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WIADOMOŚCI GMINNE
Moi Drodzy!
Na początek chcę się z Wami podzielić swoją radością
i optymizmem. Uważam, że tegoroczne obchody Święta
Konstytucji 3 Maja były w naszej gminie wyjątkowe.
Bardzo mi na tym zależało. To szczególny rok dla nas Po‐
laków – Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości.
Chciałem, żeby ten jubileusz miał też swój wydźwięk
w naszej „Małej Ojczyźnie” ‐ Gminie Inowłódz.
Przekazaliśmy flagi wszystkim mieszkańcom, poprosi‐
liśmy o ich wywieszenie na majowe święta i zaprosiliśmy
na 3‐majowe obchody. Odzew był imponujący. Bardzo
Wam za to dziękuję!
W kwietniu zakończyła się coroczna akcja „sprzątania
gminy”. Bardzo cieszy fakt, że włącza się do niej coraz
więcej chętnych. Smuci natomiast to, że każdego roku,
śmieci jest nadal bardzo dużo. Mam świadomość, że to
co robimy nie załatwia sprawy do końca. Wierzę jednak,
że dzięki naszym akcjom będzie wzrastać wrażliwość
i świadomość społeczna, jeżeli chodzi o to zagadnienie.
Szczególnie ważne jest wychowanie naszego najmłod‐
szego pokolenia. W tym roku dotrzemy do każdego
właściciela domku letniskowego. Podejmiemy zdecy‐
dowane działania, aby obowiązek ponoszenia opłat za
śmieci od naszych mieszkańców sezonowych stał się
powszechny. Niestety, prawdopodobną przyczyną wielu
dzikich wysypisk, są Ci, którzy nie stosują się do uchwały
Rady Gminy w tej sprawie i nie realizują opłat za śmieci.
Mimiony czas to okres wytężonej pracy w zakresie in‐
westycji gminnych. Trwa budowa ścieżki rowerowej

Spała – Inowłódz. Rozpoczyna się realizacja czterech za‐
dań drogowych przewidzianych do wykonania w tym
roku. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie budowy
kanalizacji w Zakościelu i w najbliższym czasie rozstrzy‐
gnie się przetarg na budowę. Dobiegają końca prace
związane z zagospodarowaniem terenu przy Domu
Ludowym i Strażnicy OSP w Królowej Woli. Czekamy na
rozstrzygnięcie konkursów na termomodernizację szkoły
w Brzustowie i przebudowę oświetlenia ulicznego
w całej gminie. Złożylismy wnioski do WFOŚiGW w Łodzi
i Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW i RPO na
zagospodarowanie centrum Spały, terenu przy szkole
w Inowłodzu a także budowę świetlicy w Spale.
Zdobyliśmy dofinansowanie do budowy boiska wielo‐
funkcyjnego w Brzustowie i granty dla sołectw w Brzu‐
stowie i w Królowej Woli. Te i wiele innych działań zaj‐
mują nas na co dzień. Tegoroczny budżet jest wyjątko‐
wo bogaty, jeżeli chodzi o wielość zadań
inwestycyjnych. Niezależnie od tego czy jest to małe, czy
większe zadanie, wymaga dopilnowania i troski. Tym
bardziej, że dla zdecydowanej ich większości
pozyskujemy fundusze zewnętrzne.
W tym numerze naszego Biuletynu Gminnego znaj‐
dziecie Państwo, jak zwykle najważniejsze i mam
nadzieję interesujące informacje z pracy samorządu
Gminy Inowłódz. Gorąco zachęcam do lektury i ser‐
decznie pozdrawiam.
Bogdan Kącki
Wójt Gminy Inowłódz

Z p r a c y R a d y Gm i n y
W dniu 29 marca 2018 r. odbyła się XLIII sesja Rady
Gminy Inowłódz. Podjęto uchwały dotyczące: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na
lata 2018‐2033, zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok
2018, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nierucho‐
mości /pow. 0,1200 ha z dz. nr 1109 w Inowłodzu i pow.
0,0248 ha z dz. nr 16 w Spale/ oraz nabycia do zasobów
mienia komunalnego gruntów stanowiących własność
osoby fizycznej /dz. nr 66/1 w Liciążnej/. Ponadto Rada
Gminy Inowłódz przyjęła 4 uchwały w sprawie przystą‐
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda‐
rowania przestrzennego dla nw. obszarów: fragmentu
miejscowości Zakościele – rejon kościółka św. Idziego;
fragmentu miejscowości Inowłódz – rejon Fryszerki;
fragmentu miejscowości Spała – rejon ul. Nadpilicznej,
ul. Piłsudskiego i ul. Hubala oraz fragmentu miejsco‐
wości Zakościele – rejon Zakątek. W dalszej części obrad
podjęto uchwały dotyczące podziału Gminy Inowłódz na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym a także podziału gminy na stałe obwody do
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych. Następnie Rada Gmi‐
ny Inowłódz przyjęła sprawozdania roczne za 2017 rok:
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alko‐
holowych; z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzi‐
ałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015‐2018; z realizacji 3 – letniego
programu wspierania rodziny w Gminie Inowłódz na lata
2016 – 2018 oraz realizacji zadań wynikających z pro‐
gramu; z realizacji programu Gminna Karta Dużej Rodz‐
iny oraz z działalności Gminnego Centrum Kultury
w Inowłodzu. Ostatnim punktem obrad było zatwier‐
dzenie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy
Inowłódz za 2017 rok. W przerwie pomiędzy obradami
odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i podzię‐
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kowań na ręce Sołtysów obecnej i poprzednich kadencji
za ich trud, wkład i zaangażowanie w życie społeczności
lokalnych.
XLV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Inowłódz została
zwołana na dzień 11 maja 2018 r. Radni podjęli uchwałę
w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2018.
XLVI sesja Rady Gminy Inowłódz, która miała miejsce
30 maja 2018 r. poświęcona była zatwierdzeniu spra‐
wozdania finansowego Gminy Inowłódz za 2017 rok.
Najważniejszymi uchwałami podjętymi podczas sesji
były: uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Inowłódz za 2017 rok, która została jed‐
nogłośnie przyjęta oraz uchwały w sprawie zatwier‐
dzenia
sprawozdania
z
wykonania
budżetu
i sprawozdania finansowego Gminy Inowłódz za 2017
rok. Rada Gminy podjęła również uchwały w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Inowłódz na lata 2018 ‐2033; zmian budżetu Gminy
Inowłódz na rok 2018 oraz ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Biuro Rady Gminy

www.inowlodz.pl

INWESTYCJE

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
14.03.2018 r. zawarliśmy umowę z Panią Małgorzatą
Milecką z Tomaszowa Mazowieckiego na wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja
parku zabytkowego w Spale”. W ramach projektu
zostaną zaprojektowane: ciągi spacerowe, obiekty małej
architektury (ławki, kosze na śmieci), oświetlenie
terenu, tablice informacyjne, w tym treści i grafiki,
architektury krajobrazu z wykorzystaniem istniejącego
drzewostanu i krzewów oraz nowych nasadzeń
w obrębie całości opracowania, monitoring całego
terenu, remont fontanny.
14.03.2018 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Królowej Woli „Przyjazna Wieś” we współpracy z Gminą
Inowłódz złożyło wniosek o przyznanie pomocy
finansowej na zadanie pn. „Remont boiska
przyszkolnego służącego aktywnej rekreacji oraz
budowa obiektów małej architektury siłowni
plenerowej w Królowej Woli” w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014‐2020. W ramach zadania planuje
się wykonanie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy
o wymiarach 26x50 m (wymiary ze strefami
bezpieczeństwa 30x56 m), bramek aluminiowych,
dwóch urządzeń siłowych.
16.04.2018 r. złożyliśmy wniosek o przekazanie środków
na zadanie pn. „Remont drogi gminnej ulica Hubala na
długości 390 mb w miejscowości Spała, gm. Inowłódz”
w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencji Regionów poprzez wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej do Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi.
10.04.2018 r. zawarliśmy umowę z wykonawcą Panem
Łukaszem Goszkiewiczem z Kanic na przebudowę drogi
gminnej nr 167 w Liciążnej, na kwotę 39.999,60 zł.
Termin wykonania 29.06.2018 r. Trwają ustalenia w celu
wydłużenia remontowanego odcinka z 350 mb na
850 mb.
11.04.2018 r. zawarliśmy umowę z Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa na
"Remont drogi gminnej na działce nr 266 w Zakościelu”,
na kwotę 225.800,45 zł. Termin wykonania:
29.06.2018r. W ramach umowy zostanie zrealizowany
remont na odcinku 349 mb, polegający na usunięciu
wybojów i ułożeniu nowej nakładki asfaltowej.
11.04.2018 r. zawarliśmy umowe z wykonawcami na
remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale: firmą
„DROMED” Rospędek, Więckowski Sp. Jawna
z Opoczna, na kwotę 469.053,82 zł. oraz Panem
Marianem Goździkiem PHU „ELEKTRO‐
INSTAL” z Tomaszowa Maz., na kwotę
148.712,45 zł. W ramach podpisanych
umów zostanie zrealizowany remont drogi
na odcinku 390 mb (od skrzyżowania
z ulicą Mościckiego do skrzyżowania z ulica
Nadpiliczną) polegający na ułożeniu nowej
nakładki asfaltowej, wykonany zostanie
ciąg pieszo‐rowerowy oraz oświetlenie
uliczne. Zamontowane zostaną również
słupki drogowe ograniczające parkowanie
wzdłuż ulicy.
11.04.2018 r. zawarliśmy umowę z Panią
Katarzyną
Kmitą,
Przedsiębiorstwo
Handlowo ‐ Usługowe „KAMI” z Kurzelowa
na "Remont drogi gminnej ul. Polna
w Inowłodzu", na kwotę 243.143,98 zł.

www.inowlodz.pl

Termin wykonania 29.06.2018 r. W ramach umowy
zostanie zrealizowany remont drogi na odcinku 349 mb
polegający na wykonaniu podbudowy oraz ułożeniu
jezdni asfaltowej szer. 5 m. Wykonany zostanie również
łącznik dla ciągu pieszo‐rowerowego szer. 2,5 m
pomiędzy ulicą Polną a drogą wojewódzką.
11.04.2018 r. zawarlismy umowę z Panią Katarzyą Kmitą
‐ Przedsiębiorstwo Handlowo ‐ Usługowe „KAMI”
z Kurzelowa na remont drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Inowłódz‐Poświętne, na kwotę 550.562,33 zł.
Termin wykonania 29.06.2018 r. W ramach umowy
zostanie zrealizowany remont na odcinku 1,5 km (od
skrzyżowania z drogą powiatową) polegający na
wykonaniu podbudowy oraz ułożeniu nakładki
asfaltowej szer. 4,5 m.
10.04.2018 r. zawarliśmy umowę z Panem Krzysztofem
Picholą z Królowej Woli na wykonanie wraz
z montażem: balustrady drewnianej, drzwi drewnia‐
nych, mebli kuchennych oraz biurowych, na kwotę
8.000,00 zł. Roboty zakończono i odebrano bez
zastrzeżeń.
13.04.2018 r. zawarliśmy umowę z Panem Mariuszem
Mocholą z Brzustowa na przebudowę drogi gminnej
ul. Zakątna w Inowłodzu, na kwotę 40.000,00 zł. Termin
wykonania 15.06.2018 r.

