaga 1 

Styczeń Ferien Graz 1 

Listopad WTM Londyn 2 

Styczeń Ferien Messe Wiedeń 1 

Marzec SMT ParyŜ 3 

Marzec GLOBE Rzym 1 

Marzec/Kwiecień Szeged 2 

Marzec Na Styku Kultur 4 

Wrzesień TT Warsaw Warszawa 3 

Październik Tour Salon Poznań 4 

Kwiecień Voyager Kielce 1 

Marzec/Kwiecień Globe Katowice 1 

Kwiecień GTT Gdański 1 
Źródło: Opracowanie własne PART SA 
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Jednym z faktów wartych podkreślenia jest organizacja przez Międzynarodowe Targi Łódzkie, imprezy 
turystycznej „Na Styku Kultur”. W 2007 roku odbyła się XIII edycja tych targów, które są nie tylko szansą 
na zaprezentowanie w formule wystawienniczej oferty turystycznej Łodzi i regionu, ale równieŜ dają 
niepowtarzalną szansę bezpośredniego zaprezentowania się turystom. 

Punkty informacji turystycznejPunkty informacji turystycznejPunkty informacji turystycznejPunkty informacji turystycznej    

Według danych ROTWŁ na terenie województwa istnieje 65 punktów informacji turystycznej. W 40 
przypadkach (61%) są to punkty działające przy miejskich, gminnych lub powiatowych bibliotekach. 
Niewątpliwą zaletą takiego umiejscowienia punktu „it” moŜe być całoroczny dostęp do informacji. Jednak 
istnieją liczne ograniczenia z tym związane jak chociaŜby podrzędność funkcji informacyjnej względem 
działalności bibliotecznej, ograniczona znajomość języków obcych, godziny funkcjonowania uzaleŜnione od 
godzin działalności biblioteki.  

W 11 przypadkach „it” zlokalizowana jest przy urzędzie miasta, gminy lub powiatu; w 4 przypadkach przy 
ośrodkach kultury i/lub sportu, a jedynie w 8 przypadkach punkty informacji turystycznej stanowią 
samodzielne podmioty bądź działają przy innych ośrodkach bezpośrednio związanych z turystyką (muzea, 
odziały terenowe PTTK). Najnowszy największy punkt „it” znajduje się w Łodzi. Zlokalizowany na ulicy 
Piotrkowskiej, dotychczasowym sercu Łodzi, z widoczny oznakowaniem stanowi wzorcowe rozwiązanie 
w tym zakresie.  

InternetInternetInternetInternet    

Przeprowadzona przez PART analiza stron internetowych poświęconych turystyce brała pod uwagę 
przede takie elementy, jak: 

� Dostępność/pojawianie się stron w kluczowych wyszukiwarkach internetowych 

� Potencjał ilościowy stron charakteryzujących  

� Dane teleadresowe do poszczególnych usługodawców lub firm sprzedających ofertę  

� Kompletność i wszechstronność opisów dot. określonego zakresu tematyki turystycznej strony (np. 
formy turystyki) 

� Zawartość nie tylko opisów walorów, ale równieŜ konkretnych propozycji ofert  
i produktów 

� Atrakcyjność strony graficznej 

� Czytelność nawigacyjna analizowanych stron 

Przy ocenie wzięto pod uwagę następujące kategorie turystycznych stron internetowych regionu: 

� Ocenę tzw. wortali, czyli tematycznych portali poświęconych turystyce regionu 

� Ocenę wybranych stron tematycznych/specjalistycznych poświęconych konkretnych formom 
turystyki czy obszarom (subregionom) 

� Ocenę zawartości stron gmin i powiatów pod kątem informacji o turystyce (wybrane strony 
regionu).  
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Ocena wortali poświęconych walorom Ocena wortali poświęconych walorom Ocena wortali poświęconych walorom Ocena wortali poświęconych walorom i ofercie turystycznej regionui ofercie turystycznej regionui ofercie turystycznej regionui ofercie turystycznej regionu    

 

www.ziemialodzka.plwww.ziemialodzka.plwww.ziemialodzka.plwww.ziemialodzka.pl    ––––  „Portal turystyczno  „Portal turystyczno  „Portal turystyczno  „Portal turystyczno----krajoznawczy województwa łódzkiego”krajoznawczy województwa łódzkiego”krajoznawczy województwa łódzkiego”krajoznawczy województwa łódzkiego”    

Właściwie jest to główny i jedyny wortal (portal tematyczny) poświęcony stricte turystyce województwa 
łódzkiego. Pojawia się na pierwszym miejscu po wpisaniu słów „turystyka ziemia łódzka” (www.google.pl ), 
niestety juŜ przy kombinacji słów „turystyka województwo łódzkie” strona nie występuje wśród stu 
pierwszych adresów na wyszukiwarce www.google.pl   

Ocena:Ocena:Ocena:Ocena: Bardzo profesjonalnie przygotowany portal, zarówno od strony merytorycznej (treści  
i zawartości), czytelności nawigacji, jak i atrakcyjności szaty graficznej. Stabilna i pewna platforma 
zapewnia komfort korzystania i poruszania się po stronie. Strona zawiera szczegółowe opisy walorów 
podzielonych na 26 sekcji tematycznych, dodatkowo równieŜ w układzie powiatowym. Dostępne są  
skrócone wersje w pięciu obcych językach, niestety tylko w postaci pliku pdf. Portal zawiera linki do gmin, 
powiatów lub/i organizacji turystycznych. Cennym pomysłem jest informacja o ostatnich lokalizacjach.   

Uwagi:Uwagi:Uwagi:Uwagi: warto wzbogacić portal o narzędzia marketingowe, takie jak bank wizerunków (zdjęć w wysokim 
formacie), generator ofert regionalnych czy interaktywną mapę atrakcji. Strona główna powinna takŜe 
pełnić rolę narzędzia promocji, skupiając się np. na  głównych produktach i wyróŜnikach.  
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http://www.lodzkie.pl/lodzkie/turystyka/http://www.lodzkie.pl/lodzkie/turystyka/http://www.lodzkie.pl/lodzkie/turystyka/http://www.lodzkie.pl/lodzkie/turystyka/    –––– podstrona urzędu marszałkowskiego poświęcona turystyce. Jako  podstrona urzędu marszałkowskiego poświęcona turystyce. Jako  podstrona urzędu marszałkowskiego poświęcona turystyce. Jako  podstrona urzędu marszałkowskiego poświęcona turystyce. Jako 
pierwsza pojawia się przy wyszukiwaniu słów pierwsza pojawia się przy wyszukiwaniu słów pierwsza pojawia się przy wyszukiwaniu słów pierwsza pojawia się przy wyszukiwaniu słów „turystyka łódzkie”„turystyka łódzkie”„turystyka łódzkie”„turystyka łódzkie” lub  lub  lub  lub „turyst„turyst„turyst„turystyka województwo łódzkie”yka województwo łódzkie”yka województwo łódzkie”yka województwo łódzkie”    

Ocena:Ocena:Ocena:Ocena: Zwięzły opis głównych cech i walorów turystyczny oraz cztery zakładki dotyczące bazy 
noclegowej, zabytków (mapa zabytków), walorów przyrodniczych i danych adresowych do punktów „it”. 
Strona udanie pełni funkcję pomocniczą w stosunku do portali www.ziemialodzka.pl   

Niestety, podstrona Urzędu Marszałkowskiego nie zawiera linku (w postaci np. graficznej zakładki) czy 
podanego odniesienia z adresem do głównego portalu regionu. Mankamentem jest takŜe brak informacji 
o projektach dotyczących turystyki, związanych m.in. z finansowaniem działań i zadań turystycznych 
w regionie, czy kluczowych osób odpowiedzialnych w urzędzie za kontakty i sprawy dot. turystyki.  

Uwagi ogólne:Uwagi ogólne:Uwagi ogólne:Uwagi ogólne:    

� Na obu stronach brakuje informacji o konkretnych osobach w Urzędzie czy ROTWŁ, w tym 
pełnionych przez nich funkcjach oraz zakresie odpowiedzialności za poszczególne działania 
w turystyce regionu (jedynie informacje do o członkach redakcji portalu).  

� Strony typu wortal powinny takŜe zawierać elementy „Ŝywe”, „dynamiczne”, np. tapety 
komputerowe, konkursy, loga czy tapety do telefonów GSM lub po prostu zwykły sklep internetowy 
z pamiątkami. 

� Coraz popularniejszym zastosowaniem portali jest takŜe zamieszczenie w nich widoku kamer na 
Ŝywo, zamieszczonych w centrach głównych miast lub/i atrakcji (przynajmniej zdjęć 
panoramicznych najciekawszych miejsc w regionie). 

� Istotnym wzmocnieniem atrakcyjności wortalu byłoby zamieszczenie przykładowych ofert 
turystycznych regionu (np. wyłanianych w drodze konkursu czy opinii czytelników), w tym takŜe 
komercyjnych agencji oraz biur turystyki przyjazdowej (takŜe spoza regionu). 

� Zupełnie niewidoczny aspekt edukacyjny, w tym powiązanie z portalami uczelni wyŜszych 
województwa; wiele prac i publikacji naukowych mogłoby równieŜ zostać załączonych na portalach 
lub przynajmniej odnośniki do ich adresów macierzystych. 
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Strony tematyczne poświęcone turystyceStrony tematyczne poświęcone turystyceStrony tematyczne poświęcone turystyceStrony tematyczne poświęcone turystyce    

W tej kategorii warto wyróŜnić: 

��  http://www.przyroda.lodzkie.pl/przyroda/index.html – atrakcyjna graficznie oraz bogata informacyjnie 
strona poświęcona walorom przyrodniczy regionu, ich ochronie, edukacji ekologicznej oraz turystyce 
przyrodniczej. Strona jest administrowana przez Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

 

��  http://lodz.pttk.pl/ - strona łódzkiego oddziału PTTK, przede wszystkim poświęcona turystyce 
aktywnej. Zdecydowanie skromniejsza, surowsza i mniej efektowna  graficzna od stron wcześniej 
analizowanych. Warto wyróŜnić jeden bardzo znaczący atut – zamieszczenie propozycji wybranych 
ofert weekendowych, m.in. „Z biegiem Pilicy”, „Bezkrwawe Łowy”, czy „Przygoda z amonitem”. 
Ponadto bardzo szeroka oferta wycieczek po regionie oraz wybranych atrakcjach z przewodnikiem, 
takŜe dostępna dla obcokrajowców (dostępna w sześciu językach). Niestety sama strona jest tylko 
w jęz. polskim.  
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Strony lokalneStrony lokalneStrony lokalneStrony lokalne    

Zdecydowana większość gmin i powiatów województwa zamieszcza informację o swoich walorach czy 
ofercie turystycznej, jako podstronę do oficjalnych miejskich stron internetowych. Ponadto informacja 
o lokalnych atrakcjach i ofercie jest dostępna w strukturze portalu www.ziemialodzka.pl   

Spośród stron lokalnych na szczególną uwagę zasługuje internetowa strona Łodzi – właściwie turystyczny 
portal Łodzi o adresie www.cityoflodz.pl – z dostępem bezpośrednim ze strony www.lodz.pl  

 

  

Ocena:Ocena:Ocena:Ocena: Turystyczna strona Łodzi jest jedną z najbogatszych i najbardziej pomysłowych,  
w kategorii miejskich stron turystycznych Polski. Wiele praktycznych informacji (bieŜąca oferta wydarzeń, 
system rezerwacji lotów, hoteli, przewodnika!) jest przeplatana z rubrykami budującymi sympatię do 
miasta oraz zachęcającymi do ponownego odwiedzenia strony, w tym konkursy fotograficzne, gry 
i zabawy internetowe, czy kącik humoru łódzkiego („O Łodzi z humorem”). Godne podkreślenia jest 
specjalne, świadome wyróŜnienie, głównych USP (unikalne propozycje sprzedaŜ) produktu Łódź („Łódź 
filmowa”, „Tygiel kultur i narodów”), a takŜe regionu.  

Za mankament strony moŜna uznać zbyt duŜe zagęszczenie informacji i kategorii na stronie głównej, co 
moŜe sprawiać wraŜenie chaosu komunikacyjnego.  
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4 Analiza aktualnej oferty turystycznej 
województwa 

4.1 Identyfikacja oraz charakterystyka wiodących form turystyki  
w województwie łódzkim 

Aktualna oferta turystyczna województwa łódzkiego obejmuje zarówno formy turystyki kulturowej 
i poznawczej, jak równieŜ turystykę aktywną oraz wybrane formy turystyki specjalistycznej. Trudno mówić 
w chwili obecnej o dominacji jednej z wybranych form w całym pakiecie turystycznym regionu. Związane 
jest to głównie z dotychczasowym brakiem określonych kierunków rozwoju turystyki na poziomie 
województwa, co za tym idzie brakiem koncentracji działań na wybranym obszarze i formie turystyki. 

Analiza walorów turystycznych województwa skłania jednak do postawienia tezy, Ŝe jednoznaczne 
określenie dominanty w formach turystyki rozwijanych w regionie moŜe okazać się niemoŜliwa, ze 
względu na róŜnorodny i rozproszony przestrzennie potencjał turystyczny ziemi łódzkiej. Mowa tu z jednej 
strony o zasobach kulturowych w sposób szczególny reprezentowanych na terenach ziemi łowickiej, 
opoczyńskiej czy sieradzkiej; aglomeracji łódzkiej reprezentującej dziewiętnastowieczny dorobek tego 
regionu. Z drugiej strony, to obszary o atrakcyjnych zasobach przyrodniczych (tereny wokół szlaków 
wodnych rzek Pilicy i Warty oraz Zalewu Sulejowskiego i Jeziorska), parki krajobrazowe dające doskonałe 
warunki do wypoczynku czy uprawiania aktywnych form turystyki. 

Opisane wcześniej walory turystyczne pokazują, Ŝe obszar województwa łódzkiego predestynowany jest 
do rozwoju zarówno turystyki kulturowej, jak i turystyki aktywnej, z waŜnym elementem edukacji 
przyrodniczej.  

Do obecnie rozwiniętych form turystyki na terenie województwa zaliczyć moŜna przede wszystkim: 

1. turystykę kulturową i poznawczą, w tym turystykę religijną; 

2. turystykę aktywną, w szczególności turystykę rowerową i wodną oraz konną; 

3. turystykę edukacyjną dzieci i młodzieŜy; 

4. turystykę wypoczynkową na terenach wiejskich, głownie turystykę weekendową; 

5. turystykę sportową; 

6. turystykę biznesową i szkoleniowo-konferencyjną. 
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NaleŜy ponadto zauwaŜyć, Ŝe podnoszone niejednokrotnie jako atut centralne połoŜenie województwa 
łódzkiego wpływa na znacznie rozwinięty ruch tranzytowy. Turystyka tranzytowa to dla województwa 
łódzkiego dziś jedna z największych szans, ale równocześnie to istotne zagroŜenie regionu. Osoby 
przejeŜdŜające tranzytem przez teren województwa korzystają jedynie z przydroŜnej bazy 
gastronomicznej, rzadziej z bazy noclegowej, a prawie w ogóle nie odwiedzają lokalnych atrakcji 
turystycznych. Z tym samym mamy do czynienia w przypadku zorganizowanych grup turystycznych, które 
zatrzymują się przy najciekawszych atrakcjach regionu „po drodze”, jadąc w kierunku Wielkopolski, 
Pomorza, Małopolski czy Mazowsza! Odpowiednia promocja regionu oraz rozwój lokalnej bazy 
turystycznej powinny zmierzać do zatrzymania na terenie województwa turysty tranzytowego. 

Stosunkowo słabo – w porównaniu do posiadanych zasobów – rozwinięta jest turystyka aktywna. 
W szczególności dotyczy to turystyki wodnej, która funkcjonuje dziś głównie wokół Zalewu Sulejowskiego 
i Jeziorska. W niewielkim stopniu wykorzystywane są turystycznie rzeki Pilica i Warta. Widać jednak, Ŝe 
władze lokalne dostrzegły potencjał, jaki drzemie w turystycznym wykorzystaniu posiadanych zasobów 
i nowo przygotowane projekty przygotowania szlaków wodnych powinny znacznie poprawić sytuację 
w tej dziedzinie. Teren województwa łódzkiego, ze względu na swój nizinny, mało urozmaicony 
krajobrazowo charakter, nie jest atrakcyjnym obszarem do uprawiania turystyki pieszej, długiego 
wędrowania po regionie. Stanowi natomiast doskonały obszar do rozwoju turystyki konnej w okresie 
letnim czy np. narciarstwa biegowego w okresie zimowym.  

