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WIADOMOŚCI GMINNE
Szanowni Czytelnicy naszego biuletynu!
To już ostatni biuletyn w tej kadencji samorządu
naszej gminy. Dla mnie były to cztery wyjątkowe lata.
Wiele się wydarzyło w tym czasie w życiu każdego z nas.
Były sukcesy, porażki, powody do radości i do smutku.
Wszystko to działo się w naszych domach, rodzinach, w
naszej pracy, ale i w naszej wspólnocie samorządowej,
w naszej małej ojczyźnie – Gminie Inowłódz. W takiej
chwili uświadamiam sobie bardziej niż kiedykolwiek
dotąd, jak ważną i odpowiedzialną funkcję dane jest mi
pełnić. W jakimś stopniu przecież to, jak Wam się żyje,
zależy od mojej pracy. Wierzę, że mi się udaje. Cieszę się
bardzo z licznych gestów akceptacji poczynań
samorządu naszej gminy. Nie ma lepszej zapłaty jak
okazywane przez Was zadowolenie.
Te cztery lata to też czas poznawania i
nabierania dodatkowych doświadczeń. Wiele zebrań,
spotkań, odbytych rozmów i własnych obserwacji daje
mi dziś pełniejszy obraz potrzeb, oczekiwań i szans
rozwoju. Niezwykle ważne jest dla mnie to, że każdego
dnia czuję, że robię to co lubię. Za tą szansę, którą od
Was dostałem, będę dziękował każdego dnia swoją
pracą. Wierzę, że dane mi będzie robić to, co robię przez
kolejne lata.
Obecny
czas
to
przede
wszystkim
przygotowanie kolejnych inwestycji. Na przyszły rok jest
ich zakontraktowanych już na kilkanaście milionów.
Otrzymujemy kolejne informacje o uzyskanym

dofinansowaniu i organizujemy kolejne przetargi.
Paradoksalnie największe nasilenie inwestycji w naszej
gminie widoczne będzie tuż po wyborach. Trochę tak to
się samo ułożyło, a trochę jest elementem pewnej
taktyki. Ostatni czas w inwestycjach nie był dobry dla
inwestorów. Poziom cen usług wzrósł znacząco i trzeba
było odwoływać niektóre przetargi. Zazwyczaj sytuacja
zmienia się po wyborach i dlatego my chcemy to
wykorzystać.
Moi Drodzy!
Dziękuję bardzo za współpracę i zrozumienie w ciągu
ostatnich czterech lat. Mam nadzieję, że podobnie jak ja
przyznacie, że o był dobry czas dla Gminy Inowłódz.
Jestem przekonany, że to co przed nami, również będzie
obfitować w liczne działania przyczyniające się do
dalszego dynamicznego rozwoju i poprawy warunków
życia naszych mieszkańców.
Moim marzeniem jest, aby mieszkańcy naszej gminy w
tym wyjątkowym dla nas roku, poszli do wyborów
wyjątkowo licznie i dali poczucie akceptacji tego co
dzieję się w naszej „Małej Ojczyźnie” poprzez swój
udział w głosowaniu.
Serdecznie pozdrawiam
Bogdan Kącki

Z p r a c y R a d y Gm i n y
W dniu 28 czerwca 2018
roku odbyła się XLVII sesja
Rady Gminy Inowłódz, na
której rozpatrywano uchwały
dotyczące zmian w budżecie
Gminy Inowłódz, ustalenia na
terenie
Gminy
Inowłódz
maksymalnej liczby zezwoleń
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych, ustalenia na
terenie Gminy Inowłódz miejsc
sprzedaży
i
podawania
napojów
alkoholowych,
wprowadzenia odstępstw od
zakazu spożywania napojów
alkoholowych. Wprowadzono
również uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości
oraz na
zamianę nieruchomości. Przyjęto uchwałę dotyczącą
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowłódz
a także Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego przy ul. Komara, ul. Kusocińskiego i ul.
Podleśnej w Spale.
26 lipca 2018 roku zwołano nadzwyczajną XLVIII sesję
Rady Gminy Inowłódz w związku z uchwaleniem zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz
na lata 2018‐2023 oraz zmian budżetu Gminy Inowłódz.
Kolejna XLIX sesja Rady Gminy Inowłódz odbyła się
30 sierpnia 2018 roku. Rozpatrzono uchwały w sprawie:
zmian budżetu Gminy Inowłódz, zaciągnięcia kredytu
długoterminowego, ustalenia zasad usytuowania na
terenie Gminy Inowłódz miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych, wydzierżawienia nieruchomości
w Spale, zmiany Uchwały Nr XLIII/273/2018 Rady Gminy
Inowłódz z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału
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gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Wrześniowa sesja Rady Gminy odbyła się 27 września
2018. Przyjęto na niej informację z działalności
edukacyjnej szkół za rok szkolny 2017/2018, z przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Uchwalono na
niej przejęcie od Powiatu Tomaszowskiego zadania
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 4330E
w Inowłodzu, udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Tomaszowskiego w postaci nakładów na „budowę
utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej
nr 4330E w Inowłodzu, zmiany budżetu Gminy
Inowłódz. Podjęto uchwały w sprawie nabycia, zbycia
i zamiany nieruchomości gminnych.
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

22.05.2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu
Województwa Łódzkiego pochodzącego z tytułu
wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.
„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Inowłódz –Poświętne”. Całkowity koszt zadania wynosi
550 562,33 zł, w tym dofinansowanie w wysokości
276 450,00 zł.
14.06.2018 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowaniu
na zadania pn. „Podnoszenie atrakcyjności oraz
walorów kulturowych miejscowości Królowa Wola –

budowa sceny letniej przy OSP Królowa Wola”
w ramach dotacji celowej, przeznaczonej na
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie
realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach wiejskich z budżetu Województwa Łódzkiego.
Całkowita kwota zadania wynosi 10 010,00 zł, w tym
dofinansowanie 5 000,00 zł.
14.06.2018 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie
zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla
dzieci
zlokalizowany
przy
Publicznej
Szkole
Podstawowej w Brzustowie” w ramach dotacji celowej,
przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych
gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych
realizowanych na terenach wiejskich z budżetu
Województwa Łódzkiego. Całkowita kwota zadania
wynosi 8 000,00 zł, w tym dofinansowanie 5 000,00 zł.
27.06.2018 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska
w Brzustowie” w ramach dotacji celowej ze środków
budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczonych na
dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury
sportowej. Całkowita kwota zadania wynosi 115 879,69
zł, w tym dofinansowanie 67 782,00 zł.
06.2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie
pn. „Eko pociąg do Spały” w ramach konkursu „Edukacja
ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego” ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.
20.07.2018 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Królowej Woli „Przyjazna Wieś” podpisało umowę na
realizację zadania pn.: „Remont boiska przyszkolnego
służącego aktywnej rekreacji oraz budowa obiektu
małej architektury : siłowni plenerowej w Królowej
Woli.” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
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wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW na lata 2014‐2020. Dofinansowanie projektu
wynosi 300 000,00 zł. Projekt organizowany jest we
współpracy z Gminą Inowłódz.
26.07.2018 r. zawarliśmy umowę z wykonawcą:
HYDRO‐VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu na: Zakup
pomp głębinowych do hydroforni, na kwotę 42.854,18
zł.
01.08.2018 r. zawarliśmy umowę z wykonawcą:
Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Łódzki z siedzibą
w Łodzi na: Świadczenie kolejowych usług
przewozowych relacji Łódź Kaliska – Spała i Spała – Łódź
Kaliska, na kwotę 36.393,32 zł. Termin wykonania:
08.09.2018 r.
01.08.2018 r. zawarliśmy umowę z wykonawcą:
Panem Łukaszem Czarneckim z miejscowości Stróża na:
Zakup sprzętu i wyposażenia ratownictwa na rzecz
ochotniczych straży pożarnych (zakup 2 zestawów
ratownictwa medycznego, defibrylatora oraz parawanu
do osłony miejsca wypadku), na kwotę 15.569,25 zł.
Termin wykonania: 08.08.2018 r.
01.08.2018 r. zawarliśmy umowę z wykonawcą:
Panem Zygmuntem Czarnotą z miejscowości Olkusz na:
Zakup sprzętu i wyposażenia ratownictwa na rzecz
ochotniczych straży pożarnych (zakup agregatu
prądotwórczego), na kwotę 12.792,00 zł. Termin
wykonania: 08.08.2018 r.
02.08.2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na
zadanie pn.”Rewitalizacja zabytkowego parku w Spale”
w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły
województwa łódzkiego – III edycja” ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt zadania
wynosi 2 496 999,88 zł, w tym dofinansowanie
w wysokości 1 592 439,00 zł.

03.08.2018 r. Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski
– Centrum kultury w Inowłódzu zrealizowało i rozliczyło
projekt pn.: „Jarmark średniowieczny na zamku
Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu” w ramach projektu
grantowego dla Poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW na lata 2014‐2020. Dofinansowanie otrzymane
na wydarzenie wyniosło 29 805,79 zł. Projekt
organizowany został we współpracy z Gminą Inowłódz.
08.08.2018 r. złożyliśmy uzupełnienia do wniosku
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
6 252 853,38 zł, w tym dofinansowanie w wysokości
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2 890 582,36 zł.

08.08.2018 r. zawarliśmy umowę z wykonawcą:
Panem Lechem Szafranem z miejscowości Łódź na:
Instalację odnawianych źródeł energii dla mieszkańców
Gminy Inowłódz, na kwotę 866.795,63 zł. Termin
wykonania: 28.09.2018 r.
14.08.2018 r. zawarliśmy umowę z wykonawcą: Panią
Danuta Giermakowską z miejscowości Łęgonice Małe
na: Przebudowę wielofunkcyjnego boiska w Brzustowie,
na kwotę 111.561,00 zł.

