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WIADOMOŚCI GMINNE
Wakacje!
Inne niż wszystkie dotychczas. Wszystko w tym roku jest
inne. Od kilku miesięcy musimy żyć, pracować, uczyć się
w tzw. „dobie koronawirusa”. Pamiętamy wszyscy
przerażenie w pierwszych dniach pandemii i wrażenie
jakby świat się wokół zatrzymał. Nagle wszyscy na całym
świecie musieli się zderzyć z czymś czego absolutnie nikt
nie przewidywał, nie zapowiadał, nie przygotował nas
na to. Jak się zachowywać? Jak żyć? Działaliśmy
intuicyjnie, słuchaliśmy wytycznych i byliśmy bardzo
zdyscyplinowani. Po kilku tygodniach „narodowej
izolacji” doszliśmy do wniosku, że na dłuższą metę tak
się nie da. Okazało się, że jak do wielu rzeczy w życiu,
tak i do pandemii zaczynamy się przyzwyczajać. Jeżeli
chodzi o pracę urzędu, udało nam się przejść przez ten
czas możliwie bezboleśnie. Pracowaliśmy i pracujemy
i mam nadzieję, że nadal będziemy pracować
nieprzerwanie,
zachowując
oczywiście
środki
ostrożności. Mimo, że jak wspomniałem, w pewnym
stopniu przyzwyczailiśmy się do życia w czasie pandemii,
to warto przy każdej okazji przestrzegać, że ona nadal
jest i nadal jest groźna o czym świadczą codzienne
komunikaty ze statystykami zachorowań.
Zastanawialiśmy sią jak to będzie w tym roku, chociażby
z sezonem turystycznym. To co widzimy chociażby
w Inowłodzu od paru tygodni pokazuje, że nadal, tak jak
to miało miejsce w ostatnich latach, robi się moda na
Inowłódz. Plaża w słoneczne dni codziennie przyciąga
setki wypoczywających, między Spałą a Inowłodzem
kajakarze, rowerzyści… Serce rośnie na taki widok.
Oczywiście są też problemy z tym związane: samochody
w centrum Spały i Inowłodza, ogromne ilości śmieci,
toalety… Ale takie są realia życia w miejscowościach
turystycznych. My jako samorząd sukcesywnie staramy
się przygotowywać na te sytuacje. Wreszcie w Spale
i w Inowłodzu powstają przystanie z prawdziwego
zdarzenia. Już w tym roku częściowo, a w przyszłym na
pewno w pełni , będziemy z nich korzystać. Jestem
przekonany, a z roku na rok, są na to dowody, że nasza

gmina powinna się rozwijać w tym kierunku. Przemysł
turystyczny to niewątpliwie nasz szansa i to on
spowoduje, że przestaniemy się martwić tym co słyszało
się dość powszechnie, że „Inowłódz umiera”.
Nie ma wakacji w inwestycjach samorządowych.
Wspomniałem już o budujących się przystaniach.
Wznowione zostały prace przy budowie drogi do
Konewki. To bardzo trudna inwestycja, bo realizowana
pod presją trudnych terminów określonych w umowie
o doﬁnansowanie, ale także z racji uzgodnienia
warunków usunięcia kolizji kabla energetycznego
znajdującego się pod drogą. Na szczęście najgorsze
mamy już za sobą i do końca sierpnia wszystkie prace
powinny być zakończone. Trwają też na czterech
odcinkach (Inowłódz, Królowa Wola, Poświętne i Spała)
prace związane z rozbudową wodociągów. Ciągle
przygotowujemy nowe opracowania, składamy wnioski
na kolejne zadania inwestycyjne. Efekt tych działań
będzie widoczny już wkrótce. Będą realizowane kolejne
ważne inwestycje. Warto wspomnieć o inwestycjach
realizowanych w naszej gminie, może nie bezpośrednio
przez samorząd gminny, ale za naszym staraniem i z całą
pewnością ważnych dla naszych mieszkańców. Spółka
gazowa ciągle podtrzymuje deklaracje, że jeszcze w tym
roku doprowadzi gaz do Inowłodza, buduje się ośrodek
wypoczynkowo‐szkoleniowy po dawnej bazie Ema‐
Elester. Są to niezwykle ważne działania, mające wpływ
na rozwój nasze gminy.
No i niespodzianka z samochodem strażackim.
Zdobyliście go Państwo dla naszych strażaków za
frekwencję w wyborach. Udział w wyborach to dowód
na dojrzałość społeczeństwa. Bardzo dziękuję za taką
postawę.
Pozdrawiam wszystkich i życzę słońca i pogody na
kolejne dni lata.
Bogdan Kącki
Wójt Gminy Inowłódz

Z pracy Rady Gminy
26 marca 2020 r. odbyła się XXII sesja VIII kadencji Rady
Gminy Inowłódz. Podjęto uchwały w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na
lata 2020‐2035; zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok
2020; opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie Gminy Inowłódz na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg; „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miejscowości Zakościele
w Gminie Inowłódz – rejon Zakątek”.
30 kwietnia 2020 r. odbyła się XXIII sesja VIII kadencji
Rady Gminy Inowłódz z mocno rozbudowanym
porządkiem obrad.
Podjęto min. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
ﬁnansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na „Zakup
środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do
zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu
z przeznaczeniem dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.” w wysokości 10 000 zł
oraz uchwałę w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości grup przedsiębiorców, których
płynność ﬁnansowa uległa pogorszeniu w związku
z
ponoszeniem
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID‐19.
Z obowiązku zapłaty 50% podatku od nieruchomości za
okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. zostali zwolnieni
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przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy
Inowłódz w zakresie przygotowywania i podawania
posiłków spożywanych na miejscu, usług hotelarskich
oraz działalności związanej ze sportem, rozrywką
i rekreacją.
Rada Gminy Inowłódz podjęła również uchwały
w sprawie:
‐ zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020,
‐ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /
pow. 1350 m2 z dz. nr 1339 i pow. 2530 m2 z dz. nr
1412/6 w Inowłodzu – „Sadzawka”/,
‐ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /
pow. 0,50 ha z dz. nr 476 w Inowłodzu/,
‐ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /
pow. 50 m2 z dz. nr. 24/13 w Spale/,
‐ przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Inowłódz”,
‐
„Miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miejscowości Królowa Wola”.
Ponadto przyjęte zostały sprawozdania z realizacji:
‐ programu wspierania rodziny w Gminie Inowłódz na
lata 2019‐2021 oraz realizacji zadań wynikających
z programu za rok 2019,
‐ Gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony oﬁar przemocy w rodzinie na lata
2019‐2023 za rok 2019,
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‐ programu Gminna Karta Dużej Rodziny w 2019 roku.
28 maja 2020 r. odbyła się XXIV sesja VIII kadencji Rady
Gminy Inowłódz, która miała szczególny charakter.
W związku z tym, że 27 maja 2020 r. obchodziliśmy
30
rocznicą
pierwszych
wolnych
wyborów
samorządowych do rad gmin, Wójt Gminy Inowłódz –
Pan Bogdan Kącki i Przewodniczący Rady Gminy
Inowłódz – Pan Robert Pawłowski umieścili w sali obrad
Rady Gminy Inowłódz tablicę pamiątkową z nazwiskami
Wójtów i Radnych Rady Gminy Inowłódz pracujących na
rzecz lokalnego samorządu na przestrzeni 30 lat.

Na sesji podjęto min. uchwały w sprawie:
‐ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Inowłódz na lata 2020 – 2035,
‐ zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020,
‐ ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
opłaty targowej.
Ponadto Rada Gminy Inowłódz rozpatrywała pakiet
uchwał dot. zmian w zakresie opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Przyjęto także informację
o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Inowłódz za
2019 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
porządku i bezpieczeństwa publicznego, sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Gminy Inowłódz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2019 i informację nt. oceny
zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Gminie
Inowłódz.
26 czerwca 2020 r. odbyła się absolutoryjna sesja Rady
Gminy Inowłódz. Głosowanie nad udzieleniem wotum
zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Inowłódz
poprzedziła debata nad Raportem o stanie Gminy
Inowłódz za 2019 rok, rozpatrzenie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Inowłódz za 2019 rok oraz rozpatrzenie uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego
Gminy Inowłódz za 2019 rok.
Na szczególną uwagę zasługuje informacja, która
znalazła się w raporcie oraz sprawozdaniu budżetowym
za rok 2019. Rekordowy wynik w wydatkach na
inwestycje 13,5 mln. zł. To zdecydowanie najwyższa
kwota, jaką przeznaczono na inwestycje w ciągu roku
odkąd istnieje samorząd gminny.
Ponadto na sesji podjęto min. uchwały w sprawie:
‐ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Inowłódz na lata 2020 – 2035,
‐ zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020,
‐ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
‐ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Inowłódz.
Na sesji Wójt uroczyście pożegnał, z okazji przejścia na
emeryturę długoletniego pracownika Panią Janinę
Gostyńską, która w ostatnim czasie pełniła funkcję z‐
cy Kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Inowłódz.
W dniu 27 sierpnia 2020 r. odbyła się XXVII sesja VIII
kadencji Rady Gminy Inowłódz z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności.
Rada Gminy Inowłódz podjęła uchwały w sprawie:
‐ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Inowłódz na lata 2020 – 2035,
‐ zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020,
‐ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Inowłódz na rok szkolny 2020/2021,
‐ uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie
Gminy Inowłódz,
‐ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /
dz. nr 178/1 i dz. nr 179 w Konewce/.
Ponadto Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz oraz
Wójt Gminy Inowłódz przedstawili obszerne Informacje
o Działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami za
miesiąc lipiec i sierpień.
Biuro Rady Gminy

Zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Inowłódz
09.03.2020 r. zawarliśmy z Samorządem Województwa
Łódzkiego Umowę przyznania pomocy dla operacji pn.:
Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci –
budowa targowiska. Wysokość przyznanej dotacji
wynosi 1.000.000,00 zł. Szacowany koszt całkowity
1.660.0376,47 zł. W ramach inwestycji planuje się
wykonanie: prac rozbiórkowych (rozbiórka istniejącego
budynku toalety), nawierzchni z kostki brukowej, małej
architektury (pergola, trejaże, stoliki szachowe, stoiska
handlowe, pawilony piknikowo‐handlowe), oświetlenia,
kontenerowego obiektu WC. Trwa procedura
przetargowa i postępowanie mające na celu wyłonienie
wykonawcy zadania.
13.03.2020 r. złożyliśmy do WFOŚiGW w Łodzi wniosek
o doﬁnansowanie w formie dotacji i pożyczki zadania
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Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego
oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz w ramach
programu priorytetowego „Eko‐latarnia”.
Doﬁnansowanie dotyczy uzupełnienia wkładu własnego
w
ramach
projektu
realizowanego
przy
współﬁnansowaniu ze środków UE. Wnioskowana kwota
dotacji 177.600,00 zł, pożyczki 266.402,00 zł. W dniu
09.06.2020 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął
uchwałę w sprawie przyznania Gminie Inowłódz
pożyczki oraz dotacji na realizację w/w zadania.
18.03.2020 r. – przy współpracy Urzędu Gminy Inowłódz
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZOWOJU KRÓLOWEJ
WOLI „Przyjazna Wieś”, zawarło umowę z ﬁrmą
REDOPOL Sp. z o.o. z Poznania, na realizację zadania pn.
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Remont boiska przyszkolnego służącego aktywnej
rekreacji oraz budowa obiektów małej architektury:
siłowni plenerowej w Królowej Woli, na kwotę
282.900,00 zł.

18.03.2020 r. złożyliśmy wniosek o doﬁnansowanie
zadania pn. „Sielsko – Anielsko w Księżej Tamie
w Inowłodzu” w formie dotacji celowej, przeznaczonej
na doﬁnansowanie zadań własnych gminy w zakresie
realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach
wiejskich
z
budżetu
Województwa Łódzkiego. Całkowita
kwota zadania wynosi 20.500,00 zł,
w tym dotacja w wysokości 10.000,00
zł. W dniu 29.06.2020 r. Sejmik
Województwa
Łódzkiego
podjął
uchwałę w sprawie przyznania Gminie
Inowłódz doﬁnansowania na realizację
w/w zadania.
24.03.2020 r. otrzymaliśmy refundację
na kwotę 98.941,00 zł, zgodnie
z umową Nr 2019/0291/9210/SubA/
DIS/OSA z dnia 06.08.2019 r. dokonując
tym samym rozliczenia inwestycji pn.
„Budowa obiektów małej architektury
służącej aktywnej rekreacji: siłowni
plenerowej, placu zabaw, strefy relaksu
w Zakościelu i Królowej Woli” doﬁnansowanej ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
30.03.2020 r. otrzymaliśmy refundację na kwotę
1.592.439,00 zł, w tym 1.194.329,00 zł dotacja oraz
398.110,00 zł pożyczka, zgodnie z umową Nr 690/OP/PD/
2018 z dnia 31.12.2018 r. dokonując tym samym
rozliczenia inwestycji pn. „Rewitalizacja parku
zabytkowego Spale” doﬁnansowanej ze środków
WFOŚiGW w Łodzi.
30.03.2020 r. zawarliśmy umowę z ﬁrmą Elektro‐Instal

4

Monika P. Biskup z Borek, na realizację zadania pn.
Zakup, dostawę i montaż wyposażenia – STÓŁ
PIKNIKOWY przy budynku świetlicy wiejskiej –
„Sołtysówki” w miejscowości Spała, na kwotę 20.000,00
zł.
31.03.2020 r. otrzymaliśmy środki
z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości
21.073,00 zł za zadanie „Usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawie‐
rających azbest z terenu Gminy
Inowłódz” realizowane w 2019 r.
17.04.2020
r.
W
wyniku
przeprowadzonego w trybie zapytania
zawarliśmy
umowę
z
Panem
Zbigniewem Kucharskim z Opoczna, na
realizację zadania pn. Wykonanie
projektu budowlanego dla zadania
„Przebudowa drogi gminnej ul.
Hermana w Inowłodzu wraz z budową
parkingu”, na kwotę 12.800,00 zł.
Termin wykonania: 30.10.2020 roku.
05.06.2020 r. w wyniku przepro‐
wadzonego w trybie zapytania ofertowego zawarliśmy
umowę z Panią Justyną Chachuła F.H.U. STOLART
Justyna Chachuła z Królowej Woli, na realizację zadania
pn. Remont kładki dla pieszych na wyspę w Spale, na
kwotę 78.474,00 zł.

09.06.2020 r. W wyniku przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w ramach przeprowa‐
dzonego
postępowania
na
Rozbudowę
sieci
wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz oraz
rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Zakościele zawarliśmy umowę z:
‐ Panem Krzysztofem Machnickim, Zakład Usług Wodno‐
Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki ze Skierniewic,
w zakresie Budowy sieci wodociągowej w miejscowości
Królowa Wola (poza aglomeracją), na kwotę 190.650,00
zł. Termin wykonania: 30.09.2020 roku.
‐ Panem Łukaszem Stępień, Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Usługowo – Handlowe EKOINŻBUD
Łukasz Stępień z siedzibą w miejscowości Piotrków
Trybunalski, w zakresie:
Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zakościele,
na kwotę 89.790,00 zł. Termin wykonania: 30.09.2020
roku.
‐ Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Zakościele (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”), na
kwotę 50.430,00 zł. Termin wykonania: 30.11.2020
roku.
09.06.2020 r. w wyniku przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w ramach przepro‐
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wadzonego postępowania na Rozbudowę sieci
wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz zawarliśmy
umowę z Panem Zbigniewem Kaźmierczakiem Firma
KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno –

Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z Kosów, gm.
Moszczenica, w zakresie:
‐ budowy sieci wodociągowej w miejscowości Królowa
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Wola (w aglomeracji), na kwotę
34.369,89 zł. Termin wykonania:
30.09.2020 roku.
‐
budowy
sieci
wodociągowej
w miejscowości Inowłódz (wzdłuż ul.
Brzustowskiej), na kwotę 51.364,80 zł.
Termin wykonania: 30.09.2020 roku.
‐
budowy
sieci
wodociągowej
w miejscowości Spała (wzdłuż ul.
Gabrysiewicza), na kwotę 46.398,06 zł.
Termin wykonania: 30.09.2020 roku.
23.06.2020 r. Gmina Inowłódz otrzymała
refundację na kwotę 632.329,00 zł za
operację pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Zakościele
gm. Inowłódz i rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Królowa
Wola do miejscowości Konewka i Spała
gm. Inowłódz” objętego PROW na lata
2014‐2020.
29.06.2020 r. Gmina Inowłódz podpisała
umowę z Województwem Łódzkim
reprezentowanym
przez
Zarząd
Województwa o przyznanie środków z budżetu
Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu
wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.:
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr
116209E w miejscowości Żądłowice – Etap II”.
W ramach inwestycji przewidziano ułożenie jezdni
asfaltowej na odcinku 1,485 km. Wysokość
doﬁnansowania 84.800,00 zł. W dniu 05.08.2020 r.
Gmina ogłosiła (po raz drugi) przetarg publiczny w celu
wyłonienia wykonawcy zadania.
30.06.2020 r. Gmina złożyła wniosek do Departamentu
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Łódzkiego
na
doﬁnansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu
na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu”. W ramach
zadania planuje się przede wszystkim: Budowę instalacji
zewnętrznej oświetlenia terenu, budowę utwardzenia
terenu pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe,
chodniki, budowę obiektów kubaturowych tj. grill chata,
altana drewniana, budynek sanitarno‐szatniowy
z zapleczem magazynowym oraz pomieszczeniem
biurowym, budowę sceny plenerowej w formie
zadaszenia z membrany na konstrukcji stalowej wraz
z utwardzeniem terenu pod widownię dla 804 osób,
budowę zespołu boisk sportowych wraz ze stałą trybuną
zewnętrzną dla 287 osób, przebudowę ulicy
Tamka. Szacowany koszt to niemal 6 mln zł.
Po wielu problemach natury administracyjnej
znów ruszyła budowa drogi w Konewce.
Gmina pozyskiwała szereg koniecznych
uzgodnień, pozwoleń m.in. zgodę na realizację
kolejnego etapu inwestycji ze Starostwa
Powiatowego w Tomaszowie Maz., zgodę PGE
na przesunięcie sieci elektroenergetycznej
poza jezdnię drogową. Przed pozyskaniem
zgody na przesunięcie sieci należało to
uzgodnić z PGE w Tomaszowie Maz., PGE
w Łodzi i PGE w Lublinie a więc w trzech
oddziałach a każdy z nich miał różne
kompetencje i wymagał różnych dokumentów.
Choć zabrzmi to nieprawdopodobnie jednak
termin około 5 miesięcy (od marca do lipca) na
załatwienie zgody od PGE to bardzo dobry
wynik ponieważ w PGE Tomaszów Maz
oczekuje na załatwienie sprawy kilka
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INWESTYCJE
powiatów, w PGE Łódź województwo łódzkie i część
województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego zaś
w PGE Lublin znacząca część Polski. Spraw niestety nie
można było załatwiać równolegle ponieważ każdy
następny krok był uzależniony od pozytywnego
załatwienia poprzedniego kroku. Należy tu podkreślić, że
cała Polska została zaskoczona funduszem dróg
samorządowych i nakreślonymi przez ustawy rządowe
terminy i wymagania. Gmina była w trakcie procesu
projektowania drogi na Konewce kiedy pojawiła się
okazja zdobycia doﬁnansowania dla tej inwestycji
z czego nie sposób było nie skorzystać. Kiedy pojawiła
się szansa pozyskania środków zewnętrznych Gmina
podjęła odważną decyzję o ubieganie się o te środki
mimo niekompletnej dokumentacji. Niestety ﬁrma,
która wygrała postępowanie przetargowe na realizacje
tej inwestycji i podpisała z nami umowę uchylała się od
wejścia na teren budowy. Na Gminie ciążył
obowiązek dochowania terminu wykonania do
lutego 2020 r. dużej części zadania. Tym razem
Gmina musiała podjąć już bardzo odważną decyzję
o rozwiązaniu umowy i ogłoszeniu nowego
przetargu. Fakt, iż udało nam się w okresie około
2 miesięcy wyłonić wykonawcę (procedura wyboru
zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych trwa
około miesiąca) i wykonać wystarczający zakres
robót aby móc rozliczyć doﬁnansowanie to już
niemalże rzecz nieprawdopodobna. Pomimo
problemów,
a
raczej
trudów
związanych
z koniecznością przejścia żmudnych i czaso‐
chłonnych procedur administracyjnych wiemy, że
warto było podjąć się tej inwestycji akurat teraz
a nie czekać „kolejnej okazji” ponieważ stawką jest
doﬁnansowanie w wysokości 781.248,00 zł.
W efekcie w Konewce będzie jedna z dwóch
gminnych dróg o takim standardzie, drugą jest ulica
Hubala w Spale. Równolegle z inwestycją drogową
prowadzona jest inwestycja związana z rozbudową
i modernizacją oświetlenia ulicznego. Inwestycje te
są
efektem
dwóch
różnych
wniosków
o doﬁnansowanie, umów o doﬁnansowanie,
przetargów publicznych oraz umów z wykonawcami
na roboty budowlane. Oświetlenie wzdłuż drogi jest
w tym wypadku przede wszystkim modernizowane
a więc wymieniane są stare słupy przy
pozostawieniu całego istniejącego okablowania. Na
pewno nie ma obawy, że oświetlenie uliczne nie
doświetli chodnika znajdującego się po drugiej
stronie jezdni. Miejscami wydawać by się mogło, że
można byłoby usytuować słupy oświetleniowe dalej
względem jezdni jednak taka lokalizacja jest
podyktowana granicami działek, które w terenie nie są
widoczne ale oczywiście istnieją. W efekcie słupy
najczęściej pobudowane są niemal w granicach działek
drogowych, a teren, który znajduje się za nimi nie należy
do Gminy Inowłódz. Częstokroć dodatkowe mylne
wrażenie sprawia istniejąca linia elektroenergetyczna,
która w rzeczywistości biegnie po terenie Lasów
Państwowych. Należy mieć na uwadze, że w dzisiejszych
czasach i porządku prawnym nie ma możliwości
budowania linii oświetlenia na terenie należącym do
Lasów Państwowych. Lokalizacja chodnika również była
przede wszystkim wymuszona warunkami terenowymi.
Projekt zakładał, aby w maksymalnym stopniu
wykorzystać istniejącą jezdnie ponieważ ta ma już
podbudowę. W ten sposób zaoszczędzamy duże kwoty,
a pomimo to na inwestycję drogową (bez oświetlenia
ulicznego) Gmina wydatkuje z budżetu niemal 2 mln zł,
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a więc jest to inwestycja jakiej do tej pory Konewka nie
miała okazji oglądać od czasów zmian ustroju w naszym
kraju. O tej inwestycji można rozpisywać się w
nieskończoność ponieważ składa się na nią dziesiątki
części składowych jak nie wspomniane wcześniej,
podziały działek (działka drogowa w dużej mierze w
ogóle nie była wydzielona i stanowiła teoretycznie las),
zamiany działek z Lasami Państwowymi (Gmina
oddawała swoje działki typowo leśne w zamian za
drogę), przekształcenia użytków (aby móc uzyskać
pozwolenie na realizację robót budowlanych należało
zmienić kategorie gruntu z „las” na „drogi” co w terenie
było oczywiste w rzeczywistości kosztowało Gminę kilka
miesięcy udowadniania przed innymi organami),
operaty szacunkowe, pozwolenia środowiskowe, akty
notarialne, pozwolenia na wycinki drzew jakie Gmina
musiała pozyskać z urzędów w Tomaszowie i Łodzi…

07.08.2020 r. Gmina złożyła wniosek do Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego na doﬁnansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019‐2028 na
realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na
odcinku Inowłódz –Zakościele – Liciążna – Żądłowice”.
W ramach zadania planuje się przebudowę dróg
gminnych na odcinku 5,9 km w tym budowę chodników
wzdłuż terenów zabudowanych. Inwestycja według
kosztorysu inwestorskiego ma wartość ~11 mln zł.
13.08.2020
r.
Gmina
otrzymała
informację
o zatwierdzeniu do doﬁnasowania ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych zadania pn. Przebudowa drogi
gminnej w m. Spała, dz. nr ewid.: 42/48, 42/261, 34/18,
38”. Szacowane doﬁnansowanie w kwocie 151 580,00 zł,
stanowiącej 50% całkowitej wartości zadania tj. 303
160,00 zł.
Referat Inwestycji

www.inowlodz.pl

WIADOMOŚCI GMINNE
Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony
w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na
terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca
2020 r.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy
gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania
dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi.
Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa
członkowskie
Unii
Europejskiej
rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również
wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych
rundy 2020 r.
Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest
ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie
rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego
rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania
trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie
danych.
Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne
w Polsce prowadzone przez:
‐ osoby ﬁzyczne (w gospodarstwach indywidualnych)
o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha
użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków
rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej
lub produkcję rolną o skali określonej progami, których
wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
‐ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu
będą dotyczyć m.in.
‐
cech
identyﬁkacyjno‐
adresowych użytkownika i jego
gospodarstwa rolnego,
‐ sprzedaży i zużycia wytwo‐
rzonych produktów rolnych,
‐ struktury dochodów,
‐ aktywności ekonomicznej,
‐ sposobu użytkowania gruntów,
‐
powierzchni
zasiewów,
nawożenia,
‐
zastosowania
środków
ochrony roślin,
‐
pogłowia
zwierząt
gospodarskich,
‐ chowu i hodowli ryb,
‐ budynków gospodarskich,
maszyn i urządzeń rolniczych.
Rolnicy
będą
mogli
udzielić
informacji
o gospodarstwach rolnych poprzez:
‐
samospis
internetowy
przeprowadzony
za
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie
dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
‐
odpowiedzi
w
wywiadzie
telefonicznym
przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
‐
odpowiedzi
w
wywiadzie
bezpośrednim
przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który
odwiedzi gospodarstwo rolne.
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do
przestrzegania
tajemnicy
statystycznej.
Przed
przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani
o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej
niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego
komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie
następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać
swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą
rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka,
a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Więcej informacji na stronie: h p://spisrolny.gov.pl
Referat Nieruchomości,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Gospodarka Odpadami
Urząd Gminy Inowłódz informuje, że:
‐ na podstawie Uchwały Rady Gminy Inowłódz nr XXIV/
146/20 z dnia 28 maja 2020r. od dnia 01.07.2020r.
zmieniła się ulga dla posiadaczy kompostownika z 8 zł
na 3 zł oraz
‐ na podstawie Uchwały Rady Gminy Inowłódz nr XXIV/
145/20 z dnia 28 maja 2020r. od dnia 01.07.2020r.
zmieniła się ulga dla rodzin wielodzietnych na 2 zł od
osoby – zwrot ulgi na koniec roku rozlicza GOPS.
Referat Usług Komunalnych
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OŚWIATA
WAKACJE

Mijający rok szkolny uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Brzustowie zakończyli w bardzo
nietypowy sposób. Poszczególne oddziały
klasowe przybywały do szkoły w godzinnych
odstępach przez dwa dni, aby odebrać
świadectwa promocyjne lub ukończenia
szkoły podstawowej.
Rozdawanie świadectw odbywało się zgodnie
z procedurami i wytycznymi sanitarno –
epidemiologicznymi.
Pomimo
wyjątkowo
trudnej
sytuacji
panującej w naszym kraju, aby zachować
wieloletnią tradycję szkoły, dla klas ósmych
zorganizowaliśmy
zakończenie
roku
w
bardziej
podniosłej
atmosferze.
W uroczystości dla absolwentów naszej
szkoły uczestniczył Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy
Inowłódz oraz Pani Dominika Mizerska – Kierownik
Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz oraz
nauczyciele i trójka klasowa rodziców.
Uczniowie klasy ósmej w trakcie zdalnego nauczania
przygotowali
w
formie
nagrania
ﬁlmowego
podziękowanie dla nauczycieli za trud włożony w ich
edukację i wychowanie.
Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły,
a najlepsi świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody

książkowe sponsorowane przez Radę Rodziców.
Najwyższą średnią ocen – 5,3 spośród wszystkich
ósmoklasistów uzyskała – Małgorzata Ryś, która
otrzymała nagrodę pieniężną od Pana Bogdana Kąckiego
– Wójta Gminy Inowłódz.
Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny 2020/2021
rozpoczniemy wszyscy razem w murach szkoły, a obecna
sytuacja stanie się dla nas historią.
Iwona Gabryszewska

