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Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej 
(wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, 
energetyka, gazociągi);

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

(znaki, przepusty);
l uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
l nielegalnie prowadzonych robót w pasie 

drogowym;
l uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
l czystości w mieście i gminie;
l przepełnień pojemników na odpady;
l przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
l zniszczeń i nieporządku wokół pojemników 

do selektywnej zbiórki odpadów;
l zaśmiecenia terenów;
l dzikich wysypisk śmieci;
l padłych zwierząt;
l inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-

-ców w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

Policja – 997, 44 714 69 77
Straż Pożarna – 998, 44 714 08 90

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

URZĄD MIEJSKI
Sekretariat  – 44 725 67 00
Redakcja TwK  – 44 725 67 18
USC  – 44 725 67 60
Biblioteka Miejska  – 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon – 44 714 58 80

BIURO INŻYNIERA GMINY  – 44 725 67 68
KPGK sp. z o.o.  – 44 714 58 45
ZUK  – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25
Pogot. Energetyczne  – 991
 – 468-30-15-31
Pog. Kanalizacyjne  – 44 714 58 79  
  507 078 873
Pogotowie Gazowe  – 992
Ujęcie wody i pog. wod. – 44 714 58 24 
  605 370 020
Oczyszcz. ścieków – 44 714 58 79  
  507 078 873

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie  – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap  – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)  – 44 714 22 22
 – 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.)  – 44 714 55 00 
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna 
ul. Staszica 34  – 44 714 44 98
NZOZ DENTIS  – 44 714 51 24

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77
Gałków  – 605 509 502

Taxi  – 44 714 58 42
Rower miejski – 42 214 40 00
Biuro numerów  – 118 913
Informacja PKP  – 19 757 
KSM  – 44 714 10 41
Spółdz. Odlewnik  – 44 714 19 98
Urząd Pracy  – 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii 
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67 

pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,  
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub  

Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34 
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00) 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie 
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69 

(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40, 

501 648 560

Wykaz opłat w 2019 roku

Opłata za podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny:
- do 15 marca - I rata
- do 15 maja - II rata
- do 15 września - III rata
- do 15 listopada - IV rata

Opłata za podatek od środków 
transportowych:
- do 15 lutego – I rata 
- do 15 września - II rata

Opłata za posiadanie zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu:
- do 31 stycznia – I rata 
- do 31 maja – II rata 
- do 30 września – III rata 

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

przy ulicy Reymonta 
w Koluszkach jest czynny w dniach:

• środa w godz. 10.00 – 17.00 
• sobota w godz. 8.00 – 16.00

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10 
piątek – 8.15-13.10 

przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i 
12.30-12.50

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00 
tel. 44 714 58 79

1.11.  
ul. Korczaka 5

2.11.  
ul. Sikorskiego 6A

3.11.  
ul. 3 Maja 8

4.11.  
ul. 3 Maja 19G

5.11.  
ul. Brzezińska 54

6.11.  
ul. Przejazd 6

7.11.  
ul. 11 Listopada 33
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Wyeksponują „Ławeczkę  
Strzemińskiego” 

Po raz kolejny w orbicie zainteresowania radnych znalazł się remont 
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach. Radna Markow-
ska-Kurc pytała czy zachowane zostaną ozdobne frezy na bibliotece, oraz 
czy planowana jest rewitalizacja terenu wokół Ławeczki Strzemińskiego. 

- Chciałbym uspokoić tych wszystkich, którym na sercu leży dobro 
biblioteki. Żadnego styropianu nie będziemy na ścianach budynku przy-
klejać. Położony zostanie tylko tynk ciepłochłonny. Kształt dotychczaso-
wej elewacji nie ulegnie zatem zmianie. Wymieniony zostanie za to dach. 
Będzie on identyczny jak ten na kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Natomiast jeśli chodzi o teren wokół biblioteki, będzie to kolejny etap 
prac modernizacyjnych. Z otoczenia zniknie kiosk, który ulokowany jest 
na gminnej działce. Niezbędna jest także regulacja żywopłotu, tak by za-
pewnić dostęp do Ławeczki Strzemińskiego od strony ulicy 11 Listopada. 
Zgodnie z apelami postaramy się także przywrócić ozdobne daty które 
widniały przed remontami na budynku biblioteki i kina - poinformował 
Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodar-
czego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

(pw)  

Wytyczono kształt  
nowego osiedla 

\
Rada Miejska w Koluszkach uchwaliła plan zagospodarowania 

przestrzennego dla nowego osiedla między ul. Budowlanych a ul. 
Warszawską w Koluszkach. Olbrzymi teren na krańcu miasta, od-
dzielony od Felicjanowa wałem z pozostałościami dawnego toru kole-
jowego, zostanie przekształcony z pól i nieużytków w obszar o zabu-
dowie mieszkaniowej. W kolejnych latach powstaną drogi osiedlowe, 
a teren zostanie uzbrojony w media. Zgodnie z zatwierdzonym już 
układem, nowe osiedle pomieści ok. 200 działek.

Wielkość parceli
Podczas uchwalania planu zagospodarowania nie obeszło się bez 

drobnej dyskusji w kwestii wielkości działek. Radny Michał Sudow-
ski pytał, czy gmina wykonała analizę tego, jaka powierzchnia działek 
jest najbardziej atrakcyjna dla potencjalnych kupców. Gmina wyty-
czając bowiem przebieg ulic, w naturalny sposób zawęziła powierzch-
nię, która może zostać przeznaczona pod zabudowę (odległość między 
ulicami wynosi ok. 60 metrów).

- Rozumiem do czego pan radny zmierza, że działki o pow. 500-
600 metrów kw. są za małe. Otóż, po pierwsze nie wiemy o jakiej po-
wierzchni działki będą sprzedawane, ponieważ o tym przesądzi wola 
prywatnych właścicieli tych nieruchomości, którzy będą mogli swoje 
działki bądź podzielić, bądź też scalić poprzez wykup od sąsiada. Po 
drugie, jeśli ktoś posiada wiedzę o koluszkowskim rynku mieszkanio-
wym, to zauważy, że obecnie właśnie działki o takiej powierzchni są 
w cenie, ponieważ bardzo licznie powstaje zabudowa szeregowa. Poza 
tym warto pamiętać o tym, że działki w naszym mieście „chodzą” już 
po 200 zł za metr kw. Naturalnym jest zatem to, że im większa będzie 
działka, tym bardziej będzie stawała się nieosiągalna dla potencjalne-
go kupca, właśnie ze względu na wysoką cenę. Kolejna sprawa to ob-
rót nieruchomościami. Przypominam, że to nie gmina będzie handlo-
wać działkami, ale osoby prywatne, więc cenę i zapotrzebowanie tak 
naprawdę określi rynek - tłumaczył Mateusz Karwowski, dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach. - Powyższy plan zagospodarowania przestrzennego 
porządkuje jedynie to, co w 2007 r., co prawda przy dobrych inten-
cjach, ale nie do końca zostało przemyślane. Intencja poprzedniego 
samorządu była bowiem taka, że drogi osiedlowe zostaną wydzielone 
dopiero po tym, jak ludzie dogadają się między sobą i ustalą kształt i 
wielkość działek. 

Niestety minęło 12 lat i mieszkańcy nie porozumieli się. Ktoś musi 
zatem za nich te drogi wytyczyć. Analizując powyższy problem uznali-
śmy, że najbardziej naturalnym sposobem ich wytyczenia, będzie prze-
dłużenie dotychczasowego przebiegu już istniejących dróg osiedlo-
wych, które są użytkowane w tamtej części miasta już od 30 lat. Poza 

tym przebieg tych dróg był wielokrotnie dyskutowany z ich właściciela-
mi. A skoro ich właściciele tak chcą, taki podział im odpowiada, to nie-
zrozumiałym by było, gdybyśmy wyrysowywali przebieg dróg wbrew ich 
woli. 

(pw) 
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 5 listopada (wtorek) – wernisaż projektu „Roboty koronkowe”, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Koluszkach, godz. 16.00

 � 7 listopada (czwartek) – spotkanie autorskie z Martą Motyl.  Wystawa 
kolaży. Koncert na skrzypce Paulina Lubecka-Stawowska. Wstęp wolny. 
Księgarnia Skład Główny, Koluszki, ul. Brzezińska 21, godz. 18.00

 � 10 listopada (niedziela) – Gra Miejska „Niepodległa”, start o godz. 10:00 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach

 � 10-11 listopada – uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Koluszkach   

 � 15 listopada (piątek) – spotkanie autorskie dla dzieci z Michałem Rusinek. 
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Księgarnia Skład Główny, Koluszki,  
ul. Brzezińska 21, godz. 16.00

Wybrali ławników
Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach radni w tajnym 

głosowaniu wybrali ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję 
2020-2023. Zostali nimi: Małgorzata Barbara Drabik, Aleksandra Kata-
rzyna Januszewska, Lechosław Marek Świerczyński, Mariola Zrobek.

Jako ciekawostkę dodajmy, że pomimo aż 10 miejsc do obsadzenia 
przez Gminę Koluszki w sądzie w Łodzi, na ławników zgłosiło się tylko 
4 powyższych kandydatów. Wszyscy oni otrzymali wymaganą ilość gło-
sów. Do obsadzenia ławnikami gmina posiadała także 4 miejsca w Sądzie 
Rejonowym w Brzezinach. Niestety, nie zgłosił się żaden kandydat. 

(pw)    

UWAGA: 
2 listopada (sobota) ze względu na dni świąteczne  

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach)  

nie będzie przyjmował odpadów zielonych. 

Przypominamy również, że do odwołania PSZOK  
nie przyjmuje odpadów wielkogabarytowych.  

W tygodniu punkt jest czynny w środy (10.00-17.00)  
oraz w soboty (8.00-16.00).

HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2019/2020
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach 

zaprasza do udziału  
w XX Edycji Rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej 
Sezon 2019/2020 o Puchar Burmistrza Koluszek.

Rozgrywki I kolejki HLPN 2019-2020 rozpoczną się  
23 listopada (sobota) 2019 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 listopada 2019 r.  
w siedzibie OSiR przy ul. Ludowej 2  

lub pocztą elektroniczną osir@koluszki.pl   
ZAPRASZAMY
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10 października w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym odbyły się międzyszkol-
ne warsztaty dla szkół specjalnych 
z województwa łódzkiego. Do Ko-
luszek przyjechali podopieczni z 
ośrodków i szkół specjalnych z Ra-
domska, Kutna, Łodzi i Brzezin. 

Zaproszeni goście uczestniczyli  w 
warsztatach ekologicznych, oglą-
dali wystawę zdjęć pn. Jak powsta-
wał nasz „Zakątek sensoryczny”, 
oraz wystawę albumów roślin wy-
konanych przez uczniów SOSW w 
Koluszkach.

Podczas spotkania rozstrzy-
gnięty został międzyszkolny kon-
kurs plastyczny dla uczniów pod-
stawowych szkół specjalnych pn. 

