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WIADOMOŚCI GMINNE
Szanowni Państwo!
Od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad zmianą
formuły wstępu do biuletynu. Wydaje mi się, że nie
powinien być taki sztampowy. Pisząc kolejne, przez
ostatnie lata, coraz bardziej to odczuwałem. Dlatego
spróbuję inaczej. Pewnie macie tak jak ja, że
w określonym czasie nachodzą Was jakieś szczególne
myśli, coś Was bardziej zajmuje, skłania do przemyśleń…
Jest początek kolejnej kadencji. Przez ostatnie miesiące
w różnych kręgach dużo rozmawialiśmy o tym co się
wydarzyło w ciągu ostatnich czterech lat. Z nieukrywaną
satysfakcją słuchałem i nadal słucham głosów
zadowolenia, że nasza gmina się zmienia, że widać
postęp i rozwój w różnych dziedzinach życia
społecznego. Trudno jednak nie zauważyć, że ta
atmosfera pobudza nowe oczekiwania i odkrywa nowe
potrzeby. Cztery lata temu miałem dość precyzyjnie
skatalogowane zadania, które zależy wykonać, aby
zmienić znacząco oblicze gminy. Wiele z nich udało się
zrealizować, inne są w trakcie realizacji. Zostały
zrealizowane i takie, które w ogóle nie były brane pod
uwagę. Wydawać by się mogło, że jest sukces, że lista
oczekiwań znacznie się skróciła. Czy tak jest? Moim
zdaniem nie. Zauważyłem, że zdecydowanie pod tym
względem „w miarę jedzenia rośnie apetyt”. Ludzie
zauważyli, że faktycznie można… i rozsypał się worek
z nowymi potrzebami. Jestem w takim momencie, kiedy
odczuwam presję tych oczekiwań. Co ciekawe jest ich
więcej niż cztery lata temu. Skoro udało się to i to, to
trzeba jeszcze to, to i tamto… I rzeczywiście trzeba. Tych

potrzeb jest mnóstwo. Chciałbym bardzo jak najszybciej
móc je realizować, ale mam też świadomość
ograniczonych możliwości. Dlatego liczę bardzo na
wyrozumiałość i cierpliwość. Będziemy bardzo dużo
inwestować w tym roku. Mam nadzieję, że
w następnych latach będzie podobnie i z każdym
kolejnym rokiem budżetowym, będą się pojawiać
znaczące efekty tych działań. Zawsze jednak trzeba
dokonywać wyborów co do zakresu i kolejności. I tu
potrzebna jest właśnie cierpliwość i wyrozumiałość.
Bardzo dziękuję za Wasz liczny udział w zebraniach
sołeckich, które się odbyły w styczniu. W sumie wzięło w
nich udział ponad 500 osób. Dla mnie to bardzo
budujące.
Za miesiąc rozpoczniemy kolejną akcję sprzątania gminy.
Widzicie co się wokół nas dzieje. Wydaje się, że im
więcej sprzątamy, tym większy jest bałagan. Nie
możemy się jednak poddać. Z jeszcze większą siłą
i zaangażowaniem przystąpimy do kolejnej akcji
i tradycyjnie przez cały kwiecień będziemy sprzątać.
Wszystkich zachęcam do współpracy w tym zakresie.
O szczegółach akcji poinformujemy w najbliższych
dniach.
Miłej lektury i jak najszybszego nadejścia wiosny życzę.
Bogdan Kącki
Wójt Gminy Inowłódz

Z pracy Rady Gminy
III sesja nadzwyczajna Rady Gminy Inowłódz
odbyła się 18 grudnia 2018 roku. Podjęto
uchwały dotyczące: zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi oraz zmian budżetu Gminy Inowłódz na
rok 2018.
IV sesja Rady Gminy Inowłódz, która miała
miejsce 28 grudnia 2018 r. poświęcona była
uchwaleniu budżetu Gminy Inowłódz na 2019
rok. Do najważniejszych uchwał podjętych
podczas sesji należą: Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2019 – 2033
i uchwała budżetowa na 2019 rok. Rada Gminy
podjęła również uchwały w sprawie: zmiany
uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy Inowłódz
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
oraz
ustalenia
stawki
opłaty;
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie
dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019‐
2023;
ustanowienia
wieloletniego
programu
osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019‐
2023; zmiany Statutu Gminy Inowłódz oraz ogłoszenia
wyborów sołectw w Gminie Inowłódz. Ponadto
uchwalono
Gminny
Program
Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 r. W drodze uchwały został przyjęty roczny,
ramowy plan pracy Rady Gminy Inowłódz i roczne plany
pracy Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz na 2019
rok.
W dniu 31 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja Rady
Gminy Inowłódz. Do najważniejszych uchwał podjętych
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w czasie sesji należą: uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na
lata 2019‐2033, uchwała w sprawie zmian budżetu
Gminy Inowłódz na rok 2019, uchwała w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za
inkaso. Ponadto Rada Gminy Inowłódz podjęła uchwały
dotyczące: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
(dz. nr 3330 i 3773 w Inowłodzu), wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości (4,80 m2 z dz. nr 1105/1
w Inowłodzu), a także wyrażenia zgody na przejęcie
przez Gminę Inowłódz darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi
Dąbrowa, reprezentowanej przez Spółkę przymusową,
dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi
Dąbrowa. Jednym z ostatnich punktów obrad było
zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Inowłódz za 2018 rok.
Biuro Rady Gminy
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INWESTYCJE
Zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Inowłódz
Budowa sieci kanalizacyjnej
Zagospodarowanie terenu wokół Publicznej Szkoły
21.01.2019 r. złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW w Łodzi
Podstawowej w Inowłodzu.

W dniu 15.01.2019 r. ogłosiliśmy postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie
terenu wokół PSP Inowłódz. Zadanie zostało podzielone
na trzy części:
1. Ogrodzenie terenu,
2. Wykonanie utwardzeń terenu z kostki, płyt,
3. Prace ogrodnicze (wykonanie nowych nasadzeń bylin,
drzew, krzewów, pielęgnacja istniejącej zieleni,
renowacja trawników) oraz prace nad małą architekturą
(wykonanie ławek, koszy na śmieci, murków oporowych,
wiaty na śmieci z gabionów, stolików do gry w szachy,
wiatki wyposażonej w panele fotowoltaiczne i inne).
Wpłynęło 12 ofert. Trwa ich weryﬁkacja. Ze względu na
fakt, iż najkorzystniejsza oferta na utwardzenia
przekroczyła
wartość
środków
zabezpieczonych
w budżecie gminy na ten cel – postępowanie w tym
zakresie zostanie powtórzone.

Zadaszone siedzisko z panelami fotowoltaicznymi

o doﬁnansowanie w formie dotacji i pożyczki zadania
pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Zakościele, gm. Inowłódz i Rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Królowa Wola do
miejscowości Konewka i Spała gm. Inowłódz”.

Wykonawca kanalizacji w Zakościelu rozpoczął prace
w terenie. Wytyczono geodezyjnie przebieg sieci.
Wykonawca organizuje plac budowy zwożąc materiał na
teren przy świetlicy w Zakościelu.
Wybraliśmy
również
inspektorów
nadzoru
inwestorskiego. Inspektorem części znajdującej się
w tzw. „Aglomeracji Inowłódz” został Pan Bogumił
Koziarski. Inspektorem części znajdującej się poza
obszarem tzw. „Aglomeracji Inowłódz” został Pan
Grzegorz Jaśki.
Budowa stanic kajakowych w Spale i Inowłodzu
Ogłosiliśmy już po raz szósty przetarg na budowę stanic
kajakowych
w
Spale
i
Inowłodzu
wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół. W ramach
inwestycji planuje się wykonanie m.in. boisk

Dziedziniec
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WIADOMOŚCI GMINNE
sportowych, siłowni plenerowych, placów
oświetleń i innych obiektów.

Budowa świetlicy w Spale

zabaw, budowlanych oraz dostawę wyposażenia świetlicy
(meble, sprzęt mul medialny).

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na wykonanie robót

Oświetlenie uliczne w Gminie Inowłódz

18.01.2019 r. zawarliśmy umowę z Województwem
Łódzkim o doﬁnansowanie projektu pn: „Kompleksowa
modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia
publicznego w Gminie Inowłódz”.
Przyznana kwota doﬁnansowania 3 045 288,65 zł.
Wartość kosztorysowa projektu: 4 408 975,02 zł.
Referat Inwestycji

Plany Kasztelani Inowłodzkiej na sezon letni 2019

Plany na anno Domini 2019 są bardzo bogate.
Planujemy trzy rekonstrukcyjne imprezy plenerowe na
Zamku Królewskim w Inowłodzu.
Zaczynamy od wielkiego wydarzenia w świecie
odtwórców historycznych. Na zaproszenie Kasztelana
Inowłodza, Herolda Kapituły Rycerstwa Polskiego, na
zamku odbędzie się pod koniec marca zjazd Kapituły
Generalnej Rycerstwa Polskiego. Na zamek przybędą
reprezentanci bractw kapitulnych z całej Polski, by
planować działania na najbliższy rok. W czasie zjazdu
odbędą się też wybory nowego Konwentu kapituły.

