
Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale w 2011 r. 

 

I. Sprawy Organizacyjno- Finansowe Stowarzyszenia. 

 

W 2011 r. pracami LOT w Spale kierował Zarząd w składzie prezes Michał Słoniewski, 

wiceprezesi: Robert Papis, Jan Kempara, Krzysztof Lechowski, Wojciech Przetakiewicz.  

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili, Zbiegniew Tomkowski (przewodniczący), Wanda Goś, 

Lucyna Zysiak, Teresa Kubacka, Marek Byczkowski. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 

8 zebrań protokołowanych, a jego przedstawiciele uczestniczyli w pracach Komitetu 

Organizacyjnego obchodów: 500-lecia Spały, Hubertusa Spalskiego i Dożynek Prezydenckich. 

W 2011 r. Sąd Rejonowy w Łodzi zatwierdził naszemu stowarzyszeniu zmiany w statucie, 

uchwalone na ostatnim Walnym Zebraniu Członków. Na koniec 2011 r. LOT w Spale liczył  

33 członków, w tym 26 osób fizycznych, 6 osób prowadzących działalność gospodarczą 

 oraz Gminę Inowłódz. Wysokość składek członkowskich w 2011 r. nie uległa zmianie i 

wynosiła dla osób fizycznych- 200,00 zł rocznie, a od osób prowadzących działalność 

gospodarczą 1000,00 zł i od samorządu lokalnego 2000 zł. Na koniec 2011 r. 5 członków nie 

uiściło składek. Zarząd przez cały okres sprawozdawczy jak co roku borykał się z problemem 

ściągalności składek członkowskich. Pomimo licznych monitów płatności składek były z 

reguły opóźnione. Zarząd nie skorzystał ze swoich uprawnień statutowych i pomimo 

opisanych sytuacji nikogo nie skreślił w 2011 r. z listy członków LOT. W 2011 r. z LOT 

wystąpiła firma Golden Chicken. Przychody z tytułu składek w 2011 r. wynosiły 12 540 zł, a w 

2010 r. było to 14 640 zł. Zarząd, aby zwiększyć te przychody na ostatnim Walnym Zebraniu 

wystąpił do członków LOT prowadzących własną działalność gospodarczą z prośbą o 

rozpatrzenie możliwości płacenia wyższej składki tj. 1000 zł rocznie. Niestety, nikt z 

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

tak jak w latach ubiegłych, że skuteczna promocja Spały wymaga solidarnych nakładów 

wszystkich podmiotów gospodarczych działających na naszym terenie w postaci płacenia 

wyższych składek członkowskich niż osoby fizyczne. Aktualnie wśród członków LOT  6 

podmiotów płaci składki w wys. 1000 zł, a 10 osób równocześnie prowadzących działalność 

gospodarczą płaci składki tylko w wys. 200 zł. Na przychody w 2011 r. oprócz składek 

członkowskich składały się jeszcze wpływy ze sprzedaży dukatów spalskich i innych pamiątek 

w wysokości 17 364 zł (w roku 2010 - 8 320 zł) oraz przychody ze sprzedaży produktów w 

wys. 25 000 zł (umowa na usługi marketingowe z Bankiem Pocztowym na Hubertusa 

Spalskiego). Aktualnie w magazynie LOT posiadamy zapasy w wys. 28 798 zł (po cenach 

zakupu). Są to głównie książki o „Wojenna Spała” i inne pamiątki. Po stronie przychodów w 

2011 r. jest kwota 104886,95 zł, a po stronie kosztów 135039,85 zł. Po stronie kosztów w 

2011 r. znajdowały się głównie wydatki związane z obchodami 500lecia Spały, Hubertusem 

Spalskim i współpracą z mediami. Bilans za 2011 r. zamknął się po stronie aktywów i 

pasywów sumą 44 771,8 zł (w 2010 r. – 40 032,43 zł i w 2009 r. – 25 296,04 zł). Strata 



finansowa stowarzyszenia w 2011 r. wynosiła 30 155,90 zł, a wynik podatkowy strata 

2 288,59 zł. Strata finansowa wynika głównie z poniesionych już wydatków przy realizacji 

programu stowarzyszenia w 2011 r., a braku wystarczających wpływów ze sprzedaży 

nagromadzonych zapasów i braku rozliczenia dotacji z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi za 

książkę „Wojenna Spała”. Ze względu na realizację programu obchodów 500lecia Spały i 

konieczność realizowania bieżącej działalności programowej Zarząd podjął decyzję o 

zaciągnięciu pożyczki od Spółki członka LOT w wys. 50 000 zł. Zarząd proponuje pokrycie 

straty z 2011 r. z zysków lat przyszłych . 

