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WIADOMOŚCI GMINNE
Drodzy Państwo!
Mimo, że zima ma się jeszcze dobrze,
zdecydowanie ruszyły prace dotyczące realizacji planów
naszego samorządu na rok bieżący. Dzieje się naprawdę
dużo. Już sam początek roku przyniósł wiele nowych
wydarzeń. Kilka dni temu podpisaliśmy umowę na
budowę II etapu ścieżki rowerowej Spała – Inowłódz.
Lada dzień ruszą prace. Chcemy tą inwestycję oddać do
użytku jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. Wierzę,
że będzie to przełom w rozwoju turystyki w Inowłodzu.
Wielu mieszkańców i turystów od lat czekało na tą
ścieżkę. Ogłosiliśmy przetargi na budowę czterech dróg
o nawierzchni asfaltowej. Sytuacja na rynku usług w tej
branży jest nadal bardzo trudna. Nauczeni
dotychczasowym doświadczeniem, staraliśmy się
ogłosić przetargi w optymalnym momencie. Mam
nadzieję, że wpłyną oferty odpowiadające naszym
możliwościom finansowym i już w pierwszym półroczu
tego roku zamierzenia te zostaną zrealizowane.
Bardzo ważna informacja dotarła do nas kilka dni temu
z Urzędu Marszałkowskiego. Wszystko wskazuje na to,
że otrzymamy dofinansowanie na budowę kanalizacji
w Zakościelu. Nasz wniosek znalazł się wysoko na liście
projektów przewidzianych do dofinansowania po ocenie
formalnej. W niedługim czasie powinniśmy podpisać
umowę i ogłosić przetarg na realizację prac. To też dla
nas, niewątpliwie przełomowy moment.
Jak informowaliśmy w poprzednim biuletynie
w tegorocznym budżecie znalazło się wyjątkowo dużo

zadań
inwestycyjnych.
Wiemy,
że
jest
to
najprawdopodobniej ostatni moment na pozyskiwanie
unijnych pieniędzy dla samorządów. Chcemy tą sytuację
optymalnie wykorzystać. Złożyliśmy już kilka
strategicznych wniosków i przygotowujemy kolejne. Jest
to więc czas, wyjątkowo intensywnej pracy, szczególnie
w zakresie inwestycji. Tego dziś nie widać, ale miejmy
nadzieje, że w najbliższych latach efekty tych poczynań
odmienią i usprawnią wiele obszarów naszej
działalności.
Cieszę się bardzo, że ostatnio coraz głośniej o naszej
gminie. Staramy się wykorzystywać każdą okazję, aby
o nas mówiono, pisano… Nie chodzi tu bynajmniej
o zaspokajanie czyichś ambicji. Ja osobiście jestem
przekonany, że nasza gmina jak żadna inna w naszej
okolicy, powinna budować swój pozytywny wizerunek,
powinna swymi działaniami nieustannie zachęcać do jej
odwiedzania, poznawania… Wierzę, że ten kierunek
działań to droga do rozwoju. Stąd nasze starania
o promocję w każdy możliwy sposób, stąd nasze dążenia
do rozwoju przemysłu turystycznego w Gminie
Inowłódz.
O szczegółach naszych działań, tych zasygnalizowanych
przeze mnie i wielu innych szerzej i mam nadzieję
interesująco w niniejszym biuletynie. Zachęcam do
czytania i polecania innym.
Serdecznie pozdrawiam
Bogdan Kącki
Wójt Gminy Inowłódz

Z p r a c y R a d y Gm i n y
XL sesja Rady Gminy Inowłódz, która miała miejsce 28
grudnia 2017 r. poświęcona była uchwaleniu budżetu
Gminy Inowłódz na 2018 rok. Do najważniejszych
uchwał podjętych podczas sesji należą Wieloletnia
Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2018 –
2033 i uchwała budżetowa na 2018 rok. Rada Gminy
podjęła również uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2017‐
2030 oraz zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2017.
Ponadto przyjęto Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok dla
Gminy Inowłódz. W drodze uchwały został przyjęty
roczny, ramowy plan pracy Rady Gminy Inowłódz na
2018 rok. Zatwierdzono też plany pracy Komisji Stałych
Rady Gminy Inowłódz na 2018 rok.

XLI sesja Rady Gminy Inowłódz odbyła się 25 stycznia
2018 roku. Podjęto uchwały dotyczące: udzielenia
pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na
wykonanie
prac
przygotowawczych
związanych
z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku
pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi
nr 116192 i nr 116197E wraz z budową chodnika oraz
zatok autobusowych w miejscowości Liciążna;
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa
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oraz
wyznaczenia
inkasentów
i
określenia
wynagrodzenia za inkaso, a także trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na
terenie Gminy Inowłódz oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
/dz. nr 432 w Żądłowicach/, wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości /pow. 0,0130 ha z dz.
nr 3736 w Inowłodzu/ i zmiany Statutu Gminnego
Centrum Kultury w Inowłodzu. W sesji wzięli udział
przedstawiciele placówek medycznych prowadzących
działalność w zakresie hospitalizacji na terenie Powiatu
Tomaszowskiego: Tomaszowskiego Centrum Zdrowia,
Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU‐MED
oraz
Centrum
Kardiologii
Scanmed,
którzy
zaprezentowali zakres działania swoich jednostek. Na
zakończenie obrad zatwierdzono sprawozdanie z pracy
Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
W dniu 23 lutego 2017 r. odbyła się XXXI sesja Rady
Gminy Inowłódz. Do najważniejszych uchwał podjętych
w czasie sesji należą: uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na
lata 2017‐2030, uchwała w sprawie zmian budżetu
Gminy Inowłódz na rok 2017 oraz uchwała w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów
Mazowiecki na realizację zadania przewozu osób na linii
komunikacyjnej Tomaszów Mazowiecki – Sługocice.
Ponadto Rada Gminy Inowłódz podjęła uchwałę
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenia ich przebiegu i przyjęła „Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowłódz”.
Biuro Rady Gminy
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Za d a n i a i n w e s t y c y j n e r e a l i z o w a n e w G m i n i e I n o w ł ó d z
14.12.2017 r. otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi z dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona
Powietrza Ziemi na realizację zadania pn. „Usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Inowłódz”. Całkowity koszt zadania
wynosi 25 569,94 zł, w tym dotacja w wysokości
20 455,00 zł.
03.01.2018 r. LOT w Spale we współpracy z Gminą
Inowłódz złożył wniosek do Ministerstwa Sportu
i Turystyki na realizację zadania publicznego pn. „Mo‐
bilna turystyka wzmocnieniem atrakcyjności miejsco‐
wości Spała i Inowłódz, znajdujących się na obszarze
Spalskiego Parku Krajobrazowego”. Zadanie polega na
udostępnieniu nieodpłatnie turystom oraz szerokiemu
gronu zainteresowanych aplikacji mobilnej opierającej
się na technologii Rzeczywistości Rozszerzonej (AR) oraz
Geolokalizacji. Założeniem realizacji zadania jest uła‐
twienie odwiedzającym turystom zwiedzanie oraz
odnalezienie poszczególnych atrakcji, punktów gastro‐
nomicznych oraz baz noclegowych znajdujących się
w miejscowości Spała i Inowłódz.
04.01.2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie za‐
dania pn: „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa
komunalnego oświetlenia publicznego w gminie
Inowłódz” w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Pod‐
działanie V.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Pro‐
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014‐2020.
19.01.2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie za‐
dania pn: „Instalacja odnawialnych źródeł energii dla
mieszkańców gminy Inowłódz” w ramach Osi Pri‐
orytetowej IV Gospodarka nisko‐emisyjna, Działanie IV.3
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie V.3.2
Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Op‐
eracyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‐2020.
W ramach konkursu zebrano od mieszkańców Gminy
Inowłódz 18 wniosków na dostawę i montaż paneli fo‐
towoltaicznych do produkcji prądu na własne potrzeby,
31 na wymianę starych kotłów na nowe opalane pel‐
letem oraz 5 na dostawę i montaż kolektorów słonecz‐
nych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
22.01.2018 r. (w wyniku postępowania w trybie zapyta‐
nia ofertowego) zawarliśmy umowę z Panią Małgorzatą
Milecką prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą: Pracownia Architektury Krajobrazu >>EKO‐
STYL<< na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania „Rewitalizacja terenu wokół Zbiornika Spała”.
Termin wykonania zadania 30.03.2018r. Projekt ma

uwzględniać m.in. budowę ciągów spacerowych z kostki
betonowej wzdłuż zachodniego brzegu zbiornika wod‐
nego Spała, ciągu spacerowego w obrębie stawu
parkowego, ciągów pieszo‐jezdnych z kostki betonowej,
alejek spacerowych z kruszywa naturalnego, trawników,
nasadzeń krzewów i drzew, obiektów małej architektury
(przede wszystkim ławki, kosze na śmieci), oświetlenia
terenu, toalety publicznej, remontu mostku na wysepkę
stawu parkowego, altany drewnianej na wysepce stawu
parkowego, utwardzonego placu wielofunkcyjnego,
stoisk handlowych, monitoringu całego terenu.
31.01.2018 r. Gmina Inowłódz złożyła wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przekazanie
środków budżetu Województwa Łódzkiego, na zadanie
pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Inowłódz‐Poświętne”.
31.01.2018 r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszał‐
kowskiego w Łodzi o przekazanie dotacji celowej ze
środków budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczo‐
nych na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju in‐
frastruktury sportowej, na zadanie pn. „Przebudowa
wielofunkcyjnego boiska w Brzustowie”. Planuje się
wykonanie nawierzchni sztucznej na nieużytkowanym
już ze względu na zły stan techniczny boisku asfaltowym
a także wyrysowanie linii i montaż urządzeń do gry
w koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa ziemnego.
02.02.2018 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie
zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycz‐
nych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury
rekreacyjno‐wypoczynkowej w Powiecie Tomaszow‐
skim”, który realizowany będzie w partner‐stwie. Lide‐
rem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, part‐
nerami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina
Inowłódz, Gmina Rzeczyca oraz Powiat Tomaszowski.
W ramach projektu Gmina Inowłódz planuje budowę
przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towar‐
zyszącą w Spale i Inowłodzu.
14.02.2018 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie prze‐
targu nieograniczonego na Remont drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Inowłódz‐Poświętne.
14.02.2018 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie prze‐
targu nieograniczonego na Remont drogi gminnej na
działce nr 266 w Zakościelu.
14.02.2018 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie prze‐
targu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej
ul. Polna w Inowłodzu.
15.02.2018 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie prze‐
targu nieograniczonego na Remont drogi gminnej ul.
Hubala w Spale.
15.02.2018 r. złożylismy wniosek do Ministerstwa
Sportu i Turystyki o dofinan‐
sowanie projektu pn. „Budo‐
wa obiektów małej architek‐
tury służących aktywnej re‐
kreacji: siłowni plenerowej,
placu zabaw, strefy relaksu
w miejscowości Zakościele
i Królowa Wola”, w ramach
programu rozwoju małej in‐
frastruktury sportowo‐rekre‐
acyjnej o charakterze wielo‐
pokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA)
edycja 2018. W ramach pro‐
jektu planuje się ustawienie
w Królowej Woli i Zakościelu
Przebieg ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Teofilów ‐ Inowłódz
po 3 urządzenia do aktywnej
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zabawy dla dzieci (urządzenie linowe typu piramida,
urządzenie rurowe typu multiwspinaczka, drabinka
pozioma), 6 urządzeń siłowych dla dorosłych, stolika do
gry w szachy/warcaby, 4 ławki, 2 kosze na śmieci, 2
urządzenia dla dzieci (gra w kółko i krzyżyk oraz
labirynt).
16.02.2018 r. znaleźliśmy się na liście wniosków o dofi‐
nansowanie ocenionych pozytywnie pod względem
oceny formalnej dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowłódz gm.
Inowłódz”. Wniosek został złożony w ramach Regional‐
nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014‐2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środo‐
wiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno‐kanalizacyjna,
Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno‐kanalizacyjna.
19.02.2018 r. (w wyniku przeprowadzonego rozeznania)
zawarlismy umowę z wykonawcą: DROMED Rospędek,
Więckowski Sp. Jawna z miejscowości Opoczno na:
Budowę ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłódza
– Etap II Teofilów – Inowłódz. Termin wykonania:
22.06.2018 r.
Referat Inwestycji