Impreza ma charakter zamknięty jednak będzie
widoczna, ponieważ rozpocznie się przemarszem bractw
ulicami Inowłodza, a zakończy dnia następnego, Mszą
Świętą w kościele Św. Michała.
Kolejne wydarzenie to Łżykwiat Kasztelański,
27 kwietnia,
zjazd Chorągwi Łęczyckiej i zaprzy‐
jaźnionych bractw na zamku. Impreza będzie miała
charakter niekomercyjny, ale otwarty na turystów. To
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świetna okazja dla mieszkańców Inowłodza aby na
spokojnie, z bliska przyjrzeć się życiu rekonstruktorów,
porozmawiać i poczuć klimat. Planujemy obozowanie
pod zamkiem, zabawy i gry średniowieczne.
Następną imprezą będą nasze sztandarowe Kramy

Inowłodzkie. W tym roku pod hasłem Eko wędrówka
w czasy średniowiecza. 22 czerwca od godziny 11.00 na
podzamczu staną kramy, stragany, zagra muzyka. Będą
kuglarze, błazen, walki rycerskie, średniowieczna
kuchnia i wiele innych atrakcji. Jak co roku imprezę
zwieńczy przemarsz uczestników spod zamku nad rzekę,
ﬁre show oraz muzyka, jak przystało na Noc Kupały.
Sezon zakończymy w czasie Dni Inowłodza, 24 sierpnia
zorganizujemy
Klechdy
Kasztelańskie.
Kolejne
wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. Co do
szczegółów będziemy na bieżąco informować, dziś tylko
zapowiadamy wydarzenie.
Kasztelania Inowłodzka

www.inowlodz.pl

OŚWIATA
Dzień Babci i Dziadka

„Koncert dla Babci i Dziadka” to niezwykle pogodne
i radosne wydarzenie w naszej szkole – tymi słowami
Pani Iwona Gabryszewska ‐ Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie rozpoczęła
spotkanie dla Babć i Dziadków .
Wzorując się na koncercie życzeń, wnuczęta dedykowały
tego dnia swoim dziadkom dawne piosenki, wzbogacane
uroczymi scenkami. Tak więc na scenie pojawił się
naśladowca Eugeniusza Bodo, który to „umówił się z nią
na dziewiątą”. Była góralka rodem z Brzustowa
z piosenką „Powiedz stary gdzieś ty był” i była
brzustowska babcia, która właśnie szukała swojego
„Starego”… i znalazła go, bo pojawił się z bacikiem
śpiewając „Wio, koniku”. Przez salę przejechał „Wesoły
pociąg” zgarniając do korowodu babcie i dziadków. Była

stacja ”Przedszkole”, gdzie upust swoim talentom
kabaretowo‐ tanecznym dały najmłodsze wnuczęta.
Punktem kulminacyjnym było pojawienie się drużyny
strażackiej
ze
swoim
komendantem,
bo
„w Kwaśniewicach stanął w ogniu dom”. Potem emocje
zaczęły powoli opadać przy twistującej piosence „ Rudy,
rudy rydz”. Ogólnie impreza była mocno roztańczona, bo
w międzyczasie był też walczyk dla babci i dziadka,
a także dwukrotnie pojawiła się grupa gimnastyczno ‐
taneczna dziewcząt z klas V ‐ VIII. Na zakończenie przy
piosence „Ludzie zejdźcie z drogi…”wjechał na rowerze
listonosz z torbą pełną laurek. A porządku cały czas
pilnował porucznik Borewicz z grupą do zadań
specjalnych.
Nasze statystyki wykazały, że przez scenę przewinęło się
53 wykonawców, a naszą uroczystość swoją obecnością
zaszczyciło łącznie ponad 100 babć i dziadków.
Pan Bogdan Kącki ‐ Wójt Gminy Inowłódz, który również
był gościem na tej uroczystości, składając życzenia
Naszym Seniorom, odwołał się do tego co działo się na
scenie. Życzył bowiem Babciom i Dziadkom, by
„listonosz dwa razy w miesiącu pojawiał się u nich
z emeryturą, a pieniążki niech by szły dla wnuków, a nie
do lekarzy i aptekarzy.” Czego i my wszystkim Dziadkom
życzymy.
Część
artystyczną
ze
swoimi
podopiecznymi
przygotowały panie: A, Koselak, A. Dutkiewicz,
A. Kosylak, R. Stępień i J. Jeske, a oprawę muzyczną
zapewnił p. Z. Kosylak. Rada Rodziców osłodziła to
wydarzenie przepysznymi ciastami.
Iwona Gabryszewska

Wychowanie do wartości…
Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw
patriotycznych to jeden z priorytetów Ministra Edukacji
Narodowej i naszej szkoły. Dlatego też korzystamy
z każdej okazji i możliwości aby nasi uczniowie
poznawali bogatą i zarazem dramatyczną historię Polski.
W dniu 16 stycznia 2019 odbyło się w szkole spotkanie
z Panem Piotrem Firkowskim‐ synem Pana Mirosława
Firkowskiego ps.”Sławek” , który jest autorem książki pt.
„Przez trzy kacety”. Książka jest powrotem do
koszmarnych i trudnych dni pobytu w trzech obozach
koncentracyjnych – Auschwitz, Neuengamme i Bergen‐
Belsem w latach 1940 ‐1945. Pan Piotr Firkowski
w swoim przekazie do młodzieży chciał wzbogacić ich
wiedzę i zainteresować wspomnieniami ale przede
wszystkimi uczulić na zło i bezsens wojny. Do dzisiaj
brzmi w naszych uszach i sercach melodia i słowa
obozowego hymnu „Jest smutek, co na twarzy maluje
się cieniem, Jest ból, co w serce wbija się boleśnie…”
Kontynuując historyczną edukację uczniów w dniu
8 lutego 2019 uczniowie wraz z wychowawcami
i Panem Wójtem Gminy Inowłódz Bogdanem Kąckim
oddali hołd 30 mieszkańcom Inowłodza i okolic
zamordowanym w czasie II wojny światowej.
Towarzyszył nam w tych wyjątkowych chwilach Pan
Marian Leksiński, naoczny świadek tamtych wydarzeń.
Pan Marian nie omija żadnej okazji aby przekazać
młodemu pokoleniu jak najwięcej informacji
o Inowłodzu i jego mieszkańcach. Jego opowieści zawsze
są bardzo osobiste, emocjonalne i poruszające.
Młodsi uczniowie naszej szkoły również mieli bardzo
pracowite ostatnie tygodnie. Już od pierwszych dni
nowego roku przygotowali prezenty i przedstawienie
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na uroczystość przybyły
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licznie zaproszone bacie i dziadkowie ale także rodzice.
Po występach, jak to w polskim zwyczaju bywa, wszyscy
zostali zaproszeni na herbatę i domowe wypieki
(Mamusiom bardzo dziękujemy za te pyszne słodkości!)
Zadbaliśmy również o prawidłowy rozwój ﬁzyczny
i zdrowie naszych dzieci i zorganizowaliśmy w szkole
konkurs plastyczny na temat „Ciężki plecak ‐ Nie
polecam!”. Konkurs został poprzedzony pogadankami
w klasach na temat prawidłowej postawy ciała
i sposobów dbania o nasz kręgosłup. Na konkurs
wpłynęło ponad 40 prac plastycznych ale jego wyniki
poznamy po feriach zimowych.
Jolanta Łon
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OŚWIATA
Upragnione ferie
Jak co roku styczeń i luty są miesiącami, w których
pojawia się dwutygodniowa przerwa na wytchnienie
pomiędzy jednym, a drugim semestrem. Tym razem
przyszło nam długo czekać, bo aż do 11 lutego.
Nasi uczniowie, nie czekając do poniedziałku, rozpoczęli
świętowanie wolnego czasu tanecznym krokiem. Jeszcze
w piątek, 8 lutego, Młodzieżowa Rada Gminy z pomocą
Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum
w Inowłodzu zorganizowała dyskotekę karnawałową.
A żeby bal nie był zwyczajną potańcówką, przyświecał
nam szczytny cel. Pieniądze z biletów wstępu zbierane
były na Fundację „Zwierzaki bezdomniaki”. W ten
sposób powiedzenie „przyjemne z pożytecznym”
nabrało głębszego znaczenia. Zebraliśmy kwotę 370 zł.
Dzięki wsparciu ﬁnansowemu, którego udzielił nam wójt
Gminy Inowłódz, pan Bogdan Kącki, przekazując środki
z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, na wielbicieli tańców czekał słodki
poczęstunek i napoje. Niespodzianką było również
losowanie fantów, które przeprowadziła swoją
szczęśliwą ręką p. Renata Dąbrowicz.
Kolejną atrakcją wypoczynkową był wyjazd dużej grupy
naszej młodzieży do Murzasichla na zimowy obóz
rekreacyjny. Uczniowie wymęczeni nauką szkolną
pojechali w góry po nauki narciarskie. Jedni stawiali
swoje pierwsze kroki na stoku, inni szusowali jak
profesjonaliści. Nieważny był poziom umiejętności.
Liczyła się dobra zabawa i dobry śnieg pod nartami.

