
Sprawozdanie  z  działalności   Lokalnej  Organizacji  Turystycznej  w  Spale  w    2013 roku 

I  Sprawy Organizacyjno-Finansowe   Stowarzyszenia   

W  2013 r. od 25 kwietnia tj. Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  Członków  do   

31 grudnia 2013 r. Stowarzyszeniem  kierował nowowybrany  Zarząd w składzie : Michał  

Słoniewski, Robert Papis , Wojciech Przetakiewicz. Zarząd  w okresie  sprawozdawczym  

odbył 5 protokółowanych zebrań. W skład Komisji  Rewizyjnej w tym  okresie  wchodzili : 

Bartosz Tomkowski, Lucyna Zysiak ,  Konrad Plich.  Zarząd  powołał również  swoich 

pełnomocników :  

Michała  Fajbusiewicza, jako  rzecznika prasowego , Jacka Kowalewskiego pełnomocnika ds.  

uzgodnienia  oznakowania turystycznego ,  Konrada Plicha  pełnomocnika ds. współpracy ze 

społecznością  lokalną , Roberta  Papisa  pełnomocnika d/s   koordynacji  imprez kulturalnych 

i  sportowych. 

Na 31 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie liczyło w sumie 41  członków  , w tym 30 osób 

fizycznych i 5  podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą oraz Starostwo 

Powiatowe w Tomaszowie Maz. i Gmina Inowłódz. Ponadto  Stowarzyszenie posiada  4 

członków honorowych / Zbigniew Buczkowski, Piotr Gruszka, Artur Partyka, Woisław  

Rodacki/. 

Składka dla członków- osób fizycznych   wynosi 200 zł rocznie , dla  prowadzących  

działalność  gospodarczą  -  1000zł , a dla samorządów 2000 zł. Składki te  zostały uchwalone 

w  2005 r. i pozostają do dzisiejszego dnia  bez zmian. Przychody z tytułu składek w 2013r. 

wynosiły 16 534,29 zł / w 2012 r. – 16 833,90 zł/.W  związku z trwałym uchylaniem się od 

płacenia składek przez niektórych członków  Zarząd  na podstawie  statutu i  specjalnej  

uchwały Walnego Zebrania  Członków podjął  12 września 2013 r. decyzję o skreśleniu  4 

członków z listy członków stowarzyszenia. Oprócz  przychodów  ze składek członkowskich  

stowarzyszenie  w 2013 r. wygenerowało kwotę 6012,96 zł z tytułu przychodów od  

sprzedaży towarów i materiałów / książki , dukaty spalskie i inne pamiątki/. W 2012 r. była to 

kwota 9550 zł. Stowarzyszenie  aktualnie posiada jeszcze w  magazynie towary  na kwotę 

25 910,88 zł/ w 2012r. – 26 709,15 zł/. Po stronie przychodów  w 2013 r. jest kwota  

70 104,64 zł / w 2012 r.  -75 041,78 zł / , a po stronie kosztów 67 286,81 / w 2012 r. – 

47 450,22 zł/. Przychodami  Stowarzyszenia były środki uzyskane  m.in. z  umów z Bankiem 

Pocztowym S.A. , SGTiR w Warszawie , Polska Organizacja Turystyczna .Kosztami  były 

głównie wydatki związane z  organizacją Hubertusa Spalskiego , konferencji  naukowej, 

współpracy  z mediami i koszty administracyjno-biurowe .Bilans  za 2013 r. zamknął się  po 

stronie  aktywów i pasywów sumą 34 345,49 zł /w 2012 r. – 39 307,83 zł/.Wynik  finansowy 

Stowarzyszenia za 2013 r. był dodatni i wyniósł 2817,96 zł brutto / 2524,96 zł netto/.  Z 

zaciągnietej  pożyczki w 2011 r.  w wysokości 50 000 zł na realizację programu  obchodów 

500-lecia Spały pozostało jeszcze do spłacenia 10 000 zł. Zarząd  proponuje  cały zysk netto w 

wysokości 2524,96 zł przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych. 