04.09.2018 r. Komisja przetargowa dokonała otwarcia
ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowłódz gm.
Inowłódz – postępowanie II. W wyznaczonym terminie
wpłynęły 2 oferty. Trwa weryfikacja.
04.09.2018 r. Komisja przetargowa dokonała otwarcia
ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Zakościele, gm. Inowłódz i
rozbudowę sieci wodociągowej z miejscowości Królowa
Wola do miejscowości Konewka i Spała gm. Inowłódz –
postępowanie II. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2
oferty. Trwa weryfikacja.
07.09.2018 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie
zapytania na Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw
dla dzieci zlokalizowany przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Brzustowie – postępowanie II.
07.09.2018 r. znaleźliśmy się na liście wniosków
o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod
względem oceny formalnej projektu „Kompleksowa
modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia
publicznego w gminie Inowłódz” w ramach Osi
priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
IV.3. Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona
powietrza w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‐
2020.
21.09.2018 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego na Podnoszenie jakości
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zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez
rozwój infrastruktury rekreacyjno‐wypoczynkowej
w powiecie tomaszowskim – postępowanie IV.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne
oferty.
28.09.2018 r.rozpoczęliśmy postępowanie
w trybie zapytania na Sporządzenie mapy do celów
projektowych dla drogi gminnej w miejscowości
Konewka.
28.09.2018 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi
gminnej w Zakościelu dz. 79.
03.10.2018 r. zawarliśmy umowę z wykonawcą:
Panią Katarzyna Kmita prowadzącą działalność pod
nazwą
Przedsiębiorstwo
Handlowo‐Usługowe
„KAMI” z siedzibą w miejscowości Kurzelów na:
Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości
Brzustów, na kwotę 30.790,00 zł. Termin wykonania:
30.11.2018 r. Zadanie realizowane z Referatem
Gospodarki Komunalnej.
03.10.2018 r. rozpoczęliśmy postępowanie w trybie
zapytania ofertowego na: Wykonanie projektu
budowlanego dla zadania „Modernizacja drogi nr
116234E w Brzustowie”. Termin składania ofert
09.10.2018 r. godz. 12.30.
03.10.2018 r. zawarliśmy umowę z wykonawcą:
Panem Mariuszem Szulc z miejscowości Glina, gm.
Rzeczyca na: Naprawę drogi gminnej w Żądłowicach
oznaczonej nr ewidencyjnym 334, na kwotę 15.129,00
zł. Termin wykonania: 30.11.2018 r. Zadanie
realizowane z Referatem Gospodarki Komunalnej.
03.10.2018 r. zawarlismy umowę z wykonawcą:
Panem Mariuszem Szulc z miejscowości Glina, gm.
Rzeczyca na: Remont drogi gminnej w miejscowości
Poświętne, na kwotę 11.992,50 zł. Termin wykonania:
30.11.2018 r. Zadanie realizowane z Referatem
Gospodarki Komunalnej.
10.10.2018 r. podpisalismy umowę o przyznaniu
dofinansowania w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich , typ
operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‐2020. Gmina
otrzymała
dofinansowanie
na
zadanie
pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy PSP
Inowłódz”. Kwota całkowita zadania wynosi 988 691,02
zł, w tym dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł.

02.10.2018 r. podpisalismy umowę o przyznaniu
dofinansowania w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich , typ
operacji „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje
kulturalne” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014‐2020. Gmina otrzymała dofinansowanie na
zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej – „Sołtysówki”
w miejscowości Spała”. Kwota całkowita zadania wynosi
998 698,56 zł, w tym dofinansowanie w wysokości
500 000,00 zł.
Tekst: Referat Inwestycji
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OŚWIATA

„C z y s t e p o w i e t r z e – d ł u ż s z e ż y c i e ”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Brzustowie otrzymała dotację w wysokości 22 467, 00
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu
z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach
i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”. Zadanie
z zakresu edukacji ekologicznej będzie realizowane pn.:
„Czyste powietrze – dłuższe życie”. W ramach realizacji
zadania uczniowie naszej szkoły we wrześniu wyjechali
na 3 dniową wycieczkę do Karkonoskiego Parku
Narodowego, gdzie poznali wielostronny wpływ
człowieka na środowisko przyrodnicze, na jakość życia
i zdrowie człowieka. Podczas wyjazdu uczniowie
zwiedzili
Wodospad
Szklarki
oraz
Wodospad
Kamieńczyka. Wspięli się na Wysoki Kamień oraz Krucze
Skały. Największym wyzwaniem okazała się wędrówka
na najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę – 1603 m.
n.p.m. Mimo, że to był 26 września – temperatura była
ujemna, wiał silny wiatr, leżał już śnieg, ale widoczność
była doskonała. Wszyscy uczestnicy mogli podziwiać
wspaniałe widoki

z najwyższego szczytu Karkonoszy. Wiosną uczniowie
wyjadą
również na 3 dniową wycieczkę do
Białowieskiego Parku arodowego, aby uczestniczyć
w zajęciach edukacyjnych i poznawać różnorodność
gatunkową parku, znaczenia roślinności w procesie
wytwarzania tlenu dla człowieka oraz organizmów
zwierzęcych. Dzięki dotacji z WFOŚiGW uczniowie naszej
szkoły będą uczestniczyć również w różnorodnych
warsztatach prowadzonych przez Ośrodek Działań
Ekologicznych „Źródła”, na których poznają czym jest
powietrze, jak ważne jest dla ludzi i zwierząt oraz
poznają
sposoby
badania
jakości
powietrza
w najbliższym otoczeniu i dowiedzą się o wpływie
zanieczyszczeń na organizacje żywe. W ramach realizacji
zadania pn.: „Czyste powietrze – dłuższe życie”
zaplanowanych jest również kilka konkursów
plastycznych, konkurs fotograficzny, konkurs wiedzy
w ramach XV Pieszego Rajdu Nenufary w zakresie
znaczenia, przyczyn i skutków zanieczyszczania
powietrza oraz konkurs ortografii angielskiej „Ace of
spelling”, który będzie obejmował słownictwo
w zakresie przyczyn i skutków smogu Londyńskiego z lat
50 – tych oraz ochrony środowiska.
Podsumowaniem wszystkich działań związanych
z realizacją projektu będzie Piknik Ekologiczny, dla
uczniów i ich rodziców. Wszystkie działania mają na celu
wzmocnienie zainteresowania sprawami ochrony
środowiska oraz uświadomienie jak ważny jest wpływ
czystego powietrza na zdrowie i życie każdego
człowieka. Wszystkie zadania będą w ok. 10%
dofinansowane przez organ prowadzący – Gminę
Inowłódz.
Tekst: I. Gabryszewska / Zdjęcia: I. Kurzyk

Ty l e l a t m i n ę ł o j a k j e d e n d z i e ń …
Nowy rok szkolny jak zawsze rozpoczęliśmy w naszym
parafialnym kościele podziękowaniem za udane wakacje
i prośbą o dobry rok oraz oddaniem hołdu tym, którzy
walczyli o naszą wolność w czasie II wojny światowej.
Oficjalne uroczystości rozpoczęcia roku odbyły się
w szkole z udziałem Pana Bogdana Kąckiego Wójta
Gminy Inowłódz, rodziców, dzieci i pracowników szkoły.
I chociaż popularne powiedzenie mówi, że nie ma ludzi
niezastąpionych to jednak bardzo brakuje nam naszych
kochanych Pań, które z dniem 31 sierpnia 2018r.
postanowiły zakończyć swoją zawodową aktywność.
Pani Barbara Narożnik od 39 lat pracowała jako
nauczyciel w tym 31 lat w placówkach oświatowych
w gminie Inowłódz, najpierw w przedszkolu a potem
Publicznej Szkole Podstawowej w Inowłodzu. Zawsze
oddana swoim wychowankom i ich potrzebom. Każdy
problem dziecka był jej problemem, nie umiała być
obojętna, nie zostawiała spraw swojemu biegowi ale
szukała najlepszego rozwiązania. Swój wolny czas
przeznaczała często na pracę w Związku Harcerstwa
Polskiego Hufca Inowłódz prowadząc przez wiele lat
gromadę zuchową . Pani Basia ,bo tak ją wszyscy
w szkole , nazywaliśmy na pewno pozostanie w naszych
sercach i sercach wszystkich uczniów podobnie jak Pani
Tereska. Pani Teresa Stępień swoją karierę zawodową
zakończyła po 41 latach pracy w tym prawie 30 latach
w Publicznej Szkole Podstawowej w Inowłodzu na
stanowisku intendentki a potem sekretarki. Żywienie
ma znaczenie – to nadrzędny cel pracy Pani Teresy.
Obiady planowane przez Panią Teresę i gotowane
w naszej stołówce cieszyły się ogromnym
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powodzeniem. Nawet wątróbka i szpinak miał swoich
zwolenników… Na wszystkie trudy i problemy szkolnej
niedoli uczniów lekarstwo było w sekretariacie:
stłuczone kolano, telefon do mamy, zapomniany klej to
tylko niewielki ułamek spraw jakie codziennie, poza
służbowymi
obowiązkami,
z
zaangażowaniem
i oddaniem realizowała Pani Teresa. Czasami była to po
prostu chwila na pogawędkę, wyżalenie się lub
podzielenie dobrą nowiną.
Pani Basiu, Pani Teresko ‐ Dziękujemy Wam Bardzo za
lata oddania i ciężkiej pracy na rzecz edukacji i dzieci
w gminie Inowłódz. Niech czas emerytury będzie dla
Was etapem odkrywania świata, realizacji marzeń, pasji,
wspaniałym etapem spędzania czasu z rodziną,
przyjaciółmi, znajomymi. I oczywiście życzymy Wam jak
najwięcej dobrego zdrowia. No i Witaj Szkoło!
Jolanta Łon
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Z o k a zji Dn i a N a u czy ci el a
W związku z ostatni raz obchodzonym Dniem Edukacji
Narodowej w Publicznym Gimnazjum w Inowłodzu czas
na wspomnienia, podziękowania, życzenia dla tych,
którzy przez dziewiętnaście lat kształtowali wiedzę
i postawy 823 uczniów.
We wrześniu 1999 roku rozpoczęliśmy pracę
z dyrektorem Cezarym Żegotą. W większości
przypadków nie mieliśmy wyboru czy pozostać w szkole
podstawowej, czy przejść do gimnazjum. Nasze
wykształcenie, jako tzw. „ przedmiotowców” za nas
zdecydowało. Rozpoczęliśmy tworzenie gimnazjum
w składzie: p. Barbara Dziubałtowska‐Chachuła,
p. Dorota Liźniewicz, p. Zofia Gołaszewska, p. Jadwiga
Stefańska, p. Izabela Pelińska, p. Agnieszka Maj,
p. Małgorzata Tabor. Po roku dyrektor Żegota zmienił
miejsce pracy, a tzw. „dyrektorem z konkursu” została
p. Małgorzata Tabor. Po likwidacji szkoły w Spale
gimnazjalne grono zasili p. Aleksandra Kaczmarek,
p. Dorota Ambrozik, p. Anna Ciesielska, p. Roman
Rodakowski a po przekształceniu szkoły w Królowej Woli
– p. Ewa Godlewska, p. Anna Kwaśniewska,

p. Maksymilian Papiernik.
W ciągu tych dziewiętnastu lat współpracowali z nami
nauczyciele z Brzustowa, Inowłodza, Królowej Woli,
Glinnika, Rzeczycy, Tomaszowa Maz. – łącznie ponad 30
osób.
P. Marcjanna Filipińska, p. Joanna Jeske, p. Paulina
Kowalska, p. Piotr Krotosz, p. Piotr Kośka – tutaj
zaczynali pracę nauczycielską. Niektórzy kończyli,
odchodząc na emeryturę – p. Jadwiga Stefańska,
p. Agnieszka Maj, p. Anna Kwaśniewska, p. Dorota
Liźniewicz, p. Zofia Gołaszewska.
Rodziły się nam dzieci, budowaliśmy domy, nagradzano
nas najwyższymi odznaczeniami oświatowymi…,
traciliśmy najbliższych…. Ale zawsze RAZEM, tak było
nam łatwiej – jak to w rodzinie.
Dzisiaj stoimy na rozstaju dróg zawodowych. Jeszcze nie
wiemy, gdzie i z kim przyjdzie nam pracować od
wrześnie 2019 roku. Wiemy jednak, że największą
wartością są nasi ABSOLWENCI i nasza PRZYJAŹŃ.
Małgorzata Tabor