W drugim tygodniu ferii, we wtorek, młodzież
Gimnazjum integrowała się z młodzieżą ze Szkoły
Podstawowej w Inowłodzu podczas wycieczki do
Manufaktury w Łodzi. W programie były kręgle, lasery,
ścianka wspinaczkowa. Po ﬁzycznych zmaganiach cała
grupa poszła do kina, gdzie obejrzeliśmy niezwykle
emocjonujący ﬁlm w 3D, „Alita: Ba le Angel”. Wyjazd
umożliwiło nam wsparcie ﬁnansowe z GK ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co
dziękujemy, oraz środki własne.
Pozostałe dni były już tymi, które powoli lecz
nieubłaganie doprowadziły nas do ﬁnału wypoczynku.
Na szczęście duża porcja relaksu spowoduje, że nie
zabraknie nam energii do pracy w drugim semestrze,
a przede wszystkim zapału do zakuwania przed
kwietniowymi egzaminami.
Marcjanna Filipińska

MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY…
W ostatnim czasie wydarzeń w przedszkolu było bez
liku. Zimę powitaliśmy BIAŁYM BALEM. W tym dniu
wszystkie dzieci prezentowały się w białych strojach.
Zanim jednak rozpoczęły się tańce, przedszkolaki
poszukiwały Pani Zimy podróżując po poszczególnych
Karinach. Najpierw odwiedziły Krainę Śniegu, następnie
Krainę Lodu i Mrozu. Dzieci, które na czas balu zamieniły
się w bałwanki, śnieżynki i inne zimowe postacie bawiły
się przy zimowych piosenkach. Brały również udział
w zimowych konkursach oraz rozwiązywały zagadki
o tematyce zimowej.
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce
w serduszku małego dziecka i są bardzo ważnymi
osobami w jego życiu. Dlatego, Dzień Babci i Dziadka
obchodzimy w naszym przedszkolu bardzo uroczyście.
Dzieci przygotowały specjalny dla nich program
artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i tańczyły. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje
role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa, kierowane pod ich adresem. Niejednej babci
i dziadkowi zakręciła się łza w oku. Następnie wręczyły
swoim ukochanym babciom i dziadkom przygotowane
upominki. W dalszej części uroczystości niecodzienni
goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
W miesiącu lutym w przedszkolu gościliśmy leśnika. Pan
leśniczy z pasją opowiadał dzieciom o różnych
gatunkach ptaków, o ich zwyczajach oraz o szczególnych
ptasich potrzebach w porze zimowej. Dzieci otrzymały
instrukcję jak należy dbać o ptaki i w jaki sposób im
pomagać przetrwać zimę.

W ramach akcji zimowego dokarmiania ptaków pan
leśniczy przekazał przedszkolakom specjalne kule pełne
ptasiego jedzenia. Po spotkaniu wysokokaloryczne
„pyzy" zostały wywieszone przez dzieci w ogrodzie i od
razu cieszyły się powodzeniem okolicznych ptaków.
W miesiącu lutym zawitał do nas Teatrzyk Kukiełkowy,
który pokazał nam bajkę pt. ,,Królowa Śniegu’’.
Przedszkolaki z zapartym tchem śledzili losy Kaja i Gerdy.
Dzieci poznały historię, która w bajkowy sposób ukazuje
świat wartości, a co ważne, w trakcie spektaklu uczyły
się odróżniać dobro od zła. Podczas oglądania
przedstawienia, dzieci bardzo przeżywały zaginięcie
Kaja. Pomagały Gerdzie w odnalezieniu przyjaciela
i towarzysza beztroskich zabaw. Przygody bohaterów
zrobiły na najmłodszych ogromne wrażenie.
Nie
obyło
się
w
przedszkolu
bez
BALU
KARNAWAŁOWEGO. Tego dnia już od rana
w Przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci
przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach
przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny,
delikatne motylki, rycerzy, strażaków, Spider‐Mana... nie
sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci.
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. W pierwszej
kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia
grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Następnie
wszyscy uczestnicy balu rozpoczęli wspólną zabawę.
Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał
wszystkich do wesołej zabawy.
Monika Goska

W oczekiwaniu na ferie…
Grudzień obﬁtował w naszej szkole w liczne, ciekawe
wydarzenia. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Konkursie na Stroik Bożonarodzeniowy organizowany
przez Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu. Odbył się
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Szkolny Konkurs na Życzenia Świąteczne, oraz Szkolny
Dzień Życzliwości. 19 grudnia odbyło się w naszej szkole
spotkanie wigilijne. Wraz z przybyłymi gośćmi
spędziliśmy ten czas w świątecznej atmosferze.

www.inowlodz.pl

OŚWIATA / WIADOMOŚCI GMINNE
Na początek razem z pastuszkami i mędrcami zasłuchani
w anielskie głosy udaliśmy się do betlejemskiej szopy.
Jasełka przygotowane przez p. Paulinę Kielan ukazały
nam, że Betlejem jest w naszych sercach. Po
wysłuchaniu fragmentu Pisma Świętego dzieląc się
opłatkiem i miłością, składaliśmy sobie życzenia.
Następnie zasiedliśmy do stołu. Dziękujemy wszystkim
za wspaniałą atmosferę i życzymy: odrobiny ciepła dzięki
ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku dzięki
szczeremu uśmiechowi, radości w smutku dzięki ludzkiej
miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju.
21. grudnia uczniowie pod opieką p. Pauliny Kielan
odegrali widowisko zatytułowane Leśne opowieści

wigilijne, które uświetniło Inowłodzką Wigilię dla
Seniorów. Spotkania opłatkowe stają się okazją do
wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt
Bożego Narodzenia.
Mieliśmy również Dzień Kapcia. W tym dniu uczniowie,
nauczyciele oraz pracownicy szkoły chodzili po budynku
szkoły w swoich ulubionych kapciach, bamboszach,
tuchciach. „Zdrowo‐Kanapkowo” to dzień w naszej

szkole, w którym chętne osoby mogły spożyć zdrowe
drugie śniadanie w postaci kanapki i soku.
Choć styczeń to miesiąc zimowy, pełen mroźnych chwil,
są w nim jednak takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku,
kiedy każdemu robi się cieplej na sercu ‐ to Święto
naszych Kochanych Babć i Dziadków. Był to niezwykły
dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich
Babć i Dziadków. Dzień, w którym gościło wiele
uśmiechów, wzruszeń i radości… Dziękujemy wszystkim
Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość, dobroć,
ciepło i jeszcze raz życzymy Im dużo, dużo zdrowia oraz
długich lat życia. 29 stycznia 2019 był w wyjątkowo
dobrym dniem, ponieważ hasłem obowiązującym
w naszej szkole było: „DOBRCH LUDZI WOKÓŁ WIDZIMY,
DOBRYM
SŁOWEM
DZIŚ
SIĘ
DZIELIMY”.
Przygotowałyśmy dla wszystkich setki kolorowych,
wesołych karteczek z napisami: UŚMIECHNIJ SIĘ DO
MNIE, FAJNIE, ŻE JESTEŚ, JESTEŚ DLA MNIE WAŻNA/Y,
MYŚL O MNIE DOBRZE, JESTEM DOBRYM
CZŁOWIEKIEM, DOBRZE, ŻE CIĘ MAM, LUBIĘ CIĘ, JESTEŚ
DLA MNIE MIŁA/Y. Tego dnia rozdaliśmy mnóstwo
dobra. Mamy nadzieję, że każdy zapisze sobie ten dzień
w pamięci, jako pełen pozytywnych emocji.
Nadeszły upragnione i długo wyczekiwane ferie.
W pierwszym tygodniu ferii wychowawcy klas
zorganizowali przy pomocy GKRPA półkolonie. W tym
roku przebiegały one pod hasłem „ Każdy może zostać
bohaterem – ferie 2019”. Odbyły się zajęcia plastyczno –
techniczne, zajęcia mul medialne, karaoke, szkolne kino
z popcornem, a także zajęcia kulinarne. Zorganizowany
został również wyjazd do kina „HELIOS” w Tomaszowie
Mazowieckim. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za aktywnie spędzone ferie i zapraszamy za rok!!!
Stefania Ziętara

"Gminna wigilia dla seniorów"
opłatkiem składali już indywidualnie życzenia
świąteczne. Seniorzy zostali również obdarowani przez
Mikołaja słodkimi upominkami. Na koniec wszyscy
uczestnicy wspólnie śpiewali kolędy. Na Gminną wigilię
dla seniorów Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Królowej
Woli "Przyjazna Wieś", otrzymało doﬁnansowanie ze