24.04.2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi w ramach dotacji celowej ze
środków budżetu Województwa Łódzkiego, przezna‐
czonych na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju
infrastruktury sportowej, na zadanie pn. „Przebudowa
wielofunkcyjnego boiska w Brzustowie”. Przyznana
kwota dofinansowania to 67.782,00 zł. 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.
24.04.2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu
Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Podnoszenie
atrakcyjności oraz walorów kulturowych miejscowości
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INWESTYCJE
Królowa Wola – budowa sceny letniej przy OSP Królowa
Wola” w formie dotacji celowej, przeznaczonej na
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie
realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach wiejskich. Przyznana kwota dofinansowania
5.000,00 zł.
24.04.2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu
Województwa Łódzkiegona zadanie pn. „Zakup i montaż
urządzeń na plac zabaw dla dzieci zlokalizowany przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Brzustowie” w formie
dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych
projektów lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich . Przyznana kwota dofinansowania 5.000,00 zł.
27.04.2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
zadania pn. „Ochrona wartości przyrodniczo‐
kulturowych Spały. Etap otoczenie zbiornika na rzece
Gać” w ramach Regionalnego Programu Województwa
Łódzkiego na lata 2014‐2020, Oś priorytetowa
V. Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody,
Poddziałanie
V.4.2
Przeciwdziałanie
degradacji
środowiska. Kwota całkowita zadania wynosi
6 280 704,66 zł, w tym dofinansowanie w wysokości
3 822 951,77 zł. Projekt ma uwzględniać m.in. budowę
ciągów spacerowych z kostki betonowej wzdłuż
zachodniego brzegu zbiornika wodnego 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 (m.in. ławek, koszy
na śmieci), oświetlenia terenu, toalety publicznej,
remontu mostku na wysepkę stawu parkowego,
utwardzonego placu wielofunkcyjnego, stoisk handlo‐
wych, monitoringu całego terenu.
30.04.2018 r. złożyliśmy wniosek o udzielenie
dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego
parku w Spale” ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadnia wynosi 2 496 99,84 zł, w tym
pożyczka w wysokości 592 814,00 zł, dotacja
w wysokości 1 778 442,00 zł.
02.05.2018 r. podpisalismy umowę o dofinansowanie
zdania
pn.:
„Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Zakościele i Inowłódz gm. Inowłódz”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014‐2020, Oś
priorytetowa V. Ochrona środowiska, Działanie V.3
Gospodarka wodno‐kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2
Gospodarka wodno‐kanalizacyjna. Koszt całkowity
zadania wynosi 4.161.347,54 zł, w tym dofinansowanie
w wysokości 2.678.064,61 zł. W ramach inwestycji
skanalizowane będą ulice Hermana i św. Idziego
w Inowłodzu oraz część Zakościela znajdującego się
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w aglomeracji (na pozostałą część Zakościela Gmina
Inowłódz podpisała umowę na dofinansowanie
w ramach programu PROW).
08.05.2018 r. złożyliśmy wniosek o udzielenie dotacji na
zadanie pn. „Eko pociąg do Spały” w ramach konkursu
„Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa
łódzkiego” w trybie ciągłym ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi”. Koszt całkowity zadania wynosi 82 453,68 zł,
w tym dotacja w wysokości 72 208,00 zł
11.05.2018 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego na podnoszenie jakości
zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez
rozwój
infrastruktury
rekreacyjno‐wypoczynkowej
w powiecie tomaszowskim – postępowanie III. Niestety
nie wpłynęła żadna oferta. Ze względu na problemy
związane z pozyskaniem wykonawcy robót wynikające
z boomu na rynku budowlanym, zadanie będzie
dzielone i wykonywane etapami dzięki czemu liczymy na
oferty od mniejszych firm, które nie były w stanie
udźwignąć ciężaru prowadzenia całej inwestycji.
14.05.2018 r odebraliśmy roboty dla zadania:
Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Woli, na kwotę
153.000,00 zł. Wykonawcą była firma Majster‐Bruk
Sebastian Sputowski z miejscowości Wąwał.
15.05.2018 r. zawarliśmy umowę z Panią Agatą Plaskotą
z Borkowic na wykonanie projektu budowlanego dla
zadania "Zagospodarowanie terenu wokół PSP
Inowłódz”, na kwotę 5.000,00 zł.
15.05.2018 r. zawarliśmy umowę z Panem Radosławem
Zysiakiem z Tomaszowa Mazowieckiego na wykonanie
rewaloryzacji terenów zielonych wraz z budową
obiektów małej architektury wokół Domu Ludowego
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Woli, na kwotę
37.000,00 zł. Termin wykonania: 20.07.2018 r.
15.05.2018 r. złożyliśmy wniosek o udzielenie
dofinansowania na zadanie pn.: „Zakup agregatu
prądotwórczego 35 kW wersja mobilna na przyczepie”
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo‐
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt
zadania wynosi 55 000,00 zł, w tym dotacja w wysokości
22 000,00 zł.
30.05.2018 r. złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy
na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objęto Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014‐2020. W ramach
inwestycji planuje się budowę domu kultury
(świetlicy) w Spale. Łączny koszt zadania to
1 mln zł z czego 0,5 mln zł miałoby wynosić
dofinansowanie.
30.05.2018 r. złożyliśmy wniosek o przyznanie
pomocy na operacje typu „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ra‐
mach działania „Kształtowanie przestrzeni
publicznej” objęto Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014‐2020.
W ramach inwestycji planuje się budowę
zagospodarowanie terenu (obiekty małej architektury,
utwardzenia terenu, ogrodzenie, zieleń) wokół szkoły
w Inowłodzu. Łączny koszt zadania to niemal 1 mln zł
z czego 0,5 mln zł miałoby wynosić dofinansowanie.
Tekst: Referat Inwestycji

www.inowlodz.pl

STOWARZYSZENIA

To wa r z y s t wo F o r t y f k a c y j n e " L i n i a P i l i c y "
Skąd muzeum? W zamierzchłych czasach, mniej więcej
w kwietniu 2015 r. zebrało się paru facetów
z Towarzystwa Fortyfikacyjnego „LINIA PILICY”,
mającego zresztą dobrym trafem oficjalną siedzibę
w Zamku i po długich, bo trzeźwych debatach doszło do
jednego, mniej więcej wspólnego wniosku: Zamek bez
muzeum, to jak przysłowiowy chłop bez.... I tu
zakończenie porzekadła pozostawiamy wyobraźni
czytających ten tekst znawców przysłów polskich. Sami
nie chcemy się wyrażać. Tak to się zaczęło. Uznaliśmy,
że należy coś z tym fantem zrobić. Szczęśliwym trafem
mamy w swoim składzie kilku stolarzy i to całkiem
pomysłowych. Zatem nie tylko chęci nie brakowało, ale
i wykonawców. Brakowało, jak zwykle zresztą, jednego
– pieniędzy na surowiec. Konkretnie suszoną tarcicę
dębową. Przerzucaliśmy się pomysłami, na kogo
przerzucić te koszty. Gmina nie miała, tradycyjnie
zresztą, specjalnie na ten cel wydzielonego funduszu,
potencjalni sponsorzy woleli tylko składać obietnice, ale
znalazła się osoba skłonna zaryzykować. Konkretnie
sołtys Inowłodza, pani Danuta Baranowska. Obiecała, że
przedłoży naszą prośbę radzie sołeckiej i może się uda.
Udało się. Dostaliśmy do rozliczenia całe 3.000,00 zł.
Idea muzeum nabrała realnych kształtów. Dalej, to już
poszło zdecydowanie lepiej. Nasi stolarze: kol. Marian
Głąbiński z Brzustowa, Mateusz Piechna z gm. Opoczno
i Paweł Pecyna z gm. Drzewica, załatwili suszoną tarcicę
dębową, wykonali na własnym sprzęcie i nieodpłatnie
trzy szafy muzealne w stanie surowym. Następnie przy
czynnym udziale kol. Grzegorza Mikuckiego – sekretarza
Zarządu, Ryszarda Goski – skarbnika i niżej podpisanego,
szafy zostały dokładnie zabezpieczone przed inwazją
korników z Puszczy Białowieskiej, oszklone szkłem
bezpiecznym (szyby klejone z folią antywłamaniową
w środku) i przetransportowane do zamku. Wcześniej
podpisaliśmy umowę nieodpłatnego wykorzystania
wydzielonych pomieszczeń zamkowych do celów
ekspozycji muzealnej z dyrektorem Gminnego Centrum
Kultury, Panią Barbarą Maciejczyk. Następnym etapem
było zapełnienie istniejących szaf eksponatami. I tu
przyszedł nam z pomocą znany, wybitny kolekcjoner
militariów, kustosz miejsc pamięci i chwały oręża
polskiego, płk w stanie spoczynku Marian ZACH
z Poświętnego (sąsiednia gmina). Nasz Honorowy
Prezes. Nie tylko przekazał nieodpłatnie część swoich

zbiorów, ale zadeklarował przy okazji podarowanie
większej ilości eksponatów. Tak, aby ich starczyło na
rozszerzenie ekspozycji, bądź na organizowanie wystaw
tematycznych. Ostatnim, kulminacyjnym punktem było
uroczyste otwarcie placówki o charakterze muzealnym
w dniu 16 lutego br. Myślę, że w tym miejscu
powinienem podziękować wszystkim moim kolegom
z TF „LINIA PILICY”. Nie zrobiłem tego, niestety, w dniu
otwarcia placówki. Nadrabiam to teraz. Dziękuję Wam –
przyjaciele moi. Za wspólny pomysł i doskonałą jego
realizację. I za serce włożone w to przedsięwzięcie.
Tak na zakończenie: Dotację sołectwa Inowłódz
rozliczyliśmy w całości. Dołożyliśmy do niej z naszych
składek kilkaset złotych. Nie liczymy kosztów
pobocznych, np. transportu szaf i wielokrotnego
dojazdu do warsztatu stolarskiego, bo to są nasze
własne koszty, będące wynikiem realizacji naszej
wspólnej pasji. Cieszymy się, że nasz pomysł, dzięki
życzliwości wielu osób, w tym władz naszej gminy,
„wypalił”. Dziękujemy im za to i prosimy o dalszą
życzliwość w przyszłości. Teraz będziemy podtrzymywać
przy życiu tę wątłą na razie „roślinkę", aż się ukorzeni,
a następnie rozwinie. Aktualnie gromadzimy
dokumentację, która umożliwi nam uzyskanie
oficjalnego statusu muzeum prywatnego. Status ten
umożliwi nam legalne, nieodpłatne pozyskiwanie
nowych eksponatów, a w dalszym etapie utworzenie
nowych działów w muzeum, mianowicie działu
etnograficznego i falerystycznego. I to już wszystko na
temat muzeum. Przynajmniej na razie.
Marcin Szymański

C z y s t a G m i n a I n o wł ó d z

Tradycją stało się, że kwiecień jest miesiącem
intensywnych prac porządkowych w Gminie Inowłódz.
Do aktywnego sprzątania zaprosił mieszkańców w apelu
Wójt Gminy Inowłódz. Na odzew nie trzeba było długo
czekać, mieszkańcy poszczególnych miejscowości,
uczniowie i pracownicy szkół, harcerze, kajakarze
z zapałem porządkowali teren gminy.
27 kwietnia nastąpił finał akcji w którym udział wzięli
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pracownicy Urzędu Gminy w Inowłodzu z Wójtem
Panem Bogdanem Kąckim, radni Rady Gminy, uczniowie
i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
w Inowłodzu oraz Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu.
W sprzątaniu uczestniczyli również żołnierze 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej z Jednostki Wojskowej 4392
Nowy Gminnik 7 Dywizjonu Lotniczego: st. szer. Andrzej
Biegun, st. szer. Tomasz Białas, st. szer. Rafał Kucharski,
szer. Dominik Wiaderny, szer. Kamil Skoneczny, szer.
Witold Jarosz, a także kajakarze z Klubu KS Amber
zbierający odpady prosto z kajaków. Uczestnicy
porządkowali brzegi Pilicy, przemieszczając się wzdłuż
koryta rzeki.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkali się przy
wspólnym grillu na terenie OSiR w Inowłodzu.
Tekst: A. Ciołak
Foto: I. Leksińska, A. Paduch
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W I O S N A W P S P W B R ZU S T O W I E
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Brzustowie może pochwalić się organizacją dwóch
ważnych konkursów. 20 marca 2018 r. odbył się XI
Powiatowy Konkurs Ortografii Angielskiej „ACE OF
SPELLING”.

