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                     Spała,20.03.2008 rok 

 

 

 

               Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale w 2007 r. 

 

I. Sprawy organizacyjno-finansowe Stowarzyszenia. 

  

 W 2007r. pracami  LOT w Spale kierował Zarząd wybrany na Zebraniu  

Sprawozdawczo - Wyboczym w dniu 12.04.2007 r. W składzie: Michał Słoniewski, Marek 

Byczkowski, Paweł Czyż. W skład komisji Rewizyjnej wchodzili: Robert Papis, Krzysztof 

Dębiński i Teresa Kubacka. Zarząd powołał Ireneusza Jóźwika na rzecznika prasowego LOT w 

Spale. Zarząd odbył  14  posiedzeń. Na koniec 2007 r. LOT w Spale liczył w sumie 30        

członków, w tym 24  osoby fizyczne i 6 osób prawnych. Na przychody stowarzyszenia w 

wysokości 18313,61 zł., składały się przede wszystkim składki członkowskie a także dotacje z 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz starostwa powiatowego w Tomaszowie 

Mazowieckim i Polskiej Organizacji Turystycznej. Po stronie kosztów w wysokości 20838,55             

znajdowały się głównie wydatki związane z projektem ,, Przez lasy  nad Pilicą- pieszo i 

rowerem’’, oraz  study- press.,, Media wśród nas- Dolina Pilicy 2007’’. Rok 2007 zakończył się 

stratą w wysokości – 2335,45 zł. 

 

II. Realizacje programu stowarzyszenia . 

 LOT  w Spale w 2007r.koncentrował się przede wszystkim na realizacji 2 podstawowych 

celów; zwiększania liczby turystów odwiedzających Spałę i okolicę oraz  zaktywizowania 

lokalnego rynku turystycznego. Największą imprezą cykliczną był Spalski Jarmark Antyków  i 

Rękodzieła Ludowego, który dzięki swojej atrakcyjności i liczbie odwiedzających został 

nagrodzony przez Polską  Organizację  Turystyczną certyfikatem jednego z 16 najlepszych 

produktów turystycznych w Polsce. Jest to 3 z rzędu tak bardzo prestiżowy certyfikat osiągnięty 

przez organizatorów z powiatu tomaszowskiego na wniosek LOT w Spale. Szczególne słowa 

uznania i szacunku za wykonaną pracę należą się Andrzejowi Kobalczykowi, Juliuszowi 

Szymańskiemu i Robertowi Papisowi. 

 LOT w Spale w 2007 r. wygrał konkurs przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe w 

Tomaszowie Mazowieckim na organizację kolejnego study-press, który odbył się w Spale w 

dniach 9-10.06.2007 r. Uczestniczyło w nim 20 dziennikarzy oraz znany aktor Zbigniew 

Buczkowski. Program pobytu dziennikarzy, w tym niezwykle atrakcyjny spływ kajakowy został 

bardzo wysoko oceniony , czego dowodem były liczne publikacje i artykuły, które ukazały się na 

łamach prasy po zakończeniu study-pressu. Nasi przedstawiciele byli częstymi gośćmi audycji 

radiowych prowadzonych przez red.W.Rodackiego w Radiu Łodzi. LOT w  Spale z inicjatywy 

Marcina  Kubicza uzyskał wsparcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację 

projektu, który polegał  na zorganizowaniu  w okresie od 1 maja do 30 września 2007r. 

turystycznej imprezy pn.,, Przez lasy nad Pilicą- pieszo i rowerem’’, realizowanej cyklicznie w 

drugą niedzielę miesiąca w postaci plenerowych warsztatów w grupach na rowerach. Warsztaty 

miały charakter wycieczek edukacyjno-poznawczych mających w programie różne formy zabaw i 

konkursów z nagrodami.Warsztaty prowadzili kwalifikowani instruktorzy turystyki Grzegorz 

Socha i Mariusz Sobański. Wycieczki rozpoczynały się w centrum Spały skąd uczestnicy 

wyruszali na liczące  35-55 km trasy, szlakami  rowerowymi, w dużym stopniu w oparciu o mapę 

turystyczną,, Lasy nad Pilicą’’, wydaną przez LOT w Spale. Odbyło się 5 imprez podstawowych 

oraz impreza kończąca cykl w dniu 7 października zakończona rozdaniem nagród i upominków 

oraz spotkaniem integracyjnym przy ognisku. Ponadto w kulminacyjnym okresie lata odbyła się 

impreza pn.,, Z kompasem przez las” ,która odbyła się w dniach 28-29 lipca i miała charakter  

rajdu pieszo- rowerowego na dystansie 100 km. Zakończenie rajdów nastąpiło w Inowłodzu a 

podsumowanie miało miejsce podczas festynu ,, Dni Gminy Inowłódz”. W poszczególnych 

imprezach Projektu przeciętnie uczestniczyło 30-50 osób.  
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W 2007 r. nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania i  liczby uczestników wycieczkami 

pieszymi, rowerowymi i kajakowymi. Szczególnie te ostatnie stały się modne i popularne, również 

dzięki usunięciu przeszkód pod mostem kolejowym w Tomaszowie i szerszej ofercie 

wypożyczania kajaków przez wyspecjalizowane firmy. 