„Gminna wigilia dla seniorów” 21 grudnia 2018 r. w sali
Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu odbyło się
spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców gminy.
W programie artystycznym jako pierwszy na scenie
zaprezentował
się
Gminny
Zespół
Ludowy
„Brzustowianie” śpiewając piękne pastorałki. Zebrani
przy wspólnym stole mogli obejrzeć Jasełka
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Królowej Woli. Zaprezentowane widowisko wprawiło
wszystkich w świąteczny nastrój. Dzieci i młodzież do
występu przygotowała Pani Paulina Kielan. Wigilię
uświetnił także gościnny występ Chóru Gminy Rzeczyca,
pod kierownictwem Pana Zbigniewa Laskowskiego. Po
części artystycznej głos zabrali Wójt Gminy Inowłódz Pan
Bogdan Kącki i Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
Pan Robert Pawłowski składając wszystkim życzenia
świąteczne, a następnie Ks. Artur Szczepaniak odczytał
fragment Pisma Świętego. Następnie goście dzieląc się
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środków Wojewody Łódzkiego w ramach realizacji
zadania publicznego pt. „Pomoc świąteczna” oraz ze
środków GKRPA i GOPS we współpracy z Gminą
Inowłódz. W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przy
organizacji spotkania i z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy szczęścia, radości oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2019 Roku.
Tekst/Foto: E.Karwat
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KULTURA
75 rocznica rozstrzelania w „Molkowym Rowie”
mieszkańców Inowłodza i okolic w odwecie za zabicie
przez ruch oporu 3 żandarmów.
8 lutego przy tablicy pamiątkowej znajdującej się
w parku w centrum Inowłodza delegacja na czele
z Wójtem Gminy Bogdanem Kąckim złożyła kwiaty
i zapaliła znicze w imieniu wszystkich mieszkańców
gminy, oddając hołd rozstrzelanym. Wszyscy uczestnicy
wraz z naocznym świadkiem tych wydarzeń Panem
Marianem Leksińskim przeszli do „Molkowego Rowu”,
miejsca gdzie hitlerowcy w 1944 r. dokonali
makabrycznej zbrodni. Po oddaniu czci, złożeniu
kwiatów i zapaleniu zniczy wszyscy udali się na
cmentarz, gdzie już po wojnie zostały przeniesione
szczątki rozstrzelanych, tam również minutą ciszy
uczczono pamięć oﬁar.
9 lutego 2019 r. przypadała 75 rocznica rozstrzelania
w „Molkowym Rowie” przez hitlerowców 30 mężczyzn –

Tekst/foto: Emilia Karwat

Ferie Zimowe w Gminie Inowłódz

Ferie zimowe to czas odpoczynku od obowiązków
szkolnych i nauki. Lecz aby dzieci i młodzież mogli
wykorzystać ten czas ciekawie i pożytecznie Gminne
Centrum Kultury w Inowłodzu wspólnie z Klubem
Rodziców i Dzieci „Niespodzianka”, Świetlicami
Wiejskimi i Biblioteką w dniach od 8 do 23 lutego 2019
r. realizowało projekt „Ferie zimowe”. Działania
projektowe otrzymały doﬁnansowanie ze środków
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.

Chociaż zabrakło w tym roku śniegu na dworze i
związanych z tym zabaw, najmłodsza część mieszkańców
Gminy Inowłódz nie mogła narzekać na nudę.
Bogaty program wydarzeń 8 lutego w Sali OSP
rozpoczęła
wesoła
zabawa
podczas
balu
karnawałowego. Następnie odbyły się tutaj warsztaty
tworzenia pięknych kartek walentynkowych oraz
projekcja bajek dla dzieci.
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W Zamku w Inowłodzu również nie zabrakło atrakcji. 14
lutego warsztaty pieczenia ciasteczek wypełniły słodkim
aromatem całe jego wnętrze, a uczestnikom
towarzyszyła miła atmosfera. 15 lutego pierwsze
skrzypce grała glina. Na warsztatach plastycznych dzieci
lepiły koty, zabawy było co niemiara. Natomiast 18
lutego powstały piękne maski karnawałowe. 20 lutego
to zajęcia z igłą i nitką, a dokładnie warsztaty szycia.
Tego dnia efektem intensywnej pracy były pluszaki.
Ciekawe zajęcia prowadzone były również w Świetlicach
Wiejskich w Liciążnej, Królowej Woli, Konewce
i Brzustowie. W Liciążnej ciasteczkowe warsztaty
cieszyły się dużym zainteresowanie, podobnie jak
warsztaty plastyczne tworzenia masek karnawałowych.
Tutaj również 16 lutego odbył się turniej bilardowy,
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KULTURA

milusińscy obejrzeli ﬁlm animowany „Jak wytresować
smoka 3”.
22 lutego podsumowaliśmy ferie zimowe w Gminie
Inowłódz. Wręczone zostały nagrody w konkursie
„Maska karnawałowa”. Prace konkursowe powstały
podczas zajęć plastycznych, a oto lista zwycięzców,
I miejsce: Oskar Matusiak, Aleksandra Król, II miejsce:
Miłosz Moruś, Szymon Dudeńko, III miejsce Paulina
Guźniczak, Lena Owczarek, wyróżnienia otrzymały
Magdalena Bubiec, Amelka Goska i Zuzanna Sprusińska.
Następnie
Teatr
Lalek
BAJKA
zaprezentował
przedstawienie pt. „Cenne rady” o przesłaniu

a 23 lutego turniej tenisa stołowego. W Królowej Woli
i Konewce na warsztatach plastycznych powstały małe
i duże koty, śmieszne pluszowe maskotki oraz barwne
maski
karnawałowe.
Nie
zabrakło
akcentów
sportowych, czyli świetlicowych zawodów bilardowych,
tenisa stołowego, darta, warcab. W Brzustowie główną
rolę odgrywały zajęcia sportowe, ale nie zabrakło też
warsztatów plastycznych pn. „Maska Karnawałowa”.

wychowawczym i proﬁlaktycznym. Postacie bajkowe
pokazują jak dzieci powinny zachować się w różnych
sytuacjach. Uczy przestrzegania zasad ruchu drogowego
i jak unikać zagrożeń na ulicy oraz gdzie szukać pomocy,
jeśli brak obok rodziców lub opiekunów. Uczy również
aby nie ufać nieznajomym, nie nawiązywać z nimi
kontaktu, nie przyjmować od nich prezentów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
i skorzystanie z oferty „Ferii zimowych”.
21 lutego zorganizowany został wyjazd do kina Helios
w Tomaszowie Mazowieckim dla dzieci ze świetlic. Nasi
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Tekst: A. Ciołak
Foto: E. Karwat, K. Bernaciak, A. Ciołak
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WYBORY SOŁTYSÓW
Kampania sprawozdawczo – wyborcza
w sołectwach Gminy Inowłódz zakończona.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2019
roku, odbyły się wybory organów sołectw w Gminie
Inowłódz.
Zebrania sprawozdawczo ‐ wyborcze w poszczególnych
sołectwach, zostały przeprowadzone w okresie od 18 –
30 stycznia 2019 roku, po wcześniejszej konsultacji
terminów z Sołtysami.
Należy podkreślić, że prawie wszystkie zebrania odbyły
się w pierwszym terminie, co świadczy o zadowalającej
obecności mieszkańców, a w niektórych przypadkach
frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.
Wszyscy, na czele z Wójtem Gminy, Przewodniczącym
Rady Gminy oraz Radnymi, którzy uczestniczyliśmy
w zebraniach, przyjęliśmy to z dużym zadowoleniem.
Świadczy to niewątpliwie o coraz to większym
uczestnictwie mieszkańców w życiu naszej Gminy
i rozwiązywaniu jej bieżących problemów. Sprawy
merytoryczne życia Gminy zostały zdominowane przez
dogłębną informację Wójta, na temat tego co udało się
zrobić w minionej kadencji, ale również, a może nawet
przede wszystkim, na temat planowanych inwestycji
i zamierzeń na rozpoczynającą się kadencję. W dyskusji
padały pytania i wnioski, na które odpowiedzieliśmy
niezwłocznie pisemnie na ręce sołtysów. Ustępujący
Sołtysi składali sprawozdania ze swoich dokonań
w minionej kadencji, które były przedmiotem dyskusji
i oceny mieszkańców.
Nie
sposób
pominąć
wątku
wyborczego.
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Przeprowadzono nowe wybory Sołtysów i Rad
Sołeckich, z zachowaniem wszelkich wymogów
wynikających z ordynacji wyborczej.
Na uwagę zasługuje rezygnacja czworga najstarszych
stażem Sołtysów, a mianowicie: Pan Henryk Żądło
z Poświętnego – 32 lata, Pan Jan Kuta z Królowej Woli –
26 lat, Pan Piotr Kamiński z Zakościela – 24 lata i Pani
Danuta Baranowska z Inowłodza – 20 lat. Uroczyste
pożegnanie odchodzących Sołtysów odbyło się na Sesji
Rady Gminy Inowłódz 31 stycznia 2019 roku. Raz jeszcze
tą drogą władze samorządowe Gminy, mieszkańcy
poszczególnych sołectw oraz redakcja Biuletynu składają
serdeczne podziękowania ustępującym sołtysom, za
dotychczasową działalność, oraz życzenia wszelkiej
pomyślności i długich lat życia.
Przykładem zachowania pełnej ciągłości „władzy”
sołeckiej są nowi Sołtysi, a mianowicie: Inowłódz – Pani
Lidia Kacprzak, Zakościele – Pani Ewelina Madej,
Królowa Wola – Pan Radosław Kośka oraz Poświętne –
Pan Henryk Żegnałek.
Nowo wybranym sołtysom oraz Radom Sołeckim,
życzymy wytrwałości i sukcesów, a tym pierwszym
ponadto, doczekania stażu sołeckiego swoich
poprzedników.
Poniżej zamieszczamy ich fotograﬁe.
Jan Żerek
Sekretarz Gminy

