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Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji 
Turystycznej w 2005r. 

 
 
 
 

I. Sprawy organizacyjno – finansowe stowarzyszenia 
 
W 2005r. pracami LOT w Spale kierował zarząd w składzie: Michał Słoniewski, 
Marcin Kubicz i Zbigniew Tomkowski. W skład komisji Rewizyjnej wchodzili:  
Mariusz Sobański, Krzysztof Dębiński i Rober Papis. Działały też komisje:  
d/s pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (przew. Jarosław 
Grochowski), ds. promocji (przew. Konrad Plich), ds. koordynacji imprez 
kulturalno-sportowych (przew. Mariusz Sobański). Zarząd w 2005 roku odbył  
14 protokołowanych posiedzeń, m.in. z udziałem  wójta Gminy Inowłódz 
Cezarego Krawczyka, mgr inż. Andrzeja Mikuckiego (wnuka architekta Pałacu  
w Spale Leona Mikuckiego), dr Mirosława Drygasa, wiceprezesa ARMiR  
oraz dr Małgorzaty Mileckiej z biura Konserwatora Zabytków w Piotrkowie 
Trybunalskim.  
13 stycznia 2005r. Walne Zebranie członków LOT poświęcone było konsultacji 
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz. Na tym samym zebraniu 13 stycznia 
2005r. podjęło uchwałę dot. zmiany w statucie polegającej na możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie oraz przystąpieniu 
do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. LOT w Spale 
uzyskał numer identyfikacyjny REGON, NIP, konto bankowe w PKO BP oraz 
zostało opracowane logo stowarzyszenia. Obsługę księgową LOT-u zlecono 
Biuru Podatkowemu „AKCEPT” z Tomaszowa Mazowieckiego.  
Na koniec roku sprawozdawczego 2005 LOT w Spale liczył 26 członków w tym  
21 osób fizycznych i 5 osób prawnych: Gmina Inowłódz, Centralny Ośrodek 
Sportu w Spale, Muza S.A., Spalskie Centrum Rozwoju Turystyki „Spa-Invest”  
Sp. z o.o. oraz Robert Papis Catering.  
Na przychody Stowarzyszenia w wysokości 26 301,96 zł składały się przede 
wszystkim składki członkowskie oraz wpływy ze sprzedaży druków (pocztówki  
z prezydentem I. Mościckim oraz mapy ze szlakami turystycznymi) oraz 
sponsoring ze strony Polkomtel S.A.  
Po stronie kosztów w wysokości 17 522,01 zł znajdowały się głównie koszty 
druków, wynajem lokalu, obsługi księgowej i bankowej oraz organizacji Jarmarku 
Antyków i Rękodzieła Ludowego.  
Rok 2005 zakończył się wynikiem dodatnim w wysokości 8 779,95 zł.  
 
 
 
 
 



II. Sprawy programowe stowarzyszenia 
 
Przyjęty plan działania LOT w Spale na rok 2005 zakładał dwa podstawowe cele: 

 Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Spałę i okolicę 

 Zaktywizowanie lokalnego rynku turystycznego 
 

Na początku roku 2005 powstał kalendarz imprez turystycznych, sportowych 
i wydarzeń kulturowych. 
 