Nowe wyzwania
Rok szkolny 2019/2020 przejdzie do historii szkolnictwa
jako rok bezprecedensowy. Nigdy dotąd polskie szkoły
nie pozostawały zamknięte przez tak dugi okres. Po raz
pierwszy doszło do sytuacji, w której uczniowie
kontynuowali swoją edukację za pośrednictwem
komputerów
i
nowoczesnych
technologii
z wykorzystaniem Internetu. Za nami więc pełne
tygodnie nowych wyzwań. To czas, w którym

zmieniliśmy sposób zarządzania szkołą a nauczyciele
przeformowali prowadzenie zajęć edukacyjnych. Czas
„przeprowadzenia” społeczności szkolnej przez trudny
dla wszystkich okres. Nauczyciele, uczniowie i rodzice
podołali nowym wyzwaniom. Sprawnie zorganizowali
się, nauczyli nowych narzędzi, dostosowali metody
pracy do nowych warunków. Nauczyciele kreatywnie
i elastycznie podeszli do „nauczania domowego”
i zapewnili realizację tego procesu w sposób
dostosowany do możliwości uczniów. Systematycznie
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wdrażali kolejne rozwiązania wspomagające zdalną
komunikację i naukę: pla ormy edukacyjne, e‐pomoce,
strony internetowe, portale społecznościowe, lekcje
online itp. Ponadto nauczyciele przygotowywali
samodzielnie materiały dydaktyczne dla uczniów
rozwijające zainteresowania dzieci i realizujące
podstawę programową. Sprawne przeprowadzenie
zdalnego trybu nauczania nie byłoby możliwe bez
zaangażowania dzieci i rodziców. Dlatego dyrektor
i nauczyciele pragną wyrazić podziękowanie za
wsparcie, życzliwość i zrozumienie.
Zakończenie roku szkolnego to przeważnie święto
uczniów i nauczycieli, w tym roku w dużej mierze
było także szczególnym dniem dla rodziców,
którzy poświęcili mnóstwo czasu i pracy by
wesprzeć swoje dzieci i ich pedagogów
w wysiłkach edukacyjnych.
Dnia 25.06.2020 roku w naszej szkole odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klasy
VIII i VII. Podsumowaliśmy z jednej strony rok
niełatwy, z drugiej zaś strony pełen sukcesów
uczniów.
Pozytywne
emocje
związane
z wręczeniem nagród, wyróżnień i świadectw
absolwentom i radość z rozpoczynających się
wakacji, mieszały się z w tym dniu z nutką smutku
i nostalgii za sprawą końca szkoły.
26.06.2020 roku z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego uczniowie klas 0‐VI z rąk swoich
wychowawców odebrali świadectwa ukończenia klas
i dyplomy za wysokie wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie.
Pożegnanie jest najtrudniejszym momentem w życiu
człowieka, trzeba jednak pamiętać, że koniec zawsze jest
początkiem czegoś nowego. Przed nami beztroski
wakacyjny czas i dlatego życzymy Wszystkim samych
słonecznych chwil pełnych niezapomnianych wrażeń.
Katarzyna Krotosz
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OŚWIATA
JESTEŚMY RAZEM
Czas pandemii jest bardzo trudnym okresem dla
wszystkich, szczególnie dla naszych przedszkolaków.
W tym czasie próbowałyśmy być blisko dzieci będąc na
odległość. Zaczęłyśmy od udostępniania materiałów do
samodzielnej zabawy zawierających: propozycje prac
plastycznych, odnośniki do piosenek, odnośniki do
materiałów edukacyjnych. Przekazywałyśmy dodatkowe
materiały budujące pozytywna atmosferę i utrwalające
więź z przedszkolem. Zachęcałyśmy do dzielenia się
wytworami prac dzieci. Przedszkolaki wraz ze swoimi
rodzicami, stanęły na wysokości zadania. Chętnie
udostępniały zdjęcia swoich prac oraz ﬁlmiki ze swoim
udziałem. Każdy zamieszczony materiał był dla nas dużą
radością i potwierdzeniem na to, że dzieci aktywnie

pracują. W miesiącu lipcu zmieniłyśmy nieco formę
pracy, toż to czas wakacji. Zaproponowałyśmy wspólną
zabawę WYZWANIA. Pierwsze zadania już za nami:
jedzenie plasterka cytryny i przysiady. Przedszkolaki
podołały wyzwaniom. Czekamy na kolejne. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom przedszkolaków i ich rodziców
15 lipca zorganizowałyśmy PIKNIK. Miło było zobaczyć
dzieci po tak długiej nieobecności w przedszkolu. Były
wspólne zabawy na świeżym powietrzu, pląsy przy
muzyce, puszczanie baniek mydlanych, malowanie
farbami. Dzieci otrzymały słodki poczęstunek i radosne
rozeszły się do domów. Już planujemy kolejne spotkanie
w ostatnim tygodniu lipca. Pomyślałyśmy również
o przedszkolakach, które próg przedszkola przekroczą
we wrześniu. Nie udało się, ze względu na
obecną
sytuację,
zorganizować
DNI
OTWARTYCH. W związku z tym do dzieci
traﬁł ﬁlmik, w którym pokazujemy nasze
przedszkole i przedstawiamy panie, które
będą z nimi pracować. Myślę, że
zaprezentowane kąciki zabaw zachęcą
wszystkie dzieci do przyjścia do naszego
przedszkola.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować całej
kadrze Niepublicznego Przedszkola TPD
w Inowłodzu za zaangażowanie w czasie
zdalnego nauczania, zaś
Rodzicom za
współpracę i pomoc w realizacji naszych
zamierzeń. Przedszkolakom dziękujemy za
wytrwałość i piękne prace.
Monika Goska

Niecodzienna sytuacja...
Znaleźliśmy się wszyscy w niecodziennej sytuacji jaką
jest pandemia koronawirusa COVID – 19. W marcu
Minister Edukacji Narodowej zaznaczył, że przerwa
w funkcjonowaniu szkoły, nie oznacza dni wolnych od
nauki. Nauczyciele zobowiązani byli do prowadzenia
zajęć, przekazywania uczniom materiałów do
samodzielnej pracy w domu, za pośrednictwem
strony internetowej szkoły, pla orm internetowych
czy różnego rodzaju komunikatorów. Wszystkie
lekcje przebiegały zgodnie z opracowanym
wcześniej planem. Każdego dnia uczniowie
otrzymywali konkretne plany do realizacji zgodnie
z planem zajęć. Nauczyciele mieli regularny
kontakt z uczniami i ich opiekunami. Mimo tak
trudnych warunków, uczniowie ósmej klasy
przystąpili w dniach 16‐18 czerwca do egzaminu.
Odbył się on zgodnie z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny. Zakończenie
roku
szkolnego było również nietypowe i odbywało się
zgodnie
w
ustalonym
harmonogramem.
Najbardziej doniośle obchodzili ten dzień
uczniowie klasy VIII, którzy opuszczali mury naszej
szkoły. Obecny na uroczystości Pan Wójt Bogdan
Kącki, wręczył uczniom nagrody za najlepsze
wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Uczniowie
z najwyższą średnią i uczeń ze 100% frekwencją
(uzyskaną przez wszystkie etapy edukacji w szkole
podstawowej),
otrzymali
bony
podarunkowe
ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Królowej Woli „ Przyjazna Wieś”.
Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice, działania
związane z organizacją pracy zdalnej wymagały od Was
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wiele wysiłku i poświęcenia. Pragnę podziękować
wszystkim za zaangażowanie i cierpliwość.
Rozpoczęły się długo wyczekiwane przez wszystkich
wakacje. Życzę dobrego zdrowia i niczym niezmąconej
radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody

i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas
wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód. Życzę,
byśmy wszyscy mogli się dnia 1 września spotkać
w szkole zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do
pracy w kolejnym roku szkolnym.
Stefania Ziętara
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Prezydent Mościcki powrócił do Spale
W Spale upamiętniono Ignacego Mościckiego ‐ Prezydenta RP

Prezydent Ignacy Mościcki symbolicznie wrócił do Spały.
Wszystko to za sprawą usytuowania tam pomnika –
ławeczki. Inicjatywa Lokalnej Organizacji Turystycznej
w Spale i Gminy Inowłódz znalazła swój odzew wśród
sponsorów, dzięki którym to przedsięwzięcie mogło być
zrealizowane. Usytuowanie pomnika nie jest
przypadkowe, było to jedno z ulubionych miejsc
prezydenta. Nieopodal stawu na rzece Gać, na wyspie
otoczonej wodą, na którą prowadzi specjalny mostek
swoje miejsce znalazła wykonana z brązu postać
prezydenta, któremu towarzyszy pies Lord.

W dniu 16 sierpnia br. dokonano oﬁcjalnego otwarcia
wyspy oraz odsłonięcia „ławeczki”, której głównymi
darczyńcami byli: Pani Elżbieta Przetakiewicz oraz Pan
Wojciech Przetakiewicz, zaś oﬁcjalnymi oﬁarodawcami
byli: Państwo Jolanta i Michał Słoniewscy, Ewa i Bogdan

Rybak, Barbara i Leszek Wysoccy, a także Gmina
Inowłódz oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale.
Autorem pomnika jest Pan Robert Sobociński. Przecięcia
symbolicznej wstęgi na mostku prowadzącym do
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Prezydent Mościcki powrócił do Spale

pomnika dokonali: Pani prof. dr hab. inż. Hanna
Mościcka – Grzesiak, Pani Elżbieta Przetakiewicz oraz
Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy Inowłódz, natomiast
rzeźbę odsłonili: Pani Elżbieta Przetakiewicz, Pan
Wojciech Przetakiewicz, Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy
Inowłódz oraz Pan Robert Papis ‐ Prezes Lokalnej
Organizacji Turystycznej w Spale. Całej uroczystości
towarzyszył zespół sygnalistów Polskiego Związku
Łowieckiego
Zarząd
Okręgowy
w
Piotrkowie
Trybunalskim „Rabiec”, a swoje poczty sztandarowe
zaprezentowali: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim, Koło Łowieckie
„Borsuk” z Tomaszowa Mazowieckiego, Ochotnicza Straż
Pożarna w Królowej Woli, zaś proporzec zaprezentowała
Drużyna Kasztelanii Inowłodzkiej. Przed wspomnianymi
wyżej głównymi uroczystościami miały miejsce dwa
bardzo istotne wydarzenia. W Hotelu Mościcki Resort &
Conference odbyła się konferencja popularnonaukowa
pt. „Prezydent Ignacy Mościki w Spale”, na której swoje
referaty wygłosili: mgr Lech Zduńczyk – referat pt. inż. Hanna Mościcka – Grzesiak – „Osiągnięcia Ignacego
„Znakomite postacie Rodziny Mościckich”, prof. dr hab. Mościckiego w zakresie elektrotechniki”, oraz dr hab.
Michał Słoniewski „Prezydent Ignacy Mościcki w Spale”.

