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Sprawozdanie z działalności  Lokalnej Organizacji Turystycznej  w Spale w 

2010r. 

 

I. Sprawy Organizacyjno – Finansowe Stowarzyszenia. 

   

 W 2010r. pracami LOT w Spale kierował Zarząd w składzie  Michał Słoniewski, Robert Papis, 

Marek Byczkowski. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: Zbigniew Tomkowski( 

przewodniczący ),  Wanda Goś, Lucyna Zysiak, Teresa Kubacka. Na koniec 2010r.LOT w Spale 

liczył 39 członków, w tym 31 osób fizycznych, 7 osób prowadzących działalność gospodarczą i 

Gminę Inowłódz. Składki członkowskie od początku założenia LOT w Spale nie uległy zmianie 

i wynosiły od osób fizycznych 200zł rocznie, a od osób prowadzących działalność 

gospodarczą 1000zł i od Gminy Inowłódz 2000zł. Na koniec 2010r. 5 członków nie uiściło 

składek. Zarząd przez cały rok borykał się z problemem ściągalności składek członkowskich. 

Pomimo licznych monitów płatności składek były opóźnione. Zarząd był zmuszony do 

skreślenia , zgodnie ze statutem 1 osoby. Najlepiej płaciły składki osoby prowadzące 

działalność gospodarczą: COS- OPO w Spale , Hotel Prezydent S p z o. o , hotel Mościcki (PDK  

SA), Spa- Invest S p  z o. o, MDM S.C Karczma Spalska, Catering  Robert Papis, oraz 

Rezydencja Spalska –Jolanta i Krzysztof Dębińscy oraz Gmina Inowłódz. Przychody z tytułu 

składek w 2010r. wyniosły 14. 640zł, w 2009r.było to 13.404zł. Zarząd, aby zwiększyć te 

przychody wystąpił do członków LOT prowadzących własną działalność gospodarczą z prośbą 

o rozpatrzenie  możliwości płacenia wyższej składki jako podmiot gospodarczy. Niestety, nikt 

z adresatów tej prośby nie odpowiedział na ten apel Zarządu.  Zarząd stoi na stanowisku , że 

skuteczna promocja Spały  wymaga solidarnych nakładów wszystkich podmiotów 

gospodarczych działających na naszym terenie w postaci płacenia wyższych składek 

członkowskich. Aktualnie wśród członków LOT 7 podmiotów płaci składki w wys. 1000zł, a 11 

osób równocześnie prowadzących działalność gospodarczą płaci składki w wys. 200zł. Na 

przychody w 2011r. oprócz składek członkowskich składały się jeszcze wpływy ze sprzedaży 

dukatów spalskich i innych pamiątek ( 8. 320zł ) oraz przychody ze sprzedaży produktów 

(30.582zł).Wpływy ze sprzedaży pamiątek byłyby wyższe gdyby punkty ich sprzedaży 

rozliczały się terminowo, a LOT mógł wystawić faktury ze sprzedaży wcześniej niż w I kw. 

2011r.W chwili obecnej punkty sprzedaży są winne LOT –owi ponad 4000zł. Poziom 

sprzedaży produktów i towarów za 2010r.( 38. 902zł ) jest znacznie niższy niż w 2009r.  

(98 828zł ). Aktualnie  w magazynie LOT posiadamy zapasy  w wys. 21.296zł ( po cenach 

zakupu ).  Po stronie kosztów w 2010r. znajdowały się głównie wydatki związane z akcją 

promocyjną otwarcia Parku im. Prezydentów II Rzeczypospolitej, Hubertusem Spalskim i 

współpracą z mediami. Nieprzewidziane wyższe wydatki przeznaczone na organizację 

Hubertusa Spalskiego przyniosły ogólną stratę z działalności operacyjnej za 2010r. w wys. – 

5.132 29zł. Bilans za 2010r. zamknął się po stronie aktywów  i pasywów sumą 40. 032 43zł ( 
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w 2009- 25.296 04zł ).Ze względu na niesprzedane zapasy magazynowe i opóźnienia w 

płaceniu składek oraz koniecznością realizowania bieżącej działalności programowej Zarząd 

podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki  od Spółki członka LOT w wys. 20.000zł. Zarząd 

proponuje pokrycie straty z 2010r. z zysków lat ubiegłych tj. funduszy statutowych, które na 

koniec 2010r. wynosiły 23.212.24zł. 

