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WIADOMOŚCI GMINNE
Drodzy czytelnicy!
To już ostatni w tym roku numer naszego
biuletynu. Pewnie wielu z nas nachodzi myśl, że
czas szybko biegnie, że przecież nie tak dawno
rozpoczynaliśmy rok 2018, układaliśmy związane
z nim plany, zamierzenia… Zanim się obejrzeliśmy
a już przyszedł czas podsumowań. Próbujemy
odpowiadać na pytania; jaki to był rok?, co się nam
udało? Robimy to również w odniesieniu do naszego
samorządu gminnego. Z pewnością był to ważny dla nas
czas. Odbyły się wybory samorządowe, dla mnie
osobiście ważne wydarzenie i wielkie przeżycie.
Przepracowałem cztery lata na stanowisku wójta. Była
to pierwsza moja kadencja. Te wybory miały być
odpowiedzią na pytanie jak mieszkańcy gminy oceniają
moją pracę? Odpowiedź – wynik wyborów, był dla mnie
niezwykle miłą niespodzianką. Uzyskałem ponad 86%
poparcia. Najlepszy wynik w Powiecie Tomaszowskim.
Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i dumny
zarazem. Ten wynik wyborczy to najlepsza zapłata za
moją pracę. Takie sytuacje, takie przeżycia powodują, że
czujemy się jeszcze bardziej odpowiedzialni za to co
robimy. Jestem ogromnie wdzięczny za poparcie jakim
mnie obdarzyliście. Chcę swoją pracą nadal
udowadniać, że na nie zasługuję.
Przygotowujemy budżet na 2019 rok. Jest w nim
przewidywana, najwyższa w historii gminy, kwota na
inwestycje – ponad 15 milionów złotych. Chcemy

jeszcze w grudniu podjąć uchwałę budżetową i od
pierwszych dni nowego roku przystąpić do jej realizacji.
Jest szansa, że najbliższy czas będzie niezwykle
intensywny i owocny, jeżeli chodzi o inwestycje w naszej
gminie. To dzięki nim chcemy, aby naszym mieszkańcom
żyło się coraz lepiej. Chcemy również zachęcić ludzi,
którzy szukają dla siebie miejsca do zamieszkania, żeby
wybierali naszą gminę. To bardzo ważny kierunek, jeżeli
chodzi o perspektywy rozwoju samorządu takiego jak
nasz. To ludzie – mieszkańcy są jego największą
wartością. Dla nich należy zadbać o właściwą
infrastrukturę i zapewnić czystość środowiska
naturalnego. Ważne są też perspektywy dla rozwoju
działalności zarobkowej, która zachęca do pozostawania
i osiedlania się w gminie. Jestem przekonany, że
działania, które podejmujemy zarówno w zakresie
inwestycji jak i promocji gminy coraz bardziej będą
temu sprzyjać.
Pełni optymizmu i ambitnych planów wkraczamy
w Nowy 2019 Rok. Chciałbym aby takie perspektywy
towarzyszyły nam nieustannie a z pewnością przyczyni
się do dalszego, jeszcze dynamiczniejszego rozwoju
Gminy Inowłódz. Zachęcam do lektury biuletynu
i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Bogdan Kącki
Wójt Gminy Inowłódz

Z p r a c y R a d y Gm i n y
LI sesja Rady Gminy Inowłódz odbyła się 18 października
2018 roku i była sesją wieńczącą VII kadencję Rady
Gminy Inowłódz. Podjęto uchwały dotyczące: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na
lata 2018‐2033, zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok
2018 oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
/dz. 1369 i 1314 w Inowłodzu/. Na zakończenie obrad
Państwo
Radni
otrzymali
listy
gratulacyjne
z podziękowaniem a trud i wysiłek w kończącej się
kadencji.
20 listopada 2018 r. odbyła się I sesja inaugurująca VIII
kadencję Rady Gminy Inowłódz, w czasie której radni
elekci złożyli ślubowanie i wybrali Prezydium Rady.
Przewodniczącym Rady Gminy VIII kadencji został Pan
Robert Pawłowski, Wiceprzewodniczącymi Pani Ewa
Korzeniewska i Pan Piotr Gawęda. W czasie sesji
ślubowanie na drugą kadencję złożył Wójt Gminy

Inowłódz Pan Bogdan Kącki.
II sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz miała miejsce
29 listopada 2018 r. W trakcie sesji radni przyjęli
uchwały w sprawie: powołania Komisji Stałych, wyboru
Przewodniczących Komisji Stałych, powołania imiennych
składów osobowych członków Komisji Stałych Rady
Gminy Inowłódz. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Inowłódz na lata 2018‐2033, zmian budżetu Gminy
Inowłódz na rok 2018, zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Inowłódz. W dalszej części
obrad przyjęto „Program współpracy Gminy Inowłódz
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
Biuro Rady Gminy

Skład Rady Gminy Inowlódz VIII Kadencji od lewej stoją: Janusz Wilkowiecki, Ewa Korzeniwska, Marek Leszczyński, Mirosława
Olas, Arkadiusz Łon, Małgorzata Małek, Jolanta Bilska, Roman Rodakowski Monika Drużdż, Słąwomir Rozwadowski, Piotr
Gawęda Robert Pawłowski, Piotr Kamiński, Zbigniew Niemiec, Piotr Krotosz.
Ponadto: Wójt Gminy Inowłódz Bogdan Kącki, Sekretarz Jan Żerek, Skarbnik Katarzyna Koch
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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
udowa sieci kanalizacji

wydanie
decyzji
o
uwarunkowaniach
środowiskowych. Gmina w dniu 07.12.2018 r.
podpisała również umowę z Panią Justyną
Laśkiewicz reprezentującą firmę PL PROJEKT na
wykonanie dokumentacji projektowej dla
przedmiotowego
zadania.
Zakłada
się
poszerzenie istniejącej jezdni asfaltowej (często
w bardzo złym stanie technicznym) do 5 m oraz
wykonanie ścieżki pieszo‐rowerowej z kostki betonowej
o szerokości 2,5 m. Punktami granicznymi inwestycji jest
skrzyżowanie z drogą powiatową (krzyżówka Spała‐
Glinnik‐Konewka‐Królowa Wola) oraz koniec osiedla
mieszkaniowego w Konewce przy drodze do bunkra.
Długość drogi to 1,3 km. Zadanie realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego Konewki.
30.11.2018 r. zakończyliśmy realizację inwestycji pn.
„Przebudowa drogi gminnej w Zakościelu dz. 79”.
W ramach inwestycji wykonano remont istniejącej
nawierzchni asfaltowej za kwotę 31.222,85 zł oraz nową
jezdnię asfaltową o szerokości 4 m na odcinku ~295 mb
za kwotę 164.695,39 zł. Wykonawcą robót była firma
FH „AGRO‐TRANS” z siedzibą w miejscowości Nowe
Studzianki, reprezentowana przez Pana
Ryszarda Skonecznego.
07.12.2018 r. zakończyliśmy inwestycję
pn. Budowa utwardzonego pobocza
w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m.
Inowłódz. Wykonawcą był Pan Mariusz
Mochola prowadzący firmę MAR‐M‐BRUK
z siedzibą w Brzustowie. W ramach
zadania wykonano 220 mb chodnika
szerokości 1,5 m. Koszt robót drogowych
wyniósł 69.950,00 zł a dofi‐nansowanie
od Powiatu tomaszowskiego 51.000,00 zł.
Również
w
dniu
07.12.2018
–
podpisaliśmy umowę z firmą MAR‐M‐
BRUK
na:
Położenie
korytek
odprowadzających wodę opadową na
ul. Opoczyńskiej w Inowłodzu. Koszt
na budowę kanalizacji w Zakościelu a jest to związane inwestycji finansowanej z budżetu sołeckiego Inowłodza
z faktem otrzymania dofinansowania na dwa różne to 15.000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót
obszary Zakościela z dwóch różnych źródeł (w ramach budowlanych to 20.12.2018 r.
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w ramach
Inne inwestycje
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
10.10.2018
r.
podpisaliśmy
umowę o przyznanie
29.11.2018 r. podpisaliśmy umowę na: Wykonanie
programu funkcjonalno‐użytkowego dla zadania pomocy na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach PSP Inowłódz”. Środki pozyskano w ramach Programu
Inowłódz i Poświętne gm. Inowłódz”. Wartość umowy: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‐2020
121.770,00 zł. Termin wykonania 31.01.2019 r. w wysokości 500 000,00 zł. Przewidywana całkowita
Równocześnie trwają rozmowy na temat możliwości wartość zadania: 988 691,02 zł. W ramach inwestycji
się
wykonanie:
utwardzeń
(ciągów
włączenia w zakres opracowania Teofilowa oraz planuje
spacerowych, placów, miejsc postojowych dla
Królowej Woli.
samochodów osobowych, dróg wewnętrznych),
obiektów małej architektury (przede wszystkim ławki,
Inwestycje drogowe
19.11.2018 r. w wyniku przeprowadzonego rozeznania kosze na śmieci, stojaki na rowery, kwietniki),
zawarliśmy umowę z wykonawcą, Panem Zbigniewem architektury krajobrazu z wykorzystaniem istniejącego
Kucharskim z Opoczna na Wykonanie dokumentacji drzewostanu i krzewów oraz nowych nasadzeń,
projektowych dla dróg gminnych w Spale, na kwotę ogrodzenia terenu. Inwestycja ma zastać zrealizowana
8.550,00 zł. Opracowanie dotyczyć będzie wszystkich do końca wakacji 2019 r.
podpisaliśmy
dróg na Osiedlu Ogród oraz ulicy Podleśnej i części ulicy W tym samym dniu tj. 10.10.2018
Hubala na Osiedlu PGR. Zadanie realizowane jest w umowę o przyznanie pomocy na operację „Budowa
ramach funduszu sołeckiego Spały. Termin przekazania świetlicy wiejskiej – „Sołtysówki” w miejscowości
Spała”. Tu również środki pozyskano w ramach
Gminie dokumentacji projektowej to 21.12.2018 r.
21.11.2018 r. podpisaliśmy umowę na Wykonanie Karty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‐
Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej 2020 w wysokości 500 000,00 zł. Przewidywana
na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Konewka całkowita wartość zadania: 988 698,56 zł. Planuje się
oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o realizację zadania do końca listopada 2019 r.
Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego,
podpisaliśmy w dniu 31.10.2018 r. umowę z Panią
Honoratą Tchórz prowadzącą działalność pod nazwą
„BINSTAL” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na
długo wyczekiwaną inwestycję „Budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowłódz (ul. św.
Idziego i ul. Hermana)”. W wyniku realizacji inwestycji
planuje się wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do
118 posesji. Umowa opiewa na kwotę 6.494.700,00 zł.
Planowany
termin
zakończenia
inwestycji
to
30.08.2019 r.
W tym samym dniu podpisaliśmy umowę z firmą
„BINSTAL” reprezentowaną przez Panią Honoratę
Tchórz
na
„Budowę
kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Zakościele (tzw. osiedle na górce)
i rozbudowę sieci wodociągowej z miejscowości
Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała (ul.
Gabrysiewicza)”, na kwotę 719.400,00 zł (kanalizacja
w tym 11 przyłączy), 749.700,01 zł (wodociąg). Termin
wykonania to 28.06.2019 r.
Jak wynika z powyższego Gmina podpisała dwie umowy
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STOWRZYSZENIA
02.11.2018 – uzyskaliśmy informację z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi (pismo z dnia
26.10.2018 r.) o wyłonieniu do dofinansowania
projektu
„Kompleksowa
modernizacja
i
rozbudowa
komunalnego
oświetlenia
publicznego w Gminie Inowłódz”. W ramach
konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014‐2020 Gminie
Inowłódz przyznano środki w wysokości 3.045.288,65 zł,
zaś przewidywana całkowita wartość zadania to
4.408.975,02 zł
04.12.2018 podpisaliśmy umowę na dostawę koszy na
śmieci – 14 sz. i ławek parkowych – 15 szt. Zadanie
realizowane jest w ramach Funduszu sołeckiego Spały.
Wartość umowy 16.669,58 zł.
10.12.2018
r.
w
wyniku
przeprowadzonego
postępowania w trybie zapytania ofertowego
podpisaliśmy z firmą ZIBI Zbigniew Jasek z Bliżyna,
umowę
na:
Wykonanie
podjazdu
dla
niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu.