 
Znalazły się w nim imprezy organizowane bezpośrednio przez LOT jak i te, 
których pomysłodawcą były inne podmioty, a LOT postanowił je wesprzeć 
organizacyjnie lub finansowo. LOT dążył przede wszystkim do inicjowania 
imprez cyklicznych, które powodują stały napływ turystów odwiedzających 
Spałę i okolicę. Takimi inicjatywami były m.in. Jarmark Antyków i Rękodzieła 
Ludowego, których odbyło się 6 edycji (raz w miesiącu) oraz zorganizowanie 
wycieczek rowerowych z przewodnikiem, których odbyło się 10 w okresie od 
czerwca do września. Jarmark zakończył się  ogromnym sukcesem 
promocyjnym Spały. W każdej edycji uczestniczyło od samego początku 
ponad 100 wystawców i ogromne rzesze zwiedzających i kupujących. 
Jarmarkom towarzyszyło znaczne zainteresowanie mediów: prasy lokalnej, 
radia i TV.  
Słowa podziękowania należą się Gminie Inowłódz za pomoc organizacyjną, 
Łódzkiemu Klubowi Kolekcjonerów, z którym  LOT nawiązał ścisłą współpracę 
oraz bezpośredniemu organizatorowi Panu Robertowi Papisowi.  
Również inicjatywa cyklicznych, coniedzielnych wycieczek rowerowych  
z przewodnikiem spotkała się ze sporym zainteresowaniem, przybliżając wizję 
„Spały rowerowej” – centrum nizinnej turystyki rowerowej Polski Centralnej. 
LOT wsparł finansowo również Festiwal Muzyki Klasycznej zorganizowany  
w lipcu, w Kościółku św. Idziego w Inowłodzu przy udziale Filharmonii 
Łódzkiej.  Wspierał również  działania Pana Juliusza Szymańskiego, dzięki 
któremu zagospodarowany został teren bunkrów w Konewce. Przyczyniło się 
to do istotnego zwiększenia przyjazdów turystów w okolice Spały.  
LOT wspierał również działania Pana Andrzeja Kobalczyka, którego „muzeum 
bez kapci” czyli Skansen Rzeki Pilicy otrzymał prestiżową nagrodę Polskiej 
Organizacji Turystycznej – Najlepszy produkt turystyczny w Polsce.   
LOT przykładał duże znaczenie do prowadzenia działań promocyjnych 
zmierzających do zainteresowania polskiego społeczeństwa walorami okolic 
Spały. Współuczestniczyliśmy w study tour dziennikarzy „Media wśród nas – 
Dolina Pilicy 2005”, zorganizowanego na wiosnę ub. r. przez Starostwo 
Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Na stałe byliśmy obecni w lokalnej 
prasie głównie w „TIT”. Słowa podziękowania są tutaj należne Red. Markowi 
Miziakowi, Janowi Pampuchowi, Agnieszce Łuczak i Red. Naczelnemu 
Jackowi Mrozowiczowi. 
Często gościliśmy również w TV kablowej „TOYA”, reportaże z Jarmarków 
ukazywały się w publicznej TVP oraz Radiu Łódź. LOT podjął próbę 
stworzenia  profesjonalnego filmu o okolicach Spały przygotowanego przez 
ekipę TV Podróże, z przeznaczeniem do przyszłej emisji publicznej.  
 



Stale doskonalona była strona internetowa www.spala.pl, którą udostępnił 
LOT-owi jej właściciel i działacz LOT-u Konrad Plich. Więcej informacji o Spale 
ukazuje się na stronach internetowych Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Łódzkiego i w portalu turystyczno-krajoznawczym Ziemi 
Łódzkiej. Staraniem LOT-u powstała w Spale tablica – mapa turystyczna 
Spały i Inowłodza, ufundowana przez naszego członka instytucjonalnego – 
Muzę S.A. LOT prowadził też działalność wydawniczą. Wydał profesjonalną 
mapę ze szlakami turystycznymi, autorstwa Mariusza Sobańskiego  
i Grzegorza Sochy oraz cykl pocztówek z pobytu Prezydenta Ignacego 
Mościckiego w Spale. 
LOT podejmował również skuteczne działania na rzecz pozyskiwania środków 
zewnętrznych  dla środowiska lokalnego. Był, obok Gminy Inowłódz, 
inicjatorem wystąpienia o środki z programu Leader+. Angażował się  
w pozyskiwanie środków z programu „dziedzictwo kulturowe”  
z przeznaczeniem na rekonstrukcję ruin zamku obronnego Kazimierza 
Wielkiego w Inowłodzu. LOT we współpracy z Gminą Inowłódz zaprosił  
dr Małgorzatę Milecką ze studentami KUL do opracowania projektu 
zagospodarowania przestrzennego Spały wraz z turystycznymi ścieżkami 
edukacyjnymi w jej okolicach. Prace te w przyszłości powinny zaowocować 
zwartą koncepcją zagospodarowania przestrzennego naszej miejscowości.  
W swoich rozważaniach zarząd LOT-u dużo miejsca przeznaczał na 
wypracowanie stanowiska w sprawie odbudowy pałacu prezydenckiego  
w Spale. Uważamy, że jego odbudowanie powinno być jednym z głównych 
płaszczyzn wspólnej aktywności wszystkich organizacji pozarządowych, władz 
Gminy i osób fizycznych, którym zależy na rozwoju Spały i jej okolic. Działania 
te wymagają wypracowania wspólnej, zwartej koncepcji przeznaczenia  
w przyszłości tego obiektu i znalezienie zewnętrznych środków materialnych. 
Niezbędne w tym jest zgoda i akceptacja idei przez właściciela gruntów czyli 
FWP, Gminy Inowłodz, inicjatora Dożynek Prezydenckich Romana 
Jagielińskiego, Klubu Miłośników Spały i innych. 
 