II. Realizacja programu Stowarzyszenia. 

 

Działalność LOT w Spale w 2010r. koncentrowała się tradycyjnie wokół promocji Spały i 

okolic w celu lepszej rozpoznawalności jej marki oraz zwiększenia ruchu przyjazdowego do 

naszej miejscowości . Największą imprezą realizowaną przez LOT w 2010r.było w dniu 9 

sierpnia 2010r. nadanie Parkowi w Spale im. Prezydentów II Rzeczypospolitej. Warto 

podkreślić duże zaangażowanie również finansowe  Gminy Inowłódz w te wydarzenia. 

Odsłonięciu symbolicznej tablicy głównej oraz tablic biograficznych Prezydentów, RP; St. 

Wojciechowskiego i I. Mościckiego towarzyszyło liczne  i reprezentatywne grono 

zaproszonych gości m. in. prof. H. Mościcka – Grzesiak oraz wnuk St. Wojciechowskiego prof. 

M. Grabski. Imprezą towarzyszącą były obchody rocznicy  75-lecia Światowego Zlotu ZHP w 

Spale. Uczestniczył w nich przewodniczący ZHP senator RP A. Massalski. LOT zorganizował 

wspólnie z KG ZHP sesję popularno – naukową dot. tradycji i spuścizny tego wydarzenia. 

Piękny referat  w imieniu mieszkańców Spały wygłosił red. A. Kobalczyk Uroczystości 

zakończyły się posadzeniem dębu jako symbolu rocznicy Zlotu ZHP. W trakcie sesji, dzięki 

pomocy Ceramiki Paradyż wręczono część przyznanych w 2010r. przez Zarząd LOT  - u 

Certyfikatów Honorowych Ambasadorów Spały . Pełna lista nagrodzonych w 2010r wygląda 

następująco: 

1.Tadeusz Cisowski 

2.Ks. Dariusz Łosiak 

3.Maciej Kopycki 

4.Teresa Kubacka 

5.Danielle Castellani 

6.Marek Hertel 

7.Krzysztof Kijewski 

8.Andrzej Radiuk 

9.Bogdan Obrocki 

10.Ryszard Szewczyk 
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11.Jerzy Skucha 

12.Mieczysława Kopczyńska 

13.Tomasz Zimoch 

14.Włodzimierz Szaranowicz 

15.Lesław Skinder 

16.Tadeusz Olszański 

17.Jan Goch 

18.Ryszard Wolny 

19.Włodzimierz Zawadzki 

20.Piotr Stępień 

21.Jan Godlewski 

22.Krzysztof Dębiński 

23.Leszek Wysocki 

24.Tadeusz Wojnowski 

Kolejną znaczącą imprezą w Spale, która została zrealizowana w 2010r.był tradycyjny 

Hubertus Spalski. Program tej imprezy został poważnie zmieniony w 2009r.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. Zrealizowany został konkurs kulinarny pt .,,Oswajamy dziczyznę,, 

oraz festiwal tradycyjny nalewek. Wśród jury konkursu i festiwalu można było zaobserwować 

wybitnych artystów, dziennikarzy i sportowców. Nowa formuła Hubertusa Spalskiego 

pozwala mieć nadzieję na dalsze podniesienie atrakcyjności tej imprezy i trwałe wpisanie  się 

w doroczne kalendarze spalskich imprez. Wielką popularnością cieszyły się też w 2010r. 

tradycyjne imprezy jak Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego , trasa turystyczna 

Bunkry w Konewce  oraz wystawy w Skansenie Rzeki Pilicy . Wymienieni byli laureatami 

certyfikatów POT na najlepszy produkt  turystyczny w Polsce  w latach 2005- 2007. 