Koszt inwestycji to 14.760,00 zł

Planowanie przestrzenne

29.11.2018 – rozpoczęliśmy postępowanie w trybie
zapytania ofertowego na opracowanie czterech planów
miejscowego zagospodarowania przestrzennego:
fragmentu miejscowości Zakościele i Inowłódz w Gminie
Inowłódz – rejon kościółka św. Idziego. Powierzchnia
terenu objętego projektem planu wynosi około 34,6 ha.
fragmentu miejscowości Inowłódz w Gminie Inowłódz –
rejon Fryszerka. Powierzchnia terenu objętego
projektem planu wynosi około 29,7 ha.
fragmentu miejscowości Spała w Gminie Inowłódz –
rejon ul. Nadpiliczna, al. Mościckiego, ul. Hubala.
Powierzchnia terenu objętego projektem planu wynosi
około 7,5 ha.
fragmentu miejscowości Zakościele w Gminie Inowłódz
– rejon Zakątek. Powierzchnia terenu objętego
projektem planu wynosi około 32,5 ha.
Referat Inwestycji

I l u m i n o wa n y I n o wł ó d z
Iluminowany Inowłódz to pomysł nienowy, kiedyś
chcieliśmy (ja i Piotr) w innym miejscu Polski
pomalować małe miasteczko. Skończyło się na projekcie
i pomysł poszedł do przysłowiowej szuflady. Tak minęło
kilka lat.

Aż latem, a lato było przepiękne w tym roku,
siedzieliśmy sobie w „naszym magicznym domku”, lubię
go tak nazywać, choć bardziej przypomina chatkę na
„kurzej nóżce”, siedzieliśmy sobie w ogródku i mówię
„Piotr, chciałabym w te wakacje robić tylko te rzeczy,
które sprawiają mi przyjemność”, a ponieważ bardzo
lubię malować, powiedziałam „a może sobie pomaluję
na naszej chatce?” Piotr niewiele myśląc powiedział „ to
maluj Kochanie”. I tak zaczęłam malować Inowłódz.
A trzeba Wam wiedzieć, że u nas jest tak, że jak tylko
zabieram się za jakąś robotę, Piotr natychmiast zaczyna
pomagać, włącza się w działanie błyskawicznie. I tak też
się stało tym razem. Zaczęliśmy więc malowanie na
jednej ścianie, potem poszła druga ściana, a mnie było
mało. Zaczęliśmy po drugiej stronie domu, od ulicy.
Zobaczył nas Pan sąsiad. Zobaczył i pyta: „ Ale ładnie,
a może by tak i u mnie?” Och, z chęcią
odpowiedzieliśmy, bo oboje już byliśmy mocno
zafascynowani tym, jak bajkowo zaczyna wyglądać
nasza chatka.
Pan sąsiad ustawił rusztowanie, przygotował ścianę,
a tak się składa, że to jedna z najbardziej widocznych,
żeby nie powiedzieć reprezentacyjnych ścian Inowłodza.
Zaczęliśmy się zastanawiać nad tematyką obrazu. Myślą
przewodnią były od początku ilustracje z Codexu
Manesse, XIV wiecznego zbioru poematów miłosnych.
Sąsiad, cudowny człowiek, nie chciał w żaden sposób
ingerować w nasze pomysły, więc i na pytanie o to, co
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chciałby mieć namalowane na ścianie , absolutnie zdał
się na nas. Jednak gdzieś w trakcie rozmowy, wymknęło
mu się, że jego wnuk będzie szczęśliwy, jeśli na
malowidle pojawi się rycerz.
Wybraliśmy z Codexu kilka propozycji i wrzuciliśmy na
Facebook. Wyboru dokonali internauci. I tak powstał
mural 4 na 5 metrów , który ilustruje poemat o tym, jak
poeta porywa swoją ukochaną i razem uciekają przed
pościgiem. Są konie, są rycerze, jest dama. Kwintesencja
średniowiecza.
Malowidło
wzbudziło
ogromne
zainteresowanie,
zarówno
wśród
mieszkańców
Inowłodza jak i wśród naszych historycznych przyjaciół.
Zaczęły się komentarze, pochwały, pytania o ciąg dalszy.
My już widzieliśmy ciąg dalszy oczami wyobraźni.
W zasadzie to już malując naszą chatkę wiedzieliśmy
czego chcemy. Chcemy „uhistorycznić”, upiększyć
Inowłódz. Chcemy podkreślić jego tysiąc letnią historię,
chcemy zmienić jego wizerunek, pobudzić mieszkańców,
ożywić miasto. Chcemy zrobić z Inowłodza piękną,
kolorową mieścinkę, unikatową na skalę Polski. Ot, taki
Iluminowany Inowłódz.
Dziś w Inowłodzu są już cztery malowidła. Udało nam
się pozyskać środki z FIO i pomalować przystanek PKS.
Tym razem to malowidło jeźdźca na koniu. Prace były
relacjonowane na Facebooku, wzbudzały ogromne
zainteresowanie.
I tak mogłabym opowiadać o projekcie bez końca. Mam
marzenie, żeby w najbliższej przyszłości powstało tu
przynajmniej kilkanaście malowideł. Wszystkie z Codexu
Manesse. Inowłódz stałby się wtedy ilustracją starego,
pięknego poematu.
Cóż, pożyjemy, zobaczymy, zima to czas uśpienia
i przerwy w naszych artystycznych planach. Mam
nadzieję, że wiosną zaczną pojawiać się nowe
malowidła. To już zależy nie tylko od nas ale i od władz
gminy, czy będą chciały partycypować w kosztach, czy
zauważą potencjał w naszym działaniu i czy nam uda się
pozyskać fundusze zewnętrzne na ten projekt....
Malowanie obrazka 4 na 4 m to zajęcie na kilka dni, do
tego dochodzą materiały, koszty rusztowania,
opracowanie graficzne. Sporo fajnej roboty. Pierwsze
malowidła robiliśmy własnym sumptem, ostatnie było
finansowane z projektu. A wiosną zobaczymy co dalej.
Pozdrawiamy, Randia i Piotr
Kasztelania Inowłodzka
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OŚWIATA

„K t o t y j e s t e ś ? ‐ P o l a k m a ł y ! Ja k i z n a k t w ó j ? ‐ O r z e ł b i a ł y ! ”

Któż nie zna tych pytań i tych odpowiedzi z wiersza
Władysława Bełzy? Wszyscy je znamy. Obudzeni
w środku nocy wyrecytujemy je na jednym wydechu.
Ale tegorocznym Pierwszakom z Publicznej Szkoły Pod‐
stawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie, którzy włączyli
„Katechizm polskiego dziecka” w scenariusz uroczy‐
stości Ślubowania nie chodziło tylko o przypomnienie
tych strof. Zachęcili wszystkich do refleksji nad tym co
to jest patriotyzm i czy bardzo młody człowiek może
udowodnić swoją miłość do Ojczyzny. 9 listopada naj‐
młodsi uczniowie poprowadzili widzów przedstawienia
ścieżkami historii do Wrześni, gdzie w 1901 roku dzieci
szkolne odmówiły nauki pacierza po niemiecku. Wystę‐
pujący pozwolili poznać małych powstańców warszaw‐

skich, sanitariuszkę i łącznika, którzy wraz
z dorosłymi i żołnierzami AK walczyli o wolną
Polskę w tysiąc dziewięćset czterdziestym
czwartym. Przez moment widzowie spotkali się
z legendarnym Lechem, w środku prastarej
puszczy i podziwiali królewskiego ptaka kołującego na
purpurowym niebie. A potem powędrowali wyczarowa‐
ną przez Czesława Miłosza drogą, która doprowadziła
do rodzinnego domu skrytego w piwoniowym ogródku.
Zasłuchani w szopenowskie nuty widzowie zrozumieli,
że „Polska, to taka kraina, która się w sercu zaczyna”.
Mocno i głośno biły serca Pierwszaków, gdy składali
ślubowanie na Sztandar Szkoły. Pani Dyrektor ‐ Iwona
Gabryszewska, uroczyście pasowała ich na uczniów
naszej szkoły, a Pan Bogdan Kącki ‐ Wójt Gminy
Inowłódz, wręczał dyplomy i upominki. Miłą niespo‐
dzianką były podarowane przez rodziców książki
z piękną dedykacją. Rangę tej uroczystości podniósł fakt,
że połączona była ze szkolnymi obchodami 100 lecia
Niepodległej oraz że rozpoczęła się wspólnym odśpie‐
waniem hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej
o godzinie 11.11. Po części oficjalnej, nastąpiło, zgodnie
z tradycją szkoły, uroczyste zasadzenie drzewka klaso‐
wego. Ten niezwykły dzień zakończył się słodkim
poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców pierw‐
szoklasistów.
Iwona Gabryszewska