„Porusz zmysły” – obrazek senso-
ryczny z naturalnych okazów przy-
rodniczych. Prace konkursowe 
były oryginalne i pomysłowo wy-
konane dlatego też wszyscy uczest-
nicy zostali nagrodzeni.

Na koniec spotkania odbyły 
się integracyjne gry i zabawy pn. 

„Słyszę, widzę, dotykam, sma-
kuję i wącham”, podczas któ-
rych uczestnicy mieli okazję  
doświadczyć wszystkich zmy-
słów.

Nawiązując do ekologicz-
nego wymiaru spotkania goście 
obdarowani zostali ogrodami w 
szkle oraz krzewami ogrodo-
wymi, otrzymali także upomin-
ki w postaci książek, przybo-
rów szkolnych i gadżetów. 
Nagrodzenie uczestników war- 
sztatów było możliwe dzięki in-
stytucjom i sponsorom z terenu 
Miasta i Gminy Koluszki. 
Wszyscy zadowoleni i uśmiech-
nięci wyjeżdżali z Koluszek.

Warsztaty odbyły się w 
związku z realizacją programu 

edukacji przyrodniczo-ekologicz-
nej „Zakątek sensoryczny – cztery 
pory roku” w ramach konkursu z 
dziedziny edukacja ekologiczna 
pn. „Ekopracownia pod chmurką”, 
współfinansowanego z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koordynatorzy projektu: 
Magdalena Bąk Ilona Jasiaczek

Międzyszkolne warsztaty  
dla szkół specjalnych

Gra miejska „Niepodległa”
13. Koluszkowska Drużyna Harcerska „Anioły” zaprasza wszyst-

kich mieszkańców gminy Koluszki do aktywnego spędzenia niedzieli. 
Gra Miejska „Niepodległa” odbędzie się 10.11.2019 r. – start  
o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Podczas pieszej 
gry terenowej uczestnicy dowiedzą się więcej o symbolach narodowych i 
historii Polski oraz sprawdzą się w zadaniach zespołowych. Organizator 
zapewnia: poczęstunek, upominki dla wszystkich uczestników, a dla zwy-
cięzców atrakcyjne nagrody. W grze mogą wziąć udział patrole liczące od 
2 do 6 osób w dowolnym wieku (w tym co najmniej jedna osoba pełnolet-
nia). 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.graniepodle-
gla.blogspot.com. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę 
internetową lub dzwoniąc pod numer: 667-399-929. Udział w grze jest 
BEZPŁATNY. Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Bohaterska mieszkanka  
Gminy Koluszki

Mieszkanka Gminy Koluszki wykazała się postawą godną naśla-
dowania i ujęła nietrzeźwego kierującego, a następnie powiadomiła 
Policję. Kierujący samochodem osobowym miał ponad półtora pro-
mila alkoholu w organizmie. O obywatelskiej postawie naszej gminy 
głośno jest we wszystkich okolicznych mediach.

W dniu 27 października 2019 
roku o  godzinie 18:10 oficer dyżur-
ny tomaszowskiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie o nietrzeźwym kie-
rującym, który  został ujęty w przez 
35-letnią kobietę w miejscowości 
Józefin. Po dotarciu na miejsce 
funkcjonariuszy, zgłaszająca poin-
formowała, że jechała wraz z mę-
żem za kierującym fiatem, który po-
ruszał się całą szerokością jezdni i 
co chwila zjeżdżał na pobocze. W momencie kiedy fiat zatrzymał się na 
czerwonym świetle przy remontowanym odcinku drogi, kobieta podeszła 
do jego kierowcy i wyczuła od niego woń alkoholu. W tym samym czasie  
zabrała mu ze stacyjki kluczyki i powiadomiła policję.  Przeprowadzone 
przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości kierującego wykazało, że 
61-letni mężczyzna miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie. 
Za kierowanie pojazdem  w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara do 2 
lat pozbawienia wolności. Tomaszowska policja kieruje słowa uznania 
dla obywatelskiej postawy 35-letniej kobiety. Dzięki swojemu zdecydo-
waniu udaremniła dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy, który stwarzał 
zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu.

(fot. www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl)
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650 kg żołędzi i kasztanów i 
ok. 150 kg orzechów włoskich i la-
skowych, zebrali uczestniczy 11. 
rajdu pieszego, organizowanego 

przez LKS Koluszki, Nadleśnictwo 
Brzeziny, SP Będzelin i Gminnego 
Organizatora Imprez Sportowych. 
Ten doskonały przysmak trafi do 
Zagrody Hodowli  Daniela w Re-
gnach i Ośrodka Hodowli Zwierzy-
ny w Wiączyniu. W akcji jak i raj-

dzie uczestniczyło prawie 120 osób 
z 9 drużyn: Brzezin, Gałkowa Du-
żego, Kalina, Różycy, Koluszek i 
Będzelina. Piechurzy wędrowali la-
sami z Koluszek i Gałkowa Dużego, 
średnio do pokonania mieli około 

10 km. Po przybyciu do mety- 
Szkoły Podstawowej  w Będzelinie, 
wszyscy uczestnicy otrzymali sło-
dycze, napoje i upominki, oraz po-

częstunek w postaci smażonych, 
pieczonych i ze skwareczkami oraz 
sosem, ziemniaczków. Po pierw-
szym obwitym posiłku dzieci ruszy-
ły do zawodów. W pierwszej konku-
rencji - konkurs wiedzy „koło 
fortuny”, wśród dziewcząt I miejsce 

zajęła Hania Kierner „Siłacze” SP 2 
Koluszki,  II miejsce Ala Tomczyń-
ska „Leśne Skrzaty” SP Gałków 
Duży, III miejsce Alicja Radomska 
„Łosie” SP 2 Koluszki. Chłopcy: I 
miejsce Mateusz Malinowski „Je-

dyneczka” SP 1 Koluszki, II Borys 
Owczarek „Siłacze” SP 2 Koluszki, 
III Oskar Guzek SP 1 Brzeziny. 
Rzut lotką do celu – dziewczęta: I 
miejsce Marcelina Klimkiewicz 
„Łosie” SP 2 Koluszki, II Julia Mol-
ska „Jedyneczka” SP 1 Koluszki, III 

Oliwia Smerka SP 1 Brzeziny. 
Chłopcy: I miejsce Radosław Ba-
biarski LKS Koluszki, II Mateusz 
Malinowski „Jedyneczka” SP 1 Ko-
luszki, III Jan Surowiecki „Leśne 
Skrzaty” SP Gałków Duży. Tor 
przeszkód – dziewczęta: I miejsce 
Zofia Szkopińska „Jedyneczka”SP 
1 Koluszki, II Amelia Nysteruk 
„Leśne Skrzaty SP Gałków Duży, 
III Klaudia Berent SP Będzelin. 
Chłopcy: I Kamil Tenentka SP Ró-
życa, II Dawid Rządkowski „Łosie” 
SP2 Koluszki, III Marcel Szychow-

ski SP 1 Brzeziny. Ocena Odległo-
ści – dziewczęta: I miejsce Julia 
Molska „Jedyneczka” SP 1 Kolusz-
ki, II Aleksandra Nowak „Jedynecz-
ka” SPO 1 Koluszki, III Hania Kier-
ner „ Siłacze” SP 2 Koluszki. 
Chłopcy: I miejsce Seweryn Ślebio-
da ”Łosie” SP 2 Koluszki, II miejsce 
Borys Owczarek „Siłacze” SP 2 Ko-
luszki, III Piotr Chojnacki SP Róży-
ca. Zbieranie kasztanów i żołędzi na 
czas – dziewczęta: I miejsce Wero-
nika Witczak „Jedyneczka” SP 1 
Koluszki, II Julia Malsa „Jedynecz-
ka” SP 1 Koluszki, III Wiktoria 
Większa Vel Staniewska „Łosie” SP 

11. Rajd Pieczonego Ziemniaka  
za żołędzie i kasztany w akcji  
„Pomóż Zwierzętom Przetrwać Zimę”

2 Koluszki. Chłopcy: I miejsce Ra-
dosław Babiarski LKS Koluszki, II 
Dominik Klimkiewicz „Łosie”SP 2 
Koluszki, III Maciej Kazimierczak 
SP 1 Brzeziny. Klasyfikacja gene-
ralna: I miejsce i puchar LKS Ko-
luszki „Łosie” SP 1 Koluszki 170 

pkt., II miejsce „Łosie” SP 2 Ko-
luszki 152 pkt., III „Siłacze” SP 2 
Koluszki, IV LKS Koluszki 147 
pkt., V SP 1 Brzeziny 145 pkt., VI 
SP Różyca 134 pkt., VII „Leśne 
Skrzaty” SP Gałków Duży” VIII SP 
Kalino 96 pkt., IX SP Będzelin 65. 

Pierwsza trójka otrzymała na-
grody ufundowane przez Nadleśnic-
two Brzeziny i LKS Koluszki wrę-
czane przez Dyrektora SP Będzelin 
Panią Agnieszkę Ścieszko, Leśni-
czego Pana Grzegorza  Marczyń-
skiego i sędziego głównego Anto-

niego Tomczyka.  Po zawodach na 
dzieci czekało ognisko z kiełbaska-
mi,  bułeczkami i herbatką. 

LKS Koluszki serdecznie dzię-
kuję dzieciom i opiekunom  za 
wspaniałą atmosferę podczas rajdu i 
zawodów. Nadleśnictwu Będzelin, 
Dyrekcji i nauczycielom oraz  pra-
cownikom SP Będzelin i Pani Ane-
cie Mrówce  za pomoc w organiza-
cji rajdu oraz działaczom LKS 
Koluszki na czele z  Martą i Dariu-
szem Siemińscy,  Małgorzatą i Pio-
trem  Mróz, Krzysztofem Dobro-
goszczem i Dawidem Koluszko- 
wskim.  
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Jak wynika z uzyskanych in-
formacji Przedszkole Nr 2 posiada 
dłuższe niż wydawało się począt-
kowo tradycje. Stojąc u progu jubi-
leuszu, okazało się bowiem że kar-
ty historii odkryły nowe, 
zaskakujące informacje. Okazało 
się że historia placówki sięga jesz-

cze bardziej odległych lat. Poszu-
kiwania początków istnienia wska-
zały  osoby, które jak się potem 
okazało mimo upływu lat są nie-
zwykłą skarbnicą wiedzy.  

Wspomnienia, które choć mi-
nione, na długo pozostały w ich pa-
mięci. Jedną z osób do której udało 
się dotrzeć dzięki pomocy Mate-
usza Jaśkiewicza ze Stowarzysze-
nia Historii Koluszek jest Zenon 
Staniszewski.  – Pamiętam, że 
przedszkole znajdowało się w jed-
nym z budynków na osiedlu kole-
jowym, tym który usytuowany jest 
najbliżej torów kolejowych. Nie-
stety nie pamiętam w jakim wieku 
zacząłem uczęszczać do przed-
szkola, ale ukończyłem je w 1936 
roku – wspomina Zenon Stani-
szewski, absolwent przedszkola.  