W tegorocznej edycji wzięło udział 49 uczniów klas VI –
VII z 18 szkół podstawowych z całego powiatu
tomaszowskiego. Zgodnie z regulaminem uczniowie,
którzy wzięli udział w konkursie musieli poprawnie
napisać tekst dyktowany przez lektora, a następnie
prawidłowo napisać 10 wyrazów przeliterowanych przez
lektora. Tytuł Mistrza „ACE OF SPELLING” otrzymała
Marta Kozakiewicz, uczennica SP nr 10 w Tomaszowie
Maz., I wicemistrzem został Igor Święcicki ze SP
w Smardzewicach, natomiast II wicemistrzem została
Ada Świech uczennica SP nr 12 w Tomaszowie Maz.
Kolejnym konkursem był II Gminny Konkurs
Matematyczny "Jeden z Dziesięciu" o tytuł Mistrza
Logicznego Myślenia. W tym roku odbył się on 10
kwietnia 2018r. W konkursie wzięły udział wszystkie
szkoły z Gminy Inowłódz. Każdą szkołę podstawową
reprezentowało czterech uczniów z klas IV – VII.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. I etap ‐ uczniowie
indywidualnie rozwiązywali test składający się z 20
zadań. W tej części zwyciężyły: Zuzanna Miszczyk i Julia
Sadłowska – PSP w Brzustowie. Do II etapu
zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów, przebiegał on
w formie znanego wszystkim teleturnieju „Jeden
z dziesięciu”. Po zaciętej rywalizacji zostali wyłonieni
zwycięzcy. I miejsce i tytuł ,,Mistrza Logicznego
Myślenia” uzyskał Jakub Ciesielski ‐ uczeń klasy VII‐ PSP
w Brzustowie, II miejsce – Zuzanna Miszczyk kl. VII – PSP
w Brzustowie, III miejsce – Julia Sadłowska kl. VII – PSP
w Brzustowie.
Imprezą, która już na stałe wpisała się w kalendarz
wydarzeń szkolnych i jak co roku zgromadziła liczne
grono rodziców, dziadków oraz gości jest Święto
Przedszkolaka. Bohaterami tej uroczystości byli
najmłodsi uczniowie szkoły. Klasa 0 zaprezentowała
przedstawienie ekologiczne, którego bohaterami były
zaniepokojone o swój los i dom zwierzęta oraz ratująca
świat przed zniszczeniem grupa przedszkolaków. Dzieci
złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą przyjaciółmi
przyrody i swoimi działaniami przyczynią się do
ratowania przyrody. Pani Dyrektor wraz z Wójtem
Gminy wręczyli przedszkolakom Dyplom Pasowania na
Starszaka. W imieniu rodziców Pani Karolina Mikulińska
nagrodziła dzieci książkami.
Podczas tej uroczystości wręczono także nagrody
uczniom klasy 0 i I, którzy wzięli udział w konkursie
plastycznym „ W pszczelim ulu” organizowanym przez
TPD w ramach projektu „Poznajemy tajemnice ścieżek
przyrodniczych województwa łódzkiego” współfinanso‐
wanego przez WFOŚiGW w Łodzi.
Iwona Gabryszewska

„P r z y j d ź d o m n i e i n o w ł o d z k i l e s i e d a l e k i … ”
Pod takim hasłem w dniu 10 maja 2018 r. odbył się
Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Juliana Tuwima.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu od wielu lat
jest organizatorem różnych imprez nawiązujących do
poezji, życia i twórczości Juliana Tuwima. Poeta, którego
imię nosi inowłodzka szkoła, na stałe zapisał się
w dziejach naszego regionu. W swojej twórczości
wielokrotnie opisywał i wychwalał piękno polskiej
przyrody, ze szczególnym sentymentem pisał zaś
o Inowłodzu, Królowej Woli, Zakościelu, Liciążnej,
Żądłowicach. Dlatego też z takim zapałem
i zaangażowaniem nauczyciele i uczniowie każdego roku
podejmują wyzwanie i przygotowują Konkurs Poezji.
W tym roku po raz pierwszy zaproszone zostały szkoły
spoza gminy Inowłódz. Konkurs został przeprowadzony
w trzech kategoriach wiekowych: klasy I‐II, Klasy III – IV
i klasy V‐VII. Jury w składzie Pani Zofia Gołaszewska,
Pani Anna Luteracka i Pani Małgorzata Gadomska
w zgodnym werdykcie nagrodziło z każdej kategorii po
trzech uczestników. Wśród najmłodszych I miejsce
zdobył Bartłomiej Bernat, II miejsce Szymon Warczyński
i III miejsce Maria Pawelska. W grupie klas III‐IV
najlepszym okazał się Michał Winnik, II miejsce zdobyła
Jadwiga Zakrzewska a III przypadło Celinie Bartyzel.
Najliczniejszą grupę stanowili najstarsi uczniowie
dlatego jury przyznało dwa wyróżnienia dla Marleny
Dziuby i Anny Koch, III miejsce Martyna Niemiec,
II miejsce Aleksandra Politowska a Jakub Chudy zdobył
miejsce I. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i książki pt. "Z letnikami nad
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Pilicę” autorstwa Andrzeja Kobalczyka, a nagrodzeni
i wyróżnieni otrzymali
również gry dydaktyczne.
Nagrody zostały zakupione z dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi otrzymanej na organizację ww. Konkursu
w ramach Programu Edukacji Ekologicznej ‐ Czyste
powietrze to nasz skarb.
Organizacją i przebiegiem konkursu kierowali
nauczyciele – Pani Jolanta Rodakowska i Pani Katarzyna
Krotosz. Techniczną stroną (dyplomy, dekoracja) zajęła
się Pani Alina Tomasik i Pani Krystyna Kowalska, a słodki
poczęstunek dla uczestników i gości zasponsorowali
rodzice przy dużym udziale Pani Agnieszki Kopacz, Pani
Agaty Kępy i Pani Moniki Żądło. Wszystkim uczestnikom
i laureatom Serdecznie Gratulujemy, a Pani Joli, Pani
Kasi, Pani Ali i Pani Krysi za ogromne zaangażowanie
i sprawną organizację Bardzo Dziękujemy.
Jolanta Łon
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A K T Y W N A W I O S N A W G I MN A ZJ U M
Najweselszą porę roku rozpoczęliśmy od egzaminu
gimnazjalnego. W dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r.
33 uczniów zmierzyło się z trzema częściami egzaminu –
szczęśliwie w komplecie i bez zakłóceń. 24 i 27 kwietnia
2018 r. – to czas porządkowania gminy. Sprzątaliśmy
pobocza gminnych dróg oraz brzeg Pilicy. 30 kwietnia
2018 r. klasy drugie podsumowały swoją półroczną
pracę nad projektami edukacyjnymi. Pod kierunkiem
nauczycieli (p. J. Jeske, p. I. Pelińskiej, p. M. Filipińskiej
i p. M. Papiernika) powstały bardzo cenne prace, które
uczą w niekonwencjonalny sposób. Wszyscy uczniowie
otrzymali zaliczenia.
3‐go Maja uczciliśmy wystawieniem jednoaktówki pt.
„Obiady Czwartkowe” w reżyserii p. B. Chachuła przy
wsparciu historycznym p. M. Papiernika i plastycznym
p. E. Godlewskiej. Nasi uczniowie uczestniczyli również
w Gminnym Biegu Niepodległości.
13‐go maja 2018r w licznym gronie nauczycieli i uczniów
wzięliśmy udział w V Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. I to nie koniec…
25 maja odbył się Przegląd Młodzieżowych Teatrów
Profilaktycznych. Nasza szkoła wystawiła aż trzy sztuki!

Koordynatorkami Przeglądu są p. E. Godlewska i p. P.
Kowalska. P. J. Jeske i p. M. Papiernik przygotowali
uczniów do udziału w międzygimnazjalnym turnieju
RAMBIT. P. M. Tabor i p. J. Jeske pracują już
z trzecioklasistami nad uroczystością zakończenia roku
szkolnego.
Szczegółowo o wydarzeniach w naszym gimnazjum
piszemy na stronie: www.gimnazjuminowlodz.pl.
Prosimy o nas czytać.
Małgorzata Tabor

JU Ż W I O S N A
Wiosna to dobry okres, aby wyruszyć na wycieczki pełne
przygód i atrakcji. Przedszkolaki wybrały się do Muzeum
Figur Woskowych w Łodzi. Mogły zobaczyć Minionki,
Shreka z Fioną i osłem, króla Juliana, Piratów
z Karaibów, postaci z bajki Turbo, a także wioskę
smerfów oraz Pinokia. Spotkanie z bohaterami bajek
było dla przedszkolaków wielką frajdą. Mile wspominają
również pobyt w papugarni, gdzie mogły zobaczyć
ponad 150 hałaśliwych, ciekawskich, ale pięknych
papug. Dzieci mogły je głaskać oraz karmić. Wizyta
w papugarni była świetną okazją, aby spotkać się
z egzotyczną przyrodą. W marcu przedszkolaki miały
możliwość obejrzenia przedstawienia profilaktycznego
pt. "Magiczny kapelusz". Tematem przewodnim
przedstawienia była tolerancja, czyli zrozumienie dla
ludzkiej inności oraz poszanowanie odmiennych
poglądów. Duża różnorodność postaci oraz połączenie
gry żywych aktorów i pacynek stworzyły niesamowite
widowisko. Humorystyczny spektakl spodobał się
młodym widzom, a słowo ,,inny’’ nabrało pozytywnego
znaczenia. Dzięki uprzejmości dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Inowłodzu, pani Jolanty Łon,
przedszkolaki mogły skorzystać z pokazu w przenośnym
planetarium. Projekcja odbyła się w specjalnej kopule
w kształcie kuli, która już na samym wstępie zrobiła na
dzieciach duże wrażenie. Nadmuchiwana ogromna
kopuła stanowiła idealną namiastkę kosmosu.
Dzieciakom taka nietypowa lekcja bardzo się podobała
i sprawiła ogromną radość. Pokaz w przenośnym
planetarium z pewnością był dużym urozmaiceniem
i przeżyciem, pozostawiając niezapomniane wrażenia,

a jednocześnie wprowadzając do świata planet, gwiazd
i kosmosu. Dużo działo się również na naszej sali. DZIEŃ
CZEKOLADY był okazją do degustacji różnych czekolad.
Podczas DNIA ZIELONEGO i ŻÓŁTEGO przedszkolaki
miały okazję przeprowadzić liczne doświadczenia, które
nie tylko utrwalają kolory i świetnie bawią, ale również
wszechstronnie rozwijają. Realizując program MAŁY
KUCHARZ dzieci wykonały sałatkę owocową oraz tosty.
Wspólne przygotowania potraw są okazją do wdrażania
dzieci do zdrowego odżywiania się oraz poznawania
nowych smaków. BAL WIOSNY zorganizowany na naszej
sali wprowadził dzieci w doskonały humor i nastrój.
Skorzystaliśmy również z zaproszenia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Inowłodzu i uczestniczyliśmy
w obchodach DNIA ZIEMI. Obejrzeliśmy ciekawe
przedstawienie o tematyce ekologicznej w wykonaniu
uczniów klasy 0. Przedszkolaki z niecierpliwością czekają
na kolejne wyzwania.
Monika Goska