Analiza walorów turystycznych województwa łódzkiego oraz zagospodarowania turystycznego regionu 
pozwala na zestawienie głównych form turystki – zarówno juŜ dziś funkcjonujących jak i moŜliwych do 
rozwoju w kolejnych latach na bazie niewykorzystanych zasobów. 

Tabela 30 Wykaz form turystyki moŜliwych do „uprawiania” na terenie województwa łódzkiego 

Forma turystyki Forma turystyki Forma turystyki Forma turystyki     Charakterystyka Charakterystyka Charakterystyka Charakterystyka     Potencjał rozwojowyPotencjał rozwojowyPotencjał rozwojowyPotencjał rozwojowy    

Turystyka kulturowa: Turystyka kulturowa: Turystyka kulturowa: Turystyka kulturowa:     

miejska, miejska, miejska, miejska, 
poprzemysłowa, poprzemysłowa, poprzemysłowa, poprzemysłowa, 
sentymentalna, religijna sentymentalna, religijna sentymentalna, religijna sentymentalna, religijna 
(pielgrzymkowa), udział (pielgrzymkowa), udział (pielgrzymkowa), udział (pielgrzymkowa), udział 
w imprezachw imprezachw imprezachw imprezach    

Zabytki romańskie, zabytki sztuki sakralnej, 
dziedzictwo poprzemysłowe, zabytki 
pofabrykanckie z przełomu XIX-XX wieku 
(Łódź, Pabianice, Ozorków, Tomaszów, 
Bełchatów), walory etnograficzne i lokalny 
folklor, wydarzenia i imprezy o randze 
ogólnopolskiej i międzynarodowej (Łódź, 
Łowicz, Rawa Mazowiecka); silne ośrodki 
kulturalne, takie jak: Łódź, Łowicz, Arkadia 
i Nieborów, Lipce Reymontowskie  

MoŜliwość większego wykorzystania 
zabytków techniki (poprzemysłowych) dla 
celów turystycznych; rozwój oferty dla 
turystów sentymentalnych (śladami 
przodków); integracja oferty o charakterze 
etnograficznym i folklorystycznym (cztery 
wyraźne obszary etnograficzne); 
rozbudowa oferty tzw. „odtwórstwa 
historycznego” – rekonstrukcje 
najwaŜniejszych wydarzeń, Ŝywe muzea 
itp. 

Turystyka przyrodnicza Turystyka przyrodnicza Turystyka przyrodnicza Turystyka przyrodnicza     
i ekologicznai ekologicznai ekologicznai ekologiczna    

Głównie na terenach parków krajobrazowych 
(w tym Zespołu Nadpilicznych Parków 
Krajobrazowych); połączona z turystyką 
wypoczynkową, aktywnym wypoczynkiem 
oraz turystyką edukacyjną dzieci i młodzieŜy 

Głównie dla dzieci i młodzieŜy 
z województwa łódzkiego i ew. 
województw sąsiednich 

Turystyka aktywnaTurystyka aktywnaTurystyka aktywnaTurystyka aktywna    

wwwwodna, konna, odna, konna, odna, konna, odna, konna, 
rowerowa, sporty rowerowa, sporty rowerowa, sporty rowerowa, sporty 
zimowezimowezimowezimowe    

    

Zalew Sulejowski oraz Zbiornik Jeziorsko, 
szlaki wodne Warty i Pilicy, Rawki oraz Grabi; 
parki krajobrazowe, liczne wyznaczone w 
terenie szlaki piesze i rowerowe, w tym 
międzynarodowy szlak rowerowy Łódź-Berlin  

Projekt dwóch pętli szlaków konnych; 
opracowane koncepcje zagospodarowania 
szlaków wodnych Warty i Pilicy – 
konieczność rozbudowy infrastruktury; 
moŜliwość zagospodarowanie terenów 
pod trasy narciarstwa biegowego 
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Forma turystyki Forma turystyki Forma turystyki Forma turystyki     Charakterystyka Charakterystyka Charakterystyka Charakterystyka     Potencjał rozwojowyPotencjał rozwojowyPotencjał rozwojowyPotencjał rozwojowy    

Turystka Turystka Turystka Turystka 
wypoczynkowa: wypoczynkowa: wypoczynkowa: wypoczynkowa: 
weekendowa, na weekendowa, na weekendowa, na weekendowa, na 
terenach wterenach wterenach wterenach wiejskich, iejskich, iejskich, iejskich, 
agroturystykaagroturystykaagroturystykaagroturystyka    

Atrakcyjne tereny wypoczynkowe nad 
duŜymi zbiornikami wodnymi (głównie Zalew 
Sulejowski); turystyka weekendowa w tzw. 
drugich domach lub w dolinach rzek: Warty 
(Parki Krajobrazowe) oraz Pilicy  

Wskazany dalszy rozwój oferty 
agtorystycznej i turystyki wiejskiej – z 
naciskiem na odpowiednią jakość, ofertę 
uzupełniającą; rozbudowa infrastruktury – 
rozwój ośrodków konnych, wypoŜyczalnie 
sprzętu sportowego, promocja lokalnej 
kuchni  

Turystyka sportowa: Turystyka sportowa: Turystyka sportowa: Turystyka sportowa: 
wyczynowa, dzieciwyczynowa, dzieciwyczynowa, dzieciwyczynowa, dzieci    
 i młodzieŜy oraz i młodzieŜy oraz i młodzieŜy oraz i młodzieŜy oraz kibice kibice kibice kibice    

COS w Spale, Mała Liga Baseballu (Kutno), 
Palant (gm. Grabów); bogate tradycje 
pływackie, trzy kluby I-ligowe (zaplecze 
sportowe); znaczące imprezy sportowe 
(Łódzka Hala Sportowa)  

Dalszy rozwój sportów 
„specjalistycznych”; wsparcie rozwoju 
specjalistycznych ośrodków szkoleniowych 
– rozwój profesjonalnej bazy sportowej 
(szczególnie waŜne w świetle zbliŜających 
się Euro 2012); ubieganie się o organizację 
waŜnych imprez sportowych (mecze 
siatkówki, piłka ręczna) 

Turystka biznesowa oraz Turystka biznesowa oraz Turystka biznesowa oraz Turystka biznesowa oraz 
konferencyjnokonferencyjnokonferencyjnokonferencyjno----
szkoleniowaszkoleniowaszkoleniowaszkoleniowa    

Rosnąca rola Łodzi jako ośrodka 
biznesowego; ciekawe, na wysokim poziomie 
ośrodki konferencyjno-szkoleniowe; 
działające na terenie Łodzi i województwa 
szkoły wyŜsze – zaplecze szkoleniowe oraz 
baza do organizacji konferencji naukowych, 
sympozjów itp. 

Rozbudowa pozamiejskich ośrodków 
szkoleniowo-konferencyjnych (dostęp do 
duŜych rynków aglomeracji łódzkiej, 
warszawskiej, śląskiej); konieczny rozwój 
produktów uzupełniających; waŜny jest 
„potencjał miejsca” – konieczna dalsza 
rozbudowa infrastruktury  

Turystyka tranzytowaTurystyka tranzytowaTurystyka tranzytowaTurystyka tranzytowa    Województwo połoŜone w centrum Polski, 
na trasach przelotowych wschód-zachód i 
północ-południe; docelowo skrzyŜowanie 
autostrad  

Znaczący ruch tranzytowy, który przy 
umiejętnie zaplanowanej polityce 
kształtowania produktu turystycznego oraz 
promocji i informacji, moŜe zostać 
zatrzymany na dłuŜszy czas 

Inne: Inne: Inne: Inne:     
turystyka zdrowotna turystyka zdrowotna turystyka zdrowotna turystyka zdrowotna     
i uzdrowiskowa; i uzdrowiskowa; i uzdrowiskowa; i uzdrowiskowa; 
turystyka „filmowa”turystyka „filmowa”turystyka „filmowa”turystyka „filmowa”    

Zaplecze medyczne (Akademia Medyczna), 
walory klimatyczne, wody geotermalne;  

historia filmowa p Łodzi – szkoła filmowa, 
aleja gwiazd, znane postaci świata filmu i 
teatru związane z Łodzią 

Rozbudowa ośrodków typu wellness  na 
bazie wód geotermalnych w okolicach 
Uniejowa, projekt uruchomienia 
Europejskiego Centrum Turystyki 
Medycznej; 

budowa oferty turystycznej nawiązującej 
do filmowych tradycji Łodzi i regionu: 
plenery filmowe, muzeum kinematografii, 
budowa wytwórni filmowej, scenografie 
filmowe itp. 

Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie przeprowadzonych analiz. 
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4.2 Istotne ośrodki – centra turystyczne w województwie łódzkim  
z uwzględnieniem wiodących form turystyki 

Województwo łódzkie, choć nie jest w całości postrzegane jako region atrakcyjny turystycznie, dysponuje 
kilkoma21 ośrodkami turystycznymi, w których koncentrują się wskazane powyŜej formy turystki. 

Tabela 31 Najbardziej rozpoznawalne ośrodki turystyczne województwa łódzkiego 

Wybrane ośrodki turystyczneWybrane ośrodki turystyczneWybrane ośrodki turystyczneWybrane ośrodki turystyczne    Funkcje turystyczne, charakter ofertyFunkcje turystyczne, charakter ofertyFunkcje turystyczne, charakter ofertyFunkcje turystyczne, charakter oferty    

ŁódźŁódźŁódźŁódź    Centrum turystyki kulturowej, głównie opartej na wielokulturowości miasta oraz 
dziedzictwa poprzemysłowego (zabytki pofabrykanckie, tradycje włókiennicze i 
krawieckie Łodzi i okolic); nawiązanie do filmowych tradycji Łodzi; uczestnictwo 
w imprezach kulturalnych i sportowych; turystyka biznesowa oraz 
konferencyjno-szkoleniowa 

Obszar wokół ZObszar wokół ZObszar wokół ZObszar wokół Zalewu alewu alewu alewu 
Sulejowskiego (Sulejów, Borki, Sulejowskiego (Sulejów, Borki, Sulejowskiego (Sulejów, Borki, Sulejowskiego (Sulejów, Borki, 
Bronisławów, Smardzewice) Bronisławów, Smardzewice) Bronisławów, Smardzewice) Bronisławów, Smardzewice) 
wraz z Tomaszowem wraz z Tomaszowem wraz z Tomaszowem wraz z Tomaszowem 
Mazowieckim Mazowieckim Mazowieckim Mazowieckim i Piotrkowem i Piotrkowem i Piotrkowem i Piotrkowem 
TrybunalskimTrybunalskimTrybunalskimTrybunalskim    

Centrum turystyki wypoczynkowej i aktywnej (wodnej); atrakcyjne tereny leśne 
sprzyjają uprawianiu turystyki rowerowej, pieszej;  

turystyka kulturowa; turystyka konferencyjno-szkoleniowa; 

edukacja przyrodnicza;  

Sulejów połoŜony na trasie Szlaku Cysterskiego oraz Szlaku Romańskiego 

Spała Spała Spała Spała     Turystyka wypoczynkowa, rekreacja; turystyka sportowa; turystyka 
konferencyjno-szkoleniowa, turystyka przyrodnicza 

Obszar zbiornika wodnego Obszar zbiornika wodnego Obszar zbiornika wodnego Obszar zbiornika wodnego 
Jeziorsko oraz wzdłuŜ rzeki Jeziorsko oraz wzdłuŜ rzeki Jeziorsko oraz wzdłuŜ rzeki Jeziorsko oraz wzdłuŜ rzeki 
WartyWartyWartyWarty    

Turystyka wypoczynkowa, turystyka aktywna (wodna) 

Rzeka Warta (głównie Rzeka Warta (głównie Rzeka Warta (głównie Rzeka Warta (głównie 
południowa część województwa południowa część województwa południowa część województwa południowa część województwa 
łódzkiego łódzkiego łódzkiego łódzkiego –––– obszar  obszar  obszar  obszar 
Załęczańskiego Parku Załęczańskiego Parku Załęczańskiego Parku Załęczańskiego Parku 
Krajobrazowego)Krajobrazowego)Krajobrazowego)Krajobrazowego)    

Turystyka wypoczynkowa, aktywna, przyrodnicza 

Łowicz wraz ze skansenem w Łowicz wraz ze skansenem w Łowicz wraz ze skansenem w Łowicz wraz ze skansenem w 
MaurzycachMaurzycachMaurzycachMaurzycach    

Ośrodek turystyki kulturowej opartej na lokalnym folklorze; turystyka edukacyjna 
- połoŜenie na trasie Szlaku Bursztynowego 

Nieborów i ArkadiaNieborów i ArkadiaNieborów i ArkadiaNieborów i Arkadia    Turystyka kulturowa, edukacyjna 

KutnoKutnoKutnoKutno    Turystyka sportowa; turystyka tranzytowa 

Tum Tum Tum Tum –––– Łęczyca Łęczyca Łęczyca Łęczyca    Turystyka kulturowa, historyczna, rekonstrukcje, archeologia edukacyjna – 
połoŜenie na trasach Szlaku Bursztynowego oraz Szlaku Romańskiego 

Wieluń i okoliceWieluń i okoliceWieluń i okoliceWieluń i okolice    Turystyka kulturowa, edukacyjna; warunki do rozwoju turystyki aktywnej - 
połoŜenie na trasie Szlaku Bursztynowego 

UniejówUniejówUniejówUniejów    Turystyka kulturowa, turystyka szkoleniowo-konferencyjna; docelowo turystyka 

                                                      
21 Wskazanie poszczególnych ośrodków przygotowane zostało na podstawie „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego”, Łódź 2002, 
materiałów ROT WŁ oraz badań własnych – analiza najczęściej odwiedzanych miejsc oraz kierunków podróŜy na obszarze województwa łódzkiego. 
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Wybrane ośrodki turystyczneWybrane ośrodki turystyczneWybrane ośrodki turystyczneWybrane ośrodki turystyczne    Funkcje turystyczne, charakter ofertyFunkcje turystyczne, charakter ofertyFunkcje turystyczne, charakter ofertyFunkcje turystyczne, charakter oferty    

zdrowotna (wellnes&spa) - połoŜenie na trasie Szlaku Bursztynowego  

WalewiceWalewiceWalewiceWalewice    Turystyka aktywna, konna (jeden z punktów węzłowych nowo projektowanych 
szlaków konnych woj. łódzkiego) 

BogusławiceBogusławiceBogusławiceBogusławice    Turystyka aktywna, konna (jeden z punktów węzłowych nowo projektowanych 
szlaków konnych woj. łódzkiego) 

Góra KamieńskGóra KamieńskGóra KamieńskGóra Kamieńsk    Turystyka aktywna – rowerowa, sporty zimowe; zaplecze rekreacyjne dla 
mieszkańców regionu 

Bełchatów oraz gm. KleszczówBełchatów oraz gm. KleszczówBełchatów oraz gm. KleszczówBełchatów oraz gm. Kleszczów    Turystyka konferencyjna, turystyka poznawcza (w obiektach przemysłowych), 
sportowa 

GidleGidleGidleGidle    Turystyka pielgrzymkowa 

Świnice WarckieŚwinice WarckieŚwinice WarckieŚwinice Warckie    Turystyka pielgrzymkowa  

Zduńska Wola, PabianiceZduńska Wola, PabianiceZduńska Wola, PabianiceZduńska Wola, Pabianice    Turystyka pielgrzymkowa 

SkierniewiceSkierniewiceSkierniewiceSkierniewice    Turystyka kulturowa i hobbystyczna 

Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka     Turystyka kulturowa 

SieradzSieradzSieradzSieradz    Turystyka kulturowa, nawiązująca do walorów etnograficznych regionu 

OpocznoOpocznoOpocznoOpoczno    Turystyka kulturowa oparta na lokalnym folklorze; aktywna   

TomaszówTomaszówTomaszówTomaszów, Rzeczyca, Konewka, , Rzeczyca, Konewka, , Rzeczyca, Konewka, , Rzeczyca, Konewka, 
Jeleń (ciąg nadpiliczny)Jeleń (ciąg nadpiliczny)Jeleń (ciąg nadpiliczny)Jeleń (ciąg nadpiliczny)    

Turystyka specjalistyczna w obiektach pomilitarnych 

Bolimowski Park KrajobrazowyBolimowski Park KrajobrazowyBolimowski Park KrajobrazowyBolimowski Park Krajobrazowy    Turystyka przyrodnicza, edukacyjna, aktywna  

RogówRogówRogówRogów    Edukacja przyrodnicza, turystyka hobbystyczna 

OporówOporówOporówOporów    Turystyka kulturowa 

WWWWarta, Łaska, Boguszycearta, Łaska, Boguszycearta, Łaska, Boguszycearta, Łaska, Boguszyce    Turystyka kulturowa, sakralna – Warta połoŜona na trasie Szlaku Bursztynowego 

4.3 Projekty turystyczne i paraturystyczne 

Oceniając aktualną ofertę turystyczną województwa naleŜy wspomnieć o juŜ realizowanych bądź 
przygotowywanych do realizacji projektach. Wiele z nich jest wynikiem lokalnych inicjatyw – pracy 
zespołów, zawiązanych w celu realizacji lokalnych strategii rozwoju. Są to m.in. projekty Lokalnych Grup 
Działania, grup partnerskich utworzonych w ramach programu „Turystyka Wspólna Sprawa” czy teŜ 
projekty przygotowane bezpośrednio przez samorządy lokalne. Do najwaŜniejszych i najciekawszych 
inicjatyw zaliczyć naleŜy: 

��  Łódzkie Euro 2012, w tym Małe Euro – projekt, którego celem jest rozwój na terenie województwa 
łódzkiego zaplecza treningowego dla druŜyn biorących udział w rozgrywkach finału Mistrzostw Europy 
w 2012 roku;   

��  Łódź – Europejska Stolica Kultury 2016 – projekt, którego celem ma być uzyskanie przez Łódź 
prestiŜowego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Miasto wybrane przez Unię Europejską, uzyskuje 
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w ten sposób niepowtarzalną szansę aby na przestrzeni całego roku zaprezentować Ŝycie kulturalne 
miasta, całego regionu i państwa. W większości przypadków miasta starają się wykorzystać tę 
okazję i związane z nią fundusze na rozwinięcie swojej oferty kulturalnej, tak by mogły przyciągnąć 
międzynarodową publiczność. 

