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PO O ENIE
Gmina Inow ódz po o ona jest w województwie ódzkim, w po udniowo
-wschodniej cz ci powiatu tomaszowskiego. Jest jedn  z najstarszych gmin 
tego regionu. Powierzchnia gminy wynosi 98 km2 i obejmuje swym zasi giem 
11 miejscowo ci: Brzustów, D browa, Inow ódz, Konewka, Królowa Wola, Li-
ci na, Po wi tne, Spa a, Teofilów, Zako ciele, d owice.
Centralne usytuowanie w kraju oraz blisko  o rodków miejskich, takich jak: 
Opoczno (18 km), Tomaszów Mazowiecki (20 km), Rawa Mazowiecka (30 km), 
ód  (67 km), Radom (70 km) i Warszawa (107 km), decyduj  o bardzo dobrej 

dost pno ci Gminy.

WALORY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Gmina Inow ódz usytuowana jest po obu stronach Pilicy, na terenie dawnej 
Puszczy Pilickiej. Charakteryzuje si  szczególn  malowniczo ci  krajobrazu 
dzi ki rzadko spotykanej w tej cz ci kraju ró norodno ci form ukszta towania 
powierzchni. Ciekawa rze ba terenu w po czeniu z bogatymi zasobami le ny-
mi decyduje o du ej atrakcyjno ci turystycznej gminy. Lasy zajmuj  oko o 60% 
obszaru gminy, stanowi c dominuj cy element krajobrazu. Lasy Spalskie wraz 
z pozosta o ci  Puszczy Pilickiej s  jednym z najwi kszych kompleksów le-
nych w rodkowej Polsce. Wysoka warto  walorów przyrodniczych i potrze-

ba ich zachowania by a motywacj  do utworzenia na tym terenie Spalskiego 
Parku Krajobrazowego, który swoj  ochron  obj  ponad po ow  powierzchni 
gminy. Najcenniejsze z przyrodniczego punktu widzenia tereny, b d ce siedli-
skami wielu gatunków ro lin i zwierz t chronione s  w rezerwatach:
• Rezerwat Ga  Spalska
• Rezerwat Konewka
• Rezerwat Spa a
• Rezerwat d owice

Na terenie gminy znajduj  si  Obszary Natura 2000, które utworzono dla za-
chowania charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, maj cych znaczenie 
dla ochrony warto ci przyrodniczych Europy:
• „Lasy Spalskie”
• „Dolina Dolnej Pilicy”

DZIEDZICTWO KULTUROWE
Bogata, si gaj ca pocz tków pa stwa polskiego historia regionu zaowo-
cowa a cennymi zabytkami kultury materialnej. Zwiedzaj c gmin  warto 
zobaczy :
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Ko ció  pw. w. Idziego w Inow odzu
Jeden z najstarszych murowanych ko cio ów i najciekawszych zabytków ar-
chitektury roma skiej w Polsce. Wybudowany na prze omie XI i XII w. z miej-
scowego, twardego piaskowca elazistego, z inicjatywy ksi cia W adys awa 
Hermana, jako wotum dzi kczynne za narodziny syna Boles awa. W s siedz-
twie ko cio a znajduje si  taras widokowy, na którym usytuowana jest rze ba 
W adys awa Hermana i ksi cia Boles awa

 

Zrekonstruowany zamek Kazimierza Wielkiego w Inow odzu
Obronny zamek to jedna z blisko pi dziesi ciu murowanych warowni, zbu-
dowanych w czasach Kazimierza Wielkiego. Budow  datuje si  na lata 1356-
1370. Zamek posadowiony zosta  w dolinie Pilicy, w miejscu o naturalnych wa-
lorach obronnych, na szlaku handlowym. Strzeg  komory celnej i przeprawy na 
Pilicy. Podczas potopu szwedzkiego zamek zosta  zdobyty i nieodwracalnie 
zniszczony. W latach 1973-1985 przeprowadzono badania archeologiczne, 
w ramach których przebadano obiekt oraz zabezpieczono budowl  w formie 
tzw. trwa ej ruiny. Podczas prac odnaleziono ponad 38 tysi cy ruchomych 
zabytków w postaci szk a, ceramiki, przedmiotów metalowych, kafli i innych. 
W latach 2008-2012, przy wsparciu rodków zewn trznych, prowadzono pra-
ce maj ce na celu konserwacj  i utrwalenie ruin oraz cz ciow  rekonstrukcj  
zamku. W wyniku realizacji projektu powsta  obiekt, w którym obecnie sw  sie-
dzib  ma Gminne Centrum Kultury w Inow odzu z Gminn  Bibliotek  Publicz-
n  oraz Informacja Turystyczna. Budowla cieszy si  du ym zainteresowaniem 
szerokiej rzeszy zwiedzaj cych.