LOT  w Spale współpracował na bieżąco z właścicielami portali internetowych: 

Ireneuszem Józwikiem i Konradem Plichem. Dzięki tej współpracy turyści zainteresowani 

atrakcjami Spały otrzymywali stałą i bieżącą informację o najważniejszych wydarzeniach 

turystycznych. Współpracowaliśmy również ze Stowarzyszeniem Dolina Pilicy powstałym z 

programu Lider + oraz Regionalną  Organizacją Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz 

Stowarzyszeniem STER m.in. przy organizacji Hubertusa Spalskiego. 

 Wiele miejsca w działalności LOT w Spale zajmowała problematyka przebudowy  

infrastruktury technicznej naszej miejscowości. W tym względzie nasi przedstawiciele 

uczestniczyli w spotkaniach dotyczących modernizacji drogi 48 oraz projektu zagospodarowania  

Centrum Spały opracowanej przez grupę studentów Wydziału Architektury Krajobrazu KUL pod 

kierownictwem  dr Małgorzaty Mileckiej. Pomimo aktywności naszych przedstawicieli postęp 

prac w tym względzie był niezadowalający. Niestety, większość naszych uwag i propozycji do 

projektu przebudowywanej drogi zastały odrzucone przez Dyrekcję Generalną ZDK i A/O. Łódź. 

Jedynym sukcesem było zadeklarowanie postawienia konstrukcji fotoradarów ( co już wykonano) i 

ich uzbrojenia na koszt Urzędu Gminy w Inowłodzu. Nasze liczne wystąpienia o wyegzekwowanie 

ograniczenia prędkości oraz wyeliminowania przejazdów najcięższych samochodów przez 

Centrum Spały zostało zignorowane przez stosowne instytucje. Jedynie Wojewódzki Konserwator 

Zabytków jednoznacznie wyraził pisemne poparcie dla naszych starań. Opierając się na tym 

stanowisku będziemy nadal domagać się wyłączenia z ruchu przez Centrum Spały najcięższych 

TIR-ów. Najważniejsza  inwestycja dla Spały jaką jest modernizacja drogi 48 nie została pomimo 

deklaracji, rozpoczęta w 2007r.  Niestety nie jest ona też pewna w 2008r. ze względu na błędy 

proceduralne popełnione przy ogłoszeniu przetargu przez inwestora! Również druga co do 

ważności inwestycja modernizacji parku w Spale  została przeniesiona na 2008r. Niestety, 

wszystko wskazuje na to, że obie te inwestycje nie będą ze sobą skoordynowane i nie będą 

przeprowadzone w jednym czasie. Dla podmiotów gastronomiczno-hotelowych i mieszkańców  

Spały  poprawne skoordynowanie tych inwestycji oraz opracowanie spójnego harmonogramu prac 

jest podstawową kwestia, tak aby uciążliwości dla turystów i mieszkańców zostały sprowadzone 

do możliwego minimum. Liczne spotkania prezentacje, dyskusje, wnioski dotyczące projektu 

zagospodarowania Spały opracowane przez zespół dr M. Mileckiej jak dotąd pozostają w sferze 

planistycznej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że powinny zostać przeniesione w sferę 

realizacyjną nawet jeśli miała by ona trwać wiele lat. Tegoroczny budżet Gminy w najmniejszym 

nawet stopniu nie uwzględnia propozycji zawartych w opracowaniu dr M. Mileckiej. A Spała nie 

tylko jest wizytówką Gminy, ale również dostarczycielem poważnych środków do jej budżetu. 