Ju ż c z a s w r a c a ć d o p r z e d s z k o l a .
Z dniem 3 września Niepubliczne Przedszkole TPD
w
Inowłodzu
otworzyło
swe
podwoje
dla
przedszkolaków. Liczna grupa dzieci przekroczyła progi
przedszkola. W tym roku szkolnym, ze względu na
liczebność, dzieci będą pracowały w dwóch grupach.
Dzięki uprzejmości pani dyrektor‐ Jolanty Łon,
przedszkole pozyskało nową salę, w której odbywają się
zajęcia dydaktyczne. Sala wyposażona w nowe sprzęty
i meble cieszy przedszkolaków oraz zachęca do zabawy
i nauki. W pierwszym miesiącu pobytu dzieci
w przedszkolu szczególną uwagę zwrócono na adaptację
w nowym środowisku oraz poznanie obowiązujących
w przedszkolu zasad i reguł. Miłym urozmaiceniem były
obchody DNIA PRZEDSZKOLAKA. Z tej okazji pani
Mariola Macińska oraz pani Aneta Popielec‐ Nowicka
przygotowały dla przedszkolaków inscenizację do
wiersza ,,Murzynek Bambo’’. Wspaniałe kostiumy,
oprawa muzyczna oraz interpretacja wiersza wywołały
uśmiechy na twarzach dzieci. Był też słodki poczęstunek
i wspólna zabawa. W tym roku po raz pierwszy
obchodzony był Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to
święto kreatywności, odwagi i zabawy. Panie
zorganizowały tego dnia wiele działań, które pomagały
dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je
zaprezentować. Motywem przewodnim była kropka.
Powstały kropkowe dzieła sztuki. Od najmłodszych lat
uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach
w życiu rodziny czy życiu przedszkola. Równie ważne
jest więc ŚWIĘTO CHŁOPCÓW, które obchodziliśmy 28
września. W tym dniu dziewczynki wręczały chłopcom

upominki, złożyły życzenia, uściskały i ucałowały.
Nie brakło także w tym dniu słodkiego poczęstunku dla
wszystkich dzieci. We wrześniu i październiku dzieci
często wyruszały
do pobliskiego parku lub lasu
obserwować zmiany, jakie zaszły wraz z nadejściem
nowej pory roku – Jesieni. Przedszkolaki bezpośrednio
obcowały z przyrodą, rozpoznawały rodzaje drzew po
liściach i owocach oraz zbierały jesienne skarby do
kosza. Po powrocie do przedszkola kolorowe liście,
kasztany i żołędzie ozdobiły kącik przyrodniczy.
Monika Goska

S m u t n i , ż e k o n i e c w a k a c j i ? Za k i l k a t y g o d n i b ę d z i e G W I A ZD K A ! ! !
3 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego
Mościckiego w Królowej Woli rozpoczęli nowy rok
szkolny 2018/2019. Jeszcze tak niedawno staliśmy tu,
aby podziękować, a przede wszystkim życzyć sobie
udanego wypoczynku. Wróciliśmy po dwumiesięcznej
przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede
wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej pracy. Odbyło
się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej.
Uczniowie usłyszeli pierwszy po wakacjach szkolny
dzwonek. Wrócili do szkolnych ławek, wspominali
minione wakacje, zawarte znajomości, zwiedzone
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miejsca. Na szkolnych korytarzach ponownie zagościł
gwar, bo rozmowy i dyskusje na interesujące uczniów
tematy to także forma nauki. 12 września na terenie
naszej szkoły odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego.
Uczniowie wybierali swoich przedstawicieli spośród
kolegów i koleżanek. Samorząd przygotowuje wiele
imprez i konkursów. Co roku wychodzi z nowymi,
ciekawymi propozycjami. Samorząd uczniowski ogłosił
szkolny konkurs na najpiękniejszy jesienny plakat
klasowy. Nasi uczniowie już na początku roku szkolnego
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biorą aktywny udział w organizowanych na terenie
Gminy konkursach. Mamy za sobą Gminny Konkurs
Plastyczny organizowany przez PSP im. Jana Pawła II
w Brzustowie ‐„Kocham Cię Polsko za Twą przeszłość
sławną”. 1 października uczniowie poszczególnych klas
obchodzili Dzień Chłopaka. Dziewczyny złożyły swoim
kolegom życzenia, były drobne upominki i słodkości. 02
października odbyły się w szkole innowacyjne zajęcia
edukacyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości,
przeprowadzone przez Akademię VR. Uczniowie klas I‐VI
odbyli niesamowitą podróż do świata wirtualnego. Było
to dla nich fascynujące doświadczenie. Tego dnia
również dzieci z Oddziału Przedszkolnego i klasy „O”
udały się do kina na film pt. „ Księżniczka i smok”. Przed
nami przygotowania do obchodów Dnia Edukacji
Narodowej, w związku z tym świętem, jak również
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pragniemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia. Nauczycielom
życzymy, by był to rok spokojnej pracy, dającej
satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy
i osiągnięcia uczniów dawały Wam dużo zadowolenia
i satysfakcji, aby Wasza misja wypełniała się i czyniła
Was ludźmi bogatszymi. Niech każdy dzień przynosi
Wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo
zapału i optymizmu. Uczniowie, niech szkoła stanie się
dla Was miejscem intelektualnej przygody, miejscem
przyjaznym i bezpiecznym. Po wakacyjnej przerwie
serdecznie pozdrawiamy wszystkich, a najcieplej

najmłodszych, którzy po raz pierwszy przyszli do szkoły.
Życzymy wszystkim uczniom, aby czas spędzany
w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy
osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu
pamiętajcie, „Bogactwem człowieka są uśmiech,
przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa
życzymy Wam jak najwięcej. Drodzy Rodzice to będzie
również dla Was czas szczególny, bowiem nowy rok
szkolny przyniesie Wam wiele nadziei związanych
z przyszłością Waszych dzieci. Bez Waszego udziału
nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. We
współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna, Wasza
pomoc niezbędna. Dlatego życzymy Wam pociechy
i dumy z Waszych dzieci, żywimy też nadzieję, że nasze
wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że
wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną szkołę.

Ja r m a r k Ś r e d n i o w i e c z n y
Średniowiecznego, którego dokonał Wójt Gminy
Inowłódz i Kasztelan Zamku Piotr Pastusiak.
Wiele interaktywnych zabaw zapewniono najmłodszym
w Obozie Kuglarzy, były więc wielkie drewniane klocki,
warcaby, walki małych rycerzy przy użyciu balonowych
mieczy oraz
inne gry, ogromne bańki mydlane,
opowiadane na żywo bajki błazna Raphusa Ruphusa.
Wszystkich zadziwił pokaz Alchemika, który barwnie

Ktokolwiek 23 czerwca odwiedził inowłodzki zamek miał
okazję przenieść się w czasie i posmakować
średniowiecznych klimatów. Odbył się tam Jarmark
Średniowieczny, na którym atrakcji było co nie miara.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Zamek
Kazimierzowski – Centrum Kultury w Inowłodzu.
Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację
zadania pn. „Jarmark średniowieczny na Zamku
Kazimiera Wielkiego w Inowłodzu” Poddziałanie 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020. O wyjątkowość wydarzenia i ciekawą,
przepełnioną duchem średniowiecza oprawę jarmarku
zadbała Kasztelania Inowłodzka w osobach pana
kasztelana Piotra Pastusiaka i pani kasztelanowej Randii
Filutowskiej. Już od rana pod murami zamku rozstawiły
się charakterystyczne kramy z przeróżnymi wyrobami –
glinianymi
dzbankami
i
garnkami,
naturalnie
barwionymi tkaninami, ręcznie kutymi elementami
kowalskimi, wełnianymi nakryciami jak również
pamiątkami inowłodzkimi. Kto zgłodniał, mógł
skosztować pysznych podpłomyków pieczonych na
żywym ogniu, chleba ze smalcem i wielu innych
smakołyków.
O godzinie 15.00 odbyło się oficjalne otwarcie Jarmarku
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opowiadał o tej tajemniczej dziedzinie i pokazywał
eksperymenty przy użyciu średniowiecznych metod.
Podziw u wszystkich wzbudziły zaciekłe walki rycerzy w
uzbrojeniu z różnych epok. Jednocześnie na
podzamkowych błoniach odbywały się konkursy: Turniej
Włóczni oraz Turniej Łuczniczy. Wyjątkową atmosferę
podsycała rytmiczna muzyka z warsztatów gry na
bębnach. Urozmaiceniem jarmarku były warsztaty tańca
dawnego oraz warsztaty śpiewu. Każdy z licznie
przybyłych na zamek odwiedzających z pewnością więc
znalazł coś interesującego dla siebie.
Tekst/foto: A. Ciołak
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Noc K upały
Następnie wszyscy goście wraz z włodarzami gminy,
odtwórcami historycznymi udali się nad rzekę Pilicę.
Pochód wzbogacony o migoczące płomienie pochodni
oraz rytmiczną grą bębnów robił niesamowite wrażenie.
Nad rzeką zapłonęły ogniska, odbył się Fireshow,
a uwite wcześniej wianki unosiły się pięknie na wodzie.

W sobotni wieczór 23 czerwca w Inowłodzu nie zabrakło
również atrakcji nawiązujących do słowiańskich
zwyczajów Nocy Kupały czyli Nocy Świętojańskiej. Na
zamku rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wianek
sobótkowy. Zwycięzców wybrali goście odwiedzający
tego dnia zamek, najwięcej głosów uzyskał wianek
upleciony przez Panią Dominikę Pawelską, która tym
sposobem otrzymała pierwszą nagrodę, 2 miejsce zajęła
Pani Jadwiga Lasecka, a 3 miejsce Pani Władysława
Matusiak. Nagrody wręczyli Wójt gminy Inowłódz oraz
Kasztelan Inowłodzkiego Zamku Piotr Pastusiak.
Nagrody ufundowali państwo Wiesława i Tomasz Rytych
– Sklep Spożywczo Przemysłowy w Inowłodzu.

