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Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00

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

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 2021 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

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki 
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,  

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

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

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

11.06.  
ul. 3 Maja 19G

12.06.  
ul. Brzezińska 54

13.06.  
ul. Przejazd 6

14.06.  
ul. 11 Listopada 33

15.06.  
ul. Żwirki 2

16.06.  
ul. Głowackiego 20

17.06.  
ul. Korczaka 5
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Na osiedlu spłonął śmietnik 
i drogi samochód 

Kolejny raz w krótkim odstępie czasu doszło do zagadkowego 
pożaru w Koluszkach. Tym razem palił się śmietnik i pozostawione 
meble przed jednym z bloków przy ul. Sikorskiego. Spłonął także par-
kujący obok samochód. Pożar mógł okazać się o wiele dotkliwszy w 
skutkach, gdyby nie szybka reakcja jednego z mieszkańców. 

Do zdarzenia doszło w nocy 
z niedzieli na poniedziałek. – Cór-
ka, która ma pokój z oknem od 
ulicy, około godz. 1.00 spostrze-
gła na ścianie świetlne refleksy. 
Ponieważ światło wciąż się utrzy-
mywało, postanowiła wyjrzeć 
przez okno. Przed blokiem zoba-
czyła dość intensywnie palące się 
meble, które ktoś ułożył przy 
śmietniku. Wtedy też cała nasza 
rodzina została postawiona na 
nogi. Syn Adam zbiegł odprowa-
dzić nasze samochody, które stały 
blisko śmietnika, ja pobiegłem 

budzić sąsiadów by przestawili swoje pojazdy, z kolei córka Alicja za-
dzwoniła pod numer alarmowym, by powiadomić straż pożarną. Z sy-
nem postanowiliśmy także wysunąć ze śmietnika niepalące się pojem-
niki, by jak najbardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Przy 
śmietniku pozostał jedynie zaparkowany jeep Grand Cherokee, którego 
właściciela nie było w domu. Było w tym trochę strachu i niepewności, 
ponieważ baliśmy się o wybuch zbiornika z benzyną w samochodzie. W 
międzyczasie wystrzeliwały bowiem stopione opony - opowiada Stani-
sław Cieryt, cichy bohater lokalnej społeczności.   

Straż pożarna zareagowała błyskawicznie. Już po 8 minutach od 
zgłoszenia na osiedle nadjechały pojazdy strażackie. W sumie w ak-
cji uczestniczyły 3 zastępy, łącznie 12 strażaków z państwowej oraz 
ochotniczej straży pożarnej. Straty wywołane pożarem oszacowano 
na ok. 250 tys. zł.  

Od czego zaczął się pożar
Wciąż nie jest znana przyczyna pojawienia się ognia. Ponieważ 

bardzo prawdopodobne wydaje się podpalenie, sprawę bada policja. 
Możemy za to pokusić się o określenie tego, od czego rozpoczął się 
pożar. Według cytowanych powyżej naocznych świadków, samoza-
płonowi z pewnością nie uległ samochód. Zarówno córka pana Sta-
nisława jak i syn potwierdzają, że najpierw paliły się jedynie meble, 
dopiero później ogniem zajął się przód samochodu.     

- Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że mamy takich sąsiadów. 
Bardzo dziękujemy - podkreślają mieszkańcy osiedla, przy okazji 
składając także wyrazy wdzięczności dla strażaków biorących udział 
w akcji.

Z kolei pan Stanisław całą sytuację kwituje skromną odpowie-
dzią: - Zrobiliśmy to co do nas należało. Każdy na naszym miejscu 
pewnie postąpiłby tak samo, a może i lepiej. My uczyniliśmy tak jak 
potrafiliśmy i mogliśmy. To swego rodzaju szczęście w nieszczęściu, 
że córka nie spała i zauważyła pożar, bo gdyby ogniem zajęły się 
wszystkie stojące obok siebie samochody, to byłaby tragedia.       (pw)    

Mamy pieniądze na modernizację  
budynku pod muzeum

Nasz samorząd pozyskał ponad 1 mln zł z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadanie związane 
z termomodernizacją budynku przy ul. 3 Maja 17. Przypomnijmy, że 
jest to obiekt, który w całości ma zostać zagospodarowany pod przy-
szłe koluszkowskie muzeum. Sporządzone niedawno ekspertyzy 
techniczne wykazały, że budynek nie musi zostać wyburzony i nada-
je się do przebudowy. Dzięki pozyskanym środkom budynek zosta-
nie całkowicie zmodernizowany. 

Przypomnijmy, że stworzony projekt przebudowy kamienicy 
zakłada przywrócenie dawnego układu elewacji, z jednoczesną cał-
kowitą przebudową wnętrza budynku. Wyburzone mają zostać 
wszystkie ściany działowe, z zachowaniem jedynie dwóch nośnych. 
Dzięki temu uwolniona zostałaby spora przestrzeń pod prezentację 
zbiorów muzealnych.