Historię placówki  tworzą przede 
wszystkim ludzie. – Do dziś pa-
miętam, że nasza nauczycielka wy-
szła za mąż za krawca o nazwisku 
Olejniczak. W pamięci  utkwiły mi 
także nazwiska moich przedszkol-
nych kolegów: Karczewski, Świer-
czyński, Pawelec, Kaczmarski – 
nadmienia Zenon Staniszewski.  
Czas  porządkuje wydarzenia, cza-
sem dodaje blasku. – Z sentymen-
tem odtwarzam zabawy w ogródku 
jordanowskim, który znajdował się 
w parku, bawiliśmy się także na 
skwerku przy ul. 3 Maja, miejscu 
potocznie nazywanym obecnie 
mini bazarem – opowiada pan Ze-
non. 

Jak wynika z uzyskanych in-
formacji przedszkole już od same-
go początku związane było z 
koleją. – W Domu Kolejowym 
(budynek po banku PEKAO S.A.), 
który mieścił się u zbiegu ulic Mic-
kiewicz i Targowej wystawialiśmy 
Jasełka dla naszych rodziców, pa-
miętam także papierowe gwiazdy, 
które robiliśmy przed Bożym Na-
rodzeniem, stanowiły piękną deko-
rację – relacjonuje Zenon Stani-
szewski.  Trudno być obojętnym 
wobec miejsca, w którym zostawi-
ło się część życia. Prosimy zatem 
osoby, które na zdjęciu rozpoznają 
kogoś ze swojej rodziny lub ich 
losy związane były z Przedszko-
lem nr 2 aby pomogły uzupełnić 
wydarzenia na  kartach historii na-
szej placówki. Państwa wspomnie-
nia i fotografie są dla nas bardzo 
cenne  – o pomoc w odtworzeniu 
dziejów placówki prosi Mariola 
Garnys – Jaskóła, dyrektor przed-
szkola wraz z pracownikami. 

Odtwarzamy historię  
Przedszkola nr 2

Ekologiczna wycieczka klas 5 Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Koluszkach

W dniu 9 października klasy 5a i 5b pod opieką wychowawczyń Ur-
szuli Chachulskiej -Tomaszczak i Małgorzaty Owczarek oraz 
bibliotekarki, pani Małgorzaty Kujawy, wybrały się do Łodzi na dzień pe-
łen ekologicznych i kulturalnych doznań. Pierwszym punktem wycieczki 
była wizyta w Palmiarni, gdzie 
młodzi ekolodzy poznawali ga-
tunki roślin egzotycznych, za-
równo tych jadalnych, jak i nie-
jadalnych. Najstarsze rośliny, 
które można obejrzeć w łódzkiej 
Palmiarni, to ponad 150-letnie 
palmy. Uzupełniają je wspaniałe 
bananowce, araukarie, bambusy 
i figowce. Pod okazałymi koro-
nami kilkudziesięciu roślin 
miejsce znalazły: storczyki, bro-
melie, begonie, paprocie oraz 
krotony. Uczniowie mieli okazję 
powąchać liście kawowca, oglą-
dali prawdziwe palmy daktylo-
we, robili zdjęcia i wypełniali 
karty pracy. Zwiedzili też pawi-
lon roślinności pustyń i półpu-
styń pełen kaktusów i różnora-
kich sukulentów. Ponadto na 
terenie Palmiarni są też gatunki 
ciekawych zwierząt, oczka wod-
ne pełne żółwi czerwonolicych, 
staw z karpiami koi oraz ogromne akwarium z wieloma gatunkami ryb.  
Wizyta zakończyła się zakupem wielu doniczek z pięknymi kwiatami lub 
kaktusami.  

Drugi punkt wycieczki to wizyta w Fabryce Sztuki, gdzie wszyscy z 
zaciekawieniem obejrzeli spektakl ekologiczny „Rój. Sekretne Życie Spo-
łeczne”. Ta niezwykle ciekawa bajka filozoficzna, to historia o rolach spo-
łecznych, rodzinnych więziach, szacunku, współpracy, która stanowić ma 
źródło pogłębionej wiedzy o analogiach między światem ludzkim i świa-
tem pszczół, stawiając tym samym poważne socjologiczne pytania dotyczą-
ce kondycji współczesnego człowieka. Spektakl miał też za zadanie pobu-
dzić do refleksji nad wpływem człowieka na stan środowiska naturalnego, 
ukazać popełniane przez nas błędy i wskazać proekologiczne zachowania. 
Przedstawienie niosło również istotną dla nas pointę, iż pszczoły należą do 
bardzo pożytecznych gatunków, ale są też dziś gatunkiem zagrożonym – 
ich ochrona to niecierpiące zwłoki zadanie dla nas wszystkich!

Wycieczka okazała się niezwykle inspirująca, klasy piąte już planują 
kolejne ekologiczne wyzwania. Obecnie szykują się do warsztatów 
pszczelarskich, połączonych z degustacją miodów i własnoręcznym wy-
robem świec.
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Tydzień w Koluszkach nr 41

Na początku października 
na łamach gazety przedrukowa-
liśmy list mieszkańca naszego 
miasta, w którym wypunktowa-
ne zostało to, co według autora 
(pana Władysława) szwankuje w 
sferze bezpieczeństwa w Kolusz-
kach. Ponieważ głównym adre-
satem listu była lokalna policja, 
do treści odniósł się Komendant 
Powiatowy Policji powiatu łódz-
kiego wschodniego insp. Krzysz-
tof Dąbrowski. Zastrzeżenia 
mieszkańca stały się idealną oka-
zją nie tylko do tego, by nakreślić 
sytuację związaną z bezpieczeń-
stwem na terenie gminy, ale tak-
że by wytłumaczyć mieszkańcom 
sposoby skutecznej komunikacji 
z policją. 

Jako narzędzie do weryfika-
cji tego, czy zarzuty zawarte w li-
ście mają pokrycie w rzeczywi-
stości, komendantowi policji 
posłużyła „Krajowa mapa zagro-
żeń bezpieczeństwa”, która już 
od 3 lat wykorzystywana jest 
przez policję do zdalnego kon-
taktu z obywatelami. Przypo-
mnijmy, że internetowa mapa 
umożliwia mieszkańcom ozna-
czanie miejsc, w których wystę-
pują zdarzenia godzące w prawo, 
bezpieczeństwo i porządek.  

Zdaniem komendanta policji, 
weryfikacja potwierdziła, że w 
wielu przypadkach pan Władysław 
ma rację. Poniżej przedstawiamy 
elementy bezpieczeństwa które 
zdaniem naszego czytelnika kuleją 
w Koluszkach, oraz ich omówie-
nie, stworzone w oparciu o rozmo-
wę z komendantem policji. 

 
1. Handel nielegalnym al-

koholem na targowiskach
- Na przestrzeni ostatnich lat 

policja nigdy nie natknęła się na 
handel nielegalnym alkoholem na 
targowisku. Natomiast na targowi-
skach obecne są papierosy z niele-
galnego źródła. I to właśnie ten 
produkt, a nie alkohol, służy do 
czerpania zysków na „czarnym 
rynku”. Nielegalny alkohol można 
nabyć na tzw. ,,melinach”, które 
systematycznie są likwidowane. 
Pamiętajmy nielegalny alkohol to 
trucizna.

Koluszki oczami mieszkańców

Porozmawiajmy  
o bezpieczeństwie

2. Handel narkotykami na 
parkingu przy kościele, przy piz-
zeriach, na dworcu

- W ciągu trzech latach funk-
cjonowania „Krajowej mapy za-
grożeń bezpieczeństwa”, na terenie 
naszego miasta odnotowano 77 
tego rodzaju zgłoszeń. Rocznie na 
terenie całego powiatu ujawnia-
nych jest ponad 100 czynów zwią-
zanych z używaniem, handlem i 
posiadaniem substancji odurzają-
cych. Problem jest zatem jak naj-
bardziej zauważalny. Policja nie 

potwierdza jednak miejsc handlu, 
które wytypował pan Władysława. 
Ich zdaniem są to zdecydowanie 
inne lokalizacje. Dodajmy, że w 
ostatnim czasie znacznie zmalał 
handel dopalaczami, na rzecz nar-
kotyków. Dla przykładu kilkana-
ście dni temu w okolicy Tuszyna 
policja zabezpieczyła aż 20 kg ma-
rihuany. Jedyną pozytywną infor-
mację w powyższym świetle jest 
to, że służby medyczne ze względu 
na znajomość składu, potrafią ura-
tować życie osobie „nafaszerowa-
nej” narkotykami, natomiast często 
bezradnie rozkładają ręce w przy-
padku dopalaczy.    

3. Burdy wieczorami przy 
pizzeriach

- Poza kilkoma zgłoszeniami 
zakłócania porządku przy pizzerii 
przy ul. Brzezińskiej (o wszyst-
kich informowała ta sama osoba), 
policja nie odebrała nigdy tego ro-
dzaju zgłoszeń przy innych pizze-
riach. 

4. Rajdy z dużą prędkością 
od ronda do ronda na ul. 11 Li-
stopada i weekendowe popisy sa-
mochodami i motocyklami po 
mieście

- Szybka jazda samochodami 
jest potwierdzona, ale dotyczy ona 
innych miejsc niż krótki odcinek 
między rondami. Zdaniem policji do 
nocnych rajdów wykorzystywane 
są: droga przy Urzędzie, ul. Odlew-
nicza oraz teren przy odlewni. Tam 
policja otrzymuje zgłoszenia, i wła-
śnie tam podejmuje interwencje. 

  
5. Wycieczki bardzo mło-

dych kierowców po osiedlach z 
głośną muzyką, otwartymi okna-
mi i przerobionymi tłumikami, 
gdzie decybele określone w kar-
cie pojazdu nijak się mają do 
rzeczywistości

- Zdaję sobie sprawę z tego, że 
może to denerwować starszą oso-
bę, ale słuchanie głośnej muzyki 
nie jest objęte wykroczeniem. 
Mogę jedynie zaapelować o odro-
binę tolerancji osób starszych do 
młodszych. Ja również podczas 
jazdy samochodem czasami lubię 
posłuchaj głośnej muzyki - tonuje  
zarzuty komendant policji. 

6. Busy które zrobiły sobie 
zajezdnię na parkingu przy ko-
ściele i na osiedlowych uliczkach, 
po to by tam posprzątać samo-
chody, rozjeżdżać zieleń i zała-
twiać potrzeby sanitarne

- Choć policja nie popiera „si-
kania pod płotem”, również i w 
tym przypadku prosi o odrobinę 
wyrozumiałości w stosunku do 
kierowców, którzy nie zawsze 
mogą skorzystać z ubikacji. 

7. Przejeżdżające przez 
miasto cysterny po paliwo i sa-
mochody ciężarowe TIR, dla któ-

rych znaki i ograniczenia pręd-
kości nie istnieją

- Problem jak najbardziej za-
uważalny. Potwierdza to również 
inny z mieszkańców w informacji 
przesłanej do redakcji. Powyższy 
autor wytyka m.in. złe oznakowa-
nie w ograniczeniu tonażowym 
wzdłuż ul. Polnej oraz bezkarność 
TIRów, które rozjeżdżają teren 
wokół naftobaz. Obserwując sytu-
ację przy ul. Naftowej, policja do-
strzega jednak pewne działania, 
które podejmuje właściciel terenu 
w celu ulepszania infrastruktury i 
niwelowania omawianych uciążli-
wości. Jeśli chodzi o oznakowanie 
drogowe, policja przypomina, że 
nie odpowiada za organizację ru-
chu (jest jedynie organem opiniują-
cym i doradczym względem samo-
rządu), a zastosowane oznakowanie 
tonażowe nie wprowadza zagroże-
nia na drogach.     