Pani Ewelina Madej
Sołtys Wsi Zakościele

Pani Lidia Kacprzak
Sołtys Wsi Inowłódz

Pan Radosław Kośka
Sołtys Wsi Królowa Wola

Pan Henryk Żegnałek
Sołtys Wsi Poświętne
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XVII Gminny Koncert Kolęd
Gminny Koncert Kolęd w Królowej Woli po raz siedemnasty
„skromna i cicha kolęda
jak to Dzieciątko, co w żłobku śpi
znużona drogą Rodzina Święta
puka z nadzieją do twoich drzwi…”

reprezentantki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Brzustowie: Zoﬁa Ryś z klasy 0, zaśpiewała
„Kolędujemy”, Maja Małocha i Marysia Niemiec z klasy II
„Maleńka Miłość”, a Małgorzata Ryś z klasy VII „Jezus
Malusieńki”. Na scenie zaprezentowały się dwie
Czas Świąt Bożego Narodzenia to niezwykły początkujące skrzypaczki Amelia Guźniczak z kolędą
i najpiękniejszy czas w roku. Towarzyszy mu wyjątkowa „Lulajże Jezuniu” a Magdalena Kik z kolędą „Bóg się
atmosfera oraz piękne polskie tradycje. Na pewno każdy rodzi”.Tego wieczoru nie mogło zabraknąć występu
z nas pragnie, aby Boże Narodzenie trwało jak najdłużej,
bez znaczenia czy ma się 5 czy 60 lat. Śpiew kolęd jest

jedną z najpiękniejszych tradycji Bożego Narodzenia.
11 stycznia 2019 r. społeczność Gminy Inowłódz
spotkała się w Domu Ludowym w Królowej Woli, aby
wspólnie kolędować, zatrzymać na chwilę czas Świat
Bożego Narodzenia i jeszcze raz poczuć magię świąt
Bożego Narodzenia. To już XVII Gminny Koncert Kolęd,
podczas którego zaprezentowali się przedstawiciele
szkół oraz podmiotów artystycznych z terenu Gminy
Inowłódz. Wszystkich zgromadzonych przywitał Wójt
Gminy Inowłódz Bogdan Kącki składając noworoczne
życzenia.
Prezentacje artystyczne rozpoczęła kategoria dzieci
i młodzieży. Jako pierwsi wystąpili przedstawiciele Szkoły
Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Królowej
Woli: duet Wiktoria Wójciak i Jakub Chudy zaśpiewali
„Cicha Noc” i „Merry Christmas”, a Lena Gruszczyńska
„Pastuszek bosy”. Następnie uczennice Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu
zaprezentowały kolędy „Bóg się rodzi” i „Dzisiaj
w Betlejem, a Sandra Kwiatek uczennica Publicznego
Gimnazjum w Inowłodzu wykonała „Skrzypi wóz”.
W dalszej kolejności na scenie zobaczyliśmy

Gminnego Dziecięcego Zespołu Ludowego „Cekinki”,
zaprezentowali publiczności utwory: „Kolęda płynie
z wysokości” oraz „Skrzypi wóz”.
W kategorii dorosłych pierwszy zaprezentował się Zespół
Ludowy „Królowianie” w ich wykonaniu usłyszeliśmy:
„W piękną noc grudniową” oraz „Wyszła sobie
gwiazdka”. Następnie Zespół Ludowy „Brzustowianie”
przygotował kolędy „Anioł Betlejemski” oraz „ Triumfy
króla Niebieskiego”. XVII Gminny Koncert Kolęd
w Królowej Woli zakończył gościnny występ Chóru
Paraﬁalnego z Rzeczycy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim artystom występującym podczas Gminnego
Koncertu Kolęd, Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej
Woli za pomoc w organizacji oraz wszystkim
uczestnikom koncertu.
Tekst: A. Ciołak
Foto: E. Karwat

www.inowlodz.pl
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KRÓLOWA WOLA ‐ WIEŚ Z HISTORIĄ cz. 5
W poprzednim numerze biuletynu zapowiadałem
kolejny artykuł cyklu dotyczącego historii Królowej Woli.
Miał on dotyczyć Domu Ludowego, który służy
mieszkańcom wsi od 90 lat. Jednakże po ostatnim
artykule o dziejach Królowej Woli podczas II wojny
światowej zgłosił się Pan Marian Przybyłek z wartą
przedstawienia wojenną historią członków swojej
rodziny. Poznajmy więc losy Władysława Dziedzica i jego
siostry Zoﬁi Dziedzic.
DZIEJE KRÓLOWEJ WOLI PODCZAS II WOJNY
ŚWIATOWEJ C.D.
W sierpniu 1939 roku, kiedy to władze Polskie
przeczuwały wybuch konﬂiktu wojennego ze strony
Niemiec, rozpoczęto powoływać do wojska mężczyzn po
odbytej zasadniczej służbie wojskowej. Tydzień przed
wybuchem II wojny światowej patrol rekrutujący
mężczyzn do Wojska Polskiego przybył do Królowej Woli.
Jednym z powołanych mieszkańców wsi był Władysław
Dziedzic, który urodził się w 1913 roku. Jego rodzicami
byli Jakub i Franciszka z domu Kieliszek. Władysław całe
swoje dziecięce i młodzieńcze życie spędził w Królowej
Woli. Po ukończeniu 18 lat został powołany do
zasadniczej służby wojskowej. Po jej odbyciu wrócił do
rodzinnej wsi i zaangażował się w miejscowe życie
kulturalne. Wstąpił do prowadzonej przez Józefa
Wilczaka strażackiej orkiestry, w której grał na
klarnecie.
Przybyły pod koniec sierpnia 1939 roku do Królowej
Woli
patrol
rekrutacyjny
zabrał
Władysława