Mo ż e m y b y ć d u m n i !
Zwykle przełom marca obfituje w różnego rodzaju
konkursy i turnieje. Nasi uczniowie odnosili w nich zna‐
czące sukcesy. Możemy być z nich dumni. I tak oto
w Konkursie Pożarniczym, przeprowadzonym w dniu
14.03.br., Agata Suska kl. VI zajęła I miejsce. Tuz za nią
uplasował się Franciszek Szmigiel kl.VI. Natomiast
w starszej grupie zwycięstwo odniósł uczeń kl. VII Filip
Karwat. Agata zwyciężyła także na szczeblu powiato‐
wym otrzymując w nagrodę rower, natomiast na szcze‐
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blu wojewódzkim osiągnęła miejsce IV. Wielkie gratu‐
lacje! W marcu nasi uczniowie zmagali się z ortografią
po angielsku. Agata Suska, Natalia Mekler
i Monika Szmigiel reprezentowały naszą szkołę
w tradycyjnie już organizowanym przez PSP w Brzus‐
towie Konkursie ortograficznym z języka angielskiego.
Znaczącym osiągnięciem, a później nie lada przeżyciem
było zakwalifikowanie się przez Zofię Szczepańską kl.V
i Agatę Suską kl. VI do drugiego etapu Konkursu
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KULTURA
matematycznego PANGEA. Wraz z opiekunem p. Dawi‐
dem Derachem uczennice pojechały do Warszawy
i przywiozły ze stolicy brązowe medale. Brawo!
Na polu matematycznym nasi uczniowie zmierzyli się
także z uczniami PSP Inowłódz i PSP Brzustów w turnieju
1 z 10 organizowanym, jak co roku, w Brzustowie.
W kwietniu na terenie naszej szkoły, już tradycyjnie,
przeprowadzony był Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Tym razem zwyciężyła SP w Inowłódzu.
Naszym uczniom przypadło II miejsce. I jeszcze jeden
znaczący sukces. Jak co roku w Miejskim Domu Kultury
„Tkacz” w Tomaszowie Maz. odbył się powiatowy
konkurs recytatorski w języku angielskim. Uczennica kl.
VI Natalia Mekler zajęła w nim I miejsce, a w grupie
młodszej Dorota Rachwalska kl.I zdobyła miejsce III.
Obie uczennice przygotowywała p. Marta Koprek.
Gratulacje! Mając na uwadze troskę o życie bez uza‐
leżnień zaprosiliśmy do szkoły aktorów z przed‐
stawieniem
„Magiczny
Kapelusz”.
Ponadto
kontynuujemy cykl spotkań z terapeutką z Poradni Psy‐
chologiczno – Pedagogicznej. Tym razem pokaz dotyczył
niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z Internetem.

Korzystając z wiosennych dni maluchy udały się na
wycieczkę do Łodzi, gdzie mogły zobaczyć „Figury
woskowe”. Podobnie jak inne szkoły w gminie wzięliśmy
udział w „Sprzątaniu Świata”. Akcja została przepro‐
wadzona w dwóch turach i najpierw uczniowie młod‐
szych klas, a 21.04.2018 r. starsi. Uczestniczyliśmy
również w obchodach 227 Rocznicy Uchwalenia Kon‐
stytucji, która w tym roku przypada w 100 Rocznicę
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mamy
nadzieję, że ostatnie miesiące nauki przyniosą nowe
sukcesy i powody do radości.
Stefania Ziętara

A w I n o wł o d z u … P a n o wi e d l a P a ń …
W Gminie Inowłódz już od kilku lat grono mężczyzn
przygotowuje Gminny Dzień Kobiet. Tegoroczna
impreza obfitowała w śmieszne skecze, zabawne scenki,
ciekawe anegdoty oraz mnóstwo pięknych utworów
muzycznych, a to wszystko wyłącznie w wykonaniu
PANÓW!

9 marca 2018 r. licznie zgromadzone w Sali
Gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu
przedstawicielki płci pięknej przywitali: Pan Bogdan
Kącki Wójt Gminy Inowłódz oraz Pan Wacław Chachuła
Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz. Część
artystyczną rozpoczął występ męskiej części Chóru
Gminy Inowłódz pod przewodnictwem Pana Zbigniewa
Kosylaka w składzie: Pan Wacław Chachuła ‐
Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz, Pan Jan Żerek ‐
Sekretarz Gminy Inowłódz, Radni Gminy Inowłódz: Pan
Robert Pawłowski, Pan Piotr Krotosz, Pan Zbigniew
Niemiec oraz Pan Władysław Śliwka i Pan Jan
Piotrowski. Następnie na scenie swój talent kabaretowy
zaprezentował znakomity Filip Owczarek w skeczu pt.

„Góral na zakupach”. W dalszej części romantyczny
utwór „Wspomnienie” zaśpiewał Pan Bogdan Kącki przy
akompaniamencie Pana Romana Rodakowskiego i Pana
Wacława Chachuły, po czym publiczność rozbawili Pan
Jan Żerek i Pan Piotr Gawin nietuzinkowym skeczem pt.
„Cygańska wróżba”. Tego wieczoru na scenie wystąpiła
także „Kapela Wacława”, czyli: Pan Bogdan Kącki, Pan
Wacław Cachuła, Pan Robert Pawłowski oraz Pan
Roman Rodakowski z repertuarem piosenek cygańskich,
a pokaz iluzjonistyczny zaprezentował Pan Paweł
Kowalczyk. W humorystycznym epizodzie z serialu

„Świat według Kiepskich” wystąpili: Pan Tomasz Janas,
Pan Robert Pawłowski, Pan Zbigniew Niemiec, Pan
Kazimierz Grygiel, Pan Marek Iskierka, Pan Piotr Gawin
oraz Pan Mariusz Zanijat. Kolejną scenkę kabaretową pt.
„Na rybach” perfekcyjnie zinterpretowali: Pan Robert
Pawłowski oraz Filip Owczarek. Pomiędzy scenkami
utwory muzyczne prezentował duet saksofonowo
akordeonowy, czyli Pan Wacław Chachuła oraz Pan
Roman Rodakowski oraz Kapela Wacława, natomiast
w roli konferansjera zobaczyć można było Pana Piotra
Krotosza. Niespodzianką dla wszystkich Pań była loteria,
w której do wygrania były zestawy kosmetyków firmy
Eyfel Perfume. Na zakończenie części artystycznej Pan
Bogdan Kącki i Pan Robert Pawłowski przy
akompaniamencie Pana Romana Rodakowskiego i Pana
Wacława Chachuły zaśpiewali wszystkim dobrze znaną
piosenkę „Miłość w Zakopanem”. Nie zabrakło
serdecznych życzeń i pięknych kwiatów.
Tekst / foto: A. Ciołak
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X V P o wi a t o wy K o n k u r s P i s a n e k i P a l m W i e l k a n o c n y c h w B ę d k o wi e
Organizatorami konkursu byli Starosta Mirosław
Kukliński, Wójt Gminy Będków Lesław Kołodziejczyk
oraz Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Będkowie.
Reprezentacje 10 Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały
piękne wielkanocne stoły oraz pisanki i palmy na
konkurs. Uczestnicy oceniani byli w 5 kategoriach:
palma tradycyjna, palma nowoczesna, pisanka
tradycyjna i nowoczesna oraz ogólna prezentacja stołu
wielkanocnego. Wybór komisji konkursowej był bardzo
trudny, gdyż wszystkie prace prezentowały wysoki
poziom artystyczny. Gminę Inowłódz reprezentowało
KGW z Królowej Woli, w konkursie zajęło 2 miejsce.
Tekst: A. Ciołak
Foto: B. Maciejczyk

17 marca w Będkowie odbył się XV Powiatowy Konkurs
Pisanek i Palm Wielkanocnych w Będkowie.

P o d s u m o w a n i e p r o j e k t u „T r a d y c j e i s m a k i W i e l k a n o c y ”
28 marca w zamku w Inowłodzu podsumowano projekt
Gminnego Centrum Kultury pn. „Tradycje i smaki
Wielkanocy” dofinansowany ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Inowłodzu. Rozpoczęła Dyrektor GCK Pani Barbara
Maciejczyk, od powitania przybyłych gości. Następnie
protokół z posiedzenia komisji konkursu "Stroik
Wielkanocny" odczytała Przewodnicząca Pani Zofia
Gołaszewska, a Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogan Kącki
złożył gratulacje oraz wręczył okolicznościowe dyplomy
i nagrody uczestnikom konkursu plastycznego, którego
efektem były piękne stroiki wielkanocne. Spośród
zgłoszonych prac Komisja oceniała w trzech kategoriach
wiekowych,
lista
zwycięzców
prezentuje
się
następująco: kategoria I – klasy 0 – III: 1 miejsce Ola
Król, 2 miejsce Zofia Ryś, 3 miejsce Maria Niemiec,
wyróżnienia Jakub Skorupa, Aleksander Wydra, Lena
Stach, Magdalena Wieczorek, Maja Niemiec.
W Kategorii II – klas IV – VI 1 miejsce Aleksandra
Politowska, Zofia Tomasik, Natalia Wójciak, 2 miejsce

Amelia Fiderek i Magdalena Błaszczyk, 3 miejsce Kacper
Gawęda. W kategorii III – Młodzież przyznano dwie
3 nagrody dla Weroniki Szulc i Barbary Warczyk oraz
wyróżnienia: Amelia Szymańska, WeronIka Badowska
i Julia Suska. Podziękowania przekazano na ręce
Przewodniczącej GK ds. RPA Pani Ewy Godlewskiej, bez
której nie byłoby możliwe zorganizowanie konkursu
i spotkania. Podziękowano Dyrektorom szkół z gminy
Inowłódz, komisji konkursowej, a także pracownikom
GCK za przygotowanie wydarzenia. Po części oficjalnej
w krótkim programie artystycznym zaprezentował się
Zespół Ludowy „Królowianie”, który nawiązał do
pięknych tradycji ludowych Świąt Wielkiej Nocy oraz
przedstawił symbole wielkanocnej święconki. Podczas
spotkania można było podziwiać wystawę twórczości
Pani Iwony Warczyk, która z wikliny papierowej
stworzyła piękne jaja, koszyki i symbole kojarzone ze
Świętami.
Tekst i foto: M. Werkowska

W a r s z t a t y p i e c z e n i a b a b e c z e k n a z a m k u w I n o wł o d z u .
W atmosferze świąt wielkanocnychi, na zamku w Inowłodzu
14 marca br. odbyły się warsztaty pieczenia babeczek. Na
początku zajęć dzieci rozpoznawały i nazywały przygo‐
towane produkty, omawiały przybory wykorzystywane
w przygotowywaniu ciast, aż w końcu zabrały się za robienie
babeczek. Po wymieszaniu wszystkich składników ciasto
zostało nałożone do foremek, a po upieczeniu i wystu‐
dzeniu wszystkie babeczki zostały fantazyjnie udekorowane
przez dzieci. Wszyscy świetnie się bawili i z przyjemnością
próbowali swoich wypieków.
Tekst i foto: Małgorzata Gadomska
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100 lat Niepodległej - 227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W i w a t Ma j , 3 Ma j !

W dniu 3 Maja mieszkańcy Gminy Inowłódz spotkali
się by uczcić 227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele
Parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Inowłodzu.
Mszę celebrował Ksiądz proboszcz dr Artur Szczepanik.

