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Sprawozdanie  z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale  

w 2009r. 
 

I. Sprawy Organizacyjno – Finansowe Stowarzyszenia.  

W 2009r. pracami LOT w Spale kierował Zarząd w składzie  Michał Słoniewski, 

Marek Byczkowski, Paweł Czyż. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: 

Robert Papis, Krzysztof Dębiński i Teresa Kubacka. Od Walnego Zebrania 

26.03.2009r.  w zarządzie Pawła Czyża zastąpił Robert Papis, a w jego miejsce 

w Komisji Rewizyjnej wybrany został Zbigniew Tomkowski. Na koniec 2009r. 

LOT w Spale liczył w sumie 31 członków, w tym 23 osoby fizyczne i 8 osób 

prawnych. Składki członkowskie od początku założenia LOT w Spale nie uległy 

zmianie i wynosiły od osób fizycznych 200zł rocznie, a od osób prawnych 

1000zł i od Gminy Inowłódz 2000zł. Na koniec 2009r. 5 członków nie uiściło 

składek. Zgodnie  z uchwałami Walnego Zebrania członków LOT, a przede 

wszystkim zmianą statutu stowarzyszenia(działalność gospodarcza) Zarząd 

wystąpił do Sądu Rejonowego w Łodzi i uzyskał wpis do Rejestru 

Przedsiębiorców. Na przychody składały się przede wszystkim wpływy ze 

sprzedaży dukatów lokalnych oraz składki członkowskie a także wpływy ze 

sprzedaży map i pocztówek. Po stronie kosztów znajdowały się głównie wydatki 

związane z akcją promocyjną dukata lokalnego, realizację z projektu 

„Honorowych Ambasadorów Spały”,  Hubertusem Spalskim  oraz współpracą z 

mediami. Bilans za 2009r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 

25.296.04zł, a rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 

16.686.84zł. Zarząd proponuje przeznaczenie całego zysku na fundusz zapasowy 

Stowarzyszenia. 

II. Realizacja programu Stowarzyszenia.  
Działalność LOT w Spale w 2009r. koncentrowała się wokół promocji Spały i 

okolic w celu lepszej rozpoznawalności jej marki oraz zwiększania ruchu 

przyjazdowego do naszej miejscowości. Największą imprezą realizowaną  przez 

LOT była akcja promocyjna „ Dukat Lokalny”, która trwała w okresie od 1 maja 

do 9 sierpnia 2009r. LOT zlecił projekt oraz wyprodukował w Mennicy Polskiej 

S.A. 20 000 sztuk dukata 4 żubry oraz 500 sztuk dukata o wartości 40 żubrów. 

Promocji dukata lokalnego towarzyszyła szeroko zakrojona akcja reklamowo – 

informacyjna. Wydrukowano specjalne plakaty oraz ulotki, które były szeroko 

dystrybuowane na terenie całej Polski. Specjalna akcja towarzysząca miała 

miejsce przez Internet, głównie na www.spala.info.pl oraz www.spała.pl. 

Sprzedaż dukata odbywała się poprzez biuro LOT oraz 3 dodatkowe miejsca: IT 

w Spale, Skansen Rzeki Pilicy i Bunkry w Konewce. Akcja promocyjna 

rozpoczęła się podczas Centralnych Dni Olimpijczyka w Spale i Inauguracji 

2009 Jarmarku Antyków i Rękodzieła Ludowego. Dzięki bogatej oprawie, 

udziałowi wybitnych olimpijczyków, specjalnych gości, dziennikarzy 

prasowych, radiowo – telewizyjnych odbiorcami tej akcji promocyjnej były 

tysiące gości przybyłych do Spały oraz odbiorcy przekazu prasowego i radio –

telewizyjnego. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że akcja reklamowa 

Dukata Lokalnego była największą dotychczas zrealizowaną akcją promująca 

nasz teren w całej Polsce. W roku 2009 w sumie sprzedaliśmy 14 554 szt. 