II  Główne sfery działalności stowarzyszenia w 2011 r. 

Rok 2011 był dla Spały jak i dla naszej organizacji znamienny. Był to bowiem rok 

jubileuszu 500-lecia Spały, okres bogaty w wiele doniosłych uroczystości. Wiele tych działań 

doszło do skutku dzięki inicjatywom zgłaszanym przez nasze stowarzyszenie. Najważniejszym 

wydarzeniem ubiegłego roku były obchody 500 - lecia Spały. Uroczystości związane z tą 

rocznicą zdominowały wszystkie wydarzenia jakie odbywały się na przestrzeni całego roku.                                      

1. Główne uroczystości odbyły się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 

22maja 2011 roku w  wielotysięcznym gronie oficjalnych gości, miłośników i 

sympatyków Spały. Obchody rozpoczęła msza w spalskiej kaplicy polowej. Prezydenta 

RP reprezentował minister w prezydenckiej kancelarii, przewodniczący Komitetu 

Honorowego Dariusz Młotkiewicz, obecni byli: wicewojewoda łódzka Krystyna Ozga, 

wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, członkowie rodzin 

prezydentów II RP, wiele znakomitych osobistości ze świata kultury i sportu.  

W trakcie uroczystości w Parku Pokoleń Mistrzów Sportu wręczyliśmy certyfikaty 

Honorowym Ambasadorom Spały. W gronie wyróżnionych znalazły się znakomite 

postaci - wypróbowani przyjaciele Spały, których nazwiska zamieszczamy w załączniku 

do niniejszego sprawozdania.  Koncertował na ich cześć chór z tomaszowskiego I LO.     

Leśnicy i Skansen Pilicy witali następnie uczestników jubileuszu w Domu Pamięci Walki i 

Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich. Złożono kwiaty pod pomnikami poległych 

za Ojczyznę. Otwarta została przygotowana przez Andrzeja Kobalczyka wystawa 

„Młynarze – Carowie – Prezydenci”, obrazującą różne aspekty historii Spały na 

przestrzeni pół tysiąca lat. Przypomnieliśmy działalność inżyniera i architekta - Leona 

Mikuckiego, twórcy nowoczesnej na owe czasy Spały rezydencjonalnej oraz Waleriana 

Kronenberga - twórcy Spały parkowej. Ich imionami nazwano dwie spalskie aleje. 

Okolicznościowe tablice oraz certyfikaty Honorowych Ambasadorów Spały, zostały 

wykonane przez Ceramikę Paradyż. 

           Równolegle z jubileuszowymi uroczystościami oficjalnymi toczyło się barwne i 

różnorodne widowisko. Na scenie nad stawem koncertowali dla licznej widowni artyści 

a wśród nich szczególnie gromko oklaskiwany Zespół Reprezentacyjny Wojska 

Polskiego. Robert Papis przygotował szczególny, jubileuszowy jarmark spalski, gdzie 

poczesne miejsce zajęły polskie produkty regionalne i wyroby rękodzieła. Nad Pilicą, 



obok mostu noszącego od niedawna imię gen. Tadeusza Buka, rozwinęły się w całej 

pełni atrakcje militarne. Swoją sprawnością i sprzętem imponowali kawalerzyści 

podniebni, podczas różnych pokazów i konkursu na celność lądowania ze 

spadochronem. Po drugiej stronie mostu królowały militaria historyczne z 

rekonstrukcją bitwy o Pilicę z czasów I wojny. Żołnierze carscy, pruscy i policjanci II 

Rzeczypospolitej nadawali w tym dniu Spale szczególnego kolorytu, przypominając jej 

jakże bogatą i burzliwą historię. Uroczystości rocznicowe mogły się odbyć dzięki 

wsparciu organów samorządu terytorialnego, Starostwa Powiatowego i Gminy 

Inowłódz. Urząd Marszałkowski przeznaczył kwotę 50.000 zł. na koszty organizacji 

uroczystości. Podziękowania składamy komitetowi organizacyjnemu z Panem Wójtem 

Zenonem Chojnackim na czele. 