��  Szlak Bursztynowy – projekt realizowany z inicjatywy wicestarosty wieluńskiego, którego celem jest 
wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego oraz innych szlaków tematycznych w zintegrowanym 
produkcie turystycznym województwa łódzkiego. 

��  Wojewódzki Szlak Konny im. „Hubala” – projekt zgodnie z którym na terenie województwa powstaną 
dwie pętle szlaku konnego przebiegające przez najbardziej atrakcyjne turystycznie obszary Regionu. 
Projekt będzie stwarzał szansę dla lokalnych przedsiębiorców do włączenia się w rozwój oferty 
turystycznej poprzez rozbudowę bazy noclegowej, gastronomicznej, obsługę turystów podróŜujących 
po szlaku, organizację dodatkowych atrakcji. 

��  Szlak wodny Pilicy – projekt zagospodarowania turystycznego rzeki Pilicy, w tym oznakowanie szlaku 
kajakowego, zagospodarowanie terenów wzdłuŜ rzeki itp. 

��  Zduńska Wola Lustrem Unii Europejskiej – projekt mający w nowoczesnej formie promować 
wielokulturowość  tych ziem. Budowa 27 fontann odwołujących się w swojej konstrukcji do 
najbardziej charakterystycznych elementów kultury państw członkowskich UE wraz 
z zagospodarowaniem najciekawszych atrakcji miasta i gminy, moŜe stać się jednym z bardziej 
innowacyjnych projektów realizowanych na terenie województwa.  

��  Projekty grup partnerskich TWS:  
• Kutnowska grupa partnerska, – której główną osią działalności ma być przekształcenie Kutna polską stolicę 

baseballa. 

• Termy Uniejów – kompleksowy program budowy kompleksu basenów termalnych oraz budowa kompleksu 
edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego „Wrota Czasu”. 

• Bełchatowska grupa partnerska – opracowująca załoŜenia do budowy produktu turystycznego „Bełchatów – 
konferencja z górą w tle”. 

• Tomaszowska grupa partnerska, – której celem jest zagospodarowanie szlaku wodnego Pilicy oraz przyległych 
terenów o znaczących walorach przyrodniczo-kulturowych. 

• Brzezińska grupa partnerska – stawiająca sobie za cel integrację lokalnych atrakcji turystycznych w ciekawą 
ofertę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Ziemi Łódzkiej. 

• Łęczycka grupa partnerska – „Piastowski Park Kulturowy” – produkt grupy skupiać się będzie wokół 
unikatowych zabytków architektury – królewskiego zamku w Łęczycy (planowana rozbudowa w ramach RPO 
Województwa Łódzkiego) oraz romańskiej archikolegiaty w Tumie.  

��  Projekty Lokalnych Grup Działania programu Lider+22 

 

                                                      
22 Patrz rozdział 3.4.1 
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4.4 Segmentacja turystów – wstępne założenia 

Jednym z głównych elementów podstaw kreowania oferty turystycznej jest poznanie profilu aktualnego 
odbiorcy oferty turystycznej oraz określenie docelowych segmentów rynku. Przeprowadzenie segmentacji 
rynku odbiorców ma przede wszystkim określić, które z walorów i zasobów turystycznych regionu będą – 
przy odpowiednim zagospodarowaniu – zyskiwać zainteresowanie turystów. Tym samym moŜliwe staje 
się określenie potrzeb w zakresie odpowiedniej bazy noclegowej, gastronomicznej, oferty produktowej 
oraz określenie najbardziej skutecznych kanałów promocji i informacji. 

Brak badań ruchu turystycznego (wielkości, kierunków przyjazdu, motywów itp.) na terenie województwa 
łódzkiego nie pozwala na jednoznaczne określenie obecnej wielkości i struktury przyjazdów turystycznych 
do województwa. Jedyne dane nt. ruchu turystycznego w województwie łódzkim pochodzą z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Turystyki i dotyczą przede wszystkim liczby udzielonych 
noclegów w rejestrowanej bazie. Dane te nie dostarczają natomiast Ŝadnych informacji nt. miejsca 
zamieszkania, celu podróŜy, wieku, zainteresowań gości odwiedzających województwo łódzkie.  

WizeruWizeruWizeruWizerunek województwa łódzkiegonek województwa łódzkiegonek województwa łódzkiegonek województwa łódzkiego 

W 2007 roku PART S.A. przeprowadziła pierwsze w Polsce, pilotaŜowe badania wizerunku regionów 
(wspólnie z firmą Synovate)23. Badania wyraźnie wskazują na niezwykle słaby wizerunek turystyczny 
regionu oraz niską świadomość walorów, atrakcji i oferty turystycznej Łódzkiego. 

 Rysunek 1 Atrakcyjność turystyczna województw polskich – badania 2007 r. PART-Synovate 

  

W badaniu za najbardziej atrakcyjne turystycznie województwa uznane zostały Małopolskie, Pomorskie 
i Warmińsko-Mazurskie. Województwo Łódzkie w badaniu zajęło ostatnie miejsce wspólnie 
z województwem opolskim.   

                                                      
23 Badanie przeprowadziła agencja badawcza Synovate Polska w terminie  21.11 – 09.12 2007 roku. Zastosowano metodologię CATI na reprezentatywnej dla 
kraju próbie 800 respondentów. 
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Niestety nie wiele lepiej Łódzkie wypadło w pytaniu o znajomość, „nawet tylko z nazwy”. W tym 
przypadku, znajomość Łódzkiego wskazało 22% badanych, co w porównaniu z innymi regionami 
uplasowało województwo na 12-14 miejscu.    

 Rysunek 2 Świadomość województw polskich  – badania 2007 r. PART-Synovate 

 

 

Słaby wizerunek oraz znajomość regionu, jego walorów, atrakcji i produktów, przekłada się na niskie 
deklarowane zainteresowanie przyjazdem – odwiedzeniem regionu.  

 Rysunek 3 Deklarowane zainteresowanie przyjazdem do regionu ( woj. łódzkie) – badania 2007 r. 
PART-Synovate 
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Przeprowadzone badania wskazują na wysoki udział negatywnych skojarzeń z walorami, atrakcyjnością 
i ofertą turystyczną regionu.  

Najczęściej to nastawienie wynika z bardzo słabej znajomości Łódzkiego oraz braku wyraźnych motywów, 
sklarowanych celów przyjazdu, ze względu na rekreację i turystykę.  

 Rysunek 4 Powody braku zainteresowania przyjazdem do Łódzkiego w najbliŜszych dwóch latach, 
badania 2007 r. PART-Synovate 

 

Tak surowa ocena łódzkiego (31% uwaŜa, Ŝe jest to nieinteresujące miejsce, bez atrakcji turystycznych) 
przez badaną grupą respondentów (osób aktywnych turystycznie), wynika w duŜej mierze ze słabej 
znajomości atrakcji i walorów regionu oraz braku wypromowanych „produktów turystycznych”, 
rozpoznawalnych w powszechnej świadomości produktów i atrakcji. 

 Rysunek 5 Deklarowane cele przyjazdu do Łódzkiego oraz planowana aktywność turystyczna – badania 

                              2007 r. PART-Synovate 

22%

13%

7%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

31%
To nieinteresujące miejsce, brak atrakcji

turystycznych

nie mam takiej potrzeby

Nie mam tam rodziny, przyjaciół

Nie w iem, nie planow ałem jeszcze

Mam inne plany

Brak pieniędzy

Kojarzy się źle, z przemysłem

Byłem tam i nie podobało mi się

Brzydkie miejsce

Brak czasu

Mało w iem o tym miejscu

Nie mam ochoty

Wolę w yjazdy w  inne miejsca
N=573 

S26.Prosze powiedziec, w jakim celu zamierza sie Pan(i) udac do województwa lódzkiego?
s27. Czy podczas planowanego pobytu w województwie Lódzkim planuje Pan(i) aktywnosc turystyczna?

42%

23%

17%

1%

8%

10%

1%

4%

Odwiedziny u krewnych,
przyjaciół

Wyjazd słuŜbowy,
delegacja

inne

Wyjazd rekreacyjny

Wyjazd
krajoznawczy(aktywny,

Edukacja(dni otwarte na
uczelni itd.)

Wyjazd w celu
zdrowotnym(sanatorium

Odmowa

68%

5%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

total

Top 2 boxes

Nie mam zdania

Bottom 2 boxes

N=173

S26.Prosze powiedziec, w jakim celu zamierza sie Pan(i) udac do województwa lódzkiego?
s27. Czy podczas planowanego pobytu w województwie Lódzkim planuje Pan(i) aktywnosc turystyczna?

42%

23%

17%

1%

8%

10%

1%

4%

Odwiedziny u krewnych,
przyjaciół

Wyjazd słuŜbowy,
delegacja

inne

Wyjazd rekreacyjny

Wyjazd
krajoznawczy(aktywny,

Edukacja(dni otwarte na
uczelni itd.)

Wyjazd w celu
zdrowotnym(sanatorium

Odmowa

68%

5%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

total

Top 2 boxes

Nie mam zdania

Bottom 2 boxes

N=173

N=573 

Uzasadnienie braku 
zainteresowania ofertę 
turystyczną woj. łódzkiego 



Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 

 

123 

 

Zdecydowana większość respondentów nie planuje aktywności turystycznej podczas pobytu w tym 
województwie. Cel „krajoznawczy, aktywny” deklaruje 8%, zaś wyjazd rekreacyjny 10% respondentów 
zainteresowanych przyjazdem do Łódzkiego. Niewielki odsetek deklaruje takŜe przyjazdy w celach 
zdrowotnych, czy edukacyjnych. Najczęstszym celem wizyty w woj. łódzkim będą odwiedziny 
u krewnych. 

Warto w tym miejscu zauwaŜyć, Ŝe tak jak turyści w Polsce niewiele potrafią powiedzieć  
o turystycznej atrakcyjności województwa łódzkiego, tak zarządzający turystyką w regionie niewiele 
potrafią powiedzieć o odwiedzających go turystach. 

Przestrzenne zróŜnicowanie ruchu turystycznego w woj. łódzkimPrzestrzenne zróŜnicowanie ruchu turystycznego w woj. łódzkimPrzestrzenne zróŜnicowanie ruchu turystycznego w woj. łódzkimPrzestrzenne zróŜnicowanie ruchu turystycznego w woj. łódzkim    

Według danych IT za rok 2006 najwięcej osób nocowało w Łodzi (283 554 os.), a średnia długość pobytu 
wynosiła 2 noce. 23% spośród tej liczby stanowili obcokrajowcy. Były to przede wszystkim osoby 
odwiedzające Łódź w celach biznesowych, konferencyjno-szkoleniowych, uczestniczące 
w najwaŜniejszych wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz zwiedzające najciekawsze zabytki 
miasta24.  

Pozostając daleko w tyle za stolicą regionu, na drugim miejscu znalazł się powiat tomaszowski. Z noclegu 
skorzystało tam blisko 79 tys. turystów, z czego obcokrajowcy stanowili zaledwie 5%. Charakterystyka 
oferty turystycznej powiatu i rozwiniętych tam form turystyki daje podstawy, aby stwierdzić, Ŝe były to 
głównie osoby odwiedzające tę część woj. łódzkiego w celach wypoczynkowo-rekreacyjnych, 
korzystające z walorów przyrodniczy tego obszaru (turystyka wodna, przyrodnicza) jak równieŜ turyści 
konferencyjno-szkoleniowi oraz sportowcy trenujący w COS w Spale. 

Kolejne ośrodki – pod względem liczby obsłuŜonych turystów – znajdowały się w powiatach: 
bełchatowskim, piotrkowskim (łącznie z miastem Piotrków Trybunalski), zgierskim, wieluńskim oraz 
łódzkim wschodnim. Liczba zarejestrowanych turystów oraz udzielonych noclegów wyniosła tam 
odpowiednio:  

• bełchatowski 55,9 tys./94,6 tys. – z czego turyści zagraniczni stanowili 7,5% 

• piotrkowski 40,5 tys./96,2 tys. – z czego turyści zagraniczni stanowili 13% 

• zgierski 35,7 tys./84,6 tys. z czego turyści zagraniczni stanowili 9,5% 

• wieluński 25,2 tys./74,4 tys. z czego turyści zagraniczni stanowili 8,5% 

• łódzki wschodni  17,8 tys./54,3 tys. z czego turyści zagraniczni stanowili 24% 

Kolejną grupę stanowią powiaty, w których liczba turystów oscylowała w granicach 10-12 tys. 
(kutnowski, łowicki, pabianicki, radomszczański, sieradzki, skierniewicki).  

W pozostałych powiatach liczba turystów nie przekraczała 10 tys. Najmniej turystów odwiedziło pow. 
pajęczański – 272 osoby. 

Analiza grupy turystów zagranicznych w woj. łódzkimAnaliza grupy turystów zagranicznych w woj. łódzkimAnaliza grupy turystów zagranicznych w woj. łódzkimAnaliza grupy turystów zagranicznych w woj. łódzkim    

Informacji nt. turystów z zagranicy dostarczają „Badania ankietowe profilu społecznego turystów 
odwiedzających Polskę” przeprowadzone przez Instytut Turystyki25. 

                                                      
24 www.intur.com.pl oraz analiza ruchu turystycznego w Łodzi, „Strategia Rozwoju Turystyki w Łodzi”, ŁTN 2006 r. 

25 Dziedzic Tomasz, IT, listopad 2005 r.  
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Według danych za rok 2005 spośród turystów z krajów sąsiednich 10% odwiedziło woj. łódzkie; spośród 
krajów UE było to 16%, a krajów zamorskich 17%. Spośród przebadanych narodowości woj. łódzkie jako 
odwiedzane w trakcie podróŜy było wskazywane przez: 41,7% Izraelczyków, 20,2% Włochów, 18,8% 
Szwedów, 16,3% Rosjan, 16% Hiszpanów, 14,5% Holendrów, 14% Brytyjczyków, 13,9% Francuzów, 
13,1% Amerykanów, 12,9% Japończyków oraz 9,8% Niemców. Największą liczebnie grupę stanowili 
Niemcy, natomiast najwięcej osób wskazujących woj. łódzkie jako cel podróŜy  
w ujęciu procentowym stanowili Izraelczycy.  

Na podstawie dostępnych danych nt. turystów odwiedzających woj. łódzkie nie moŜna przeprowadzić 
jednak pełnej segmentacji obecnego rynku odbiorców. 

Presegmentacja turystów województwa Presegmentacja turystów województwa Presegmentacja turystów województwa Presegmentacja turystów województwa łódzkiegołódzkiegołódzkiegołódzkiego    

Analiza zasobów turystycznych województwa, określenie najwaŜniejszych, rozwijanych form turystyki 
w zestawieniu z trendami obserwowanymi w turystyce pozwalają natomiast na przygotowanie wstępnej 
segmentacji (pre-segmentacji) rynku pod kątem przyszłego rozwoju turystyki w województwie. Ze 
względu na słabą ocenę i niską świadomość posiadanych przez region walorów, warto zwrócić 
szczególną uwagę na zagospodarowanie nisz rynkowych oraz zdyskontowanie tych atrakcji i wyróŜników, 
które pozwolą na silne spozycjonowanie łódzkiego. Celem działań, w tym segmentacji, powinno być  
odróŜnienie Łódzkiego na tle konkurencji oraz zbudowanie i utrwalanie pozytywnych skojarzeń związanych 
z pobytem turystycznym w regionie.  