II  Działalność programowa Stowarzyszenia w 2013 r. 

Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale , która powstała w 2004 r. była pierwszą 

organizacją tego typu na terenie województwa łódzkiego. Również dzisiaj jest jedną z kilku  

rzeczywiście działających LOT-ów na terenie ziemi łódzkiej. X- lecie naszej organizacji 

przypadające na 2014 r.  upoważnia do przedstawienia  krótkiego  bilansu dokonań w 

zakresie  turystyki  i spraw  społecznych  środowiska lokalnego. Warto przypomnieć 

najważniejsze podejmowane działania  z zaznaczeniem , że wiele z nich przeprowadzono 

wspólnie  z innymi organizacjami i samorządami. 

Rok  2005 

-Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez LOT w Spale  

-Nawiązanie kontaktu z inż.A.Mikuckim, prawnukiem budowniczego  Rezydencji Spalskiej 

-Zainaugurowanie Jarmarku Antyków i Rękodzieła Ludowego 

-Organizacja wycieczek rowerowych w ramach akcji „Rowerowa Spała” 

-Wsparcie finansowe Festiwalu Muzyki Klasycznej w Inowłodzu 

-Na wniosek LOT  w  Spale  Skansen Rzeki  Pilicy otrzymał tytuł Najlepszego Produktu 

Turystycznego roku 2005. 

-Nawiązanie  współpracy  ze  środowiskiem  dziennikarskim w ramach „ Media wśród nas – 

Dolina Pilicy 2005 „ , ukazanie się reportaży o Spale w TVP , Toya i  Radio  Łodzi. Utworzenie 

podstrony LOT na  www.spala.pl .Wyprodukowanie  filmu  promocyjno -turystycznego o 

Spale emitowanego w TV Podróże. 

-Postawienie tablicy atrakcji turystycznych Spały i Inowłodza przy ul. J.Mościckiego. 

Rok  2006  

-Organizacja uroczystości 60-lecia rocznicy śmierci i 80 rocznicy zaprzysiężenia  Ignacego  

Mościckiego jako prezydenta RP , odsłonięcie pomnika przy ul.Mościckiego , zaproszenie do 

Spały stryjecznej wnuczki prezydenta pani prof.,dr hab.inż. Hanny Mościckiej- Grzesiak , 

przeprowadzenie  Konferencji w Spale  zat.”Prezydent RP Ignacy Mościcki w Spale” i  

wydanie drukiem materiałów z tej  Konferencji .  

-Włączenie się LOT w Spale do pracy  Komitetów  Organizacyjnych Dożynek Prezydenckich i 

Hubertusa Spalskiego 

-Nawiązanie  współpracy  z katedrą Architektury Krajobrazu  KUL w Lublinie.Pomoc LOT w 

Spale  w opracowaniu przez studentów KUL koncepcji i projektów rozwiązań  

architektoniczno-przestrzennych centrum  Spały. 

http://www.spala.pl/


-Na  wniosek  LOT w Spale  „Trasa Turystyczna – Bunkry w Konewce” otrzymała  tytuł 

Najlepszego Produktu  Turystycznego w Polsce w 2006 r. 

-Pomoc LOT  w  Spale  w  utworzeniu grup  działania   Lider+ , przekształconych następnie w 

stowarzyszenie  „Dolina  Pilicy „ 

Rok 2007 

-zorganizowanie wspólnie z POT i WSTiR konferencji naukowej zat. „Regionalne i lokalne 

organizacje turystyczne jako czynnik  aktywizacji  i integracji społeczności lokalnych wokół 

turystyki”. 

- Na wniosek LOT  w Spale  Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego został przez POT  

uznanay za  najlepszy Produkt Turystyczny w Polsce w 2007 r. 