N a u c z y c i e l n a Me d a l w P S P w B r z u s t o w i e ‐ D a w i d D e r a c h
W ostatnich miesiącach „Dziennik Łódzki”
przeprowadził plebiscyt pn. „Nauczyciel na
Medal”. Bardzo dużym wyróżnieniem dla Pub‐
licznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Brzustowie było zgłoszenie przez rodziców
do plebiscytu naszego nauczyciela informatyki
‐ Pana Dawida Deracha. Nasz przedstawiciel
okazał się bezkonkurencyjny i zajął 1 miejsce
w powiecie tomaszowskim ‐ został Nauczycie‐
lem na Medal, natomiast w etapie wojewódz‐
kim zajął bardzo wysokie 5 miejsce. Pan Dawid uczy
obecnie w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzustowie
oraz w Szkole Podstawowej w Królowej Woli. W 2012
roku ukończył studia licencjackie na kierunku Mate‐
matyka spec. nauczanie matematyki i informatyki na
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Łódzkiego. Ukończył też studia magisterskie na tej samej
uczelni i kierunku w 2014 roku. Swoją karierę zawodo‐
wą rozpoczął w 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawo‐
wej w Brzustowie, gdzie pracował przez dwa lata jako
nauczyciel matematyki w klasach 4‐6 i informatyki

w klasach 1‐6, obecnie uczy informatyki. Pan
Dawid bardzo angażuje się w życie szkoły i jej
rozwój. Prowadzi szkolną stronę internetową.
Zajmuje się również administracją sieci i czu‐
wa nad sprawnością urządzeń w szkole.
W roku 2018 r. stworzył sieć radiowęzła. Jest
również koordynatorem wielu konkursów
matematycznych oraz akcji charytatywnych.
Pan Dawid jest wesołym i uśmiechniętym oraz
bardzo cierpliwym nauczycielem. Zaangażo‐
wany w swoją pracę i zawsze gotowy do wyzwań, które
często stawiają mu uczniowie. ‐ ,,Uważam, że codzienna
praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji,
ponieważ robię to co lubię. Dzieci niekiedy potrafią
mocno zaskoczyć, mają fantastyczne pomysły, które są
inspiracją do działania. Zawsze staram się znaleźć czas,
aby wysłuchać uczniów oraz poznać dziecięce spojrzenie
na świat’’ – mówi o sobie Nauczyciel na Medal – Dawid
Derach.
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Brzustowie

N a b i a ł o ‐ c z e r w o n ą n u t ę ... w P S P I n o w ł ó d z
istopadowe dni upłynęły szybko i bardzo pracowicie. Już
od października uczniowie przygotowywali montaż
słowno‐muzyczny z okazji 100‐lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, który był jednym z głównych
punktów gminnych obchodów 11 Listopada. Ponadto
wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji śpiewania
Mazurka Dąbrowskiego do której zaprosiliśmy
mieszkańców. Nasze śpiewanie odbyło się na Placu
Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu i było poprzedzone
przemarszem z biało‐czerwonymi akcentami. Dla dzieci
zorganizowaliśmy w szkole konkurs sportowy pn. Bieg
dla Niepodległej. Najszybszymi na dystansie 600 m Młodsi uczniowie mogli wykazać się talentem
okazali się Maria Guźniczak i Antoni Kowalski a na plastycznym w konkursie pt. „Ukochany kraj, umiłowany
dystansie 1200 m Natalia Łazarz i Marcel Markiewicz. kraj”.

www.inowlodz.pl
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OŚWIATA
Natomiast 10 osobowa grupa najstarszych
uczniów klas VI‐VIII wzięła udział w między‐
pokoleniowym Projekcie Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Inowłodzu, w ramach
którego uczestniczyli w dwudniowych warsz‐
tatach historycznych i prelekcji poświęconej
Ignacemu Paderewskiemu. Efektem warsztatów
jest tablica poświęcona Janowi Kuszewskiemu,
leśniczemu z Giełzowa, uczestnikowi Powstań Śląskich
i wojny polsko‐bolszewickiej. Dopełnieniem naszych
działań były dwie wycieczki edukacyjne do Warszawy
połączone ze zwiedzaniem stadionu narodowego,

Łazienek Królewskich i Starego Miasta. A w ostatnich
dniach spotkała nas wyjątkowo miła niespodzianka. Za
pośrednictwem jednego z rodziców z okazji 100‐lecia
Niepodległości otrzymaliśmy flagę i list od Pana
Premiera Mateusza Morawieckiego.
Dziękujemy bardzo wszystkim nauczycielom i pra‐
cownikom szkoły za ogromne zaangażowanie,
kreatywność i inicjatywę a uczniom i ich rodzicom za
aktywność i bardzo dojrzałe uczestnictwo w obchodach
100‐lecia odzyskania Niepodległości.
Jolanta Łon

A w G i m n a z j u m ...
Umilkły dźwięki pięknych pieśni patrotycznych z okazji
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Za nami wyjątkowy montaż słowno ‐ muzyczny „Barwy
naszej Ojczyzny” zaprezentowany przez uczniów
naszego Gimnazjum i uczniów PSP w Inowłodzu. Brzmią
w sercach i uszach przepiękne melodie kolęd i pasto‐
rałek zwiastujących wyjątkowy czas Świąt Bożego
Narodzenia. Jak co roku uczniowie udekorowali
świątecznie klasy, korytarze, ubrali w ręcznie robione
ozdoby choinki, co sprawiło, że poczuliśmy się wszyscy
świątecznie i domowo. Dla nas jest to również czas
spełniania marzeń, dbania o wyjątkową atmosferę
i okazywania troski. Zostały upieczone pierniki, pięknie
zapakowane trafiły do różnych odbiorców. Spotkaliśmy
się przy szkolnym stole, aby śpiewać kolędy, zjeść
wspólny posiłek i porozmawiać… jak w domu.
Mikołajkowo uczniowie z rodzicami wyjechali po
południu do kina, a w szkole spędzili czas inaczej niż
zwykle. Odbyły się turnieje wiedzy i sportu,
Mikołkajowe czytanie Przedszkolakom oraz zabawy na

wesoło. Dbając o siebie, nie zapomnieliśmy o innych.
Przeprowadziliśmy zbiórkę
żywności i koców dla
Fundacji „Nasze bezdomniaki”. W imieniu całej
Gimnazjalnej Społeczności życzymy Rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia i Dobrego 2019 roku.
Ewa Godlewska

J U B I L E U S Z 1 0 – L E C I A N I E P U B L I C ZN E G O P R ZE D S ZK O L A T O W A R ZY S T W A P R ZY J A C I Ó Ł D ZI E C I
Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w obchodach
Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Odwiedziły miejsca upamiętniające ważne wydarzenia
historii naszej miejscowości. Gościnnie wystąpiły
podczas Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej pt.
,,Zaśpiewaj dla Niepodległej’’. Wzięły udział w akcji
,,Rekord dla Niepodległej’’ i wspólnie z uczniami PSP
oraz Gimnazjum w Inowłodzu w dniu 9 listopada
zaśpiewali hymn narodowy. W naszym przedszkolu
staramy się uwrażliwiać dzieci nie tylko na potrzeby
innych ludzi, ale również zwierząt. W tym celu odbywa
się charytatywna zbiórka karmy dla przebywających
w hotelu zwierząt. Przedszkolaki chętnie biorą udział
w akcji przynosząc różne smakołyki. W ramach
przeprowadzanej kampanii zorganizowano spotkanie
z osobami prowadzącymi hotel dla zwierząt. Miłą
niespodzianką
była
obecność
czworonożnego
przyjaciela.
5 grudnia Niepubliczne Przedszkole TPD w Inowłodzu
świętowało jubileusz 10‐ lecia placówki. Uroczystość
Jubileuszowa zgromadziła licznie przybyłych gości.
Prezes Oddziału Gminnego TPD w Inowłodzu Pani Ewa
Korzeniewska, złożyła serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania
placówki oraz dzięki którym mogła i może się ona dalej
rozwijać i stwarzać jak najlepsze warunki dla dzieci.
Zwieńczeniem uroczystości było uhonorowanie byłych
i obecnych pracowników przedszkola oraz osób
wspierających działalność placówki. Przybyli goście
przekazali wyrazy uznania dla wszystkich pracowników
przedszkola oraz osób zaangażowanych w jego
funkcjonowanie, zaś najmłodszym wręczyli słodycze
i zabawki. Ważnym punktem uroczystości było
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. Występując przed tak
wielką publicznością dzieci nie tylko wykazały się swoimi
umiejętnościami, ale również odwagą. Na pamiątkę
tego ważnego dnia dzieci otrzymały dyplomy.
Uroczystość uświetnił występ uczniów klasy II oraz VII
PSP w Inowłodzu, którzy zaprezentowali układy
taneczne. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.
Obchody zakończyły się poczęstunkiem, gdzie przy
kawie i smakołykach, goście wspominali minione lata
i snuli plany na przyszłość. Wszystkim zaproszonym
gościom z całego serca dziękujemy za uświetnienie swą
obecnością jubileuszu 10 – lecia Niepublicznego
Przedszkola TPD, za kwiaty i upominki. Serdeczne
podziękowania składamy osobom zaangażowanym
w przygotowanie uroczystości. Mikołajki są bardzo
wyczekiwanym dniem w przedszkolu. Tego dnia zawitał
do nas Mikołaj z dużym workiem prezentów. Dużą
atrakcją i przyjemnością dla przedszkolaków było
ubieranie choinki w gabinecie Wójta Gminy Inowłódz,
Bogdana Kąckiego. Dzieci obdarowane słodyczami,
z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, radośnie
wróciły do przedszkola.
Monika Goska

www.inowlodz.pl
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W s z y s t k o d l a N i e p o d l e gł e j ‐ S P w K r ó l o we j W o l i

Jak pisaliśmy we wcześniejszym biuletynie, pod koniec
września, Samorząd Uczniowski ogłosił szkolny konkurs
na najpiękniejszy jesienny plakat klasowy. Wszystkie
prace konkursowe wykonywane były na najwyższym
poziomie, jury miało duży problem z wyłonieniem
zwycięzcy. Po obradach ogłosiło, że najpiękniejszy
plakat wykonali uczniowie: w kategorii klas 0‐ III
zwyciężyła klasa II, w kategorii IV‐VIII zwycięzcami
zostali uczniowie klasy VIII. Zwycięzcom gratulujemy
i życzymy Wam dalszych sukcesów oraz pięknych
i szlachetnych pomysłów. 12 października obchodziliśmy
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole. Obchody

tego dnia rozpoczęły podziękowania Dyrektora szkoły
za zaangażowanie w pracę oświatową, jak również
życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Kolejnym
punktem obchodów tego dnia, w naszej szkole, był
mecz piłki siatkowej. Szczęśliwcy mogli przetestować
swoją formę i umiejętności na tle reprezentacji grona
pedagogicznego. Walka była trudna, ogromnie
wyczerpująca, zacięta i wyrównana. Ostatecznie
kilkoma punktami wygrała kadra nauczycielska 3:2.
Uczniowie pokazali przeciwnikom, że warto trenować
regularnie, doskonalić swoje umiejętności i dbać
o sprawność fizyczną bez względu na wiek.
Zapowiedzieli rychły rewanż! 19 października w naszej
szkole był pełen marchewkowych babeczek. W ten
smaczny pomarańczowy dzień, zgodnie z naszą prośbą,
uczniowie mieli na sobie jakiś pomarańczowy element.
Atrakcją tego dnia były upieczone przez Samorząd