W ó j t G m i n y I n o wł ó d z C z ł o wi e k i e m R o k u 2 0 1 7 P o wi a t u To m a s z o ws k i e go
Szanowni Państwo, w dniu 13.02.
2018 r. zakończyło się głosow‐
anie w plebiscycie Człowiek Roku
2017 Powiatu Tomaszowskiego.
Kandydatów nominował Dziennik
Łódzki w czterech kategoriach:
kultura, działalność społeczna
i charytatywna, samorządność
i społeczność lokalna oraz biznes.
W
kategorii
samorządność
i społeczność lokalna, zwyciężył
Bogdan Kącki, Wójt Gminy Inowłódz, który zdobył 699
głosów. Nominację otrzymał m.in. za inwestycje
prowadzone w Spale i gminie, w tym za ścieżkę row‐

erową ze Spały do Inowłodza.
Do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani Ci,
którzy uzy‐skali największą liczbę głosów w poszczegól‐
nych kategoriach w swoich powiatach. Miło nam
mieszkańcom i przyjaciołom Gminy Inowłódz, że zostały
dostrzeżone nasze działania w dziedzinie inwestycji i in‐
frastruktury, co zaowocowało zwycięstwem Wójta
Gminy na szczeblu powiatowym. Wójt Gminy Inowłódz
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy oddali głos
w plebiscycie, a jednocześnie obdarzyli zaufaniem, do‐
ceniając działania na rzecz lokalnego samorządu.
tekst: M. Werkowska

I I I m i e j s c e S o ł e c t wa I n o wł ó d z w wo j e wó d z k i m e t a p i e
K o n k u r s u " F u n d u s z S o ł e c k i ‐ n a j l e p s z a i n i c j a t y wa "
"Fundusz Sołecki ‐ najlepsza inicjatywa" to ogólnopolski
konkurs organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów. Organizatorem edycji wojewódzkiej był Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W etapie wo‐
jewódzkim III miejsce zajęło Sołectwo Inowłódz ‐ pro‐
jekt
mieszkańców
Inowłodza
pn.
Remont
i modernizacja budynku po dawnym sklepie GS
w Inowłodzu z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw
Społecznych. Konkurs ma na celu promowanie naj‐
lepszych i najciekawszych projektów finansowanych
w ramach funduszu sołeckiego. Jest również docenie‐
niem tych sołectw, które są aktywne, mają pomysły środków wyodrębnionych w ramach funduszu
i chcą się nimi dzielić. Skierowany jest do sołectw sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład
z terenu województwa łódzkiego, któ‐re realizowały na własny.
tekst/ foto: Agnieszka Ciołak
przestrzeni lat 2010‐2017 projekty finansowane ze

Dzi eń S o ł t y s a
Z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa,
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy
Inowłódz składają wszystkim sołtysom najlepsze
życzenia i podziękowania za dotychczasową
niełatwą służbę na rzecz lokalnych społeczności.

W dniu 11 marca 2018 r. Stowarzyszenie Sołtysów pod
patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego
organizuje spotkanie sołtysów z terenu województwa
łódzkiego połączone z wręczeniem odznak sołeckich.
Naszą gminę reprezentować będzie trzynaścioro
aktualnych i byłych sołtysów, którzy wyrazili chęć
udziału.

Zi m a g n a j a k k o n i e K r ó l o w e j Ś n i e g u u h a r c e r z y w H u f c u I n o w ł ó d z
Zimowiska w Muszynie i Mursasichle, Kurs Pierwszej
pomocy w Inowłodzu, Kurs Zastępowych i Przybocznych
„Enigma” 2018 w Niewiadowie, Zimowa Watra
Wędrownicza w Jaworzu… za chwilę Dzień Myśli Brater‐
skiej i Rajd Sanna to wszystko razem przypomina goni‐
twę po śniegu koni, które gnają przed siebie jak sza‐
lone… Zimowisko to taki czas, kiedy dzieci z wszystkich
środowisk dostają szansę nauki jazdy na nartach, nie raz
spotkaliśmy się z tym, że dla niektórych jest to jedyny
wyjazd w góry zimą, a do tego na narty! Instruktor,
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wsparcie starszych kolegów i koleżanek powoduje, że
na sam koniec zimowiska z 25 początkujących tylko
2 osoby nie zdecydowały się na zjazd stokiem o średnim
poziomie trudności. W Muszynie jeździli praktycznie
wszyscy i wszyscy się nauczyli jeździć na nartach.
W międzyczasie w zakresie Pierwszej Pomocy szkolili się
nasi wędrownicy czyli młodzież w wieku powyżej 16 lat.
Szkolenie odbywało się w Sołtysówce w Inowłodzu,
bardzo dziękujemy pani Sołtys Inowłodza, to miło, że
możemy liczyć na wsparcie lokalnych władz samorządo‐
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wych. Kurs Zastępowych i Przybocznych, tegoroczna
edycja pod nazwą „Enigma”, mimo mrozów i sporej wil‐
gotności odbył się bez żadnych komplikacji. Szkoła
w Niewiadowie przywitała nas ciepło. Zajęcia odbywały
się w pomieszczeniach ale także na zewnątrz. Uczestnicy
i goście ukończyli Kurs naładowani energią i chęcią
dalszego działania. Podczas zajęć prowadziliśmy zajęcia
dla dzieci z Kolonii Niewiadów, które potraktowały ten
czas jako odskocznię od telewizora i komputera. O Zi‐

mowej Watrze Wędrowniczej napisano już bardzo dużo,
impreza z roku na rok zyskuje sympatyków i zwolen‐
ników. Nocleg w namiocie, na śniegu, w lesie wydaje się
czymś ekstremalnym, ale kiedy robisz to po raz siódmy,
wiesz już co należy ze sobą zabrać i jak się przygotować.
Gratuluję uczestnikom, którzy w tym roku byli po raz
pierwszy, podjęli trud wyzwania, który na co dzień reali‐
zują w pracy z drużynami. To równie trudne jak noco‐
wanie zimą w namiocie.
Za chwilę Dzień Myśli Braterskiej i II Rajd na Orientację
im. Zbigniewa Godlewskiego. Pamiętamy tego nauczy‐
ciela, dyrektora i ogromnego sympatyka harcerzy
i młodzieży. Cieszy nas, że swoją obecnością w Domu
Ludowym w Królowej Woli w tym dniu chwalimy jego
pamięć i chronimy od zapomnienia. Tu ogromne wyrazy
wdzięczności do p. Barbary Maciejczyk z GCK
w Inowłodzu za wsparcie, dzięki któremu możemy
podtrzymywać tak wspaniałą tradycję. Ani się obejrzymy
a zacznie się ma‐rzec‐wiosna i znowu będzie można na
zbiórkach gonić do lasu, już wszyscy na to czekamy… Do
zobaczenia na szlaku.
Agnieszka Koziarska Wilkowiecka

K a s z t e l a n i a I n o wł o d z k a
Zostaliśmy niedawno
poproszeni o napisanie
o sobie kilku słów.
Zastanawialiśmy się jak
napisać? co napisać?
I tak powstał poniżej
zamieszczony
tekst.
Kilka pytań, kilka odpo‐
wiedzi. Jak to jest
z Kasztelanem w Ino‐
włodzu? Co to Kaszte‐
lania Inowłodzka? Skąd
się wzięła? Kim jesteś‐
my? Co zrobiliśmy i co
mamy w planach? Tak
więc od początku.
Zaczęło się od naszych bliskich znajomych, którzy od lat
chcieli ściągnąć nas do Inowłodza, zachwalając jego
uroki. Twierdzili, że idealnie do tego miejsca pasujemy.
Ponieważ od ponad 10 lat jesteśmy „rycerzami” czyli
zajmujemy się rekonstrukcją historyczną, wyjeżdżamy
na turnieje, mamy swoje bractwo, namioty,
średniowieczne ciuchy i kociołki do gotowania.
A, zapomniałabym, mamy tez łuki, hakownice, tarcze
i miecze, czyli wszystko co do życia w rekonstrukcji jest
potrzebne. I tak za ich namową narodził się pomysł na
zrobienie fajnej, historycznej imprezy na zamku
w Inowłodzu. Zaproponowaliśmy zorganizowanie
średniowiecznego turnieju, pomysł spodobał się
władzom Inowłodza. W trakcie przygotowań daliśmy się
nieco poznać, chyba spodobaliśmy się mieszkańcom,
radnym i wójtowi i tak, przed czerwcem, a dokładnie
mówiąc w kwietniu 2017 r., wójt zaproponował
Piotrowi funkcję kasztelana na zamku. Poprzedni
kasztelan zrezygnował z Inowłodza rok wcześniej
a władzom zależało na tym, aby zamek ponownie
zasiedlili rycerze. Piotr przyjął nominację. I tak to się
zaczęło. Potem była czerwcowa impreza. Noc
Świętojańska po rycersku. Świetnie bawili się wszyscy,
mieszkańcy, rekonstruktorzy i turyści, którzy przyjechali
nawet z Warszawy. Latem zorganizowaliśmy Klechdy
Kasztelańskie, braliśmy udział w Dniach Inowłodza,
Dożynkach Prezydenckich, Mikserze Regionalnym i kilku
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innych mniejszych wydarzeniach. Zaczęliśmy spotykać
się na zamku z ludźmi z Inowłodza i Spały, którzy chcą
do nas dołączyć. Tak zaczyna się opowieść o Drużynie
Kasztelanii Inowłodzkiej. Jest nas na razie pięcioro.
Spotykamy się w każdą ostatnią sobotę miesiąca na
zamku o godz. 16.00. Jesteśmy w trakcie szycia ubrań
i kompletowania naczyń a w plany na ten rok wpisany
został Grunwald. To duże wyzwanie dla naszych
nowicjuszy ale z pewnością damy radę. Zapraszamy
wszystkich chętnych.
Ponieważ działań związanych z Kasztelanią Inowłodzką
robi się coraz więcej, postanowiliśmy założyć fundację.
Jesteśmy w trakcie. Fundacja ułatwi nam pozyskiwanie
funduszy na działania kasztelanii, poza tym będziemy
działać bardziej formalnie.
Rycerstwo to nie wszystko co przywieźliśmy z sobą do
Inowłodza. Jesteśmy też artystami i rzemieślnikami.
Zajmujemy się tak zwanymi rzemiosłami dawnymi:
jubilerstwem,
kowalstwem
artystycznym
oraz
rymarstwem i kaletnictwem. Chcemy zbudować
w Inowłodzu Centrum Rrzemiosł Dawnych. Zaczynamy
od siebie :) Już w tym sezonie letnim przeniesiemy się
do Inowłodza ze swoimi warsztatami i otworzymy je dla
ludzi. W małej chatce w centrum Inowłodza powstanie
nasza galeria, którą postanowiliśmy nazwać Galerią
Kasztelańską. Czemu? Wiadomo, będzie tam można
spotkać Pana Kasztelana, będzie można zobaczyć jego
prace i będzie to następna a właściwie druga galeria
w Inowłodzu. Pierwszą prowadzą nasi przyjaciele,
Państwo Luteraccy.
Ach, zapomniałabym, znowu zorganizujemy w czerwcu
imprezę. Serdecznie zapraszamy, tym razem 23 czerwca
bawimy się na Jarmarku Rzemiosł Dawnych.
Nasze działania można śledzić na FB – Kasztelania
Inowłodzka.
Piotr A Pastusiak, Kasztelan na Zamku Kazimierza
Wielkiego w Inowłodzu, Herold Konwentu Kapituły
Rycerstwa Polskiego, Marszałek Bractwa Rycerskiego
Rava
Randia Filutowska, pani kasztelanowa.
Razem założyli nieformalną grupę Kasztelania
Inowłodzka.
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W ś wi ą t e c z n y m n a s t r o j u
Przełom roku kalendarzowego 2017/2018 był dla
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej czasem ciężkiej
i twórczej pracy. Zakończenie pierwszego półrocza
przypadało bowiem już pod koniec stycznia. Mimo
natłoku obowiązków nasi uczniowie znaleźli również
czas na zabawę.