Ko ció  pw. w. Micha a Archanio a w Inow odzu
Ko ció  parafialny z 1520 r., wybudowany w stylu pó nogotyckim. Usytuowany 
w centrum Inow odza, nad samym brzegiem Pilicy. Jest to budowla orientowa-
na, jednonawowa z wielobocznym, nieco w szym, prosto zamkni tym pre-
zbiterium. Nale y do typu ko cio ów bezwie owych. Ko ció  zosta  gruntownie 
przebudowany w 1875 r., w wyniku czego straci  pierwotny wystrój i cechy sty-
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lowe pó nego gotyku. Z elementów dzisiejszego wystroju wn trza na uwag  
zas uguj  trzy neobarokowe o tarze pokryte polichromi  imituj c  marmur.
W cianie pó nocnej znajduje si  gotycki portal wykonany z piaskowca w stylu 
gotyckim, niezmieniony od XVI wieku.

 

Ko ció  pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polski w Spale
Wybudowany w 1923 roku na polecenie Prezydenta RP Stanis awa Wojcie-
chowskiego. wi tyni  zaprojektowa  wybitny architekt, wspó twórca i propa-
gator stylu narodowego,  zwanego te  polskim – Kazimierz Skórewicz. Ko ció  
o konstrukcji zr bowej z przy ciennymi s upami zosta  wzniesiony z drewna 
sosnowego, na podmurówce z ciosów kamiennych. Ko ció ek ten szcz liwie 
przetrwa  lata II wojny wiatowej. Po wojnie spalska kaplica by a fili  ko cio a 
parafialnego w Inow odzu. W 1985 roku dawna kaplica prezydentów RP sta a 
si  siedzib  nowo erygowanej parafii Matki Boskiej Królowej Korony Polski. 

Pos g ubra
Historia eliwnego pos gu, powszechnie uznawanego za nieoficjalny herb 
Spa y, zaczyna si  od carskiego polowania, które odby o si  w pa dzierniku 
1860 roku w Puszczy Bia owieskiej. Dla upami tnienia tego wydarzenia car 
Aleksander II poleci  ustawi  na miejscu owów pos g ubra naturalnej wiel-
ko ci. Pomnik stanowi  atrakcj  Zwierzy ca w pobli u Bia owie y. Zawirowania 
wojenne sprawi y, e zosta  wywieziony do Moskwy, nast pnie zwrócony do 
Polski i usytuowany w Warszawie. W 1928 roku na polecenie Prezydenta RP 
Ignacego Mo cickiego pos g ubra sprowadzono do Spa y.
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Kapliczka w. Jana Nepomucena w Spale
Kapliczka z 1877 roku jest najstarszym murowanym obiektem w Spale. Zosta-
a ufundowana jako wotum dzi kczynne za uratowanie ton cego w m y skim 
stawidle ch opca. Wewn trz znajduje si  rze ba przedstawiaj c  w. Jana 
Nepomucena.

Wie a ci nie  w Spale
Najwy sz  budowl  w Spale jest wie a wodoci gowa, wybudowana na po-
trzeby zespo u rezydencjonalnego cara Aleksandra III. Obiekt zosta  wznie-
siony z ceg y na fundamencie ceglano-kamiennym. Jest to budowla na planie 
ko a, lekko zw aj ca si  ku górze. Do wie y przylega  parterowy, niewielki bu-
dynek dawnej pompowni, zbudowany z ceg y na planie prostok ta. Obecnie 
budynek jest w r kach prywatnych i pe ni funkcj  gastronomiczn .