W tym dniu zostały również podpisane porozumienia
o współpracy pomiędzy Gminą Inowłódz i Gminą
Białowieża oraz Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi
w Spale i Białowieży. Od 16 sierpnia 2020 roku Pan
Prezydent Ignacy Mościcki znów gości w Spale.
Tekst: P. Gawin
Foto: A. Ciołak
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KRÓLOWA WOLA  WIEŚ Z HISTORIĄ
KRÓLOWA WOLA ‐ WIEŚ Z HISTORIĄ cz. 11
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego
ZESPÓŁ TOWARZYSTWA DOMU LUDOWEGO
Gminy Inowłódz czytelnicy mogli zapoznać się z Pierwszy zespół ludowy w Królowej Woli powstał pod
tradycjami ludowymi wsi Królowa Wola. W artykule koniec lat 20‐tych XX w. Jego pomysłodawcą
przedstawiliśmy najbardziej popularne dziedziny sztuki i założycielem był kpt. Tadeusz Ropelewski – Zarządca
ludowej tj. tkactwo, koronkarstwo, wycinankarstwo czy Rezydencji Prezydenta RP Ignacego Mościckiego
sztuka obrzędowa. Przypomnieliśmy również najbardziej w Spale. Jak wspominaliśmy w poprzednich numerach
uznane twórczynie. Pisząc o tradycjach ludowych biuletynu Królowa Wola stała się jedną z ulubionych wsi
Królowej Woli nie można pominąć aspektu tradycyjnej Prezydenta Mościckiego i to dzięki jego inicjatywie
muzyki wiejskiej, która jest upowszechniana obecnie została stolicą tzw. „Regionu Spalskiego”. Ośrodkiem
przez Zespół Ludowy „Królowianie”, który w tym roku życia społecznego i kulturalnego regionu stał się Dom
obchodzi 40‐lecie działalności. Należy jednakże Ludowy. W ramach Towarzystwa Domu Ludowego
pamiętać, że pierwszy zespół ludowy działał w Królowej powstało wiele instytucji, a wśród nich właśnie zespół
Woli w okresie międzywojennym. W bieżącym numerze ludowy składający się z chóru i zespołu tanecznego.
przedstawiamy pokrótce historię obu zespołów.
Łącznie w tych dwóch sekcjach zespołu działało około 80
KILKA SŁÓW O MUZYCE LUDOWEJ
osób. Poza zespołem funkcjonowała również pod
Polska muzyka ludowa jest świadectwem wielości grup patronatem straży pożarnej orkiestra dęta licząca
etnograﬁcznych
(dawnych
szczepów,
plemion) w okresie świetności 40 muzyków. Działający w Królowej
składających się na naród polski. Jej środowiskiem Woli zespół składał się z trzech grup: dzieci
macierzystym była wieś, w której do połowy XX w. najmłodszych, młodzieży szkolnej i dorosłych.
wychowywała się większość Polaków (w okresie Instruktorem zespołu był, sprowadzony przez Prezesa
międzywojennym ok. 70%). Termin „ludowy” Towarzystwa Domu Ludowego kpt. Tadeusza
w odniesieniu do muzyki jest w zasadzie „wymyślony” Ropelewskiego, Władysław Abramowicz – baletmistrz
i zmieniał się w czasie. Od średniowiecza oznaczał i artysta teatrów warszawskich. Prowadził on naukę
„powszechny” (ogólny, na podobieństwo Ludu Bożego). tańców ludowych – mazurków, oberków, kujawiaków,
Od końca XVIII w. „ludowe” krzyżuje się z „gminnym” krakowiaków. Repertuar muzyczny zespołu opierał się
i „narodowym”. W ciągu XIX w. „ludowe” związało się na rodzimym folklorze rawskim i częściowo
z warstwą (klasą) chłopską („włościańską”). Od początku opoczyńskim. Z czasem zespół z Królowej Woli osiągnął
XX w., w toku kształtowania się kultury masowej, wysoki stopień kunsztu artystycznego, czego dowodem
muzyka ludowa pod wpływem zachodnioeuropejskim był udział i wyróżnienia w imprezach ogólnopolskich.
bywa kojarzona także z „popularną” (w tym np. Artyści działający w Domu Ludowym mieli swoją stałą
z balladą podmiejską, podwórzową, repertuarem widownię w Rezydencji Prezydenta RP w Spale
środowisk robotniczych, szlagierami). Wielu badaczy i uczestniczyli m.in. w uroczystościach takich jak
identyﬁkuje muzykę ludową nadal z tradycyjną muzyką Dożynki, Ogólnopolski Zlot Harcerzy, Garden Party dla
wiejską. Na przełomie XX/XXI w. z muzyką ludową dyplomatów,
spotkania
wielkanocne,
imieniny
można wiązać zarówno repertuar i występy zespołów Prezydenta. Szczególne przygotowania towarzyszyły
i grup folklorystycznych tzw. stylizowanych i tzw. jednym z dożynek ogólnopolskich, kiedy to został
autentycznych jak i tradycję oryginalną, tj. pierwszą, sprowadzony z Warszawy znany już wówczas choreograf
pierwotną, zachowywaną w pamięci mieszkańców wsi. i animator ludowych zespołów folklorystycznych Witold
Muzykę ludową – pieśni, przyśpiewki oraz repertuar Sygietyński. Wraz z dwoma asystentami Pozdą
instrumentalny i taneczny wyróżnia przewaga ustno‐ i Jędrzejem Cierniakiem zamieszkali w Spale, a do
pamięciowego uczenia się‐nauczania. W niewielkim Królowej Woli przyjeżdżali każdego wieczora, aby
tylko stopniu instrumentaliści korzystają z nut, by przygotować taneczną grupę zespołu do niesienia
opanować modny repertuar. Teksty pieśni długich, ogólnopolskiego wieńca.
zwłaszcza
religijnych
bywają
przepisywane Zespół z Królowej Woli zapraszany był również do
i przechowywane przez śpiewaczki w zeszytach. Drugą udziału w wielu imprezach organizowanych poza spalską
cechą wyróżniającą jest głęboki związek
folkloru
muzycznego
z
życiem
wspólnotowym wyznaczonym tak przez
cykl rodzinny (życiowy) jak i doroczny
(kalendarzowy). Ten ostatni ma dwa
proﬁle: cykl roku kościelnego, liturgicznego
oraz cykl wegetacyjny, rolniczy. Klasyﬁkacje
pieśni wychodzą od tych dwóch
fundamentów funkcjonalnych – rodzinnego
(pieśni chrzcinowe, dziecięce, kawalerskie,
panieńskie,
weselne,
rodzinne,
pogrzebowe) oraz dorocznego (pieśni
adwentowe, kolędy, śpiewy dyngusowe,
gaikowe, konopielkowe, sobótkowe, pieśni
żniwne i dożynkowe i in.). Trzecią liczną
grupę pieśni stanowią w folklorze polskim
pieśni
tzw.
powszechne,
śpiewane
w dowolnych, sprzyjających okolicznościach
zarówno przez pojedyncze osoby jak
i w grupie, „w gościnie”, realizowane zatem
w zależności bardziej od nastroju, niż od
Występ zespołu ludowego z Królowej Woli
kontekstu obrzędowego.
podczas Garden Party przy „Spalskim Grzybku” ‐ 1934
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KRÓLOWA WOLA  WIEŚ Z HISTORIĄ
tworzyli: Maria Kryczka, Jadwiga Śmigiel,
Halina Konewka, Leokadia Serwik, Krystyna
Dziedzic, Józefa Hajduk, Helena Iskierka,
Maria Przybyłek, Stanisława Rozwadowska,
Maria Maciejczyk, Maria Pichola, Maria
Chuda, Krystyna Łaska, Stanisława Kamińska,
Helena Kuta, Jan Kieliszek, Ryszard Kieliszek,
Stefan Dziedzic i Władysław Gmaj.
W pierwszych latach działalności zespół był
mocno wspierany przez przedstawicieli
Gminy Inowłódz: Pana Tadeusza Cisowskiego
– ówczesnego naczelnika gminy oraz Pana
Jana Dudka – radnego gminy. Pod względem
merytorycznym
wspomagał
zespół
opoczyński etnograf Pan Jan Łuczkowski.
Dzięki zaangażowaniu członków i ich ciężkiej
pracy zespół zdobywał coraz większe uznanie.
Systematycznie
występował
podczas
Członkinie zespołu z Królowej Woli
lokalnych uroczystości oraz dla spalskich
podczas deﬁlady na Święcie Morza w Gdyni ‐ 1932
wczasowiczów. Rosnąca popularność zespołu
rezydencją. Do najbardziej wyjątkowych występów spowodowała, że wypłynął również na szersze wody.
należy zaliczyć występ w dniu 2 sierpnia 1932 roku Zrealizował nagrania dla rozgłośni radiowych w Łodzi
podczas Pierwszego Święta Morza w Gdyni, które było i Kielcach. Odnosił sukcesy na ogólnopolskich
wielką
manifestacją
narodową,
dowodzącą przeglądach i konkursach tj. Dni Folkloru KGW
nieodłącznych praw Polski do wybrzeża. Artyści w Opocznie, Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki
z Królowej Woli występowali wielokrotnie w samej i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu, Fes walu Kapel
stolicy m.in. na Zamku Królewskim, w Belwederze czy i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,
Spotkaniu
Kapel
Ludowych
w Teatrze na Wodzie w Łazienkach. Jednym Międzynarodowym
z ciekawszych wydarzeń w którym wzięli udział było w Toruniu czy na Spotkaniach Folklorystycznych Polski
uroczyste powitanie w parku sejmowym braci Bolesława Centralnej w Sieradzu.
i Józefa Adamowiczów, którzy jako pierwsi Polacy
w 1934 roku przelecieli w awionetce Atlantyk z Ameryki
do Europy. Wspaniałą historię zespołu oraz innych
instytucji działających przy Towarzystwie Domu
Ludowego przerwał wybuch II wojny światowej.
ZESPÓŁ „KRÓLOWIANIE”
Po ciężkich latach wojny życie społeczno‐kulturalne
w Królowej Woli odradzało się bardzo powoli.
Mieszkańcy wsi musieli ułożyć swoje życie w całkowicie
nowej rzeczywistości. W pierwszej kolejności wznowiła
działalność Ochotnicza Straż Pożarna, następnie Koło
Gospodyń Wiejskich. Całkowicie nowy zespół ludowy
powstał dopiero w roku 1980 właśnie przy KGW,
a inicjatorką jego założenia była Maria Kryczka, która Zespół z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim
została pierwszą kierowniczką. Nazwa zespołu różniła się
– Królowa Wola, 2002‐09‐13
nieco od obecnej i pomimo, że już w pierwszym składzie
znajdowali się panowie to nazwa brzmiała W 1988 roku zespół pożegnał na zawsze założycielkę
„Królowianki”. W początkowym okresie działalności i kierowniczkę Marię Kryczkę. Zastąpiła ją siostra
zespół liczył 19 osób. Na przestrzeni lat ilość członków Jadwiga Śmigiel, która kierowała zespołem do roku
zmieniała się wielokrotnie, były okresy, że liczył poniżej 2014, do końca swoich dni. Nowym, trzecim
10 osób. Obecnie jego stan jest bliski liczbie kierownikiem została Anna Kobalczyk, która przewodzi
z pierwszych lat działalności. Pierwszy skład zespołu nim do dziś. W między czasie zespół zmienił swoją
nazwę na „Królowianie”. Wielu jego członków za
swoją długoletnią społeczną pracę zostało
wyróżnionych odznaczeniami Zasłużony Działacz
Kultury, Krzyżami Zasługi oraz odznaką Zasłużony
dla Kultury Ludowej. Podobnie jak poprzednicy
z okresu międzywojennego „Królowianie”
systematycznie występują na „Dożynkach
Prezydenckich” w Spale.
PS. Osoby chcące się podzielić materiałami
i ciekawymi historiami dotyczącymi Królowej
Woli
proszę
o
kontakt:
mail:
krolowa_wola@interia.pl, : Królowa Wola, tel:
695 702 556
„Królowianki” podczas występu w Spale – 1984‐07‐08
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WIADOMOŚCI GMINNE
Wybory Prezydenta RP 2020
kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda
tj. 59,20%. Rafał Trzaskowski uzyskał
40,80% ważnie oddanych głosów. Była to
najwyższa frekwencja w naszej gminie.

W niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbyła
się
pierwsza
tura
wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W Gminie Inowłódz frekwencja
wyniosła 66,26 %. Największą ilość
głosów
uzyskał
kandydat
na
Prezydenta RP Andrzej Duda tj.
55,03%. Rafał Trzaskowski uzyskał
24,21% ważnie oddanych głosów.
12.07.2020 r. odbyła się druga tura
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
W Gminie Inowłódz
frekwencja
wyniosła
78,75%.
Największą ilość głosów uzyskał

Na
zdjęciu
najstarsza
uczestniczka
wyborów, mieszkanka Brzustowa Pani
Józefa Koprek.
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

V Spalski Konkurs Fotograﬁczny
Po raz kolejny Gmina Inowłódz wraz z Lokalna
Organizacją Turystyczną w Spale organizuje Spalski
Konkurs Fotograﬁczny, którego celem jest uwrażliwienie
na piękno przyrody i otaczającego nas świata oraz
dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które
powstały w sposób naturalny, jak również ukazujących
negatywny wpływ ingerencji człowieka lub zostały
stworzone
przez
działalność
człowieka.
Przedmiotem konkursu jest autorska fotograﬁa. Zdjęcia
powinny zostać zrobione na obszarze Gminy Inowłódz,
szczególnie ze wskazaniem na Spałę i okolicę, na
terenach
parków
krajobrazowych,
rezerwatów,
obszarów Natura 2000, lasów, terenów nadpiliczych
i miejscowości w Gminie Inowłódz, w okresie
01.09.2020 do 15.11.2020.
Konkurs ogranicza się do 3‐ech kategorii tematycznych:
Portret i fotograﬁa Gminy Inowłódz „PN”‐ zabytki
architektury, skanseny, obiekty militarne, obiekty
przemysłowe,
fabryki,
architektura
inżynieryjna
w otoczeniu przyrody
Przyroda i natura Gminy Inowłódz „PF”‐ parki
krajobrazowe, puszcza, meandry rzek, szlaki wodne,
tereny naturalne, fauna i ﬂora.
Spała – miejsce magiczne „PS”‐ Spała, zabytki
architektury, architektura inżynieryjna, inne obiekty
w otoczeniu przyrody, a także sama przyroda.
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, bez
względu na miejsce zamieszkania w Polsce. W konkursie
mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i średnich,
które nie ukończyły 18‐go roku życia, w chwili
zakończenia terminu przyjmowania prac do konkursu.
Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest
zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy
złożyć na karcie zgłoszenia.
Konkurs zorganizowany jest dla 2‐óch grup wiekowych
uczestników, w każdej z 3‐tech kategorii tematycznych:
‐ dzieci w wieku do lat 15‐u;
‐ młodzież od 15‐u do 18‐u lat.
Miejsce złożenia prac: Sekretariat Urzędu Gminy
Inowłódz, ul. Spalska 2, 97‐215 Inowłódz lub na adres
mailowy: .
Obowiązuje osobiste złożenie prac, przesyłką pocztową
poleconą lub za pośrednictwem poczty mailowej: na
adres: technocer@wp.pl.
Materiały należy oznaczyć napisem: V Spalski Konkurs
Fotograﬁczny 2020.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie
warunków
regulaminu,
wyrażenie
zgody
na
publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.
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Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw
autorskich w całości na rzecz Urzędu Gminy
w Inowłodzu, Gminnego Centrum Kultury i Lokalnej
Organizacji Turystycznej w Spale.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2020 roku
i trwa do 15 listopada 2020 r. włącznie. Okres ten
obejmuje czas w jakim powinny być dostarczone prace
konkursowe.
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach
15‐30 listopada 2020 r. Nagrodzone prace będą
prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach
06‐31.12.2020 r. w salach Zamku Królewskiego
w Inowłodzu.
Tekst: E. Karwat
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Dzień Dziecka inaczej

W tym roku Dzień Dziecka przybrał nieco inna formę niż
w ostatnich latach. W Gminie Inowłódz jak w wielu
innych miejscach nie można było zorganizować wspólnej
zabawy i ciekawych atrakcji z okazji Dnia Dziecka.
Jednakże, osoby które zawsze angażują się w organizacje
Gminnego święta Dzieci, pamiętały o milusińskich
i przygotowały dla nich oprócz życzeń niespodziankę. Na
dziedzińcu zamkowym zrealizowane zostało nagranie
przez lokalny Portal „Nasz Inowłódz ‐ Wieści Gminne”
czytanej poezji dla dzieci. Oczywiście utwory nie mogły
być inne niż autorstwa Juliana Tuwima, który dla
najmłodszych stworzył szczególne dzieła.
Wiersz „Wszyscy dla wszystkich” przeczytał Wójt Gminy
Inowłódz Bogdan Kącki, „Trudny rachunek” przeczytała
Sekretarz Gminy Inowłódz Renata Dabrowicz,
„Skakankę”
zinterpretowała
Ewa
Godlewska

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w
Inowłodzu,
„Zosie Samosie” przeczytała Ewa
Korzeniewska Radna Rady Gminy
Inowłódz i Prezes Gminnego
Oddziału TPD. Natomiast „Słoń
Trąbalski”
zaprezentował
Przewodniczący Rady Gminy
Inowłódz Robert
Pawłowski,
„Rycerza
Krzykalskiego”
interpretował Roman Rodakowski
Radny Rady Gminy Inowłódz
i Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Gminy,
natomiast
„W
aeroplanie"
przeczytała Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Inowłodzu
Agnieszka Ciołak.
Ta wyjątkowa inicjatywa doskonale wpisała się
w Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, największe
doroczne święto czytelnicze w ramach trwającej
nieprzerwanie od 2001 r. kampanii społecznej „Cała
Polska czyta dzieciom”. Zachęcamy do czytania,
zwłaszcza
poezji
związanego
nierozerwalnie
z Inowłodzem Juliana Tuwima, w którego zbiorach
znajdują się różne utwory, wbrew pozorom nie
wszystkim dobrze znane.
Tekst: A. Ciołak
Foto: R. Karbownik, Nasz Inowłódz

VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Juliana Tuwima
Rozstrzygnięta została VIII Edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Juliana Tuwima w kategorii:
poezja, którego organizatorem było Gminne Centrum
Kultury w Inowłodzu. Honorowy patronat objęli Związek
Literatów Polskich, Stowarzyszenie Autorów Polskich
oraz Kwartalnik Kulturalny "SEKRETY ŻARU". Konkurs
poetycki jest formą oddania czci Julianowi Tuwimowi,
szczególnie związanemu z Inowłodzem. Niestety ze
względu na COVID – 19 tegoroczna edycja konkursu

pozbawiona została uroczystej gali podsumowującej.
Jednakże z pośród nadesłanych prac Jury w składzie:
Andrzej Zaniewski – przewodniczący, Jan Zdzisław
Brudnicki, Iwona Zielińska – Zamora, Andrzej Zamora –
sekretarz wybrało najlepsze prace, a co za tym idzie
zwycięzców konkursu. Wyniki Przedstawiają się
następująco: I nagroda ‐ Anna Piliszewska godło SFINKS,
II nagroda ‐ Danuta Ewa Skalska godło MNISZEK, III
nagroda ‐ Włodzimierz Bieroń godło MILCZEK,
Wyróżnienie ‐ Mirosław Kowalski
godło WRZOS, Wyróżnienie ‐ Bogdan
Nowicki godło IZYDOR, Wyróżnienie ‐
Iwona Świerkula godło SAMTA ANA
WIND.
Laureaci
otrzymają
pamiątkowe
dyplomy,
nagrody
ﬁnansowe oraz wydaną na tę okazję
książkę z utworami konkursowymi.
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu
serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu
Autorów
ZAiKS,
za
wsparcie
ﬁnansowe. Słowa podziękowania
kieruje również do członków jury
konkursu oraz uczestników. Oby
kolejna edycja tego wydarzenia mogła
odbyć się bez przeszkód.
Tekst/ Foto: A. Ciołak
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STOWARZYSZENIA
Towarzystwo Fortyﬁkacyjne „LINIA PILICY”
Plany, plany a życie pisze własne scenariusze. W czerwcu
miał się odbyć Inowłodzki Zlot Rekonstruktorów i Grup
Paramilitarnych i co? PANDEMIA! Podjęliśmy decyzję
o jego przeniesieniu na rok następny. Odbędzie się
w pierwszy weekend czerwca. Oczywiście w jego
ramach planujemy zorganizować Koncert Piosenki
Żołnierskiej i Patriotycznej. Jest więc sporo czasu, aby
się do niego przygotować. Zapraszamy.
Wystawa poświęcona oﬁarom zbrodni katyńskiej,
w sytuacji pandemii, zostanie otworzona na naszym
zamku dopiero we wrześniu a w grudniu otworzymy
następną
poświęconą
naszemu
mieszkańcowi,
członkowi KOP [Korpus Ochrony Pogranicza] Panu
Mizerskiemu.

Kończymy przygotowania do rozpoczęcia budowy
w Inowłodzu skansenu militarnego i zapraszamy
wszystkich chętnych do udziału w pracach
i gromadzeniu eksponatów. To ma być kolejne miejsce,
które chętnie będziemy odwiedzać i zapraszać tam
swoich gości.
Z działań, które udało nam się wykonać było
uprzątnięcie starego, częściowo rozbitego kiosku, który
szpecił bezpośrednie otoczenie naszego zamku.
Dokonaliśmy w ramach pracy społecznej na rzecz
naszego Inowłodza.
Towarzystwo Fortyﬁkacyjne „LINIA PILICY”
TEKST: Jerzy Szymański
[44] 710‐18‐94 /602 707 880

Pięć lat minęło...
Pięć lat minęło...
To już pięć lat. Już – a może tylko...
W czerwcu 2015 roku Towarzystwo
Fortyﬁkacyjne „LINIA PILICY” uzyskało
osobowość
prawną.
Zostaliśmy
uwidocznieni w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Pierwszym prezesem Zarządu
wybraliśmy kol. Łukasza Lubickiego.
Myślę, że czas jego prezesury to był czas
naszej największej aktywności i dobrych
działań. To czas terenowej aktywności
archeologicznej,
ukoronowanej
ekshumacją dwóch polskich żołnierzy
w Lesie Parchowickim koło Drzewicy,
poległych tam w bitwie wrześniowej
1939 r i uroczystym ich pochówkiem
w kwaterze wojennej cmentarza
w Drzewicy. To czas odnowy pomnika
pomordowanych w 1944 r mieszkańców
naszej
gminy,
usytuowanego
na
cmentarzu inowłodzkim. To wreszcie czas utworzenia
ekspozycji muzealnej na zamku inowłodzkim.
Jak widać, trzyletnia kadencja prezesa Łukasza
obﬁtowała w ważne dla nas działania i ich efekty.
Zawdzięczamy mu też bez wątpienia coś wyjątkowo
cennego. Mianowicie przewagę działania nad gadaniem.
Potraﬁł nas zarazić swoim entuzjazmem i bezpośrednim
działaniem. Obowiązywała zasada: najpierw omawiamy
to, co jest do zrobienia i sposób realizacji, a potem to po
prostu robimy. Trudno o lepszego prezesa. Jednakże
w końcówce swojej kadencji Łukaszowi posypały się
sprawy osobiste. Musiał w całości poświęcić się
rodzinie. Zamierzaliśmy wybrać go ponownie na kolejną
kadencję, ale z podanych wyżej przyczyn odmówił.
Musieliśmy to uszanować.
Jednakże teraz, po upływie kolejnych dwóch lat Jego

sytuacja rodzinna ustabilizowała się. Dlatego też liczymy
na Jego powrót do aktywnych działań. Mogą, i mam
nadzieję, że będą miały na to wpływ uwarunkowania
zewnętrzne, które po dwuletniej przerwie ulegają
stopniowej normalizacji. Mam tu na myśli zmiany
w mentalności urzędniczej na wyższych poziomach
administracji w zakresie podejścia do terenowych
działań archeologicznych. Po prostu wracamy w teren.
A Łukaszowi z całego serca dziękujemy za to wszystko,
czego dokonał. I nadal go potrzebujemy. Czekamy na
Niego. Czekamy na Jego powrót i nową aktywność. Jest
naprawdę dużo do zrobienia.
Marcin Szymański
Towarzystwo Fortyﬁkacyjne „LINIA PILICY”

"Przyjazna Wieś"
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pomocy władz Gminy
Inowłódz, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Królowej
Woli „Przyjazna Wieś”, realizowało w Królowej Woli
inwestycję polegającą na kompleksowym remoncie
przyszkolnego boiska oraz budowie obiektów małej
architektury tzw. siłowni plenerowej. Przy znaczącym
wsparciu oraz pomocy Referatu Inwestycji, w dniu 8
maja zostały zakończone prace związane z realizacją
przedmiotowych zamierzeń. Środki na całe omawiane
przedsięwzięcie, pochodziły ze środków Unijnych
pozyskanych przez Stowarzyszenie. Dzięki temu obecnie
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na terenie Szkoły Podstawowej w Królowej Woli powstał
wspaniały obiekt rekreacyjno – sportowy pozwalający
na miłe spędzenie czasu zarówno przez dzieci jaki i ich
rodziców czy opiekunów. I chociaż ze względu na COVID
– 19 nie było jeszcze oﬁcjalnego otwarcia nowo
powstałego boiska, to zarówno dzieci jak i młodzież
korzystają już w pełni z nowych obiektów.
Stefania Ziętara

www.inowlodz.pl

WIADOMOŚCI GMINNE
"Eko Pociągiem do Przyrody"

Już po raz kolejny realizowaliśmy wakacyjny projekt
przyjazdów do Spały. Głównym celem przedsięwzięcia
było
utrwalenie
wiedzy
na
temat
atrakcji
przyrodniczych, przyswojonej w czasie cyklu wycieczek
po regionie. Ponieważ wycieczki przewidują podstawy
edukacji ekologicznej poprzez zwiedzanie, formę nauki

poprzez
turystykę
i krajoznawstwo, założeniem
projektu było upowszechnianie
wiedzy o przyrodzie, jak
również wpłynięcie na poziom
świadomości
ekologicznej
i propagowanie konkretnych
zachowań, korzystnych dla
środowiska naturalnego. Na
miejscu
było
można
wypożyczyć rower i przejechać
malowniczo położoną ścieżką
pieszo rowerową, wiodącą ze
Spały do Inowłodza przez
Teoﬁlów.
Głównym
organizatorem
wakacyjnych wyjazdów do
Spały było Gminne Centrum
Kultury w Inowłódzu. Projekt
pn.
"Eko
Pociągiem
do
Przyrody" doﬁnansowany ze
środków
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach konkursu "edukacja
ekologiczna
mieszkańców
województwa łódzkiego ‐ edycja 2020.” Wartość ogólna
zadania: 76.953,88 zł bru o. Doﬁnansowanie ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja do 65.060,00 zł.
wkład własny‐ 11. 893,88 zł Pociągi do Spały są
obsługiwane autobusem szynowym Oddziału Łódzkiego
Przewozów Regionalnych POLREGIO.

