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Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji                             

Turystycznej w Spale  w 2006r. 

 

 

 
I. Sprawy organizacyjno – finansowe stowarzyszenia 

 

W 2006r. pracami LOT w Spale kierował zarząd w składzie: Michał Słoniewski, Marcin      

Kubicz, Krzysztof Dębiński. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: Marcin Sobański, 

Krzysztof Dębiński i Robert Papis. Działały też komisje: ds. pozyskiwania zewnętrznych 

środków finansowych (przew.  Jarosław Grochowski),  ds. promocji (przew.                     

Konrad Plich),  ds. koordynacji imprez kulturalno – sportowych (przew. Mariusz Sobański).  

Zarząd w 2006r. odbył 5 posiedzeń. Obsługę księgową LOT-u prowadziło 

Biuro Podatkowe „AKCEPT” z Tomaszowa Mazowieckiego. 

Na koniec roku sprawozdawczego 2006 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 10.000,40 zł składały się przede wszystkim 

składki członkowskie.  

Po stronie kosztów w wysokości 13.942,60 zł znajdowały się głównie koszty druków, 

wynajem lokalu, obsługi księgowej i bankowej oraz emisji filmu promocyjnego o Spale w TV 

Podróże. 

Rok 2006 zakończył się wynikiem ujemnym w wysokości 3.942,20 zł. 

 

 

 

II. .Sprawy programowe stowarzyszenia  

 

Przyjęty plan działania LOT w Spale na rok 2006 zakładał kontynuację dwóch podstawowych 

celów: 

 Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Spałę i okolicę  

 Zaktywizowanie lokalnego rynku turystycznego 

 

Na początku roku 2006 powstał kalendarz imprez turystycznych, sportowych i wydarzeń 

kulturalnych.  

 

Najbardziej znaną imprezą cykliczną organizowaną w Spale był w 2006r. Jarmark Antyków i 

Rękodzieła Ludowego. Można stwierdzić, że w ubr. poziom organizacji sześciu edycji 

Jarmarku stał na bardzo wysokim poziomie, za co szczególne słowa uznania należy wyrazić 



Panu Robertowi Papisowi. W każdej edycji Jarmarku uczestniczyło zawsze ponad 120 

wystawców, natomiast zwiedzających i kupujących należy liczyć w tysiące. Po dwóch latach 

organizacji Jarmarków można stwierdzić, że Spała zyskała wyjątkową, masową atrakcję 

turystyczna, która przyciąga nie tylko mieszkańców województwa łódzkiego i 

mazowieckiego. I szkoda, że Jarmark Spalski nie został dostrzeżony przez najnowsze 

wydawnictwo ROTWŁ  zatytułowane „Atrakcje turystyczne regionu łódzkiego”. Drugą, 

niezwykle istotną dla naszej społeczności lokalnej imprezą były uroczystości spalskie 

związane z 60 rocznicą śmierci i 80 rocznicą zaprzysiężenia na stanowisku Prezydenta RP  

prof. dr Ignacego Mościckiego. Wspólnie z władzami Gminy Inowłódz ufundowany został 

obelisk upamiętniający pobyty tego wybitnego Polaka w Spale. Wspólnie z Wyższą Szkołą 

Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie zorganizowaliśmy konferencję 

popularno – naukową zatytułowaną „Prezydent RP Ignacy Mościcki w Spale”. Wygłoszone 

referaty zostały opublikowane w 5 tomie Roczników Naukowych WSTiR i stanowią dla osób  

interesujących się Spałą bardzo cenny dokument. Warto nadmienić, że w wymienionej 

konferencji aktywny udział wzięli m.in. wybitni profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego;  

Panowie Andrzej Garlicki i Waldemar Baraniewski oraz stryjeczna wnuczka Prezydenta RP  

prof. dr hab. inż. Hanna Mościcka – Grzesiak i prawnuk budowniczego Pałacu Spalskiego  

mgr. inż. Andrzej Mikucki.  