 
Rok działania w życiu Stowarzyszenia nie jest okresem długim, jednakże  
w roku 2005 udało nam się w dużej mierze skonsolidować środowisko 
turystyczne dla dobra środowiska lokalnego. Przekonaliśmy do uczestnictwa  
w życiu Stowarzyszenia większość przedsiębiorców związanych z szeroko 
rozumianym biznesem turystycznym – gestorów bazy hotelowej  
i gastronomicznej oraz wiele osób, którzy upatrują w turystyce największą 
szansę dla rozwoju lokalnego. Członkowie LOT-u, osoby prawne umożliwiły 
nam poprzez swoje składki pełniejsze prowadzenie spraw ważnych dla 
przyszłości Spały. Pozwala to optymistycznie patrzeć na najbliższe lata. 
Proszę zauważyć, jak Spała zmieniła się na korzyść w ub. r.  Powstały nowe 
ważne dla jej rozwoju inwestycje hotelowe i gastronomiczne. Poprawiła się jej 
infrastruktura techniczna. W bieżącym roku postęp w tym względzie powinien 
być jeszcze bardziej widoczny. 
Przebudowa ul. Mościckiego (ze spowalniaczami ruchu), gazyfikacja, 
rozbudowa wodociągu, lepsze oświetlenie ulic stworzy zdecydowanie inny, 
lepszy wizerunek Spały. Po ukończeniu inwestycji w COS-ie maleńka Spała 
będzie dysponować bazą noclegową na ok. 1200 osób. Będzie to sytuować 
Spałę zdecydowanie wśród liderów bazy hotelowej w Polsce Centralnej. 

http://www.spala.pl/


Stwarza to zupełnie inne możliwości kreowania ruchu turystycznego, w tym 
sportowo rekreacyjnego, biznesowego, weekendowego i rehabilitacyjno-
leczniczego. W br. zrealizowany zostanie plan oznakowania obiektów 
turystycznych w Spale oraz oznakowanie zjazdów do Spały i Inowłodza  
z drogi Krajowej nr 8. Stale doskonalone będą informację o Spale  na stronach 
internetowych, w tym w języku angielskim. Planowana jest promocja atrakcji 
Spały i Gminy w okresie wiosennym na antenie TV Podróże. Kontynuowane 
będą cykliczne imprezy takie jak Jarmarki Antyków i Rękodzieła i wycieczki 
rowerowe. Od przyszłego sezonu zimowego należy rozpocząć promocję  
Spały jako doskonałego miejsca do uprawiania narciarstwa biegowego.  
LOT będzie nadal poszukiwał zewnętrznych źródeł finansowania swoich 
inicjatyw, w tym pochodzących ze środków unijnych. 
 
 
W br. przypada w październiku 60 rocznica śmierci Prezydenta II RP Ignacego 
Mościckiego, osoby niezwykle blisko związanej ze Spałą. LOT zwrócił się do  
Rady Gminy Inowłodz z propozycją szczególnego uczczenia pamięci tego 
wybitnego męża stanu. Zaproponowaliśmy m.in. nadanie pośmiertnie  
prof. Ignacemu Mościckiemu tytułu honorowego obywatela Gminy oraz 
wybudowanie w Spale okazjonalnego obelisku poświęconego tej postaci.  
Zwracamy się do wszystkich naszych członków i sympatyków o włączenie się 
do tych obchodów i uroczystości. 
 
 
Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale pragnie podziękować  
za owocną współpracę w ub. r. przede wszystkim Gminie Inowłódz  
z przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Cisowskim i Wójtem Cezarym 
Krawczykiem oraz Stowarzyszeniom Klubowi Miłośników Spały i STER  
a także Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz 
Polskiej Organizacji Turystycznej.  
 
 

 
 
Zarząd Lokalnej Organizacji  
Turystycznej w Spale 