Wśród potencjalnych istotnych dla regionu segmentów turystów w województwie łódzkim naleŜy 
wskazać26: 

��  Dzieci i młodzieŜDzieci i młodzieŜDzieci i młodzieŜDzieci i młodzieŜ – głównie turystyka edukacyjna kulturowa i przyrodnicza; uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – przede wszystkim z terenu woj. łódzkiego; waŜnym 
elementem jest dostęp do taniej bazy noclegowej, programy turystyczno-edukacyjne dostosowane 
do potrzeb programowych na danym poziomie, atrakcyjne formy prezentacji walorów („Ŝywa” 
historia, aktywny udział w wydarzeniach, udział w warsztatach rzemieślniczych, lekcje przyrodnicze 
w terenie itp.);  

��  Turyści aktywniTuryści aktywniTuryści aktywniTuryści aktywni – miłośnicy spędzania wolnego czasu w formie aktywnego wypoczynku; osoby 
młodsze 16-25 (młodzieŜ, studenci) – chętnie spędzające czas w gronie znajomych, np. nad wodą – 
korzystające z taniej bazy noclegowej (pola biwakowe, kampingi); rodziny z dziećmi, głównie z terenu 
województwa łódzkiego oraz terenów ościennych, chętnie łączące wypoczynek nad wodą, 
przejaŜdŜki rowerowe itp. ze zwiedzaniem najciekawszych atrakcji regionu;  

��  Turystyka wypoczynkowaTurystyka wypoczynkowaTurystyka wypoczynkowaTurystyka wypoczynkowa – weekendowa i letnia, dla mieszkańców regionu oraz aglomeracji 
warszawskiej; głównie nad zbiornikami wodnymi oraz w dolinach rzek; wiek 25-50 lat, noclegi 
zarówno w gospodarstwach agroturystycznych, jak i hotelach, ośrodkach wypoczynkowych itp.; od 
maja do września; 

��  Sportowcy oraz kibiceSportowcy oraz kibiceSportowcy oraz kibiceSportowcy oraz kibice – zarówno osoby dorosłe (sport wyczynowy), jak i dzieci i młodzieŜ (szkoły 
sportowe, kluby sportowe) korzystające z lokalnej bazy sportowej; kibice biorący udział w waŜnych 
wydarzeniach sportowych, osoby z całego kraju, głównie ludzie młodzi – lokalne atrakcje nie mają 
większego znaczenia – waŜna jest sama impreza sportowa; 

                                                      
26 Wybór docelowych segmentów oraz określenie ich waŜności zostanie dokonany na etapie planowania strategicznego oraz w oparciu o wyniki badań jakie 
zostaną przeprowadzone w październiku 2007 roku 
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��  Udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnychUdział w imprezach i wydarzeniach kulturalnychUdział w imprezach i wydarzeniach kulturalnychUdział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych – osoby aktywne, chętnie uczestniczące w róŜnego 
rodzaju wydarzeniach – szczególnie, jeśli związane są one z ich specyficznymi zainteresowaniami 
(muzyka, teatr, sztuka filmowa, rekonstrukcje historyczne itp.); 

��  Turyści kulturowi, odkrywcyTuryści kulturowi, odkrywcyTuryści kulturowi, odkrywcyTuryści kulturowi, odkrywcy – głównie nastawieni na zwiedzanie zabytkowych obiektów, poznawanie 
historii i tradycji; poszukujący nowych, ciekawych miejsc, niepowielających znanych im juŜ atrakcji; 
turystyka w obiektach poprzemysłowych, zabytki pomilitarne, koleje wąskotorowe – to wyróŜniki, 
które powinny zachęcać do odwiedzenia Łodzi i województwa; 

��  Turyści biznesowiTuryści biznesowiTuryści biznesowiTuryści biznesowi – głównie odwiedzających duŜe miasta regionu (Łódź, Tomaszów, Skierniewice, 
Pabianice) w związku z prowadzeniem na terenie województwa interesami. Będą to przede 
wszystkim mieszkańcy duŜych miast Polski oraz turyści zagraniczni, w wieku 30-50 lat; w tej grupie 
waŜnym elementem jest jakość oferty, dostęp do spakietowanych usług – cena nie jest istotna; 

��  Turyści konferencyjni i szkoleniowiTuryści konferencyjni i szkoleniowiTuryści konferencyjni i szkoleniowiTuryści konferencyjni i szkoleniowi – głównie wyjazdy w formie zorganizowanych grup firmowych lub 
osoby uczestniczące w szkoleniach realizowanych przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe; 
uczestnicy konferencji naukowych, tematycznych itp.; w przypadku tej grupy stawiane są coraz 
wyŜsze wymagania w zakresie jakości bazy konferencyjnej, noclegowej oraz oferty uzupełniającej; 
chętnie korzystają z gotowych pakietów ofert spędzenia wolnego czasu; waŜny jest dostęp do 
nowych, ciekawych propozycji (powtarzalność grup); 

��  KobietyKobietyKobietyKobiety – moŜliwość stworzenia kompleksowego produktu turystycznego Łodzi i okolic dla kobiet 
w wieku 20-60 lat; kobiety aktywne, poszukujące ciekawych form spędzania wolnego czasu, chętnie 
uczestniczące w projektach „tylko dla kobiet”, coraz częściej poszukujące dla siebie jakiegoś hobby 
(świat mody, świat urody, Łódź – miasto kobiet); 

��  Turyści sentymentalniTuryści sentymentalniTuryści sentymentalniTuryści sentymentalni – głównie z Niemiec oraz śydzi (z całego świata); dotyczy zarówno osób 
starszych, jak i ludzi młodych, którzy odwiedzają „ziemię przodków”; waŜna jest jakość oferty, 
moŜliwość zwiedzania miejsc związanych obecnością danego narodu w Łodzi i okolicach; 

��  Turysta tranzytowyTurysta tranzytowyTurysta tranzytowyTurysta tranzytowy – podróŜuje zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych; najczęściej 
korzysta z infrastruktury przydroŜnej (głównie gastronomii, rzadziej z bazy noclegowej); osoby 
podróŜujące w celach typowo turystycznych (wypoczynek, zwiedzanie) chętnie skorzystają 
z moŜliwości odwiedzenia ciekawych miejsc na trasie podróŜy, szczególnie gdy podróŜują z dziećmi 
(przerwa w podróŜy, dodatkowa rozrywka) – w przypadku długiej trasy istnieje moŜliwość 
zatrzymania się na nocleg; 

��  Turyści niepełnosprawni Turyści niepełnosprawni Turyści niepełnosprawni Turyści niepełnosprawni ––––    kluczowym elementem ograniczającym moŜliwość aktywnego 
„uprawiania: turystyki jest czynnik odległości od miejsca zamieszkania oraz liczne utrudnienia 
w dostępie miejsc i atrakcji turystycznych. Rozwój nowej oferty turystycznej uwzględniającej 
specyficzne potrzeby i wymagania tej grupy osób, moŜe stać się jednym z waŜnych elementów 
produktu turystycznego województwa. Niebagatelną rolę odgrywa tu połoŜenie województwa 
łódzkiego, dobra sieć dróg, dostęp do duŜych ośrodków miejskich. 

 



Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 

 

126 

 

5 Trendy w turystyce 

 

5.1 Światowy rynek turystyczny  

Według panelu ekspertów Światowej Organizacji Turystycznej UNWTO w roku 2007 zaobserwowany 
został znaczny wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego, na poziomie wyŜszym niŜ przewidywano 
w szacunkach na początku bieŜącego roku. Najnowsze dane dotyczące okresu styczeń-kwiecień 2007 r. 
mówią o światowym wzroście podróŜy turystycznych na poziomie 6%. Największy wzrost dotyczy 
regionu Azji i Pacyfiku (+9%) oraz Afryki (+8%). Na terenie Europy mówi się o wzroście około 6%, przy 
prognozowanym w styczniu 2007 r. wzroście 3%. Eksperci UNWTO podkreślają jednak, Ŝe 
najprawdopodobniej wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego za cały rok 2007 wynosił będzie 
około 4 %.  

Biorąc pod uwagę podział regionalny świata wg UNWTO, największy międzynarodowy ruch turystyczny 
w latach 2004-2006 skierowany był do Europy, by w 2006 r. objąć 458 mln turystów z całego świata. 
Niemniej jednak z roku na rok notuje się coraz więcej podróŜy turystycznych takŜe do pozostałych 
regionów świata. 

Tabela 32 Liczba przyjazdów turystycznych na świecie w latach 2004 – 2006 (w mln turystów) 

ObszarObszarObszarObszar    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    

Świat  764 806 842 

Europa 424,4 441,0 458,0 

Północna 49,6 52,9 56,3 

Zachodnia 139,0 142,6 148,7 

Środkowo- Wschodnia 86,3 87,1 88,0 

Południowa i  Śródziemnomorska 149,5 158,4 165,0 

Azja Pacyfik 144,2 155,4 167,1 

Ameryki  125,7 133,5 136,3 

Afryka 33,8 37,3 40,3 
Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie danych zawartych na stronie Instytutu Turystyki www.intur.com.pl  
oraz UNWTO Word Tourism Barometer vol .5, 2007 
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Dane dla Europy za 2006 r. mówią o wzroście liczby przyjazdów turystycznych na poziomie 4,2%, 
w porównaniu z rokiem 2005. ZauwaŜalne jest większe zainteresowanie turystów krajami Europy 
Północnej (+ 6,6%) oraz ustabilizowany wzrost przyjazdów w region Morza Śródziemnego (+4,2%). 
Europa Środkowa i Wschodnia jest nadal peryferyjną destynacją, a wzrost odwiedzin oscyluje na 
poziomie 1%. Prawie największą dynamiką odwiedzin charakteryzowały się Niemcy (+9,6%), co 
bezpośrednio powiązane było z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce NoŜnej.  

Tabela 33 Wzrost liczby przyjazdów turystycznych w Europie w 2006 r. (%) 

ObszarObszarObszarObszar    wzrost liczby przyjazdów wzrost liczby przyjazdów wzrost liczby przyjazdów wzrost liczby przyjazdów     
w latach 2005 w latach 2005 w latach 2005 w latach 2005 –––– 2006 2006 2006 2006    

Świat  4,9 

Europa 4,2 

Europa Północna 6,6 

Basen Morza Śródziemnego 4,2 

Europa Środkowa i Wschodnia 1 

Niemcy 9,6 

Łotwa, Finlandia, Włochy, Irlandia 10 
Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie danych zawartych na stronie Instytutu Turystyki www.intur.com.pl 

W 2006 r. eksperci UNWTO oszacowali spadek liczby przyjazdów na Węgrzech (-7,2%), w Turcji (-6,7%), 
Izraelu i na Malcie. Wśród państw, które zanotowały w 2006 r. największy wzrost wpływów z turystyki 
w stosunku do 2005 r., znalazły się m.in. Japonia (+38%), Maroko (+28,1%), Rosja (+28,1%), Tajlandia 
(+22%), a takŜe Szwecja (+21,1%), Belgia (+15,8 %), Ukraina (+11,5%), Niemcy (+11,3%) oraz  
Polska (+10,7 %). 

Największe destynacje turystyczne świataNajwiększe destynacje turystyczne świataNajwiększe destynacje turystyczne świataNajwiększe destynacje turystyczne świata    

Niezmiennie, od wielu lat Francja jest niekwestionowanym liderem na turystycznej mapie recepcyjnej 
świata. Warto zauwaŜyć jednak, Ŝe w latach 2003–2005 ruch turystyczny do Francji charakteryzował się 
marginalnym przyrostem. W roku 2004 wynosił on 0,1 %, w 2005 r. - 1%. Z danych UNWTO wynika 
jednak, Ŝe przyrost międzynarodowych podróŜy turystycznych do Francji wzrósł w 2006 r. o 4,2 %., co 
pozwala Francji bronić pozycji lidera. 

W czołówce światowej znajdują się równieŜ Hiszpania, USA, Chiny. Spośród tej grupy najdynamiczniejszy 
wzrost ruchu turystycznego obserwuje się w Chinach. W roku 2004 wzrost był imponujący i wyniósł 
26,7%,  w 2005 r. – 12,1%. W 2006 r. nieco się ustabilizował, osiągając poziom 6%, a więc ponad 
średnią wzrostu światowego.  

Podkreślenia wymaga takŜe 12,4% wzrost odwiedzin we Włoszech w roku 2006, na co niebagatelny 
wpływ miała Olimpiada Zimowa organizowana w Turynie. Liczba odwiedzin wskazuje na duŜy sukces 
imprezy, gdyŜ w latach 2003–2005 Włochy rejestrowały spadek liczby turystów. W 2004 r. spadek 
wyniósł  6,4%, a w 2005 r. – 1,5%, w stosunku rok do roku.   
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Tabela 34 Kraje na świecie przyjmujące najwięcej turystów w latach 2003–2006 (w mln turystów) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie UNWTO World Tourism Barometer vol.5/2, 2007 

Prognozy rozwoju ruchu turystycznego. 

Według prognoz UNWTO w 2020 r. liczba podróŜy na świecie wzrośnie do 1,561 mln, a średnia stopa 
wzrostu wynosiła będzie około 3 % rocznie w skali całego świata. Nadal najczęściej odwiedzanym 
regionem świata będzie Europa, której udział w światowym rynku recepcyjnym do roku 2020 szacuje się 
na 46%. Drugim najchętniej odwiedzanym regionem świata zostanie region Azji i Pacyfiku, którego udział 
w rynku podróŜy turystycznych wyniesie 25%.  

Wykres 9 Prognozy podróŜy  turystycznych na świecie do 2020 r. 
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Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie danych UNWTO World Tourism Barometer 2007 

 

KrajKrajKrajKraj    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    

1. Francja 75,05 75,1 75,9 79,1 

2. Hiszpania 51,8 52,4 55,9 58,5 

3. USA 41,2 46,1 49,2 51,1 

4. Chiny 32,9 41,8 46,8 49,6 

5. Włochy 39,6 37,1 36,5 41,1 

6. Wlk. Brytania 24,7 25,7 28,0 30,1 

7. Niemcy 18,4 20,1 21,5 23,6 

…     

16. Polska 13,8 14,3 15,2 15,7 
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5.2 Polski rynek turystyczny  

Wg szacunków Instytutu Turystyki w  2006 r. Polacy wzięli udział w 38,5 mln krajowych podróŜy 
turystycznych. W stosunku do roku 2005 liczba ta wzrosła o 7,2%, naleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w roku 
2005 zaobserwowano spadek, na poziomie ponad 9%. Jeśli pod uwagę weźmiemy liczbę osób 
podróŜujących w celach turystycznych, okaŜe się, Ŝe od 2004 r. stale obserwowany jest jej spadek. 

W 2004 r. po kraju podróŜowało 14 mln Polaków, w 2006 r. jedynie 13,1 mln.  

Wykres 10 Krajowe podróŜe Polaków w latach 2004-2006 (w mln wizyt) 

 

 

 
Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie danych zawartych w „PodróŜe Polaków w 2006 roku. Podstawowe wyniki”. 
Instytut Turystyki. 

Wykres 11 Krajowe podróŜe Polaków w latach 2004-2006 (w mln turystów) 

    

 

 
Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie danych zawartych w „PodróŜe Polaków w 2006 roku. Podstawowe wyniki”. 
Instytut Turystyki. 

W 2006 r., do Polski przyjechało w celach turystycznych 15,2 mln turystów zagranicznych.  
W stosunku do roku 2005, polska turystyka przyjazdowa odnotowała wzrost w wysokości 3%. 
Największą grupę stanowili Niemcy – 5,7%, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy – 4,7% oraz turyści 
pochodzący z krajów Unii Europejskiej – 2,4%. 
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Wykres 12 Liczba turystów zagranicznych 

 

 

 

 
Źródło: Opracowanie PART SA na podstawie danych zawartych w „PodróŜe Polaków w 2006 roku. Podstawowe wyniki”. 
Instytut Turystyki. 

Wśród turystów zagranicznych największą  popularnością w ostatnich dwóch latach cieszyło się 
województwo mazowieckie, w którym w roku 2005 odnotowano 3,4 mln wizyt.  
W kolejnym roku, 2006 r. zarejestrowano 3,9 mln wizyt turystów zagranicznych. W skali kraju jest to 
wynik najwyŜszy, wynika po części z duŜej liczby wizyt biznesowych wśród odwiedzających Polskę.  

