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Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej w 

Spale w 2008r 

 

I. Sprawy Organizacyjno – Finansowe Stowarzyszenia. 
W 2008r pracami LOT w Spale kierował Zarząd wybrany na Zebraniu Srawozdawczo-

Wyborczym w dniu 12.04.2007r. W składzie Michał Słoniewski, Marek Byczkowski, Paweł 

Czyż. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: Robert Papis, Krzysztof Dębiński i Teresa 

Kubacka. Zarząd odbył 10 posiedzeń. Na koniec 2008r LOT w Spale liczył w sumie 31 

członków, w tym 23 osoby fizyczne i 8 osób prawnych. Nowymi członkami zostali Pan Jan 

Kempara, Pan Andrzej Kobalczyk, Pan Waldemar  Kwiatkowski, Pan Janusz Mostowski oraz 

TUR Sp. z o.o. (hotel Prezydent) i FHUP „Golden Chicken” (Rezydencja Spalska). Na 

przychody Stowarzyszenia w wysokości 24680,64 zł, składały się przede wszystkim składki 

członkowskie a także wpływy ze sprzedaży map i pocztówek. Po stronie kosztów w wysokości 

20368,35 zł znajdowały się głównie wydatki  związane z projektem „ Honorowych 

Ambasadorów Spały” oraz współpracą z mediami. Rok  2008r zakończył się wynikiem 

dodatnim w wysokości 4312,29 zł. 

II. Realizacja programu Stowarzyszenia. 
Lot w Spale  w 2008r nadal koncentrował się przede wszystkim na realizacji 2 podstawowych 
celów; zwiększenia liczby turystów odwiedzających Spałę i okolicę oraz zaktywizowania 
lokalnego rynku turystycznego. Największą imprezą w 2008r było otwarcie ciągu pieszo – 
rowerowego Tomaszów Mazowiecki – Spała połączonego z nadaniem  pierwszych tytułów 
Honorowych Ambasadorów Spały. Impreza odbyła się 15 czerwca 2008r i uczestniczyła w nie 
młodzież szkolna, dorośli oraz licznie przybyli goście. Nowooddana inwestycja  stworzyła 
zupełnie inne możliwości uprawiania turystyki i pozwala na bezpieczne i urokliwe pokonanie 
dystansu pomiędzy Tomaszowem a Spałą. Przy tej okazji Lokalna Organizacja Turystyczna 
wręczyła pierwszej grupie wybitnych osób związanych ze Spałą  Certyfikaty Honorowego 
Ambasadora Spały. Wśród nagrodzonych znaleźli się: 

1. Maciej Petruczenko 
2. Andrzej Mikucki 
3. Irena Szewińska 
4. Andrzej Wroński 
5. Wanda Panfil 
6. Roman Goś 
7. Jan Kempara  
8. Sławomir Nowak 
9. Robert Korzeniowski 
10. Artur Partyka 
11. Raul Lozano 
12. Zbigniew Tomkowski 
13. Wojsław Rodacki 
14. Hanna Mościcka-Grzesiak 
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15. Małgorzata Kidawa-Błońska 
16. Ryszard Szurkowski 
17. Roman Jagieliński 
18. Leszek Wysłocki 
19. Edward Skorek 
20. Mieczysław Nowicki 
21. Zbigniew Buczkowski 
22. Juliusz Szymański 
23. Andrzej Kobalczyk 
24. Bogusław Ryba 

 
Uroczystość wręczenia certyfikatów ufundowanych i wykonanych przez Ceramikę Paradyż 

miała bardzo bogatą oprawę medialną. Na podkreślenie zasługuje gest Prezesa Ceramiki 

Paradyż P. Leszka Wysockiego, który z własnych środków finansowych pokrył podróż do kraju 

z Meksyku byłej Mistrzyni Świata  w maratonie P. Wandzie Panfil, która jest rodowitą 

tomaszowianką. LOT w Spale pomagał również władzom samorządowym w organizacji 

trzech rajdów rowerowych pod nazwą „Rowerem do Spały”. Oprócz popularyzacji turystyki 

rowerowej i pieszej bardzo dynamicznie rozwijała się turystyka kajakowa na rzece Pilicy. 

Dzięki wsparciu samorządu powiatowego i  Stowarzyszeniu Dolina Pilicy oznakowany został 

szlak wodny, utworzone zostały miejsca postojowe. Rozbudowany został rynek wypożyczalni 

sprzętu wodnego, w tym pierwszy punkt w Spale. Wielką popularnością cieszyły się 

tradycyjnie Jarmarki Antyków i Rękodzieła Ludowego oraz trasa turystyczna „Bunkry w 

Konewce”, która oprócz ekspozycji stałej przyciągała turystów również wystawami 

okresowymi. Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale wspierała również inne imprezy 

cykliczne organizowane w Spale takie jak Hubertus Spalski i Dożynki Spalskie. LOT w Spale 

wspierał również organizację STER w celu otrzymania certyfikatu POT dla Hubertusa 