O wspaniałą klimatyczną oprawę zadbała Kasztelania
Inowłodzka, Piotr Pastusiak Kasztelan Zamku
w Inowłodzu i Randia Filutowska. Tej nocy towarzyszyła
biesiada taneczna przy akompaniamencie zespołu
Quattro. Tradycje sobótkowe w Inowłodzu mają swoich
stałych sympatyków i co roku nad Pilicę przyciągają
wielu gości.
Tekst/Foto: A. Ciołak

D n i G m i n y I n o wł ó d z 2 0 1 8
Dni Gminy Inowłódz rozpoczęły się w sobotę
25 sierpnia. Na boisku szkolnym o godz. 10:00 rozpoczął
się II Gminny Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar
Wójta
Gminy
Inowłódz.
Zwyciężyła
drużyna
z Brzustowa, 2 miejsce Zakościele oraz Reszta Świata –
IKS, 3 miejsce Inowłódz, IV miejsce Królowa Wola,
Żądłowice, Teofilów. Najlepszym bramkarzem został
Jeremi Jackow, najlepszym zawodnikiem Kacper Cieślik,
a najlepszym strzelcem okazał się Mateusz Markiewicz.

został zakupiony dzięki dofinansowaniu Ministra
Sprawiedliwości na realizację zadań jednostki sektora
finansów publicznych w ramach środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni‐
tencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zestaw
ratownictwa medycznego R 1 – otrzymała OSP Brzustów
i OSP Królowa Wola, defibrylator – OSP Inowłódz,
agregat prądotwórczy 10 kW – OSP Inowłódz, przenośny
sprzęt oświetleniowy – OSP Królowa Wola, parawan do
osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków –
OSP Królowa Wola.

Następnie na terenie OSiR rozegrane zostały eliminacje
Gminnego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej.
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, rozpoczęły się
o godz. 15.00. Do sportowej rywalizacji zgłosiły się Tego dnia odbyły się również Młodzieżowe Regaty
jednostki OSP z Królowej Woli, Liciążnej i Brzustowa. Kajakowe na rzece Pilicy o Puchar Wójta Gminy
Zawody przeprowadzono zgodnie z regulaminem Inowłódz. W kategorii 9‐10 lat 1 miejsce zdobyła
w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza
z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Nad
prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała komisja
sędziowska z Powiatowej Komendy PSP w Tomaszowie
Mazowieckim. 1 miejsce wywalczyła OSP Brzustów,
2 miejsce OSP Liciążna, a 3 miejsce zdobyła OSP Królowa
Wola, która zwyciężyła w konkurencji „ przeciąganie
liny”.
Podczas zawodów strażackich przekazano jednostkom
OSP z terenu Gminy Inowłódz sprzęt ratowniczy, który
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Marysia Bartosik, 2 miejsce Bartłomiej Indrychowski,
natomiast w kategorii 11‐13 lat: 1 miejsce wywalczył Jan
Guźniczak, 2 miejsce Maciej Guźniczak, a 3 miejsce
Dominik Indrychowski. Zwieńczeniem pierwszego dnia
Dni Gminy Inowłódz, była zabawa taneczna. Do późnych
godzin nocnych uczestników imprezy rozgrzewał

niezawodny Zespół Quattro.
Niedziela 26 sierpnia rozpoczęła się Turniejem Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Inowłódz. Pomimo
niesprzyjającej pogody gra była zacięta, ostatecznie
w rozgrywkach zwyciężył zespół Pilica Inowłódz i zdobył
1 miejsce, PHARDZI ZAKOŚCIELE wywalczyli 2 miejsce,
a Królowa Wola uplasowała się na 3 miejscu.
Najlepszym bramkarzem został Łukasz Jeleń, najlepszym
strzelcem
Sobolewski
Marcin,
a
najlepszym
zawodnikiem Stańczyk Mariusz. W dalszej kolejności
zawodnicy zmagali się w meczach finałowych Gminnego
Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej. Lista zwycięzców
przedstawia się następująco: I miejsce Dominik Gołota
i Paweł Brzeski, II miejsce Mateusz Baranowski i Łukasz
Krajewski, III miejsce Kamil Dziąg, Paweł Motylewski, IV
Izabela Niedziółka i Dariusz Jaciubek. Następnie można
było wziąć udział w Regatach Kajakowych na rzece
Pilicy, tym razem rywalizowali ze sobą dorośli. 1 miejsce
zdobyli: Krzysztof Szkopiak i Dawid Trukan, a 2 miejsce
Waldemar Benderz i Witold Pągowski.

Na scenie program artystyczny otworzyła II edycja
Inowłodzkiego „Mam Talent”. Prezentację uczestników
oceniała Komisja w składzie: Iwona Kamińska, Dorota
Habiera – Czaplińska oraz Zofia Gołaszewska. Po
obradach Jury jednogłośnie przyznało nagrody: I miejsce
Patrycja Kata, II miejsce Iga Lewandowska, III miejsce
Wacław Pietrzak. Ponadto komisja wyróżniła Miłosza
Morusia i Izabelę Kata. Nie mogło zabraknąć na
inowłodzkiej scenie letniej folkloru, czyli Zespołu
Ludowego „Brzustowianie” i Zespołu Ludowego
„Królowianie”. Podczas Dni Gminy Inowłódz, Gminne
Centrum Kultury w Inowłodzu realizowało projekt pn.
„Lato w Krainie Kolorów” dofinansowany ze środków
Łódzkiego Domu Kultury – Instytucji Kultury Samorządy
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Województwa Łódzkiego w ramach współorganizacji
projektów kulturalnych na terenie województwa
łódzkiego. W ramach zadania przygotowana została
strefa animacji dla dzieci, w której animatorzy
prowadzili różnorodne gry i zabawy. Ponadto na dzieci
czekała strefa Holi Party. Po oficjalnym otwarciu
imprezy przez Wójta Gminy Inowłódz Pana Bogdana
Kąckiego odbył się komediowy spektakl plenerowy
„Beczka śmiechu”. W spektaklu można było zobaczyć
pokaz żonglerki, parodię akrobatyki, a także pokaz
tresury dzikich zwierząt, którymi byli sami widzowie, tak
wciągnięci w akcję, że wykonywali wszelkie polecenia
tresera! Teatr na Walizkach z Wrocławia przygotował
dla widzów dużą dawkę dobrego humoru i przednią
zabawę. W dalszej kolejności na scenie oficjalnie
przedstawione zostały wyniki turniejów sportowych.
Zaprezentowano również zwycięzców IV Gminnego
Turnieju Sołectw. 1 miejsce i tytuł „SUPERSOŁECTWA”
zdobyła w tym roku Królowa Wola. Warto wspomnieć,
że w tym roku w Gminnym Turnieju Sołectw udział
wzięła reprezentacja Urzędu Gminy w Inowłodzu.
Ponadto wszystkie sołectwa przygotowały wspaniałe
stoiska. Inowłodzkie koło rodzin 3+ przygotowało
stoisko z atrakcjami dla dużych i małych. Można było
równie skorzystać z porad medycznych na stoiskach
przygotowanych przez Przychodnię Rodzinną, Pan
Mariusz Kuśmierski i Pan Marcin Szymański Sp. j. oraz
NUMED z Tomaszowa Mazowieckiego. Kasztelania
Inowłodzka przygotowała obóz średniowieczny, a w nim
gry i zabawy, strzelanie z łuku, zapraszali na pogaduchy
o średniowieczu, dawnym rzemiośle i nie tylko.
W dalszej części imprezy na scenie zaprezentował się
zespół DRESZCZE. Tegoroczną gwiazdą wieczoru Dni

Gminy Inowłódz był Paweł Lipski czyli NOWATOR
Tradycyjnym zwieńczeniem imprezy był pokaz
sztucznych ogni. Organizatorzy składają serdecznie
podziękowania sponsorom i darczyńcom oraz wszystkim
którzy pomogli w organizacji imprezy.
Tekst: A. Ciołak
Foto: E. Karwat / A. Ciołak

9

Dożynki Prezydenckie w Spale
P r e z y d e n c k i e Ś wi ę t o P l o n ó w w S p a l e
W dniach 15‐16 września 2018 r. w Spale odbyło się
jedno z największych wydarzeń w regionie – Dożynki
Prezydenckie z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy
z małżonką Agatą Kornhauser Dudą.

Dożynki, Święto Plonów to najpiękniejsze święto
Rolników. Jeden raz w roku Rolnicy po zakończeniu
najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów
odpoczywają po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Jest to
święto wdzięczności i radości, zwieńczenie całorocznego
trudu.
Dożynki rozpoczęły się w sobotę 15 września.
W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale na małej scenie
prezentowały się zespoły ludowe, wśród których na

scenie zobaczyć można było: Zespół Ludowy
„Brzustowianie” i Zespół Ludowy „Królowianie”. Odbył
się również konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy, w tym roku zwycięzcą konkursu okazało się
województwo małopolskie.
W sobotę i w niedzielę na terenie COS można było
zwiedzać było miasteczko regionów i podziwiać stoiska
wszystkich województw. Tam w niedziele pięknie
prezentowała się Gmina Inowłódz dzięki Kasztelanii
Inowłodzkiej na czele z kasztelanem inowłodzkim
Piotrem Pastusiakiem. Wyjątkowo reprezentowały
nasza gminę również Pani Anna Bednaczkyk i Pani Ewa
Nagórska. Natomiast w centrum Spały wśród stoisk
promocyjnych prezentowali się ciekawi wystawcy,
gminy powiatu tomaszowskiego a wśród nich Gmina
Inowłódz.
Główne uroczystości w Spale miały miejsce w niedzielę
16 września. Parę prezydencką jak co roku przywitał
Gminny
Dziecięcy
Zespół
Ludowy
„Cekinki”
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przygotowany przez Zbigniewa Kosylaka. Następnie
Prezydent z małżonką wzięli udział we mszy świętej
w kaplicy polowej w intencji rolników. Mszę św.
celebrował arcybiskup metropolita gdański Sławoj
Leszek
Głódź.
Oprawę
muzyczną
eucharystii
przygotował Chór Gminy Inowłódz przy wsparciu
zespoły instrumentalnego pod przewodnictwem
Zbigniewa Kosylaka. Dary ołtarza złożyły delegacje
z gminy Inowłódz. Chleb ofiarowała delegacja z parafii
Spała: Barbara Pichola, Maria Pichola, Sławomir Pichola.
Kwiaty ofiarowała delegacja ze wsi Dabrowa: Beata
Janas, Maja Janas, Tomasz Janas, a kosz owoców:

Władysław Śliwka i Małgorzata Gawęda ze wsi
Brzustów. Kosz warzyw przygotowała delegacja ze wsi
Królowa Wola: Maria Maciejczyk, Grażyna Kuta, Jan
Kuta, a miody Henryk Matusiak, Elżbieta Bernaciak,
Władysława Matusiak z Liciążnej. Tuż po mszy nastąpiła
ceremonia zasadzenia Dębu Niepodległości. Posadzony
został jeden ze stu dębów, które poświęcił w Rzymie
papież Franciszek z okazji 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Następnie para prezydencka
wspólnie z orszakiem dożynkowym przeszła a teren
Centralnego Ośrodka Sportu w Spale gdzie miał miejsce
ceremoniał dożynkowy. Wspaniałą oprawę artystyczną
przygotował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca
"MAZOWSZE". Tuż po zakończeniu części oficjalnej
prezydent wraz z małżonką udali się na zwiedzanie
miasteczka regionów, gdzie również odwiedzili stoiska
Gminy Inowłódz. W centrum spały odbyły się koncerty:
zespołu „BOYS”, Mateusza Mijala oraz Krzysztofa
Cugowskiego. Wiele się działo w Spale, na gości czekała
moc atrakcji i to dla każdego. Były to dwa wyjątkowe
dni, które można powiedzieć, że na dobre przywitalismy
jesień i pożegnaliśmy pracowite lato.
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XIII Powiatowe Święto Zmieniaka w Brzustowie
X I I I P o w i a t o w e Ś w i ę t o Zi e m n i a k a
W sobotę 29 września br. odbyło się XIII Powiatowe
Święto Ziemniaka w Brzustowie. Oficjalnego otwarcia
i powitania gości dokonali: Starosta Powiatu
Tomaszowskiego Pan Mirosław Kukliński wraz z Wójtem
Gminy Inowłódz Panem Bogdanem Kąckim. Na scenie

zaprezentowały się lokalne Zespoły Ludowe:
„BRZYSTOWIANIE”, „KRÓLOWIANIE” oraz Gminny
Dziecięcy Zespół Ludowy „CEKINKI”. Ponadto
wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „DRZEWICZANIE” oraz
„SŁONECZNA JEDYNKA”‐ Klub Seniora z Tomaszowa
Mazowieckiego. Tegoroczną gwiazdą wieczoru była
Patrycja Runo. Komisja w składzie: Barbara Robak, Ewa
Korzeniewska, Marzena Pązik wyłoniła zwycięzców
w Konkursie na Reklamę Ziemniaka, do którego
przystąpiło 8 reprezentacji KGW. I miejsce zajęło KGW
Wielka Wola z gminy Czerniewice. Z kolei największego
ziemniaka zgłosił Pan Piotr Bojdo z Bobrowca, gm.
Rzeczyca. Zwycięski
ziemniak ważył 1,15 kg.
Rozstrzygnięto również gminny konkurs plastyczny pn.
„KOCHAM CIĘ POLSKO ZA TWĄ PRZESZŁOŚĆ SŁAWNĄ”

organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową
w Brzustowie. Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco: w kategorii gimnazjum: I m – Iga
Włodarczyk, w kategorii kl. VIII. I m‐ Aleksandra
Politowska (Inowłódz) w kategorii kl. IV‐VII. I m –
Gabriela Grzyb ( Brzustów), w kategorii kl. II‐III I m –
Magdalena Wieczorek (Brzustów), w kategorii kl. O – I,
I m – Joanna Szczepańska (Królowa Wola), nagroda
specjalna powędrowała do 3 letniej Igi Domagały.
Wręczone zostały także puchary zwycięzcom
powiatowego konkursu w rzucie gumofilcem, który
przeprowadzony został w czterech kategoriach: VIP –
I miejsce zajął: Pan Mirosław Kukliński Starosta Powiatu
Tomaszowskiego z rzutem na odległość 24,5 m, w kat.
mężczyzn najdalej rzucił, bo aż 33,50 m Pan Wojciech
Mąkola, w kat. kobiet najlepsza była Pani Wiktoria
Wajszczyk z rzutem 24,50 m, a wśród dzieci: Nikodem
Gawęda rzucie na odległość 16,80 m. Organizatorzy
zapewnili uczestnikom uroczystości moc atrakcji

towarzyszących, m.in.: wystawę zdjęć z okazji 90 ‐lecia
Straży Pożarnej w Brzustowie oraz urodzonego
w Brzustowie Stanisława Łąpinskiego ‐dziennikarza,
literata, krytyka teatralnego. Na dzieci czekały różnego
rodzaju animacje, odbywały się również degustacje
potraw ziemniaczanych oraz ognisko z pieczonymi
ziemniakami.
Tekst: E. Karwat / Foto: A. Paduch
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Hubertus Spalski
H u b ert u s S p a l s k i
6 października odbył się po raz XIX Hubertus Spalski.
Rozpoczęto od Mszy św. polowej. Tuż po zbiórce i apelu
na łowy myśliwi udali się na polowanie. W ciągu dnia w
centrum Spały wiele się działo. Oprócz Jarmarku
Hubertowskiego można było obejrzeć piękne okazy
uczestniczące w Krajowej Wystawie Psów Myśliwskich.
Na scenie zaprezentowali się: Reprezentacyjny Zespół
Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego,
Wacław
Masłysek
z
zespołem
„Żubrosie”.
Przeprowadzono
ponadto
Konkurs
Sygnalistów
Myśliwskich im. Andrzeja Rokickiego w mistrzowskiej
grze na rogu myśliwskim. Ciekawą atrakcją dla
uczestników były Kulinaria Spalskie, a w nich pokaz
kulinarny i degustacja dziczyzny „Dobre z lasu” oraz
piekielnie dzika kuchnia – Rock Food Truck. Zamiast
pokotu w tym roku zaprezentowano pokaz wabienia
jeleni.
7 października 2018 roku na łąkach pomiędzy Spałą
a Brzustowem odbył się kolejny Ogólnopolski Spalski
Hubertus Jeździecki. Głównym organizatorem tego
wydarzenia było Stowarzyszenie Spalski Hubertus
Jeździecki oraz Gmina Inowłódz a Honorowy Patronat

Niesamowite akrobacje kaskaderskie na koniach
dżygitówka bo tak nazywa się ta sztuka jazdy konnej
zrobiła na widzach niesamowite wrażenie. Główną
atrakcją tego dnia była pogoń za lisem. Lisem jak co
roku zostaje zwycięzca z poprzedniego roku, a był nim
Hubert Jedlicza z Włoszczowej, który dzięki swoim
umiejętnościom jeździeckim i akrobatycznym długo
bronił się przed zerwaniem lisiej kity. Bezkonku‐
rencyjnym zwycięzcą został Artur Banaszkiewicz na
koniu Sokrates ze Skarżyska Kamiennej zostając tym

nad impreza objął Marszałek Województwa Łódzkiego
Witold
Stępień.
Partnerem
wydarzenia
było
Województwo Łódzkie. Po święcie myśliwych
świętowali jeźdźcy i ich piękne konie, na wszystkich
czekała moc atrakcji. Tuż po oficjalnym otwarciu
i zaprezentowaniu uczestników, jeźdźcy udali się
w teren. W tym czasie podziwiać można było wspaniałą
prezentację amazonek w historycznych strojach
z różnych epok. Organizatorzy przygotowali konkurs
jeździecki i konkurs wiedzy o Gminie Inowłódz
w którym udział mogła wziąć młodzież z publiczności.
Trzeba przyznać że pytania nie były łatwe. Zostały
wręczone nagrody dla uczestników III Spalskiego
Konkursy Fotograficznego, nagrody wręczał Wójt Gminy
Inowłódz Pan Bogdan Kącki. Jedną z ciekawych atrakcji
był pokaz woltyżerki w wykonaniu Apolinarski Group.
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samym królem polowania. Na imprezie nie mogło
zabraknąć wyborów Miss Hubertusa 2018. Jury
dokonało niełatwego wyboru, gdyż wszystkie
uczestniczki prezentowały się wspaniale. Wszystkich
jeźdźców udekorowano medalami a każdy koń otrzymał
flot. Na finał grupa Apolinarski zabrała wszystkich na
Dziki Zachód, by pokazać widowiskowy pokaz napadu na
dyliżans. Głównym bohaterem był Wójt Pan Bogdan
Kącki, który dzielnie bronił powierzone mu pieniądze.
Gwiazdą
wieczoru
była
Śpiewająca
Rodzina
Kaczmarków.
Tekst/Foto: E. Karwat
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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 . 3
Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Woli
prezentujemy czytelnikom Biuletynu Informacyjnego
Gminy Inowłódz cykl artykułów dotyczący historii
Królowej Woli i samej jednostki OSP. W poprzednich
dwóch
artykułach
przedstawiliśmy
historię
miejscowości do 1939 roku. W bieżącym numerze
proponujemy czytelnikom zapoznanie się pokrótce
z dziejami OSP Królowa Wola, która 01 września
świętowała swój wyjątkowy jubileusz.
DZIEJE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLOWEJ
WOLI W LATACH 1918‐2018
Powstanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Królowej Woli bardzo ściśle związane jest z historią
naszego Państwa i nie sposób nie odwołać się do daty
odzyskania niepodległości. Rok 1918 – to rok znamienny
w dziejach naszego narodu i rok jakże istotny dla
powstania naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.
W roku tym w miesiącu kwietniu tego zaszczytnego
przedsięwzięcia podjęli się: nauczyciel miejscowej szkoły
i zarazem kapelmistrz powstałej w 1917 roku orkiestry
włościańskiej pan Józef Wilczak wraz z przedsta‐
wicielami społeczności wiejskiej Adamem Plucińskim,
Walentym Kowalskim i Stanisławem Iskierką. Założyciele
weszli w skład pierwszego Zarządu jednostki.
Od chwili wyboru pierwszego zarządu Ochotnicza Straż
Pożarna przeżywała różne koleje wydarzeń. Pracę
rozpoczęto od podstaw, bez żadnego zasobu
finansowego. Na wstępie postanowiono wybudować
własnymi siłami remizę strażacką. Ukończenie budowy
było pierwszym większym sukcesem jednostki i stało się
przyczynkiem do bardziej sprzyjającego podejścia
mieszkańców naszej miejscowości.