I tak w Mikołajki w ramach projektu „Fabryka Świętego
Mikołaja”, dofinansowanego przez GKRPA w Inowłodzu
najmłodsi uczniowie wraz z rodzicami obejrzeli w kinie
„Helios” seans filmowy pt.: „Pierwsza Gwiazdka”, który
opowiadał historię narodzin Jezusa Chrystusa.
13 grudnia klasy 0 – III pojechały na wycieczkę do
Fabryki Bombek w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieci
poznały wszystkie etapy produkcji bombek. Na koniec
uczestnicy wyjazdu mieli możliwość samodzielnego
udekorowania bombek. Własnoręcznie wykonane
ozdoby udekorowały domowe choinki. 15 grudnia
odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci
poznały historię dekorowania drzewa świątecznego
i z pomocą rodziców wykonywały ozdoby choinkowe,
które ozdobiły szkołę oraz choinkę w miejscowym
kościele. 21 grudnia w ramach akcji „Stawiamy na
rodzinę” nasi uczniowie wraz ze swoimi rodzicami
wybrali się na wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego,

gdzie obejrzeli film pt.: „Listy do M 3” lub „Coco” oraz
uprzyjemnili
czas
przedświątecznymi
zakupami
i wspólnym deserem. Wyjazd dofinansowany był
również z funduszu GKRPA w Inowłodzu. Zwieńczeniem
projektu był występ naszych uczniów na szkolnych
jasełkach, które odbyły się 20 grudnia. Na uroczystości
licznie przybyli zaproszeni goście: Pan Bogdan Kącki –
Wójt Gminy Inowłódz, Pani Jadwiga Warczyk – sołtys
wsi Brzustów, Pan Czesław Pawelec – sołtys wsi
Sługocice, Pani Monika Drużdż – Radna Rady Gminy
Inowłódz i Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Barbara
Walasik – przedstawiciel nauczycieli emerytów oraz
rodzice i dziadkowie uczniów. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem odegrały swoje role, za co zostały
nagrodzone licznymi brawami. Następnie uczniowie
podzielili się opłatkiem z zaproszonymi gośćmi. Pani
Dyrektor złożyła świąteczne życzenia wszystkim
zebranym gościom, uczniom i ich rodzicom. Po
przedstawieniu wszyscy udali się na tradycyjny
świąteczny poczęstunek. Wspaniałym wydarzeniem
było również święto Babci i Dziadka. 24 stycznia 2018 r.
do naszej szkoły przybyli zaproszeni dziadkowie, aby
podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych
gości rodzice przygotowali poczęstunek w postaci ciasta,
kawy i herbaty. Dzieci pod kierunkiem wychowawców
przedstawiły piękny program artystyczny. W większości
były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe,
związane tematycznie z tymże świętem. Oprócz
montażu słowno ‐ muzycznego, szanowni goście
obejrzeli komiczny pokaz taneczny w wykonaniu
przedszkolaków. Występ bardzo się wszystkim podobał,
o czym świadczyły gromkie brawa. Dzieci w ostatnich
miesiącach poczuły się prawdziwymi gospodarzami
naszej placówki.
Wszystkie spotkania i wycieczki
upłynęły w miłej i serdecznej atmosferze.
Iwona Gabryszewska

U c z y m y s i ę , b a wi m y , z d o b y wa m y n o we d o ś wi a d c z e n i a … .
Już od pierwszych dni grudnia trwały intensywne
przygotowania do bożonarodzeniowego przedsta‐
wienia. Stroje, dekoracje, kolędy zdominowały szkolną
rzeczywistość. Ale było warto. Pod reżyserskim okiem
P. A. Tomasik i P. R. Rodakowskiego przygotowaliśmy
wspólnie z kl. II gimnazjum i wspaniały spektakl
teatralno‐muzyczny, który uświetnił także Gminną
Wigilię. Na początku stycznia dotarła do szkoły paczka
z upominkami od dzieci w Kuklach na Ukrainie. Wśród
słodyczy oraz zabawek znalazły się ręcznie robione
kartki z życzeniami pisane po ukraińsku, angielsku ale
również po polsku, które wzbudziły najwięcej
entuzjazmu. Liczymy na dalsze rozwijanie naszej
ukraińsko‐polskiej znajomości. Zaraz po feriach
zabieramy się do szykowania paczek dla koleżanek
i kolegów z Kukli i mamy nadzieję, że pomogą nam
nasze babcie i dziadkowie, dla których tak pięknie w tym
roku przygotowaliśmy uroczystości z okazji ich święta.
Były wiersze, piosenki, tańce, przedstawienia
i oczywiście z serca płynące życzenia 100 lat.
W doskonaleniu naszych aktorskich talentów na pewno
pomoże spotkanie z Panem Dariuszem Wieteska‐
aktorem z serialu Na sygnale. Kilkanaście ćwiczeń,
rozmowa na żywo, możliwość posłuchania opowieści
z działu „Jak się zaczęła Pana aktorska kariera” to
przygoda, której się nie zapomina. No i oczywiście tak
modne dzisiaj selfie też musiało być! Nasi nauczyciele
kładą duży nacisk na artystyczny rozwój, dlatego też
w grudniu byliśmy w Teatrze Roma w Warszawie oraz
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w Łodzi na Pastorałce a w ferie zimowe pojechaliśmy
do Teatru Powszechnego na „Szalone nożyczki”.
W naszym szkolnym życiu nie mogło zabraknąć Kina‐
filmy Coco i Fernando, warsztatów edukacyjnych
w Gigantach Mocy w Bełchatowie i w ODE Źródła
w Łodzi oraz spotkań muzealnych tym razem
w Warszawskich Łazienkach. I jak to w zwyczaju bywa
na koniec semestru nauczyciele ocenili naszą pracę.
Wśród wielu uczniów , którzy uzyskali średnią ocen
powyżej 4,75 troje uczniów zapracowało na wzorowe
zachowanie Ola, Natalia oraz Marcel. Bardzo serdecznie
im Gratulujemy.
Jolanta Łon
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P o d s u m o wa n i e i o d p o c z y n e k

W Publicznym Gimnazjum w Inowłodzu pięć miesięcy
minęło pod znakiem intensywnej i efektywnej pracy.
W rankingu ocen najlepszymi uczniami są: Sandra Kwi‐
atek, Karina Sarnecka, Patrycja Piechna, Karolina
Przybysz, Kinga Cabaj i Jakub Samek. Klasą z najwyższą
średnią ocen jest IIA prowadzona przez p. Marcjannę
Filipińską. W realizacji zadań dydaktycznych i wycho‐
wawczo‐opiekuńczych w I półroczu szkoła współpra‐

cowała z GKR PA w Inowłodzu, TPD w Inowłodzu, GOPS,
GCK, Fundacją Arka Nadziei z Tomaszowa
Mazowieckiego, Poradnią Psychologiczno‐Pedagogiczną
w Tomaszowie Maz. Po podsumowaniu uczniowskiej
i nauczycielskiej pracy przyszła pora na dwutygodniowy
wypoczynek. Gimnazjaliści przeznaczyli ten czas na
wycieczkę do Łodzi podczas której doskonale bawili się
na trampolinach, laserach itp. Byli również na zimowi‐
sku w Poroninie, gdzie m. in. doskonalili umiejętność
jazdy na nartach pod okiem instruktora. Na miejscu –
w szkole mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach
sportowych.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu dziękuje
nauczycielom, którzy poświęcili swój wolny czas
uczniom, tj.: p. Barbarze Dziubałtowskiej‐Chachuła,
p. Ewie Godlewskiej, p. Joannie Jeske, p. Paulinie Kowal‐
skiej, p. Marcjannie Filipińskiej i p. Romanowi
Rodakowskiemu. Za wkład finansowy w organizację za‐
jęć feryjnych dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązy‐
wania Problemów Alkoholowych w Inowłodzu.
Małgorzata Tabor

W k a r n a wa l e d z i e c i n i e n u d z ą s i ę wc a l e
Nie oznacza to wcale, że w grudniu w naszym przed‐
szkolu się nudziliśmy. Świetnie bawiliśmy się podczas
warsztatów świątecznych, na które zaprosiliśmy nasze
mamy. Podczas spotkania powstały piękne bombki,
łańcuchy i wiele innych ozdób, którymi udekorowaliśmy
naszą salę. Odwiedziliśmy pracowników Urzędu Gminy
na czele z panem Wójtem Bogdanem Kąckim
i złożyliśmy im świąteczne życzenia. Pomogliśmy
również ubrać choinkę zawieszając własnoręcznie wyko‐
nane ozdoby choinkowe. Dużą przyjemność sprawiła
nam pani Aneta Markiewicz reprezentująca Fundację
ARKA NADZIEI w Tomaszowie Maz. Otrzymaliśmy od
niej torby pełne zabawek i słodyczy. Miłą niespodzianką
były też paczki ze słodyczami, które przygotowało dla
nas Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Pragniemy bardzo
serdecznie podziękować za otrzymane prezenty. Okres
przedświąteczny zakończyło pieczenie pierniczków.
Karnawał rozpoczęliśmy BALEM PRZEBIERAŃCÓW.
Mnóstwo frajdy sprawiło nam kompletowanie strojów.
Podczas balu bawiliśmy się świetnie. Były konkursy
i słodki poczęstunek. Kolejnym ważnym wydarzeniem
była uroczystość z okazji DNIA BABCI I DZIADKA. Z tej
okazji przygotowaliśmy piękny program artystyczny,
upominki w postaci kalendarzy na najbliższy rok oraz
słodki poczęstunek. Podczas uroczystości roz‐
strzygnęliśmy dwa konkursy plastyczne: ,,Idą święta’’‐

konkurs na wykonanie kartki świątecznej oraz ,,Ze
starego coś nowego’’‐ robimy własną przytulankę.
O pomoc przy wykonaniu przytulanek poprosiliśmy
nasze kochane babcie, które jak zwykle stanęły na
wysokości zadania. Powstały piękne przytulanki. Długo
w naszej pamięci zostanie spotkanie z aktorem panem
Dariuszem Wieteską, który poprowadził z nami mini
warsztaty aktorskie. Dziękujemy inicjatorce i organizat‐
orce spotkania pani Ewie Owczarek. Kolor biały
utrwalaliśmy podczas DNIA BIAŁEGO. Tego dnia
przybyła do nas Pani Zima i zaprosiła nas do wspólnej
zabawy.
Monika Goska

To ws z y s t k o j u ż b y ł o …

upominki. Ale tegoroczne Mikołajki przyniosły
niespodziankę, bowiem w szkole pojawił się drugi
Mikołaj, który obdarował wszystkich uczniów słodkim
upominkiem. Wcześniej jednak, 4.12 zawitali do nas
„Zelektryzowani”, z którymi mogliśmy doświadczyć
różnego
rodzaju
eksperymentów
fizyczno
–
chemicznych. Ale jak to w grudniu bywa jest to jeden
z najbardziej pracowitych miesięcy dla uczniów.
Uczniowie od kl. „0” do VII przystąpili do corocznego
Konkursu Strażackiego, w którym wyróżnienia otrzymali:
Ewa Pytlas z kl.0, Adam Yatci kl.0, Remigiusz Martuzalski
kl. I i Antonina Włodarczyk z kl. I oraz Agata Suska zkl.VI.
W dniu 19.12 odbyły się w naszej szkole Jasełka, które
Tak jak co roku największą radością dla przedszkolaków połączone zostały ze szkolną Wigilią. Tego samego dnia
ze Szkoły Podstawowej w Królowej Woli było pojawienie dzieci z kl. 0 odwiedziła Pani Anetta Markiewicz, która
się 6.12 Św. Mikołaja, który rozdawał dzieciom drobne
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dostarczyła ufundowane przez Arkę Nadziei Tomaszowa
Maz. paczki świąteczne. Z kolei w dniu 21.12. dzień
przed przerwą świąteczną uczniowie z klas IV‐VII udali
się do kina w Piotrkowie Tryb. Starsze były na filmie
„Listy do M 3”, natomiast młodsze obejrzały film pt:
"Coco" Cały wyjazd zorganizowany był przez GKRPA
w Inowłodzu. W okresie przedświątecznym odbył się
również konkurs na kartkę z aniołkiem, w którym
III nagrodę zdobyła Nadia Kudziewicz z kl. IV, natomiast
w konkursie na figurkę aniołka nagrodzeni zostali
uczniowie: min. Katarzyna Garnys kl. I, Damian Kośka
kl.I Po przerwie świątecznej uczniowie powrócili do
szkoły odliczając czas do ferii zimowych ale zanim
doczekały się upragnionego odpoczynku, czekały na nie
w szkole nie tylko praca ale również kolejne atrakcje.
12.01 zawitało do nas „Planetarium”, które
wprowadziło wszystkich w niesamowity, tak nam bliski,

a jednocześnie tak odległy kosmos. 19.01. uczniowie
zaprosili swoich dziadków z okazji zbliżającego się ich
święta Dnia Babci i Dziadka. Najwspanialszym jednak
wydarzeniem był Bal Karnawałowy, który odbył się 26.
01. i tym samym zapoczątkował okres ferii zimowych.
W pierwszym tygodniu ferii wychowawcy klas
zorganizowali przy pomocy GKRPA półkolonie w czasie
których uczniowie wzięli udział w różnych zajęciach,
zarówno na terenie szkoły jak i na wyjeździe. Klasy 0‐III
oprócz zajęć sportowych, w dniu 30.01 wspólnie
z kolegami z klas starszych udali się na basen do Rawy
Maz., natomiast 1.02 byli w kinie w Tomaszowie Maz.
Na
zakończenie
półkolonii
uczniowie
mieli
zorganizowane przez Radę Rodziców ognisko, na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego „Zacisze” w Spale.
Stefania Ziętara

Ma g i a Ś w i ą t B o ż e g o N a r o d z e n i a – p o d s u m o w a n i e p r o j e k t u
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu 16 grudnia 2017
r. podsumowało projekt pt. „Magia Świąt Bożego
Narodzenia”,
który
realizowany
był
dzięki
dofinansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Inowłodzu. W ramach
projektu zorganizowano warsztaty lepienia z masy
solnej, pieczenia pierników, robienia kart świątecznych.
W sobotnie popołudnie rozstrzygnięty został konkurs
plastyczny "BOŻONARODZENIOWY ANIOŁ". Wręczono
Nagrody zwycięzcom: w kategorii klas I – III: I miejsce ‐
Zuzia Pawlak, II miejsce ‐ Damian Kośka, II miejsce ‐
Dominika Walasik, II miejsce ‐ Weronika Walasik,
III miejsce ‐ Zuzanna Paduch, III miejsce ‐ Katarzyna
Garnys. W kategorii klas IV – VII: I miejsce ‐ Lena
Bogdan, II miejsce ‐ Natalia Wójciak, III miejsce ‐ Agata
Serwik, III miejsce ‐ Julia Kępa. Natomiast w kategorii
gimnazjum i os. do 18 roku życia: I miejsce ‐ Jagoda
Białek, w kategorii dorosłych: II miejsce ‐ Iwona
Szczepańska, I miejsce ‐ Renata Kowalska. Miłą

niespodzianką były odwiedziny Mikołaja, który
wszystkim dzieciom przyniósł słodkie upominki.
Świąteczne spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, ze
śpiewem kolęd i świątecznymi opowieściami.
Tekst / foto: A. Ciołak