8. Stan techniczny pojazdów 
tych którzy dojeżdżają do pracy, 
bez świateł, na łysych oponach,  
z kiepskimi hamulcami

- Zarzut nie ma pokrycia z rze-
czywistością. Zdaniem policji 
„złom” nie jeździ po ulicach Kolu-
szek, a sprawności samochodu nie da 
się ocenić na oko.   

9. Place zabaw, które wieczo-
rami są miejscem schadzek na 
piwo dla młodzieży oraz park, któ-
ry trudno przejść późnym wieczo-
rem bezpiecznie     

- Mapa zagrożeń potwierdza 
dużą liczbę zgłoszeń: plac zabaw 
przy ul. Piłsudskiego – 75 zgłoszeń, 
ul. Głowackiego 27 – 91 zgłoszeń, 
plac zabaw przy Obrońców Warsza-
wy – 92 zgłoszenia (przy czym 
ostatnie zgłoszenie listopad 2018 r., 
problemy zgłaszała ciągle ta sama 
osoba). Jeśli chodzi o park, na ma-
pie zagrożeń zgłoszeń co prawda 
odnotowano niewiele (14), ale poli-
cja potwierdza, że przebywają tam 
osoby popijające piwo, a niekiedy 
zażywające też narkotyki. By prze-
ciwdziałać powyższym zdarzeniom, 
dzielnicowy  mł. asp. Michał Pie-
karski wdraża autorski program po-
prawy bezpieczeństwa, z uwzględ-
nieniem m.in. debaty społecznej. 
Komendant policji zachęca miesz-
kańców, a w szczególności autora li-
stu, do podzielenia się swoimi spo-
strzeżeniami z dzielnicowym. 
Każda merytoryczna uwaga może 
bowiem przyczynić się do wzboga-
cenia lub udoskonalenia wdrażane-
go programu.     

(pw)
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Sprawą kluczową w sferze bez-
pieczeństwa wydaje się odpowiedni 
przepływ informacji. Obecnie w 
większości przypadków kontakt z 
policją zapewnia nam linia telefo-
niczna. Zgłoszenia możemy dokony-
wać anonimowo. Kolejnym narzę-
dziem, które rozwija policja, to 
„Krajowa mapa zagrożeń bezpie-
czeństwa”, umieszczona na stronie 
internetowej policji. Ostatnie ogniwo 
to dzielnicowy, dostępny pod przy-
dzielonym numerem telefonu.   

Na pytania odpowiada Komen-
dant Powiatowy Policji powiatu łódz-
kiego wschodniego insp. Krzysztof 
Dąbrowski.

- Zgłaszamy dany problem 
kontaktując się z oficerem dyżur-
nym. Jak wygląda mechanizm 
działania: reakcja jest natychmia-
stowa czy dostosowana do dostęp-
nych sił?

- Jeżeli będzie to sprawa, która 
wymaga natychmiastowej interwen-
cji ze względu na życie i zdrowie 
człowieka, to oczywiście natych-
miast. Natomiast jeżeli może pocze-
kać, to jest przekazywana do dzielni-
cowego do rozpatrzenia. Dzielnicowy 
ma obowiązek zainteresować się te-
matem, podjąć stosowną interwencję 
i przekazać obywatelowi informację 
zwrotną . 

- A jak wygląda od strony 
technicznej bezpośredni kontakt z 
dzielnicowym?

- Należy przede wszystkim pa-
miętać o tym, że dzielnicowy odbiera 
telefon tylko wtedy gdy jest na służ-
bie. Z reguły są to godziny od 8.00 
do 16.00. Staram się także, by co pe-
wien czas służba dzielnicowego wy-
padała popołudniami. Umożliwia to 
kontakt z mieszkańcami już po ich 
powrocie z pracy.         

Jak sprawnie kontaktować się z Policją
- Jednym z najczęściej zada-

wanych przez mieszkańców pytań 
w sferze bezpieczeństwa, jest kwe-
stia patroli pieszych. Dlaczego nie 
widzimy ich na mieście?

- Osobiście jestem zwolenni-
kiem patroli pieszych, ale chyba tyl-
ko w sferze teorii. Patrol pieszy nie-
stety nie jest na tyle mobilny, by 
przemieszczać się sprawnie na więk-
sze odległości. Kiedyś się sprawdzał, 
obecnie już nie. W ostatnim czasie 
piesze patrole praktykowane były 
jeszcze w ramach służby ponadnor-
matywnej. Na ten rok samorząd nie 
przekazał jednak środków. Stąd ich 
brak na ulicach miasta. 

- Czy komenda dysponuje wy-
starczającą ilością funk-
cjonariuszy do wykonywa-
nia zadań?

- Pomimo obecności 
przejazdów kolejowych na 
terenie gminy, nie zdarzyło 
nam się jeszcze, byśmy 
mocno przekroczyli czas re-
akcji wyznaczony na podję-
cie interwencji. Norma to 
ponad 10 minut. 

- Jak Koluszki wypada-
ją pod względem bezpie-
czeństwa w stosunku do in-
nych miast naszego regionu?

- Na tle innych satelitów 
Łodzi, jak Zgierz, Pabianice, 
Brzeziny, prezentujemy się 
całkiem dobrze. Można 

stwierdzić, że Koluszki są bezpiecz-
nym miastem. Wydaje mi się, że nasz 
powiat ma dobrze ułożoną strukturę. 
Nie likwidowaliśmy żadnych komisa-
riatów i posterunków. Dzięki temu nie 
musimy ich obecnie odtwarzać. Nale-
ży też pamiętać o tym, że każde mia-
sto ma swoją specyfikę pod względem 
bezpieczeństwa. Na przykład Nowo-
solna to włamania do mieszkań, bo 
piękne wille kuszą. Rzgów to prze-
stępstwa związane z handlem. W Ko-
luszkach kiedyś było dużo dopalaczy, 
teraz to margines, ale w ich miejsce 
wróciły narkotyki. To właśnie środki 
odurzające są odpowiedzialne za zgo-
ny, które miały miejsce w ostatnim 
czasie. Już poza sferą bezpieczeń-
stwa, pewną specyfikę działaniom po-
licji w Koluszkach nadają przesyłki 
niedoręczone. Na poczcie ujawniane 
są paczki, które nie dotarły do zakła-
dów karnych, a w nich np. narkotyki. 
Często wzywani jesteśmy także do 
zabezpieczenia przesyłek z pozosta-
łościami z czasów II wojny świato-
wej, jak elementy broni czy skorupy 
granatów.    

(pw)

Twój dzielnicowy
R E J O N  I 

(miasto Koluszki)

mł.asp. Michał Piekarski - KPP Łódź Wschód (tel. 44 719-62-43 tel. 
kom. 516 433 911) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tyl-
ko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.koluszki1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
 

R E J O N  II 
(Katarzynów, Słotwiny, Erazmów, Stefanów, Felicjanów, Jeziorko, Sta-

mirowice, Długie, Wierzchy, Świny, Redzeń Nowy, Redzeń Stary, Regny, Ka-
zimierzów, Turobowice, Lisowice, Zygmuntów, Leosin, Będzelin, Różyca, 
Żakowice, Kaletnik)

asp. Roman Wachowiec – KPP Łódź Wschód (tel. 44 719-62-80, tel. 
kom. 516 433 902) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tyl-
ko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.koluszki2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

R E J O N  III
(Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela, Przanowice, Borowa)

mł.asp. Konrad Kaczmarek – KPP Łódź Wschód (tel. 44 719-62-80,  
tel. kom. 516 433 930) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane 
tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.koluszki3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielni-
cowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych prze-
stępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w porozumieniu 
przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer 
alarmowy 112 lub (44) 719 62 11

Burmistrz Koluszek ogłasza:
trzeci przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudo-

wanej nieruchomości, położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, sta-
nowiącej własność Gminy Koluszki:
– działka nr 27/7 o pow. 0,1016 ha, cena wywoławcza 56 000,00 zł,  

wadium 5 600,00  zł, postąpienie minimalne 560,00 zł.
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obręb Borowo I w gminie Koluszki, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XXXIII/90/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 07 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3008), przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jedno-
stce urbanistycznej 6MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usług. Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– R VI. Nierucho-
mość niezabudowana, nieogrodzona, bez uzbrojenia z dostępem od ul. Długiej o na-
wierzchni asfaltowej. Uzbrojenie – energia elektryczna oraz wodociąg w bezpośred-
nim sąsiedztwie. Na działce pojedynczy drzewostan mieszany –w różnym wieku.

Na sprzedaż w/w nieruchomości były przeprowadzone przetargi w dniu 
17.05.2019 r., 20.09.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, nie później niż do godz. 
12.00  02 grudnia 2019 r. lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 
PKO Bank Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 02 grudnia 2019 r.  (włącznie). 
Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny 
działki. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych po-
wodów.  Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 oraz zamieszczona 
na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komunikaty) i na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej.    

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, tel. (44) 725-67-54
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Co za pęd niepowstrzymany! 
Chociaż wydaje się, że każdy dzień 
jest taki sam. Śniadanie – obiad – 
kolacja – śniadanie... Praca – dom – 
praca… Każdy ma jakiś swój sza-
blon. Codziennie tym samym 
rytmem połykamy codzienność. 
Tymczasem, gdyby się zastanowić, 
to do niczego nie można się przy-

zwyczaić, bo za chwilę już tego cze-
goś nie ma.

Jeszcze w marcu znalazłam 
pierwszą zdesperowaną stokrotkę, 
w kwietniu nawet funkie wykieł-
kowały. Odkryłam, że parzydło to 
zupełnie coś innego niż hortensja, 
a później deszcz utopił w ogrodzie 
wszystkie zioła. W maju zmarzły 
pomidory, w czerwcu ulewne desz-
cze połamały rododendrony, a upa-
ły zasuszyły róże. W lipcu było 
gradobicie, wskutek którego sosna 
straciła wszystkie szyszki i połowę 
igieł, a w sierpniu wyschło wszyst-
ko inne, co wyschnąć mogło, ra-
zem z bajorkiem przy hydroforni i 
zdechła ostatnia żyjąca tam ryba - 
samotna była bardzo, bo jej kole-
żanki zakończyły swoje rybie ży-
cie na wędkarskich haczykach. 
Swoją drogą, jak bardzo nam ta 
planeta już wyschła, skoro pano-
wie (bo zwykle to są panowie) 
wędkarze, pełni entuzjazmu rzuca-
ją się ze swoim wypasionym sprzę-
tem, na akwen wodny o powierzch-
ni 9 metrów kw. Wrzesień 
przyniósł wichury i ulewne desz-
cze  - ale w kontekście ogrodu, to 
już bez znaczenia, wszystko wcze-
śniej już popadło w ruinę. Tę ruinę 
wypadałoby posprzątać – ale oka-
zuje się to być niemal niemożliwe.