 

2. Inicjatywy podejmowane przez nasze stowarzyszenie przyczyniają się do wzrostu 

znaczenia Spały na turystycznej mapie Polski. Spała jest fenomenem na skalę 

ogólnopolską. To tutaj przyjeżdża najwięcej turystów w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. Dzięki Spale powiat Tomaszowski jest w województwie Łódzkim na drugim 

miejscu, zaraz po Łodzi, pod względem liczby osób korzystających z noclegów.  W roku 

ubiegłym nastąpiło utrwalenia dotychczasowych dokonań, podjęliśmy również wiele 

nowych inicjatyw. Do najważniejszych należy rozpoczęcie trudnego dialogu z władzami 

Gminy Inowłódz w sprawie podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zmianę 

stosunku władz gminy w odniesieniu do inwestycji na terenie Spały. Pomijanie Spały w 

planach inwestycyjnych Gminy przez wiele lat, doprowadziło do poważnych zaniedbań 

w rozwoju infrastruktury komunalnej i społecznej naszej miejscowości. Fakt ten nie 

pozostaje bez wpływu na możliwości rozwoju Spały, która mogłaby być motorem 

rozwoju całej gminy. 

3. Jedną z ogólnopolskich imprez współorganizowanych przez Lokalną Organizację 

Turystyczną jest Hubertus Spalski oraz Spalski Festiwal Kulinarny „Oswajamy 

Dziczyznę”. W konkursach kulinarnych wystąpiły zespoły reprezentujące obiekty 

hotelarsko- gastronomiczne z całej Polski. Po raz pierwszy w ramach Festiwalu 

wystąpiły zespoły uczniowskie ze szkół gastronomicznych. Zorganizowanie tego 

wydarzenia możliwe było dzięki środkom przeznaczonym na ten cel przez Lokalną 

Organizację Turystyczną w Spale. Uzyskaliśmy w tej sprawie środki finansowe oraz 

pomoc rzeczową z Banku Pocztowego. Pomoc rzeczową i organizacyjną uzyskaliśmy od 

Hotelu Prezydent, Firmy Provincja, Lasów Państwowych, Polskiego Związku 

Łowieckiego, Hotelu Mościcki i od firmy Roberta Papisa.  W bieżącym roku Spalski 

Festiwal Kulinarny „Oswajamy Dziczyznę” odbywał się będzie w Hotelu Prezydent w 

Spale w dniach 8 i 9 września,  jako samodzielna ogólnopolska impreza. Coraz bardziej 

znaczący jest udział LOT w organizacji pierwszego dnia Hubertusa Spalskiego. 

Zorganizowaliśmy Jarmark Hubertowski, tłumnie odwiedzany przez naszych gości. Na 

scenie nie zabrakło zarówno oficjalnych gości, Honorowych Ambasadorów Spały, jak i 

zespołów folklorystycznych i zespołów grających muzykę myśliwską.  Zarząd proponuje 



aby w tym roku, o ile środki finansowe na to pozwolą, pierwszy dzień Hubertusa 

Spalskiego był organizowany przez LOT jako głównego organizatora. 

 

4. Z inicjatywy LOT powstał projekt utworzenia „Szlaku Łokietka”, który będzie stanowił 

fragment trasy historyczno-turystycznej imienia Prezydenta Ignacego Mościckiego 

łączącą Spałę z Rezerwatem Żubrów w Smardzewicach i Zalewem Sulejowskim. Projekt 

znajduje się obecnie w fazie realizacji I etapu, którego uroczyste otwarcie nastąpi w 

trakcie Festynu Świętego Krzysztofa w Tomaszówku w dniu 22 lipca 2012r. 

 

5. Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale oraz dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w 

Spale Pan Zbigniew Tomkowski, zostali uhonorowani prestiżową nagrodą „Piękniejsza 

Polska”. Nadanie tytułów i wręczenie okolicznościowych dyplomów było ważnym 

punktem uroczystości ubiegłorocznych obchodów Spalskiego Hubertusa. Lokalną 

Organizację Turystyczną w Spale kapituła wyróżniła za „konsekwentne pielęgnowanie 

historii i tradycji spalskiej rezydencji carów i prezydentów II Rzeczpospolitej oraz 

promowanie Spały jako nowoczesnego kompleksu turystyczno-sportowego”. W 

uzasadnieniu przyznania tytułu dyrektorowi Tomkowskiemu, szacowne grono członków 

kapituły podkreśliło zasługi w „stworzeniu jednego z najbardziej nowoczesnych 

ośrodków sportowych w Europie i wychowanie wielu pokoleń olimpijczyków. 