  

Grota w. Huberta w Spale
W niedalekiej odleg o ci od centrum Spa y, w kierunku Inow odza, stoi mo-
nument u o ony z g azów. Dwa z nich, z inicja ami cara Aleksandra III i dat  
1894.IX.14, wskazuj  na przypisanie obiektu czasom polowa  carskich w la-
sach Puszczy Spalskiej. Ponadto, na jednym z g azów znajduje si  tablica pa-
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mi tkowa z br zu, ufundowana przez spalskich le ników dla Prezydenta Igna-
cego Mo cickiego, jako podzi kowanie za wskrzeszenie tradycji my liwskich.

Mogi a hrabiny Marii Wielopolskiej w Spale
Du y, granitowy krzy  i nagrobek upami tniaj  miejsce zako czenia ycia hra-
biny Marii Wielopolskiej, ony hrabiego W adys awa Wielopolskiego, rz dcy 
carskiej rezydencji w Spale. Pope ni a ona samobójstwo, po wykryciu jej ro-
mansu z carskim oficerem. Hrabina zosta a pochowana w rodzinnym grobow-
cu Wielopolskich na Pow zkach.

  

Cmentarz ydowski w Inow odzu
Zosta  za o ony oko o 1820 roku. Najstarsza p yta nagrobna (macewa) pocho-
dzi z 1831 roku. W czasie II wojny wiatowej cmentarz zosta  mocno zdewa-
stowany. W obr bie inow odzkiego kirkutu do czasów obecnych przetrwa o kil-
kadziesi t starych nagrobków z dekoracjami i napisami w j zyku hebrajskim.

Synagoga w Inow odzu
Budynek dawnej synagogi znajduje si  nad brzegiem starorzecza Pilicy, 
w centrum Inow odza. wi tyni  wzniesiono w po owie XIX wieku. Dwukondy-
gnacyjna, orientowana budowla wzniesiona zosta a na planie prostok ta. Po-
krywa j  stromy, czterospadowy dach z gontu. Frontow  elewacj  urozmaicaj  
pilastry i gzymsy oraz zamkni te pó koliste okna i drzwi. Zdewastowana pod-
czas II wojny wiatowej, pó niej s u y a jako magazyn nawozów i soli, nast p-
nie sklep i magazyn sprz tu gospodarstwa domowego. W 1981 roku synago-
ga zosta a wyremontowana i przeznaczona na Gminn  Bibliotek  Publiczn . 
Podczas renowacji Bo nicy odkryto i zabezpieczono pi kne XIX wieczne 
freski, a w ród nich Adres Dzi kczynny ydów do cara w j zyku hebrajskim 
i rosyjskim. Fragmenty malowide  zachowa y si  do dzisiaj. Obecnie budynek 
znajduje si  w r kach prywatnych.
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Cmentarz wojenny w Inow odzu
Cmentarz z czasów I wojny wiatowej. Spoczywaj  tu g ównie szcz tki o -
nierzy niemieckich, którzy zgin li w czasie walk tocz cych si  w grudniu 1914 
roku w rejonie Inow odza pomi dzy armi  niemieck , a si ami rosyjskimi.

Dom Ludowy w Królowej Woli
Budynek zosta  po wi cony i oddany do u ytku w 1932 r. Obiekt ufundowa-
ny przez Prezydenta Ignacego Mo cickiego by  wyrazem jego uznania dla 
mieszka ców wsi za ich wk ad w rozwijanie rolnictwa i zaanga owanie w ycie 
spo eczne i narodowe. Obecnie jest on siedzib  wietlicy wiejskiej dla dzieci 
i m odzie y.

  

Mogi a z okresu II Wojny wiatowej w Inow odzu
Upami tnia rozstrzelanych o nierzy i przypadkowo schwytan  ludno  cywil-
n  z Inow odza i okolic. Miejsce pochówku upami tniaj  dwa metalowe krzy e 
oraz tablica pami tkowa.
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Dom Pami ci Walki i M cze stwa Le ników i Drzewiarzy Polskich 
w Spale
Drewniana le niczówka powsta a w ho dzie dla poleg ych w czasie II wojny 
wiatowej okolicznych le ników i drzewiarzy oraz cz onków ich rodzin. Budy-

nek wybudowano w 1983 r. w stylu zakopia skim. W trzech salach muzealnych 
znajduj  si  m.in. zdj cia i dokumenty stanowi ce dowody tragicznych wyda-
rze , chor gwie, symboliczne urny z ziemi  z pól bitewnych II wojny wiatowej.