Zadanie utrudnia matka natura 
oraz… paskudni, wredni, złośliwi 

Pamiętniki Kaletnickie (cz.6)

Z naturą nie wygrasz
ludzie – a żeby im tak języki po-
schły.

Co do przeciwności natural-
nych – to zupełnie nie wiem jak to 
działa, ale działa! Jeśli powiesz so-
bie „Jutro zgrabię liście” - bądź pe-
wien, że jutro od samego rana padać 
będzie rzęsisty deszcz. Jeśli weź-
miesz naturę z zaskoczenia i wyj-

dziesz grabić liście spontanicz-
nie, to zanim stworzysz 
zgrabną kupkę, zerwie się 
wiatr i grabienie można zaczy-
nać od nowa, ale za chwilę 
spadnie deszcz – więc chyba 
już nie ma sensu zaczynać.

Z ludźmi jest jeszcze go-
rzej. Jak się okazuje, najwięcej 
do powiedzenia na temat mo-
jego ogrodu, tego co należy w 
nim zrobić i jakim sposobem, 
mają ludzie których nigdy nie 
miałam okazji poznać – przy-
chodzą i się mądrzą, a właści-
wie, nazywając rzeczy po 
imieniu, pieklą się wściekle 
używając słów, których tu 

przytaczać nie chcę, dlatego teksty 
ich przytaczam tak, jakby to byli lu-
dzie kulturalni i pomijam fragmenty 
o ich wyobrażeniu na temat mojej 
inteligencji, zawodu jaki, w ich 
mniemaniu, wykonuję oraz stosun-
ków intymnych mojej matki.

- Pani wytnie to drzewo! Śmie-
ci tylko i słońce zabiera! Przeszka-
dza mi Pani drzewo, ma się go Pani 
pozbyć!

Ale po chwili zjawia się inny 
delikwent:

- Co tam Pani robi? A pozwole-
nia Pani ma? Ktoś to powinien 
sprawdzić! (jakie troskliwe to towa-
rzystwo – martwią się nawet o moje 
pozwolenia).

Dla wszystkich wścibskich są-
siadów oraz dla tych co planują w 
swoich ogrodach jesienne porządki 
mam małą dawkę wiedzy użytecz-
nej.

Według aktualnych przepisów 
bez pozwolenia można ścinać drze-
wa do 80 cm obwodu pnia w przy-
padku topoli, wierzb, klonu jesiono-
listnego oraz klonu srebrzystego. 
Do 65 cm w przypadku kasztanow-
ca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego oraz do 
50cm w przypadku wszystkich in-
nych drzew. Później okazało się 
jeszcze, że pozbycie się gałęzi wcze-
śniej ściętych jest już kompletnie 
niemożliwe.

Spalić nie wolno – wiadomo! 
Chociaż i tu należy się pewne uści-
ślenie tych przepisów. Art. 31 ust. 7 
ustawy o odpadach (wybaczcie ten 
prawniczy bełkot, ale w ten sposób 
każdy może to sprawdzić), do-
puszcza spalanie zgromadzonych 
pozostałości roślinnych ale tylko 
wtedy, gdy nie są one objęte obo-
wiązkiem selektywnego zbierania. 
A skoro jest podstawiony kontener 
na odpadki zielone, to już spalić li-
ści nie można a fakt, że kontener 
jest pełny i nie zmieści się tam już 
nawet pojedyncza sosnowa szpilka 
– cóż, kogo to może obchodzić?

Przy kontenerze zresztą jest 
ekipa porządkowa aktywistów 
samozwańczych tej samej klasy, 
lub jeszcze gorszej, jak Ci co pil-
nują zgodności moich ogródko-
wych porządków z obowiązują-
cym prawem.

Jednemu nie pasuje, że gałąź 
wystaje innemu, że gałąź ma nie-
odpowiednią długość. I tak po-
mstują rzucając się do gardeł z wy-
razami na „K” i tymi na „P” 
każdemu kto spróbuje coś jeszcze 
do tego kontenera dopchnąć. Co 
przerażające w proceder ten wcią-
gając nawet najmłodsze pokolenia.

Oto stoi dziewczynka, na oko 
może 5 lat, stoi na czatach przy furtce 
i głośno krzyczy  „Mamo, mamo, 
patrz następny ze śmieciami jedzie”. 
No i mama aktywistka leci i pomstuje 
– przykro patrzeć.

Szczęśliwie, są i inni ludzie, za 
których codzienne uśmiechy dziękuję 
bardzo.

Dziewczynom ze stacji benzy-
nowej, które zdradziły mi gdzie 
można kupić piękne tanie szpilki i 
jak uszczęśliwić mężczyznę (trzeba 
dobrze karmić i dużo chwalić), eki-
pie ze sklepu spożywczego, za naj-
pyszniejsze jabłka świata, przepis 
na sałatkę ze świeżego szpinaku i 
wiele innych, Pani z apteki za roz-
brajające poczucie humoru, Pani z 
lodziarni za największe gałki kar-
melowych solonych jakie w życiu 
jadłam i wielu innym jeszcze oso-
bom, które sprawiły, że to lato po-
zostanie niezapomniane. Na zimę 
czas mi wrócić w objęcia bezdusz-
nego wielkiego miasta. Kolejne Pa-
miętniki Kaletnickie pojawią się 
wiosną, a będzie o czym pisać. 
Wiem to już dziś i zdradzę tylko, że 
planuję przygody z ekipami remon-
towymi. Oby do kwietnia!

Karolina Bast Kolasa
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze 
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. 
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wio-
dących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych spe-
cjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Pracownik Magazynu  
w Dziale Logistyki

Miejsce pracy:  
okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi 

procedurami
• Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych
• Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym z użyciem 

podno-śnikowych wózków specjalistycznych oraz wózków 
widłowych 

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie 

trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produk-

cyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• System premiowy
• Atrakcyjny pakiet socjalny
• Dobrą atmosferę pracy

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych prosimy 
przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując w temacie Pracow-

nik Magazynu

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. www.euroglas.com 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00
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Lisowice TRAIL 2019
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XXIV Koluszkowski  
Przegląd Piosenki 2019
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22 października już po raz dwudziesty czwarty Miejski Ośrodek Kul-
tury w Koluszkach zorganizował Koluszkowski Przegląd Piosenki. Zma-
gania młodych wokalistów oceniało jury w składzie: Barbara Twardosz-
-Droździńska (absolwentka Akademii Muzycznej w Mińsku, jedna z 
najlepszych w Polsce wykonawczyń repertuaru rosyjskiego, białoruskie-
go i ukraińskiego), Witold Janiak (pianista, kompozytor, absolwent Aka-
demii Muzycznej w Katowicach), Kamil Miszewski (perkusista, pedagog 
nauczyciel). Jury oceniało interpretację tekstu, warunki głosowe, dobór 
repertuaru i wyraz artystyczny uczestników przeglądu.

W tegorocznym konkursie udział wzięło ponad 100 uczestników z wie-
lu miejscowości naszego regionu, m.in. z Łodzi, Tomaszowa Maz., Opoczna, 
Rawy Maz. czy Łowicza. By walczyć o laury w koluszkowskim przeglądzie 
należy wykazać się już znacznym przygotowaniem wokalnym, ponieważ 
konkurs charakteryzuje się dość wysokim poziomem muzycznym. Stąd też 
konieczność angażowania bezstronnego i profesjonalnego jury.       

Nagrody ufundowane przez Gminę Koluszki i Starostwo Powiatowe 
w Łodzi zostały wręczone laureatom konkursu przez Jury, zastępcę bur-
mistrza Koluszek Krystynę Lewandowską oraz Starostę Łódzkiego 
Wschodniego Andrzeja Opalę.

W I kategorii szkoły podstawowe klasy I - III 
 • I miejsce - Mikołaj Kaliszewski – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach 
 • II miejsce - Weronika Nockowska – Studio Wokalno Instrumentalne 
„Talent” z Jeżowa 

 • III miejsce - Adrianna Bartoszek – Beautiful Voice – Szkoła wokalna z Łodzi 

Wyróżnienia: 
- Barbara Grzelak – Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 
- Nikola Stefaniak – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi 
- Marcelina Zając - Studio Wokalno Instrumentalne „Talent” z Jeżowa 

 
W II kategorii szkoły podstawowe klasy IV - VI 

 • I miejsce - Martyna Pękala – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszo-
wie Maz. Filia TKACZ 

 • II miejsce - Antonina Lewińska - Beautiful Voice – Szkoła wokalna z Łodzi 
 • III miejsce - Agata Siedlecka – Miejski Dom Kultury w Opocznie 

Wyróżnienia:   
- Marta Dutkiewicz - CIA Muzyczny Moll w Koluszkach 
- Nela Godos - Studio Wokalno Instrumentalne „Talent” z Jeżowa 
- Radosław Ornafa – Miejski Dom Kultury w Rawie Maz. 
- Kornelia Książek – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach 
- Julia Dziąg – Szkoła Podstawowa w Różycy - Joanna Miśkiewicz 
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Maz. 

 
W III kategorii szkoły podstawowe klasy VII - VIII 

 • I miejsce - Daniel Wysokiński - Studio Wokalno Instrumentalne „Ta-
lent” z Jeżowa 

 • II miejsce - Karolina Zalewska -Miejskie Centrum Kultury w Toma-
szowie Maz. Filia TKACZ 

 • III miejsce - Amelia Jaworowska – Szkoła podstawowa nr 5 w Ozorkowie 

Wyróżnienia:  
- Magdalena Nowak - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Maz. Fi-

lia TKACZ
- Nadia Tomczak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Głownie - Amelia Grabowicz 
- Studio Wokalno Instrumentalne „Talent” z Jeżowa 

 
W IV kategorii szkoły ponadpodstawowe i starsi do 22 roku życia 

 • I miejsce - Wioleta Kupis – Miejski Dom Kultury w Opocznie 
 • II miejsce - Agata Zielińska – Miejski Dom Kultury w Opocznie 
 • III miejsce - Weronika Kołodziejczyk – Studio Artystyczne START z 

Łowicza 

Wyróżnienia: 
- Zuzanna Kusideł - Wolborskie Centrum Kultury 
- Maciej Kowalski - MCK w Tomaszowie Maz. Filia TKACZ 
- Julia Kochaniak - Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach

„Roboty koronkowe“ w Koluszkach
Od marca tego roku w Koluszkach oraz Jeżowie trwa projekt warsz-

tatowo-rękodzielniczy “Roboty koronkowe” dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. Realizatorem projektu jest Fundacja Edukacyjna SI-
ŁACZKA. Sponsorem projektu jest Fabryka Nici – ARIADNA.

Od kilku miesięcy zajęcia warsztatowe prowadzone są w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach. Jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni za udostępnienie miejsca na warsztaty, wsparcie promocyjne i 
logistyczne oraz same pozytywne emocje jakie towarzyszą realizacji ko-
ronkowego projektu.