-LOT w Spale  zrealizował na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.  kolejną 

edycję „Media wśród  nas – Dolina Pilicy 2007 „  dla dziennikarzy  turystycznych. 

-LOT  w  Spale zrealizował projekt „ Przez lasy nad Pilicę – pieszo i rowerem”. Dla tych 

potrzeb LOT  w  Spale  opracował  i  wydał  mapę „ Lasy nad Pilicą” oraz   zorganizował  

imprezę  „ Z kompasem przez las” – rajd pieszo-rowerowy na dystansie 100 km. 

- Działania LOT  w Spale  na rzecz  modernizacji drogi 48 i spowolnienie ciężkiego transportu  

kołowego przez centrum  Spały. 

-Rozmowy LOT  w Spale  w  Mazowieckiej  Spółce  Gazowej  w  zakresie gazyfikacji Spały. 

 

 

Rok  2008 

-Otwarcie w czerwcu 2008  ścieżki  pieszo-rowerowej  Tomaszów Maz .- Spała. 

-Wręczenie pierwszych  24  Certyfikatów  Honorowych  Ambasadorów  Spały  za  szczególne 

zasługi  poniesione dla  Spały. Do  dzisiaj  wręczono ich  ponad 130 . Głównymi 

uhonorowanymi są   znani sportowcy , trenerzy , działacze  sportowi  i  samorządowi , 

naukowcy , dziennikarze  i komentatorzy sportowi. Patronem tej  akcji  jest  Ceramika  

Paradyż. 

-Rozwój turystyki rowerowej  i kajakowej .Oznakowanie  szlaków  wodnych  oraz  miejsc 

postojowych na Pilicy   , ze środków  Stowarzyszenia „  Dolina  Pilicy” . 

Rozwój wypożyczalni sprzętu wodnego i  firm  odsługujących turystykę kajakową. 

-Doroczne wspieranie  przez LOT w Spale  całorocznych  imprez takich  jak  Dożynki 

Prezydenckie i  Hubertus  Spalski. 



- Nawiązanie  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Dziennikarzy Turystycznych  „Globtroter”. 

Organizowanie cyklicznych konferencji prasowych w Warszawie. 

-LOT   Spale  wspólnie z  WSTiR był  organizatorem konferencji  naukowej   zat. „Gastronomia 

jako regionalny  produkt turystyczny „ 

- Wystąpienie  do  Prezesa  Rady Ministrów  o przerwanie  dewastacji  ośrodka  

wypoczynkowego  w  Konewce. 

- Przeprowadzenie przez  LOT w Spale  w ramach  projektu „Turystyka  wspólna  sprawa” 

szkoleń  barmańskich, kelnerskich i menadżerskich. Przeszkolonych  zostało ponad 50 

pracowników  spalskich obiektów gastronomicznych i noclegowych. 

Rok  2009 

-Promocja  Spały poprzez  akcję „ Dukat Spalski”.Wyprodukowanie  przez  LOT w Spale 20 

tys. egzemplarzy  dukata  4 Żubry 

Przeprowadzenie szerokiej  akcji  promocyjno-reklamowej  w PR  i TV. 

-Podpisanie  deklaracji o  współpracy z Gminą  Białowierza i Gminą  Inowłódz w zakresie 

turystyki 

- Oddanie  do  użytku ścieżki  edukacyjno – historycznej  w Spale w postaci  

okolicznościowych tablic z wielojęzycznym tekstem. 

-Utworzenie  parku  linowego. 

 

Rok  2010 

-Uroczyste nadanie  imienia Prezydentów II  RP  parkowi  w  Spale. 

-Zorganizowanie  obchodów 75  rocznicy  Zlotu   ZHP  oraz sesji  popularno—naukowej. 

Wydanie  gazety   „Spała  miejsce  magiczne „  w 60 tys. egz. jako dodatku do 

„Rzeczpospolitej” 

 

-Popularyzacja  historycznej  architektury   drewnianej  w Spale. 