Władze miasta mają również ambicję, aby muzeum nie było 
zwykłym pomieszczeniem do przechowywania eksponatów. Poszu-
kiwana jest profesjonalna firma, która zaprojektuje wnętrze zgodnie 
z najnowszymi trendami muzealniczymi. Uwagę mają zatem przy-
kuwać nie tylko zgromadzone przedmioty, ale również umiejętne 
ich wyeksponowanie. 

Dodajmy, że przebudowie ma ulec także cały plac wokół mu-
zeum. Przed budynkiem pojawi się utwardzony plac o charakterze 
przestrzeni miejskiej, z przeznaczeniem na wystawy plenerowe, miej-
sce wypoczynku i spotkań. Z terenu wokół kamienicy znikną dotych-
czasowe ogrodzenia oraz komórki. Zamiast nich pojawią się miejsca 
parkingowe. Do muzeum ma wchodzić się od strony ul. 3 Maja.  Prze-
widuje się, że otwarcie muzeum może nastąpić w połowie 2023 r.    

(pw)  

Wolne miejsca w przedszkolach  
i żłobkach 

Najprawdopodobniej pierwszy raz w historii naszej gminy w 
przedszkolach mamy więcej miejsc niż chętnych. Na nadwyżkę 
miejsc, oprócz spadku urodzeń, wpłynęła także budowa nowej siedzi-
by Przedszkola nr 1 w Koluszkach przy ul. Budowlanych. Dla wszyst-
kich dzieci znajdzie się także miejsce w gminnych żłobkach. Obecnie 
trwają zapisy do filii żłobka przy ul. Mickiewicza. W wakacje ruszy 
wrześniowy nabór dla grup w żłobku przy ul. Staszica.              (pw)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 21.06.2021r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Krańcowa  
Nr od 5 do 103,Gałków Mały ul.: Graniczna 2 i 6, Kolejowa  
Nr od 1 do 10, Krańcowa Nr 2, 10 i 12, Mickiewicza Nr od 1 do 45, 
Zielona Nr od 1 do 8.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Feliksa Bińkowskiego 
Rodzinie składa  

Społeczność Szkoły Podstawowej  
im. Juliana Tuwima w Różycy.

Rodzinie oraz Bliskim  

Ś.P. Feliksa Bińkowskiego 
szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia składają 
sportowcy, zarząd klubu i przewodniczący LKS Koluszki 

Antoni Tomczyk  

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ś.P. Feliksa Bińkowskiego 
wieloletniego działacza społecznego,  
byłego zastępcy Burmistrza Koluszek

Rodzinie oraz bliskim

składają 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego 

Feliksa Bińkowskiego 
składają  

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala  
i Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sokołowski

Ksiądz Edward Wieczorek  
będzie obchodził w Koluszkach  
jubileusz kapłaństwa   

16 czerwca (środa) o godz. 18.00 w kościele Niepokalanego Po-
częcia NMP w Koluszkach podczas Mszy św. jubileusz 50-lecia ka-
płaństwa świętował będzie ks. prałat Edward Wieczorek, były wie-
loletni proboszcz parafii w Koluszkach. 

Będzie to niecodzienna okazja do spotkania się i powspomina-
nia minionych czasów. Sam fakt, że ks. Edward zdecydował się 
przeżywać Jubileusz właśnie z NAMI, jest dowodem głębokich wię-
zi z mieszkańcami naszego miasta. Serdecznie zapraszamy, będzie o 
czym rozmawiać. 

(pw)    

Policja apeluje!

W upały szczególnie uważajmy  
na dzieci, osoby starsze i zwierzęta

Policja apeluje szczególnie do osób dorosłych. Nawet jeśli wydaje 
się nam, że załatwienie jakiejś sprawy zajmie niewiele czasu, podczas 
upałów nawet na chwilę nie pozostawiajmy swoich podopiecznych sa-
mych w pojazdach. Przez brak rozwagi może dojść do narażenia ludzkie-
go życia. Taka troska powinna dotyczyć także zwierząt. Pozostawienie 
czworonogów w wysokiej temperaturze w aucie to znęcanie się nad zwie-
rzęciem, za które zgodnie z ustawą grozi kara nawet do 2 lat więzienia.

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni 
są bardzo niebezpieczne. Apelujemy, aby nie zostawiać w samochodzie, 
nawet na chwilę, dzieci i zwierząt. Przy upałach we wnętrzu pojazdu robi 
się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od 
tej na zewnątrz. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. 
Mandat karny w wysokości 500 złotych to najmniejsza konsekwencja. 
Przez brak rozwagi może dojść do narażenia ludzkiego życia.

Nie bądźmy obojętni. Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę 
znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, poinformujmy o 
wszystkim policję dzwoniąc pod numer tel. alarmowego 997 lub 112. Po-
licjanci zwracają szczególną uwagę na takie sytuacje. Pamiętajmy też o 
tym, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie psa w 
aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożli-
wiających wydostanie psa z pojazdu – włącznie z wybiciem szyby.