Dukata 4 żubry tj. 72,7 % wyprodukowanych oraz 307 szt. Dukata 40 żubrów tj. 

61%. Środki uzyskane ze sprzedaży mogliśmy spożytkować na jeszcze 

doskonalszą promocję Spały. Uzyskane  efekty pozamaterialne akcji związane z 

realizacją podstawowego jej celu są trudne do oszacowania, ale na pewno będą 

procentować również w kolejnych latach.  W trakcie uroczystości Centralnych 

Dni Olimpijczyka, LOT w Spale przy tradycyjnej pomocy Ceramiki Paradyż 
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miał okazję nagrodzić tytułami Honorowymi Ambasadorów Spały kolejną grupę 

wybitnych osobistości. Wśród nich znaleźli się: 

1. Aleksander Ronikier 

2. Andrzej Garlicki 

3. Andrzej Mikucki 

4. Andrzej Person  

5. Elżbieta Krzesińska – Duńska 

6. Grażyna Rabsztyn 

7. Henryk Chmielewski 

8. Henryk Sozański 

9. Henryk Urbaś 

10. Jacek Wszoła 

11. Jan Mulak (pośmiertnie)  

12. Kazimierz Zimny 

13. Maciej Petruczenko 

14. Marek Jóźwik 

15. Marian Woronin 

16. Michał Fajbusiewicz 

17. Mirosław Drzewiecki 

18. Mirosława Jóźwiakowska – Bieda 

19. Tadeusz Buk 

20. Tadeusz Wróblewski 

21. Teresa Sukniewicz – Kleiber 

22. Waldemar Baszanowski 

23. Władysław Kozakiewicz 

24. Zygmunt Smalcerz 

25. Kamila Skolimowska (pośmiertnie) 

 

Kolejną znaczącą impreza w Spale, która została zrealizowana w 2009 roku był 

tradycyjny Hubertus Spalski. Program tej imprezy został poważnie zmieniony 

m.in. dzięki inicjatywie LOT w Spale. Oprócz tradycyjnych elementów 

łowieckich i jeździeckich programu Hubertus został wzbogacony o cały blok 

gastronomiczny, który w całości został przeprowadzony w Spale. Na scenie 

zrealizowany został konkurs kulinarny pt. „Oswajamy dziczyznę” oraz festiwal 

nalewek. Wśród jury konkursu i festiwalu można było zaobserwować wybitnych 

artystów, dziennikarzy i sportowców. Nowa formuła Hubertus Spalskiego, dobra 

współpraca STERU z  LOT-em. PZ Łowieckim, red. Łowca Polskiego, 

Samorządami, Polskim Związkiem Hodowców Koni pozwala mieć nadzieję na 

dalsze podniesienie atrakcyjności tej imprezy i trwałe wpisanie się w  doroczne 

kalendarze spalskich imprez. Wielką popularnością cieszyły się w 2009r. 

tradycyjne imprezy jak Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego, trasa 