Pierwsza remiza strażacka w Królowej Woli
Po wybudowaniu remizy zaczęto gromadzić fundusze,
za które nabyto sikawkę na dwóch kółkach, 20 m węża,
jeden pas bojowy i 20 m linki, natomiast drabinę
strażacy wykonali we własnym zakresie. Chęci i zapał
mobilizował również drużynę do organizowania zabaw
tanecznych
we
własnym
pomieszczeniu.
Wygospodarowane złotówki gromadzono w kasie, za
które nabyto dalszy sprzęt przeciwpożarowy.
Największym emocjonalnym przeżyciem dla drużyny
były pierwsze mundury uszyte z ufarbowanego
samodziału oraz pozyskanie hełmów bojowych.
W latach 20‐tych Naczelnik Sitkiewicz – kierownik
tartaku w Konewce zakupuje instrumenty muzyczne
i z pełnym powodzeniem rozwija się orkiestra strażacka.
O aktywności członków straży świadczy udział jednostki
w różnych imprezach i pokazach mających zarówno
skalę lokalną jak i ogólnopolską. W 1927 roku oddział
OSP z Królowej Woli wziął udział w Krajowym Zjeździe
Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.
Według danych z 1928 roku OSP w Królowej Woli liczyła
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już 30 aktywnych członków. Prezesem zarządu był
w tym czasie kapitan Tadeusz Ropelewski, który od 1927
roku był zarządcą rezydencji w Spale.
W marcu 1928 roku drużyna z Królowej Woli wzięła
udział w marszu Sulejówek‐Belweder, który był
wyrazem hołdu należnego Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu. Strażacy z Królowej Woli zajęli pierwsze
miejsce wśród trzech startujących drużyn strażackich.
W marszu Sulejówek‐Belweder druhowie z Królowej
Woli brali jeszcze udział w 1930 i 1931 roku.

Drużyna OSP Królowa Wola biorąca udział w marszu
Sulejówek‐Belweder w 1928 roku
Rok 1928 był dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Królowej Woli bardzo wyjątkowy nie tylko ze względu
na zwycięstwo w w/w marszu ale również ze względu na
niebywałą uroczystość, a mianowicie jubileusz 10‐lecia
swojego istnienia, podczas której jednostka otrzymała
pierwszy sztandar. W roku tym zakupiono też moto‐
pompę oraz wybudowano murowaną remizę, która
przetrwała do obecnych czasów i po przebudowie jest
siedzibą Izby Pamięci OSP Królowa Wola. Na budowę
nowoczesnej jak na owe czasy remizy środki finansowe
uzyskano z produkcji pustaków, płytek chodnikowych
i słupów betonowych.
W czerwcu 1929 roku łączona drużyna strażaków
z Królowej Woli i Sierzchów, jako reprezentacja Okręgu
Rawsko – Mazowieckiego wzięła udział w Zawodach
Krajowych w Poznaniu w konkurencji marsz ze
strzelaniem, w której zdobyła I miejsce i otrzymała tytuł
najlepszej drużyny strażackiej w Polsce.
Pod koniec lat 20‐tych przy znacznym zaangażowaniu
druhów i pozostałych mieszkańców Królowej Woli
rozpoczęto budowę Domu Ludowego. W latach 30‐tych
po wielce zasłużonym kpt. Tadeuszu Ropelewskim,
prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Woli
został nauczyciel miejscowej szkoły Michał Kieszek.
Ochotnicza Straż Pożarna w owym czasie poczyniła
wiele działań dla zwiększenia bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
Czynami
społecznymi
wybudowano m.in. 3 zbiorniki wodne, które zostały
zlokalizowane w gospodarstwach Michała Kuty, Michała
Kupisa i Józefa Picholi. Strażacy brali czynny udział we
wszystkich organizowanych zawodach, zdobywając
liczne nagrody, odznaczenia i puchary. Najważniejszym
jednak osiągnięciem jednostki było nabycie w styczniu
1935 roku pierwszego w jej dziejach samochodu
pożarniczego. Był to pojazd marki Chevrolet typu wojny
europejskiej, co oznacza, że był to samochód
wykorzystywany podczas I wojny światowej. Okres
rozwoju i doskonalenia Ochotniczej Straży Pożarnej
przerwał wybuch II wojny światowej.
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Wieloletni dorobek OSP został zniszczony lub
wywieziony. Zabudowania służące mieszkańcom
Królowej Woli w tym Dom Ludowy i remiza strażacka
zostały przejęte przez okupanta i przeznaczone na
kwaterę niemieckiej, mundurowej straży leśnej. Wojna,
która ogarnęła kraj w 1939 roku nie zagasiła ducha. Jak
wszyscy Polacy, tak i strażacy z Królowej Woli, walczyli
na frontach, a następnie w konspiracji. Wielu
mieszkańców wioski za swoją konspiracyjną działalność
została aresztowana przez Niemców i osadzona
w obozach koncentracyjnych. Kilku mieszkańców
zostało również zesłanych na roboty przymusowe do
Niemiec.
Z chwilą zakończenia działań wojennych członkowie OSP
ponownie przystępują do gromadzenia środków
i sprzętu strażackiego. Zbierany i odzyskiwany zostaje
sprzęt pożarniczy ukryty przez druhów w okresie wojny,
a z zebranych środków finansowych strażacy kupują
wózek dwukołowy do przewozu pompy, węży
i armatury pożarniczej. Przystąpiono również do
rekrutacji i naboru nowych członków – rozpoczęto
intensywne szkolenie i ćwiczenia bojowe, pozyskano
umundurowanie i część uzbrojenia osobistego strażaka.
Dzięki pomocy władz gminnych w 1947 roku Ochotnicza
Straż Pożarna w Królowej Woli zakupiła konny wóz
rekwizytowy, 70 metrów węża oraz nabyła drabiny
i tłumice.
Prawdopodobnie na początku lat 50‐tych udało się
pozyskać samochód, który przekazało kierownictwo
warsztatów stolarskich w Spale. Niestety ówczesne
zapiski druhów nie wspominają o jego marce. Wiemy
jedynie, że własnymi siłami podjęli się jego remontu. Od
Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Rawie
Mazowieckiej jednostka otrzymała motopompę
i dostateczną ilość węża.
W 1962 roku drużyna z Królowej Woli otrzymała od
Tomaszowskich
Zakładów
Włókien
Sztucznych
w Tomaszowie samochód ciężarowy skrzyniowy marki
Ford Canada, który służył w Królowej Woli
prawdopodobnie do roku 1971 roku, kiedy to jednostka
otrzymała kolejny samochód GM „Bedford”.

społeczno‐politycznych w Polsce. Z nową rzeczy‐
wistością w funkcjonowaniu musiały zmierzyć się
również jednostki OSP.
Podczas obchodów jubileuszu 75‐lecia powstania
w 1993 roku jednostka została odznaczona Złotym
Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
W roku 1997 Komenda Główna PSP, doceniając
sprawność miejscowej drużyny pożarniczej, włączyła
OSP z Królowej Woli do Krajowego Systemu
Ratowniczo‐Gaśniczego.
W 1998 roku w 80 ‐ tą rocznicę powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Królowej Woli strażacy otrzymali
nowy sztandar ze św. Florianem i orłem w koronie.
W 2001 roku podjęto decyzję o budowie nowej
strażnicy na miejscu budynku mieszczącego świetlicę
wiejską. Podczas budowy wiele prac druhowie wykonali
samodzielnie. Nową remizę oddano do użytku w 2003
roku podczas uroczystości z okazji jubileuszu 85 – lecia
OSP w Królowej Woli.
17 lipca 2004 roku jednostka OSP w Królowej Woli
trwale
uhonorowała
tablicami
pamiątkowymi
wmurowanymi
w
ścianę
strażnicy
swoich
poprzedników, założycieli straży w 1918 roku oraz tych,
którzy przez minione lata przyczynili się do rozwoju
jednostki, a odeszli już na wieczną służbę. Druga tablica
upamiętnia naszego rodaka brygadiera pożarnictwa
Andrzeja Darmosa.
Dzięki staraniom Naczelnika Ryszarda Tomczyka w 2005
roku jednostka nabywa kolejny samochód marki „DAF”.
Rok 2008 to rok jubileuszu 90‐lecia OSP w Królowej
Woli. Podczas tej uroczystości oddano do użytku po
gruntownej modernizacji wóz bojowy marki „STAR”,
który służył w jednostce nieprzerwalnie od 1985 roku.
W 2011 roku z inicjatywy Kapelana Gminnego OSP ks.
Marka Polewczyka wzniesiona została przed strażnicą
kapliczka św. Floriana.
Wybrany w 2011 roku zarząd na czele z Prezesem
Pawłem Malinowskim podjął intensywne starania
o pozyskanie nowego wozu bojowego. Dzięki wsparciu
m.in. Urzędu Gminy Inowłódz, Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP, Komendy Powiatowej PSP,
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
oraz lokalnych przedsiębiorców udało się pozyskać
środki finansowe na zakup nowego samochodu
pożarniczego marki MAN.
W 2016 roku wieloletni członek naszej drużyny
i jednocześnie zawodowy strażak st. bryg. Krzysztof
Iskierka został powołany na stanowisko Komendanta
Powiatowego PSP w Tomaszowie Mazowieckim.
Lata 2016‐2018 to czas intensywnych prac
przygotowujących jednostkę do obchodów 100‐tnej
rocznicy działalności. Dzięki dobrej współpracy zarządu
na czele z Prezesem Jerzym Iskierką z Wójtem Gminy
Inowłódz
Panem
Bogdanem
Kąckim
zostaje
przeprowadzona m.in. przebudowa starej remizy z 1928
roku z przeznaczeniem na Izbę Pamięci OSP Królowa
Wola. Rewitalizacji poddane zostały również tereny
Drużyna OSP Królowa Wola w 1962 roku
wokół Strażnicy i Domu Ludowego.
W 1975 roku straż z Królowej Woli otrzymała od Czytelników, którzy chcieliby szerzej zapoznać się
Komendy Powiatowej Straży w Rawie Mazowieckiej z historią OSP Królowa Wola zapraszamy do lektury
kolejny samochód pożarniczy. Był to samochód Star 25 książki „Ochotnicza Straż Pożarna 1918‐2018”
przekazany z jednego z oddziałów Łódzkiej Komendy
Straży Pożarnej. „Star 25” pomimo częstych kłopotów PS. Osoby chcące się podzielić materiałami dotyczącymi
technicznych służył strażakom i społeczeństwu do dnia Królowej Woli proszę o kontakt:
1 czerwca 1985 roku, kiedy to jednostka otrzymała mail: krolowa_wola@interia.pl, fb: Królowa Wola,
nowy pojazd „Star 266”. Samochód ten służy w tel: 695 702 556
jednostce do dnia dzisiejszego.
Przełom lat 1990/91 to początek wielkich przemian
Tomasz Iskierka
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V I F e s t i w a l P o e z j i Ś p i e w a n e j i m . Ju l i a n a T u w i m a
W niedzielne popołudnie 24 czerwca przy Zamku
w Inowłodzu po raz szósty rozbrzmiewała poezja
śpiewana. Organizatorem VI Festiwalu Poezji Śpiewanej
im. Juliana Tuwima było Stowarzyszenie Zamek
Kazimierzowski – Centrum Kultury w Inowłodzu. Projekt
współfinansowany z Budżetu Województwa Łódzkiego.
Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem
Starosty Powiatu Tomaszowskiego Pana Mirosława
Kulińskiego i Wójta Gminy Inowłódz Pana Bogdana
Kąckiego.
Przesłuchania półfinalistów rozpoczęły się o godz.
16:00. Jury z pośród uczestników wyłoniło zwycięzców
w kategoriach dorośli oraz dzieci i młodzież. W kategorii
dzieci i młodzieży jury przyznało: 1 miejsce Marcie Łyda,
2 miejsce Marii Dutkiewicz, 3 miejsce Małgorzacie
Śpiewak. Natomiast w kategorii dorosłych 1 miejsce
zajęła Izabela Czapla, 2 miejsce Patrycja Lenarczyk –
Onasz, a 3 miejsce Wiktoria Pongowska. Grand Prix VI
Festiwalu Poezji śpiewanej im. Juliana Tuwima
w Inowłodzu wyśpiewała Wioleta Kupis.