Uczniowski babeczki marchewkowe. W związku
z obchodzonymi na terenie gminy Dniami
Bezpieczeństwa,
o
godzinie
9:00.
26 października 2018 rozpoczęła się próbna
ewakuacja uczniów i pracowników naszej szkoły.
Ewakuacja przebiegła sprawnie, zapozorowano akcję
udzielenia pomocy przedmedycznej dla osoby
poszkodowanej, która została w budynku. Ewakuacją w
pierwszym etapie dowodził dh Ireneusz Piątkowski pod
nadzorem prezesa OSP w Królowej Woli dh Jerzego
Iskierki, następnie dowodzenie przejął zastępca
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Tomaszowie Mazowieckim bryg. mgr inż. Dariusz
Polański. Odbyło się również szkolenie dla uczniów
z zakresu bezpieczeństwa i ochrony.
Uczniowie z naszej szkoły wyśpiewali swe umiłowanie
dla wolności i niepodległości w Gminnym Konkursie
Pieśni Patriotycznej „Zaśpiewaj dla Niepodległej”
organizowanym przez Gminne Centrum Kultury
w Inowłodzu. Niełatwe zadanie miało także jury, które
oceniało wykonawców w poszczególnych kategoriach.
Gran Prix zdobył uczeń naszej szkoły Jakub Chudy,
wyróżniona została Lena Gruszczyńska. Gratulujemy
wszystkim zwycięzcom i uczestnikom Konkursu.
Laureaci Konkursu i delegacja naszej szkoły, wzięli udział
w uroczystościach patriotycznych, które odbyły się
11 listopada 2018 roku.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu, aby te Święta upłynęły w spokojnej
i rodzinnej atmosferze, pełnej ciepła, zrozumienia oraz
radości, aby dodały sił. Niech Święta będą pełne symboli
i tradycji, abyśmy mogli poczuć zapach choinki
i wspólnie z najbliższymi zaśpiewać kolędy. Życzymy
wszystkiego dobrego w zbliżającym się Nowym Roku,
aby dał on szansę zrealizowania planów osobistych
i zawodowych, aby był lepszy i dostatniejszy od
obecnego.
Stefania Ziętara

P r z y c h o d n i a Me d y c y n y R o d z i n n e j w I n o w ł o d z u
Drodzy mieszkańcy Gminy Inowłódz, Szanowni Państwo.
Z zadowoleniem informujemy, że w trosce o zdrowie
naszych mieszkańców udało nam się reaktywować
Przychodnię Medycyny Rodzinnej w Inowłodzu
z siedzibą przy ul. Tuwima 4. Zadania tego podjęli się
Panowie
Mariusz Kuśmierski i Michał Szymański
prowadzący Przychodnię Rodzinną ‐ Spółka Jawna
w Petrykozach. Na uwagę zasługuje fakt, że nowa
przychodnia już po krótkim okresie swojego istnienia
oferuje znacznie szerszy wachlarz świadczeń
zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
w stosunku do poprzedniej placówki. Do Państwa
dyspozycji są lekarze medycyny rodzinnej Podstawowej
Opieki Zdrowotnej: dr nauk medycznych Anna Dębiec –
specjalista pediatra, lek. med. Elżbieta Wołyniec –
lekarz chorób wewnętrznych, lek. med. Mikołaj Hanc –
specjalista kardiolog, lek. med. Sławomir Mrozowski –
lekarz rodzinny, specjalista ginekolog–położnik.
Przychodnia oferuje: podstawową opiekę lekarską
w zakresie medycyny rodzinnej: „od noworodka do
seniora rodziny”, opiekę pielęgniarki środowiskowo‐
rodzinnej, opiekę położnej środowiskowo‐rodzinnej,
wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek środowiskowo‐
rodzinnych oraz położnych, badania laboratoryjne, EKG
i diagnostykę obrazową (RTG, USG), spirometrię, usługi

www.inowlodz.pl

w gabinecie zabiegowym, szczepienia obowiązkowe
i zalecane dla dzieci i dorosłych. W najbliższym czasie
uruchomiony
zostanie
na
nowo
gabinet
stomatologiczny. Biorąc pod uwagę wnioski płynące ze
środowiska seniorów oraz potrzeby w tym zakresie
planujmy uruchomienie świadczeń rehabilitacyjnych.
Przychodnia czynna jest codziennie (od poniedziałku do
piątku) w godzinach od 8:00 do 18:00. Po godzinach
pracy przychodni oraz w soboty, niedziele i święta,
bezpłatne
usługi
świadczy
Szpital
Rejonowy
w Tomaszowie Mazowieckim.
Zachęcamy do
korzystania z usług inowłodzkiej przychodni. Złóż
deklarację przystąpienia do przychodni już dziś! – druk
do pobrania w Przychodni.
Elżbieta Kośka

7

KULTURA

S t o k wi a t ó w n a s t o l a t N i e p o d l e gł o ś c i
Wystawa pt. „Sto kwiatów na sto lat
Niepodległości” odbywała się od 12 października
gościła w murach zamkowych w ramach
długoletniej współpracy Stowarzyszenia Ama‐
torów Plastyków z Tomaszowa Mazowieckiego oraz
Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu. To już XIII
takie spotkanie i jak zwykle nie brakowało w nim chwil
wzruszeń. O oprawę artystyczną i przebieg wydarzenia
zadbał pan Lech Kozdrój – wiceprezes stowarzyszenia,
prezentując uczestnikom wernisażu własną inter‐
pretację fortepianową m.in. utworów powstałych
w czasie walk o niepodległość Polski. Wielkie wrażenie
na zebranych wywarł występ solowy muzyki gitarowej
Michała Urbańskiego – ucznia Państwowej Szkoły
Muzycznej w Tomaszowie Mazowieckim. Bez wątpienia
jest to talent wielkiego kalibru, kto nie był i nie słyszał
niech żałuje. Tyle z muzyki. Piękną interpretacją słowa artystycznej wszyscy przystąpili do podziwiania
pisanego uraczyły nas panie Barbara Skawińska wystawy. Przy pięknych wizerunkach kwiatów i słodkim
i Elżbieta Ołubek – słuchaczki Tomaszowskiego poczęstunku czas mijał niezwykle przyjemnie.
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niejednemu w tym
Tekst/foto: K. Padar
momencie zakręciła się łezka w oku. Po części

P o d s u m o wa n i e D o ż y n e k P r e z y d e n c k i c h
24 października 2018 r. w Warszawie odbyło się podsumowanie Dożynek Prezydenckich w Spale. Do
Pałacu Prezydenckiego przybyli przedstawiciele
instytucji i organizacji biorących czynny udział
w przygotowaniu prezydenckiego święta plonów, które
odbyło się 15‐16 września br. W uroczystości
uczestniczyła również delegacja Gminy Inowłódz.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz
z Małżonką podziękowali organizatorom i współ‐
organizatorom Dożynek za zaangażowanie i ciężką
pracę, wręczyli również pamiątkowe podziękowania.
Tekst/foto: A. Ciołak

D z i e ń W s z y s t k i c h Ś wi ę t y c h w G m i n i e I n o wł ó d z
Wszystkich Świętych to wyjątkowy dzień, w którym
w szczególny sposób wspominamy osoby zmarłe.
W Gminie Inowłódz pamiętaliśmy również o tych, którzy
oddali swoje życie w walce za ojczyznę. W związku z tym
delegacja dzieci i nauczycieli z Publicznej Szkoły
Podstaowej w Inowłodzu wraz z Panem Janem Żerkiem
Sekretarzem Gminy Inowłódz udała się do miejsc
pamięci. Na cmentarzu parafialnym, i w "Molkowym
Rowie" złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach
poległych.
Tekst/foto: E. Karwat

G MI N N Y K O N K U R S P I E Ś N I P A T R I O T Y C ZN E J " ZA Ś P I E W A J D L A N I E P O D L E G Ł E J "
6 listopada 2018 r. w Zamku Kazimierza Wielkiego odbył
się Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej pt. „Zaśpiewaj
dla Niepodległej” organizowany w ramach Gminnych
Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Organizatorem konkursu było Gminne
Centrum Kultury w Inowłodzu oraz UrzGmina Inowłódz.
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Inowłódz
Pan Bogdan Kącki. Celem konkursu było umożliwienie
dzieciom i młodzieży z terenu gminy Inowłódz
prezentacji umiejętności wokalnych, wspieranie
wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez
formy aktywności artystycznej, pamięć o wydarzeniach,
które zmieniły losy naszej Ojczyzny.
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Uczestnicy konkursu wystąpili w kategoriach
wiekowych: przedszkole i klasy I‐II, klasy III‐IV, klasy V‐
VI, Klasy VII‐VIII i Gimnazjum. Wykonawców oceniała
Komisja Konkursowa w składzie: Pani Dorota Habiera‐
Czaplińska, Pani Elżbieta Mormus, Pan Roman
Rodakowski.
Nagrody Gran Prix otrzymali: Zofia Ryś, Hubert Janecki, Zwycięzcy konkursu zaprezentowali się na koncercie
Marysia Guźniczak, Kuba Chudy, Sandra Kwiatek, laureatów 11 listopada 2018 r. podczas Gminnych
wyróżnieni zostali: Lena Gruszczyńska, Kornel Drużdż, Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Julia Pasińska, Filip Owczarek, Małgorzata Ryś, grupa
Tekst/foto: E. Karwat
dzieci z kl. I Szkoły Podstawowej w Inowłodzu oraz
grupa chłopców ze Szkoły Podstawowej w Brzustowie.

P i e r n i k o we wa r s z t a t y w G C K
Święta coraz bliżej, dlatego też 30 listopada 2018 r. Upieczone piernikowe ciasteczka każdy z wielkim
w Gminnym Centrum Kultury w Inowłodzu zostały zaangażowaniem ozdabiał lukrem, a także kolorowymi
posypkami. Na zakończenie warsztatów każde dziecko
przeprowadzone warsztaty pieczenia pierniczków.
otrzymało przepis na pierniczki jako zachętę do
wspólnego pieczenia w rodzinnym gronie. Warsztaty

Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom tradycji oraz
historii związanej z pieczeniem świątecznych pierników.
Każde dziecko dostało kawałek ciasta, które zgodnie
z tradycją zostało wcześniej przygotowane. Dzieci organizowane w ramach projektu "Czar świąt Bożego
z zapałem rozwałkowywały ciasto piernikowe Narodzenia" dofinansowane sostały ze środków GKRPA.
i wykrawały foremkami przeróżne kształty. Układały
Tekst: M. Gadomska/ foto: A. Ciołak
swoje ciasteczka na blachach i wkładały do upieczenia
w piekarniku. Gdy pierniki się piekły był czas na zabawę.