Gimnazjum w Inowłodzu oraz Chóru Gminy Inowłódz
i "Cekinek”. Młodzież gimnazjalna zaprezentowała
jednoaktówkę „Obiad czwartkowy” wcielając się w role
historyczne w strojach z epoki Oświecenia. Następnie
Chór Gminy Inowłódz oraz Gminny Dziecięcy Zespół
Ludowy „Cekinki” pod kierownictwem Pana Zbigniewa
Kosylaka zaprosili na koncert pieśni patriotycznych. Na
zakończenie odbył się I Inowłodzki Bieg Niepodległości.
Biegacze wystartowali spod budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Inowłodzu. Na trasie udali się do miejsc
pamięci, jak Molkowy Rów, czy cmentarz z czasów
I wojny światowej, gdzie minutą ciszy oddali hołd
poległym w walce za niepodległość. Bieg ukończyli
wszyscy obok studni na placu Kazimierza Wielkiego

Po mszy wszyscy uczestnicy, wraz z pocztami
sztandarowymi oraz delegacjami instytucji, organizacji
pozarządowych,
stowarzyszeń,
przedstawicielami
lokalnego samorządu, oświaty i kultury przeszli pod
płytę pamiątkową, gdzie odbyła się część oficjalna.
Podczas uroczystości Chór Gminy Inowłódz wraz ze
zgromadzonymi odśpiewał Hymn Polski. Następnie głos
zabrał Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki, który
w swoim przemówieniu podkreślił jak ważna dla
Polaków jest historia oraz potrzeba obchodzenia tego
święta. Nawiązał i podziękował wszystkim mieszkańcom
za włączenie się w inicjatywę wywieszania flag
narodowych na domach. Podkreślając szczególny rok
Jubileuszu 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,
zaapelował do uczestników uroczystości i wszystkich
mieszkańców, ażeby flagi powiewały na naszych
domach do dnia 11 listopada. W dalszej kolejności
nastąpiło składanie kwiatów i zniczy pod płytą
pamiątkową przez przybyłe na uroczystość delegacje. Po
części oficjalnej uczestnicy zaproszeni zostali do udziału
w programie artystycznym w sali OSP w Inowłodzu, na
który złożył się występ młodzieży Publicznego
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100 lat Niepodległej - 227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

w centrum Inowłodza. Najmłodszy uczestnik liczył 6 lat,
najstarszy 87 i był Nim Pan Marian Leksiński,
mieszkaniec Inowłodza. Wszystkim gratulujemy
i zapraszamy za rok!
Wójt Gminy Inowłódz składa podziękowania za udział
i pomoc w organizacji uroczystości: mieszkańcom oraz
gościom Gminy Inowłódz, instytucjom, stowarzysze‐
niom, ZHP Hufiec Inowłódz, Ochotniczym Strażom
Pożarnym, Policji, przedsiębiorcom, dyrektorom i pra‐
cownikom szkół, a także pracownikom Urzędu Gminy

i podległych jednostek. W sposób szczególny Wójt
Gminy Inowłódz dziękuje:
‐ Stajni Koniczynka z Poświętnego: jeźdźcy – Monika
Gadomska, Nina Szyronin
‐ Stajni Konie na Nieboskłonie ze Starych Chrustów:
jeźdźcy – Adam Świda, Bartłomiej Świda
‐ Stajni Gracjanna z Zakościela: jeźdźcy – Oliwia Płońska,
Kamil Szczepaniak
‐ Pani Ewelinie Madej, Pani Barbarze Dziubałtowskiej –
Chachuła, Panu Maksymilianowi Papiernikowi, Pani
Ewie Godlewskiej oraz młodzieży Publicznego
Gimnazjum w Inowłodzu
‐ Fundacji Proem Zako na czele z Dyrektorem Panem
Danielem Wawrzyniakiem
‐ Chórowi Gminy Inowłódz oraz Dziecięcemu Gminnemu
Zespołowi Ludowemu „Cekinki” pod kierownictwem
Pana Zbigniewa Kosylaka.
Tekst: J. Żerek / Foto: M. Werkowska

B i a ł o C z e r wo n a n a k a ż d y m d o m u w G m i n i e I n o wł ó d z
Rok 2018, to szczególny rok, bowiem obchodzimy
wyjątkowy Jubileusz 100 – lecia Odzyskania
Niepodległości. Dlatego też, w miesiącu kwietniu
podjęliśmy akcję przekazania wszystkim naszym
mieszkańcom Flagi Narodowej z drzewcem.
Chcieliśmy, aby przy okazji różnych uroczystości
patriotycznych, na każdym domu w Gminie Inowłódz
powiewała biało – czerwona. Na odzew dumnych
z niepodległej Polski – Patriotów nie trzeba było długo
czekać, co pokazały pierwsze dni maja.
Radni Rady Gminy Inowłódz, Sołtysi, przedstawiciele
instytucji, organizacji pozarządowych oraz sami
mieszkańcy licznie odpowiadając na apel władz Gminy
Inowłódz, zaangażowali się w inicjatywę wywieszania
flag na domach, budynkach i instytucjach. Efekt był
naprawdę imponujący. Dzięki takiej postawie świado‐
mych patriotów, pięknie powitaliśmy 227 Rocznicę
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wójt Gminy Inowłódz Bogdan Kącki
Foto: M. Werkowska
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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 c z . 2
W poprzednim numerze biuletynu z okazji 100 rocznicy
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Woli
rozpoczęliśmy cykl artykułów dotyczący historii
Królowej Woli i samej jednostki OSP. W pierwszym
artykule przedstawiliśmy genezę nazwy wsi oraz naj‐
ważniejsze informacje o jej dziejach do roku 1905.
W bieżącym numerze przedstawiamy historię
miejscowości w kolejnych latach, do 1939 roku.
DZIEJE KRÓLOWEJ WOLI W LATACH 1905‐1939
Lokalizacja wsi nieopodal carskiej rezydencji nie
przeszkodziła jej mieszkańcom na gospodarczą
i społeczną działalność. Na przełomie XIX i XX w.
w Królowej Woli funkcjonowała m.in. karczma, należąca
do Stanisława Króla, który otrzymał ją w spadku od swo‐
jego ojca Antoniego, zmarłego w roku 1892. Karczma
znajdowała się na terenie tzw. „starej wsi” pomiędzy
drogami prowadzącymi do Wielkiej Woli i Gliny. Do dziś
pola zlokalizowane pomiędzy wspomnianymi drogami
mieszkańcy określają jako „za karczmą”. W części
zwanej „Kolonijka” funkcjonował natomiast należący do
rodziny Klimków wiatrak typu „koźlak”, który przetrwał,
aż do lat 70‐tych XX w. W 1907 roku dzięki staraniom
społeczeństwa została utworzona w Królowej Woli pier‐
wsza szkoła podstawowa, początkowo tylko jednokla‐
sowa. Szkoła mieściła się w podworskim budynku na
terenie owczarni pozostałej po rozparcelowanym ma‐
jątku Borzowej, o czym pisaliśmy w poprzednim nu‐
merze biuletynu. W 1912 roku staraniem mieszkańców
Królowej Woli na terenie zlokalizowanym po środku wsi
podjęto budowę nowego budynku szkolnego. Szkoła
była murowana, dwuizbowa o łącznej powierzchni 75
metrów kwadratowych. Obok szkoły urządzono również
boisko sportowe. W nowej szkole utworzono trzy od‐
działy. Niebawem jednak, w związku z dynamicznym
rozwojem wsi, szkoła okazała się za mała w stosunku do
potrzeb. Nowo powstałe oddziały/klasy miały orga‐
nizowane zajęcia szkolne w izbach wynajmowanych od
mieszkańców wsi. W czasie zaborów, życie mieszkańców
wsi było ciężkie i usiane wieloma trudnościami. Jed‐
nakże prawdziwy koszmar przyszedł wraz z wybuchem
I wojny światowej. W roku 1914 gdy front rosyjsko –
niemiecki ustabilizował się na Pilicy na blisko 6 miesięcy
ludność Królowej Woli została wysiedlona przez armię
niemiecką, a domy zajęte przez stacjonujące wojsko.
Nie trzeba dodawać, że wiązało się to z dewastacją gos‐
podarstw. Część wysiedlonych ze wsi znalazła schronie‐
nie u rodzin w pobliskich miejscowościach, a niektórzy
zamieszkali na ten okres w ziemiankach położonych
w okolicznych lasach. Ks. Leon Łomiński w swojej
książce z 1925 roku podaje, że w wyniku działań wojen‐
nych cała okolica z jednej i drugiej strony rzeki Pilicy
usiana była grobami. Pisze on, że powstały wówczas
bardzo ładnie urządzone, cmentarze wojenne
w Inowłodzu, Królowej Woli, Teofilowie i Spale. Do dziś
zachował się częściowo jedynie cmentarz w Inowłodzu.
Od początku okupacji niemieckiej nowy zaborca tych
terenów rozpoczął rabunkową eksploatację surowców,
półproduktów i towarów na masową skalę, w tym
szczególnie dla niego cennego drewna. Wycinano naj‐
cenniejsze drzewostany, w tym nasienne. Proces ten
dotknął również tereny Puszczy Pilickiej. W celu
ułatwienia szybkiego wycinania lasu i wywozu drewna
do Niemiec poprowadzono linię kolejową łączącą Spałę
z Tomaszowem. Jest to jedyna dobra strona spadku po
pierwszej okupacji niemieckiej. Urządzono też wąsko‐
torową kolejkę leśną, która łączyła tartaki w Królowej
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Woli i Konewce ze śródleśnymi rampami na terenie
dzisiejszego Nadleśnictwa Spała. Warto tu przy okazji
wspomnieć, że tartak w Królowej Woli istniał do jesieni
1920 roku. Po przejściu frontu życie wsi zaczęło wracać
do wcześniejszego trybu. Wznowiono działalność wyżej
wspomnianej szkoły, której kierownikiem w 1915 roku
został pochodzący ze wsi Sierzchowy nauczyciel Józef
Wilczak. Z jego inicjatywy powstała w Królowej Woli
w 1917 roku orkiestra włościańska, która przez pewien
czas była przykrywką do działającej w okolicy Polskiej
Organizacji Wojskowej. Józef Wilczak okazał się osobą,
która potrafiła nakłonić mieszkańców do wielu działań
społecznych na rzecz wsi. Po powstaniu orkiestry
również z jego inicjatywy, parę miesięcy przed
odzyskaniem przez Polskę niepodległości, utworzono
w Królowej Woli Ochotniczą Straż Pożarną (więcej in‐
formacji na ten temat zamieścimy w kolejnym numerze
biu‐letynu). Istniejąca dotychczas orkiestra włościańska
przeszła pod egidę straży i była jej kulturalną wizytówką.
W 1919 r. w obliczu zagrożenia kolejną wojną Józef Wil‐
czak wstąpił do I Pułku Piechoty Legionów,
a prowadzenia orkiestry w Królowej Woli podjął się jego
wychowanek Stefan Bojdo.
Po powrocie z wojska w 1925 roku Józef Wilczak wrócił
do intensywnej pracy w Królowej Woli. Kilka miesięcy