Rysunek 6 Turystyka przyjazdowa wg województw w  2005 r. (w mln wizyt) 
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Źródło: Instytut Turystyki, www.intur.pl 

Rysunek 7 Turystyka przyjazdowa wg województw w  2006 r. (w mln wizyt) 
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Drugim najchętniej odwiedzanym województwem przez obcokrajowców było województwo 
wielkopolskie, z 1,6 mln wizytami w 2005 r. oraz 1,8 mln w roku następnym. Kolejnymi najczęściej 
odwiedzanymi przez zagranicznych gości województwami były w 2005 r. województwa małopolskie, 
lubuskie i łódzkie. Województwo łódzkieWojewództwo łódzkieWojewództwo łódzkieWojewództwo łódzkie zanotowało wtedy 1,2 mln wizyt. Niestety w 2006 roku liczba 
zagranicznych wizyt turystycznych w województwie łódzkim spadła do 900 tysięcy.  

Biorąc pod uwagę preferencje turystyczne Polaków, liczba wizyt w województwie mazowieckim, 
w latach 2005–2006, podobnie jak w przypadku wizyt zagranicznych, była najwyŜsza i wyniosła 
odpowiednio 5,5 i 5,8 mln. Kolejnym najchętniej odwiedzanym województwem było województwo 
małopolskie, które zarówno w 2005 jak i 2006 r. jako cel turystyczny wybrano po 3,8 mln razy. Trzecie 
miejsce zajęło województwo wielkopolskie, dalej pomorskie i śląskie. Województwo łódzkieWojewództwo łódzkieWojewództwo łódzkieWojewództwo łódzkie w 2005 r. 
zanotowało zbliŜoną liczbę wizyt Polaków, w stosunku do odwiedzin obcokrajowców, na poziomie 1,3 mln 
odwiedzin. W roku 2006 r. liczba odwiedzin wzrosła do 1,6 mln.  

Rysunek 8 Turystyka krajowa wg województw w  2005 r. (w mln wizyt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Instytut Turystyki, www.intur.com.pl 

5.3 Prognozy rozwoju ruchu turystycznego 

Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki zakładają średnie tempo przyrostu turystów zagranicznych na 
poziomie 4% rocznie, by w 2013 r. osiągnąć 20 mln obcokrajowców odwiedzających Polskę. 
W szacunkach nie ujęto wzrostu zainteresowania odwiedzinami w związku z  organizacją Euro 2012 
w Polsce.  

Do roku 2013 główną grupę turystów zagranicznych nadal będą stanowili Niemcy. Instytut Turystyki 
ocenia, Ŝe wzrośnie ruch przyjazdowy do Polski spoza krajów graniczących z Unią Europejską, z Ameryki 
Północnej i pozostałych krajów zamorskich. Przewidywany wzrost turystyki przyjazdowej z tych obszarów 
ma rozwijać się w tempie 8–9% rocznie. 
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Wykres 13 Przyjazdy turystów w latach 1994 - 2006 i prognoza do 2013 r. 
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Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki (V 2007) 

Według szacunków Instytutu Turystyki ma równieŜ wzrosnąć liczba krajowych podróŜy 
krótkoterminowych i długoterminowych. Krótkoterminowych z 21,6 mln wizyt w 2006 r. do 26,3 mln 
w 2013 r. Wbrew ogólnym tendencjom światowym liczba podróŜy długoterminowych równieŜ ulegnie 
zwiększeniu, z 16,9 mln w 2006 r. do 27,1 mln w roku 2013. 

Wykres 14 Szacowany wzrost liczby podróŜy krajowych mieszkańców Polski w latach 2007- 2013.  
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Źródło: Opracowanie własne PART SA na podstawie oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki (V 2007) 

5.4 Nowe trendy w turystyce 

Zgodnie z raportem Europejskiej Komisji ds. Turystyki trendy w turystyce zdeterminowane są róŜnymi 
czynnikami, wśród których znajdują się czynniki zewnętrzne (demograficzne, środowiskowe, 
makroekonomiczne, polityczne) oraz wewnętrzne, czyli związane ze stylem Ŝycia i doświadczeniem 
turystycznym, a takŜe tymi, które wpływają na wykorzystanie odpowiednich narzędzi marketingowych 
w przemyśle turystycznym. PoniŜej, uwzględniając powyŜsze czynniki, przedstawiono najnowsze trendy 
rozwoju ruchu turystycznego.  

DemografiaDemografiaDemografiaDemografia    

� wydłuŜenie Ŝycia zawodowego i większa aktywność zawodowa powoduje skrócenie czasu 
przeznaczonego na wypoczynek i podróŜe; 

� coraz popularniejsze stają się krótkie wyjazdy, ale częstsze, w zamian za długi urlop; 
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� obserwuje się skłonność do wydania większej sumy pieniędzy na podróŜ w pełni zorganizowaną 
w zamian za oszczędność czasu – wzrost popularności pakietów all inclusive; 

� dąŜenie do efektywnego spędzania czasu wolnego, sprzyjającego rozwijaniu pasji, hobby; 

� zwiększająca się dbałość o zdrowie, wpływa na wzrost popytu na wypoczynek  
w ośrodkach typu SPA i wellness; 

� rośnie zainteresowanie turystyką kulturową, w połączeniu kultury z rozrywką, festiwalami;   

� notuje się wzrost popularności turystyką aktywną, przygodową wśród młodzieŜy; 

� obserwuje się spadek zainteresowania turystyką masową i wzrost popytu na indywidualne 
podróŜe, równieŜ te zorganizowane przez biura podróŜy; 

Ochrona środowiskaOchrona środowiskaOchrona środowiskaOchrona środowiska    

� zwiększająca się świadomość społeczna wywołuje wzrost zapotrzebowania na ekoturystykę oraz 
wakacje na łonie natury, w miejscach o niewielkim ruchu turystycznym; 

� ocieplenie klimatu sprawia, Ŝe coraz popularniejsze stają się wyjazdy zimowe do letnich destynacji 
turystycznych; 

� przewiduje się, Ŝe wprowadzenie opłat i podatków w celu ochrony środowiska spowoduje wzrost 
ceny transportu oraz zakwaterowania. 

Trendy makroekonomiczneTrendy makroekonomiczneTrendy makroekonomiczneTrendy makroekonomiczne    

� przewiduje się, Ŝe w związku z bogaceniem się społeczeństw, zwiększy się zdolność do 
podejmowania decyzji o podróŜach turystycznych; 

� rozwijające się gospodarki europejskie staną się nowymi destynacjami turystycznymi, atrakcyjnymi 
ze względów ekonomicznych; 

� w związku z bogaceniem się społeczeństwa, obserwuje się popyt na jakościowe usługi, nawet 
kosztem wyŜszej ceny za usługi turystyczne; 

� w raz z informatyzacją stale wzrasta liczba rezerwacji i zakupów przez Internet; 

� postępująca globalizacja znajduje odzwierciedlenie w zwiększającej się liczbie studentów 
uczestniczących w stypendiach zagranicznych;  

� zwiększająca się mobilność społeczeństw wpływa na zwiększenie zatrudnienia obcokrajowców, 
w szczególności podczas sezonów turystycznych. 

Czynniki polityczneCzynniki polityczneCzynniki polityczneCzynniki polityczne    

� zwiększony nacisk na bezpieczeństwo, ochronę granic Unii Europejskiej i problemy związane 
z nielegalną imigracją mogą wpłynąć na natęŜenie kontroli ruchu turystycznego; 

� w obliczu zagroŜeń terrorystycznych niezbędne staje się zwiększenie bezpieczeństwa, 
w szczególności w najpopularniejszych miejscach recepcji turystycznej; 

� podniesienie wieku emerytalnego spowoduje mniejszy przyrost podróŜy turystycznych przez grupę 
społeczną 60+; 

� przewiduje się zwiększenie nacisku na kreację marki narodowych podmiotów turystycznych w celu 
lepszej ich identyfikacji. 
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Doświadczenie turystyczne  Doświadczenie turystyczne  Doświadczenie turystyczne  Doświadczenie turystyczne      

� osoby o bogatym doświadczeniu turystycznym poszukiwać będą podczas kolejnych podróŜy 
głębszych doznań, nastawiając się na bliŜszy kontakt z gestorami, na nawiązanie więzi; nie będą 
chcieli być postrzegani jako masowi turyści biegający za atrakcjami; 

� wraz z doświadczeniem turystycznym, rosnąć będą wymagania turysty wobec nowego miejsca, 
oczekiwać on będzie róŜnorodności, odmienności, unikalności. 

Styl ŜyciaStyl ŜyciaStyl ŜyciaStyl Ŝycia    

� rynek turystyczny zdominowany będzie przez osoby poszukujące coraz to nowych wyzwań, 
traktujących podróŜ jako naturalną czynność stanowiącą część ich osobowości i stylu Ŝycia; 

� wzrośnie zapotrzebowanie na pozornie niebezpieczną turystykę, przynoszącą nowe, ekstremalne 
doznania; 

� zmianie ulegnie podejście do tradycyjnego postrzegania podróŜy równieŜ z uwagi na podnoszącą 
się granicę wieku młodzieŜowego (nawet do 35 roku Ŝycia) oraz odejście od tradycyjnego modelu 
rodziny dwa + dwa; 

� dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie będzie pozwalało na dynamiczny rozwój oferty 
prozdrowotnej dla osób w kaŜdym wieku; 

� skrócenie podróŜy, dzięki rozwiniętej ofercie przewoźników lotniczych wytworzy takŜe popyt na 
turystykę zdrowotną poza granice Europy, głównie ze względów ekonomicznych. 

Trendy marketingoweTrendy marketingoweTrendy marketingoweTrendy marketingowe    

� zwiększa się rola „marketingu szeptanego”, czyli rekomendacje destynacji turystycznych z ust 
przyjaciół i znajomych; 

� w obliczu coraz większej liczby ofert turystycznych zwiększą się nakłady na kampanie promocyjne 
i poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w celu zdobycia klienta; 

� Internet stanie się głównym narzędziem dystrybucji oferty turystycznej, a takŜe działań 
marketingowych; 

� niezbędna staje się komunikacja marketingowa z klientem przy zastosowaniu USP (unique selling 
proposition), a komunikat marketingowy bazować będzie na emocjach, sprawiać wraŜenie 
sprzedaŜy produktu skrojonego na miarę; 

� pojawia się zapotrzebowanie na tańsze marki dla klienta mniej zamoŜnego, którym moŜna zaufać. 
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6 Turystyka w dokumentach 
strategicznych 

6.1 Dokumenty krajowe 

Projekt Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce na lata 2007Projekt Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce na lata 2007Projekt Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce na lata 2007Projekt Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce na lata 2007–2013 przedłoŜony Ministerstwu Rozwoju 2013 przedłoŜony Ministerstwu Rozwoju 2013 przedłoŜony Ministerstwu Rozwoju 2013 przedłoŜony Ministerstwu Rozwoju 
Regionalnego w celu zaRegionalnego w celu zaRegionalnego w celu zaRegionalnego w celu zaopiniowania zgodności dokumentu ze Strategią Rozwoju Kraju 2007opiniowania zgodności dokumentu ze Strategią Rozwoju Kraju 2007opiniowania zgodności dokumentu ze Strategią Rozwoju Kraju 2007opiniowania zgodności dokumentu ze Strategią Rozwoju Kraju 2007----2015201520152015    

W Polsce projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013 (projekt z kwietnia 2007 r.) zakłada, Ŝe 
nowoczesny, konkurencyjny i wysokiej jakości produkt turystyczny przyciągnie do Polski zarówno 
zagranicznych, jak i krajowych turystów. Autorzy dokumentu uwaŜają, Ŝe w tworzeniu polskiego produktu 
turystycznego warto wykorzystać zmieniające się na rynku trendy, modę na zdrowy styl Ŝycia, nowe 
formy spędzania wolnego czasu, organizację wyjazdowych konferencji i kongresów dla firm. 

Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013 jest strategią opartą na zasadzie zrównowaŜonego 
rozwoju. Wyznacza ona główne kierunki rozwoju polskiej turystyki w postaci obszarów priorytetowych, do 
których naleŜą produkt turystyczny, zasoby ludzkie, marketing i przestrzeń turystyczna: 

• Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności.  

• Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki. 

• Wsparcie marketingowe.  

• Kształtowanie przestrzeni turystycznej.  

W zakresie produktu turystycznego rekomendowane są działania ukierunkowane na kształtowanie 
konkurencyjnych produktów turystycznych oraz rozwój nowych produktów, jak równieŜ rozwój wiodących 
typów turystyki, inwestycje w obszarze infrastruktury turystycznej produktów, integracja produktów 
i oferty turystycznej regionów oraz działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości i działalności 
organizacji w dziedzinie turystyki. 

W zakresie zasobów ludzkich rekomendowane są działania ukierunkowane na przygotowanie wysoko 
wykwalifikowanych kadr operacyjnych gospodarki turystycznej, rozwój edukacji turystycznej i turystyki 
społecznej oraz działania w ramach monitorowania potrzeb branŜy turystycznej w zakresie kadr 
zawodowych.  

W zakresie wsparcia marketingowego rekomendowane są działania ukierunkowane na usprawnienie 
systemu informacji turystycznej oraz zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce. 
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W zakresie kształtowania przestrzeni turystycznej rekomendowane są działania ukierunkowane na 
kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni oraz 
zwiększanie dostępności turystycznej regionu poprzez rozwój transportu . 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004----2013201320132013    

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 została przyjęta przez Radę  Ministrów 21 
września 2004 r. Jest dokumentem tworzącym ramy dla polityki kulturalnej państwa w warunkach 
rynkowych oraz dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury. Generalnym przesłaniem 
Strategii jest wzmocnienie infrastruktury kulturalnej i zwiększenie dostępu do kultury, między innymi przez 
subsydiowanie jej oferty, a przede wszystkim wyrównywanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy 
województwami w Polsce oraz pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. 

Cel strategiczny został określony jako „zrównowaŜenie rozwoju kultury w regionach”. Realizacja celu 
strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych: 

� Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury. 

� Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej 
i w systemie upowszechniania kultury. 

� Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury. 

� Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług 
kultury. 

� Poprawa warunków działalności artystycznej. 

� Efektywna promocja twórczości. 

� Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. 

� Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury. 

Za najwaŜniejsze obszary w okresie programowania wybrano: rozwój czytelnictwa i wzrost znaczenia 
ksiąŜki, dbałość o rozwój sztuki współczesnej, wspieranie roli szkół artystycznych w kształtowaniu kadr 
współczesnej kultury, rozwój instytucji kultury oraz kulturowego dziedzictwa narodowego. 

W dokumencie podkreślono, iŜ potencjał turystyczny Polski jest spory, tymczasem ruch turystyczny, 
zwłaszcza zagraniczny, i związane z nim efekty gospodarcze są nieadekwatnie niskie. Niezbędna jest 
poprawa i coraz wyŜsza jakość standardu zagospodarowania turystycznego. Istotną rolę w tym procesie 
powinny odgrywać takŜe inwestycje w celu urozmaicenia oferty turystycznej, dla której znaczące są 
atrakcje o charakterze kulturalnym. W centrach wysokiej koncentracji ruchu turystycznego potrzebne są 
odpowiednio dobrane imprezy i instytucje kultury. 

6.2 Dokumenty wojewódzkie 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007----2020202020202020    

Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego w styczniu 2006 r. stanowi aktualizację 
Strategii przyjętej w roku 2000. Podstawą określenia ram czasowych dla zapisów w dokumencie jest 
okres programowania polityki regionalnej oraz budŜetowania funduszy Unii Europejskiej: 2007-2013, 
2014-2020.  
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Opracowanie Strategii poprzedzone zostało analizą uwarunkowań rozwojowych  
w województwie i przeprowadzeniem tzw. analizy SWOT. W dokumencie tym określono wizję rozwoju 
województwa łódzkiego oraz misję. 

Wizja, jako punkt docelowy rozwoju województwa łódzkiego do roku 2020, przedstawia region jako: 

• otwarty na świat z wykształconym i aktywnym społeczeństwem, 

• konkurencyjnej gospodarki otwartej na współpracę międzynarodową, 

• dostępny i posiadający własną toŜsamość kulturową i gospodarczą. 

Misja: 

Podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy jako regionu 
sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce przy dąŜeniu do budowy wewnętrznej spójności i zachowania 
róŜnorodności jego miejsc. 