Warsztaty z nieustającą cierpliwością, zaangażowaniem prowadzi 
Maria Cieniak, pochodząca z Koluszek, mistrzyni koronkarska. Swoją 
wiedzą, umiejętnościami i pasją dzieli się z uczestniczkami i inspiruje do 
tworzenia niezwykłych dzieł sztuki ludowej.

Efekty projektu już wkrótce będziecie Państwo mogli podziwiać na 
wystawie, której wernisaż odbędzie się 5 listopada o godzinie 16.00 w 
siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 11 listopada 33.

Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie w imieniu 
uczestniczek, organizatorów i sponsora.

Remis 5:5 z liderem V ligi  
w Tenisie Stołowym!

Prowadzący w grupie B V ligi OZTS KS Energetyk Łódź uratował w 
Długiem remis. Mecz był pełen emocji i do końca nie było wiadomo jak 
się zakończy. Po 6 grach indywidualnych nasz zespół LKS Koluszki pro-
wadził 4:2, punkty zdobyli: Władysław Czuj i Sławomir Sobieszek. Przed 
grą w debla i ostatnią kolejką  „singla” nasz najlepszy zawodnik Włady-

sław Czuj nie mógł  
dalej uczestniczyć 
w meczu. W „de-
blu” Antoni Tom-
czyk i Sławomir 
Sobieszek, po nie-
zwykle zaciętej 
walce ulegli 2:3 z 
dobrze grającymi 
młodzieńcami z 
Energetyka. W 
ostatniej kolejce w 
walce o każdą piłkę 
zacięcie walczyli: 
11 letni  Maksymi-

lian Banaszkiewicz, przegrał 0:3, Antoni Tomczyk 2:3, Sławomir Sobie-
szek 3:1. Ostatecznie lidera uratował w Długiem remis. LKS Koluszki 
drużynowo po 2 kolejkach jest na drugim miejscu, indywidualnie: Sławo-
mir Sobieszek zajmuje 6 miejsce, Władysław Czuj 9, Antoni Tomczyk 10. 
Maksymilian Banaszkiewicz 23. Nasza drużyna wystąpiła w nowych 
strojach, prezentując się okazale.   Następny mecz na wyjeździe w dniu 
16.11 z GULKS II Gorzkowice. 



16 31.10.2019 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 41

Piłka nożna Drugie miejsce Dziewcząt SP 2   
w finale wojewódzkim w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych w Sieradzu 

Wspaniale, wręcz rewelacyjnie pobiegły dziewczęta Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych w Sieradzu. W zawodach wystartowało 14 ośmiooso-
bowych najlepszych drużyn z województwa łódzkiego, wyłonionych  w 
eliminacjach gminnych, powiatowych i półfinałowych. Wszystkie dziew-
częta: Ada, Blanka, Karolina, Łucja, Milena, Sylwia, Nikola i Ola, zasłu-
żyły na olbrzymie brawa, które dzielnie, z wielką zaciętością walczyły od 
startu do mety o jak najlepsze miejsce. 

Po raz pierwszy w wojewódz-
kich biegach sztafetowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej wzięli udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 
1 w składzie: Bartek, Dawid, Oskar, 
Karol, Piotr, Kuba, Tomek i Maciej 
, zajmując wysokie 9 miejsce.  Or-
ganizator wyjazdu - gminny organi-
zator sportu szkolnego i LKS Ko-
luszki, serdecznie dziękują 
zawodnikom za olbrzymie zaanga-
żowanie i atmosferę podczas bie-
gów. Duże słowa uznania i podzię-
kowania należą się  chłopców SP Nr 
1, którzy dziewczętom  po biegu 
zgotowali ogromną owację.

Wielkie słowa uznania i  po-
dziękowania dla Pań: Moniki Wró-
blewskiej nauczyciela WF  SP 2 , 
Beaty Starosty  nauczyciela WF, SP 
1 za przygotowanie uczniów do za-
wodów, wspaniałą opiekę, zaanga-
żowanie i doping. 

Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź

Kolejka 12.  26-27 października
KKS Koluszki - GKS Ksawerów  1:3

Widzew II Łódź - Stal Głowno  0:1
Zawisza Rzgów - Włókniarz Pabianice  1:2   
Start Brzeziny - LKS Sarnów  3:1
Sokół II Aleksandrów - Termy Uniejów  1:1 
GLKS Dłutów - Orzeł Parzęczew  1:1 
PTC Pabianice - KS II Kutno  0:2
LKS Rosanów - UKS SMS Łódź  4:5

Najbliższe spotkania
Włókniarz Pabianice - KKS Koluszki  2 listopada, 14:00

1. Widzew II Łódź     12  33  57-6
2. Stal Głowno      12  31  52-7 
3. Zawisza Rzgów     12  26  36-16 
4. GKS Ksawerów     12  25  30-18
5. Start Brzeziny     12  25  30-25 
6. UKS SMS Łódź     12  23  28-24
7. Włókniarz Pabianice   12  20  21-24
8. LKS Rosanów     12  16  26-31
9. Termy Uniejów     13  15  18-27 
10. KKS Koluszki     12  14  29-23
11. Orzeł Parzęczew    12  14  21-27
12. GLKS Dłutów     13  11   23-44
13. KS II Kutno      12  10  19-32  
14. LKS Sarnów     12    7  11-30    
15. Sokół II Aleksandrów  12    3  11-42
16. PTC Pabianice     12    1  6-42  

Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II

Kolejka 10.  26-27 października

LKS Różyca - Polonia Andrzejów  5:1
Bramki: 1-0 15’ Kurzawa (asysta Olszewski), 1-1 19’, 2-1 26’ Mistygacz 

(Krogulec), 3-1 70’ Kurzawa (Chorąży), 4-1 85’ Olszewski (Wawrze-
niak), 5-1 87’ Wawrzeniak (Olszewski)

Boruta II Zgierz - LKS Gałkówek  4:1

Najbliższe spotkania
Włókniarz Zgierz - LKS Różyca  2 listopada, 14:00
LKS Gałkówek - Struga Dobieszków  2 listopada, 14:30

1. Włókniarz Zgierz  10  27  42-13    
2. LKS Różyca      9  25  53-7    
3. Boruta II Zgierz  10  22  24-16    
4. Kolejarz Łódź   10  21  37-18    
5. LZS Justynów   10  19  23-15   
6. Struga Dobieszków 10  16  37-25    
7. Błękitni Dmosin    9  14  16-14    
8. Polonia Andrzejów  10  12  20-32    
9. LKS Kalonka     9  9  21-31   
10. Czarni Smardzew   8  8  17-18 
11. Sport Perfect Łódź 10  6  13-24 
12. LKS Gałkówek  10  4  13-43    
13. Milan SC Łódź    9  3  16-41    
14. Zamek Skotniki    8  3  3-38    
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Lisowice TRAIL 2019

Biegli w towarzystwie ludzi  
„pozytywnie zakręconych”

Sobota rano. Na parking w Lisowicach przy stawie, podjeżdża coraz 
więcej samochodów. Za chwilę rozpoczną się przygotowania do trzeciej 
już edycji biegu Lisowice Trail, organizowanego przez Krzysztofa Pie-
trzyka, i jego grupę biegową. Jak co roku, na biegaczy będzie czekała do-
skonale przygotowana trasa, w najdrobniejszych szczegółach ,,dopiesz-
czona” przez koleżanki i kolegów z Pietrzyk Running Team.

Jeśli spotkaliście w ostatnich dniach kogoś, biegającego po lesie z 
grabiami czy siekierką, i zastanawialiście się, czemu ma służyć grabienie 
wciąż opadających liści, to teraz już wiecie. Warto wspomnieć, że naj-
młodszy członek załogi liczył sobie zaledwie 3 lata (brawo dla Jaśka!!!).

Około godziny 10.30 pojawiają się pierwsi zawodnicy. Panie z biura 
zawodów pomagają przy dopełnianiu formalności. Jeszcze tylko wspólna 
rozgrzewka, i będzie można stanąć na starcie.

Ci, którzy brali udział w poprzednich edycjach, wiedzą, czego się 
spodziewać po tej malowniczej, ale bardzo wymagającej trasie. Trudne 
podbiegi, dużo zakrętów, ostre zbiegi. To atrakcje, które wyróżniają ten 
bieg i sprawiają, że chce się tu wracać.

O dwunastej ruszają pierwsi zawodnicy. Do przebiegnięcia mają 
10,5 km, czyli dwie pętle po ok. 5 km. W połowie dystansu czeka stano-
wisko z wodą, z ogromnym zaangażowaniem obsługiwane przez naj-
młodszych fanów biegania. Rodziny dopingują, pogoda sprzyja, aż żal, że 
to tylko 10 km. Nareszcie mamy zwycięzcę. Patryk Stypułkowski wpada 
na metę z czasem 35,31, a Magdalena Pierzchała z wynikiem 45,19 wy-
grywa wśród kobiet. Oprócz klasyfikacji open, organizator wyróżnił naj-
lepszych mieszkańców Koluszek, najszybszego pracownika kolei, a także 
biegaczy w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W ceremonii rozdania nagród uczestniczą sponsorzy, przy wsparciu 
samego Gospodarza Miasta. Ci, którzy stanęli na podium, zabierają ze sobą 
nagrody, puchary, statuetki i dyplomy, a pozostali, pamiątkowe medale, i co 
najważniejsze, ogromną satysfakcję. Bo przecież wcale nie o wygraną tu 
chodzi. Wielką frajdę daje już sam udział w takim wydarzeniu, kiedy prze-
kracza się linię mety w towarzystwie ludzi ,,pozytywnie zakręconych”, któ-
rych po kilku latach biegania, traktuje się niemal jak członków rodziny. 
Kiedy można, po raz kolejny, udowodnić sobie, że jeszcze na wiele nas stać, 
a nadchodzące urodziny to tylko okazja do życzeń.

Podsumowaniem niech będą słowa jednej z uczestniczek, które mo-
gliśmy przeczytać tuż po biegu:

„Dziękuję za wspaniałe chwile, ludzi, wspomnienia i moc emocji, a 
przede wszystkimi ogromny podziw i szacunek dla Pana, który biegł z 
przewodnikiem. Moim zdaniem ta para…. dwóch ludzi jeden organizm, 
oni zasługują na szczególne uznanie. Czapki z głów Panowie”.

Organizator KP RUN Krzysztof Pietrzyk, współorganizator Urząd 
Miejski w Koluszkach i grupa biegowa PIETRZYK RUNNING TEAM 
dziękują sponsorom:

Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. W Koluszkach
Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj S.J.
Sonmat Usługi Projektowe Mateusz Koziarski
Nauka Jazdy Ryszard Brejnak
Kongsberg Automotive Koluszki
Vivaldi Waldemar Kotynia
Firma Handlowa „ANPOL” Centrum Ogrodniczo-Rolne Koluszki
Feniks Lecznica dla Zwierząt D. Bartkowski
Przedsiębiorstwo „ALKOL”Sp. Z o.o.
Aptek Rumianek M. J. Rzesiewscy
Piekarnia B. Majchrzak Stryków
SIM-KOMP Krzysztof Simon
Stacja Leczenia Ruchem Koluszki

Czwórka biegaczy LKS Koluszki  
na podium w biegu w Lisowicach!!