G m i n n e S p o t k a n i e W i gi l i j n e 2 0 1 7
20 grudnia 2017 r. w sali Publicznego Gimnazjum
w Inowłodzu odbyło się Gminne Spotkanie Wigilijne.
Harcerze z 1 Drużyny Harcerskiej „Herman”
w Inowłodzu przekazali dla wszystkich mieszkańców
gminy na ręce włodarzy, Betlejemskie Światło Pokoju.
Tego wieczoru zebrani mogli obejrzeć Jasełka
w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej
oraz Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu. Dzieci
i młodzież do występu przygotowała Pani Alina Tomasik,
natomiast oprawę muzyczną wykonał Pan Roman
Rodakowski. Wigilię uświetnił także koncert kolęd
tradycyjnych w wykonaniu Chóru Gminy Inowłódz, pod
kierownictwem Pana Zbigniewa Kosylaka. Goście dzieląc
się opłatkiem składali sobie życzenia świąteczne.
Seniorzy zostali również obdarowani przez Mikołaja
słodkimi upominkami. W tym roku świąteczne paczki
zostały zakupione przez Koło Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Inowłodzu działające w strukturach

Powiatowego Stowarzyszenia w Tomaszowie Maz., ze
środków Wojewody Łódzkiego otrzymanych w ramach
realizacji zadania publicznego pt. „Pomoc świąteczna”
oraz ze środków GKRPA i GOPS we współpracy z Gminą
Inowłódz.
Tekst: M. Werkowska, foto: A. Ciołak

F e r i e z i m o w e „Z G m i n n y m C e n t r u m K u l t u r y ‐ R a ź n i e i P r z y j a ź n i e ”
Gminne Centrum Kultury, przy wsparciu finansowym
GKRPA przygotowało ofertę zimowego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży. Zajęcia po hasłem „Z Gminnym
Centrum Kultury ‐ Raźnie i Przyjaźnie” upłynęły
zgodnie z przygotowanym planem i rozpoczęły się 30
stycznia. W świetlicach wiejskich w Konewce, Królowej
Woli, Liciążnej, Brzustowie instruktorzy prowadzili
zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy dla dzieci. 2 lutego
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na Zamku zorganizowano warsztaty decoupage, które
prowadziła pani Jadwiga Lasecka. 3 lutego w świetlicy
w Liciążnej odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci.
Rozrywkę uczestnikom balu zapewniły dwie świetne
animatorki, które nikomu nie pozwoliły się nudzić.
O przygotowanie balu zadbały: pani Władysława
Matusiak – instruktor świetlicy i pani Elżbieta Bernaciak
‐ sołtys wsi Liciążna. 6 lutego na Zamku odbył się
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spektakl pt. „Jacek i Placek”, na który licznie przybyły
dzieci z rodzicami i z opiekunami. Interaktywna, pełna
humoru i zabawy bajka zrobiła na młodych widzach
duże wrażenie. Tego samego dnia w Świetlicy Wiejskiej
w Brzustowie odbył się Turniej Tenisa Stołowego,

w którym I miejsce zajął Damian Baran, II Kamil Malej, III
Jakub Rejbicz. Zawodom towarzyszyła zdrowa
i kulturalna rywalizacja. 7 lutego w świetlicy
w Brzustowie odbył się Młodzieżowy Turniej Siatkówki,
do którego zgłosiły się dwie drużyny: drużyna ze
świetlicy w Brzustowie i drużyna ze Świetlicy Wiejskiej
w Sługocicach. Zwyciężyła drużyna ze Sługocic. Tego
dnia w Świetlicy Wiejskiej w Królowej Woli miał miejsce
Turniej Tenisa Stołowego, w którym zwyciężyli: Damian
Baran, który zdobył I miejsce, na drugą pozycje
zakwalifikował się Kamil Malej, na trzecią Jakub Rejbicz.
W dniach 7 i 9 lutego na Zamku w Inowłodzu odbyły się
warsztaty z masy papierowej, które przygotowała
i prowadziła bibliotekarka pani Małgorzata Gadomska.
Podczas zajęć dzieci poznawały tajniki i sposoby
robienia masy papierowej. Natomiast na kolejnych
zajęciach dzieci lepiły dzbanuszki, a następnie je
malowały. Była to wyśmienita frajda dla dzieciaków.
8 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Brzustowie odbyły się

warsztaty muzyczno ‐ taneczne dla dzieci. Zajęcia
interesująco prowadził instruktor pan Zbigniew Kosylak.
9 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Królowej Woli odbył się
Turniej Bilardowy, w którym zwycięzcami zostali:
Krystian Łuszcz I miejsce, Bartłomiej Przybyłek II, Kamil
Kuta III. Od 5 lutego do 9 lutego w świetlicy w Królowej
Woli odbywały się zajęcia taneczne prowadzone przez
instruktor panią Karolinę Walczyk. W Świetlicy Wiejskiej
w Liciążnej 9 lutego odbył się Młodzieżowy Turniej
Bilardowy. Zwycięzcą turnieju został Paweł Żądło,
II miejsce zdobył Dawid Kupis, a III Piotr Bogusz. Turniej
sędziował Kamil Kupis z Liciążnej. 9 lutego na Zamku
w Inowłodzu komisja konkursowa oceniała prace
Konkursu Plastycznego na Maskę Karnawałową.
Spośród prac nagrodzono: w grupie I (dzieci) I miejsce
Zuzanna Pawlak, Kamila Sołaj, II miejsce Natalia Mekler,
Julia Kępa, III miejsce Julia Sadłowska, Wiktoria Niemiec,
Julia Wrzesińska. Wyróżnienie otrzymali: Ola Król, Maks
Moruś, Miłosz Moruś, Antek Kowalski. W grupie
II (młodzież) wszystkie prace otrzymały wyróżnienia:
Barbara Warczyk, Weronika Badowska, Antonina
Komorowska. Wykonane maski, można podziwiać na
wystawie w Zamku. W czasie ferii zimowych w zajęciach
uczestniczyło około 250 dzieci i młodzieży. Był to czas na
pewno dobrze zagospodarowany i bezpieczny,
a najważniejsze, że dzieci wypoczęły i będą mogły
z nową energią wrócić do codziennych obowiązków
szkolnych. Podsumowanie projektu, odbyło się w dniu
22 lutego na Zamku w Inowłodzu. Wyrazy

podziękowania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za życzliwość i wsparcie
finansowe projektu, wszystkim, którzy nas wspierali
organizacyjnie, jak również uczestnikom za aktywnie
spędzone ferii z nami.
Tekst: Barbara Maciejczyk
Foto: M. Gadomska

I n a u gu r a c j a s t a n o wi s k a m u z e a l n e go w z a m k u K r ó l a K a z i m i e r z a W i e l k i e go w I n o wł o d z u
16.02.2018 r. odbyła się inaugura‐
cja
stanowiska
muzealnego
w Zamku w Inowłodzu. Obecnie
jest to pewna część ekspozycji
odzwierciedlającej Inowłódz i jego
mieszkańców na tle dziejów
II wojny światowej. Po wystąpie‐
niach okolicznościowych zebrani
goście udali się do muzeum, gdzie
dokonano oficjalnego przecięcia
wstęgi i zaproszono do objerzenia ekspozycji. W trzech
gablotach umieszczono eksponaty wojenne, pocho‐
dzące z okolicznych pól bitewnych, m. in.: metalowe
elementy uzbrojenia wojskowego. Otwarciu stanowiska
muzealnego towarzyszyła wystawa pt. „Inowłódz i oko‐
lice po I wojnie światowej” przygotowana przez pra‐
cowników Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu.
Złożono podziękowania na ręce Pani Danuty
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Baranowskiej Sołtysa Inowłodza
i Rady Sołeckiej w Inowłodzu za
wsparcie zakupu gablot oraz na
ręce Pana Marcina Szymań‐
skiego Wiceprezesa Towarzyst‐
wa Fortyfikacyjnego Linia Pilicy
za zaangażowanie w inicjatywę
stworzenia w zamku ekspozycji.
Serdeczne podziekowania za
pracę przy tworzeniu ekspozycji
oraz wykonanie szaf muzealnych dla członków stowa‐
rzyszenia: Pana Mariana Głąbińskiego z Brzustowa,
Pawła Pecyny, Mateusza Piechny z Gminy Drzewica,
Ryszarda Goski z Zakościela. Całością działań
koordynował Sekretarz Zarządu Pan Grzegorz Mikucki.
Tekst i foto: M. Werkowska
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WYDARZENIA
K o l ę d u j m y w s z y s c y w r a z ... ‐ X V I G m i n n y K o n c e r t K o l ę d

Już po raz szesnasty 12 stycznia 2018 odbył się Gminny
Koncert Kolęd w Królowej Woli. Okres świąt Bożego
Narodzenia to wyjątkowy czas, wyjątkowa jest również
tradycja śpiewu kolęd. O tej tradycji pamiętają i dbają
o nią już od wielu lat mieszkańcy gminy Inowłódz,
spotykając się w styczniowy wieczór w Domu Ludowym
w Królowej Woli podczas Gminnego Koncertu Kolęd.
Tego wieczoru przybyłych gości i wszystkich
zgromadzonych przywitała Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Inowłodzu Pani Barbara Maciejczyk,
a oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący
Rady Gminy Inowłódz Pan Wacław Chahuła. Następnie
wszyscy zaśpiewali kolędę „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”.
Prezentacje uczestników rozpoczęto nietypowo, jak na
koncert kolęd bo od prezentacji Dziewczęcej Grupy
Tanecznej
z
Publicznej
Szkoły
Podstawowej
w Inowłodzu. Dziewczynki wykonały piękny układ
taneczny pt. „Śnieżynki”. W dalszej kolejności wystąpiły
uczennice Szkoły Podstawowej w Królowej Woli. Natalia
Wójciak zaśpiewała „Wśród nocnej ciszy” i „Świeć
gwiazdeczko”, a Wiktoria Wójciak „Mario czy ty wiesz”.
Kolejny występ przygotowali wspólnie uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu oraz
Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu. Kolędy „Bóg się
rodzi”, „Skrzypi wóz” oraz piosenkę świąteczną „Kto

wie” zaprezentowali: Zofia Jóźwik, Sandra Kwiatek,
Kinga Cabaj, Patrycja Pichola, Filip Bogusz i Filip
Owczarek. Publiczną Szkołę Podstawową w Brzustowie
reprezentowali: Szymon Walasik z kolędą „Dnia jednego
o północy”, Patrycja Śliwka z „Kolęda domową” oraz
„Młode talenty” czyli 9 chłopców z klasy V z kolędą
„Gore gwiazda”. Prezentacje grupy dziecięco
młodzieżowej zakończył Gminny Dziecięcy Zespół
Ludowy „Cekinki”, w którego wykonaniu usłyszeć można
było „Jam jest dudka” i „Mario czy ty wiesz”.
Występy uczestników dorosłych rozpoczął Zespół
Ludowy „Królowianie” z „Pastorałką od serca do ucha”
i utworem „Betlejemskie pole śpi”. Gościnnie do
Królowej Woli przybył Zespół Ludowy „Róża” z Gawron
w Gminie Sławno. Artyści ludowi zaśpiewali „Nowy Rok
bierzy” i „Zaśnij dziecino”, po czym Chór Gminny
Inowłódz zaprezentował „Śpij Jezuniu” i „Gdy się
Chrystus rodzi”. W dalszej kolejności Zespół Ludowy
„Brzustowianie” zaśpiewał „Zeszliśmy się bracia”

i „Wiwat dzisiaj Boskiej istności”. Gminny Koncert Kolęd
zakończył gościnny występ Chóru Parafialnego
z Rzeczycy. Niewątpliwie uczestnicy XVI Gminnego
Koncertu Kolęd zaprezentowali wysoki poziom
artystyczny, zapewniając widzom pełen wyjątkowych
wrażeń wieczór.
Tekst: A. Ciołak
Foto: M. Werkowska