Członkowie LOT-u wspierali również inne imprezy lokalne organizowane przez inne 

stowarzyszenia, takie jak Dożynki Spalskie, Hubertus Spalski czy Przegląd Orkiestr 

Strażackich. 

 

Szczególną troskę Lokalna Organizacja Turystyczna  okazywała planom zagospodarowania  

przestrzennego centrum Spały. Dzięki poparciu i pomocy ze strony władz Gminy Inowłódz 

studenci Wydziału Architektury Krajobrazu KUL pod kierownictwem Pani dr Małgorzaty 

Mileckiej opracowali szereg niezwykle interesujących koncepcji rozwiązań urbanistycznych  

naszej miejscowości. Projekty studentów KUL są obecnie przedmiotem analiz i rozważań 

samorządu Gminy, przy aktywnym udziale Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

Opracowany z inicjatywy i przy współudziale członków LOT, szczególnie Pana Mariusza 

Sobaniskiego, film o walorach turystycznych Spały i okolic został wielokrotnie wyemitowany 

na wiosnę 2006 przez TV Podróże , a jego wersja na DVD jest często prezentowana podczas 

wielu wydarzeń promocyjnych. LOT w Spale był również gospodarzem kolejnego study – 

press organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Kolejny raz 

LOT skutecznie wnioskował do Polskiej Organizacji Turystycznej o uznanie naszego 

lokalnego produktu za najlepszy produkt turystyczny w Polsce. Tym razem laureatem w 

2006r. została  trasa turystyczna w Konewce i jej twórca Pan Juliusz Szymański. Gratulując 

tego wielkiego sukcesu należy przypomnieć, że z inicjatywy LOT-u również w 2005r. 

produkt turystyczny „Skansen Rzeki Pilicy” i Pan Andrzej Kobalczyk zostali podobnymi 

laureatami. Z satysfakcją należy podkreślić zakończenie procesu oznakowania turystycznego 

Spały i umieszczenie informacji turystycznej o Gminie Inowłódz, w tym Spały na trasie 

krajowej 8 Warszawa – Katowice.  

 

W roku 2006 zakończona została największa inwestycja hotelowo – konferencyjna w Spale. 

Dzięki kolejnej inwestycji COS – OPO nasza miejscowość zyskała ponad 200 nowych miejsc 

noclegowych i nowocześnie wyposażone sale konferencyjne i gastronomiczne. Stwarza to 

nieporównywalnie lepsze warunki organizacji ogólnopolskich konferencji i kongresów. 

Każda nowa inwestycja turystyczna to nowe miejsca pracy dla ludności lokalnej i szanse 

rozwojowe. Będą one jeszcze większe jeśli wszyscy wspólnie; władze gminy, inwestorzy, 

stowarzyszenia pozarządowe i zwykli mieszkańcy będą lepiej rozumieć, że turystyka to 

szansa na lepsze życie. Szczególnie cieszy, że w naszej społeczności utworzone zostało 



kolejne stowarzyszenie, wyrosłe na bazie grup działania Lider+. Jego powstanie witamy z 

radością widząc w nim kolejnego partnera na rzecz pozytywnych przemian. O wszystkich 

doniosłych wydarzeniach turystycznych w Gminie wszechstronnie informowały lokalne 

portale internetowe www.spala.pl  i  www. spala.info.pl . I za to serdecznie dziękujemy 

Panom Konradowi Plichowi i Ireneuszowi Jóźwikowi. 

 LOT w Spale jest  organizacją pracującą wyłącznie na zasadach aktywności społecznej jej 

członków. Jedynym wynagrodzeniem jest satysfakcja ze zmian w naszym lokalnym 

otoczeniu. Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale kończąc swoją pierwszą 

kadencję składa swoim członkom serdeczne podziękowania za udział w jej działalności, 

poświęcony czas i środki, licząc na kontynuację wysiłków na rzecz rozwoju turystycznego 

Spały. Szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem władz samorządowych Gminy 

Inowłódz, Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, innych lokalnych 

organizacji pozarządowych, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalsza owocna współpracę.                     
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