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Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej przedstawia swoje uwagi do
projektu „Strategia Rozwoju Gminy Inowłódz „ , przede wszystkim w zakresie
turystyki. Podstawowa nasza uwaga to brak pogłębionej , wnikliwej analizy
finansowo-ekonomicznej Gminy, która powinna być podstawą do formułowania jej
celów strategicznych i możliwości ich realizacji. Omówienie na przestrzeni ostatnich
lat struktury i wielkości przychodów ( w tym podatków ), kosztów oraz przepływów
pozwoliłoby na precyzyjne określanie możliwości udziału Gminy w proponowanych
przedsięwzięciach strategicznych w najbliższych latach. A więc krótko mówiąc – na
co i w jakim zakresie będzie nas, jako Gminę stać i co powinniśmy zrobić
( zainwestować) wspólnie , aby stworzyć lepsze warunki naszego rozwoju. Bez takiej
analizy „ Strategia Rozwoju Gminy Inowłódz” może stać się niestety , tylko listą „
pobożnych życzeń” wplecionych w standardowe cele, wartości i obszary , dobrze
pasujące w zasadzie do większości gmin w Polsce.
Uwagi do rozwoju turystyki i rekreacji w Gminie Inowłódz
1. Podstawową kwestią jest tutaj zrozumienie i przekonanie mieszkańców i władz
Gminy, że Spała jest kołem zamachowym nie tylko rozwoju turystyki, ale również
racjonalnej gospodarki Gminy. Jest ona ze względu na swój potencjał dystrybutorem
usług turystycznych również dla innych miejscowości Gminy , w tym również
Inowłodza. Przeciętny turysta przyjeżdża najpierw do Spały ( gdzie nocuje i korzysta z
gastronomii) , a później dopiero udaje się na zwiedzanie zabytków Inowłodza,
Schronów w Konewce, Niebieskich Źródeł , itd. Położenie Spały ( jako perły ziemi
łódzkiej) na terenie Gminy Inowłódz powinno być dla władz Gminy źródłem dumy i
satysfakcji oraz troski o jej dalszy rozwój z korzyścią dla całej Gminy. Ostatnie lata
pokazały coś zupełnie innego – traktowano Spałę prawie wyłącznie jako
dostarczyciela podatków do Gminy. Niezbędne też jest wsparcie na zewnątrz Spały
przez lokalny samorząd , szczególnie u władz wojewódzkich. Tego brakowało w
ostatnich latach, a efektem był dynamiczny rozwój turystyki innych miejscowości
województwa łódzkiego jak np.: Uniejów. Rozpoznawalność marki Spała w Polsce i
za granicą nie idzie niestety w parze z nakładami na inwestycje komunalne i dbałość o
jej wizerunek ze strony władz samorządowych.
2. Jednym z głównych celów strategicznych dla Gminy Inowłódz powinno być
dążenie do powołania Spalskiego Parku Kultury i Wypoczynku , łączącego ciągiem
pieszo-rowerowo-narciarskim Spałę -Inowłódz- Królową Wolę- Spałę. Jego powstanie
umożliwiłoby turystom korzystanie w tych miejscach z wielu atrakcji turystycznych,
wypoczynku i aktywności ruchowej. Zaktywizowałoby lokalnych przedsiębiorców do
działania i zwiększyłoby również dochody podatkowe Gminy. Projekt bazowałby na
istniejących już atrakcjach turystycznych , które zostałyby połączone i stanowiłyby
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wyjątkowy produkt turystyczny, w skali ponadregionalnej.
3.Drugim, priorytetowym celem strategicznym powinno być powstanie Kompleksu
Konferencyjno-Skoleniowego w Spale na bazie istniejących obiektów hotelowowypoczynkowych i wybudowanie nowoczesnego Centrum KonferencyjnoSzkoleniowego wraz z rekonstrukcją pałacu prezydentów RP. Istnienie takiego
Centrum, z którego komercyjnie mogłyby korzystać grupy przebywające w licznych
obiektach noclegowych Spały przyczyniłoby się do praktycznego zrealizowania
słusznego postulatu wydłużenia sezonu turystycznego i zapełnienia gośćmi tzw.
„martwego sezonu”. Projekt opierałby się na istniejącej już bazie hotelowogastronomicznej doskonałemu położeniu w centralnej Polsce i rozpoznawalnej marce
Spała.
4. W przedstawionym projekcie „ Strategia Rozwoju Gminy Inowłódz” w zakresie
turystyki i rekreacji zapisano wiele słusznych zadań zgłoszonych głównie przez
uczestników konsultacji. W większości nie mają one jednak charakteru strategicznego
, lecz tylko operacyjny i mogą służyć wyłącznie jako zadanie szczegółowe i
uzupełniające.
W imieniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale prosimy o
kontynuowanie dyskusji również z udziałem ekspertów nad „ Strategią Rozwoju
Gminy Inowłódz” tak aby stała się ona rzeczywistym drogowskazem działań Gminy w
najbliższych latach. My ze swojej strony deklarujemy gotowość aktywnego
uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.
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