I d ą ś wi ę t a !
Obecnie, najczęściej, życzenia świąteczne przesyłamy za
pomocą SMS‐ów. Czy nie więcej uroku miały kartki
świąteczne? Dnia 5 grudnia 2018 roku, w Gminnym
Centrum Kultury w Inowłodzu, odbyły się Warsztaty
Bożonarodzeniowe „Kartka świąteczna” dla wszystkich
chętnych.
Własnoręcznie zrobiona kartka to miły upominek
i piękna tradycja. Wysyłając kartkę świąteczną
pokażemy, jak ważni są dla nas bliscy w te
najpiękniejsze święta w roku.
Zajęcia, miały na celu pobudzenie dziecięcej
kreatywności i wyrobienie umiejętności manualnych
najmłodszych uczestników. Wszystkie prace były
wykonane w sposób interesujący i unikatowy.
Warsztaty organizowane były w ramach projektu „Czar
Świąt Bożego Narodzenia” dofinansowanego ze
środków GKRPA.
Tekst/foto: M. Gadomska

www.inowlodz.pl

9
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100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
1 0 0 l a t N i e p o d l e gł e j
stajnia‐ „Koniczynka” z Poświętnego oraz stajnia
„Gracjana” z Zakościela, reprezentującymi Stowarzy‐
szenie Spalski Hubertus Jeździecki, udali się ulicami
Inowłodza do parku z „pamiątkową płytą” poświęconą
rozstrzelanym mieszkańcom Inowłodza, gdzie Chór
Gminy Inowłódz wraz z uczestnikami uroczystości
odśpiewał Hymn Narodowy.

W Gminie Inowłódz uroczystości 100 Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się
o godz. 09.00, mszą świętą w kościele p.w. św. Michała
Archanioła w Inowłodzu. Na zaproszenie Wójta Gminy
Inowłódz przybyły delegacje radnych, sołtysów,
przedstawiciele OSP, stowarzyszeń, szkół, pracownicy

Przemówienie okolicznościowe wystąpił Wójt Gminy
Inowłódz Pan Bogdan Kącki, nawiązując do niezwykle
ważnych wydarzeń w dziejach naszego kraju.
Podziękował za liczne przybycie i uczczenie pamięci,
o tych którzy zginęli w walce za ojczyznę. Po
wystąpieniu Wójta Gminy Inowłódz delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze. Podczas uroczystości wartę
honorową pełnili harcerze Hufca ZHP Inowłódz.
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się do
Sali OSP w Inowłodzu na program artystyczny.

kultury i urzędu gminy, reprezentacje instytucji
współpracujących z samorządem, harcerze, uczniowie
oraz mieszkańcy. Po mszy świętej wszyscy zgromadzeni,
na czele z pocztami sztandarowymi oraz jeźdźcami
konnymi: Stajnia – „Końska Zagroda” w Królowej Woli
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100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Pana Zbigniewa Kosylaka we wspaniałym koncercie
pieśni patriotycznej. Na scenie zaprezentowali się
również
laureaci
Gminnego
Konkursu
Pieśni
Patriotycznej pt. „Zaśpiewaj dla Niepodległej”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Burzustowie
zatańczyli Poloneza a młodzi artyści ze Szkoły
Podstawowej im. Juliana Tuwima i Gimnazjum
w Inowłodzu poprzez wiersze, pieśni i opowiadania
stworzyli niepowtarzalny klimat historii Polski, sprzed
100 lat. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem
i profesjonalizmem przygotowali przedstawienie, które
koordynowali: Pani Barbara Dziubałtowska‐Chachuła
i Pan Roman Rodakowski. O godzinie 12:00 wszyscy
uczestnicy obchodów Święta Niepodległości po raz
kolejny odśpiewali Hymn Polski. Po hymnie na scenie
zaprezentował się zespół Cekinki pod kierownictwem

Obchody Święta Niepodległości były nie tylko chwilą
powagi i zadumy, ale także radości z faktu, że żyjemy
w wolnej i niepodległej Polsce. Wójt Gminy Inowłódz
składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy
uczestniczyli w tak ważnym dla Polski święcie ‐ 100
Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Tekst/Foto: Emilia Karwat
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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 . 4
Zbliża się ku końcowi rok 2018, w którym
obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz lokalny Jubileusz
100‐lecia OSP Królowa Wola. Z okazji
obchodzonych rocznic przez cały rok
prezentujemy na łamach biuletynu historię wsi Królowa
Wola oraz samej jednostki OSP. Kolejny rok będzie dla
Królowej Woli również wyjątkowy z powodu rocznicy
90‐lecia istnienia Domu Ludowego. Za początek jego
funkcjonowania uznaje się rok 1929, który został
upamiętniony na froncie budynku. Choć uroczystość
jego poświęcenia odbyła się w 1932 roku to budynek
został wzniesiony już pod koniec lat 20‐tych XX w. i od
1929 roku służył mieszkańcom Królowej Woli
i okolicznych wsi. Historię tego niezwykłego obiektu
postaramy się przybliżyć w kolejnym numerze biuletynu
a w obecnym numerze przedstawiamy dzieje wsi i jej
mieszkańców podczas II wojny światowej.
DZIEJE KRÓLOWEJ WOLI
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września 1939 roku miał być dla mieszkańców wsi
dniem świątecznym i wyjątkowym. W tym dniu miało
się odbyć uroczyste oddanie do użytku nowych
budynków oświatowych, które podobnie jak Dom
Ludowy powstały przy znaczącym wsparciu Prezydenta
RP prof. Ignacego Mościckiego.
W wydarzeniu miał uczestniczyć sam Pan Prezydent,
który w tym czasie przebywał w spalskiej rezydencji.
Pierwszy dzwonek jednak nie zdążył już zabrzmieć.
Wybuchła wojna.
W czasie najazdu wrześniowego w 1939 roku przez
Królową Wolę przetaczały się kolumny wojsk
niemieckich. Pierwsze oddziały nieprzyjaciela wkroczyły
do Królowej Woli 8 września w Święto Matki Bożej
Siewnej. Mieszkańcy obawiając się wroga pospiesznie
ukrywali swój majątek m.in. zakopując domowe kuferki
zapełnione cenniejszymi przedmiotami oraz zapasami
żywności. Część mieszkańców postanowiło opuścić
swoje domostwa i uciec w stronę Wielkiej Woli i Gliny.
W czasie pierwszych dni działań wojennych od
nieprzyjacielskich bomb zapalających spłonęła osada
Inowłódz i wiele zabudowań m.in. w Królowej Woli.
Wiele tutejszych wiosek uległo także zniszczeniu nie
w wyniku działań frontowych, lecz wskutek umyślnych
działań sfanatyzowanych żołnierzy Wehrmachtu
i Waffen‐SS. Po przejściu pierwszego frontu mieszkańcy
Królowej Woli wrócili do swoich domostw.
Kampanię wrześniową przetrwały bez uszczerbku
reprezentacyjne budynki wsi a mianowicie Dom Ludowy
i budynki szkolne, które jednakże w niedługim czasie
zostały przejęte przez Niemców. W Domu Ludowym
zakwaterowała się niemiecka Straż Leśna ‐ Forstschutz,
demolując przeznaczone do innych celów wnętrza.
Budynki szkolne przejął zaś Wermacht.
Stacjonujący we wsi okupanci co jakiś czas
przeprowadzali tzw. łapanki. Wchodzili do każdego
gospodarstwa i wyciągali z domów wszystkie młode,
zdolne do pracy osoby. Ofiary prowadzono do Domu
Ludowego, gdzie poddawano przesłuchaniu, wypytując
przede wszystkim o miejsce pracy. Jeśli ktoś udowodnił,
że pracował dla Niemców np. w przejętym przez
okupanta tartaku w Konewce czy w dowództwie
w Spale był zwalniany. Cześć pozostałych osób
spełniających
ustalone
warunki
zatrzymywano
i przewożono do Urzędu Pracy w Tomaszowie
Mazowieckim. Stamtąd wysyłano ich do Niemiec na
roboty przymusowe. Jedną z takich osób skierowanych
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do przymusowej pracy w Niemczech był Jan Bujnowski
‐ członek drużyny strażackiej, aresztowany i zesłany na
roboty w 1942 roku. Przebywał w mieście Darmstadt.
Po zakończeniu wojny, na początku 1946 roku, trafił do
Polskiej Kompani Wartowniczej – jednostki wojskowej
przy
amerykańskich
wojskach
okupacyjnych
w Niemczech, która powstała w maju 1945 roku.
Polskie
wartownicze były formowane z byłych,
przetrzymywanych
w
czasie
wojny
więźniów, przymusowych robotników wywiezionych do
III Rzeszy oraz z uciekinierów z Polski Ludowej przed
rządami komunistów. Jan Bujnowski służył w Polskiej
Kompani Wartowniczej Nr 1 w Mannheim. Ukończył
kurs kierowców samochodowych w Polskiej Szkole
Kierowców Samochodowych przy 7‐mej Armii
Amerykańskiej. Do Polski powrócił pod koniec lat 40‐
tych.
Wiele z zesłanych na roboty
przymusowe osób nie miało
tyle szczęścia co Pan Jan i nie
wróciło do domów po
skończonej wojnie – niektórzy
nie
wytrzymali
trudnych
warunków życia i niewolniczej
pracy w Niemczech, a część
zginęła
w
czasie
bombardowań. Mieszkańcy,
którym udało się uniknąć
zesłania na roboty nie zaznali
jednak spokoju. Znaczna grupa
werbowana była np. do
kopania okopów. Ślady po
Jan Bujnowski
nich do dziś możemy napotkać
wojenny robotnik
w lasach otaczających Królową
przymusowy
Wolę. Chłopi z Królowej Woli
w Niemczech
byli angażowani również do
tzw. „podwodów”. Kilkanaście furmanek z Królowej
Woli wyznaczonych było w grudniu 1940 roku m.in. do
transportu inowłodzkich Żydów do utworzonego
w Tomaszowie Mazowieckim getta. Do pracy były
angażowane również dzieci, które m.in. porządkowały
cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej. Życie
mieszkańców wsi w okresie wojny było bardzo trudne.
Okupanci niemieccy kontrolowali praktycznie każdą
dziedzinę życia. Wprowadzone były np. ograniczenia
w przerobie własnego zboża na mąkę. Obowiązywała
tutaj tzw. Karta przemiałowa, która określała jaką ilość
produktów rolnych i w jakim miejscu można było
przerobić. Prawo do przemiału tracił ten, który
w oznaczonym okresie czasu nie dostarczył zboża do
wskazanego młyna.
Niemcy ograniczyli również możliwość nauki szkolnej.
Mieszkańcy jednakże narażając swoje życie organizowali
tajne nauczanie w wiejskich chałupach.
Tuż po rozpoczęciu II wojny światowej zaczęło
kształtować się podziemie, którego celem była walka
z okupantem. Władze Polski Podziemnej wzorując się na
przedwojennym podziale administracyjnym podzieliły
kraj na:
Obszary (liczące kilka Okręgów),
Okręgi (pokrywające się z terenem przedwojennych
województw),
Inspektoraty (obejmujące teren 2‐4 przedwojennych
powiatów),
Obwody (do 5 w Inspektoracie – zbliżone do
przedwojennych powiatów),
Rejony (4‐8 w Obwodzie),
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Karta przemiałowa
jednego z mieszkańców Królowej Woli
Placówki (obejmujące od 1 do kilku wsi w Rejonie).
Królowa
Wola
podlegała
Rejonowi
„Spała”,
wchodzącego w skład Obwodu „Rawa Mazowiecka”.
Wśród ludzi, którzy działali w podziemiu w Rejonie
„Spała” były również osoby związane z Królową Wolą,
a wśród nich m.in.: Leśniczy ppor. „Stasia” (Antoni
Gabrysiewicz), pierwszy komendant Rejonu „Spała”,
aresztowany 28 lipca 1942 roku i zamordowany 24
lutego 1943 roku w Oświęcimiu – mieszkaniec Królowej
Woli oraz pchor. Wiktor Stępniewicz – kierownik szkoły
w Królowej Woli, aresztowany i zamordowany w 1942
roku w Oświęcimiu. Wspomnianego 28 lipca 1942 roku
Niemcy aresztowali również innych członków
konspiracji: doktora Jana Banaszkiewicza wraz z żoną
Cecylią (byli oni właścicielami posiadłości z willą
w pobliskim Teofilowie); Józefa Kowalskiego –
ówczesnego wójta gminy Inowłódz, dowódcę Oddziału
Przysposobienia Wojskowego zwanego „Krakusami”
działającego przy Domu Ludowym w latach 30‐tych,