W Strategii określono trzy obszary priorytetowe, w których koncentrować się będą zasoby organizacyjne i 
finansowe województwa oraz określono w danych sferach tzw. obszary priorytetowe: 

1. Sfera społeczna – wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa. Obszary priorytetowe: 

• Wiedza i kompetencje 

• Jakość Ŝycia 

• Polityka społeczna 

• Społeczeństwo obywatelskie 

2. Sfera ekonomiczna – poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa. Obszary 
priorytetowe: 

• Dostępność 

• Baza gospodarcza 

• Społeczeństwo informacyjne 

• Obszary wiejskie 

• Rynek pracy 

• Wizerunek  

3. sfera funkcjonalno–przestrzenna–stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego, 
posiadającego własną podmiotowość kulturową i gospodarczą. Obszary priorytetowe:  

• Przemiany (system osadniczy) 

• Ład przestrzenny 

• ToŜsamość regionalna 

• Ochrona środowiska 

Ocena zapisów: celów strategiczny, szczegółowych oraz głównych działań, pozwala stwierdzić, Ŝe 
zagadnienia związane ze wsparciem dla rozwoju turystyki są szeroko rozpisane w Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego – zarówno w formie bezpośredniej, jak i pośredniej. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007----2013201320132013    

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 jest dokumentem 
o charakterze operacyjnym i określa główne kierunki rozwoju województwa łódzkiego.  

Celem strategicznym RPO WŁ jest: integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-
gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce, 
oraz dąŜenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu róŜnorodności jego miejsc.  

RPO WŁ określa siedem osi priorytetowych: 

1. Infrastruktura transportowa; cel szczegółowy – poprawa dostępności komunikacyjnej województwa 
łódzkiego; 

2. Ochrona środowiska; cel szczegółowy – poprawa stanu środowiska naturalnego  
i bezpieczeństwa energetycznego; 

3. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; cel szczegółowy – rozwój innowacyjnej  
i konkurencyjnej gospodarki w województwie; 

4. Społeczeństwo informacyjne; cel szczegółowy – rozwój społeczeństwa informacyjnego; 

5. Infrastruktura społeczna; cel szczegółowy – zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów 
ludzkich; 

6. Odnowa obszarów miejskich; cel szczegółowy – oŜywienie gospodarcze i społeczne na terenach 
zdegradowanych w obszarach miejskich; 

7. Pomoc techniczna; cel szczegółowy – zwiększenie zdolności absorpcji środków Unii Europejskiej 
w ramach RPO WŁ. 

Bezpośrednie odwołanie do turystyki znalazło się jedynie w obszarze priorytetowym III Gospodarka, 
innowacyjność, przedsiębiorczość: cel operacyjny – poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej 
regionu. W pozostałych zapisach związek z turystyką ma charakter pośredni27. Dotyczy to m.in.: 

��  oś priorytetowa I, cele operacyjne: 
• zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w przewozach pasaŜerskich i towarowych; 

• wzrost znaczenia transportu lotniczego; 

��  oś priorytetowa II, cel operacyjny: 
• ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; 

��  oś priorytetowa V, cel operacyjny: 
• kształtowanie i rozwijanie kulturowej toŜsamości regionalnej; 

��  oś priorytetowa VI, cel operacyjny: 
• rewitalizacja substancji architektonicznej terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych. 

Brak wydzielenia turystyki jako obszaru priorytetowego będzie skutkował tym, Ŝe wszystkie projekty 
o charakterze turystycznym będą „ubiegać” się o to samo wsparcie, co kaŜdy inny projekt społeczno-
gospodarczy. Istnieje zatem zagroŜenie, Ŝe projekty te będą miały trudność w pokonaniu konkurencji (np. 
problem innowacyjności w turystyce).   

                                                      
27 Więcej informacji dostarcza analiza „głównych typów projektów” do realizacji w poszczególnych osiach priorytetowych. 
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Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008----2011201120112011    

Dokument opracowany w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego przy współpracy 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków oraz komisji wojewódzkiej. Przyjęty przez radnych na X sesji Sejmiku Wojewódzkiego 
w czerwcu 2007 r.  

Głównym załoŜeniem WPOnZ jest podniesienie rangi środowiska kulturowego w Ŝyciu społeczno-
gospodarczym województwa oraz poprawa jego kondycji.  

Celem strategicznym jest likwidacja bądź minimalizacja zagroŜeń środowiska kulturowego: krajobrazu 
kulturowego, historycznych układów przestrzennych, obiektów zabytkowych, zabytków archeologicznych.  

Analiza zapisów celów operacyjnych (4), priorytetów (9) oraz działań pozwala stwierdzić, Ŝe dokument 
ten w znacznym stopniu wspierać będzie wszelkiego rodzaju inicjatywy turystyczne odwołujące się do 
zasobów kulturowych regionu. WaŜnym elementem jest wskazanie celu operacyjnego IV – wykorzystanie 
zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, z priorytetami: zwiększania 
dostępności obiektów zabytkowych oraz rozwoju turystyki w obszarach cennych krajobrazowo. W ten 
sposób jasno określono konieczność uwzględniania nowych funkcji, jakie powinny być nadawane 
zasobom kulturowym. 

Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2006Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2006Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2006Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2006––––2010 w Województwie Łódzkim 2010 w Województwie Łódzkim 2010 w Województwie Łódzkim 2010 w Województwie Łódzkim     

Program przyjęty do realizacji decyzją Sejmiku Wojewódzkiego w październiku 2005 r. Program został 
opracowany na podstawie wniosków inwestycyjnych zgłoszonych przez samorządy gmin i powiatów. 
W dokumencie określone są podstawowe zadania do realizacji na obszarze poszczególnych jednostek 
samorządu terytorialnego. Łącznie do programu zgłoszono 336 inwestycji o szacowanej wartości blisko 
900 000 tys. zł: 

• hale sportowe i sale gimnastyczne – 166 

• boiska do gier sportowych – 79 

• stadiony piłkarskie – 31 

• pływalnie kryte – 28 

• stadiony lekkoatletyczne – 6 

• lodowiska sztuczne – 4 

• inne – 22 

Program Rozwoju Bazy Sportowej ma szczególnie istotne znacznie w świetle projektu EURO 2012 
i inwestycji o charakterze sportowym i turystycznym, które planują zrealizować poszczególne gminy.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa ŁódzkiegoPlan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa ŁódzkiegoPlan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa ŁódzkiegoPlan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego    

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego" zatwierdzony został Uchwałą Nr 
XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 9 lipca 2002 roku.  

„Plan…” określa zasady organizacji struktury przestrzennej województwa z uwzględnieniem 
zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i funkcjonalno-przestrzennych. 
W zakresie turystyki „Plan…” wskazuje obszary rozwoju funkcji poznawczej, edukacyjnej, 
wypoczynkowo-rekreacyjnej oraz funkcji specjalistycznych na terenie województwa łódzkiego.  
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7 Analiza SWOT 

Na podstawie analizy przeprowadzonych debat publicznych w regionie oraz materiałów wtórnych 
dotyczących walorów turystycznych, stanu zagospodarowania turystycznego, stanu ochrony środowiska, 
dostępności komunikacyjnej przedstawiono poniŜej zestawienie uwarunkowań rozwoju turystyki 
w województwie łódzkim. W tym celu wykorzystano metodę analizy SWOT, co umoŜliwia szerokie 
spojrzenie na zestaw uwarunkowań występujących w otoczeniu. Uświadomienie sobie tych 
uwarunkowań pozwala podejmować zracjonalizowane decyzje w danej dziedzinie i wyznaczeniu sobie 
celów, które w mogłyby zmieniać rzeczywistość w sposób przemyślany.  

W pierwszej części zostały zidentyfikowane i określone najwaŜniejsze silne i słabe strony jako analiza 
czynników wewnętrznych. W drugiej części przeanalizowano główne szanse i zagroŜenia. Kolejna część 
to próba uchwycenia najistotniejszych wniosków załoŜeń i rekomendacji do rozwoju. 

Takie podejście tworzy podstawę do podjęcia zasadniczych decyzji w ramach strategii rozwoju, do 
których naleŜą między innymi: określenie produktu turystycznego i kierunków jego rozwoju, potencjalnych 
grup jego odbiorców oraz kanałów informacji i sprzedaŜy. 

Analiza SWOT pozwala określić najwaŜniejsze czynniki, które będą mieć wpływ na kształtowanie turystyki 
w regionie. Zadaniem samorządu województwa będzie ograniczanie słabych stron, unikając 
pojawiających się zagroŜeń i barier oraz umacnianie silnych stron przy wykorzystaniu szans rozwoju 
turystyki w regionie. 

 

Silne stronySilne stronySilne stronySilne strony    Słabe stronySłabe stronySłabe stronySłabe strony    

Czynniki przestrzenne i infrastrukturalneCzynniki przestrzenne i infrastrukturalneCzynniki przestrzenne i infrastrukturalneCzynniki przestrzenne i infrastrukturalne    

� PołoŜenie w centralnej części kraju  
w bezpośrednim sąsiedztwie największych 
aglomeracji miejskich i przemysłowych 
(Warszawa, aglomeracja Śląska). Na terenie 
regionu znajduje się geograficzny środek 
Polski. 

� Przebiegające przez teren województwa 
waŜne szlaki komunikacyjne zarówno drogowe 
(docelowo skrzyŜowanie dwóch autostrad A-1 
i A-2) jak i kolejowe (Moskwa – Warszawa –
Berlin. Śląsk – porty, Śląsk – Warszawa, 
Wrocław – Warszawa). 

� Dobrze rozwinięta, gęsta sieć dróg na terenie 
województwa. 

� Zły stan techniczny dróg na terenie 
województwa; sieć drogowa nierównomiernie 
rozłoŜona; brak obwodnic.  

� Niedobór infrastruktury transportowej  
i małej infrastruktury turystycznej (parkingi, 
infrastruktura dla osób niepełnosprawnych, 
system informacji turystycznej, oznakowanie 
atrakcji turystycznych itp.).  

� Niedostosowanie znacznej części obiektów 
turystycznych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

� Niezadowalający stan sanitarny i standard 
obiektów turystycznych.  

� Brak porządku i ładu przestrzennego; brak 
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� Bogate walory kulturowe (miejsca, obiekty  
i imprezy), w szczególności dziedzictwo 
poprzemysłowe, cenne załoŜenia przestrzenne 
historycznych miast; liczne kościoły i waŜne 
miejsca kultu religijnego (w tym związane z 
św. Faustyną); kurhany; kompleksy pałacowo-
parkowe o duŜej wartości historycznej 
(Nieborów, Arkadia)) i zamki; miejsca 
związane z wielkimi postaciami przeszłości 
(Konopnicka, Reymont), miejsca pamięci 
narodowej – miejsca bitew, dziedzictwo 
kulturowe po I i II wojnie światowej (kolej 
wąskotorowa, schrony, miejsca bitew), 
nekropolie, duŜa liczba muzeów, a takŜe 
bogata kultura ludowa i zachowane tradycje 
ludowe (w tym obszar Łowicza, Opoczna), 
tradycje filmowe Łodzi. 

� Unikatowe w skali kraju i Europy zabytki 
kultury: Opactwo Cystersów w Sulejowie, 
Archikolegiata w Tumie. 

� Bogactwo i róŜnorodność imprez kulturowych - 
wiele z nich ma charakter cykliczny od wielu 
lat. 

� Bogactwo i zróŜnicowanie zasobów 
środowiska przyrodniczego oraz rozwinięty 
system obszarów chronionych (formy ochrony 
przyrody, rzadkie gatunki roślin i zwierząt, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe). 
Unikatowe miejsca cenne przyrodniczo (np. 
Dolina Bzury, Dolina Pilicy). Atrakcyjne 
przyrodniczo i turystycznie zbiorniki retencyjne, 
wody termalne. 

� Obszar ekologicznie czysty, bez zanieczyszczeń 
przemysłowych. 

� Występowanie na terenie województwa 
obszarów ochrona NATURA 2000. 

� Doskonałe warunki, wynikające głównie  
z walorów przyrodniczych, do uprawiania 
turystyki aktywnej i specjalistycznej:  w tym 
uprawiania turystyki wodnej, kajakowej, 
infrastruktura do uprawiania turystyki 
jeździeckiej, narciarstwa biegowego, liczne 
szlaki turystyczne, sto dobrze rozwinięta  
i  róŜnorodna infrastruktura o charakterze 
sportowym i rekreacyjnym, w tym Centralny 

staranności w zagospodarowaniu przestrzeni 
turystycznej. 

� Liczne zanieczyszczenia – śmieci.   
� Zły stan obiektów zabytkowych, brak środków 

finansowych na ich konserwację  
i modernizację oraz adaptację dla celów 
turystycznych.  

� Nierównomierne rozmieszczenie szlaków 
turystycznych w regionie – obszary atrakcyjne 
turystycznie bez oznakowanych i opisanych 
szlaków. 

� Słabe oznakowanie szlaków oraz brak 
konserwacji oznakowania. 

� Niski poziom zagospodarowania szlaków 
turystycznych i ścieŜek rowerowych (brak 
obiektów małej infrastruktury, wypoŜyczalni 
sprzętu itp.). 

� Złe oznakowanie regionu – brak informacji  
o atrakcjach turystycznych, brak oznakowania 
dojazdu do atrakcji turystycznych. 

� Niedostatek kolejowych połączeń 
ekspresowych z większymi miastami  
w  Polsce oraz regionalnych połączeń  
z centrami turystycznymi w województwie. 

� Ograniczenia w przestrzennym rozwoju 
lotniska w Łodzi. 

� Brak bazy noclegowej i gastronomicznej  
w części miejscowości i na obszarach o duŜej 
atrakcyjności oraz zbyt mała liczba miejsc 
noclegowych w taniej bazie hotelowej 
(schroniska młodzieŜowe, domy wycieczkowe, 
campingi, pola namiotowe). 

� Niedostateczne zagospodarowanie turystyczne 
terenów wokół zbiornika Jeziorsko. 

� Brak bazy noclegowej na poziomie 4* i 5*. 
� Brak przemyślanych systemowych rozwiązań 

inwestycji turystycznych moŜe doprowadzić do 
chaosu przestrzeni i pomieszania funkcji 
przestrzeni.  
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Ośrodek Sportu w Spale. 
� DuŜy potencjał bazy i kadry do rozwoju 

turystyki w kierunku turystyki zdrowotnej, 
w tym np. Europejskie Centrum Turystyki 
Medycznej w Łodzi, projekt „Termy Uniejów”. 

� Dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej, 
zwłaszcza agroturystyki oraz potencjał do jej 
dalszego rozwoju.  

Czynniki społeczneCzynniki społeczneCzynniki społeczneCzynniki społeczne    

� Liczne istniejące inicjatywy społeczne 
lokalnych grup w zakresie rozwoju turystyki. 

� Zmiana mentalności władz samorządowych w 
zakresie nastawienia do turystyki. Coraz 
częstsze postrzeganie przez samorządowców 
turystyki jako szansy dla rozwoju danego 
obszaru. 

� Pozytywne nastawienie ludności do 
przyjeŜdŜającego turysty, gościnność  
i sympatia mieszkańców. 

� Istniejące rozpoznawalne turystyczne marki  
w regionie (głównie w Łodzi, ale równieŜ 
Boruta, Tum, Łowicz, Spała, Reymont). 

� Brak w świadomości mieszkańców 
przekonania, Ŝe mieszkają  
w atrakcyjnym regionie turystycznym. 

� Słaba identyfikacja mieszkańców z regionem – 
brak lokalnej toŜsamości; 

� Brak turystycznego wizerunku województwa 
łódzkiego. 

� Niski poziom przedsiębiorczości ludności na 
wsi. 

� Niskie poczucie bezpieczeństwa – duŜa 
przestępczość. 

� Brak chęci kultywowania tradycji kulturowych 
(„rozsypujące” się zespoły folklorystyczne, brak 
programów edukacyjnych z zakresu lokalnego 
dziedzictwa kulturowego. 

� Brak pomysłów decydentów na rozwój 
turystyki i wiary w jej powodzenie. 

� Brak identyfikacji województwa jako regionu 
turystycznego. 

Czynniki gospodarczeCzynniki gospodarczeCzynniki gospodarczeCzynniki gospodarcze    

� Coraz więcej absolwentów w zawodach 
obsługi ruchu turystycznego. 

� Liczne inwestycje prywatne w turystykę. 

� Niewystarczające środki przeznaczane na 
rozwój turystyki w regonie. 

� Niedostateczne zainteresowanie władz 
rozwojem turystyki – niska świadomość 
korzyści płynących z rozwoju turystyki 

� Brak wykwalifikowanej kadry do obsługi ruchu 
turystycznego – ciągle mała liczba ośrodków 
szkolących, słaba znajomość języków obcych.  