X I V P o wi a t o we S p o t k a n i e N o wo r o c z n e
W dniu 26 stycznia 2018 r w hali sportowej Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie
Mazowieckim odbyło się XIV Powiatowe Spotkanie
Noworoczne. Gospodarzami tego wydarzenia byli
Starosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Mirosław
Kukliński oraz Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki.
Głównym punktem programu było wręczenie statuetek
oraz
nadanie
tytułu
„Przyjaciel
Powiatu
Tomaszowskiego”. Ten zaszczytny tytuł przyznawany
jest osobom zaangażowanym w działania na rzecz
powiatu tomaszowskiego oraz wspierających codzienne
działania powiatu.
Do ostatniej chwili nazwiska
nominowanych przez gospodarzy postaci utrzymane
zostały w tajemnicy. Nie dziwiło więc zaskoczenie na
twarzach
nowych
„Przyjaciół
Powiatu
Tomaszowskiego”, którymi zostali:
Pan Andrzej Ambroziak ‐ przedsiębiorca, społecznik,
pomysłodawca i współzałożyciel Klubu Sportowego
"Amber".
Pan Henryk Magiera ‐ właściciel Firmy Cel Trans Usługi
Transportowe z Tomaszowa Mazowieckiego.
Pani Krystyna Wilk ‐
Prezes Tomaszowskiego
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku.
Zaangażowana
w działania na rzecz ludzi słabszych, starszych i chorych
i walcząca o lepsze warunki dla nich.
Pan Leszek Wysocki ‐ Przez lata kojarzony z Ceramiką
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Paradyż, od 2017 roku właściciel kopalni kruszywa
w Inowłodzu.
Pan Dariusz Borysławski ‐ właściciel firmy "Rembor"
General Sp. z o. o.
Imprezę uświetnił bogaty program artystyczny w którym
zaprezentowali się: Chór Gminy Inowłódz, podopieczni
Powiatowego
Centrum
Animacji
Społecznej
w Tomaszowie Mazowieckim. Całość zwieńczył
wspaniały koncert Trzech Tenorów w składzie: Kordian
Kacperski, Mirosław Niewiadomski i Bartosz Kuczyk,
panom towarzyszyła Kamila Lendzion.
Tekst/foto: A. Ciołak

www.inowlodz.pl

INOWŁÓDZ – KLEJNOT W „KORONIE KRÓLÓW”

I n o w ł ó d z – k l e j n o t w „K o r o n i e K r ó l ó w ”

Miał być poważny, historyczny serial. Chyba z racji
udziału autorki scenariusza ‐ wyszła telenowela. Z racji
ogólnego poziomu – miejscami nawet sitcom. Jak się
zwał, tak się zwał. Stare porzekadło z filmowego światka
mówi: „Nie jest ważne, czy piszą źle, czy dobrze. Ważne,
by nie przekręcali nazwiska!”. Nazwiska nie przekręcają,
bo go nie zawiera publikowana na koniec każdego
odcinka „lista płac”. A powinna i czynimy odpowiednie
starania, bo modne ostatnio tzw. lokowanie produktu

ma swoją konkretną, materialną wartość promocyjną.
Drugi serialowy zamek, Bobolice, stanowiący dziś
własność prywatną, po odbudowie traktowany przez
znawców przedmiotu jako marna, hollywoodzka replika,
mimo to oparł na udziale w serialu całą kampanię
reklamową. Cóż, komercja rządzi się własnymi prawami.

Jednak Inowłódz też nie może tracić
niebywałej szansy na turystyczną
popularyzację.
Ma
do
tego
niezaprzeczalne prawo, (o czym poniżej),
by właśnie tutaj zaczynał się szlak przez
filmowe plenery.
Kolejny argument za tym przemawiający
jest właśnie w fazie realizacji (zdjęcia do
telenoweli) i zarazem prezentacji
efektów, bo emisja pierwszego odcinka
odbyła się 1 stycznia br. Nie wdając się
w oceny poziomu widowiska stwierdzić
trzeba, że „Korona królów”, z różnych
powodów,
podczas
inauguracji
telewizyjnej przyciągnęła ponoć przed
ekrany
ponad
cztery
miliony
telewidzów, lawinowo wzrosła liczba
reklamodawców, więc jest to potencjał
wart
wykorzystania
w
reklamie
turystycznego Inowłodza.
Od czasu do czasu pojawia się tu ekipa „Korony”, by
„dokręcić” kolejne sceny. Mury inowłodzkiego zamku,
pod którymi ustawiono kramy i stragany, świetnie
udaje, gdy trzeba, uliczki Krakowa, stajnie przy tychże
murach, odgrywają role wręcz kluczowe. Wnętrze
romańskiego Idziego jest w każdym momencie gotowe
do zagrania kaplicy wawelskiej a sam kościół pełni
z powodzeniem funkcję klasztoru tynieckiego.

Odnajdywanie elementów inowłodzkiego krajobrazu
i elementów budowli stanowi świetną zabawę podczas
oglądania filmu, szczególnie dla pasjonatów historii tego
miejsca. Niegdyś oglądano to na żywo. Filmowcy nie
mogli się opędzić od małoletnich zwłaszcza kibiców, gdy
np. po okolicy jeździł „RUDY 102”. Dziesiątki
mieszkańców miały swój udział w polskiej
kinematografii statystując w rożnych produkcjach. Dziś
jest inaczej. Może zmieniły się preferencje
młodzieżowych zainteresowań, może ekipa filmowa jest
bardziej hermetyczna. Ochroniarze czuwający nad
spokojem zdjęć skutecznie odgradzają od bliższych
kontaktów. Szkoda, ale w takiej sytuacji nie pozostaje
nic innego, jak najskuteczniej kolejne filmowe 5 minut
naszego Inowłodza. Kolejne, bo takie momenty
Inowłódz już przeżywał i poniżej proponuję garść
wspomnień z tych epizodów. Jestem przekonany, że
inowłodzanie mają ich równie wiele, więc zapraszam
serdecznie do wymiany.
Tekst: Marek Miziak
Foto: Marcin Makowski TVP
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KRÓLOWA WOLA - WIEŚ Z HISTORIĄ

K R Ó L O W A W O L A ‐ W I E Ś Z H I S TO R I Ą
Niedawno rozpoczęliśmy nowy rok 2018, rok
wyjątkowy dla każdego Polaka ze względu na 100
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W tym szczególnym roku będziemy obchodzić również
ważną rocznicę dla naszej społeczności lokalnej
a mianowicie 100 rocznicę powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Królowej Woli. Z tej okazji w nowym
cyklu artykułów pragniemy wszystkim czytelnikom
biuletynu przedstawić historię wsi Królowa Wola i samej
jednostki OSP.
DZIEJE KRÓLOWEJ WOLI DO 1905 ROKU
Królowa Wola to wieś z bogatymi tradycjami. Pierwsza
pisemna wzmianka o tej miejscowości zawarta jest
w Metryce Koronnej z czasów panowania a i pochodzi
z 1495 roku. Królowa Wola prawdopodobnie jednakże
powstała kilka wieków wcześniej gdyż miejscowa
legenda głosi, iż do powstania wioski przyczyniła się
księżna Judyta, żona Władysława Hermana, która
zachwycona pięknem okolicy, zapragnęła w tym miejscu
założyć osadę. Nazwa wsi może jedynie potwierdzać, że
ta powstała „z woli królewskiej”.
Człon „Wola” w nazwie miejscowości może świadczyć
również o tym, że wieś została założona na prawie
niemieckim. Wówczas często w nazwach wsi założonych
na tym prawie pojawiały się słowa: Wola, Wólka,
Wolnica, które podkreślały częściową wolność
i niezależność osadników.
Opisywana
wieś
od
początku swego istnienia
stała
się
zapleczem
gospodarczym
rozwijającego się miasta
Inowłódz.
To
właśnie
w okolicach Królowej Woli
występują gleby brunatne
i
bielicowe,
jedne
z najlepszych w okolicy. Do
grodu
Inowłodzkiego
Królowa Wola należała
jeszcze w 1795 roku.
Wykazuje
to
księga
Księżna Judyta
chrztów
sporządzona
przez ks. Franciszka Stefana Buchowskiego, ówczesnego
proboszcza inowłodzkiego.
Królowa Wola znajduje się w środku lasów spalskich –
będących częścią Puszczy Pilickiej – o których historyk
Jan Podkański pisał jako o tradycyjnych terenach
łowieckich Królów Polskich już od czasów
średniowiecznych. Lasy spalskie znajdowały się dawniej
w granicach Księstwa Łowickiego, które od czasów
średniowiecza należało do arcybiskupów gnieźnieńskich.
W XVII wieku na terenie Księstwa Łowickiego
dochodziło do częstych buntów chłopskich, co było
spowodowane częstym zwiększaniem obowiązkowej
pańszczyzny. W roku 1612 wynosiła ona trzy dni. Jak
podają historyczne źródła w 1637 roku, posesor
starostwa inowłodzkiego Filip Wołudzki zwiększył
pańszczyznę do dni sześciu, co było przyczyną
wzburzenia okolicznych chłopów. Marcin Krzepik,
pochodzący z Królowej Woli, jako przywódca chłopski,
wraz z innymi buntownikami został na trzy dni
uwieziony. Chłopskie niepokoje spowodowały zajęcie
się sprawą przez sąd pańszczyźniany w Opocznie.
Postanowił on, biorąc za wzór inne królewszczyzny
województwa łęczyckiego, obniżyć pańszczyznę
z gospodarstwa łanowego (1 łan = 48 morg – ok. 24,2
ha) na cztery dni, z półłanowego na dwa.
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Księstwo Łowickie po trzecim rozbiorze stało się
własnością państwa pruskiego,
a w czasach napoleońskich (w roku 1807), cesarz
obdarował nim swojego marszałka Louisa Davouta.
Później weszło w skład Królestwa Polskiego i decyzją
cara Aleksandra I z dnia 22 czerwca 1829 roku Księstwo
Łowickie, a w raz z nim lasy spalskie stały się własnością
księcia Konstantego i jego drugiej żony księżnej Joanny
Grudzińskiej. W tym okresie przeprowadzono
oczynszowanie chłopów na ziemiach Księstwa, co
przyczyniło się do wzrostu zamożności chłopów na tym
terenie. Choć 20 listopada 1831 roku Grudzińska,
księżna łowicka zapisała swoje dobra przyszłemu
królowi polskiemu to testament ten pozostał
niezrealizowany, a Księstwo Łowickie – a w raz z nim
Królowa Wola – pozostało bezpośrednią własnością
carów do wybuchu I wojny światowej.

Wyrób lnu przez kobiety z Królowej Woli
Lasy Spalskie w okresie zaborów stały się ostoją dla
wielu oddziałów powstańczych. Wiosną 1833 roku, na
terenie Puszczy Pilickiej ukrywał się oddział zbrojny pod
dowództwem porucznika Leonida Białkowskiego, przez
zaborcę postrzegany jako groźna uzbrojona banda.
W kwietniu wspomnianego roku żołnierze przekroczyli
granicę z Galicji i prawdopodobnie zalegali w lasach koło
Lubochni. Wywodzili się z różnych formacji walczących
w trakcie Powstania Listopadowego. Kiedy powstanie
chyliło się ku upadkowi, uciekli na teren zaboru
austriackiego. Dane archiwalne wskazują na to, że Lasy
Spalskie w pierwszej połowie lat 30‐tych XX wieku
i później były miejscem ukrywania się powstańców,
osób represjonowanych przez carat za udział czy też
pomoc na rzecz powstania listopadowego oraz
dezerterów z wojska. Podczas Powstania Styczniowego
jedną z większych grup, jaka operowała w Lasach
Spalskich latem 1863 roku, był Oddział „Dzieci
Warszawskich” dowodzony przez majora Ludwika
Żychlińskiego. Otoczony 13 lipca w okolicach Lubochni
i Brenicy przez przeważające siły rosyjskie dowodzone
przez generała Berenta i pułkownika Gołubiewa,
próbował wyjść z okrążenia. Bitwa rozegrana 14 lipca
pod Brenicą była największą, jaka miała miejsce na tych
terenach i jedną z większych, jakie rozegrały się
w trakcie powstania. W bitwie padło 115 powstańców,
kilku w trakcie wycofywania się spalono żywcem
w stodole, kilku też zostało wytropionych i zabitych
w lasach między Konewką a Królową Wolą. Między
innymi dla upamiętnienia jednego z nich w miejscu
śmierci i pochówku stoi krzyż przy stawie na rzeczce Gać
obok siedziby Nadleśnictwa Spała.