Po wręczeniu nagród i koncercie laureatów, wystąpiła
Elżbieta Adamiak wraz z zespołem w składzie: Piotr
Goliat, Sebastian Ruciński, Piotr Górka. Pomimo
niesprzyjającej aury uczestnikom towarzyszyła miła
atmosfera, nie zabrakło również miłośników wyjątkowej
muzyki, jaką jest poezja śpiewana.
Tekst/ Foto: A. Ciołak

A r t u r A n d r u s w I n o w ł o d z u p o d c z a s f e s t i w a l u „K o l o r y P o l s k i ”
przewodnikiem. Powodzeniem cieszyły się wystawy
malarstwa i rzeźby Pana Henryka Elasa oraz wystawa
malarstwa „Tuwimowskie klimaty” Pani Grażyny
Rakowskiej. Punktem kulminacyjnym 19 Wędrownego

„Pił w Spale, Spał w Pile”, a w Inowłodzu dał wspaniały
koncert gromadząc przy Inowłodzkim Zamku tłumy
widzów, mowa oczywiście o Arturze Andrusie, który
zaprezentował się podczas 19 Wędrownego Festiwalu
Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Festiwalowi
towarzyszył szereg wydarzeń. W sali zamkowej obejrzeń
można było Wystawę Wycinanki Ludowej. Odbyła się
również Prezentacja wyrobów rękodzieła artystycznego
z wełny w wykonaniu Pani Ewy Nagórskiej ‐ Zagroda
Artystyczna „Stary Sad” i Pani Anna Bednarczyk ‐ Studio
Urody Zakościele. Historię i tradycje garncarstwa
zaprezentował Pan Ryszard Arkuszyński, który również
poprowadził warsztaty i pokazy garncarskie. Koło
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Inowłodzu
serwowało pyszności na swoim stoisku „Smaki
dzieciństwa”.Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła
kiermasz książki. Ciekawa propozycja było również
zwiedzanie Zamku Królewskiego z Mnichem –

Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” był
koncert, znakomitego artysty Artura Andrusa.
Błyskotliwy żart sceniczny, wyborne teksty piosenek,
a do tego doskonała muzyka – coś wspaniałego!
Przypominamy, że Artur Andrus został uhonorowany
przez Lokalną Organizację Turystyczna w Spale
certyfikatem Honorowego Ambasadora Spały, a podczas
sobotniego koncertu Prezes LOT Pan Robert Papis
wręczył artyście „Srebrny Dukat Lokalny 40 Żubrów” za
wyjątkową promocję Spały „Piłem w Spale, spałem
w Pile”. Był to wyjątkowy wieczór, a frekwencja podczas
imprezy zaskoczyła nawet samych organizatorów.
Z niecierpliwością czekamy na kolejny Festiwal „Kolory
Polski” już za rok.
Tekst/Foto: A. Ciołak

G a l a V I O g ó l n o p o l s k i e g o K o n k u r s u P o e t y c k i e g o i m . Ju l i a n a T u w i m a
11 sierpnia 2018 r. w sali koncertowej zamku
w Inowłodzu odbyła się już VI gala podsumowująca
Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Juliana Tuwima.
Literackie wydarzenie rozpoczęło się krótkim
powitaniem wszystkich zebranych, po czym galę
uświetnił występ zespołu poezji śpiewanej „DOOKOŁA” .
Całe wydarzenie poprowadził Pan Andrzej Zamora.
Prelekcję na temat Tuwima i Jego związków
z Inowłodzem wygłosił Pan Jan Zdzisław Brudnicki.
W dalszej kolejności obecni laureaci konkursu
prezentowali nagrodzone prace. Twórczość oceniało
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Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.
Juliana Tuwima w składzie: Andrzej Zaniewski –
przewodniczący, Jan Zdzisław Brudnicki, Iwona Zielińska
– Zamora oraz Andrzej Rodys – sekretarz. Po otwarciu
kopert zawierających dane osobowe uczestników
konkursu
stwierdzono
następującą
ostateczną
klasyfikację: I nagroda – Włodzimierz Bieroń z Sowiej
Woli Folwarcznej, godło MAŁY, II nagroda – Grzegorz
Chwieduk z Kępic, godło KLAMRA, III nagroda –
Krzysztof Rejmer z Warszawy, godło TRZY GRUSZE,
wyróżnienie – Agnieszka Kostuch z Trzebini, godło
AYUMI, wyróżnienie – Mirosław Kowalski z Mysłowic,
godło BADYL, wyróżnienie – Aleksandra Paprota

z Wrocławia, godło NIE MA MNIEMANIA, Jury ponadto
postanowiło zakwalifikować jako „zauważone” prace
następujących autorów: Magdaleny Cybulskiej z Łodzi
godło DROSERA, Magdaleny Dryl z Katowic, godło
SILESIANNA, Mariana Frąka z Szydłowca, godło RANNY
PTAK, Barbary Gajewskiej z Piotrkowa Tryb., godło
KROPLA, Józefy Agnieszki Podkówki z Łodzi, godło
XANTYPA.Wspaniałym zwieńczeniem tego wyjątkowego
wieczoru był wernisaż dwóch wystaw: malarstwa pt.
„Tuwimowskie Klimaty” pani Grażyny Rakowskiej
i wystawa prac fotograficznych „Inowłódz to sen” pana
Tomasza Roguza.
Tekst: M. Gadomska/ Foto: K. Padar

P ó ł w i e k u t e m u p o w i e d z i e l i s o b i e s a k r a m e n t a l n e „t a k ”.
23 września 2018 r. kolejne 8 par świętowało okrągły
jubileusz wspólnego życia razem. Ta wyjątkowa
uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, w kościele
parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Inowłodzu.
Dalsza część uroczystości odbyła się tradycyjnie w sali
koncertowej inowłodzkiego zamku. Medale przyznane
przez Prezydenta RP to szczególne wyróżnienie
i podziękowanie za wytrwałość, wzajemną miłość
i pokonywanie trudów dnia codziennego. To także
wyraz ogromnej wdzięczności za pielęgnowanie
najcenniejszych wartości i kształtowanie wzorców
zachowań dla młodych pokoleń. Akt dekoracji był
niejako oficjalnym przypieczętowaniem
ze strony
Jubilatów prawdy o wzorze małżeństwa dla innych,
a równocześnie wyrazem nadziei, że nadal będą służyć
swym przykładem i doświadczeniem dla dobra
przyszłych pokoleń. Odznaczenia „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” otrzymali Państwo: Teresa i Stefan
Chudy – Krolowa Wola, Teresa i Jerzy Grad – Królowa
Wola, Genowefa i Jerzy Kopczyńscy – Królowa Wola,
Katarzyna i Kazimierz Kosylak – Brzustów, Janina
i Franciszek Kucharczyk – Spała, Jadwiga i Jan
Piotrowscy – Brzustów, Maria i Bogusław Studniarek –
Inowłódz, Danuta i Eugeniusz Zięba – Liciążna,
Specjalnie dla Jubilatów wystąpił Chór Gminny
działający pod przewodnictwem
Pana Zbigniewa
Kosylaka. Wyjątkowe wykonanie
wprowadziło
zebranych w atmosferę refleksji i wspomnień. Podniosłą
chwilę uczczono symboliczną lampką szampana oraz

odśpiewano gromkie sto lat. Były też życzenia od
najbliższych i słodki akcent w postaci wielkiego tortu.
Każda z obecnych par pozowała też do pamiątkowego,
małżeńskiego portretu. Serdeczna atmosfera sprzyjała
wspomnieniom, a jubilaci w rozmowach chętnie
przywoływali dawne chwile. Wszystkim jubilatom
życzymy kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości
i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku zbudowali
trwając przy sobie zgodnie przyrzeczeniem: „w zdrowiu
i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie i w
biedzie”. Cztery pary małżeńskie nie mogły przybyć na
uroczystości jubileuszowe, a przyznane odznaczenia
zostaną wręczone w terminie późniejszym. Wszystkim
nieobecnym życzymy również dużo zdrowia, pogody
i dalszych długich lat życia.
Tekst: E. Kośka
Foto: A.Ciołak

W o j e wó d z k i e O b c h o d y Ś wi a t o we go D n i a Tu r y s t y k i
Światowy Dzień Turystyki ‐ jest to święto turystyki
obchodzone corocznie 27 września od 1979 roku,
ustanowione przez wyspecjalizowaną jednostkę, jaką
jest Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), do której
Polska należy od 1975 roku. W tym roku regionalne
obchody Światowych Dni Turystyki w Inowłodzu objęły
obszar nie tylko jednej miejscowości, ale całego powiatu
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tomaszowskiego.
W piątek 28 września na scenie wystąpił zespół Kalina
z Wąwału, zaprezentowano gminę Inowłódz, wystąpiła
formacja rewiowa Step by Step, a także wręczono
Pamiątkowe Dukaty Spalskie które otrzymali: Andrzej
Ambroziak, Anna Bednarczyk, Fundacja PROEM,
Agnieszka Jóźwik, Marek Miziak, Ewa Nagórska, Piotr
Pastusiak, Marek Stępień oraz zostały wręczone
Certyfikaty Promuje Łódzkie które otrzymali: Gmina
Inowłódz
i
Lokalna
Organizacja
Turystyczna
w Spale. Poza sceną odbyły się wystawy fotograficzne
oraz gry i zabawy wczesnosłowiańskie.
Uroczystość
zainaugurowali:
Wicemarszałek
Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak, Starosta
Tomaszowski ‐ Mirosław Kukliński, Prezydent Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego ‐ Marcin Witko, Wójt
Gminy Inowłódz ‐ Bogdan Kącki, Prezes Regionalnej
Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego ‐
Sylwester Pawłowski, Prezes Lokalnej Organizacji
Turystycznej w Spale ‐ Robert Papis.
Tekst/foto: E. Karwat
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OSP