przypadkowo poznał sanitariuszkę, która we wrześniu
1939 roku pracowała w szpitalu polowym w Zamościu
i udzielała pomocy żołnierzom, którzy podczas walk
w obronie miasta zostali ranni. Sanitariuszka dużo
rozmawiała z pacjentami, w tym z Władysławem
Dziedzicem, który opowiedział jej wiele historii ze
swojego życia i dzięki temu Stefan Dziedzic był pewny, że
spotkana w pociągu kobieta rzeczywiście znała jego
brata. Władysław Dziedzic jako żołnierz 2 rezerwowego
pułku piechoty brał udział w próbie odbicia Zamościa.
Wieczorem 19‐go września na Zamość ruszyła 29 bryg.
piechoty płk Jana Bratry. Z 19 na 20 września Zamość
próbował odbić ppłk Stanisław Gumowski d‐ca 2 rez.
p.p. (nie dotarł do niego rozkaz gen. Dąb Biernackiego
odwołujący odbicie Zamościa). Przed świtem, o 4.30
brawurowym atakiem przez mokradła, ul. Okrzei
i Lubelską, zaskoczono Niemców, zajęto prawie połowę
Starego Miasta. Wykorzystując wąskie uliczki i podwórza
oddziały z ppłk Gumowskim dotarły na Rynek. Wydał
rozkaz sprowadzenia głównych sił, które nie dotarły do
Zamościa. Po 6‐tej ruszyło kontrnatarcie niemieckie,
z czołgami. Wśród domów „z okien strzelali Niemcy
z broni maszynowej i rzucali granaty, z innych polskie
kobiety rzucały nam kwiaty” (kpt. J. Juszkiewicz) i walka
w Rynku zaczęła dogasać. Wycofano się w stronę
Kolegiaty, gdzie Gumowski w ogrodzie za Infułatką został
raniony, stracił przytomność, wcześniej przekazując
dowództwo kpt. Hospodarewskiemu. Wycofano się
w dolinę Łabuńki. Zginęło ok. 50 Polaków i ok. 100
zostało rannych (straty niemieckie 130 zabitych
i rannych, ok. 40 pojazdów, w tym kilka czołgów).
Podczas walk o odbicie Zamościa został również ranny
Władysław Dziedzic, który stracił nogę i został
przetransportowany do szpitala polowego. Tam po kilku
dniach – 29 września zmarł i został wraz z innymi
kompanami walk o Zamość, którzy odeszli w tym samym
dniu, pochowany w jednej ze zbiorowych mogił (6‐
osobowej) na cmentarzu przy ul. Peowiaków. Wszystkich
grobów w kwaterze wojennej zamojskiego cmentarza
jest ok. 250. Od zakończenia wojny nikt z rodziny nie
wybrał się do Zamościa w celu odszukania grobu
Władysława. Powodem być może była duża odległość od
Królowej Woli i utrudniony dojazd, bądź też spore koszty
organizacji takiego wyjazdu. Dopiero w 2012 roku do
Zamościa postanowił się wybrać siostrzeniec
Władysława Pan Marian Przybyłek, któremu za drugim
razem udało się odnaleźć grób wuja. Zamość to piękne
Władysław Dziedzic
miasto w województwie lubelskim, które odwiedza
z odbywającej się w Domu Ludowym zabawy tanecznej. wielu turystów. Jeśli i nam uda się kiedyś dotrzeć do
Powołanym do wojska pozwolono tylko na pożegnanie tego miasta to pamiętajmy o naszym bohaterze
się z rodziną i zabranie najbardziej niezbędnych rzeczy. i odwiedźmy jego grób.
Odchodzącego do wojska Władysława pożegnali
zgromadzeni na zabawie mieszkańcy, którzy nie ukrywali
łez, a przyjaciele z orkiestry zagrali mu marsza.
Początkowo nie było wiadomo gdzie zostali skierowani
powołani wówczas mężczyźni z terenu Gminy Inowłódz.
Po pewnym czasie doszły jedynie wieści, że zostali
zabrani gdzieś nad Bzurę, a później ich podzielono
i wywieziono w nieznanych kierunkach. Przez cały okres
trwania wojny rodzina Dziedziców nie miała żadnych
informacji o swoim synu i bracie. Dopiero po wojnie
nadeszły listowne wiadomości od narzeczonej
Władysława, które były potwierdzone przez Polski
Czerwony Krzyż. Niestety były to te najtragiczniejsze, że
nie żyje i że jest pochowany w Zamościu na cmentarzu
Pan Marian Przybyłek z żoną Marią
paraﬁalnym. Informacje te potwierdziły się w 1950 roku,
przy grobie swojego wuja Władysława Dziedzica
kiedy to brat Władysława, Stefan jadąc pociągiem
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Zoﬁa Dziedzic
Wspominając wojenne losy mieszkańców Królowej Woli
warto również zwrócić uwagę na historię Zoﬁi Dziedzic,
siostry Władysława Dziedzica. Zoﬁa urodziła się
w Królowej Woli w 1923 roku. W 1939 roku wraz
z rodzeństwem bardzo przeżyła odejście na wojnę
swojego brata Władysława. Pierwsze lata wojenne wraz
z pozostałym rodzeństwem spędziła w domu rodzinnym
w oczekiwaniu na jakiekolwiek informacje o swoim
bracie. We wrześniu 1943 roku wracając z bratem
Stefanem z lasu od strony Spały została zatrzymana przy
gajówce przez patrol niemiecki, który przeprowadzał
łapankę. Zoﬁa i Stefan prosili i błagali żeby ich puścili
wolno. Niestety Niemcy zgodzili się zwolnić tylko
Stefana. Do Zoﬁi powiedzieli: „A Ciebie nie puścimy, bo
jesteś ładna i pojedziesz z nami”. Rodzina Dziedziców
przeżyła kolejną tragedię. Do końca wojny, czyli przez

prawie dwa lata nie było żadnej informacji co się stało
z Zoﬁą. Dopiero po wojnie rodzice otrzymali wiadomość
od Zoﬁi, że przebywa w Choszcznie, gdzie została
zabrana 1943 roku przez Niemców. Pracowała tam jako
pomoc domowa oraz w gospodarstwie rolnym.
Choszczno było miastem niemieckim. Podczas II wojny
światowej utworzono w nim obóz niemiecki Oﬂag II B
Arnswalde. Choszczno zostało zdobyte przez wojska
radzieckie 23 lutego 1945 roku. W 1946 roku, w wyniku
powojennych zmian granic państwowych, miejscowość
została włączona do Polski, do nowo powstałego
województwa szczecińskiego, a niemieckojęzyczna
ludność miasta została wysiedlona do Niemiec. Zoﬁa
Dziedzic przebywając na robotach przymusowych
w Choszcznie bardzo podupadła na zdrowiu. Powróciła
do domu we wrześniu 1945 roku. Pojechała po nią
matka Franciszka oraz mąż siostry Marianny, Józef
Przybyłek. Po powrocie Zoﬁa nie wróciła do zdrowia
i zmarła 1 maja 1946 roku przeżywszy tylko 23 lata.
II wojna światowa bardzo doświadczyła Rodzinę
Dziedziców. Władysław i Zoﬁa nie byli jedynymi oﬁarami
działań wojennych w rodzinie. W 1944 roku ich ojciec
Jakub został potrącony w Królowej Woli przez niemiecki
samochód wojskowy. Jak zeznali świadkowie tego
zdarzenia samochód zjechał na pobocze wiejskiej drogi,
uderzył w Jakuba a następnie odjechał.
PS. Bardzo dziękuję Panu Marianowi Przybyłkowi za
udostępnienie informacji o losach członków swojej
rodziny.
Zachęcam innych mieszkańców Królowej Woli do
podzielenia się ciekawymi historiami dotyczącymi naszej
małej ojczyzny – wsi Królowa Wola.
Kontakt: mail:, : Królowa Wola, tel: 695 702 556
Tomasz Iskierka

"Sercem wyszywane, ha owane, malowane ..."
Częścią wystawy było również specjalnie zaaranżowane
wnętrze wiejskiej chaty ze strojami ludowymi, pięknie
wyszytymi poduchami, ołtarzykiem z ﬁgurkami
świętych, kołyską czy też kołowrotkiem.
Wydarzenie to było również doskonałą okazją na
prezentację wystaw "Wieś Brzustów na starej i nowej
fotograﬁi" oraz okolicznościową wystawią zdjęć
powstałej z okazji 90‐lecia OSP Brzustów.
Tego wieczoru zorganizowane zostało również spotkanie
z podróżnikiem, tomaszowianinem Panem Wojciechem
Ziemnickim, który odbył samotną podróż rowerem
dookoła Islandii pokonując 1500 km. Przedstawił
zgromadzonym świat, który jest większości nieznany.
Opowiadał o swoich przeżyciach, a także wulkanach,
"Sercem wyszywane, ha owane, malowane ..." taki
tytuł nosiła wystawa zorganizowana przez mieszkańców
Brzustowa w strażnicy OSP, a 23 lutego 2019 r. miał
miejsce jej wernisaż. Przybyłych gości powitała Sołtys
Wsi Brzustów Pani Jadwiga Warczyk, krótko
opowiedziała o pomyśle powstaniu tego wydarzenia
oraz zaprosiła do obejrzenia wystawy. W Sali OSP
zgromadzono m.in. różnego rodzaju ha y, koronki,
makaty. Wśród prac brzustowskich twórczyń ludowych
prace Pani Jadwigi Pawlik, Pani Julia Kopacz oraz Pań
z Koła Gospodyń Wiejskich. Zobaczyć można było
również obrazy namalowane przez pochodzącą
z Brzustowa Panią Marię Porwańską‐Kołodziejską.
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lodowcach, islandzkiej kulturze i tradycji. Swoją
opowieść wzbogacił pokazem zdjęć. Pan Wojciech swym
wyczynem motywuje do działania nie tylko ludzi
zdrowych, ale i tych, którzy na co dzień muszą mierzyć
się z różnymi chorobami. Sam bowiem od wielu lat
choruje na stwardnienie rozsiane, jednak pomimo
choroby stara się aktywnie żyć i realizować swoje

życiowe pasje. Na podstawie swej podróży napisał
książkę "Islandia ‐ czasem zielona wyspa", którą mozna
było nabyć podczas prelekcji wzbogaconą o specjalną
dedykację autora.
Tekst / foto: A. Ciołak

"Piękne, bo łódzkie"
Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale i prof Michał
Słoniewski z nagrodami w konkursie "Piękne, bo
łódzkie" organizowanym przez Regionalną Organizację
Turystyczną Województwa Łódzkiego.

Ideą
Konkursu
jest
propagowanie
działań
i zrealizowanych projektów związanych z promocją
turystyczną w regionie i oferty turystycznej
samorządów, a także przedsiębiorców oraz różnych
organizacji i stowarzyszeń. Konkurs ma na celu
upowszechniać innowacyjność w sposobie tworzenia
wydawnictw,
aplikacji
mobilnych,
projektów
mul medialnych oraz innych projektów promujących
gminy i miasta województwa łódzkiego.