Spalskiego  za najlepszy produkt turystyczny 2008r. Jednakże pozamerytoryczne działania  

kierownictwa Regionalnej Organizacji Turystycznej woj. Łodzkiego uniemożliwiły dotarcie 

naszego projektu na szczebel ogólnopolski. LOT w Spale wielokrotnie zapraszał na różnego 

rodzaju wydarzenia i uroczystości do Spały przedstawicieli mediów, a przede wszystkim 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych „ Globtrotera”.  Dla ponad 100 członków tego 

Stowarzyszenia dokonaliśmy również prezentacji walorów turystycznych Spały i okolic w 

Warszawie w dniu 7 maja 2008r. W efekcie tych spotkań  w prasie ukazało się wiele 

artykułów i reportaży ze spalskich imprez. Na bieżąco o spalskich wydarzeniach 

informowaliśmy na  stronach www.spala.pl  i www.spala.info.pl. Wielokrotnie nasi 

przedstawiciele byli gośćmi audycji red. W. Rodackiego w Radio Łódź. LOT udzielił też 

pomocy Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza przy organizacji 

międzynarodowej konferencji naukowej zat. „ Gastronomia jako regionalny produkt 

turystyczny”, która odbyła się w Spale w marcu 2008r. Dzięki niej do Spały oprócz wybitnych 

naukowców przybyło wielu mistrzów gastronomicznych takich np. jak dr Grzegorz Rusak, 

Kevin Aiston, Carlos Gonzales Tejera. LOT w Spale razem z Gminą Inowłódz nawiązał kontakt 

z władzami Gminy Białowieża i hotelem Żubrówka, których przedstawiciele byli gośćmi 

http://www.spala.pl/
http://www.spala.info.pl/


  Spała 26.03.2009r 

3 

 

podczas Inauguracji Ścieżki Rowerowej.  W sierpniu ubiegłego roku delegacja LOT w Spale 

mogła zapoznać się z warunkami rozwoju turystyki w Białowieży. Jesteśmy przekonani, że 

rozpoczęta współpraca zaowocuje dobrymi wynikami w przyszłości. Rok 2008 to także 

ukończenie dwóch innych ważnych inwestycji dla Spały: przebudowy drogi 48 i rewaloryzacji  

zabytkowego parku. Ich ukończenie zmieniło w sposób zasadniczy wygląd centrum naszej 

miejscowości. Nadal jednak powinniśmy domagać się ograniczenia ruchu tranzytowego  

ciężkich samochodów przez centrum Spały! Dzięki naszemu wystąpieniu do władz Gminy 

Spała zyskała w okresie Świąt Bożego Narodzenia nową iluminację. Niestety, nasze 

wystąpienie do Prezesa R.M. w sprawie przerwania dalszej dewastacji ośrodka w Konewce 

nie przyniosło żadnego  efektu. LOT w Spale przekazał wójtowi Gminy Inowłódz 

przedwojenną płaskorzeźbę popiersia Prezydenta RP I. Mościckiego z prośbą o jej 

umieszczenie na Jego pomniku w Spale. LOT w Spale w ramach projektu „ Turystyka Wspólna 

Sprawa” na trzech szkoleniach; barmańskim, kelnerskim i menadżerskim  przeszkolił w 2008r 

ok. 50 pracowników spalskich obiektów hotelowych i gastronomicznych. 
 

III. Najważniejsze zadania na 2009r i kolejne lata. 
 

- monitorowanie i analiza Regionalnych i Ogólnopolskich Programów Operacyjnych oraz 
innych funduszy pod kątem możliwości ich wykorzystania dla lokalnych projektów 
inwestycyjnych, 

-udział LOT w pracach nad realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Inowłódz, w 
tym projektu zagospodarowania rozlewiska rzeki Gać 

-utworzenie turystycznego szlaku historyczno-edukacyjnego w Spale wraz z tablicami 
informacyjnymi 

-podjęcie działań na rzecz opracowania Planu Miejscowego dla Spały 

-analiza zasadności wystąpienia o nadanie Spale statusu  uzdrowiska 

-utworzenie centralnego parkingu dla samochodów osobowych w Spale 

-działanie na rzecz uporządkowania zaniedbanych  nieruchomości w Spale i Konewce 

-podjęcie współpracy z Nadleśnictwem Spała i Spalskim Parkiem Krajobrazowym 

-utworzenie  centrum IT w Spale w dawnej  Kuźni 

-działanie    na  rzecz wyeliminowania    przejazdu   ciężkiego ruchu  kołowego  przez   Spałę   
i respektowanie przepisów ruchu drogowego 
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-występowanie  o dobre oznakowanie dróg dojazdowych do Spały 

-popularyzacja  tzw. historycznej małej  architektury w Spale 

-opracowanie koncepcji Spalskiego Parku Kultury i Wypoczynku 

-przeprowadzenie konkursu na godło Spały 

-uruchomienie okresowe pociągu Tomaszów – Spała 

-akcja promocyjna Dukata Lokalnego w Spale (konferencje prasowe, piknik stowarzyszenia 
dziennikarzy turystycznych itp.) 

 

-kontynuacja projektu Honorowi Ambasadorowie Spały 

-współpraca przy promocji  Produktów Turystycznych nagrodzonych przez POT z powiatu 
tomaszowskiego 

-włączenie się LOT do realizacji projektu Hubertusa Spalskiego 

  

 

 

 

 

 

   Zarząd  
Lokalnej Organizacji 

Turystycznej w Spale 