turystyczna Bunkry w Konewce oraz Skansen Rzeki Pilicy – laureaci 

certyfikatów  POT  na najlepszy produkt turystyczny w Polsce w latach 2005-

2007. Niestety, bezskutecznie oprotestowywaną przez LOT w Spale koncepcja 

regionalnej selekcji zgłaszanych propozycji produktów praktycznie zamyka 

przed nami szansę nagradzania naszych nowych produktów. Tym bardziej, że 

już funkcjonujące produkty wymagają również, a raczej przede wszystkim 

zewnętrznej pomocy materialnej. Niezadowolenie z prowadzenia przez POT i 

ROT-y polityki w zakresie promocji produktów turystycznych stała się osnową 

do powołania Ogólnopolskiego Porozumienia LOT-ów. Jedną z inicjatorek tego 

Porozumienia była LOT w Spale. Formę uznania dla działalności LOT w Spale 

na forum ogólnopolskim było m. in. powierzenie funkcji wiceprezesa OP LOT 

R. Papisowi oraz zaproszenie prezesa LOT-u w Spale do Poznania na Tour 

Salon w celu wygłoszenia referatu dot. doświadczeń i osiągnięć w budowie 



turystyki lokalnej. W 2009r. pogłębiona została współpraca partnerska z Gminą 

Białowieża w zakresie rozwoju turystyki lokalnej. W maju  ub. r. podpisano w 

Spale deklarację współpracy w tym zakresie przez Wójtów Gmin Inowłódz i 

Białowieżą oraz LOT w Spale. Wspólnie z władzami Gminy Inowłódz, LOT w 

Spale stworzył ścieżkę edukacyjno-historyczną w postaci niezwykle 

interesujących tablic informacyjnych postawionych w historycznie 

najciekawszych miejscach Spały. Cieszą się one wyjątkowym zainteresowaniem 

zwiedzających i będą w br. uzupełnione o kolejne w parku im. Prezydentów II 

Rzeczypospolitej. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Doliny Pilicy w Spale 

i w jej okolicy postawiono 4 tablice informacyjne zat. „Szlaki Wodne Pilicy”. 

W Spale nie bez trudności powstał również w ub. r. z inicjatywy prywatnych 

inwestorów park linowy oraz teren paintball-owy. Te inwestycje wzbogaciły 

coraz to większe możliwości różnorodnej organizacji czasu wolnego turystów 

przybywających do Spały. Rok 2009 to kolejny rok rozwoju turystyki kajakowej 

na Pilicy. W zakresie infrastruktury w roku 2009 ruszyła przebudowa budynku 

dawnej szkoły w Spale w Stację Naukowo-Badawczą UŁ i ukończono remont 

chodnika przy ul. St. Wojciechowskiego. Nie ma żadnego postępu, pomimo 

naszych wysiłków, w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych 

przez Centrum Spały oraz uzbrojenia fotoradaru. 

  

III. Najważniejsze zadania na 2010 i kolejne lata. 
-  Przygotowanie koncepcji i realizacji obchodów 500-lecia Spały, 

- monitorowanie i analiza Regionalnych i Ogólnopolskich Programów 

Operacyjnych oraz innych funduszy pod kątem możliwości ich 

wykorzystywania dla lokalnych projektów inwestycyjnych, 

- udział LOT w pracach nad realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego 

Gminy Inowłódz, w tym projektu zagospodarowania rozlewiska rzeki Gać, 

- kontynuowanie działań na rzecz stworzenia Geoparku (Spała, Inowłódz, Zalew 

Sulejowski), 

- analiza zasadności wystąpienia o nadanie Spale statusu uzdrowiska, 

- działanie na rzecz uporządkowania zaniedbanych nieruchomości w Spale i 

Konewce, 

- podjęcie współpracy z nadleśnictwem Spała, 

- utworzenie centrum IT w Spale w dawnej Kuźni, 

- kontynuowanie działań na rzecz wyeliminowania przejazdu ciężkiego ruchu 

kołowego przez Spałę i respektowania przepisów ruchu drogowego, 

- Przygotowanie z Gminą Inowłódz uroczystości nadania imienia Prezydentów II 

Rzeczypospolitej Parkowi w Spale oraz uroczystości 75-lecia Światowego Zlotu 

ZHP w Spale (9 sierpnia),  

- działania na rzecz oznakowania dróg dojazdowy do Spały tablicami 

turystycznymi,  

- popularyzacja tzw. historycznej małej architektury w Spale,  

- opracowanie koncepcji Spalskiego Parku Kultury i Wypoczynku, 

- przeprowadzenie konkursu na godło Spały, 

- kontynuacja projektu Honorowi Ambasadorowie Spały, 

- współpraca przy promocji produktów turystycznych nagrodzonych przez POT 

z powiatu tomaszowskiego, 

- udział LOT w realizacji kolejnej edycji Hubertusa Spalskiego (październik), 

- realizacja planu wydawniczego (reprinty, pocztówki, pozycje książkowe). 

 

 

 

Zarząd LOT w Spale 