W kategorii „Album” I miejsce przypadło wydawnictwu
„Prezydencka Spała”, której autorem jest prof. Michał
Słoniewski. W tej samej kategorii komisja konkursowa
przyznała nagrodę dla Lokalnej Organizacji Turystycznej
w Spale za serię wydawnictw związanych ze Spała,
a mianowicie: Carskie Gospodarstwo Łowieckie w Spale
1885‐1914, Prezydencka Spała, Pałac i ludzie – historia
rezydencji Spalskiej w latach 1885‐1945, Wojenna
Spała.
Wyróżnienia z rąk Sylwestra Pawłowskiego – Prezesa
Zarządu
Regionalnej
Organizacji
Turystycznej
Województwa Łódzkiego odebrał Prezes LOT w Spale
Robert Papis, w towarzystwie Michała Fajbusiewicza –
wiceprezesa LOT oraz Bogdana Kąckiego – Wójta Gminy
Inowłódz.
– Gmina Inowłódz słynie z bogatej historii i uważana jest
za turystyczną. Cieszymy się, że publikacje poświęcone
naszej historii znalazły uznanie w oczkach członków
Komisji Konkursowej. Dziękuję Lokalnej Organizacji
Turystycznej w Spale za to, że przypomina
w wydawnictwach naszą piękną historię, która jest też
historią naszego kraju – powiedział Bogdan Kącki – Wójt
Gminy Inowłódz po wręczeniu nagród.
Tekst: LOT w Spale
Foto: Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Łódzkiego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kamed" w Spale
Szanowni Państwo w poprzednim numerze naszego
biuletynu zamieściliśmy informację dotyczącą
reaktywowania przychodni medycyny rodzinnej
w Inowłodzu. Opisaliśmy również zakres i paletę
świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej dla naszych mieszkańców.
Dziś chcielibyśmy Państwu przybliżyć funkcjonowanie
drugiej naszej Przychodni "Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Kamed" Katarzyna Kosiacka" w Spale przy
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12.
Jest to placówka zapewniająca wysokiej klasy opiekę
medyczną. Dla przychodni pracują najlepsi lekarze
medycyny, zapewniając wszechstronne wsparcie
medyczne dla każdego pacjenta. "Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej "Kamed" Katarzyna Kosiacka" to
miejsce zapewniające kompleksową obsługę, przyjazną
atmosferę, jak również sprawdzone sposoby terapii .
Do Państwa dyspozycji są lekarze medycyny rodzinnej
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
lekarz med. Katarzyna Kosiacka (Pulmonolog,
Internista)
(lekarz med. Robert Kosiacki (Specjalista medycyny
rodzinnej, Pediatra)
Przychodnia oferuje podstawową opiekę lekarską –
(gabinet diagnostyczno‐zabiegowy)
w zakresie: medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych,
pediatrii, chorób płuc.
A ponadto: opiekę pielęgniarki środowiskowo‐rodzinnej,
opiekę położnej środowiskowo‐rodzinnej, wizyty
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domowe lekarzy, pielęgniarek środowiskowo‐rodzinnych
oraz położnych, badania laboratoryjne, diagnostykę
obrazową (RTG,USG), spirometrię, usługi w gabinecie
zabiegowym, szczepienia obowiązkowe i zalecane dla
dzieci i dorosłych.
Przychodnia czynna jest codziennie ( od poniedziałku do
piątku ) w godz. 8.00 do 18.00. Biorąc pod uwagę
szeroki wachlarz świadczeń medycznych zachęcamy
Państwa do korzystania z usług Przychodni NZOZ
„Kamed” w Spale.
Elżbieta Kośka
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Pieski szukają domów
Prezentujemy poniżej zdjęcia psów do adopcji
z Gminy Inowłódz. Pieski szukają domu, obecnie
tymczasowo przebywają w hoteliku.
Więcej informacji oraz kontakt w sprawie adopcji:
Ewelina Madej tel. 503161751.

ŚMIESZEK
piesek ok 2 lata waga ok 20 kg

LATINO
ok 9 miesiecy pieskek uwiebia ludzi

MIKI
duży pies ok 1,5 roku

KIK
piesek ok 6 lat waży o 8 kg
PCHEŁKA
maleńka sunia ok 8 miesiecy

Program „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ” w Gminie Inowłódz

Wójt Gminy Inowłódz zaprasza
do wzięcia udziału w programie
„Usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest”
Do dnia 15.03.2019 r.
trwa nabór wniosków na utylizację azbestu z terenu Gminy Inowłódz,
przeznaczonych do realizacji w 2019 r.
Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków
w Urzędzie Gminy, ul. Spalska 2, 97‐215 Inowłódz,
informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 44 710 11 86
www.inowlodz.pl
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
Informujemy, iż uchwałą Rady Gminy Inowłódz Nr IV/
20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku od 1 lutego 2019
roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zmiana podyktowana jest
zakończeniem dotychczasowej umowy z ﬁrmą, która
odbierała odpady komunalne z terenu naszej gminy
przez ostatnie dwa lata. W wyniku przetargu
(ogłaszanego
dwukrotnie)
wyłoniona
została
najkorzystniejsza oferta, niestety warunki cenowe
znacznie przewyższają dotychczasowe. Tym samym
Rada Gminy zmuszona została do zwiększenia
dotychczasowych stawek opłat ponoszonych przez
mieszkańców, zgodnie z zasadami prawidłowego
funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Inowłódz.
Wysokość miesięcznej opłaty za jedna osobę
zamieszkałą od 1 lutego 2019 roku wynosi:
11,00 zł ‐
jeżeli odpady zbierane są w sposób
selektywny,

22,00 zł ‐ jeżeli odpady zbierane są w sposób
nieselektywny.
Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności
składania nowej deklaracji przez właściciela
nieruchomości. Informacje o zmianie stawek mieszkańcy
otrzymają pisemnie (przez sołtysów lub pocztą).
W przypadku nieotrzymania takiego zawiadomienia
prosimy o naliczenie opłaty w/g nowych stawek
i terminowe uiszczenie jej w kasie Urzędu Gminy lub
przelewem na indywidualny numer
rachunku
bankowego, który pozostaje niezmieniony.
Odpady odbiera:
Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyńsk
97‐300 Piotrków Tryb., ul. Próchnika 25
Biuro Obsługi Klienta, Tel. 44 649‐96‐84 w. 21 lub 22
KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO
GODZ. 6:30
PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE ZAPEŁNIONYCH
WORKÓW Z SUROWCAMI WTÓRNYMI

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty
Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki,
pojemniki, słoiki). Nie wrzucać: szyb okiennych, szkła
zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek
PAPIER ‐ worek niebieski. Książki, gazety, zeszyty,
katalogi, torby i worki papierowe. Nie wrzucać: po
napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, tapet,
pieluch, art. higienicznych.
PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
– worek żółty. Opakowania po płynach i napojach,
butelki po chemii gospodarczej (szampony, płyny do
prania, płukania, kąpieli, mycia naczyń), reklamówki
i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, drobny

złom stalowy i metali kolorowych. Nie wrzucać: zabawek
i innych przedmiotów plas kowych, puszek po farbach
i lakierach, worków po nawozach.
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik. Artykuły
higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka
szklana drobna, lustra, ceramika, zabawki, różnorodne
przedmioty plas kowe, inne drobne odpady powstające
w gospodarstwach domowych. Nie wrzucać popiołu.
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Odbiór odpadów wielkobabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon
odbędzie się w terminie, o którym zostaniecie państwo
poinformowani oddzielną informacją.
Referat Komunalny

www.inowlodz.pl

OSP/SPORT
Spotkanie opłatkowo‐noworoczne strażaków z terenu Gminy Inowłódz

Jak co roku, tradycyjnie w miesiącu styczniu spotykają
się przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu
Gminy Inowłódz. Jest to dobry moment na złożenie
sobie życzeń, podzielenie opłatkiem ale także do roz‐
mowy w świątecznej atmosferze i dokonanie krótkiego

podsumowania
roku.
Tym razem spotka‐
nie, którego gospo‐
darzami byli Prezes
ZOG ZOSP RP dh
Józef Goska, Kape‐
lan Gminny OSP ks.
Marek Polewczyk
oraz Prezes OSP
Królowa Wola dh
Jerzy
Iskierka,
odbyło się 12 sty‐
cznia 2019 roku
w strażnicy OSP
Królowa Wola.
Wśród gości przy‐
byłych na świą‐
teczną zbiórkę stra‐
żaków byli Wiceprezes ZOW ZOSP RP dh Tadeusz
Cisowski, Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie
Maz. st. bryg. Krzysztof Iskierka, Wójt Gminy Inowłódz
Bogdan Kącki, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
Robert Pawłowski oraz Proboszcz Paraﬁi w Spale
ks. Dariusz Łosiak.
Spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą, którą
celebrował ksiądz kapelan, po czym strażacy odśpiewali
kolędę i podzielili się opłatkiem. Po wspólnych życze‐
niach wszyscy zasiedli do przygotowywanego poczę‐
stunku.
Przed rozpoczęciem uroczystości Kapelan Gminny OSP
ks. Marek Polewczyk i Proboszcz Paraﬁi w Spale
ks. Dariusz Łosiak dokonali poświęcenia Izby Pamięci
OSP Królowa Wola.
dh Tomasz Iskierka