Wycieczki przyrodnicze odbywały się w każdą sobotę
i niedzielę począwszy od 8 sierpnia aż do 30 sierpnia.
Udział w projekcie był bezpłatny. Podczas wycieczek
turyści mogli znaleźć wszystko co potrzeba, aby
aktywnie, lub jeśli ktoś woli nieco spokojniej, z dala od
miejskiego gwaru, na łonie natury spędzić czas
z rodziną, być może w gronie przyjaciół, znajomych.
Piękna przyroda Lasów Spalskich, meandrująca rzeka
Pilica, jak również atrakcyjne obiekty historyczne
pozwoliły w niepowtarzalnym otoczeniu spędzić
niezapomniane chwile.
Tekst/ foto: E. Karwat
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SPORT / OSP
IKS‐ Sezon 2020/21

Drużyna seniorska IKS‐u zgodnie
z ustaleniami z początkiem lutego
rozpoczęła przygotowania do dalszej
części sezonu 2019/20 w klasie „A”.
Niestety sytuacja związana z pandemią
zweryﬁkowała
plany
związane
z
dokończeniem
rozgrywek.
Ostatecznie OZPN uwzględnił wyniki
z rundy jesiennej. Nasz zespół
uplasował się na 7 pozycji. Od czerwca
drużyna wznowiła treningi na boisku
w Inowłodzu. Przygotowania do
sezonu 2020/21 przebiegły w miarę
sprawnie i spokojnie. Udało się na
przełomie lipca i sierpnia rozegrać kilka
sparingów. Po zwycięstwach na
wyjeździe z KKS Koluszki 5:1 i Atomem
Januszewice 10:1 oraz u siebie
z Juvenią Wysokienice 6:1 zespół
doznał
2
porażek,
najpierw
w Tomaszowie z Pilicą 3:2 oraz jako
gospodarz z Poświętnem 2:5. Do
drużyny w okienku transferowym dołączyło kilku
zawodników. Powrócił po dłuższej przerwie Tomasz
Płocki (ostatnio LKS Lubochnia) oraz mający
drugoligowe doświadczenia w MKS Kluczbork, bramkarz

i Szymon Sulgostowski z Kawalerii Tomaszów Maz.,
Kacper Ulaszewski z Mazovii Tomaszów Maz. a także
Alan Swarbuła i Jakub Wojciechowski z Lechii Tomaszów
Maz. Rozgrywki obecnego sezonu rozpoczęły się 23.08
meczem z LUKS Mroczków‐Dzielna
w Opocznie. IKS grający od 79 minuty
w dziesiątkę po dwóch żółtych,
a w konsekwencji czerwonej kartce dla
Zbigniewa Niemca pokonał gospodarzy
3:2. Bramki zdobyli: Przybyłek (22’),
Jaszczyk (24’) oraz Kwaśniak (63’) z rzutu
wolnego. W drugiej kolejce drużyna IKS‐u
pokonała na wyjeździe MGKS Białkę Biała
Rawska 5:1, po bramkach: Stańczyka (7’),
Bąblewskiego (17’), Nowaka (62’) oraz
Jaszczyka (77’ i 79’). Wysokie zwycięstwo
dało naszej drużynie pozycję lidera po
2 kolejkach. Skład IKS‐u w tym spotkaniu
prezentował się następująco: Grejber (70’
Bartosik),
Malej,
Wojewódzki,
Sulgostowski, Niemiec (75’ Swarbuła),
Kwaśniak, Nowak, Stańczyk, Bogusz (85’
Wojciechowski), Bąblewski (85’ Herman),
Patryk Grejber, który występował min. w Lechii Jaszczyk, (80’ Ulaszewski).
Tomaszów Mazowiecki (3 liga), Kotwicy Kołobrzeg
Tekst: Robert „Gacek” Gaczyński
(3 liga), oraz ostatnio w czwartoligowym Oskarze
Foto: Robert Karbownik, Nasz Inowłódz
Przysucha. Do zespołu dołączyli również Jakub Bogusz

"Bitwa o wozy"

Gmina Inowłódz w II turze wyborów Prezydenta RP
wykazała się najwyższą frekwencją wśród gmin
dawnego województwa piotrkowskiego. Tym samym
w ramach "Bitwy o wozy" zyskała możliwość otrzymania
promesy na sﬁnansowanie zakupu średniego
samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP z terenu
gminy. Do wyznaczenia jednostki ubiegającej się
o doﬁnansowanie upoważniony jest Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z Wójtem
Gminy Inowłódz. „Bitwa o wozy” to profrekwencyjna
inicjatywa
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji. W akcji mogły brać udział gminy do 20
tys. mieszkańców.
Tekst: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Foto: twi er mswia
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WIADOMOŚCI POZOSTAŁE / WAŻNE KONTAKTY
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
W ramach mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ZUK HAK będzie
odbierał:
‐ odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, krzesła, dywany, drzwi bez
szyb, stolarka okienna bez szyb);
‐ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory,
radioodbiorniki, magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, wzmacniacze,
kolumny, kamery, instrumenty muzyczne, komputery stacjonarne,
monitory, myszy i klawiatury, laptopy, drukarki, sprzęt kopiujący,
kalkulatory, telefony stacjonarne i komórkowe, wiertarki, wkrętarki,
piły, drobne agd, chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki
elektryczne i gazowe);
‐ baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;
‐ opony tylko od aut osobowych.
W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom
odpadów wymienionych powyżej (np. odpady remontowo‐budowlane,
okna, drzwi z szybami, lustra itp.) Wykonawca ma prawo nie odebrać
takich odpadów.
Uwaga !!! ‐ objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych
rozpoczynają się o godzinie 6:30 – jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić
odpadów przed posesję do tej godziny, a transport przejedzie przez
daną ulicę lub sołectwo, odpady nie zostaną odebrane.
TERMINY MOBILNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
17.10.2020 r. – BRZUSTÓW, DĄBROWA, SPAŁA
24.10.2020 r. – INOWŁÓDZ, FRYSZERKA
31.10.2020 r. – ZAKOŚCIELE, ŻĄDŁOWICE, LICIĄŻNA, POŚWIĘTNE
31.10.2020 r. – KONEWKA, KRÓLOWA WOLA, TEOFILÓW

SMS‐OWY SYSTEM INFORMOWANIA

Wójt Gminy Inowłódz przypomina o wprowadzeniu sms‐owego sys‐
temu informowania, w zakresie:
‐ terminów zapłaty zobowiązań lub powstałych zaległościach z tytułu
podatków
‐ wszelkich imprezach kulturalnych, innych ważnych terminach oraz
interesujących wydarzeniach związanych z naszą gminą i regionem,
a także ostrzeżenia o grożących niebezpieczeństwach.
Podatnik, który wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru tele‐
fonu komórkowego w bazie sms Urzędu Gminy Inowłódz, będzie
otrzymywać krótkie, bezpłatne wiadomości tekstowe w formie sms.
Zaletą systemu powiadamiania jest fakt, iż podatnik otrzymując
powiadomienie może uniknąć kosztów upomnienia dokonując uregu‐
lowania zaległości w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości
(sms).
Wójt Gminy Inowłódz zachęca i serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia zgody na gro‐
madzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu
komórkowego do celów wysyłania powiadomień.
Druk nowego oświadczenia do wypełnienia można pobrać w Punkcie
Obsługi Interesanta, ze strony internetowej: inowlodz.pl oraz od
sołtysów.
Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć Urzędzie
Gminy Inowłódz.

Wydawca: Urząd Gminy w Inowłodzu
Redaguje zespół w składzie: A. Ciołak, E. Karwat, P. Gawin
Koordynacja / opracowanie graﬁczne / skład: A. Ciołak
Druk: EWENBERG

TELEFONY ALARMOWE:
Europejski Numer Alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Pogotowie energetyczne: 991
URZĘDY:
Urząd Gminy w Inowłodzu
ul. Spalska 2, 97‐215 Inowłództel./fax.: 44/710 12
33e‐mail: gmina@inowlodz.pl, www.inowlodz.pl
Komisariat Policji w Czerniewicach
tel. 44/710 41 77
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Maz. ul.
Mireckiego 37, tel. 44/725 60 00
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. ul. Św.
Antoniego 41, tel. 44/724 21 27
GOPS w Inowłodzu, tel. 44/710 11 23
Filia Urzędu Pocztowego, Inowłódz pl. Kazimierza
Wielkiego 24, tel. 44/725 73 53
ZDROWIE:
PRZYCHODNIA RODZINNA: Inowłódz, ul. Tuwima 4,
tel. 44/710 12 77
NZOZ KAMED Spała, ul. Piłsudskiego 12
tel. 44/710 15 85
Punkt Apteczny Familypharm: Spała, ul.
Piłsudskiego 12 tel. 44/724 63 16
Punkt Apteczny Familypharm, Inowłódz, ul.
Tuwima 4, tel. 887 870 890
KULTURA – TURYSTYKA – SPORT:
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu tel. 44/710
18 54, e‐mail: gck@inowlodz.pl
www.gckinowlodz.naszgok.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Inowłodzu ul.
Zamkowa 7, tel. 44/726 01 34 e‐mail:
zamek.pit@interia.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Inowłodzu tel.
44/726 01 34, e‐mail: zamek.biblioteka@interia.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Spale
ul. Piłsudskiego 2, tel. 514 206 859e‐mail:
galeria@spala.info.pl
DROGI:
Drogi gminne, (T. Pawlik) tel. 507 119 880
Zarząd Dróg Powiatowych, tel. 44/710 33 14
INNE:
PBS Tomaszów Mazowiecki Oddz. Inowłódz,
pl. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 44/726 09 30
Stacja Paliw w Inowłodzu, ul. Klasztorna 37 tel.
44/710 10 77
Stacja Paliw w Spale, ul. Wojciechowskiego 2 tel.
44/710 13 50
DYŻURY W URZĘDZIE GMINY W INOWŁODZU:
Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
Robert Pawłowski dyżury:
wtorek: godz. 15:30 ‐ 17:00

UWAGA! Materiały do Biuletynu prosimy nadsyłać na adres: gck@inowlodz.pl lub media@inowlodz.pl
www.inowlodz.pl
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