 

6.  Uroczystości związane z Dożynkami Prezydenckimi stanowią dla Spały ogromną szansę 

promocji. Jak co roku Lokalna organizacja Turystyczna wzięła udział w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu uroczystości. Członkowie LOT mogli wziąć udział w spotkaniu z 

Panem Prezydentem Rzeczypospolitej, w trakcie którego Prezes naszego 

stowarzyszenia dr Michał Słoniewski wręczył Panu Prezydentowi wydawnictwa 

dotyczące Spały oraz wydany przez LOT znaczek 500-lecia Spały. 

 

7. W ubiegłym roku ukazało się wiele wydawnictw których znaczenie dla promocji Spały i 

regionu jest nieocenione. Należy wymienić tu przede wszystkim publikacje książkowe 

„Wojenna Spała”, „Carska Spała” i „ Spała-Carska Rezydencja”.  Z okazji 500 lecia Spały, 

staraniem Hotelu Mościcki, dziennik Rzeczypospolita wydał w nakładzie 60 tysięcy 

egzemplarzy  jednodniówkę „Magiczna Spała”.  Centralny Ośrodek Sportu wydaje 

kwartalnik „ Spała Zdrowa i Sportowa”. Trasa turystyczna Bunkry Konewka wydaje 

„Gazetę Bunkrową”. Zarząd pragnie podziękować za bardzo dobrą współpracę mediom, 

a zwłaszcza Tomaszowskiemu Informatorowi Tygodniowemu oraz Dziennikowi 

Łódzkiemu. 

 

8. W minionym roku organizacja nasza przeprowadziła wiele innych cennych 

przedsięwzięć. Do najważniejszych zaliczyć należy konferencje prasowe jakie odbyły się 

4 X 2011r.  w Warszawie z udziałem 100 dziennikarzy turystycznych zrzeszonych w 

Stowarzyszeniu Globtroter, oraz w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem Marszałka 



Województwa Łódzkiego, Starosty Tomaszowskiego i Wójta Gminy Inowłódz. Delegacja 

LOT gościła w Białowieży w dniach 20-22.05.2011. Wzięliśmy również udział w 

uroczystościach nadania imienia gen. Tadeusza Buka mostowi na rzece Pilicy. Dzięki 

inicjatywie Ceramiki Paradyż doszło do spotkania z ambasadorem Rosji w Warszawie 

29.11.2011r.  Natomiast 14.12.2011 odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku 

Wojewódzkiego Panem Markiem Mazurem. 15.12.2011 w Hotelu Prezydent w Spale 

odbyło się spotkanie wigilijne naszego stowarzyszenia, w trakcie którego  

podsumowane zostały obchody 500-lecia Spały. 

III najważniejsze zadania do realizacji w 2012 r. 

1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Spały we współdziałaniu z organami 

samorządu terytorialnego, do najważniejszych zadań należy zaliczyć: 

- zagospodarowanie rzeki Gać i utworzenie parku 

- budowa parkingu wraz z przebudową ul. Hubala 

- przebudowa ul. Nadpilicznej 

- budowa ścieżki rowerowej ze Spały do Inowłodza 

- zagospodarowanie centrum Spały po likwidacji Zakładu Usług Komunalnych 

- oznakowanie gminnych atrakcji turystycznych przy szlakach komunikacyjnych 

- utworzenie certyfikowanego punktu Informacji Turystycznej. 

2.  Rozwinięcia współpracy z innymi podmiotami /Lasy Państwowe, Zespół 

Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Stowarzyszenie Dolina Pilicy, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, media/ 

3.  Podejmowanie działań na rzecz lokowania w Spale wydarzeń o charakterze 

regionalnym i ponadregionalnym 

4.  Pozyskanie  do współpracy przedsiębiorców i instytucje działające w Spale lub z nią 

związane  

5. Udział w organizacji Dożynek Prezydenckich i Hubertusa Spalskiego 

6. Stworzenie profesjonalnej strony internetowej LOT 

 