� Brak koncepcji prowadzenia komunikacji 
wewnętrznej. 

Czynniki organizacyjneCzynniki organizacyjneCzynniki organizacyjneCzynniki organizacyjne    

� Bogate Ŝycie kulturalne, duŜa ilość ciekawych 
imprez o zasięgu ponadregionalnym, 
ogólnokrajowym i międzynarodowym, folklor, 

� Brak spójnego programu wykorzystania 
turystycznego województwa łódzkiego. 

� Brak rozwiązań systemowych w turystyce 
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tradycje ludowe, kuchnia regionalna.  
� Działalność Regionalnej Organizacji 

Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz 
lokalnych organizacji turystycznych. 

� Rosnąca liczba opracowywanych projektów 
turystycznych (wojewódzki szlak konny 
„Hubala”, Szlak Bursztynowy, Szlak Cysterski, 
Szlak Romański, Szlak Wodny Pilicy, Szlak 
Wodny Warty, Piastowski Park Kulturowy). 

� Pojawiające się projekty o znamionach 
produktów turystycznych, w tym nagrodzone 
przez Polską Organizacje Turystyczną: Skansen 
Rzeki Pilicy, Ulica Piotrkowska – Letni Salon 
Łódź,  Art. Bus – Autobus Sztuki, Święto 
Darcia Pierza. 

regionu. 
� Brak zintegrowanego systemu promocji  

i informacji turystycznej  (brak wspólnej 
promocji, jednolitego systemu informacji 
turystycznej, brak wojewódzkiego kalendarza 
imprez, niedostateczna ilość materiałów 
promocyjnych itp). 

� Brak zintegrowanych produktów 
turystycznych. 

� Brak oferty turystycznej w formie pakietów 
sprzedawanych zarówno na miejscu, jak i poza 
granicami obszaru. 

� Mała ilość regionalnych kompleksowych 
produktów turystycznych. 

� Niewystarczająca współpraca i  koordynacja 
działań pomiędzy poszczególnymi powiatami 
i gminami (w dziedzinach, takich jak: 
promocja, informacja turystyczna, 
oznakowanie atrakcji, tworzenie kalendarza 
imprez). 

� Niedostateczna współpraca pomiędzy 
organizacjami zajmującymi się turystyką; 
niedostateczna współpraca branŜy turystycznej 
z władzami samorządowymi.  

� Niedobór lokalnych programów 
zagospodarowania atrakcyjnych turystycznie 
obiektów i terenów w powiązaniu ze złym 
stanem technicznym obiektów zabytkowych 
oraz dekapitalizacją obiektów i urządzeń 
turystycznych. 

� Brak monitoringu rynku turystycznego  
w województwie. 

 

SzanSzanSzanSzansesesese    ZagroŜeniaZagroŜeniaZagroŜeniaZagroŜenia    

Czynniki przestrzenne i infrastrukturalneCzynniki przestrzenne i infrastrukturalneCzynniki przestrzenne i infrastrukturalneCzynniki przestrzenne i infrastrukturalne    

� Rozwój tanich linii lotniczych. 
� Modernizacja infrastruktury kolejowej Łódź – 

Warszawa – skrócenie czasu przejazdu. 
� Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej 

po wejściu do UE (szczególnie budowa 
autostrad A-1 i A-2); rozbudowa lotniska w 
Łodzi. 

� Bliskość rynków zbytu – Warszawa, Łódź, 
Śląsk. 

� Potencjalna kolizja działań inwestycyjnych 
mających na celu rozwój sektora turystyki z 
zachowaniem ochrony środowiska. 

� Niska świadomość ekologiczna turystów 
skutkująca nie przestrzeganiem przez nich 
właściwych zasad za chowania na obszarach 
cennych przyrodniczo i chronionych prawnie - 
degradacja środowiska naturalnego. 

� Zbyt duŜa „tranzytowość” województwa po 
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� Podnoszenie standardu usług hotelarskich, a w 
konsekwencji wejścia w Ŝycie uregulowań 
prawnych dotyczących turystyki. 

� Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, wzrost 
zaufania inwestorów.  

� Teren „dziewiczy” do zagospodarowania wg 
nowoczesnych zasad i aktualnych potrzeb. 

� Rozbudowa infrastruktury turystycznej 
(noclegowej, sportowej, rekreacyjnej itp.) 
w związku z EURO 2012. 

� Rozbudowa specjalistycznych, wysokiej jakości 
ośrodków turystycznych (w obszarze spa i 
wellness, kongresów i konferencji). 

� Opracowanie programu rewitalizacji obiektów 
poprzemysłowych i powojskowych. 

� Realizacja spektakularnych projektów 
inwestycyjnych – projekt nowego centrum 
Łodzi.  

realizacji projektów drogowych (odległe zjazdy 
z autostrad).  

Czynniki społeczneCzynniki społeczneCzynniki społeczneCzynniki społeczne    

� Zmiana tendencji w turystyce światowej na 
rzecz wypoczynku w miejscach mniej 
zatłoczonych — w bezpośrednim kontakcie  
z przyrodą i lokalną kulturą, rosnąca aktywność 
turystyczna, zainteresowanie turystyką 
aktywną, wzmoŜony popyt na wyjazdy 
weekendowe, rosnące zapotrzebowanie 
na zdrową, ekologiczną Ŝywność. 

� Wzrastająca mobilność społeczeństwa. 
� Rozwój turystyki zdrowotnej związanej  

z zabiegami medycznymi, chęcią bycia 
pięknym i zdrowym. 

� Rozwój turystyki rodzinnej, uzdrowiskowej (z 
jednej strony starzenie się społeczeństwa 
europejskiego, z drugiej wzrost popularności 
ośrodków typu SPA wśród młodych, 
zamoŜnych osób), biznesowej  
i konferencyjnej. 

� MoŜliwość przygotowania/rozbudowy 
atrakcyjnej oferty dla turystyki jeździeckiej, 
wodnej. 

� Wzrost zainteresowania zabytkami techniki, 
ich zagospodarowaniem do celów 
turystycznych.  

 
 

� Stały wzrost wymagań i oczekiwań turystów – 
w zakresie infrastruktury, kompleksowej 
oferty, spadających cen, istnieje więc 
zagroŜenie, czy jesteśmy w stanie dogonić te 
oczekiwania i właściwie zaspokajać potrzeby. 

� Brak czasu na turystykę weekendową (praca 
dodatkowa lub na drugim etacie, nauka). 

� Brak informacji o regionie.  
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Czynniki gospodarczeCzynniki gospodarczeCzynniki gospodarczeCzynniki gospodarcze    

� Akcesja Polski do Unii Europejskiej  
i związana z tym moŜliwość wykorzystania 
programów i funduszy strukturalnych dla 
rozwoju turystyki oraz ułatwienia formalno-
prawne podczas przekraczania granic. 

� Bogacenie się społeczeństwa europejskiego 
przejawiające się m.in. zwiększaniem części 
dochodu przeznaczanego na cele turystyczne.  

� Zmiany własności gruntów i obiektów 
turystycznych.  

� Rosnący popyt na kompleksowe pakiety usług 
turystycznych. 

� Poprawa atrakcyjności rynku pracy w Polsce. 

� Ciągle zbyt niskie dochody Polaków i brak 
czasu wolnego – niska siła nabywcza.  

� Silna konkurencja ze strony bardziej znanych w 
Polsce obszarów turystyki, w tym obszarów 
oferujących podobne produkty turystyczne, 
oraz zagranicznej turystyki wyjazdowej.  

� Dynamiczny rozwój turystyczny regionów 
sąsiednich. 

� DuŜa konkurencja ze strony regionów wysoko 
uprzemysłowionych w pozyskiwaniu 
inwestorów. 

� Zbyt małe środki z programów UE 
przeznaczone na inwestycje i promocję 
turystyki. 

� Opóźnienia w realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych. 

� Trudności z wykorzystaniem środków unijnych 
(brak środków niezbędnych do 
współfinansowania projektów). 

� Stały odpływ kadr wykwalifikowanych  
w zawodach obsługi ruchu turystycznego za 
granicę i do Warszawy. 

� Stereotyp o nieatrakcyjności turystycznej woj. 
łódzkiego. 

Czynniki organizacyjneCzynniki organizacyjneCzynniki organizacyjneCzynniki organizacyjne    

� Wzrost rangi turystyki w programach 
rządowych, m.in. Strategia Rozwoju Turystyki 
na lata 2007-2013. 

� Działalność Polskiej Organizacji Turystycznej i 
poprawa wizerunku turystyki w Polsce na 
rynkach światowych. 

� Rozwój współpracy transgranicznej 
i międzyregionalnej. 

� Atrakcyjne duŜe międzynarodowe imprezy jak 
EURO 2012, Łódź – Europejską Stolicą Kultury 
2016. 

� Realizacja międzynarodowych projektów 
kulturalnych i sportowych. 

� WdroŜenie Wojewódzkiego Systemu Informacji 
Turystycznej – ujednolicenie systemu informacji 
w województwie, moŜliwość bardziej 
skutecznego promowania turystycznego 
regionu, liczne publikacje oraz szeroka 

� Brak spójnego, trwałego systemu 
wspomagania przedsięwzięć publiczno-
prywatnych w sektorze turystyki – 
niestabilność systemu prawnego i sytuacji 
politycznej.  

� Brak jednolitego systemu informacji  
i promocji walorów turystycznych w Polsce. 

� Brak systemu kontroli usług turystycznych. 
� Brak koordynacji w planowaniu i realizacji 

zadań z zakresu turystyki na poziomie 
krajowym i regionalnym. 

� Kłopot z wykształceniem wyrazistych 
produktów lokalnych. 
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dystrybucja materiałów promocyjnych, jednolity 
System Identyfikacji Wizualnej oraz 
standaryzacja oferty punktów „it”. 

 

7.1.1 Rekomendacje i założenia 

    

Produkt turystycznyProdukt turystycznyProdukt turystycznyProdukt turystyczny    Obszar o bogatym potencjale walorów kulturowych i przyrodniczych, ale 
niesprecyzowanej i niekompleksowej  oferty dla klienta (poza nielicznymi 
wyjątkami).  

Region o duŜym niewykorzystanym potencjale rozwoju turystyki, będący 
w fazie inicjowania i budowy produktów turystycznych. Przy wsparciu 
inicjatyw lokalnych i wykorzystaniu zewnętrznych środków finansowych 
moŜliwe jest dość szybkie zbudowanie sieci produktów turystycznych. 

Predyspozycje regionu do szerokiego wachlarzu róŜnorodnych produktów 
turystycznych naleŜy potraktować jako punkt wyjścia w celach 
strategicznych i załoŜyć albo silną dywersyfikację oferty albo specjalizację w 
jednej lub kilku kierunkach turystyki, co ułatwiłoby identyfikacje 
i rozpoznawalność regionu przez potencjalnych klientów. 

Zagospodarowanie przestrzeni Zagospodarowanie przestrzeni Zagospodarowanie przestrzeni Zagospodarowanie przestrzeni 
turystycznejturystycznejturystycznejturystycznej    

Głównym czynnikiem rozwoju turystyki jest rozwój bazy turystycznej. 
Dopiero zorganizowana przestrzeń (przy zachowaniu naturalnych 
elementów) stwarza moŜliwości dobrego samopoczucia i satysfakcji 
turystów. 

NaleŜy szczególną uwagę zwrócić na jakość infrastruktury drogowej, w tym 
dróg, oznakowań obiektów i miejsc turystycznych. Stwarza to lepszą 
dostępność do obiektów i podnosi poczucie bezpieczeństwa. NaleŜy 
zastanowić się, jak skrócić czas dojazdów do poszczególnych miast 
(głównie trasa Warszawa-Łódź) i miejsc turystycznych. 

Zwraca uwagę fakt nierównomiernego rozmieszczenia bazy noclegowej 
(w tym agroturystyki). 

Marketing i promocja turystyczna Marketing i promocja turystyczna Marketing i promocja turystyczna Marketing i promocja turystyczna 
regionu i województwa regionu i województwa regionu i województwa regionu i województwa     

Działania marketingowe powinny skoncentrować się głównie na 
wykreowaniu marki regionu, aby był on postrzegany na mapie turystycznej 
jako bardzo atrakcyjny. 

Priorytetowo naleŜy potraktować zbudowanie systemu informacji 
turystycznej i promocji, wykorzystując istniejące elementy i dobrze 
działające Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi poszerzając jego funkcje. 

Niezbędny jest system identyfikacji wizualnej regionu oparty na istniejących 
jego elementach. 

Wprowadzenie programu monitoringu zakładającego stałą analizę rynku 
turystycznego regionu dla celów zracjonalizowania inwestycji i działań 
promocyjnych województwa. 

Kadry w turystyceKadry w turystyceKadry w turystyceKadry w turystyce    Podstawowym problemem wydaje się konieczność zatrzymania kadr 
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w regionie i stworzenie mechanizmów zahamowania emigracji. 

Wsparcie instytucWsparcie instytucWsparcie instytucWsparcie instytucjonalne w jonalne w jonalne w jonalne w 
obszarze turystykiobszarze turystykiobszarze turystykiobszarze turystyki    

Konieczna jest budowa systemu wspierającego branŜę turystyczną 
w zakresie doradztwa, szkoleń,  w celu podnoszenia jakości obsługi oraz 
pobudzania przedsiębiorczości. 

Budowa lokalnych organizacji turystycznych dla koordynacji działania 
w zakresie budowy produktów turystycznych i promocji turystyki oraz 
włączenie tych organizacji do współpracy z Regionalną Organizacją 
Turystyczną Województwa Łódzkiego.  

Silne strony a słabe stronySilne strony a słabe stronySilne strony a słabe stronySilne strony a słabe strony    

Mocne strony województwa łódzkiego wynikają głównie z jego walorów kulturowych oraz przyrodniczych, 
które mogą stanowić główny motyw przyjazdu turystów oraz podstawę do rozwoju turystyki. Słabe 
strony są efektem niedostatecznego zagospodarowania regionu (wynikającego m.in. z braku środków 
finansowych) oraz braku koordynacji i współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami podmiotami 
ukierunkowanymi na rozwój turystyki. Jeden z najbardziej niepokojących czynników słabych stron 
województwa to brak świadomości atrakcyjności turystycznej regionu. Województwo łódzkie ma 
doskonałe perspektywy rozwoju sektora turystycznego, wsparte równieŜ dogodnym połoŜeniem 
geograficznym, tym bardziej, Ŝe występuje niezmiernie wyrazista dysproporcja między posiadanym 
potencjałem a istniejącą ofertą produktową.  