 Rok 2011    

- Organizacja 500-lecia  Spały  pod  patronatem   Prezydenta  RP . 

-Wydanie  książek „Wojenna  Spała” ,  „Carska Spała” , „ Spała-carska rezydencja” 



-Zorganizowanie  wystawy  Młynarze – Carowie- Prezydenci . 

- Ustawienie 2 głazów L.Mikuckiego i  W.Kronenberga .Nadanie  mostowi imienia gen. 

Tadeusza Buka. Rekonstrukcja  historycznej  Bitwy o  Pilicę. 

-Nagrodzenie w Plebiscycie „Piękniejsza Polska”  Z.Tomkowskiego „ za stworzenie  jednego z 

najnowocześniejszych   ośrodków sportowych w  Europie „  oraz  LOT w Spale” za  

konsekwentne pielęgnowanie  historii i tradycji spalskiej rezydencji carskiej  i prezydenckiej 

oraz  promowanie  Spały jako  nowoczesnego  kompleksu  turystyczno-sportowego”.  

Rok 2012 

-Podpisanie  z  Uniwersytetem  Przyrodniczym  w  Lublinie  poruzumienia o współpracy w 

zakresie  organizacji  warsztatów , plenerów i konferencji  naukowych. 

-Nawiązanie  współpracy  z Instytutem  Miast i  Geografii Turystyki Uniwersytetu  Łódzkiego 

w zakresie badań nad funkcją turystyczną Spały. 

-Wydanie  książki  „Prezydencka  Spała” 

-Organizacja  pleneru malarskiego dla  studentów  Uniwesytetu  Przyrodniczego  w  Lublinie. 

Rok 2013  

-Przygotowania  do obchodów X-lecia  LOT  w  Spale 

- Zorganizowanie  wspólnie z Uniwersytetem  Przyrodniczym  w  Lublinie  międzynarodowej  

konferencji  naukowej  „ Kulturowa  i  cywilizacyjna  tożsamość  Polaków”. 

-Wydanie  płyty CD  zat. „ Spacer po prezydenckiej  Spale” 

-Podjęcie współpracy  z  Regionalną  Dyrekcją Lasów  Państwowych  i  Nadleśnictwem  Spała. 

Rok  2014 

-Uroczyste nadanie  stadionowi COS – OPO w Spale  imienia  Kamili  Skolimowskiej 

-Uroczyste spotkanie  Honorowych  Ambasadorów  Spały 

- Posadzenie „Lasu  Spalskiego” przez  Honorowych  Ambasadorów  Spały. 

-Organizacja  Konferencji  Naukowej zat. :” Spała  wczoraj  i dziś”  z prezentacją projektu  

zagospodarowania  centrum  Spały i  odbudowy pałacu  myśliwskiego. 

-Wręczenie działaczom LOT w Spale Honorowych Odznak  za„ Zasługi  dla  turystyki” 

 



Przez mijające dziesięć lat działalności  Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale  na stałe  

wpisała się w krajobraz naszej  miejscowości. Zawsze podejmowała trudne  sprawy  w 

interesie mieszkańców i turystyki , często  narażając  się na niezadowolenie ze strony  władz . 

Pomimo swojej  aktywności nie wszystkie sprawy  udało  się dotychczas doprowadzić do 

szczęśliwego  finału. Wiele kwestii jak np. wysokość środków  inwestycyjnych 

przeznaczonych na Spałę, oznakowanie atrakcji turystycznych na trasach  dojazdowych, 

zagospodarowanie centrum Spały , infrastruktura  techniczna należą  w ostatecznych  

decyzjach do samorządu lokalnego  , a nie organizacji pozarządowej. LOT  w Spale najwięcej  

może zdziałać w zakresie   promocji i spopularyzowania  atrakcji swojej miejscowości i 

zbudowanie przyjazdnego  klimatu wokół Spały . I z tego zadania stara wywiązać się jak 

najlepiej. 
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