Orkiestra włościańska z Królowej Woli – 1917 rok
wcześniej w listopadzie 1924 roku oficjalnie została ut‐
worzona Gmina Inowłódz, co było wielkim wydarzeniem
dla wszystkich okolicznych miejscowości. Pierwszym
wójtem nowej gminy został jeden z najbardziej świat‐
łych mieszkańców Królowej Woli Walenty Kowalski.
W 1926 roku Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
został Ignacy Mościcki, który bardzo upodobał sobie
leżącą nieopodal Spałę, w której znajdowała się jedna
z oficjalnych rezydencji
głowy państwa. Prezydent
Mościcki na zarządcę rezy‐
dencji powołał kapitana
Tadeusza
Ropelewskiego,
który był uznawany za
niezwykle sprawnego zar‐
ządcę. W krótkim czasie
przeprowadził niezbędne re‐
monty w pałacu prezy‐
denckim i pałacykach dla
gości. Ze szczególną uwagą
zajął się uporządkowaniem
części gospodarczej. Był
człowie‐kiem o wielkim
społecz‐nikowskim zacięciu,
Walenty Kowalski
jako swoją misję traktował
z Królowej Woli –
szerzenie oświaty i rozwój
pierwszy wójt
kulturalny wiosek i miejsco‐
Gminy Inowłódz
wości otaczających Spałę.
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Szczególnie upodobał sobie Królową Wolę, która stała
się kulturalną stolicą tzw. „Regionu Spalskiego”. Z inicja‐
tywy kapitana Ropelewskiego przy wsparciu prezydenta
Mościckiego pod koniec lat 20‐tych rozpoczęto budowę
w Królowej Woli Domu Ludowego co było częścią całego
programu dźwigania polskiej wsi przedwojennej do
europejskiego poziomu. Była to jedna z niespełna pię‐
ciuset takich placówek na polskiej wsi. Dom Ludowy do
dziś służący mieszkańcom Królowej Woli, zaprojektowa‐
ny został z myślą o zaspokojeniu różnorodnych potrzeb
społecznych i kulturalnych wsi. W głównym budynku na
parterze znajdowała się duża sala ze sceną teatralną
(układ zachowany do dziś). W zależności od potrzeby
sala ta mogła pełnić funkcje sali tanecznej lub widowni
mieszczącej około 100 miejsc siedzących. Oprócz tego
na parterze znajdowała się biblioteka wraz z czytel‐
nią i pomieszczenia organizacji wiejskich. Na piętrze
znajdowała się kancelaria. 10 lipca 1932 r. z udziałem
Prezydenta RP Ignacego Mościckiego dokonano
uroczystego otwarcia Domu Ludowego w Królowej
Woli. Powitanie Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego
miało bardzo doniosły charakter. Na cześć Prezydenta
wzniesiono kilka bram triumfalnych przy których witały
go poszczególne grupy społeczne Królowej Woli.
Po wybudowaniu Domu Ludowego oczywiście przy
poparciu ze strony kapitana Ropelewskiego powołane
zostało przez mieszkańców Towarzystwo Domu
Ludowego, które przejęło rolę animatora i organizatora
działalności kulturalno – oświatowej w nowej placówce.
Z czasem przy Domu Ludowym działało kilkanaście orga‐
nizacji społeczno – kulturalnych, samopomocowych
i patriotycznych skupiających setki mieszkańców
Królowej Woli i okolic. Zespoły artystyczne działające
w Domu Ludowym miały swoja stałą widownię w Rezy‐
dencji Prezydenta RP. Kiedy w Spale odbywały się jakieś
uroczystości, Królową Wolę reprezentowało zwykle

Powitanie Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego
podczas otwarcia Domu Ludowego w Królowej Woli
ponad 120 osób – zawsze w strojach ludowych folkloru
rawsko – mazowieckiego. Budowa Domu Ludowego nie
była jedyną prezydencką inicjatywą na rzecz rozwoju
Królowej Woli. W drugiej połowie lat 30‐tych ze względu
na problemy lokalowe rozwijającej się szkoły podsta‐
wowej postanowiono wybudować nowoczesny budynek
szkolny wraz z dwoma dodatkowymi budynkami
z przeznaczeniem na mieszkania dla nauczycieli. Nowy
kompleks oświatowy istniejący do dziś powstał
kilkadziesiąt metrów od Domu Ludowego. Jego
uroczyste otwarcie miało nastąpić 1 września 1939 roku
oczywiście z udziałem Pana Prezydenta. Wybuch wojny
przekreślił te plany i pierwszy dzwonek w nowych
obiektach mógł wybrzmieć dopiero w okresie powo‐
jennym.
PS. Osoby chcące się podzielić materiałami dotyczącymi
Królowej Woli proszę o kontakt mailowy:
krolowa_wola@interia.pl
Tomasz Iskierka

R O C ZN I C A K A T A S T R O F Y L O T N I C ZE J W K R Ó L O W E J W O L I
26 maja 1972 r. na obrzeżach Królowej Woli, pod lasem
od strony Konewki doszło do katastrofy samolotu
szkoleniowego TS‐11 Iskra pochodzącego z lotniska
w Nowym Glinniku. Katastrofa lotnicza miała miejsce
podczas lotów dziennych. W tym feralnym dniu st. kpr.
pchor. Jan Wilk wystartował około godziny 11.30 do
kolejnego samodzielnego, szóstego w tym dniu lotu po
kręgu podczas którego samolot wpadł w korkociąg
i z wysokości około 80 m runął na ziemię. Pilot poniósł
śmieć. Katastrofa wydarzyła się 4,5 km od lotniska ma‐

Pomnik upamiętniający katastrofę lotniczą
w Królowej Woli

www.inowlodz.pl

cierzystego. Samolot TS‐
11 Iskra uległ całkowi‐
temu zniszczeniu. Była to
pierwsza katastrofa na
samolocie TS‐11 w tej
jednostce, dlatego też
wszyscy
przeżyli
ją
bardzo boleśnie. Pilot Jan
Wilk urodził się 27 maja
1951 r. w Rogach koło
Krosna. Był wychowan‐
kiem Aeroklubu Pod‐
karpackiego, w którym
ukończył LPW ‐ 1 (szkole‐
nie szybowcowe) i LPW ‐
2 (szkolenie samolotowe
na TS‐8 „BIES”).
W październiku 1969 r.
st. kpr. pchor. Jan Wilk
rozpoczął studia w Wyż‐
szej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Śmiertelna
katastrofa Jana Wilka miała miejsce podczas praktyk lot‐
niczych w 66 pułku lotniczym.
Miejsce katastrofy, które zostało oznaczone symbo‐
licznym pomnikiem jest obecnie nieco zapomniane
i trudno do niego dotrzeć. Z okazji kolejnej rocznicy tego
tragicznego wydarzenia warto przypomnieć pilota, który
służył naszej Ojczyźnie.
Tomasz Iskierka
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W o j e wó d z k i D z i e ń S o ł t y s a w Te a t r z e W i e l k i m w Ł o d z i

11 marca 2018 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi odbył się
Wojewódzki Dzień Sołtysa, organizowany przez
Stowarzyszenie Sołtysów pod patronatem Marszałka
Województwa Łódzkiego. W spotkaniu udział wzięło
około 1200 sołtysów z województwa łódzkiego. Naszą

gminę reprezentowało trzynaścioro aktualnych i byłych
sołtysów. Wszyscy sołtysi obecni na uroczystości
uhonorowani zostali okolicznościową odznaką sołecką.
Wręczone zostały również nagrody w etapie
wojewódzkim konkursu „Fundusz sołecki najlepsza
inicjatywa”, w którym III miejsce zajęło Sołectwo
Inowłódz. Nagroda przyznana została za projekt pn.
„Remont i modernizacja budynku po dawnym sklepie
GS w Inowłodzu z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw
Społecznych”.
Po części oficjalnej wystąpili artyści Teatru Wielkiego
z koncertem „New York, New York” oraz orkiestra dęta
z Poddębic.
Tekst: A. Ciołak
Foto: E. Korzeniewska

G a b i n e t y p r o f i l a k t y k i z d r o wo t n e j w G m i n i e I n o wł ó d z

W Publicznym Gimnazjum w Inowłodzu i Publicznej
Szkole Podstawowej w Brzustowie otwarte zostały
gabinety profilaktyki zdrowotnej. W dniu 5 grudnia 2017
r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Inowłódz
została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej
z budżetu państwa na realizację przez jednostkę
samorządu
terytorialnego
zadania
własnego
polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem
na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
Wojewoda Łódzki udzielił Gminie Inowłódz dotacji
celowej na sfinansowanie zakupu wyposażenia
gabinetów profilaktyki z przeznaczeniem na realizację
zadania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Brzustowie, w kwocie 6 516,00 zł oraz
w Publicznym Gimnazjum w Inowłodzu, w kwocie

6 418,00 zł. Publiczne Gimnazjum
w Inowłodzu jako wkład własny prze‐
znaczyło środki w wysokości 1 455,38 zł oraz
dofinansowanie ze środków GKRPA
w wysokości 1 500,00 zł.
Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach
są prowadzone przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą, udzielający świadczeń
zdrowotnych
z
zakresu
świadczeń
pielęgniarki lub higienistki szkolnej,
finansowany ze środków publicznych.
W gabinetach profilaktyki zdrowotnej
uczniowie mogą skorzystać z pomocy
w przypadku nagłego zachorowania, urazów i zatruć.
Pomocy tej udziela Pani Grażyna Nita, pielęgniarka
z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KAMED
w Spale. Oprócz pomocy w nagłych przypadkach,
zadaniem Pani pielęgniarki jest między innymi nauczyć
ucznia: dbania o swoje zdrowie, radzenia sobie
z problemami, umiejętności pielęgnowania samego
siebie w zdrowiu i chorobie. Zadania pielęgniarki
szkolnej określają szczegółowo standardy postępowania
w profilaktycznej opiece zdrowotnej sprawowanej przez
pielęgniarkę.
Tekst: Urząd Gminy w Inowłodzu
Foto: M. Werkowska oraz PSP w Brzustowie

F i l m o wo i h i s t o r y c z n i e w I n o wł o d z u ‐ V e d y c j a D n i O t wa r t y c h F u n d u s z y E u r o p e j s k i c h

12 maja w inowłodzkim zamku zorganizowano
w ramach V edycji Dni Otwartych Funduszy
Europejskich, wydarzenie pn. Filmowy i Historyczny
Inowłódz. Kasztelania Inowłodzka przygotowała strefę
dla małych – na podzamczu: układanie dużych puzzli,
ścieżka do skakania, duże bańki mydlane, malowanie
rękami. Był też tor łuczniczy gdzie uczestnicy mieli
możliwość spróbować swoich sił i celności. Prowadzący
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demonstrował technikę strzelania oraz nadzorowł
bezpieczeństwo. Inowłodzki Mnich – Pan Marek Miziak
opowiadał ciekawe dzieje i historię Inowłodza oraz
zamku kazimierzowskiego oprowadzając, zwiedzających
turystów. Natomiast w godzinach wieczornych odbył się
pokaz kina plenerowego. Pierwszą emisją był film
"Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny" w reżyserii
Janusza Majewskiego. Film historyczny z 1982 roku,
w którym sceny nagrywano również w Inowłodzu. Drugą
propozycją
sobotniego
kina
plenerowego
w inowłodzkim zamku, był film Iluzja 2 w reżyserii Jona
M. Chu. Dodatkowo Agencja artystyczna “Smocza Jama”
zadbała o dobrą zabawę poprzez konkursy
i konferansjerów w lekkim kabaretowym wydaniu,
a także kameralny koncert. Nagrody w konkursach
zapewnił Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Było
naprawdę miło, niech żałują Ci, którzy nie byli!
Zapraszamy za rok.
Tekst i foto: M. Werkowska

www.inowlodz.pl
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S e z o n Ja r m a r k ó w S p a l s k i c h r o z p o c z ę t y n a d o b r e ! ! ! !
Znakomicie rozpoczął się sezon Spalskich Jarmarków
Antyków i Rękodzieła Ludowego. Dopisali wystawcy,
którzy wypełnili cały teren i publiczność. Kolekcjonerzy
mieli w czym wybierać. Zbieractwo obejmuje różne
rzeczy np. otwieracze do piwa, pocztówki, miniaturowe
modele samochodów (było wielkie stoisko z autkami),
białą broń, metalowe i porcelanowe figurki,
odznaczenia i odznaki, a nawet medaliki sakralne.
Rękodzieła nie tylko ludowego, ale artystycznego, było
mnóstwo. Tak jak i książek, również obcojęzycznych.
Furorę robi zdrowa, tradycyjna, regionalna żywność. Są
wędliny z Podlasia i Litwy, przyprawy i przetwory
warzywne z Węgier i Bułgarii, miody konsumpcyjne.
Uwagę przykuwała oferta Folwarku "Anielin" z okolic
Kozienic, którzy przywieźli bardzo dużą ofertę soków
owocowych, warzywnych, z pędów sosny, imbiru
i jeszcze innych. I były to soki prawdziwe np. z wiśni czy
malin, a nie o smaku wiśniowym lub malinowym, jakie Na spalski jarmark zaprasza organizator Robert Papis
oferują markety i niestety apteki. Na miejscu można oraz Urząd Gminy w Inowłodzu a także Lokalna
było spróbować tego, co w ofercie. Klientów nie Organizacja Turystyczna w Spale.
brakowało. Zapraszamy do zapoznania się z terminami
Robert Papis
kolejnych jarmarków (str.19)

Gm i n n y D z i e ń D z i e c k a 2 0 1 8
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, słowa
Janusza Korczaka idealnie opisują nastroje najmłodszych
mieszkańców Gminy Inowłódz, którzy 5 czerwca br.
uczestniczyli w Gminnym Dniu Dziecka.