www.inowlodz.pl

KRÓLOWA WOLA - WIEŚ Z HISTORIĄ
W owym czasie w zachodniej części obecnej Królowej
Woli – noszącej w swoim czasie nazwę Kolonia
znajdowała się majątek zwany dworem, którego
właścicielką była szlachcianka nazwiskiem Borzowa. Była
ona znana z przekonań patriotycznych, od początku
wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku
zaangażowała się po stronie walczących. Udzielała
schronienia oddziałom powstańczym, wspierała je
finansowo, a nawet podobno brała czynny udział
w walkach. Po upadku Powstania, w ramach represji,
Rząd Carski skonfiskował cały jej majątek, a ziemię
rozparcelował między chłopów.
Parcelacji majątku Borzowej, na mocy ukazu carskiego,
dokonano wydzielając po 30 morgów dla każdego
nabywającego. Potomkowie ówczesnych nabywców
parcelowanych gruntów do dziś w większości
zamieszkują Królową Wolę.
Lasy spalskie, w czasach zaborów, były ulubionym
miejscem polowań carów rosyjskich. Jako pierwszy
upodobał je sobie car Aleksander III, który zlecił
wybudowanie pałacu w Spale. Na polowania do Spały
przyjeżdżał także kilkakrotnie następny car Rosji Mikołaj
II. Każdorazowy pobyt rodziny carskiej w rezydencji
spalskiej odbijał się szerokim echem wśród okolicznej
ludności, a pamięć o tych wizytach była żywa wśród
mieszkańców Królowej Woli jeszcze w połowie
XX wieku. Niektórzy z nich wspominali, że byli
świadkami jak car wraz ze świtą przejeżdżał kilkakrotnie
traktem wiodącym nad lasem wsi Królowa Wola
w kierunku lasu żądłowickiego na polowanie. O każdym
takim przejeździe uprzedzali mieszkańców wsi Kozacy
z carskiej straży przypominając o konieczności
oddawania odpowiedniej czci w czasie przejazdu

carskiego orszaku. Chłopi, mimo represji ze stron władz
carskich, rozpoczęli na szeroką skalę, na wiosnę 1905 r.
wyrąb drzew i wypas bydła w lasach. Interwencje straży
leśnej i policji były bezskuteczne z uwagi na silny opór
chłopów uzbrojonych w kije, głównie z Królowej Woli.
Dochodziło w lesie do starć chłopów z żołnierzami, np.
we wsi Tresta Szlachecka mieszkańcy pod wodzą sołtysa
stoczyli bitwę z grupą dragonów przybyłych
z Tomaszowa Mazowieckiego. Jeden podoficer został
ranny. W następstwie podjętych represji aresztowano
kilkudziesięciu chłopów z okolicznych wsi.
Według sprawozdań władz carskich, szczególną
zuchwałością wyróżnili się chłopi: Mikołaj Plichta,
Florian Trybulski, Jan Wojtaszek z górki, Józef Ostrowski,
wszyscy ze Smardzewic oraz Aleksander Kopczyński
(sołtys) i Tomasz Kurman z Królowej Woli.
W okresie rewolucji chłopi urządzali manifestacje
wspólnie z mieszkańcami Tomaszowa, robotnikami
zatrudnionymi
w
tamtejszych
zakładach
przemysłowych. W wystąpieniach tych wyrażano
żądania ekonomiczne, m.in. prawo korzystania
z serwitutów. W maju 1905 r. chłopi z okolicznych wsi
ruszyli na spalską rezydencję.
Pomimo terroru caratu, walka wsi ze zdwojoną siłą
wybuchła na jesieni 1905 r. Władze carskie za wszelką
cenę chciały uchronić tereny łowieckie dla cara i jego
koronowanych gości z całej Europy.
PS. Zapraszam do nadsyłania materiałów (zdjęć,
dokumentów) dotyczących Królowej Woli na adres
krolowa_wola@interia.pl
Tomasz Iskierka

P a m i ę t a m y o P o ws t a n i u S t y c z n i o wy m
cmentarzu w Inowłodzu, chociaż prawie całe życie był
związany z Łodzią. Jako 16‐latek zgłosił się na ochotnika
do jednego z oddziałów powstańczych, które formowały
się w Łodzi. Harde ostatnie lata swojego życia spędził
w Inowłodzu. Zastał go tu wybuch II wojny światowej.
W Jego domu znajdowali schronienie żołnierze majora
Hubala. Podczas ucieczki przed niemcami powstaniec
spadł z konia i złamał obojczyk. Po tym upadku już nie
wrócił do zdrowia. Zmarł 27 października 1940 r.
Oddając hołd powstańcom walczącym o wolność
ojczyzny władze Gminy Inowłódz wraz z Dyrekcją,
nauczycielami i uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej
w Inowłodzu złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie
Powstanie Styczniowe wybuchło w nocy z 22 na 23 „naszego lokalnego powstańca” – Ignacego Harde.
stycznia 1863 roku, ale powstańca o nazwisku Ignacy
Tekst i foto: M. Werkowska
Harde, mało kto dzisiaj pamięta. Spoczywa On na

9 l u t y ‐ p a m i ę t n y d z i e ń w h i s t o r i i I n o wł o d z a
9 luty to szczególny dzień dla Inowłodza i jego o którym pamiętają mieszkańcy, harcerze oraz władze
mieszkańców, który zostawił ślad w historii, to dzień Gminy. To właśnie 9 lutego 1944 roku hitlerowcy
rozstrzelali 30 zakładników, którymi byli mieszkańcy
Inowłodza i okolicznych wsi. Aby uczcić 74 rocznicę tej
strasznej zbrodni Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan
Kącki wraz z harcerzami oddali hołd pomordowanym,
złożyli kwiaty przed płytą pamiątkową w parku przy OSP
oraz zapalili znicze w miejscach pamięci „Molkowym
Rowie” i cmentarzu parafialnym. W tej podniosłej chwili
obecny był Pan Marian Leksiński, naoczny świadek tych
pamiętnych a jakże smutnych wydarzeń, wspominając
trudne chwile przeżyte podczas II Wojny Światowej.
Tekst/foto: A. Ciołak
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NASZE ZDROWIE

Słodk o, s łodk o, s łodk o
Problemu
cukrzycy
występującej
w
polskim
społeczeństwie nie da się nie zauważyć i nie powinno się
lekceważyć tego złożonego, pod wieloma względami,
problemu. Cukrzyca typu 1 spowodowana jest
zniszczeniem komórek beta trzustki przez proces
autoimmunologiczny. Ujawnia się u dzieci i młodzieży
oraz u dorosłych przed 30 rokiem życia. Najczęstszą
postacią jest cukrzyca typu 2 wywołana upośledzeniem
wydzielania insuliny i może być uwarunkowana
genetycznie czy środowiskowo. Wreszcie spotkamy się
z cukrzycą rozpoznawaną tylko w ciąży czyli jest to
cukrzyca w ciąży lub cukrzyca ciążowa. Aby rozpoznać
cukrzycę należy wykonać badania poziomu glukozy i jest
to glikemia przygodna, glikemia na czczo i/lub poprzez
doustny test tolerancji 75 g glukozy (OGTT) czyli
z oznaczeniem glikemii w osoczu krwi żylnej
w laboratorium. Nie warto wykonywać badań
glukometrem aby przekonać się o cukrzycy, glukometr
służy nam do kontroli glikemii u pacjenta już leczonego.
Dziś o cukrzycy typu 2, która prawie w połowie
przypadków przebiega bezobjawowo. Typowymi
objawami będą wielomocz, wzmożone pragnienie,
zmniejszona elastyczność skóry, suchość skóry i błon
śluzowych,
osłabienie
i
senność,
chudnięcie,
nadciśnienie
tętnicze
(komponenta
choroby
niedokrwiennej serca), nadwaga lub otyłość, szczególnie
brzuszna i zaburzenia lipidowe. Badanie krwi – glikemię
– powinno się wykonać pozostawiając na czczo przez
8–14 h od ostatniego posiłku, bez ograniczania
wcześniejszego spożycia węglowodanów. W naszym
środowisku jeżeli spotkamy kogoś kto będzie cechować
się niżej wymienionymi „walorami” musimy wzmóc
czujność, bowiem są to czynniki zwiększonego ryzyka
cukrzycy: nadwaga i otyłość (BMI ≥25 kg/m2 lub obwód
w talii >80 cm u kobiet i >94 cm u mężczyzn); cukrzyca
występująca u rodziców lub rodzeństwa; mała
aktywność fizyczna lub nagłe zaprzestanie aktywności
fizycznej; przebyta cukrzyca ciążowa lub urodzenie
dziecka o masie ciała >4 kg; nadciśnienie tętnicze
(≥140/90 mm Hg) lub dyslipidemia (HDL C <1,0 mmol/l
[40 mg/dl] lub stężenie triglicerydów >1,7 mmol/l [150
mg/dl]); zespół policystycznych jajników; choroba
układu
sercowo‐naczyniowego
oraz
wcześniej
rozpoznany stan przedcukrzycowy (IFG – Impaired
Fasting Glucose ‐ nieprawidłowa glikemia na czczo lub
IGT – Impaired Glucose Tolerance – nieprawidłowa
tolerancja glukozy). W tej grupie osób badanie glikemii
należy wykonać raz w roku oraz co 3 lata u wszystkich
osób w wieku powyżej 45 lat. Z punktu widzenia
zapobiegania powikłaniom cukrzycy istotne wydaje się
rozpoznanie stanu przedcukrzycowego, kryteria są
następujące. Stan przedcukrzycowy:
‐ nieprawidłowa glikemia na czczo (impaired fasting
glucose – IFG)) – glikemia na czczo: 5,6–6,9 mmol/l
(100–125 mg/dl);
‐ nieprawidłowa tolerancja glukozy (impaired glucose
tolerance – IGT) – glikemia w 120. min OGTT: 7,8–11,0
mmol/l (140–199 mg/dl).
Za cukrzycą przemawiają następujące wyniki badań:
‐ przygodna glikemia ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl)
z typowymi objawami cukrzycy (wzmożone pragnienie,
wielomocz, osłabienie) albo
‐ 2‐krotnie (w innych dniach) glikemia na czczo ≥7,0
mmol/l (126 mg/dl) albo
‐ glikemia w 120. min po doustnym obciążeniu 75 g
glukozy (OGTT) ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl).
W chwili rozpoznania stanu przedcukrzycowego lub
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cukrzycy istotna wydaje się szeroko pojęta edukacja
pacjenta tak pod względem rodzaju i typu spożywanych
posiłków (porada dietetyka), stosowania leków oraz
wprowadzenia
wysiłku
fizycznego
zgodnego
z możliwościami pacjenta.
Lekarz, który zajmuje się chorym na cukrzycę
zobowiązany jest poinformować pacjenta o kryteriach
wyrównania gospodarki węglowodanowej. Ma to
istotne znaczenie dla przebiegu choroby i dla jakości
życia. Kryterium wyrównania to:
a) kryterium ogólne: HbA1c ≤7,0% (53 mmol/mol);
osiąga się je przy średnim stężeniu glukozy w osoczu
wynoszącym 8,3–8,9 mmol/l (150–160 mg/dl); należy
dążyć do utrzymania glikemii na czczo i przed posiłkami
<7,2 mmol/l (130 mg/dl), a glikemii poposiłkowej <10
mmol/l (180 mg/dl) – dotyczy wszystkich chorych, poza
wymienionymi niżej, do których odnoszą się kryteria
szczegółowe.
b) kryteria szczegółowe:
‐ HbA1c (wartość hemoglobiny glikowanej) ≤6,1% (42
mmol/mol) – u kobiet planujących ciążę i będących
w ciąży;
‐ HbA1c ≤6,5% (48 mmol/mol) – u chorych na cukrzycę
typu 1, w krótkotrwałej cukrzycy typu 2 oraz u dzieci
i młodzieży (niezależnie od typu cukrzycy); glikemia na
czczo i przed posiłkami (również w samokontroli):
3,9–6,1 mmol/l (70–110 mg/dl); glikemia 2 h po
rozpoczęciu posiłku: <7,8 mmol/l (140 mg/dl);
‐ HbA1c ≤8,0% (64 mmol/mol) – u chorych
z zaawansowaną cukrzycą z powikłaniami o charakterze
makroangiopatii (po przebytym zawale serca i/lub
udarze mózgu) i/lub z licznymi chorobami
towarzyszącymi.
Wraz z kryteriami wyrównania odnoszącymi się do
glikemii na czczo, przedposiłkowej i poposiłkowej,
innymi niezwykle istotnymi są kryteria wyrównania
gospodarki lipidowej, zatem:
a) cholesterol całkowity <4,5 mmol/l (175 mg/dl)
b) LDL‐C
‐ <1,9 mmol/l (70 mg/dl) – u chorych ≥40. rż.
‐ <2,6 mmol/l (100 mg/dl) – dopuszczalne u chorych
<40. rż., bez choroby niedokrwiennej serca
c) HDL‐C
‐ u mężczyzn >1,0 mmol/l (40 mg/dl)
‐ u kobiet >1,3 mmol/l (50 mg/dl)
d) cholesterol „nie HDL” <3,4 mmol/l (130 mg/dl)
e) triglicerydy <1,7 mmol/l (150 mg/dl)
Jednoczesnie wraz z trwaniem cukrzycy i w raz
z podjętym profilem leczenia należy dążyć do
normalizacji ciśnienia tętniczego, jest to kryterium
wyrównania ciśnienia tętniczego u pacjenta:
a) kryterium ogólne: ciśnienie skurczowe <140 mm Hg,
ciśnienie rozkurczowe <85 mm Hg
b) kryterium szczegółowe: <130/80 mm Hg (ale nie
<120/70 mm Hg) – u chorych z nefropatią cukrzycową
Pacjent powinien pozostawać pod stałą opieką lekarza
specjalisty, który wraz z lekarzem POZ dokonują
monitorowania leczenia cukrzycy i przeprowadzają
diagnostykę wczesnych stadiów jej powikłań. Cukrzyca
to choroba, który może skończyć się niewydolnością
nerek, amputacją kończyn czy ślepotą, a to wszystko
wskutek trwającej i nieleczonej nefropatii, angiopatii
i retinopatii. W związku z tym czy masz kogoś bliskiego
kto spełnia kryteria zwiększonego ryzyka cukrzycy?
Grzegorz Lewandowski
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WIADOMOŚCI GMINNE / GOPS