Podatek lokalny od prowadzonej działalności gospodarczej oraz opłaty miejscowe(klimatyczne) 

powinny w znacznym stopniu być przeznaczone na promocję turystyczną Gminy, w tym przede 

wszystkim Spały. Cieszy, że stale wzrastają wpływy z opłaty miejscowej w Gminie od 13.878 zł. 

w 2005 r. do 52.877 zł. w 2007r. Natomiast  ściągalność i rzetelna sprawozdawczość przedmiotów 

powinna być jeszcze wyższa. W tym względzie LOT w Spale stale deklaruje pomoc dla Gminy 

Inowłódz. Nie można jednak pominąć faktu, że wielu turystów płacąc neguje równocześnie 

zasadność opłaty miejscowej, gdyż hałas i spaliny ciężkiego transportu przejeżdżającego przez 

Spałę, kłócą się z ideą opłaty klimatycznej. Trudno się i z taką tezą również nie zgodzić.                                                                  

Opóźnieniu ulegają duże inne istotne inwestycje w Spale; gazyfikacji oraz  dokończenia instalacji  

wodociągowej. O ile gazyfikacja zależy  od tempa prac Mazowieckiej Spółki Gazowniczej to 

dokończenie inwestycji wodociągowej leży wyłącznie w gestii władz Gminy Inowłódz. 

Oczekujemy skutecznych i szybkich decyzji w tym względzie. 
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Z przykrością należy też odnotować, że Spała nie znalazła się wśród miejsc zgłoszonych do 

przyjęcia drużyn i gości Euro 2012. Trudno nam określić instytucje za to odpowiedzialne, ale ten 

fakt spotęgowany został zgłoszeniem innych miast woj. łódzkiego jak Bełchatów i Uniejów. 

Jesteśmy przekonani że Spała nie tylko zasługiwała swoją historią na takie zgłoszenie , ale tym 

bardziej  dysponuje i mogłaby dysponować odpowiednim potencjałem hotelowo-gastronomicznym 

i sportowym ! 

Na tle tej sytuacji należy krytycznie ocenić również poziom ubiegania się i tym samym 

korzystania z dobrodziejstw płynących z przynależności do Unii Europejskiej. Cały nasz region 

tomaszowski, niestety nie należy do liderów w pozyskaniu środków europejskich  na swoją 

infrastrukturę. Obniża to oczywiście jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną na tle innych 

regionów województwa łódzkiego. 

 

III. Najważniejsze zadania na 2008 rok i kolejne lata. 

  

        Zdaniem zarządu LOT w  Spale należą do nich następujące sprawy: 

1. Przystąpienie wraz z władzami Gminy Inowłódz do opracowania strategicznego programu 

rozwoju Spały, uwzględniającego projekt zespołu dr M. Mileckiej  zagospodarowania Centrum 

oraz utworzenia w przyszłości Spalskiego Parku Kulturowego. 

2. Stworzenie ze Spały miejsca pielęgnowania tradycji i historii prezydentur II Rzeczypospolitej: 

St. Wojciechowskiego i I. Mościckiego. Zbadanie, możliwości utworzenia stałej wystawy 

poświęconej historii Spały w pomieszczeniach Domu Leśnika i Drzewiarza.. 

3. Rozpoczęcie współpracy Spały i Białowieży - miejscowości o podobnych tradycjach i 

warunkach przyrodniczych. Należy zbadać możliwości skorzystania ze środków działania 6.4. 

,,Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” w  ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. 

4. Przeprowadzenie analizy możliwości skorzystania ze  środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wystąpienie do wójta Gminy Inowłódz o odpowiednie 

wzmocnienia kadrowe jednostki urzędu odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków unijnych. 

5. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia w Spale punktu Informacji Turystycznej jako 

ważnego ogniwa Wojewódzkiego Systemu Informacji Turystycznej. 

6. Monitorowanie i wystąpienie do władz o szybką i skuteczną poprawę infrastruktury technicznej 

Spały - gazyfikacja, wodociąg, rewitalizacja parku, ciągi komunikacyjne, w tym piesze oraz 

uporządkowanie spraw dotyczących dbałości o czystość miejscowości (segregacja śmieci, 

zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych w śmietniki publiczne itp.) 

7. Podejmowanie dalszych działań zmierzających do całkowitego wyeliminowania transportu 

ciężkiego z Centrum Spały. 

8. Kontynuacja działań zmierzających do lepszego oznakowania dróg dojazdowych do Spały, w 

tym tablic reklamujących atrakcje turystyczne. 

9. Wystąpienie do władz Inowłodza  o podjęcie działań chroniących istniejące jeszcze tablice 

nagrobkowe na Cmentarzu Żydowskim i zdopingowanie władz Uniwersytetu Łódzkiego do 

utworzenia  placówki dydaktyczno-naukowej w budynku dawnej szkoły w Spale. 

10. Uczestnictwo LOT  w uroczystości otwarcia ścieżki rowerowej w dn. 15.06.2008 rok z 

oficjalnym wręczeniem tytułu Honorowego Ambasadora Spały wybitnym osobistościom życia 

publicznego i sportowego. 

                                        

   

    

       Zarząd LOT w Spale. 

 