Gmina Inowłódz wspólnie z Gminnym Oddziałem TPD
w Inowłodzu wypełniła ten wyjątkowy dzień wieloma
atrakcjami. Na podzamczu inowłodzkiego Zamku
odbywał się blok animacji z konkurencjami
sprawnościowymi i zabawami ruchowymi, od zabaw
z balonami, wyścigów z przeszkodami, biegu w płetwach
i alkogoglach, po przeciąganie liny i wielkie bańki
mydlane i wiele, wiele innych. Na terenie OSIR nad Pilicą
zajęcia taneczne i konkurencje sportowe przygotowała
Pani Joanna Jeske wraz z młodzieżą gimnazjalną,
natomiast Pan Zbigniew Kosylak prowadził zajęcia
muzyczne. Najmłodsze dzieciaki pojechały na wycieczkę
kolejką carską po Inowłodzu. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się atrakcje dodatkowe. Strażacy z PSP
w Tomaszowie Mazowieckim oraz inowłodzcy ochotnicy

z OSP prezentowali swój sprzęt. Nie brakowało
chętnych do przymierzenia strażackiego hełmu, strojów
czy innych akcesoriów, ale też obejrzenia wnętrza
wozów bojowych. Na Gminnym Dniu Dziecka gościliśmy
również żołnierzy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
z Tomaszowa Mazowieckiego. Tutaj z kolei dzieci
testowały sprzęt wojskowy. Policja zaprezentowała
wozy policyjne, psa tropiącego, oraz konie wyszkolone
do służby policyjnej. Na scenie zaprezentowała się
dziewczęca grupa taneczna Princess z Królowej Woli
z ciekawym układem tanecznym. Nad wszystkim
czuwały oczywiście służby medyczne. Przygotowano
również smaczną kiełbaskę z grilla i pamiątkowe
koszulki. Małe upominki wszystkim milusińskim wręczyli
organizatorzy: Wójt Gminy Inowłódz Bogdan Kącki,
Prezes Gminnego Oddziału TPD w Inowłodzu oraz
Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Spale. Na
zakończenie wszyscy razem zaśpiewali piosenkę pt.
„Dzieci świata”. Gwarnie, wesoło i aktywnie dzieci

spędziły Gminny Dzień Dziecka. Wójt Gminy Inowłódz
serdecznie dziękuje przede wszystkim dzieciom za udział
oraz dyrektorom szkół, nauczycielom, jednostkom
straży pożarnej, wojsku, policji i wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania Gminnego Dnia
Dziecka.
Tekst: A. Ciołak
Foto: M. Werkowska

www.inowlodz.pl
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Z TEKI INOWŁODZKIEGO PRZYRODNIKA

Ms z a k i i p o r o s t y – n i e d o c e n i a n y e l e m e n t b i o r ó ż n o r o d n o ś c i n a s z e j g m i n y .
Jednym z podstawowych wskaźników jakości
środowiska jest obecność w naszym otoczeniu
organizmów o prostej strukturze i budowie. Do takich
zaliczyć można mszaki czy porosty. Występują one
w najrozmaitszych środowiskach, zajmują często
miejsca bardzo niegościnne czy wydawać mogło by się
jałowe. Można je spotkać na nagich skałach, które jako
jedyne stworzenia porastają, w cienistych dnach lasów,

Fot. Klasyczny przykład boru chrobotkowego ‐ Fryszerka

Fot. Bogactwo porostów i mszaków porastających głaz
narzutowy okolic Brzustowa
kwaśnych torfowiskach, pod wodą czy na litych
piaskach. Są organizmami pionierskimi i mało
wymagającymi. Jako pierwsze pojawiają się na przykład
na wypiętrzonych górskich szczytach, wychodniach skał,
gołoborzach, polach lawy. Są bardzo odporne na
niekorzystne warunki atmosferyczne. Poprzez swoją
obecność tworzą zaczątki gleby, związków mineralnych
niezbędnych do życia dla roślin wyższych. Ich zdolność
do kruszenia skał jest wręcz niebywała. Jeszcze do
niedawna porosty uznawano za oddzielną grupę
zaliczaną do roślin. Obecnie naukowcy przypisują je do

uprzemysłowienie spowodowało w zachodniej Europie
masowe ich wyginięcie. Porosty listkowe są bardzo
wrażliwe na zanieczyszczenie środowiska.
Puszcza Pilicka, a zwłaszcza okolice Konewki, Królowej
Woli stały się miejscami gdzie spotkać można ostatnie
w Polsce środkowej porosty rzadkich gatunków z grupy
listkowych. Najczęściej spotykana jest brodaczka
kępkowa. Świadczy to o dość dobrej jakości powietrza
tych okolic. Innymi gatunkami rzadko już występujących
porostów są chrobotki. Najczęściej spotkać je można na
suchych wydmach porośniętych ubogimi lasami
sosnowymi. Taki typ siedlisko lasu nazywa się nawet
borem chrobotkowym i jest siedliskiem o znaczeniu
wspólnotowym chronionym przez Unię Europejską
w ramach tzw. Dyrektywy Siedliskowej. Dobrze
zachowane płaty spotkać można pod Brzustowem,
w Poświętnym, na Fryszerce czy na południe od
Inowłodza. Elementem sprzyjającym występowaniu
mszaków i porostów są stare murki, skały, umocnienia,
nieotynkowane elewacje. Gmina Inowłódz z racji

Fot. Mszaki to gatunki pionierskie porastające sztuczne
betonowe budowle
Fot. Gajnik lśniący ‐ gatunek pod ochroną, dość często
spotykany w wilgotnych lasach na naszym terenie
królestwa grzybów. Trudno w to uwierzyć patrząc na ich
niezwykle ciekawe formy, kształty listkowe, krzaczkowe
i skorupiaste. Jest zagadką ewolucji jak powstały, ale
tworzą je właściwie dwa odmienne typy organizmów.
Każdy porost składa się bowiem z grzyba i glonu. Glon
w procesie fotosyntezy dostarcza niezbędne cukry,
natomiast grzyb wnosi wkład w ten związek jako
dostarczyciel związków mineralnych i stabilizację do
podłoża. Dopiero wówczas jako jeden już organizm,
mogą dalej trwać w koniecznej nieco symbiozie.
Jeszcze 100 lat temu nasze lasy pełne były porostów
występujących w formie listkowej. Na drzewach
wszędzie dominowały długie zwisające kępy brodaczek,
włostek. Na pniach drzew spotkać można było rozległe
plechy graniczników, pawężnic. Niestety gwałtowne
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swojego wyjątkowego jak na Mazowsze bogactwa
geologicznego, jest obszarem gdzie spotkać można
ciekawe gatunki na wychodniach skalnych Inowłodza,
Zakościela, Liciążnej czy na głazach polodowcowych
Brzustowa, Żądłowic. Nieoczekiwanie porosty znalazły
dogodne siedliska na płotach betonowych. Ten mocno
szpecący krajobraz element naszego otoczenia stał się
miejscem życia wielu ciekawych gatunków takich jak:
złotorost ścienny, pustułka pęcherzykowata, misecznica
murowa. Z kolei na poniemieckich umocnieniach
Zakościela, Konewki spotkać można interesujące mszaki.
Tak oto dzieło ludzkich rąk – budynki, ogrodzenia, mury,
betonowe umocnienia stały się odpowiednikiem dzikich
skał! Ale warto też pamiętać, że od porostów zaczyna
się stopniowy powrót do... pierwotnego stanu
wyjściowego. Za kilkaset lat, stopniowo doprowadzą
one do przekształcenia naszych pustaków, cegieł,
tynków w warstwę życiodajnej gleby.
Jacek Tabor

www.inowlodz.pl
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G MI N N Y ZJ A ZD S P R A W O ZD A W C ZY ZO S P R P W I N O W Ł O D ZU

W dniu 28 kwietnia 2018 roku odbył się Gminny Zjazd
Sprawozdawczy OSP z terenu Gminy Inowłódz.
W zjeździe uczestniczyli delegaci na Zjazd, członkowie
poszczególnych zarządów, strażacy oraz Wójt Gminy
Inowłódz Pan Bogdan Kącki, Przewodniczący Rady
Gminy Inowłódz Pan Wacław Chachuła, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie
Mazowieckim st. bryg. Krzysztof Iskierka, Wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Prezes Zarządu

Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Tadeusz
Cisowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
dh Kazimierz Bala. Sprawozdanie z rocznej działalności
złożył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Józef Gos‐
ka. Udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi
Oddziału Gminnego. W czasie Zjazdu omówiono działal‐
ność poszczególnych jednostek OSP i przyjęto ich spra‐
wozdania z działalności za 2017 rok. Przedyskutowano
bieżące sprawy związane z działalnością Ochotniczych
Straży Pożarnych, planowanych zakupów sprzętu
i prowadzonych modernizacji strażnic. Druh Tadeusz
Cisowski zaprosił strażaków na mające się odbyć w czer‐
wcu i lipcu koncerty Orkiestr Dętych w Spale. Wyróżnił
uczennicę Szkoły Podstawowej w Królowej Woli Agatę
Suską, która zajęła 3 miejsce w Powiatowym Konkursie
Wiedzy Pożarniczej. Z okazji Dnia Strażaka Pan Wójt
oraz Pan Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz złożyli
życzenia wszystkim strażakom za bezinteresownie nie‐
sioną pomoc.
Tekst/foto: L. Jackow

T r o p e m W i l c z y m B i e g P a m i ę c i Żo ł n i e r z y W y k l ę t y c h w S p a l e
4 marca w Spale odbył się Bieg Tropem Wilczym, zor‐
ganizowany ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w ramach
VI Edycji Największego Biegu Pamięci w Polsce. Organiz‐
atorami Biegu byli Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spała,
Gmina Inowłódz oraz COS w Spale.
Uroczystości oficjalne rozpoczęto w pobliżu Domu Pa‐
mięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Pol‐
skich im. Adama Loreta. Po wysłuchaniu przez zebra‐
nych hymnu państwowego uroczystości rozpoczął
Nadleśniczy Pan Jacek Wójtowicz, nawiązując do wyda‐
rzeń upamiętniających żołnierzy antykomunistycznego
niepodległościowego podziemia, po czym nastąpiło
odczytanie listu skierowanego przez Prezydenta RP
Pana Andrzeja Dudy do uczestników biegów odbywają‐
cych się w tym dniu w całej Polsce. Komendant Grupy
Historycznej Zgrupowanie „Radosław” poprowadził Apel
Pamięci wspominając żołnierzy poległych za wolność
Ojczyzny. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem leśnika
i tablicy upamiętniającej spalskie harcerki uczestnicy
przeszli do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, gdzie
wyznaczono miejsce startu. W biegu wzięło udział 38
zawodników. Cała trasa liczyła 3,5 km z punktem zwrot‐
nym na 1,963 km. Uczestnicy wyruszyli z terenu COS