Atmosfera podczas zawodów wspaniała, pogoda piękna, wymagają-
ca 10,5 km trasa - pofałdowana z dość mocnymi podbiegami i licznymi 
zakrętami.

 W tej pięknej scenerii ekipa Pietrzyk Team zorganizowała po raz 
trzeci bieg w Lisowicach, w których wystartowało ponad 125 zawodni-
ków, w tym piątka z LKS Koluszki. Wśród pań zwyciężyła Magdalena 
Pierzchała (45:23), drugi w biegu głównym był Marcin Patecki, pierwszy 
w M30. Pierwsza w kategorii K50 Małgorzata Jagiełło (52:59). Drugi w 
M 60 Antoni Tomczyk (54:14). Piąta w kat. K40 Marta Siemińska 
(1:06,01). Były zawodnik LKS Koluszki, obecnie służący w 7 Batalionie 
Kawalerii w Tomaszowie Mazowieckim, Patryk Stypułkowski w biegu 
głównym był pierwszy (35:31).
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CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 TERMAL
USŁUGI 

HYDRAULICZNE
- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ, 

WOD-KAN
- REKUPERACJA

95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78

501 10 22 81, 509 307 458

 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY
 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  r wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007
 ZAGAJNIKOWA 16  
 BRZEZIŃSKA 135

Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14
DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC     - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

telefon: 690 901 602

REHABILITACJA  
FIZYKOTERAPIA

REHABILITACJA: ortopedyczna, neurologiczna I terapia manualna Kinesiology 
Taping I masaż leczniczy wizyty domowe

FIZYKOTERAPIA: elektroterapia I ultradźwięki I laser I sollux I pole magnetyczne

tel. 535 322 122 | Koluszki, ul. Poprzeczna 5  
(ul. naprzeciwko Liceum przy ul. Kościuszki)

Kupię od 0,5 do 2,5 ha ziemi przy głównej  
drodze asfaltowej. 

Sprzedam działkę budowlaną w Koluszkach o pow. 1630 m2 
pomiędzy zabudowaniami – ul. Graniczna.

Telefon 602 57 97 06

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

Burmistrz Koluszek
ogłasza:

drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż niezabu-
dowanej nieruchomości, położonej w obrębie 3 miasta Koluszki, stano-
wiącej własność Gminy Koluszki:

– działka nr: 16/11 o pow. 0,2879 ha, 
 cena wywoławcza 295 000,00 zł,  wadium  30 000,00 zł,

Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT według 
stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu  6 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż 
do godz. 1200 2 grudnia 2019 r., lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 
0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1  
w Koluszkach najpóźniej do dnia 2 grudnia 2019 r. (włącznie). Dowód 
wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie  i numer ewidencyj-
ny działki.  Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na 
konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
ważnych powodów.

Pełna treść ogłoszonenia o przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamieszczo-
na jest  na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komunikaty) i 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach, tel. (44) 725-67-53.
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Piątek 1.11 Kino nieczynne

Sobota 2.11
15:30 Rodzina Addamsów 2D Dub
17:30 Boże Ciało 2D Pol
19:45 Boże Ciało 2D Pol

Niedziela 3.11
15:30 Rodzina Addamsów 2D Dub
17:30 Boże Ciało 2D Pol
19:45 Boże Ciało 2D Pol

Środa 6.11 17:00 Rodzina Addamsów 2D Dub
19:00 Boże Ciało 2D Pol

Czwartek 7.11 17:00 Rodzina Addamsów 2D Dub
19:00 Boże Ciało 2D Pol
Boże Ciało
Dramat / Polska / 2019 / 115 min.
2D Polska

Historia dwudziestoletniego Daniela, który w 
trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi du-
chową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać 
księdzem. Po warunkowym zwolnieniu chło-
pak zaprzyjaźnia się z proboszczem niewielkiej 
parafii. Pod nieobecność duchownego Daniel 
wykorzystuje niespodziewaną okazję i udając 
księdza, zaczyna pełnić posługę kapłańską w 
miasteczku. Jego metody ewangelizacji budzą 
spore kontrowersje wśród mieszkańców, z cza-
sem jednak nauki i charyzma fałszywego księ-
dza poruszają ludzi.

Rodzina Addamsów
Komedia / Animacja / Familijny / USA/ UK  
2019 / 85 min.
PREMIERA 2D Dubbing

Rodzina Addamsów, po przeprowadzce do in-
nego miasta, musi stawić czoło wyzwaniom 
XXI wieku. A także wścibskiej, sprytnej i chci-
wej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. 
W dodatku Addamsowie szykują się do wiel-
kiej rodzinnej uroczystości…

Bezpłatna nauka języka angielskiego  
w Centrum Języków Obcych Lingua 
Center dla osób 50 lat i więcej

Gdy wyjeżdżamy na urlop za granicę lub spotykamy obcokrajowca 
na ulicy czujemy się  dyskomfortowo, jesteśmy spięci, bo często nie wie-
my jak zareagować, co odpowiedzieć. Prawie każdy czuje, że chciałby na 
początku choć w najmniejszym stopniu zacząć mówić po angielsku. 
Trudno jest się zmotywować a do tego bariera językowa i wiele wątpliwo-
ści - chyba nic nie zrozumiem, nie zapamiętam, może już za późno.  
Większość osób chciałaby nauczyć się języka angielskiego komunika-
tywnie, prowadząc różne dialogi sytuacyjne. Taką właśnie naukę propo-
nuje Alicja Mazurowska, dyrektor Centrum Języków Obcych Lingua 
Center. 

- Mając świadomość potrzeb mieszkańców Koluszek i okolic - wyja-
śnia p. Alicja - organizujemy bezpłatne zajęcia unijne dla osób 50 lat i 
więcej. Wszyscy kursanci otrzymują podręczniki, zeszyty ćwiczeń a 
przede wszystkim przyjazną atmosferę, która ułatwia naukę i odblokowu-
je wszystkich językowo.  Taki kurs  języka angielskiego jest szansą dla 
każdego,  kto czuje potrzebę nauki i chęć. Wiek nie jest barierą. To  także 
wspaniały trening dla pamięci, która zostaje bardzo skutecznie zaktywi-
zowana. Zapraszam wszystkie osoby chętne do sekretariatu Centrum Ję-
zyków Obcych Lingua Center przy ul. Przejazd 7B  Zapisy telefoniczne 
pod nr. 691-752-653.

Walczył na Mistrzostwach  
Świata w Chile

Łukasz Pająk z klubu Harasuto wywalczył 9 miejsce w zakończo-
nych w Chile MŚ juniorów i młodzieżowców. W zawodach wzięła udział 
rekordowa ilość uczestników: 1582 z 96 państw.

Łukasz wygrał swoją walkę z zawodnikiem gospodarzy 3:0, w na-
stępnej uległ przyszłemu Mistrzowi Świata z Egiptu. W walkach repasa-
żowych zajął ostatecznie 9 miejsce. Jest to dla niego największy sukces w 
historii startów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz powoła-
nia na przyszłoroczne ME, które odbędą się w lutym w Budapeszcie. Do-
dajmy, że organizacja WKF należy do rodziny olimpijskiej i już w 2020 
w Tokio wystawi najlepszych zawodników w karate sportowym.
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Sprzedam owerlok 3-nitkowy  
oraz stębnówkę, 695-739-458
Drzewo opałowe, kominkowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Pralkę, kanapo-tapczan i inne, 
506-138-467
Drewno kominkowe – opałowe, 
509-101-167
Drewno kominkowe-opałowe, 
504-288-286
Drewno kominkowe opałowe,  
tel. 608-830-403

KUPIĘ

Owerlok 5 nitkowy, 605-994-450
AUTO SKUP całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Skup Aut do 25 tys. Każdy Stan, 
505-927-959
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA

Angielski, korepetycje, 781-228-709

USŁUGI

Montaż i naprawa ogrodzeń, 
515-310-037
Pranie tapicerki, dywanów, kanap. 
Chemia Karcher, bez zapisów, 
512-450-390
Budowa – docieplenia, 604-350-807
Remonty i wykończenia komplek-
sowo, tel. 737-985-710
TOSKAN - usługi kuśnierskie, 
oferujemy: przeróbki kroju kożu-
chów, futer; odmładzanie fasonu; 
zmiana rozmiaru, przedłużanie, 
skracanie. Kontakt: Andrespol B. 
Prusa 5A, tel. 601-225-907
Wynajem, usługa glebogryzarką, 
515 493 834
Wynajem rębaka do gałęzi,  
515-493-834
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Wycinki, koszenia, karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką, 
wywrotka do 3,5t i inne, 507-364-074
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia oraz inne. Wycena 
gratis, 507-364-074 
Posprzątam, wywiozę,  
513-573-078

Pranie dywanów, tapicerki samo-
chodowej i mebli tapicerowanych, 
513-573-078
Mycie kostki i elewacji, 513-573-078
Ścinka i uprzątanie drzew,  
tel. 727-668-566
Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz. 
Serwis Kotłów Gazowych, przeglą-
dy gazowe. Wymiana i montaż 
Kotłów Gazowych, tel. 601-739-479
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o.,  
wod.-kan., gazu, 506-864-713
Pokrycia dachowe, 665-211-739
Usługi koparką, koparkoładowarką, 
minikoparką, tel. 799-203-990
Usługi koparko-ładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi minikoparką, koparką 
obrotową, tel. 515-493-834
Usługi remontowe TWÓJ KWA-
DRAT, Facebook, tel. 503-106-029, 
573-967-394
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, Plisy, Żaluzje, Moski-
tiery, tel. 603-993-306
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Rolety! Żaluzje! Moskitiery! Plisy! 
Bogata oferta! Producent!  
tel. 501-144-475, www.odslonka.pl
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, 
z doświadczeniem, stała praca,  
tel. 606-155-155
Zakład krawiecki zatrudni praso-
waczki(a) oraz szwaczki. Wysokie 
zarobki, stabilna praca, 606-73-77-68
Zatrudnię chałupniczki, 605-994-450
Zatrudnię kierowcę kat. C, mile 
widziany emeryt, 662-593-832
Zatrudnię opiekuna(kę) dla osoby 
starszej (na wózku inwalidzkim 
– mężczyzna), tel. 606-94-37-37
Szwalnia zatrudni prasowaczkę(a), 
(możliwość przyuczenia) oraz 
szwaczki, 693-426-098
Zatrudnię operatora wózka widło-
wego, 785-998-740 lub 44 719-54-19
Zatrudnię Operatora Koparko – ła-
dowarki. Kontakt 505-210-010
Krawcową zatrudnię. Praca 2-3 dni 
w tygodniu, 602-891-343
Firma remontowa zatrudni pracow-
ników, 515-144-089 lub 510-064-044
Zatrudnię do szycia męskich  
kurtek zimowych, praca w domu, 
tel. 503-187-516