Tablica upamiętniająca Józefa Kowalskiego
– ostatniego przedwojennego Wójta Gminy Inowłódz
Antoniego Kowalskiego – przedwojennego członka
orkiestry strażackiej z Królowej Woli; gajowego
Antoniego Szwedę wraz z synami. Bracia Józef i Antoni
Kowalscy byli do kwietnia 1943 roku więźniami
Auschwitz, następnie zostali osadzeni w Neuengamme
koło Hamburga. Józef zginął 3 maja 1945 roku podczas
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bombardowania statku „Cap Arkona”, którym
ewakuowano więźniów z Niemiec do Szwecji.
Tablica
upamiętniająca
Wójta
Józefa
Kowalskiego znajduje się na grobowcu Rodziny
Kowalskich na inowłodzkim cmentarzu.
Antoni Kowalski pod koniec wojny został
pomyślnie ewakuowany do Szwecji z której
w 1947 roku powrócił do kraju. Gajowy Antoni Szweda
został zamordowany w czasie śledztwa w Tomaszowie
Mazowieckim, a jego synowie straceni w więzieniu
w Piotrkowie Trybunalskim. Aresztowanie 28 lipca 1942
roku nie było jedynym jakie przeprowadzono
w Królowej Woli i okolicy. Kolejne miało miejsce na
początku 1943 roku, podczas którego aresztowano
Józefa
Składowskiego,
Stanisława
Ośnieckiego,
Bolesława Adamca i Władysława Kupisa. Wszyscy 18
marca zostali osadzeni w KL Auschwiz. Stanisław
Ośniecki i Władysław Kupis w tym samym roku zostali
przeniesieni do KL Mauthausen, a Józef Składowski do
KL Buchenwald. Cała trójka przeżyła i została wyzwolona
z obozów. Natomiast Bolesław Adamiec zginął
w Oświęcimiu 22 września 1943 roku. Mieszkańców
Królowej Woli dotknął również terror sowiecki. Jego
ofiarami zostali urodzeni w Królowej Woli bracia
Wawrzyniec i Walenty Kamińscy. Wawrzyniec był
nauczycielem na Kresach i inspektorem szkolnym
w Kosowie Poleskim. Został aresztowany przez NKWD
24 listopada 1939 roku w swoim domu w Kosowie
i osadzony w więzieniu w Kosowie, skąd został
wywieziony 12 maja 1940 roku. Dalsze losy Wawrzyńca
Kamińskiego nie są znane. Walenty również był
nauczycielem na Kresach. Pełnił funkcję kierownika
szkoły we wsi Kobylja. W sierpniu 1939 roku, w obliczu
zagrażającej wojny, został zmobilizowany i otrzymał
przydział do Korpusu Ochrony Pogranicza. Walczył
w kampanii wrześniowej, do radzieckiej niewoli trafił
w rejonie Żółkwi. Uwięziono go jak wielu innych
oficerów i cywilnych inteligentów w obozie NKWD
w Starobielsku. Jeńców ze Starobielska, w tym
Walentego Kamińskiego, zamordowano w Charkowie,
a pogrzebano w Piatichatkach.
W czasie II wojny światowej dochodziło w okolicach
Królowej Woli do zbiorowych straceń. Jedno z nich
miało miejsce 9 lutego 1944 roku w pobliskim
Inowłodzu, podczas którego rozstrzelano 30 osób.
Wśród nich był Stanisław Kozłowski mąż pochodzącej
z Królowej Woli Hanny Iskierka. Hanna wraz z dwójką
swoich dzieci również została ofiarą wojennej
zawieruchy – zginęli podczas jednego z bombardowań
Inowłodza. W styczniu 1945 roku podczas tzw.
wyzwolenia dochodziło do wielu potyczek pomiędzy
wycofującymi
się
wojskami
niemieckimi
a wkraczającymi żołnierzami Armii Czerwonej. Do jednej
z takich potyczek doszło w Królowej Woli w dzielnicy
Kolonijka nieopodal stojącego tu niegdyś wiatraka. W
wyniku starcia wrogich wojsk zostało zastrzelonych
5 żołnierzy niemieckich, których pochowano
w przebiegającym obok okopie. 12 sierpnia 2010 roku
na zlecenie niemieckiej fundacji „Pamięć” dokonano ich
ekshumacji i szczątki przeniesiono na jeden ze
zbiorowych cmentarzy urządzanych przez Niemców.
PS. Osoby chcące się podzielić materiałami dotyczącymi
Królowej Woli proszę o kontakt: mail:
krolowa_wola@interia.pl, fb: Królowa Wola,
tel: 695 702 556
Tomasz Iskierka
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B o h a t e r z I n o wł o d z a
Przedrzymirskiego – Krukowicza.
W dniu imienin świętej Brygidy, 8
Pułkiem od 26 sierpnia dowodził ppłk
października, roku pańskiego
Marian Skrzynecki, dotychczasowy za‐
1910
przyszedł
na
świat
stępca dowódcy. Wcześniejszy dowód‐
w Inowłodzu Józef Pruski.
ca, którym był płk Leonard Łodzia
Pochodził ze zubożałej rodziny
Michalski, odszedł na stanowisko za‐
szlacheckiej herbu Prus II, która po wielu
stępcy 10 Brygady Kawalerii, słynnego
perturbacjach i wędrówkach, w pewnym
później płk dypl./gen. bryg. Stanisława
momencie znalazła swoje miejsce na
Maczka.
ziemi właśnie w Inowłodzu, a ściślej
Plut. Pruski przeszedł ze swoim pułkiem
w punkcie zbiegu trzech wielkich dzielnic
cały szlak bojowy, wyróżniając się we
I Rzeczpospolitej, to jest Wielkopolski,
wszystkich bitwach i potyczkach. Za
w skład której wchodziła Ziemia Łęczycka,
szczególne męstwo w ostatniej bitwie
Mazowsza z Województwem Rawskim
stoczonej przez pułk pod Suchowolą,
i Małopolski, której częścią było Woje‐
został przedstawiony do odznaczenia
wództwo Sandomierskie.
Krzyżem Srebrnym Orderu Woj‐skowego
Rodzina Pruskich żyła biednie, jak zresztą
Virtuti Militari, jednakże otrzymał to
wszyscy mieszkańcy Inowłodza, ale
odznaczenie dopiero w 1990 r., po
bogobojnie, bo inaczej się nie dało, mając
Plut. Józef Pruski
odtworzeniu dokumentacji i odnalezie‐
pod bokiem kościół i plebanię. Los ob‐
niu wniosku.
darzył rodziców Józefa jeszcze dwojgiem w Mińsku Mazowieckim
dzieci, tak więc było kogo wykarmić. W chwili Po zakończeniu wojny obronnej i rozwiązaniu pułku
w rodzinne strony dowiedział
odzyskania niepodległości Józef miał 8 lat, uczył się Pruski i po powrocie
w miejscowej szkole powszechnej. Jednakże ambicje się, że w lasach spalskich istnieje i działa oddział
rodziców były większe i podjęli decyzję wysłania go na kawalerii, dowodzony przez tajemniczego majora
naukę do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie powstało „Hubalę”, wspomaganego zresztą przez miejscową lud‐
Seminarium Nauczycielskie. Dawało ono nie tylko ność i przyjmującego do oddziału nowych ludzi. Pruski
maturę, ale również szansę stabilizacji, bo dla nauczy‐ zameldował się u „Hubali”, wprowadzony tam przez
cieli zawsze była praca, do tego na państwowej znajomego sobie leśniczego z Dęby – Wróblewskiego.
posadzie. Jednakże warunki materialne rodziny nie poz‐ Jako kawalerzysta i podoficer zawodowy zostaje bez
woliły Józefowi na ukończenie szkoły. Brakło pieniędzy problemu przyjęty do oddziału. Jest u „Hubali” do
na opłacenie czesnego, stancji i na jedzenie. Musiał końca, aż do rozwiązania oddziału w czerwcu 1940 roku.
zrezygnować z nauki, jednakże zaliczono mu 3 klasy Następnie, w wyniku kilku zbiegów okoliczności
gimnazjum, co było równoznaczne z tzw. „małą zaangażował się w działalność konspiracyjną, pełniąc
maturą”. Kiedy ukończył 18 lat, powołany został do z powodzeniem rolę kuriera ZWZ – AK i szkoleniowca
odbycia zasadniczej służby wojskowej. Trafił do w okolicach Skierniewic. Po przejściu frontu w styczniu
kawalerii, do elitarnego 7 Pułku Ułanów Lubelskich, 1945 r zgłasza się do LWP i zostaje skierowany do
utworzonego na bazie 1 Pułku Szwoleżerów Marszałka Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej w Modlinie, utwo‐
Józefa Piłsudskiego. Pułk stał garnizonem w Mińsku rzonej na bazie przedwojennego Centrum Broni Pan‐
Mazowieckim. Jako jeden z nielicznych pułków kawalerii cernej. Szkołę kończy z wyróżnieniem, jednakże już po
II Rzeczpospolitej był odznaczony Krzyżem Srebrnym Or‐ zakończeniu działań wojennych. Po przesłużeniu około
deru Wojskowego Virtuti Militari i na sztandarze nosił roku w LWP zostaje zdemobilizowany, kiedy wychodzi
wstęgi w barwach tego Orderu. Order został nadany za na jaw jego działalność konspiracyjna w „reakcyjnej”,
wyjątkowe i zbiorowe męstwo w wojnie polsko jak to wówczas określano, Armii Krajowej. Wyjeżdża na
bolszewickiej. Służyć w takim pułku było szczególnym Ziemie Odzyskane, skąd wraca do Skierniewic, z którymi
zaszczytem. Józef Pruski wyróżniający się spośród in‐ wiąże się już do końca życia. Uzupełnia wykształcenie
nych ułanów wykształceniem i inteligencją, po okresie cywilne, aktywnie angażuje się w działalność społeczną.
rekruckim skierowany został do pułkowej szkoły Działalność ta zostaje uhonorowana przez władze
podoficerskiej, zaś po upływie okresu zasadniczej służby nadaniem mu Orderu Odrodzenia Polski. Działa też ak‐
wojskowej złożył podanie o pozostawienie go w pułku tywnie w środowisku Hubalczyków, często odwiedzając
w charakterze – najpierw podoficera nadterminowego, miejsce śmierci swojego dowódcy.
a następnie zawodowego. Dowódca pułku, bazując na Umiera w Skierniewicach w 1991 r i tam spoczywa na
doskonałej opinii, jaką wystawił Józefowi dowódca miejscowym cmentarzu..
Józef Pruski całym swoim pracowitym życiem zaświad‐
szwadronu, zaopiniował podanie pozytywnie.
W 1931 r Józef Pruski został skierowany do dywizyjnej czył, że jest typowym przedstawicielem swojego
szkoły podoficerskiej dla podoficerów zawodowych pokolenia, gotowym oddać życie za to, co najcenniejsze
kawalerii w Ostrołęce (Dywizja Kawalerii nr 2, dowódca – Polskę. Udowodnił to zarówno w kampanii
gen. bryg, dr Bolesław Wieniawa Długoszowski). wrześniowej, później u Hubala, a także w konspiracji.
Ukończył ją z wyróżnieniem, jako specjalista od broni Udowodnił też, że potrafi dla tejże samej Polski uczciwie
i z zaangażowaniem pracować. Był prawdziwym, a nie
maszynowej.
Mobilizacja alarmowa Pułku zaczęła się dnia 24 sierpnia, papierowym Patriotą, przez duże „P”.
zaś 30 tegoż miesiąca pułk był już w pełnej gotowości W naszym – członków Towarzystwa Fortyfikacyjnego
bojowej. Wszedł – wraz z 1 Pułkiem Szwoleżerów, 11 „LINIA PILICY” w Inowłodzu, przekonaniu, zasługuje, jak
Pułkiem Ułanów Legionowych, 11 Dywizjonem Pan‐ mało kto, na osobne miejsce w utworzonej przez nas na
cernym oraz 3 Batalionem Strzelców w skład inowłodzkim zamku placówce muzealnej.
Mazowieckiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez płk Cześć jego pamięci.
dypl. Jana Karcza. Brygada była przydzielona do Armii
Marcin Szymański
„Modlin”, dowodzonej przez gen. bryg. Emila
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I n o w ł o d z k i e k o ł o ZD R 3 +
Ostatnie dwa miesiące to gorący okres w naszym
inowłodzkim kole Związku Dużych Rodzin 3 plus. Dzięki
uzyskanym grantom z Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, którego operatorem był Związek

Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki, zreali‐
zowaliśmy następujące projekty: Klub Mamy i Dziecka
„Niespodzianka” (4 600 zł.) , Inowłodzka Strefa Rodziny
3+ ( 2 415 zł.) oraz Pomysłowo (5 000 zł). W naszych
działaniach stawialiśmy na aktywne i ciekawe spędzanie
czasu wolnego z rodziną. Rodzice i dzieci mogli spotkać
się na zajęciach w Klubie w OSP w Inowłodzu, gdzie
odbyły się warsztaty artystyczne i plastyczne
pt. "Czytamy bajkę, robimy ilustrację", "Robimy pacynki,
i kukiełki do teatrzyku". W Klubie odbywały się także
imprezy urodzinowe małych klubowiczów, zawitał tam
również Mikołaj z prezentami. Bardziej aktywni miesz‐
kańcy gminy mogli skorzystać z zajęć zumby w Królowej
Woli oraz wziąć udział w rajdzie rowerowym. Młodzież

i rodzice brali udział w warsz‐tatach majsterkowania,
robótek ręcznych i zajęciach artystycznych z ceramiki.
Mieliśmy także okazję odstresować się na warsztatach
relaksacyjnych w Zakościelu. Na zakończenie,
w andrzejkowym klimacie bawiliśmy się na dyskotece na
podsumowaniu projektu w Domu Ludowym w Królowej
Woli.
Członkowie koła brali także udział w warsztatach
edukacyjnych organizowanych przez ościenne koła

ZDR3+ , min. w szkoleniach pt. Animacja społeczności
lokalnej, Komunikacja w rodzinie, Skuteczna promocja
i marketing internetowy, Płeć i rola w rodzinie.
Przed nami jeszcze świąteczne warsztaty ozdób
choinkowych, stroików oraz kartek świątecznych a także

warsztaty z makijażu świąteczno‐noworocznego, które
poprowadzi Pani Anna Bednarczyk.
Wszystkich zainteresowanych działa‐niami naszego Koła
zapra‐szamy do udziału w naszych przedsięwzięciach, o
szczegółach piszemy na naszej stronie na FB .
Przewodnicząca Koła
Magdalena Moruś

Dzi eń S en i o ra
kulturalnie i aktywnie” sfinansowanego ze środków
Wojewody Łódzkiego.
Projekt realizowano od 1 sierpnia 2018r., w ramach
projektu odbyły się: wyjazd do Uniejowa, podczas
którego uczestnicy wzięli udział w warsztatach „Każde
miejsce opowiada swoją historię”, skorzystali z basenów
termalnych, odbyły się dwa wyjazdy do Łódzkiego
teatru, poznano kulisy Teatru Wielkiego, uczestnicy
skorzystali z gimnastyki w wodzie i komory solnej od 5.
XI do 30. XI, uczestniczono w warsztatach artystycznych,
‐ zwiedzano łódzkie zabytki
„Dzień Seniora” otrzymał wsparcie Wójta Gminy
24 listopada 2018r. Koło Powiatowe Stowarzyszenie Inowłódz z środków GKRPA i Powiatowego Banku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Inowłodzu Spółdzielczego.
świętowało zakończenie projektu pt. „Seniorzy
Tekst: B. Opacka
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Szanowni Państwo
Organizowana od wielu lat Gminna wigilia dla Seniorów ma na celu spotkanie się przy wigilijnej wieczerzy
w gronie seniorów ludzi starszych z terenu naszej gminy. Przełamanie się opłatkiem, wzajemne życzenia,
wspólny śpiew kolęd, tworzą szczególny klimat w oczekiwaniu na światełko betlejemskie. Dlatego władze
samorządowe gminy przywiązują do tego wydarzenia szczególną wagę. Nie określamy sztywnych
kryteriów dla osób zaproszonych. Pozostawiliśmy to ocenie sołtysów i rad sołeckich, albowiem to oni
najlepiej znają sytuację swoich mieszkańców.
Radosnego przeżywania wieczerzy wigilijnej życzy:
Wójt Gminy Inowłódz
Bogdan Kącki

„S ą s i a d S ą s i a d o w i ” z s e r c a d l a d r u g i e g o c z ł o w i e k a .
W niedzielę 2 grudnia w Inowłodzu odbyły
się wydarzenia charytatywne pod hasłem
„Sąsiad Sąsiadowi”, podczas których były
zbierane pieniądze na pomoc w leczeniu
i rehabilitacji mieszkanki naszej gminy,
która w tragicznym wypadku straciła
męża
i
sama
uległa
ciężkiemu
obrażeniom.
Wieść o całej akcji pomocy bardzo szybko
rozniosła się wśród mieszkańców Gminy
Inowłódz i okolic. Wszyscy bardzo chętnie
przyłączyli do pomocy fundując nagrody
do konkursu. Od rana na hali Publicznego
Gimnazjum w Inowłodzu trwał Halowy
Turniej Piłkarski zorganizowany przez IKS
Inowłódz, który zebrał uwaga! 1078,57
złotych! Brawo panowie!
O godzinie 14 w klubie „Tłoka” rozpoczęła się biesiada,
gdzie można było spróbować przepysznych ciast i innych
potraw przygotowanych przez dobrych ludzi.
Na scenie wystąpili zespół pathMAN z Markiem
Leszczyńskim, Piotrem Koleckim i Mr X, których muzyka
przeniosła nas w inny klimat.

Między występami odbywały się
liczne licytacje oraz losowania
ciekawych nagród.
Ostatnim punktem imprezy był
wyczekiwany
przez
wszystkich
koncert Agnieszki Dębowskiej znanej
z progra‐mu The Voice of Poland,
która zachwyciła wszystkich mocnym
charakterystycznym gło‐sem.
Impreza chyba zaskoczyła wszystkich
i mało kto się spodziewał takiego
odzewu i ilości ludzi, którzy przybyli
do TŁOKI, żeby wspomóc Oktawię,
która z dnia na dzień odzyskuje siły
i wraca powoli do zdrowia. Dzięki
dobroci naszego małego społe‐

czeństwa zaangażowanego w tą akcję udało się zebrać
7961 zł. Pomysłodawcą akcji był Jędrzej Dzierżyński.
Tekst/foto: Robert Karbownik
Nasz Inowłódz – Wieści Gminne
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D n i B e z p i e c z e ń s t wa G m i n y I n o wł ó d z
27 października 2018 roku to drugi dzień
ćwiczeń w ramach Dni Bezpieczeństwa Gminy
Inowłódz ‐ Inowłódz 2018. O godz. 9: 00
sygnałem ćwiczebnym strażacy rozpoczęli akcję
poszukiwawczą
osoby
znajdującej
się
w zawalonym budynku. W akcji udział wzięła jednostka
Państwowej
Straży
Pożarnej
w
Tomaszowie
Mazowieckim oraz jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej z Inowłodza, Królowej Woli, Brzustowa

W dniach 26‐27 października zorganizowana została
akcja pn. „Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz”.
Pierwszy dzień rozpoczął się ewakuacją w Szkole
Podstawowej w Królowej Woli z zadymionej klasy jak
i z całego budynku szkoły zostali ewakuowani uczniowie
i pracownicy placówki w bezpieczne miejsce. Ewakuacja
przebiegła sprawnie, zapozorowano akcje udzielania
pomocy przedmedycznej dla osoby poszkodowanej,
która została w budynku. Ewakuacją w pierwszym
etapie dowodził dh Ireneusz Piątkowski pod nadzorem
prezesa OSP w Królowej Woli dh Jerzego Iskierki,
następnie dowodzenie przejął Zastępca Komendanta
Powiatowego
Państwowej
Straży
Pożarnej
w Tomaszowie Mazowieckim bryg. mgr inż. Dariusz
Polański. W ramach akcji przeprowadzone zostało
również szkolenie dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa
i ochrony. Następnie w remizie OSP w Inowłodzu odbyło
się spotkanie z mieszkańcami. Prezentacje na temat
zasad bezpieczeństwa na drodze przedstawił Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Tomaszowie Mazowieckim podinsp. Rafał
Goszczyński.