  

Schron kolejowy i bunkry w Konewce
Obiekt powsta  podczas II wojny wiatowej celem zapewnienia ochrony po-
ci gów sztabowych przywo cych hitlerowskich dowódców do Naczelnego 
Dowództwa Wojskowego „Wschód”, mieszcz cego si  w Spale. Jest to jeden 
z najd u szych schronów kolejowych, jakie zbudowano w czasie II wojny wia-
towej. Obiekt d ugo ci 380 m o przekroju ostro uku z podstaw  15 m i wysoko-
ci 9 m móg  pomie ci  poci g sztabowy licz cy 12-18 wagonów. Pierwotne 

za o enia nie zosta y jednak spe nione, do bunkra nigdy nie wjecha  poci g 
sztabowy. Niemcy przeznaczyli schron na magazyn amunicji. Do zwiedzania 
udost pniony jest ca y bunkier kolejowy wraz z ciekaw  ekspozycj  oraz bun-
kry techniczne.

TURYSTYKA
Gmina posiada ogromny potencja  turystyczny wynikaj cy ze znajduj cych 
si  na jej terenie zabytków, przestrzeni krajobrazowych, dost pu do wody, 
kompleksów zieleni, miejsc zwi zanych z histori  i kultur  tych ziem. Niew t-
pliwym atutem gminy jest po o enie w centrum kraju, uk ad komunikacyjny, 
blisko  aglomeracji ( ódzka, warszawska). Gmina Inow ódz mo e poszczy-
ci  si  intensywnie rozwijaj c  si  baz  turystyczno-wypoczynkow  tworzo-
n  przez hotele, pensjonaty oraz inne o rodki o zró nicowanym standardzie. 
Posiadaj  one bogate zaplecze sportowe i rekreacyjne. Wi kszo  obiektów 
przystosowana jest do obs ugi szkole , konferencji, spotka  integracyjnych. 
Tury ci indywidualni, szukaj cy ciszy i spokoju wypoczn  w gospodarstwach 
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agroturystycznych i kwaterach prywatnych. Niew tpliw  atrakcj  gminy jest 
O rodek Przygotowa  Olimpijskich COS w Spale. Posiada on nowoczesn  
baz  sportow -hotelow , wiadczy us ugi m.in. z zakresu rehabilitacji i odno-
wy biologicznej.

Niepowtarzalno  walorów przyrodniczych zach ca do wypoczynku, jak rów-
nie  do uprawiania aktywnych form turystyki. Teren gminy Inow ódz przecinaj  
liczne szlaki turystyczne, w tym pi kny, nizinny szlak wodny Pilicy, o którego 
atrakcyjno ci decyduj  naturalne krajobrazy, lesisto  terenów nadbrze nych, 
czyste powietrze. Korzystanie z uroków rzeki u atwiaj  liczne wypo yczalnie 
kajaków.

Tury ci, zw aszcza zainteresowani militariami i tajemnicami II wojny wiatowej, 
z pewno ci  nie po a uj  wizyty w Konewce, gdzie w lesie na terenie 2,7 ha 
znajduje si  kompleks elbetowych schronów. Trasa turystyczna „Bunkier w 
Konewce” w 2006 r. zosta a wyró niona Certyfikatem Polskiej Organizacji Tury-
stycznej za Najlepszy Produkt Turystyczny.

KULTURA
Na ternie gminy dzia a Gminne Centrum Kultury w Inow odzu wraz ze znajduj -
cymi si  w jego strukturach: Gminn  Bibliotek  Publiczn , Punktem Informacji 
Turystycznej z siedzib  w zamku Kazimierza Wielkiego i wietlicami wiejski-
mi w Brzustowie, Konewce, Królowej Woli i Lici nej. Do nadrz dnych zada  
Centrum nale  dzia ania na rzecz zachowania regionalnych tradycji i dzie-
dzictwa kulturowego oraz upowszechniania kultury. Organizowane s  liczne 
wydarzenia i imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Wspó praca z innymi 
instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami dzia aj cymi w tej dziedzinie stwa-
rza mo liwo ci prezentacji wystaw malarstwa, fotografii, a tak e organizacji 
kameralnych koncertów, przedstawie , równie  w scenerii zamkowej. Gminne 
Centrum Kultury ci le wspó pracuje z lokalnymi artystami i zarazem wspiera 
ich dzia alno . Oni natomiast pe ni  funkcj  krzewienia i rozpowszechniania 
folkloru na terenie gminy. Nale y tu wyró ni  Zespo y Ludowe: „Królowianki”, 
„Brzustowianie”, Dzieci cy Zespó  „Cekinki” oraz Ko a Gospody  Wiejskich.