Przedstawiciele LOT w Spale uczestniczyli w pracach Komitetu Organizacyjnego Dożynek 

Prezydenckich. Delegacja LOT dostąpiła zaszczytnej bezpośredniej rozmowy z parą 

prezydencką i zgłosiła prośbę o objęcie Patronatem Honorowym obchodów 500-lecia Spały 

przez Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. W 2010r. pogłębiona została 

współpraca partnerska z Gminą Białowieża w zakresie rozwoju turystyki lokalnej. Dużą 

popularnością w Spale cieszył się park linowy oraz teren paintball –owy. Te inwestycje 

wzbogaciły coraz to większe możliwości różnorodnej organizacji czasu wolnego turystów 
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przybywających do Spały. Rok 2010 to kolejny rok rozwoju turystyki kajakowej  na Pilicy. 

zZarząd LOT w Spale w 2010 rozpoczął przygotowania do obchodów 500 – lecia Spały oraz 

realizacji planu wydawniczego. Efektem tego ostatniego zadania było podpisanie z Urzędem 

Marszałkowskim umowy na wydanie pozycji książkowej M i J Szymańskich pt. ,,Wojenna 

Spała,, ( w ramach małych projektów Oś 4 leader PROW 2007 – 2013. Działanie 413 

wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ) LOT wspierał inne inicjatywy wydawnicze jak np. 

Jednodniówka  COS-OPO,, Spała zdrowa i sportowa,, czy dodatek do ,,Rzeczpospolitej,, zat. ,, 

Spała – miejsce magiczne,, wydany przez Hotel Mościcki w nakładzie 60 tys. egz. 

Przedstawiciele LOT uczestniczyli w wielu audycjach radiowych m.in. Radia Łodzi, FAMA oraz 

udzielili wielu wywiadów i wypowiedzi. Niestety, wiele zadań zapisanych w planie pracy na 

2010r nie zostało wykonanych, a nawet rozpoczętych. Należą do nich m.in. prace nad 

realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Inowłódz, w tym projektu 

zagospodarowania rozlewiska rzeki Gać, prace na rzecz stworzenia Geoparku, analiza 

zasadności wystąpienia o nadanie Spale statusu uzdrowiska, działanie na rzecz 

uporządkowania zaniedbanych nieruchomości w Spale, utworzenia Centrum IT w dawnej 

Kuźni, działania na rzecz wyeliminowania przejazdu ciężkiego ruchu kołowego przez Spałę i 

respektowanie przepisów ruchu drogowego, działanie na rzecz oznakowania dróg 

dojazdowych do Spały tablicami turystycznymi, opracowanie koncepcji Spalskiego Parku 

Kultury. Można oczywiście stwierdzić, że większość z w/w zagadnień w dużej mierze zależy 

od czynników zewnętrznych: odpowiednich służb i samorządów. Musimy jednak podkreślić, 

że członkowie LOT  odpowiedzialni za te zadania wykazali jednak zbyt mało determinacji i 

konsekwencji. Dlatego przy konstruowaniu programu i planu pracy na lata 2011 – 2012 

musimy wykazać więcej realizmu i stanowczości. 

III. Najważniejsze zadania na 2011r.i kolejne lata. 

-Realizacja obchodów 500 –lecia Spały, 

-monitorowanie i analiza Regionalnych i Ogólnopolskich Programów Operacyjnych oraz 

innych funduszu 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,  

-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 IT w Spale w dawnej Kuźni, 



                                                                                                                                                  Spała 27.04.2011r. 

-kontynuowanie działań na rzecz wyeliminowania przejazdu ciężkiego ruchu kołowego przez 

Spałę i respektowania przepisów ruchu drogowego, 

-działania na rzecz oznakowania dróg dojazdowych do Spały tablicami turystycznymi, 

-popularyzacja tzw. historycznej małej architektury w Spale,  

-opracowanie koncepcji Spalskiego Parku Kultury i Wypoczynku, 

-kontynuacja projektu Honorowi Ambasadorowie Spały, 

-współpraca przy promocji produktów turystycznych nagrodzonych przez POT z powiatu 

tomaszowskiego, 

-udział LOT w realizacji kolejnej edycji  Hubertusa Spalskiego , 

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

-doskonalenie i aktualizacja serwisów www. 

-opracowanie koncepcji rozwoju turystyki rowerowej, narciarstwa biegowego i nordic  

walking. 

 

 

                                                                                                       Zarząd LOT w Spale 

 

 

 