OPO i leśnymi ścieżkami w otoczeniu malowniczej
przyrody dobiegli na stadion COS – u, gdzie wszystkich
nagrodzono medalami za udział w sportowej rywalizacji.
Następnie odbył się koncert Gminnego Dziecięcego
Zespołu Ludowego Cekinki pod kierownictwem Pana
Zbigniewa Kosylaka. Na zakończenie uczestnikom
wręczono nagrody, a zwycięzcom Puchary Wójta Gminy
Inowłódz.
Tekst: M. Werkowska
Foto: Ewa Korzeniewska, Jacek Werkowski

„R o w e r ” w r o l i g ł ó w n e j

13 maja 2018 roku odbył się V Rodzinny Rajd Rowerowy
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Patronat nad rajdem
objęli Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. Marcin Witko,
Wójt Gminy Inowłódz Bogdan Kącki oraz Instytut Pa‐
mięci Narodowej. Uczestnicy wystartowali w dwóch
oddzielnych grupach z Tomaszowa Maz. i Inowłodza.

www.inowlodz.pl

Punktem docelowym były Bunkry w Konewce. Niedziel‐
ne przedpołudnie, wymarzona pogoda jak również duże
zaangażowanie organizatorów tj. Tomasza Zdonka oraz
Radosława Pająka z Tomaszowa Mazowieckiego, Urzędu
Gminy Inowłódz, a ponadto: Szkół Podstawowych nr 7
i 11 z Tomaszowa Maz oraz Publicznego Gimnazjum
i Szkół Podstawowych w Inowłodzu i Królowej Woli spo‐
wodowały, że rajd zakończył się dużym sukcesem.
Złożyła się na to nadspodziewanie duża frekwencja.
Łącznie w rajdzie wzięło udział około 350 osób, w tym
dzieci, młodzież, nauczyciele oraz całe rodziny.
Kilkudziesięcioosobowa grupa Inowłodzka wystartowała
spod Zamku Kazimierza Wielkiego przez Królową Wolę
do Konewki. Po drodze dołączyła w Królowej Woli grupa
uczniów z tej miejscowości w asyście opiekuna oraz
rodzin z dziećmi. Na miejscu w Konewce dołączyła do
nas grupa harcerzy z Hufca Inowłódz. Łącznie przy
bunkrach w Konewce grupa „Inowłodzka” liczyła około
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SPORT
80 osób. Przy bunkrze nie brakowało atrakcji charak‐
terystycznych dla tego miejsca. Był ponadto konkurs
historyczny oraz losowanie nagród. Warto nadmienić,
że główną nagrodę ‐ rower turystyczny ufundowany
przez Pana Krzysztofa Lechowskiego PPHU Romstom
z Tomaszowa Maz wylosowała uczennica Szkoły Podsta‐
wowej w Inowłodzu, mieszkanka Spały Magdalena
Błaszczyk. Gratulujemy. Niewątpliwym zainteresowa‐
niem cieszyła się grochówka z kuchni polowej Pana
Marka Byczkowskiego z Karczmy Spalskiej. Nie

brakowało głosów uczestników rajdu, że takiej
grochówki to oni dawno nie jedli. Około 12.30 grupy
wyruszyły w drogę powrotną. Pozostały niewątpliwe
wspomnienia oraz wspólne przeżycia, a kiedy obudzi‐
liśmy się rano w poniedziałek to wielu z nas z pewnością
pomyślało, że mogło to trwać dalej, i komu to
przeszkadzało.
Tekst J. Żerek
Foto: A. Pacholczyk

I K S Ju n i o r
W kwietniu rozpoczęliśmy już kolejny sezon rozgrywek
młodzieżowych. Nasza drużyna z rocznika 2006, grająca
w rozgrywkach ligowych D2 Młodzik Młodszy rozegrała
już sześć kolejek. W ostatnią sobotę zremisowała na
wyjeździe z wyżej notowaną drużyną LKS Mniszków 2‐2.
Bramki w tym spotkaniu strzelali, niezawodny
i najlepszy nasz strzelec Dominik Indrychowski
i najmłodszy zawodnik tego rocznika Jakub Wąsak (rok
urodzenia 2009). Szczególnie bramka Jakuba zasługuje
na chwilę większej uwagi. Po pięknej zespołowej akcji,
młody nasz zawodnik strzelił zza pola karnego w samo
okienko bramki, po piłkarsku można to nazwać, że zdjął
pajęczynę. Jak to mówią w slangu piłkarskim, bramka
stadiony świata. Oprócz wyżej wymienionych
zawodników na pochwały również zasługują Michał
Gawęda, który podjął się trudnego wyzwania i od paru
tygodniu strzeże naszej bramki, co robi z meczu na mecz
z coraz z lepszym skutkiem oraz Konrad Warczyński,
który pomalutku staję się gwiazdą tego zespołu i Kacper
Małocha, który nie dość, że musi grać w defensywie to
zaczął strzelać bramki. Brawo dla całego zespołu.
Kolejnym naszym rocznikiem, który rozpoczął rozgrywki
jest rocznik 2008, Orlik Młodszy. Ostatni turniej odbył
się w Rzeczycy. Nasi zawodnicy mimo osłabienia
kadrowego ‐ komunia w Brzustowie, spisali się
znakomicie. Na wyróżnienie tutaj zasługuje Szymon
Warczyński i niezawodny Jakub Wąsak, który jest
najlepszym strzelcem drużyny. Trenerem tych dwóch

grup jest Tomasz Trzonek. Najmłodszym naszym
rocznikiem jest 2010 ‐ Żak Młodszy. Ta drużyna
rozpoczęła rozgrywki turniejem na naszym boisku, w tej
kategorii nie prowadzi się klasyfikacji ale mogę tylko
zdradzić, że chłopcy nasi rozegrali trzy mecze
i prezentowali się bardzo dobrze. Trenerem tego
zespołu jest Hubert Wąsak. Za naszym pośrednictwem
Zarząd Klubu i trenerzy chcą podziękować rodzicom za
współpracę i bardzo duże zaangażowanie w codzienne
funkcjonowanie drużyn. Zarząd Klubu i trenerzy
zapraszają wszystkich chętnych do wstępowania
w szeregi LKS IKS Inowłódz, treningi dla rocznika
2006/07 w poniedziałki i środy o godzinie 18.00, a dla
rocznika 2008/2009 i 2010/2011 w poniedziałki i środy
o godzinie 16.30, na naszym boisku przy szkole.
Zapraszamy.

R u n d a r e wa n ż o wa s e z o n u 2 0 1 7 / 2 0 1 8
Z racji niesprzyjającej aury IKS rozgrywki rozpoczął
z opóźnieniem. W Wielką Sobotę podejmował na
własnym boisku drużynę KS Poświętne. Po dwóch
golach Berca IKS zwyciężył 2:1. Następna kolejka to
wyjazd do Wolborza na mecz ze Szczerbcem, nasza
drużyna zwyciężyła 3:1 po trafieniach Berca,
Bąblewskiego i Stańczyka. Przeciwnikiem w 15 kolejce
był zespół WOY Bukowiec Opoczyński. Sytuacja IKS‐u
skomplikowała się w 39 min. po czerwonej kartce dla
Niemca. Przed przerwą bramkę zdobył Bąblewski
i objęliśmy prowadzenie. Goście wyrównali w 54min
jednak drugie trafienie Bąblewskiego i bramka Berca
w 69 minucue z karnego dały nam zwycięstwo 3:1.
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Następne spotkanie na wyjeździe to pojedynek
z Atomem Januszewice, gdzie w pierwszej połowie popis
dał Bąblewski, strzelając hat‐tricka w 5 min.
Ostatecznie zwyciężyliśmy 7:0. Spotkanie 17 kolejki
z Tęczą Janków to prawdziwa dramaturgia. Goście
dwukrotnie obejmowali prowadzenie. Jednak nasza
drużyna po dwóch trafieniach Kapronia doprowadziła
do remisu. Ostateczny cios w 91 min. zadał Grygiel
i wygraliśmy 3:2. W zaległym spotkanie 12 kolejki
z zespołem Zjednoczonych Budziszewice zremiso‐
waliśmy 2:2 po golach Żygalskiego i Przybyłka. Pierwsza
porażka, 0:3 choć wynik nie odzwierciedla tego, co
działo się na boisku. Błędy sędziego oraz absencja
naszych zawodników spowodowały taki a nie inny obraz
gry. W 35 min. poważnej kontuzji doznał Kaproń.
Z powodu urazów wystąpić nie mogli: Bernaciak
i Stańczyk. Z racji wyjazdów zabrakło Wojtaszczyka.
Następne spotkanie rozegrane zostało 13.05 pomiędzy
MGKS II Drzewica, a IKS Inowłódz z wynikiem 5‐3. W 20
kolejce IKS zanotował wysokie zwycięstwo z LKS
Mroczków 7:1 otwierając drogę do klasy A. Świetny
występ tego dnia zanotował Bartek Przybyłek który
strzelił aż 4 bramki.
Robert „Gacek” Gaczyński
foto: R. Karbownik, Nasz Inowłódz ‐ Wieści Gminne

www.inowlodz.pl

WIADOMOŚCI POZOSTAŁE / WAŻNE KONTAKTY

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.

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
Gminna Biblioteka Publiczna
tel. 44/726 01 34,
e‑mail: zamek.biblioteka@interia.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Spale
ul. Piłsudskiego 2, tel. 514 206 859
e‑mail: galeria@spala.info.pl
DROGI:
Drogi gminne (T.Pawlik) 507 119 880
Zarząd Dróg Powiatowych 44/710 33 14
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

Wydawca: Urząd Gminy w Inowłodzu
Redaguje zespół w składzie: A. Ciołak, M. Werkowska, J. Żerek
Opracowanie graficzne/skład: A. Ciołak
Koordynacja: J. Żerek
Druk: EWENBERG

DYŻURY W URZĘDZIE GMINY W INOWŁODZU:
Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
Wacław Chachuła,
Dyżury: środa w godz. 15:30 ‑ 17:00

UWAGA! Materiały do Biuletynu prosimy nadsyłać na adres: sekretarz@inowlodz.pl
www.inowlodz.pl
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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
17 czerwca ‐ „dla Niepodległej” Koncert Strażackich Orkiestr Dętych w Spale
23 czerwca ‐ Jarmark Średniowieczny na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
23 czerwca ‐ Rajd Rowerowy "Rowerem przez Niepodległą" ‐ Otwarcie ścieżki rowerowej Spała ‐ Inowłódz
24 czerwca ‐ Festiwal Poezji Śpiewanej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu
30 czerwca ‐ 20 – Lat Luteraccy Galeria ‐ Atelier w Inowłodzu Wernisaż godz. 17:00 ‐ Zamek w Inowłodzu
1 lipca ‐ XV Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Spale
8 lipca ‐ Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale
14 lipca ‐ „Imieniny Anieli” – Inowłódz ‐ Galeria Atelier
21 lipca ‐ Dzień Rodziny ‐ Inowłódz ‐ osiedle Zamoście
28 lipca – Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej – „Kolory Polski” – Zamek w Inowłodzu
Lipiec – Sierpień ‐ GCK Wakacje z historyczną pasją – cykl działań dla dzieci i młodzieży ‐ Zamek w Inowłodzu, Świetlice Wiejskie
4 sierpnia ‐ Piknik Wiejski w Liciążnej
11 sierpnia ‐ Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Juliana Tuwima, Wystawa Malarstwa Grażyny Rakowskiej – Zamek w Inowłodzu
12 sierpnia ‐ Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale
25 – 26 sierpnia ‐ Dni Gminy Inowłódz