WINTEX zatrudni szwaczki,  
tel. 601-33-63-73
Zatrudnię panów z orzeczeniem  
o niepełnosprawności do sprzątania 
w zakładzie produkcyjnym  
w Koluszkach. Praca dwuzmianowa. 
Atrakcyjne wynagrodzenie,  
724-486-855 
Zatrudnimy spawaczy MIG/MAG 
lub TIG (możliwość przyuczenia) – 
606-762-071 DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy projektanta/konstrukto-
ra. Praca w Solidworks i Inventor. 
Może być student, możliwość 
przyuczenia – 606-762-071 DRIVAL 
Żelechlinek
Zatrudnimy monterów do przyczep 
– 606-762-071 DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy szefa produkcji. 
Produkcja przyczep – 606-762-071 
DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Szyjemy cały rok tylko 
sukienki i żakiety, tel. 601-306-380
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, 
tel. 600-215-119
Stacja Demontażu Pojazdów  
w Ujeździe zatrudni pracowników 
na stanowiska: magazynier, demon-
tażysta pojazdów. Wysokie zarobki, 
stałe zatrudnienie, umowa o pracę, 
tel. 790-359-601
Szwaczki zatrudnimy, szycie bluzki, 
sukienki, tel. 604-797-243
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

ZDROWIE

UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrow-
ski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 
1. Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WA-
ZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal), 
tel. 602-190-429

RÓŻNE

DJ na Imprezy, 662-132-698
Wypożyczę napis ledowy LOVE, 
stół wiejski, nalewak piwny, ławecz-
ki, parasol, dowóz, tel. 889-994-992

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2, 
Koluszki, ul. Konopnicka blisko 
Urzędu Miasta, 883-120-123
Działkę, ziemię, gospodarstwo 
kupię, 536-996-026
Sprzedam działkę 1800 m2  
w Nowych Chrustach, woda, 
energia, 601-34-84-51
Sprzedam działkę rolną w Kolusz-
kach 6000 m2, tel. 604-79-39-12
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684, 
601-28-56-27
Sprzedam dwie działki budowlane 
po 1164 m2, w Kaletniku, 513-398-504
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
52 m2 w Brzezinach (kamienica), 
517-694-485
Sprzedam mieszkanie w bloku  
w Bogdance 50m2 po remoncie,  
tel. 667-282-989
Sprzedam działki budowlane  
w Koluszkach – teren 6000 m2,  
tel. 691-750-199
Dom sprzedam, 508-36-38-45
Sprzedam ziemię 2,5 ha Stary 
Redzeń, tel. 721-401-579

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Wynajmę budynek handlowo-produ- 
kcyjny 150 m2 (siła, woda, gaz), 
Koluszki, Przejazd 8, tel. 605-23-67-37
Wynajmę lokale użytkowe (różne m2) 
przy nowej Biedronce, Koluszki  
 ul. Słowackiego 22, 502-343-862
Posiadam lokal do wynajęcia  
w Koluszkach na działalność han- 
dlową lub usługową, 693-450-093

SPRZEDAM

Sprzedam tanio stalowy piec CO, 
UKS-68KW, tel. 721-147-985
Maszyny szwalnicze tanio,  
508-363-845
Piaskowiec, kamień polny, podkła-
dy sprzedam, tel. 510-189-943
Jęczmień po centrali sprzedam, 
516-061-980
Drewno opałowe i kominkowe – 
695-277-882
Wyprzedaż używanych urządzeń, 
artykułów gospodarstwa domowego, 
odzieży, mebli i innych gastronomicz-
nych, kuchennych, biurowych, 
kosmetycznych, fryzjerskich, pokojo-
wych, Koluszki ul. Słowackiego 22, 
508-089-623 

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA 
DROBNE

1,5 ZŁ BRUTTO

za SŁOWO
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Przerwy w dostawie energii elektrycznej
 � 12.11.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Różyca ul.: Główna, Piaskowa, 
Kaletnik ul.: Cmentarna, Kościelna, Letnia.

 � 13.11.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Mały ul.: Długa, Partyzan-
tów, Andersa, Letniskowa, Lipowa, Sporna, Wierzbowa, Łąkowa, Boro-
wiecka, Krótka, Zgodna, Brzezińska, Kolejowa, Sportowa, Zacisze.

 � 15.11.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare 1.

Zapraszamy  
na Bal Sylwestrowy,  

który odbędzie się w dniu 31.12.2019 r.  
w sali ,,INSPIRO’’

Oprawą muzyczną zajmie się zespół Atut-Pilage , 

Szczegółowe oferta znajduje się na stronie  

www.salaweselnainspiro.pl
Koszt  500 zł/para

Rezerwacje proszę zgłaszać   
pod  nr. telefonu 601 050 129, 507 526 543

lub e-mail: biuro@salaweselnainspiro.pl

Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

1. OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Opis stanowiska:
- obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC (ploter frezujący),
- obsługa tokarki CNC (HAAS, Nakamura),
- wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego lub wzoru.

2. PRACOWNIK PRODUKCJI
Opis stanowiska:
- wykonywanie czynności gratowania,
- usuwanie ostrych pozostałości materiału po jego obróbce,
- obsługa piły taśmowej, wiertarki.

3. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY     
    ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. ANGIELSKIEGO
Opis stanowiska:
- sporządzanie pism oraz dokumentów firmowych,
- obsługa urządzeń biurowych,
- nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji oraz dokumentów,
- kontakt telefoniczny z Klientem,
- wystawianie dokumentów sprzedażowych oraz magazynowych.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system motywacyjny,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- perspektywę wieloletniej współpracy,
- możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz karty Multisport,
- całoroczne posiłki regeneracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres  
e-mail: biuro@cmplast.pl  

lub kontakt telefoniczny: 505 210 010

Budżet Obywatelski 2020
Informujemy, że od dnia 07.10.2019 r. rusza nabór wniosków do Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2020. Wnioski przyjmowane będą do dnia 6.11.2019 r. 
Wnioski muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym, wypełnione 
formularze należy składać w wyznaczonym terminie:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy 
ul. 11 Listopada 65,

 • listownie na adres: Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kolusz-
ki z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

 • mailowo na adres: um@koluszki.pl, w formie zeskanowanych orygina-
łów dokumentów z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

 • za pośrednictwem Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewodniczą-
cych Zarządu Osiedli oraz organizacji pożytku publicznego.
Do formularza zgłoszeniowego wnioskujący ma obowiązek załączyć li-

stę poparcia, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców. Lista poparcia 
musi zawierać tytuł popieranego projektu oraz imię, nazwisko i adres oraz 
własnoręczny podpis osoby udzielającej poparcia.

Wyłanianie projektów będzie odbywać się w dwóch etapach. Najpierw za-
potrzebowanie na dane zadanie będą zgłaszać grupy mieszkańców. Aby zadanie 
w ogóle było brane pod uwagę, będzie musiało zyskać poparcie (w formie pod-
pisu) minimum 30 mieszkańców gminy. Następnie wszystkie zgłoszone przez 
mieszkańców projekty trafią do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, złożone-
go z pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, sołtysów, przedstawicieli za-
rządów osiedli oraz przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy 
ocenią dany projekt pod kątem racjonalności z punktu widzenia ekonomiczne-
go. Projekty które przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ogólnospołecznej 
ocenie, w formie gminnego głosowania. UWAGA: Pojedynczy projekt nie 
może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł
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Tydzień w Koluszkach nr 41

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

akupunktura i terapia manualna
 - leczenie schorzeń kręgosłupa
 - rwa kulszowa, barkowa
 - przepukliny dysków
 - nerwica i naruszenie snu
 - skolioza u dzieci
 - bóle migrenowe

tel. 44 714-68-75
tel. kom. 601-226-862

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00

www.turkus-travel.pl

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

i pielęgnacja trawników
Wywóz liści, gałęzi itp.
Malowanie i naprawa 

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

tel. 44 714-49-45  
605-23-67-37

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Urząd Miejski w Koluszkach 

ul. 11 Listopada 65, III piętro, pok. 319

poniedziałek: 9:00 – 13:00
wtorek: 12:00 – 16:00
środa: 9:00 – 13:00

czwartek: 9:00 – 13:00
piątek: 9:00 – 13:00

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

WYDRUKI  
NA PŁÓTNIE

FOTOOBRAZY

FOTO – STASIAK
Kościuszki 4, Koluszki

KIEROWCĘ 
KAT. B 

ZATRUDNIĘ
tel. 601 99 44 86

GABINET TERAPII 
TLENOWEJ
TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL
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Ślubowanie klas pierwszych  
w Gałkowie Dużym 

W piątek, 18 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. 
marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym odbyło się Ślubowanie 
klas pierwszych. W uroczystości oprócz „pierwszaków”,  ich wychowaw-
ców z dyrektor szkoły, Krystyną Warczyk, udział wzięli rodzice dzieci  
oraz zastępca Burmistrza Koluszek, Krystyna Lewandowska. 

Jak zawsze w uroczystościach gałkowskiej szkoły, Mazurek Dąbrow-
skiego odśpiewano do akompaniamentu „żywej muzyki” przy pianinie, co 
w większości szkół w Polsce wydaje się już być zanikającym zwyczajem. 
Dobrze, że w naszej gminie jest to obyczaj wciąż pielęgnowany.              Zk



Strzelał na medal  
w Mistrzostwach Polski

Od 25-29 września w Bydgoszczy na obiektach Zawiszy rozgrywane 
były MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW w strzelectwie sportowym. 
Podczas pierwszego dnia zawodnik OSiR Koluszki Tomasz Piwowarski 
wystrzelał brązowy medal w konkurencji Pistoletu dowolnego 60 strza-

łów 50 metrów kaliber 5.6mm. W drugim dniu w konkurencji pistoletu 
sportowego 25 metrów kaliber 5.6mm zajął wysokie 9 miejsce. W kolej-
nym dniu Mistrzostw w konkurencji Pistoletu szybkostrzelnego 2x30 
strzałów 25 metrów kaliber 5.6mm po eliminacjach do finału zakwalifiko-
wał się na drugim miejscu, ale w finale był bezkonkurencyjny trafiając 
najcelniej i pokonał swoich kolegów z reprezentacji Polski. Srebro dla Ju-
rasza Kacpra Kaliber Białystok i brąz dla Wagnera Filipa Grunwald Po-
znań. W ostatnim dniu zawodów w konkurencji pistoletu pneumatyczne-
go 60 strzałów 10 metrów kalibe 4.5 mm zajął 10 miejsce tylko 2 punkty 
zabrakło do finału. W klasyfikacji Klubowej na 28 punktujących klubów 
OSiR Koluszki uplasowało się na 16 miejscu. Gratulujemy.

UWAGA kierowcy

Przebudowa ulicy Polnej  
i zmiana organizacji ruchu

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że z początkiem listopada 
rozpoczynają się prace związane z przebudową ulicy Polnej w Kolusz-
kach. W związku z powyższym od 4.11.2019 r. zmieniona zostanie orga-
nizacja ruchu na czas prowadzenia robót. Organizacja przewiduje czę-
ściowe zamknięcie ulicy Polnej. 