Wa nym elementem funkcjonowania Gminy s  organizowane tu cyklicznie 
imprezy o charakterze rekreacyjno-kulturalnym, zarówno o zasi gu lokalnym, 
jak i krajowym, najwa niejsze z nich to: Do ynki Prezydenckie, W drowny Fe-
stiwal Filharmonii ódzkiej „Kolory Polski”, Hubertus Spalski. Na szczególn  
uwag  zas uguje równie  Spalski Jarmark Antyków i R kodzie a Ludowego 
– laureat Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt 
Turystyczny 2007 roku.



FUNDUSZ 
WCZASÓW 
PRACOWNICZYCH
W SPALE

  noclegi (pokoje 1, 2, 3-osobowe)
  pobyty rodzinne
  wczasy
  rehabilitacja – zdrowy kręgosłup
  kolonie dla dzieci i młodzieży
  sala zabaw FIGLORAJ

Zapraszamy przez cały rok
ul. Mościckiego 19
tel. 44 710 14 18, 44 710 13 12
e-mail: spala@fwp.pl www.fwp.spala.com.pl

WYLEWKI MIXOKRETEM
materiały budowlane
wykończenia wnętrz
tynki maszynowe
gładź
tynki ozdobne
glazura
parkiet
panele

docieplenia
kostka brukowa
itp.

512 575 220

NAGROBKI
GRAND-STONE

tel. 880 470 541

3

4
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Siedziba:
Chalcedon Polska Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 14

Adres Kopalni:
97-215 Inowłódz 

ul. Spalska 54

tel. 44 723 32 89, 690 305 626

Chalcedon Polska Sp. z o.o.
Kopalnia „Inowłódz” wznowiła eksploatację 

złoża „Teofilów”, które jest jedynym udokumentowanym 
nagromadzeniem chalcedonitu w Polsce.

Chalcedonit to krzemionkowa skała osadowa, 
której głównym składnikiem jest krzemionka 
(średnio 97 % obj.) jako jedyna oprócz opalu 

występująca w formie bezpostaciowej i reaktywnej.
C h a l c e d o n i t y  c e c h u j e :

duża powierzchnia właściwa oraz duża objętość makroporów 
(wyższa niż w przypadku węgla antracytowego), 

porowatość na poziomie do 30 %
wysoka wytrzymałość mechaniczna 

oraz gęstość nasypowa na poziomie 1,0-1,2 t/m3

  dokonały uznany materiał filtracyjny 
    do uzdatniania wody pitnej

  oczyszczanie ścieków
  doskonały surowiec do zielonych tarasów
  dodatek do betonów lekkich
  kruszywo drogowe, drenażowe

Zastosowania chalcedonitu (główne kierunki):
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tel. 664 923 548   

• noclegi – pokoje 2-5 osobowe, 

•
• • • • • kajaki •

 • •

G O S P O D A R S T W O  A G R O T U RYS T YC Z N E

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY „HAL-MET”

Oferujemy:

Królowa Wola 26, 97-215 Inowłódz, tel. 501 506 611, tel. 44 710 16 80
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY „HAL-ME

j y

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY „HAL-M

j y
•  pierogi  •  uszka
•  kluski  •  pyzy
•  naleśniki  •  krokiety
•  wyroby garmażeryjne świeże i mrożone
•  owoce i warzywa mrożone

Of j

www.hal-met.com.pl
13

12



Przystań Tomaszów

CENTRUM SPORTÓW WODNYCH
Tomaszów Mazowiecki • Zakościele • Kamion

baza noclegowa • spływy • kajaki • rowery • rafting • eventy
wczasy dla aktywnych • szkoła turystyki kajakowej • ratownictwo

Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań” • ul. PCK 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: amberlex@op.pl

tel +48 44 724 26 21, tel/fax: +48 44 724 41 88, kom: +48 602 321 035, ,
w w w . p r z y s t a n . t m . p l

z przewozem kajaków i osób

TURYSTYKA KAJAKOWA
Baza: 

ul. Tamka • tel. 601 268 670 • e-mail: koles14@o2.pl

Zakościele 80, 97-215 Inowłódz, tel. 44 710 11 40 • www.proem.pl • e-mail: biuro@proem.pl

OBOZY DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE • ZIELONE SZKOŁY
KONFERENCJE I SZKOLENIA • WIDOWISKA PLENEROWE

18

19

17



Zakościele 54, 97-215 Inowłódz
tel. 603 464 778, 44 710 18 51AGROTURYSTYKA

rowery • grill
parking • Wi-Fi
przejażdżki konne

10 miejsc noclegowych
Pokoje 3-4 osobowe
Do dyspozycji kuchnia

10 miejsc noclegowych
Pokoje 3-4 osobowe
Do dyspozycji kuchnia

7
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VIDEOFILMOWANIE
FOTOGRAFIA OKOLICZNOŚCIOWA
przegrywanie z kaset VHS na DVD 
(śluby, komunie)
wyrób wizytówek 
kalendarze (na indywidualne zamówienia)
pisanie, skanowanie, drukowanie komputerowe
przegrywanie i nagrywanie płyt CD, DVD i Blu-Ray 
wydruk zdjęć (od 30 gr. – różne rozmiary do A4)
zaproszenia ręcznie wykonywane na różne okazje 
(śluby, chrzciny, komunie itp.) bardzo duży wybór
bindowanie, laminowanie
zgrywanie zdjęć z klisz fotograficznych na komputer
dekoracje origami – na zamówienie

97-220 Rzeczyca, ul. Niska 17
Sylwester Gortat
FOT-VID

tel. 513 159 433

FOT-VID

tel. 513 159 433 www.fot-vid.jimdo.comwww.fot-vid.jimdo.com

AAAAAAAAAAAAAA
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNEGOSPODARSTWOOOOOOOOO AGGOSPODARSTWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO AG

NOWY DWÓR
• 20 miejsc noclegowych
• pokoje 2-5 osobowe
• grill • plac zabaw • Wi-Fi
• teren na ognisko

kuchnia polska • imprezy okolicznościowe i firmowe
sala weselna • grill • produkcja lodów

organizacja spływów kajakowych
wypożyczalnia kajaków

e-mail: karczma@karczmaspalska.pl
www.karczmaspalska.pl

602 707 999 • 503 079 078 • 44 710 05 33
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OŚRODEK JAZDY KONNEJ

hotel dla koni
pokoje gościnne z łazienkami 2-3 osobowe
nauka jazdy konnej, skoki
możliwość jazdy w teren w lasach Spalskiego Parku Krajobrazowego

97-215 Poświętne 18 B • tel. 504 128 776 • e-mail: koni.czynka7@wp.pl

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
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GPS:  N 51° 32’ 43,44’’  E 20° 12’ 47,96’’

KONICZYNKAKONICZYNKA

SANDACZ

Pokoje jedno i dwuosobowe 

BAR
NOCLEGI
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         Bydgoszcz 2014 r.

Tekst, fotografi e oraz materiały topografi czne wykorzystane w opracowaniu 
udostępnił Urząd Gminy w Inowłodzu

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: Renata Kujawa
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj, Paweł Anforowicz

Korekta: Agnieszka Kajak



URZ D GMINY W INOW ODZU
97-215 Inow ódz, ul. Spalska 2

tel./fax 44 710 12 -33
e-mail: gmina@inowlodz.pl

www.inowlodz.pl

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
97-215 Inow ódz, ul. Zamkowa 7

tel. 44 726 01 34
e-mail: zamek.pit@interia.pl

www.gckinowlodz.naszgok.pl

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Spa a, ul. Pi sudskiego 2

tel. 514 206 859
e-mail: galeria@spala.info.pl

www.galeria.spala.info.pl



GMINA

tel. +48 44 710 13 06, 602 425 472, 509 591 535

www.ekomat.com.pl

ISTNIEJEMY NA RYNKU OD 1994 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

materace typu futon

poduszki

pokrowce i pledy

Wykonujemy materace
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