X I P o wi a t o we O s t a t k i w R o k i c i n a c h
karnawału. Tradycja nakazuje, aby ostatni dzień
karnawału spędzić hucznie i wesoło. Taką też była
zabawa w gminie Rokiciny. Powiatowe Ostatki to
konkurs mający na celu ocalenie od zapomnienia
tradycji związanej z końcem karnawału, promocja gmin
powiatu tomaszowskiego i integracja mieszkańców
powiatu, w szczególności środowisk wiejskich.
Udział w konkursie wzięło osiem grup artystycznych
wśród których zaprezentowali się „Brzustowianie”
reprezentujący naszą gminę. Komisja konkursowa
przyznała I miejsce grupie KGW Żelechlin z gminy
Żelechlinek. Pozostałe drużyny zajęły równorzędne
drugie miejsce, w tym „Brzustowianie” z gminy
Inowłódz.
13 lutego 2018 r., we wtorek, w Świetlicy Wiejskiej
Tekst: M. Werkowska
w Łaznowie odbyły się XI Powiatowe Ostatki ROKICINY
Foto: W. Matusiak
2018. Ostatki, zapusty oznaczają ostatnie dni

„D z i e ń d o b r y – b e z p r z e m o c y ” ‐ p o d s u m o w a n i e
W grudniu odbyło się podsumowanie projektu pn.
„Dzień dobry ‐ bez przemocy” realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jed‐
nostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.
W trakcie spotkania zostało przedstawione spra‐
wozdanie i fotorelacja z działań, które odbyły się
w ramach całego projektu. Uczestnicy projektu otrzy‐
mali dyplomy i podziękowania oraz drobne upominki
mikołajkowe, wzięli także udział w spotkaniu integra‐
cyjnym i poczęstunku. Dodatkowo uczestnicy projektu
przygotowali występy wokalne i zaprezentowali się
w świątecznym repertuarze, podsumowanie uświetnił
również kwartet smyczkowy uczniów Szkoły Muzycznej
z Tomaszowa Mazowieckiego. W ramach projektu
zostały przeprowadzone następujące działania: ‐ Prze‐
prowadzono cykl pogadanek z pracownikami socjalnymi
w szkołach na terenie gminy oraz opracowano broszurę
informacyjną na temat instytucji wspierających.
Młodzież uczestniczyła w organizacji „kawiarenki” –
miejsca do spędzania aktywnie i kreatywnie czasu
w sposób wolny od przemocy. Kawiarenka przyjęła
nazwę „MMS ‐ młodzieżowe miejsce spotkań”.
W ramach jej działalności odbyły się 2 dyskoteki, oraz
spotkania z ludźmi, którzy w niekonwencjonalny
i ciekawy sposób zrealizują swoje pasje i hobby, pro‐
pagują przy tym wartości takie jak integracja i aktyw‐
ność fizyczna oraz rozwijają zainteresowania. Odbyło
się min. spotkanie z grupą przysposobienia obronnego
z Małogoszczy, oraz spotkanie z młodym iluzjonistą
amatorem. Młodzież miała okazję zobaczyć stend – up
oraz uczestniczyć w warsztatach iluzjonistycznych. Do‐

datkowo młodzież uczestniczyła w spotkaniach z socjo‐
terapeutką, na których poruszano tematy relacji między
młodzieżą, rozmawiano o wartościach i rozwiązywaniu
sytuacji kryzysowych i konfliktów w grupie.
Oferta Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego została
poszerzona o dodatkowe wsparcie dla dzieci i młodzieży
poprzez zatrudnienie psychologa oraz terapeuty rodzin.
Na Dniach Inowłodza został zorganizowany blok rekre‐
acyjny dla rodzin prowadzony przez animatora. Działa‐
niu towarzyszyło stoisko promocyjne GOPS, na którym
odbywał się kolportaż broszury i gadżetów promocyj‐
nych oraz grill i poczęstunek ze słodkich wypieków przy‐
gotowany przez rodziców w ramach współpracy
z lokalnym kołem ZDR3+. Wymienione wyżej zadania
miały na celu zintensyfikowanie pomocy dla dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych
przemocą w rodzinie.
Iwona Szczepańska

T W Ó J P I T ‐ P R ZY J A C I E L G MI N Y

Rozliczając podatek
dochodowy
(PIT)
w gminie Inowłódz
sprawisz, że Twoje
pieniądze
zasilą
nasz budżet. Dzięki
temu gmina będzie
lepiej
realizowała
swoje zadania.
Chcesz przyczynić się do rozwoju miejsca, w którym
mieszkasz? Nie musisz zmieniać miejsca zameldowania.
Wystarczy,
że
podasz
adres
zamieszkania
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w odpowiednim dokumencie.
Dużą część budżetu gminy stanowią pieniądze
z podatków dochodowych płaconych przez naszych
mieszkańców. Mechanizm przepływu finansów jest
w tym wypadku prosty. Część podatków wpłacanych
przez naszych mieszkańców do budżetu państwa jest
potem zwracana do miejsca zamieszkania podatnika ‐
czyli do budżetu naszej gminy. Procent zwracanego
podatku jest w różnych latach różny, zależny od
kondycji finansowej budżetu państwa. Jednak to
poważne sumy. Dzięki nim gmina może się rozwijać.
Wielkość gminnego budżetu ma wymierny wpływ na
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inwestycje podejmowane w gminie – budowy i remonty
dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, szkół, sieci
kanalizacyjnej, dzięki nim możliwe jest wspieranie
oświaty, kultury i innych ważnych dla nas spraw tj.
sprzątanie, wywóz śmieci z ulic oraz odśnieżanie
i utrzymanie przejezdności dróg. Wszystko to kosztuje
i od możliwości finansowych gminnego budżetu zależy,
czy nas będzie na to stać czy nie.
Aby płacić podatki w gminie Inowłódz nie musisz się tu
meldować, możesz tu tylko mieszkać. Wystarczy, że
wypełnisz formularz CEIDG‐1 (gdy prowadzisz
działalność gospodarczą) lub ZAP‐3 (gdy jesteś osobą
fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej).

W formularzach wpisz adres zamieszkania w gminie
Inowłódz (inny niż adres zameldowania). Formularze
CEIDG‐1 są dostępne w Urzędzie Gminy Inowłódz.
Formularze ZAP‐3 są dostępne w Urzędzie Skarbowym
Tomaszów Maz. Po wypełnieniu formularz ten należy
złożyć w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Maz. lub
dołączyć do rocznego zeznania podatkowego PIT za
2017 r. i razem złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30
kwietnia 2018 r. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać
pocztą. Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania nie
podlega żadnej opłacie.
Skarbnik Gminy Inowłódz Katarzyna Koch

H a r m o n o gr a m o d b i o r u o d p a d ó w k o m u n a l n y c h i s u r o wc ó w wt ó r n y c h
w G m i n i e I n o wł ó d z w 2 0 1 8 r o k u .
W 2018 roku obowiązują mieszkańców te same stawki
za odpady komunalne: czyli 7,50 zł od osoby za
selektywne natomiast za mieszane 15,00 zł. Dla osób
sezonowych została wprowadzona na cały rok stawka
104,00 zł od domku (za selektywne), a za mieszane
144,00 zł. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie
z harmonogramem.
TRASA 1
dla miejscowości: BRZUSTÓW, DĄBROWA, SPAŁA
(WYŁĄCZAJĄC UL. GABRYSIEWICZA)

TRASA 3
dla miejscowości: ZAKOŚCIELE, ŻĄDŁOWICE, LICIĄŻNA,
POŚWIĘTNE

TRASA 4
dla miejscowości: KONEWKA, KRÓLOWA
TEOFILÓW, SPAŁA, UL. GABRYSIEWICZA

WOLA,

TRASA 2
dla miejscowości: INOWŁÓDZ, FRYSZERKA ‐
GM.INOWŁÓDZ, BRZUSTÓW 246,
LICIĄŻNA NR: 1, 2, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 7, 8A, 10, 13 A, 14,
15, 41, 41B, 41 C, 42/5, 63, 64 POŚWIĘTNE NR: 18 A, 18
B, 18C, 20A, 21, 22A, 23, 26A, 27, 28A, 29, 30, 33, 34, 35

Odbiór odpadów wielkobabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon
odbędzie się w terminie, o którym zostaniecie państwo
poinformowani oddzielną informacją.
KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ
DO GODZ. 6:30
PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE
ZAPEŁNIONYCH WORKÓW Z SUROWCAMI WTÓRNYMI
Odpady odbiera: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
,,BIZMEX”, Kruszów ul. Żeromińska 17a 95‐080 Tuszyn,
Biuro Obsługi Klienta, tel. 42 614‐33‐24
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pitnej z hydroforni Brzustów użyto agregat prądotwór‐
czy z PSP Tomaszów Mazowiecki. Strażacy z PSP To‐
maszów Mazowiecki wspólnie z pracownikiem referatu
komunalnego podłączyli agregat. Zadanie zostało
wykonane. Dowódca PSP skierował w rejon uwięzionych
ratowników. Do tego zadania wykorzystano Quad oraz
samochód terenowy. Dowódca postawił dodatkowe za‐
danie ratownikom polegające na poszukiwaniu osób
w terenie zasypanym. Taka informacja została przeka‐
zana od osób uwięzionych w samochodzie. Osoby
uwięzione znalazły się w głębokiej hipotermii. Jedna
osoba doznała urazu kończyny górnej. Osoby poszko‐
dowane ratownicy przewieźli w wyznaczone miejsce,
gdzie udzielono pomocy poszkodowanym. Podano im
ciepłe napoje i posiłek.
W dniu 7 grudnia 2017 r. Komendant Powiatowy Państ‐
wowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim
wydał Rozkaz Nr 22/2017 w sprawie organizacji i prze‐
prowadzenia ćwiczeń związanych z zagrożeniami wys‐
tępującymi w okresie zimowym.
Do udziału w ćwiczeniach Komendant Powiatowy PSP
wyznaczył zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej To‐
maszów Mazowiecki oraz OSP Inowłódz, OSP Królowa
Wola, OSP Brzustów, OSP Białobrzegi i OSP Rzeczyca.
Miejscem koncentracji sił i środków był plac przed rem‐
izą OSP Brzustów.

Ćwiczenie rozpoczęło się zbiórką wszystkich zastępów
i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o god.
10.00. Wójt Gminy Inowłódz zapoznał wszystkich
z rozkazem Komendanta Powiatowego, sytuacją na
terenie Brzustowa po silnych wichurach w dniach 5 – 6
października 2017 roku. W celu sprawniejszego działa‐
nia wszystkich jednostek konieczne jest ciągłe szkolenie
i ćwiczenie różnych prawdopodobnych zdarzeń. Za‐
stępca Komendanta Powiatowego bryg. Dariusz Po‐
lański oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego
mł. bryg. Rafał Wójciak zapoznali wszystkich ćwiczących
z przebiegiem ćwiczenia. Ćwiczący zostali poinformowa‐
ni o konieczności dokładnego wykonywania swoich za‐
dań. Wójt Gminy Inowłódz poinformował Kierującego
Działaniami Ratowniczymi z OSP Inowłódz o zaistniałej
sytuacji. Odcinek drogi Powiatowej Brzustów w kierun‐
ku Słomianki jest nieprzejezdny całkowicie, brak energii
elektrycznej we wsi Brzustów, nie można dostarczać
wody z wiejskiego wodociągu. Ponadto są 4 osoby
poszkodowane w zaspie śnieżnej. Jeden z mieszkańców
korzysta z respiratora – konieczne jest zapewnienie
energii elektrycznej. Do udrożnienia drogi w pierwszym
rzucie skierowano OSP Brzustów i OSP Królowa Wola.
Jednostki te wyposażone są w pługi do odśnieżania. Do
wsparcia w działaniach dodatkowo skierowano OSP
Rzeczyca i OSP Białobrzegi. Strażacy z OSP Inowłódz za‐
pewnili dostawę w energię elektryczną do OSP
Brzustów. W celu zapewnienia ciągłej dostawy wody
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Ponadto strażacy z OSP Inowłódz dostarczyli drugi
agregat do budynku mieszkalnego, w którym znajdo‐
wała się osoba korzystająca z respiratora. Energię
elektryczną strażacy zapewnili z agregatu prądotwór‐
czego. Nad porządkiem i całkowitym bezpieczeństwem
czuwali policjanci z Komisariatu Policji w Czerniewicach.
O godzinie 11. 15 dokonano podsumowania i oceny
przebiegu ćwiczenia. Wszystkie mankamenty zostały
przedstawione ratownikom. Zastępca Komendanta
poinformował, że ratownicy mogą się znaleźć w różnych
zdarzeniach i nie zawsze będą posiadali niezbędne na‐
rzędzia. W takich sytuacjach trzeba wykorzystać własną
wiedzę i wszystkie możliwe dostępne środki.
Na zakończenie ćwiczenia głos zabrał Wójt Gminy
Inowłódz. Przede wszystkim podziękował wszystkim
strażakom z OSP i PSP za zaangażowanie w ćwiczenie.
To na strażaków można przede wszystkim liczyć w sytu‐
acjach trudnych i bardzo trudnych, a strażak nie zawsze
może spotkać się tylko z podziękowaniami.