Szanse a zagroŜSzanse a zagroŜSzanse a zagroŜSzanse a zagroŜeniaeniaeniaenia    

Szczególnych szans naleŜy upatrywać w akcesji do Unii Europejskiej, a przede wszystkim  
w kolejnym okresie programowania 2007-2013. Z tym związane są przede wszystkim środki finansowe, 
które umoŜliwią dokonanie inwestycji infrastrukturalnych w celu rozbudowy lub modernizacji, wdroŜenie 
projektów promocyjnych oraz szkoleniowych mających na celu kształcenie kadr dla obsługi ruchu 
turystycznego oraz planowania rozwoju turystyki. Rozwojowi turystyki w regionie sprzyjają 
ogólnoświatowe tendencje rozwoju turystyki i moŜliwość rozwoju takich form turystyki, na które na 
świecie stale rośnie popyt. Podstawowym wyzwaniem dla regionu powinna być zmiana wizerunku 
regionu z „nieturystycznego” na region atrakcyjny turystycznie. 
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8 Słownik najwaŜniejszych pojęć 

AtrakcAtrakcAtrakcAtrakcja turystycznaja turystycznaja turystycznaja turystyczna – zagospodarowany walor turystyczny. Atrakcja posiada infrastrukturę turystyczną 
umoŜliwiającą obsługę ruchu turystycznego. Atrakcja turystyczna jest generatorem ruchu turystycznego 
w róŜnej skali (zaleŜnie od swojej unikatowości lokalnej, regionalnej, krajowej). Atrakcja turystyczna moŜe 
mieć charakter materialny (np. obiekt, obszar, eksponat) lub niematerialny (np. impreza, wydarzenia) 

Cel nadrzędnyCel nadrzędnyCel nadrzędnyCel nadrzędny – określa, czemu ma słuŜyć całość działań zaprogramowanych w Programie 

Cele operacyjneCele operacyjneCele operacyjneCele operacyjne – wyznaczane dla celów strategicznych. Wskazują, poprzez realizację jakich działań 
moŜna osiągnąć zapisy celów strategicznych  

Cele strategiczneCele strategiczneCele strategiczneCele strategiczne – główne cele określone w 4 obszarach priorytetowych. Realizowane poprzez cele 
operajycjne  

DesignDesignDesignDesign – z ang. wzór, projekt; tu: jeden z czynników budowania niepowtarzalnego charakteru obiektów w 
przestrzeni regionalnej. Jego główną ideą jest kreacja przestrzeni i obiektów optymalnie dopasowanych 
do potrzeb uŜytkowników, odznaczających się autorskim podejściem do zastosowanego wzornictwa 

DziałaniaDziałaniaDziałaniaDziałania – wyznaczane dla celów operacyjnych, pokazują szczegółowe zadania, jakie muszą zostać 
wykonane, by osiągnąć cele (operacyjne, strategiczne, przyczyniając się do osiągnięcia celu nadrzędnego) 

Gospodarka turystycznaGospodarka turystycznaGospodarka turystycznaGospodarka turystyczna – całość róŜnorodnych funkcji gospodarczych i społecznych rozwijanych w celu 
zaspokojenia potrzeb związanych z zapotrzebowaniem na szeroko pojęte produkty turystyczne 

Karta turystycznaKarta turystycznaKarta turystycznaKarta turystyczna – narzędzie sieciujące ofertę turystyczną regionu; funkcjonujące z powodzeniem  
w wielu polskich miastach (np. Świnoujście, Warszawa, Kraków, Poznań). Jej ideą jest ułatwienie 
dostępu do środków transportu, atrakcji turystycznych, usług hotelarskich i gastronomicznych. 
Beneficjentem jest branŜa turystyczna – dzięki jej stosowaniu rozszerza się wachlarz atrakcji 
turystycznych wykorzystywanych przez odwiedzających  

LGD LGD LGD LGD ––––    Lokalna Grupa Działania. Jej załoŜeniem jest działanie oddolne. LGD ma dbać o rozwój własnego 
regionu, promować go, wykorzystywać lokalne zasoby. Ma formę partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Lokalne Grupy Działania muszą posiadać osobowość prawną i mogą przyjmować formę fundacji, 
stowarzyszeń i związków stowarzyszeń. Przynajmniej 51% składu jej organu zarządczego muszą stanowić 
przedstawiciele sektora prywatnego, np. przedsiębiorcy i rolnicy z danego obszaru. Do partnerstwa mogą 
się równieŜ przyłączyć róŜne stowarzyszenia, fundacje i organizacje. Warunkiem działania takiej grupy jest 
chęć rozwoju własnego obszaru.    

Markowy produkt turystyczny Markowy produkt turystyczny Markowy produkt turystyczny Markowy produkt turystyczny – produkt turystyczny posiadający atrybuty marki – produkt unikalny, 
mający coś, co wyróŜnia go od innych. Marka pozwala na osiągnięcie przewagi nad konkurencją, 
wyróŜnienie produktu na rynku i spowodowanie, Ŝe zostanie wybrany przez klientów Posiada, zatem 
swoją toŜsamość i wizerunek. Marka pozwala na osiągnięcie przewagi nad konkurencją, wyróŜnienie 
produktu na rynku i spowodowanie, Ŝe zostanie wybrany przez klientów 
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MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring – systematyczna obserwacja zestawu wyselekcjonowanych wskaźników, obrazujących 
dynamikę i strukturę zjawisk objętych poszczególnymi celami programu, mająca na celu zapewnienie 
informacji zwrotnych na temat zgodności przebiegu realizacji programu z jego harmonogramem 

Obszary PriorytetoweObszary PriorytetoweObszary PriorytetoweObszary Priorytetowe – porządkują ogrom prac związanych z rozwojem turystyki w regionie. Uwzględniają 
zidentyfikowane obszary problemowe, wskazując jednocześnie moŜliwości ich skutecznego rozwoju 

Obszary ProblemoweObszary ProblemoweObszary ProblemoweObszary Problemowe – 7 podstawowych barier hamujących rozwój turystyki w województwie łódzkim. 
Zdiagnozowano je w audycie turystycznym. Ich przezwycięŜenie pozwoli przełamać stereotyp o niskiej 
atrakcyjności turystycznej województwa. Zarówno cel nadrzędny, obszary priorytetowe, jak i cele 
strategiczne i operacyjne słuŜą ich przezwycięŜeniu 

OdwiedzającyOdwiedzającyOdwiedzającyOdwiedzający – kaŜda osoba podróŜująca do miejsca znajdującego się poza jej „zwykłym otoczeniem” na 
czas nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy, jeśli podstawowy cel podróŜy jest inny niŜ podjęcie działalności 
zarobkowej, wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości. W praktyce liczbę przekroczeń granicy przez 
cudzoziemców traktuje się jako liczbę cudzoziemców odwiedzających Polskę. Oznacza to, ze jedna osoba 
kilkakrotnie przekraczająca granicę jest traktowana jako kilka osób 

PriorytetyPriorytetyPriorytetyPriorytety – słuŜą realizacji celu nadrzędnego. Wskazują 4 kluczowe obszary, w ramach których 
uporządkowana będzie aktywność słuŜąca rozwojowi turystyki  

Produkt turystycznyProdukt turystycznyProdukt turystycznyProdukt turystyczny – dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników, 
umoŜliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego. Produkt ten stanowią naturalne i stworzone przez 
człowieka atrakcje turystyczne, towary i usługi umoŜliwiające przybycie, pobyt i korzystanie z walorów 
turystycznych oraz atrakcyjne spędzanie czasu 

Przemysł turystycznyPrzemysł turystycznyPrzemysł turystycznyPrzemysł turystyczny – obejmuje produkcję dóbr i usług ściśle związanych z turystyką, takich jak 
zakwaterowanie, wyŜywienie, usługi rekreacyjne i transport turystów. 

Przestrzeń turystycznaPrzestrzeń turystycznaPrzestrzeń turystycznaPrzestrzeń turystyczna – jest to funkcjonalnie wyróŜniająca się część przestrzeni geograficznej, rozumianej 
w sensie largo, czyli jako przestrzeń, na którą składają się elementy przyrodnicze powłoki ziemskiej 
(środowisko naturalne), trwałe efekty działalności gospodarczej człowieka w tym środowisku (środowisko 
gospodarcze), a takŜe środowisko społeczne, będące wynikiem działalności terytorialnych zbiorowości 
społecznych (narody, zbiorowości regionalne i lokalne). Warunkiem powstania i rozwoju przestrzeni 
turystycznej są potrzeby wypoczynku, poznania i doznania przeŜyć, które są głównymi atrybutami 
przemieszczeń turystycznych współczesnego człowieka. Inaczej mówiąc, przestrzeń turystyczna jest 
wytworem człowieka uŜytkującego dla celów turystycznych środowisko geograficzne, które odkrywa i 
zagospodarowuje, motywując to potrzebą wypoczynku, poznania i chęci doznania róŜnorodnych przeŜyć 

Region turystycznyRegion turystycznyRegion turystycznyRegion turystyczny – stosunkowo jednorodny obszar, który wyróŜnia się z otoczenia określonymi cechami 
naturalnymi lub nabytkami. Przyjmując to ogólne określenie jako podstawę definiowania kaŜdego regionu, 
naleŜy uznać, Ŝe region turystyczny to taki obszar, który charakteryzuje się atrakcyjnymi walorami 
turystycznymi, głównie naturalnymi oraz odpowiednim zagospodarowaniem, na którym koncentruje się 
ruch turystyczny. WaŜną cechą określającą kaŜdy region, w tym równieŜ turystyczny, jest jego spójność i 
powiązanie, których intensywność wyznaczają granice regionu 

ROTWŁ ROTWŁ ROTWŁ ROTWŁ ––––    Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego    

Stanice ŁódzkieStanice ŁódzkieStanice ŁódzkieStanice Łódzkie – obiekty realizujące funkcję obsługi turystów na szlakach. Same w sobie stanowiące 
wyróŜnik regionu i atrakcję. Ich istnienie umoŜliwi sprawne poruszanie się w Systemie Zintegrowanego 
PodróŜowania 
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System Identyfikacji WizuaSystem Identyfikacji WizuaSystem Identyfikacji WizuaSystem Identyfikacji Wizualnej (SIW)lnej (SIW)lnej (SIW)lnej (SIW) – zawiera szczegółowy zbiór zasad aplikowania wyróŜników 
graficznych marki. Określa wymiary, kolory, wzajemne relacje elementów uŜytych w logo i w logotypie. 
Wskazuje moŜliwości wykorzystania znaku na róŜnorodnych nośnikach (akcydensy, nośniki informacji 
przestrzennej) 

Systemu Zintegrowanego PodróŜowaniaSystemu Zintegrowanego PodróŜowaniaSystemu Zintegrowanego PodróŜowaniaSystemu Zintegrowanego PodróŜowania – koncepcja zakładająca utworzenie połączeń horyzontalnych 
między atrakcjami w regionie. Opierająca się na połączeniu szlaków turystyki aktywnej i kulturowej w 
intermodalną sieć połączeń. Kluczową rolę w systemie będą odgrywać Stanice Łódzkie. 

ToŜsamość (ToŜsamość (ToŜsamość (ToŜsamość (identityidentityidentityidentity)))) – zbiór podstawowych dla marki wartości. Z toŜsamości wypływa esencja marki, jej 
identyfikacja graficzna. ToŜsamość jest zbiorem pierwotnych wartości dla marki, które mogą być 
zdefiniowane poprzez odpowiedź na pytanie o wizję, misję, wartości marki, wyimaginowanego klienta, 
styl i język marki  

ToŜsamość lokalnaToŜsamość lokalnaToŜsamość lokalnaToŜsamość lokalna – analogiczna do toŜsamości regionalnej, jednak dotycząca mniejszego obszaru (np. 
subregionu łowickiego, sieradzkiego) 

ToŜsamość ToŜsamość ToŜsamość ToŜsamość regionalnaregionalnaregionalnaregionalna – unikalny zbiór wartości naturalnych, architektonicznych, kulturowych 
wynikających z dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, wspólnych dla całości jego obszaru. 
Wartości powinny być wewnętrznie znane i zrozumiałe, zarówno dla mieszkańców, jak  
i profesjonalistów (np. branŜy turystycznej) 

Turystyczny Produkt FlagowyTurystyczny Produkt FlagowyTurystyczny Produkt FlagowyTurystyczny Produkt Flagowy – produkt budujący markę turystyczną regionu. Rozpoznawalny w Polsce  
i Europie, generujących ruch powyŜej 250 000 turystów rocznie. Produkty flagowe pozwolą na 
zbudowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu w skali krajowej 

TurystykaTurystykaTurystykaTurystyka – turystyka obejmuje ogół działań ludzi, którzy podróŜują i przebywają dla wypoczynku, w 
interesach i w innych celach (z wyłączeniem działalności zarobkowej), przez okres nieprzekraczający 12 
miesięcy, w miejscach znajdujących się poza ich zwykłym otoczeniem. Termin „turystyka” obejmuje 
zarówno odwiedzających, którzy zatrzymują się co najmniej na jedną noc, jak i odwiedzających 
jednodniowych 

TuryściTuryściTuryściTuryści – odwiedzający, którzy przynajmniej przez jedną noc korzystają z obiektów zakwaterowania 
zbiorowego lub indywidualnego w odwiedzanym kraju, regionie, miejscowości 

Walory turystyczneWalory turystyczneWalory turystyczneWalory turystyczne – mają charakter naturalny lub antropogeniczny. Stanowią o potencjalnej 
atrakcyjności turystycznej obszaru. Zagospodarowanie walorów turystycznych prowadzi do utworzenia 
atrakcji turystycznej 

WizerunekWizerunekWizerunekWizerunek ((((imageimageimageimage)))) – pierwotnie odnosił się do marki produktu, określając jej zewnętrzną percepcję. 
Przyjmuje się, Ŝe na wizerunek składa się szeroko pojęty odbiór marki produktu. Wizerunek jest wartością, 
która funkcjonuje w opiniach, sądach, przekonaniach odbiorców produktu (osób świadomych jego 
istnienia). Wizerunek w przypadku terytoriów, jest synonimem reputacji. Na świecie i w Polsce 
prowadzone są badania wizerunkowe terytoriów (krajów, regionów, miast) dostarczające 
reprezentatywnych danych na temat konkurencyjnej pozycji terytoriów 

Wizerunek turystyczny województwaWizerunek turystyczny województwaWizerunek turystyczny województwaWizerunek turystyczny województwa – opinie i sądy, które o atrakcyjności turystycznej województwa 
wyraŜają zarówno jego mieszkańcy, jak i obecni oraz potencjalni turyści 

WSIT WSIT WSIT WSIT – Wojewódzki System Informacji Turystycznej. System składający się z sieci punktów i centrów 
„it”, turystycznego oznakowania terenowego, internetowej platformy informacyjnej. Zadaniem WSiT  
w Łódzkiem będzie koordynacja zadań z zakresu informacji i promocji turystycznej regionu 
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• Strona internetowa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego: 
www.ziemialodzka.pl, 2007 

• Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.lodzkie.pl/lodzkie, 2007 
• Terminologia turystyczna – Zalecenia WTO, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa 

Organizacja Turystyki, Warszawa 1995 
• Wiluś R., Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do 

Uniejowa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1997 
• Włodarczyk B., Przemiany form aktywności turystycznej, przykład krawędzi WyŜyny Łódzkiej, 

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1999 
• Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami dla Województwa Łódzkiego, Łódź lipiec 2007 
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10 Załącznik 

Przykłady potraw lokalnych zaprezentowanych przez województwo łódzkie podczas konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo” 

Produkt/potrawaProdukt/potrawaProdukt/potrawaProdukt/potrawa    Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe    

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcegoProdukty regionalne pochodzenia zwierzęcegoProdukty regionalne pochodzenia zwierzęcegoProdukty regionalne pochodzenia zwierzęcego    

Kiełbasa Felińska Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Jacek 
Podgórniak, Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie Felinów 

Gęsina po bogusławicku Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Mirosława 
Kopińska z Bogusławic) 

Ser Ŝółty kurzjamski Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Alina Jóźwiak, 
Kurzjama 

Masło tradycyjne wiejskie Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Bogusław 
Klimczak, PPH „KLIMEKO” Dionizów 

Gołąbki Prababci Frani Nagroda w Konkursie Potraw Regionalnych, KGW Osiny 

Szynka w cieście Nagroda w Konkursie Potraw Regionalnych, KGW Osiny 

Ser biały od krowy białogrzbietej Nagroda w Konkursie Potraw Regionalnych, KGW Nagawki II – Janów 

Kaczka po dmosińsku - 

PraŜok z kapustą kwaszoną okraszony 
boczkiem 

- 

Kiszka ziemniaczana - 

Zsiadłe mleko z miętą - 

Kugiel – związany z tradycją kuchni 
Ŝydowskiej  

 

Produkty regionalne pochodzenia roślinnegoProdukty regionalne pochodzenia roślinnegoProdukty regionalne pochodzenia roślinnegoProdukty regionalne pochodzenia roślinnego    

Chleb wiejski na zakwasie, z pieca 
ceglanego 

Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Grzegorz 
Pabjańczyk, NATUREX PPHU Biała 

Chrzan Extra Wieluński Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, POW La-vita, 
Gabrielów 

Podpłomyki Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Halina Dyrała 
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Produkt/potrawaProdukt/potrawaProdukt/potrawaProdukt/potrawa    Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe    

przew. KGW Białynin 

Ciasto TATARCZUCH Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Marcjanna i 
Sławomir Skalscy z Radomska 

Chleb staropolski wieluński Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Małgorzata i 
Janusz Strzała, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy  
w Wieluniu 

Zupa Jagodowa Zdobywająca nagrody na konkursach kulinarnych – Koło Gospodyń 
Wiejskich w Makowie (powiat skierniewicki) 

Pierniczki lukrowane Eliza Hugo-Bader (powiat skierniewicki) 

Napoje regionalneNapoje regionalneNapoje regionalneNapoje regionalne    

Nalewka „Śliwkóweczka” Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Leokadia 
Bryszewska, Mięsośnia 

Nalewka „Pigwówka” Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Marianna 
Kucińska, Strzebieszew 

Orzechówka „Gąsiorówka” Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, ElŜbieta 
Stąporek, Gąsiorów 

Zielona nalewka „Sobinka” Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Halina Stopyra, 
Sobień 

Napój „Melisana” oraz „Czernina” Nagroda w Konkursie Potraw Regionalnych, KGW Dmosin Wieś 

Napój orzeźwiający „Jałowiec” Miasto Piotrków Trybunalski 

 

 

 

 

 

 

 