i Liciążnej. Ćwiczenie polegało na zebraniu wszystkich
niezbędnych informacji od świadków zdarzenia,
przeprowadzeniu rozpoznania, zabezpieczenia terenu
i podjęcia czynności poszukiwawczych. Po odnalezieniu
osoby poszukiwanej udzielono jej niezbędnej pomocy
a następnie przystąpiono do rozbiórki stodoły, która
zagrażała bezpieczeństwu mieszkańców. Do prac
wykorzystano siły i środki PSP i OSP a także ciężki sprzęt.
Do prac zaangażowano strażaków z w/w jednostek.
Druga część sobotnich ćwiczeń odbyła się w Sali OSP
Inowłódz, gdzie wykład na temat akcji ratowniczej
samochodu z napędem hybrydowym oraz ugaszenia
budynku z zainstalowaną instalacją fotowoltaiczną
przeprowadził Zastępca Komendanta PSP Tomaszów
Mazowiecki, Pan bryg. mgr inż. Dariusz Polański.
W wykładzie uczestniczyli strażacy z jednostek OSP
z terenu Gminy Inowłódz.
Po przeprowadzonych ćwiczeniach odbyło się
podsumowanie Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz.
Pan Wójt podziękował wszystkim uczestniczących
w ćwiczeniach strażakom, oraz zostały poczynione
zapewnienia o dalszym edukowaniu mieszkańców
Gminy w dziedzinie bezpieczeństwa.
Tekst: K. Grygiel
Foto: E. Karwat, P. Gawin

I V e d y c j a p r o j e k t u „U m i e m p ł y w a ć " .
W dniu 5 grudnia 2018 r. zakończyła się IV edycja
projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Zrzeszenia
„Ludowe Zespoły Sportowe” w Łodzi oraz Gminę
Inowłódz. Na zadanie wydatkowano: 7300,00 zł
dofinansowania
ze
środków
MSiT,
UMWŁ,
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS oraz 2500,00 zł
dofinansowanie ze środków Gminy Inowłódz.
W programie udział wzięli uczniowie II i III klas szkół
podstawowych PSP Brzustów i PSP Inowłódz. Pod okiem
instruktorów dzieci opanowały pływanie różnymi Dziękujemy dyrektorom szkół i
stylami oraz podstawowe czynności w wodzie. zaangażowanie w realizację zadania.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które
wręczył Pan Bogdan Kącki Wójt Gminy Inowłódz.
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Tekst: K. Grygiel
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D e b i u t w „K l a s i e A ”
Zespół IKS‐u Inowłódz po uzyskaniu awansu
zadebiutował w wyższej klasie rozgrywkowej. Spotkania
w roli gospodarza w sezonie 2018/2019 zmuszony jest
rozgrywać w COS Spała, ponieważ boisko w Inowłodzu
nie spełnia wymogów licencyjnych. Zespół rundę
jesienną rozpoczął spotkaniem z Radzicami w Spale.
Mimo ogromnej przewagi (słupki, poprzeczki oraz
niewykorzystany rzut karny) drużyna doznała porażki
0:1. W drugim spotkaniu nasza drużyna grała
w Czerniewicach z Relaxem, po golu T. Stańczyka (70
min.) prowadziła 1:0 jednak gospodarzom udało się
wyrównać. Trzecia kolejka to znowu minimalna porażka
0:1 z Luciążanką. Wyjazd do Woli Krzysztopolskiej
w czwartej kolejce to porażka 4:1, gdzie skarcił nas
dwoma bramkami nasz były zawodnik – Maciej
Rutkowski. Następne spotkanie IKS miał rozegrać
z Lubochnią – ówczesnym Viceliderem, jednak ze
względu na pogrzeb naszego kolegi, kapitana IKS‐u oraz
jego najlepszego strzelca w historii – Marka Jelenia,
spotkanie rozegrano w innym terminie. W zaległym
meczu to Lubochnia drżała o wynik, gdyż nasi zawodnicy
po dwóch golach Węglińskiego oraz Przybyłka
prowadzili 3:2, gospodarze w doliczonym czasie gry
wyrównali.
Pierwsze
historyczne
zwycięstwo
w „A Klasie” IKS odniósł nad Błyskiem Aleksandrów 7:1.
Bramik zdobyli: Stańczyk (2), Bogusz, Skowroński,
Węgliński, Kawecki i Kwaśniak. Następnie przyszły
porażki: na wyjeździe ze Skalnikiem Sulejów 2:0 oraz
u siebie z Kasztelanem Żarnów 1:3 (gol: Przybylek).
W dziewiątej kolejce IKS pokonał w Rokicinach Polonię
2:0, po trafieniach M. Stańczyka oraz Przybyłka. Mecz

dziesiątej kolejki rozgrywany w strugach deszczu
zakończył się zwycięstwem nad Rzeczycą 3:1. Wygraną
naszemu zespołowi zapewnili: Jaszczyk, Kwaśniak
i Kawecki. Ostatnia kolejka to wyjazd do lidera
z Paradyża. Drużyna gospodarzy zwyciężyła 8:3. Bramki
dla IKS‐u zdobyli: M. Stańczyk, Kwaśniak, T. Stańczyk.
Zespół rundę jesienną zakończył na 9 miejscu
gromadząc 11 punktów, bramki 21‐25. W drużynie
ogółem wystąpiło 28 zawodników, w tym
9 debiutantów: Bogusz Wojciech, Duła Norbert, Goska
Igor, Jaszczyk Piotr, Kawecki Bartłomiej, Korus Kacper,
Stańczyk Tomasz, Węgliński Kamil, Skowroński Karol.
Zespół jest obecnie w okresie roztrenowania, zawodnicy
trenują raz w tygodniu na Sali w Inowłodzu, Większość
uczestniczy w zimowych turniejach halowych
w Opocznie, Rzeczycy i Tomaszowie Maz.
Robert „Gacek” Gaczyński
foto: Robert Karbownik, Nasz Inowłodz ‐ Wieści Gminne

Mi k o ł a j k o w y G m i n n y T u r n i e j T e n i s a S t o ł o w e g o
przebiegiem turnieju czuwał Piotr Gawin. Poniżej
prezentujemy listę zwycięzców w poszczególnych
kategoriach. W kategorii uczniów klas I‐III: 1 miejsce
Nikodem Sobolewski, 2 miejsce Krzysztof Luchowski, 3
miejsce Damian Kośka, 4 miejsce Michał Szymańczyk.
W kategorii uczniów klas IV‐VI: 1 miejsce Wojciech
Gorzkiewicz, 2 miejsce Filip Ostrowski, 3 miejsce
Bartłomiej Pogorzała, 4 miejsce Jagoda Jeżak.

9 grudnia 2018 r. w Inowłodzu po raz drugi odbył się
Mikołajkowy Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Inowłódz. Na propozycję spędzenia
niedzieli na sportowo odpowiedzieli licznie uczestnicy.
W sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum
w Inowłodzu rywalizowali ze sobą zawodnicy w 5
kategoriach wiekowych: dzieci i młodzieży klas I‐III, klas
IV – VI, klas VII – VIII i III Gimnazjum, a także dwie
kategorie dorosłych do 35 lat oraz powyżej 35 lat. Nad
W kategorii uczniów klas VII‐VIII i 3 gimnazjum:
1 miejsce Filip Cieślikiewicz, 2 miejsce Jakub Kądziela,
3 miejsce Remigiusz Grad. W kategorii osób dorosłych
do 35 lat: 1 miejsce Bartłomiej Choduń, 2 miejsce
Damian Baran, 3 miejsce Dawid Perek. W kategorii osób
dorosłych powyżej 35 lat: 1 miejsce Zdzisław Borowski,
2 miejsce Krzysztof Milczarek, 3 miejsce Jacek Jaworski.
Trzeba przyznać że był to wyjątkowy dzień, któremu
towarzyszyła przyjemna sportowa rywalizacja oraz
dobra zabawa.
Tekst/foto: A. Ciołak
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S MS ‐ O W Y S Y S T E M I N F O R MO W A N I A
Wójt Gminy Inowłódz przypomina o wprowadzeniu
sms‐owego systemu informowania, w zakresie:
‐ t e r mi n ó w za p ł a t y zo b o w i ą za ń l u b p o w s t a ł y ch za ‐
l e g ł o ś ci a ch z t y t u ł u p o d a t k ó w
‐ 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 z w i ą za ‐
n y ch z n a s z ą g mi n ą i r e g i o n e m, a t a k że o s t r z e ż e n i a
o g r o żą cy ch n i e b e z p i e cz e ń s t w a ch .
Podatnik, który wyrazi zgodę na umieszczenie swo‐
jego 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 uregulowania zaległości w ter‐
minie 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 inter‐
netowej: inowlodz.pl oraz od sołtysów.
Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy
złożyć Urzędzie Gminy Inowłódz.

N A J B L I ŻS ZE W Y D A R ZE N I A
21 grudnia 2018 r. – Wigilia dla Seniorów ‐
Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu
4‐6 stycznia 2019 r. godz. 16.00 ‐ 19.00 –
Interaktywne Widowisko Świąteczne „Podróż
do Betlejem” ‐ Chrześcijańskie Centrum Proem
w Zakościelu
e

11 stycznia 2019 r. – XVII Gminny Koncert
Kolęd – Dom Ludowy w Królowej Woli
13 – 20 lutego 2019 r. – Ferie zimowe z GCK
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Redaguje zespół w składzie: A. Ciołak, J. Żerek
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Koordynacja: J. Żerek
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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, 97215 Inowłódz
tel./fax.: 44/710 12 33
email: 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:
PRZYCHODNIA RODZINNA: Inowłódz, ul.

Tuwima 4, tel. 44/710 12 77
NZOZ KAMED Spała, ul. Piłsudskiego 12
tel. 44/710 15 85
Apteka LEKMAR: Spała, ul. Piłsudskiego 12
tel. 44/724 63 16
Apteka LAWENDA: Inowłódz, ul. Tuwima 4
KULTURA – OŚWIATA  TURYSTYKA – SPORT:

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu
tel. 44/710 18 54, email: goktuwima@interia.pl
www.gckinowlodz.naszgok.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Inowłodzu
ul. Zamkowa 7, tel. 44/726 01 34
email: zamek.pit@interia.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
tel. 44/726 01 34,
email: zamek.biblioteka@interia.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Spale
ul. Piłsudskiego 2, tel. 514 206 859
email: galeria@spala.info.pl
DROGI:

Drogi gminne (T. Pawlik) tel. 507 119 880
Zarząd Dróg Powiatowych tel. 44/710 33 14
INNE:

PBS Tomaszów Mazowiecki Oddz. Inowłódz
pl. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 44/726 09 30
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
Robert Pawłowski,
Dyżury: wtorek w godz. 15:30  17:00

UWAGA! Materiały do Biuletynu prosimy nadsyłać na adres: sekretarz@inowlodz.pl
www.inowlodz.pl
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