Podziękował również pracownikom Urzędu Gminy,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policjantom,
Pani Sołtys wsi Brzustów i Paniom z Koła Gospodyń
Wiejskich w Brzustowie, które przygotowały dla wszyst‐
kich prawdziwą strażacką grochówkę.
Tekst: K. Grygiel / foto: M. Werkowska
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W dniu 27 stycznia 2018 roku odbył się I Turniej Halowy
o Puchar Wójta Gminy Inowłódz rocznik 2010/2011
w piłkę nożną. Było to historyczne wydarzenie,
ponieważ był to pierwszy turniej organizowany prze LKS
IKS Inowłódz przy wsparciu Urzędu Gminy Inowłódz.
W turnieju wzięło około 100 zawodników z 10 drużyn.
Były to zespoły: KP RKS Lechia 1923 Tomaszów
Mazowiecki I, KP RKS Lechia 1923 Tomaszów
Mazowiecki II, AP UKS Mazovia Tomaszów Mazowiecki I,
AP UKS Mazovia Tomaszów Mazowiecki II, Czartoria
Ręczno, RKS Mazovia Rawa Mazowiecka, Akademia
Piłkarska Champions Rawa Mazowiecka, TS Szczerbiec
Wolbórz oraz gospodarze turnieju LKS IKS Inowłódz I i II.

Młodzi piłkarze LKS IKS Inowłódz pokazali ducha walki
i grę do ostatniej minuty. Jest powiedzenie, które mówi:
„Gramy tak jak trenujemy, trenujemy tak jak chcemy
grać”. Najlepszym zawodnikiem turnieju drużyny IKS I
został wybrany Gabryś Chromiński a IKS II Damian
Kośka. Oprócz wymienionych na pochwałę zasługuje
strzelec 5 bramek dla IKS I i kapitan tego zespołu
Szymon Kopczyński. Turniej prowadzony był bez
klasyfikacji i na koniec mieliśmy samych zwycięzców,
których to bogato uposażyli w nagrody nasi Sponsorzy:
Urząd Gminy Inowłódz, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Inowłodzu, Sklep
Spożywczy państwa Osiak w Inowłodzu. Dziękujemy za
patronat nad naszym turniejem panu Bogdanowi
Kąckiemu Wójtowi Gminy Inowłódz. Dziękujemy
rodzicom za wsparcie w organizacji i Gminie Rzeczyca za
wypożyczenie hali sportowej. Barwy LKS IKS Inowłódz
reprezentowali – zespół I – Gabryś Chromiński, Szymon
Gawęda, Szymon Kopczyński, Wojtek Samek, Maksiu
Moruś, Bartek Indrychowski. Zespół II – Stasiu Krotosz,
Damian Kośka, Tymek Szcześniak, Adam Kowalski, Filip
Mieżwa, Filip Domagała, Nikodem Sobolewski, Bartek
Tracz.
Trenerzy i organizatorzy:
H.Wąsak i T. Trzonek

Ju n i o r z y I K S ‐ u z s u k c e s a m i
W przerwie zimowej pomiędzy rozgrywkami grupy
młodzieżowe LKS IKS Inowłódz wzięły udział w wielu
turniejach halowych. Rocznik 2006/2007 najlepiej
wypadł w turnieju w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie
zajął VI miejsce, nasi chłopcy wygrali tam jeden mecz
i dwa zremisowali. Rocznik 2008/2009 najlepiej wypadł
na turnieju również rozgrywanym w Tomaszowie
Mazowieckim gdzie zajął II miejsce, chłopcy wygrali 6
meczy i ponieśli tylko dwie porażki a w tabeli ulegli
jedynie zespołowi AP UKS Mazovia Tomaszów

Mazowiecki tylko różnicą bramek. Rocznik 2010/2011
również brał udział w kilku turniejach ale w tej kategorii
wiekowej nie prowadzone są żadne klasyfikacje.
W naszych drużynach można wyróżnić za dobrą
postawę i dobrą grę Dominka Indrychowskiego,
Szymona Warczyńskiego, Szymona Kopczyńskiego,
Gabrysia Chromińskiego, Jakuba Wąsaka, Jakuba
Gradowskiego, Kacpra Małochę.
T. Trzonek

S en i o rzy I K S
Po spotkaniu z Drzewicą IKS w 9 kolejce zmierzył się w
Bielowicach z LKS Mroczków. Drużyna wróciła na
właściwe tory i kontrolując grę wygrała 4:1 po dwóch
bramkach Berca i Przybyłka. Prawdziwe emocje

towarzyszyły nam jednak w 10 kolejce 22.10.2017 r.
Warto zapamiętać tę datę gdyż to historyczne
wydarzenie, jak się później okazało jeden z najbardziej
prestiżowych sukcesów zawodników IKS‐u ‐ zwycieztwo
z Concordią Piotrków Trybunalski 4:3. Jak się okazało,
jedyne stracone punkty Concordii w tej rundzie, to te z
nami. IKS w tym spotkaniu wystąpił w następującym
składzie: Dorian Kaproń, Paweł Kompa, Patryk Tylak,
Szymon Zysiak, Bartłomiej Przyborek, Damian Kwaśniak,
Kacper Wieteska (72 Jakub Grygiel), Dariusz Berc,
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Bartłomiej Przybyłek (67 Zbigniew Niemiec), Mariusz
Stańczyk (89 Damian Dula), Bożydar Wojtaszczyk (72
Maciej Kostanek). Ostatnia kolejka to wyjazd na mecz
z LKS Białaczów i wygrana 3:1. Bilans rundy jesiennej to
9 zwycięstw i 2 porażki, w sumie 27 punktów, bramki
35‐20. Ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce mając tyle
samo punktów co Drzewica ale gorszy bilans bramek
a do lidera Concordii tracimy 3 punkty. Na koniec trochę
statystyk z rundy jesiennej. Najwięcej minut na boisku
spędzili: Damian Kwaśniak (990)‐ wszystkie mecze
w pełnym wymiarze czasowym, Bartłomiej Przyborek
(924), Paweł Kompa (893). Na czele strzelców jest
"wiecznie młody" Dariusz Berc (9 bramek) a tuż za nim
są Bartłomiej Przybyłek (7 bramek) i Damian Kwaśniak
(5 bramek). Najmłodszym zawodnikiem pozostaje
Bożydar Wojtaszczyk który w grudniu będzie miał 17 lat
(503 minuty w tej rundzie) a debiutował na wiosnę
spędzając na boisku 572 minuty. W tej rundzie barw IKS‐
u broniło w sumie 23 zawodników. Po zakończeniu
rozgrywek zespół ma tak zwany okres roztrenowania,
jednak nie rozbrat z piłką. Większość zawodników
występuje w różnych turniejach halowych rozgrywanych
w Opocznie, Rzeczycy i Tomaszowie Mazowieckim.
Robert "Gacek" Gaczyński
Foto: R. Karbownik / Nasz Inowłódz Wieści Gminne
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S MS ‐ O W Y S Y S T E M I N F O R MO W A N I A
Wójt Gminy Inowłódz przypomina o wprowadzeniu sms‐owego systemu
informowania, w zakresie:
‐ t e r mi n ó w za p ł a t y zo b o w i ą za ń l u b p o w s t a ł y ch za l e g ł o ś ci a ch z t y t u ł u
podat k ów
‐ w s ze l k i ch i mp r e za ch k u l t u r a l n y ch , i n n y ch w a żn y ch t e r mi n a ch o r a z
i n t e r e s u j ą cy ch w y d a r ze n i a ch zw i ą za n y ch z n a s zą g mi n ą i r e g i o n e m,
a t a k że o s t r ze że n i a o g r o żą cy ch n i e b e zp i e cze ń s t w a ch .
Podatnik, który wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu
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 gromadzenie,
przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego do
celów wysyłania powiadomień.
Druk 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.

Szanowni mieszkańcy Gminy Inowłódz
Wójt Gminy informuje, że
8 marca 2018 r. (czwartek) w godz. 8:00 do 14:00
w Urzędzie Gminy Inowłódz będzie pełnił dyżur
pracownik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz.,
który udzieli nieodpłatnej pomocy mieszkańcom Gminy
przy wypełnianiu rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2017 rok.
Przy tej okazji gotowe zeznanie podatkowe będzie można wysłać
do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.
Należy zabrać ze sobą: PIT 11, numery pesel dzieci – jeśli
przysługuje ulga na dziecko, zeznanie z roku poprzedniego
(umożliwia złożenie PIT‐u drogą elektroniczną).

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 Inowłódz
tel./fax.: 44/710 12 33
e‑mail: gmina@inowlodz.pl, www.inowlodz.pl
GOPS w Inowłodzu, tel. 44/710 11 23
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
Urząd Pocztowy w Inowłodzu
Pl. Kazimierza Wielkiego 24, tel. 44/725 73 53
ZDROWIE:
NZOZ INMED Inowłódz, ul. Tuwima 4
tel. 44/710 12 77
NZOZ KAMED Spała, ul. Piłsudskiego 12
tel. 44/710 15 85
Apteka LEKMAR:
Inowłódz, ul. Tuwima 4 tel. 44/712 28 06
Spała, ul. Piłsudskiego 12 tel. 44/724 63 16

KULTURA – OŚWIATA ‑ TURYSTYKA – SPORT:
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu
tel. 44/710 18 54
e‑mail: goktuwima@interia.pl
www.gckinowlodz.naszgok.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Inowłodzu
ul. Zamkowa 7, tel. 44/726 01 34
e‑mail: zamek.pit@interia.pl
N A J B L I ŻS ZE W Y D A R ZE N I A W G MI N I E I N O W Ł Ó D Z
Gminna Biblioteka Publiczna
9 marca ‐ Gminny Dzień Kobiet – Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu
tel. 44/726 01 34,
6 ‐ 10 marca ‐ „Wielkanocne klimaty w tradycji ludowej” – Zamek
e‑mail: zamek.biblioteka@interia.pl
w Inowłodzu
Punkt Informacji Turystycznej w Spale
22 ‐ 25 marca ‐ Droga do Jerozolimy – Zamek w Inowłodzu
ul. Piłsudskiego 2, tel. 514 206 859
15 kwietnia ‐ Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale
3 maja ‐ Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3‐go Maja ‐ Inowłódz e‑mail: galeria@spala.info.pl
5 maja ‐ Bieg Centuriona PROEM – Zakościele
DROGI:
13 maja ‐ Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale
Drogi gminne (T.Pawlik) 507 119 880
12 maja ‐ Dni Otwarte Funduszy Europejskich ‐ Zamek w Inowłodzu
Zarząd Dróg Powiatowych 44/710 33 14

25 maja ‐ XII Wernisaż „Sztuka na Zamku” – Zamek w Inowłodzu
29 ‐ 30 maja ‐ XV Przegląd teatrzyków dla dzieci „Na małej scenie”
w Królowej Woli
maj ‐ Obchody Dni Bibliotek ‐ Spotkanie autorskie ‐ Zamek w Inowłodzu
maj ‐ Profilaktyczny Przegląd Teatrzyków w Inowłodzu
1 czerwca ‐ Dzień Dziecka ‐ Zawody i konkursy,
10 czerwca ‐ Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale
23 czerwca ‐ Jarmark Średniowieczny na Zamku Kazimierza Wielkiego
w Inowłodzu (Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego) ‐ Zamek w Inowłodzu
24 czerwca ‐ Festiwal Poezji Śpiewanej im. Juliana Tuwima ‐ Zamek
w Inowłodzu

INNE:
PBS Tomaszów Mazowiecki Oddz. Inowłódz
Pl. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 44/726 09 30
Punkt Kasowy w Spale
ul. Mościckiego 2, tel. 44/710 91 77
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:

Wydawca: Urząd Gminy w Inowłodzu
Redaguje zespół w składzie: A. Ciołak, D. Lisicka, M. Werkowska, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
Wacław Chachuła,
Opracowanie graficzne/skład: A. Ciołak
Dyżury: środa w godz. 15:30 ‑ 17:00
Koordynacja: J. Żerek
Druk: EWENBERG
UWAGA! Materiały do Biuletynu prosimy nadsyłać na adres: sekretarz@inowlodz.pl

www.inowlodz.pl
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