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uprzejmie dziękuję za nadesł.aflą ptzez w\adze samorządowe Gminy Inowłodź informację
o otganizowanych uoczystych obchodach 500-lecia Spały. Będzie to bez wąęienia znaczące
wydarzenie, nie tylko dla Państwa lokalnei wspóInoty, ate także w szetszym wymlane
ogólnopolskim' ze względu na znaczenie' jakie odgrywa Spała w życiu publiczflymfiaszeeo kraju.

Pięćsetlecie Spały stanie się okazją do przywołania bogatej historii tego mieisca,
któte już w dawnych wiekach upodobali sobie polscy monarchowie. !7 sposób szczególny
ko1atzy się Spała jako rczydetcja ptezydentów II Rzeczypospolitej, gdzie ukształtowała się
m.in. tadycja Dożynek Prezydenckich. Miłośnikom sportu dobze zfl^fua jest tównież
ta miejscowość ze względu na działający tu ośrodek Przygotowań olimpijskich.

Z satysfakcią pragna poinformować Pana Wójta, że Prezydent Rzecz1pospolitej Polskiej
Bronisław Komotowski pzychylił się do Pańsnva prośby i postanowił objać obchody
500Jecia Spały swoim honorowym pataonatem. Wyrazem uznatia dla Państwa inicjatywy
będzie również list, skierowafly przezPtezydenta RP na utoczystości w dniu 22 maja 2011 roku.

Ptoszę pruyjąć Ęczenia pomyśIności w przygotowaniu tego ważnego przedsięsrzięcia i serdeczne
pozdrowienia.
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Biuro do Spraw Wystąpień Prezydentai Patronatów

oo.9o2 Waisżawa, u|. Wiejska 10

Uprzejmie prosimy o umieszczenie fotmuły: Honorou1l Patronat Prerydenta kecłrplĘnlit| Polskię/
Bmnisłaaa Komorowskiego w zaptoszeniach, rnateiałach informacyjnych i ptomocyjnych
doĘczących Państwa przedsięwzięcia. Ptosimy także o ptzesłatie projektów tych materiałów do
konsultacji do Biwa do Spraw lfystąpień Prczydetta i Paffonatów, dtogą pocztową lub
elektroniczną (e-mail: Dadusz.Maciak@prezydent.p1). Jeżet ptosladzą Państwo stfony
intetnetowe doĘczące teatlzowanego proiektu, ptosimy rówtież o zamieszczenie na nich
infotmacji o honotowym patronacie Prczydenta RP wraz z linkiem do strony intemetowej
www.prezydent.pl, najlepiej w formie aktywnego logoĘpu serwisu. LogoĘp zostanie ptzesŁaty
Państwu &og4 elektonicznaunaĘchmnst po zgłoszetiaptzez Państrva takiej prośby do Biua do
Spraw s7ystąpień Prczydenta i Patronatów.

V ruzie wąęfiwości dotyczących współptacy patronackiej ptosimy o kontakt z KancelaĄ
Prezydenta RP - tel.: 22/ 695 1,2 39, fax 22/695 13 35.