D o s t o j n y Ju b i l e u s z 1 0 0 ‐ l e c i a O S P w K r ó l o w e j W o l i

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” to hasło
towarzyszy strażakom ochotnikom w Królowej Woli od
od stu lat i od pięciu już pokoleń. 1 września 2018 roku
miały miejsce główne obchody Jubileuszu 100 – lecia
OSP Królowa Wola. Uroczystość rozpoczęła Masza Św.
odprawiona przez kapelana strażaków ks. Marka
Polewczyka. W dalszej części tuż po meldunku
podniesiono flagę państwową i minutą ciszy uczczono
pamięć wszystkich zmarłych druhów ochotników

działających na przestrzeni 100 lat w OSP Królowa Wola.
Następnie przedstawiono bogatą historię tej jednostki.
Odsłonięto i poświęcono tablicę z nazwiskami
nieżyjących już druhów służących w jednostce na
przełomie 100 lat. W tym podniosłym momencie brała
udział wnuczka Józefa Wilczaka założyciela OSP
w Królowej Woli. To wydarzenie było doskonałą okazją
do odznaczenia najbardziej zaangażowanych członków
OSP. Złotym Znakiem Związku odznaczono: Jednostkę
OSP Królowa Wola, Prezesa OSP Dh Jerzego Iskierkę.
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Dh
Bogdan Wójciak, Dh Mirosław Suski, a Srebrny Medal
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Dh Arkadiusz Piątkowski,
Stanisław Staszek. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” uhonorowano Dh Adama Sadkowskiego,
Dh Krzysztofa Kamińskiego, Dh Małgorzatę Małek.
Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: Dh Małgorzata
Kostanek, Dh Paulina Karwat, Dh Łukasz Wuls.
Wręczono również: Odznaki „Za Wysługę Lat”, statuetki
i tytułu „Przyjaciel OSP Królowa Wola”, statuetki
i podziękowania dla druhów za zaangażowanie
w przygotowanie Jubileuszu 100‐lecia Jednostki.
Ponadto tego dnia dokonano otwarcia Izby Pamięci
w której zgromadzono stary sprzęt strażacki, elementy
ubioru strażackiego obowiązującego na przestrzeni lat,
stare zdjęcia i wiele innych. Po części oficjalnej wystąpił
miejscowy Zespół Ludowy „Królowianie”, a zabawę
taneczną
poprowadził
zespół
„Quattro”.
Podczas uroczystości 100‐lecia OSP w Królowej Woli
oficjalnie oddano do użytku scenę letnią wybudowaną
przy budynku OSP w ramach zadania pn. „Podnoszenie
atrakcyjności oraz walorów kulturowych miejscowości
Królowa Wola – budowa sceny letniej przy OSP Królowa
Wola”. Przedsięwzięcie finansowane zostało w formie
dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych
projektów lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich z budżetu Województwa Łódzkiego.
Tekst/foto: A.Ciołak

O t wa r c i e Ś c i e ż k i R o we r o we j S p a ł a ‐ I n o wł ó d z ‐ R a j d R o we r o wy " R o we r e m p r z e z N i e p o d l e gł ą "

23 czerwca w ramach Otwarcia Ścieżki Rowerowej Spała
– Inowłódz odbył się Rajd Rowerowy „Rowerem przez
Niepodległą”. W Spale od wczesnych godzin porannych
rejestrowano uczestników. Po rejestracji nadszedł czas
na powitanie zaproszonych gości oraz przemówienia
okolicznościowe, a następnie uroczyście przecięto
wstęgę otwierającą ścieżkę i wszyscy wystartowali! Po
drodze uczestnicy rajdu zatrzymali się przy
odrestaurowanym „Grzybku”. Rajd zakończył się
w Inowłodzu na podzamczu. Gdzie odbyło się losowanie
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nagród. Rower damski wylosowała Wiktoria Dudeńko,
rower męski – Pan Mariusz Szczepański, rowerki
dziecięce trafiły w ręce Asi Szczepańskiej i Adama
Pawlaka. Po wręczeniu nagród, miała miejsce jeszcze
jedna uroczysta chwila, a mianowicie z rąk
Wicemarszałka Pana Dariusza Klimczaka oraz
Wiceprezesa LOT w Spale Pana Roberta Papisa, Odznaki
za Zasługi dla Turystyki odebrali Panowie: Bogdan Kącki
‐ Wójt Gminy Inowłódz i Wojciech Przetakiewicz ‐
Wiceprezes LOT w Spale. W dalszej części Pan Tomasz
Zdonek nasz niezawodny prowadzący poprowadził
konkurs historyczny z wiedzy o Inowłodzu i okolicach.
Nagrody – akcesoria rowerowe za udział w konkursie
otrzymały pary rodzic – dziecko. I miejsce zajęła Pani
Karolina Pawlak z dziećmi i otrzymała plecaki. II miejsce
zajęła Pani Agata Kępa z córką i otrzymała kaski
natomiast III miejsce i rękawiczki otrzymała Pani Monika
Bogdan z córką. Po części oficjalnej na uczestników
rajdu czekał ciepły posiłek w postaci grillowanej
kiełbaski. Projekt współfinansowano z budżetu
Województwa Łódzkiego.
Tekst/foto: M. Werkowska
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A WA N S

Zwycięstwem 5:3 z LKS Białaczów zespół IKS‐u
przypieczętował pierwszy historyczny awans do klasy
„A” w sezonie 2017/2018. Kluczem do sukcesu okazało
się zwycięstwo w Piotrkowie Tryb. nad Concordią 2:0.
Biorąc pod uwagę rundę jesienną i wiosenną do awansu
przyczyniło się 27 zawodników: Bartyzel Adrian,
Bąblewski Adrian, Berc Dariusz, Bernaciak Michał, Duła
Damian, Grygiel Jakub, Herman Rafał, Kaproń Dorian,
Kompa Paweł, Kostanek Maciej, Kowalczyk Bartosz,
Kwaśniak Damian, Lenarcik Maciej, Łuszcz Adrian,
Matusiak Tomasz, Niemiec Zbigniew, Nowacki Michał,
Pawłowski Jakub, Przyborek Bartłomiej, Przybyłek
Bartłomiej, Schab Michał, Stańczyk Mariusz, Tylak
Patryk, Wieteska Kacper, Wojtaszczyk Bożydar, Zysiak
Szymon, Żygalski Daniel.

Rozgrywki w sezonie 2018/2019 zespół rozpoczął od
kilku zmian. Z drużyną rozstali się: Bartyzel, Duła,
Kowalczyk, Nowacki, Pawłowski, Żygalski, natomiast
kontuzja wykluczyła z gry w całej rundzie Berca.
W okienku transferowym IKS pozyskał nowych
zawodników: Bogusz Wojciech, Duła Norbert, Jaszczyk
Piotr, Kawecki Bartłomiej, Korus Kacper, Skowroński
Karol, Stańczyk Tomasz, Węgliński Kamil oraz juniorów
Pawełkiewicz Dawid, Bartosik Wiktor, Goska Igor.
Drużyna przygotowania rozpoczęła z początkiem lipca
na boiskach w Inowłodzu i Spale (COS).Niestety boisko
w Inowłodzu nie spełnia wymogów licencyjnych dlatego
zespół swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa
w Spale. Początek sezonu to dość pechowa porażka 0:1
z Radzicami. W następnych spotkaniach drużynie wiodło
się z różnym skutkiem. W ostatnich dwóch meczach
drużyna zremisowała na trudnym terenie w Lubochni
3:3 oraz przegrała z Kasztelanem Żarnów 1:3. Honorową
bramkę zdobył Bartłomiej Przybyłek(47min). Skład IKS‐u
w ostatnim spotkaniu wyglądał następująco: Kaproń,
Kompa, Zysiak (Przyborek), Duła (70 Goska),Węgliński,
Kwaśniak, Tylak(Schab),Bernaciak, Bąblewski, Przybyłek,
Skowroński. Najbliższe spotkanie IKS‐u to wyjazd 21.10
do Rokicin na mecz z Polonią o godz.15:00 oraz 28.10
mecz RKS Rzeczyca o godz.13:30 w Spale(COS).
Tekst: Robert „Gacek” Gaczyński
Foto: Robert Karbownik ‐ Nasz Inowłódz‐Wiesci Gminne

W Y B O R Y S A MO R ZĄ D O W E 2 1 P A ŹD ZI E R N I K A 2 0 1 8 R .
W Gminie Inowłódz o stanowisko Wójta ubiega się tylko
jeden kandydat. W art. 268 § 2 Kodeksu Wyborczego
jest zapisane, że jeżeli zostanie zarejestrowany tylko
jeden kandydat, wyborca głosuje na tego kandydata,
stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK”
z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie
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znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej
strony obok nazwiska tego kandydata oznacza, że jest to
głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata.
Na karcie do glosowania na Wójta Gminy Inowłódz
znajdować się będzie jedno nazwisko, a wyborca będzie
musiał postawić znak „x” przy słowie „TAK” lub „NIE”.

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.
W imieniu mieszkańców i druhów OSP Królowa Wola
pragniemy podziękować
Panu Bogdanowi Kąckiemu
Wójtowi Gminy Inowłódz
za przeprowadzone w latach 2014‐2018 inwestycje,
które wpłynęły na rozwój i poprawę wizerunku naszej miejscowości.
Dzięki przychylności Pana Wójta udało się zrealizować
m.in. budowę drogi Królowa Wola – Teofilów,
rewitalizację terenów wokół Domu Ludowego i strażnicy OSP,
modernizację budynku starej remizy
z przeznaczeniem na Izbę Pamięci OSP,
remont pomieszczeń w głównym budynku strażnicy OSP.
Dziękujemy również za wsparcie przy organizacji obchodzonego w tym
roku Jubileuszu 100‐lecia OSP Królowa Wola.
Wierzymy, że działania, dzięki którym nasza miejscowość nieustannie
się rozwija, nigdy nie zostaną zapomniane a dobre słowo będzie
dowodem wdzięczności oraz szacunku wobec
Pana pracy i działań na rzecz naszego sołectwa.
Z wyrazami szacunku
Sołtys wsi Królowa Wola
Jan Kuta

Prezes OSP Królowa Wola
dh Jerzy Iskierka

100 % NA 100‐LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI!
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WSZYSCY IDZIEMY NA WYBORY!
Wydawca: Urząd Gminy w Inowłodzu
Redaguje zespół w składzie: A. Ciołak, J. Żerek
Opracowanie graficzne/skład: A. Ciołak
Koordynacja: J. Żerek
Druk: EWENBERG

TELEFONY ALARMOWE:
Europejski Numer Alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Pogotowie energetyczne: 991
URZĘDY:
Urząd Gminy w Inowłodzu
ul. Spalska 2, 97‑215 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
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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