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Inowłodzu

Koniec roku 2018 był przełomowy dla jednostki OSP
Inowłódz, po ponad 15 letniej przerwie udało się
reaktywować
Młodzieżową
Drużynę
Pożarniczą
w Inowłodzu. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Jolanty
Łon, w szkole odbyło się spotkanie z Panem Prezesem
Józefem Goską oraz druhną Anetą Stańdo, na którym
zapoznalismy młodzież z charakterystyką służby w OSP.
Ku naszemu zaskoczeniu, spotkaliśmy się z dużym
zainteresowaniem. Na pierwszą zbiórkę przybyło ok 20
chętnych osób, w wieku od 9 do 14 lat. Cieszy nas
bardzo, że mamy małą przewagę dziewcząt.
Celem powstania drużyny nie jest tylko edukacja
przeciwpożarowa. MDP to przede wszystkim aktywność

www.inowlodz.pl

ﬁzyczna i udział w zawodach sportowo‐pozarniczych. Ale
my nie zamykamy się tylko w tematach czysto
strażackich. Jako drużyna młodych, chętnych osób
możemy zrobić znacznie więcej. Mieszkamy w pięknej
okolicy, o którą niestety nie każdy dba. My stawiamy na
ekologię i dbałość o porządek. Chcemy wspólnie
organizować akcje sprzątające. Następną ważną sprawą
jest udział OSP i MDP w uroczystościach patriotycznych.
Ale żeby mogło się to odbyć w pełnej krasie młodzi
ochotnicy potrzebują umundurowania. Jest to dla nas
teraz sprawa priorytetowa.
Jednak straż to nie tylko obowiązki i odpowiedzialność
czasem należy się odrobina zabawy. Dlatego właśnie
w dniu 18.02 uczestnilismy w wycieczce po
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SPORT
tomaszowskich jednostkach. Jako pierwszą zwiedziliśmy sprzętem jakim dysponują tomaszowscy strażacy.
jednostkę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Mieliśmy
UWAGA!!!
okazję skorzystać z symulatora strzeleckiego. Po
świetnej zabawie dostaliśmy dawkę ciekawych historii LISTA OSÓB CHĘTNYCH DO WSTĄPIENIA DO MDP, JEST
NADAL OTWARTA. JESLI SA JESZCZE OSOBY, KTÓRE
podczas zwiedzania izby pamięci. Następnym punktem
na naszej liście była Komenda Powiatowa PSP. Tu KOCHAJĄ CZERWONE SAMOCHODY TO ZAPRASZAMY
DO NAS!!! NIE ZWLEKAJ, SPEŁNIAJ MARZENIA!!!
zaczęliśmy od pogadanki na temat bezpieczeństwa
w czasie ferii. Zobaczyliśmy symulację pożaru
Teskt / Foto: A. Stańdo
i dowiedzieliśmy się co robić w chwili zagrożenia. Na
zakończenie zapoznaliśmy się z pojazdami i całym

Przygotowania Drużyn Młodzieżowych IKS

Drużyny młodzieżowe naszego klubu podczas przerwy gdzie zajęli V miejsce a na wyróżnienie tym razem
zimowej w rozgrywkach trenują regularnie na hali zasłużyli ponownie Wojciech Samek i Szymon
w naszej szkole, szlifując formę do dalszych rozgrywek Warczyński. Rocznik 2008 wziął również udział
pod okiem trenera Tomasza Trzonka. Do tej pory wzięły
udział w kilku turniejach halowych. Rocznik 2010 zajął
I miejsce w turnieju w Gielniowie, turniej zorganizowany
był z okazji niepodległości naszego kraju. Rocznik 2009
uczestniczył w turnieju w Ujeździe, organizowanym
przez Stal Niewiadów, gdzie zajął III miejsce
a najlepszym bramkarzem turnieju został nasz zawodnik

w turnieju w Rzeczycy gdzie zajął VII miejsce, gdzie na
szczególną pochwałę za swoją postawę w bramce
zasłużył Michał Gawęda. Z informacji uzyskanych od
trenera Tomasza Trzonka wynika, że dzieci czeka jeszcze
dużo ciężkiej pracy ale widać już duże postępy
Piotr Komar a na wyróżnienie za swoją postawę umiejętności
piłkarskich
u
naszych
młodych
zasługują również Gabriel Chromiński i Wojtek Samek. Ci zawodników.
sami zawodnicy wzięli udział w turnieju w Rzeczycy
Tekst/foto: T. Trzonek

Przygotowanie do rundy rewanżowej

Zawodnicy IKS Inowłódz z dniem 5 lutego rozpoczęli
przygotowania do wiosennej rundy rewanżowej sezonu
2018/2019 w klasie „A”. Większość zawodników
w przerwie zimowej uczestniczyła z różnym skutkiem
w turniejach halowych rozgrywanych w Tomaszowie,
Opocznie oraz Rzeczycy. Drużyna do nowego sezonu
przygotowuje się na hali w Inowłodzu oraz terenach
naszej gminy, gdzie odbywają się treningi biegowe oraz
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wytrzymałościowe. Sztab szkoleniowy IKS‐u pozostaje
bez zmian, korekcie uległ natomiast skład personalny
drużyny. Wypożyczeni zostali Bartosik Wiktor (Grabka
Grabice) i Kostanek Maciej (Włókniarz Konstantynów‐
rezerwy) oraz ze względu na sprawy zawodowe
z drużyną nie trenują: Łuszcz Adrian oraz Korus Kacper.
Niestety z kontuzją pleców zmaga się Kaproń Dorian,
dlatego też z drużyną trenuje były bramkarz między
innymi Kawalerii Tomaszów.
Przygotowując się do rundy rewanżowej oprócz
treningów drużyna rozgrywa sparingi głownie na boisku
COS w Spale. W pierwszym spotkaniu IKS podejmował
Concordię Piotrków. Ten mecz zakończył się
zwycięstwem gości 6:2. Między słupkami ze względu na
kontuzję Doriana Kapronia zmuszony był wystąpić
zawodnik z pola. Drugi mecz IKS rozegrał z Relaxem
Czerniewice, który zakończył się naszym zwycięstwem
6:2.
W najbliższym czasie w planach są pojedynki z Wolą
Chojnata (24.02. godz.12:00) w Spale, z Pionierem Baby
(03.03.godz.12:00) w Spale, Ceramiką Opoczno rocznik
2001(10.03.godz.12:00) w Spale oraz KKS Koluszki
(17.03.) w Koluszkach.
Jarosław Nowak

www.inowlodz.pl

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

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
1, 8, 15, 22 marca godz. 18:00 – 19:00 – Zajęcia Fitness – Sala OSP
w Inowłodzu
8 marca ‐ Gminny Dzień Kobiet ‐Sala Gimnastyczna ‐ Publiczne
Gimnazjum w Inowłodzu
15, 22 marca ‐ Warsztaty Plastyczne ‐ Świetlica Wiejska w Królowej
Woli
29, 30, 31 marca ‐ Kapituła Generalna Rycerstwa Polskiego ‐ Zamek
w Inowłodzu
12, 13, 14 kwietnia ‐ Droga do Jerozolimy ‐ Zamek w Inowłodzu
13 kwietnia – Kiermasz Wiosenno – Wielkanocny – Sala OSP
w Inowłodzu
14 kwietnia ‐ Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego – Spała
5, 12, 19, 26 kwietnia godz. 18:00 – 19:00 ‐ Zajęcia Fitness – Sala OSP
w Inowłodzu
26‐27 kwietnia ‐ Łżykwiat Kasztelański ‐ rozpoczęcie sezonu
rycerskiego w Inowłodzu ‐ Zamek w Inowłodzu
3 maj ‐ Gminne Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja ‐
Inowłódz
12 maja ‐ Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego ‐ Spała
25 maja ‐ Interia Drive Cup ‐ Spała
26 maja ‐ Rajd rowerowy im. rotmistrza Witolda Pileckiego ‐ Tomaszów
Maz – Spała – Inowłódz ‐ Konewka
maj ‐ Dni Otwarte Funduszy Europejskich ‐ Zamek
maj ‐ Wernisaż „Sztuka na Zamku” ‐ Zamek w Inowłodzu
9 czerwca ‐ Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego ‐ Spała
22 czerwca ‐ Eko wędrówka w czasy średniowiecza ‐ Zamek
w Inowłodzu
22 czerwca ‐ Gminna Sobótka – Inowłódz, Zamek, OSIR
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, 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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