(lodzka.policja.gov.pl)

Droga do osiedla w Regnach 
W Regnach wkrótce powstanie droga dojazdowa do byłego 

osiedla wojskowego. Na inwestycję gmina pozyskała 173 tys. zł do-
finansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dodatkowe 0,5 
miliona zł ze swojego budżetu wyłoży Gmina Koluszki. Droga bę-
dzie prowadzić od ujęcia wody do osiedla. Budowa ma zakończyć 
się jeszcze w tym roku. 
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Czy warto finansować  
dodatkowe patrole policji? 

Rada Miejska w Koluszkach przyjęła uchwałę, przedłużającą na 
kolejny rok dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł, z przeznacze-
niem na dodatkowe patrole policji w naszej gminie. Podjęcie uchwa-
ły po raz kolejny opatrzone zostało dłuższą wymianą zdań. 

Czy nasz samorząd powinien wykładać z budżetu gminy środki 
na większą ilość patroli? Na kontrowersyjność i problematyczność 
tego typu rozwiązania zwróciła uwagę radna Maria Markowska-
-Kurc, prosząc o możliwość zabrania głosu w powyższym temacie. 
- Czy funkcjonariusz policji, który wypełnia swoje obowiązki, ma 
satysfakcję z wykonywanej pracy czy nie? Bo jeżeli satysfakcję 
mierzyć ilością wypisywanych mandatów, to większość funkcjona-
riuszy znajdzie tę satysfakcję. Natomiast jeśli chodzi o odbiór, sza-
cunek, zaufanie społeczne, to wydaje mi się, że jest to bardzo słabe i 
krytyczne. Z punktu widzenia proceduralnego to myślę, że wszystko 
jest w porządku. Ale w wielu wypadkach wydaje mi się, że brakuje 
po prostu ludzkiego potraktowania obywatela, brakuje człowieczeń-
stwa – skomentowała uchwałę radna. 

Na potwierdzenie swoich słów radna Markowska przytoczyła 
dwie sytuacje z terenu Koluszek. Pierwsza z nich dotyczyła starsze-
go mężczyzny, który swoim wieloletnim zwyczajem biegł przez las 
drogą publiczną i został przez samochodowy patrol policji ukarany 
mandatem za niedozwolony wstęp do lasu podczas obostrzeń pande-
micznych. Druga sytuacja, której radna była świadkiem, związana 
była z nieprawidłowym zaparkowaniem samochodu przy salonie 
fryzjerskim przy ul. Strażackiej (okolice rynku). Pojazd nie utrud-
niał ruchu, ale kołami stał na wymalowanej linii, co wywołało reak-
cję policjanta. 

- Nie znam finału, ale widziałam zdenerwowanie tej mieszkan-
ki naszego miasta. Z punktu widzenia procedury faktycznie koła sta-
ły tam gdzie nie powinny stać, na linii. Ale teraz myślę o zachowa-
niu tego młodego funkcjonariusza. Czy on może nie powinien 
poprosić o kluczyki i powiedzieć: to ja przestawię tan samochód i 
zaparkuję w odpowiednim miejscu, ja się panią zaopiekuję, udzielę 
pomocy. Ten samochód nie zagrażał żadnemu bezpieczeństwu w 
jednokierunkowej ulicy. Czy temu mają służyć te patrole? Gdy rok 
temu łatwo było złapać na „czarnej drodze” kogoś, to mamy wysiłek 
ze strony funkcjonariuszy. Teraz już tam nikogo nie ma. A patrol by 
się tam przydał. Przydałby się może na parkingu obok kapliczki przy 
ul. Ludowej, w parku, w okolicy sklepów sprzedających alkohol, 
ponieważ tam też mieszkańcy miasta zachowują się w sposób nie-
stosowny. A nie tam, gdzie robią wykroczenia przeciwko prawu star-

si obywatele, którzy wymagają chyba bardziej pouczenia, opieki, 
pomocy ze strony funkcjonariusza. Uważam, że powinny być piesze 
patrole, widoczne dla społeczeństwa, świadczące o obecności poli-
cji, o czuwaniu nad naszym bezpieczeństwem w miejscach publicz-
nych. A przejazd samochodem jest po prostu denerwujący - skwito-
wała swoją wypowiedź radna Markowska-Kurc.          

Do propozycji uchwały odniósł się także burmistrz Koluszek 
Waldemar Chałat: - Problemy, o których tu mówimy, dostrzegamy 
także w Urzędzie. Widzimy, że często reakcje policji, według mojej 
oceny i moich współpracowników, są nieadekwatne do problemu. 
Spotykamy się z policją i rozmawiamy o reakcjach policji na zgło-
szenia, które są przekazywane. Podobnie jak pani radna, ja również 
mam szereg wątpliwości odnośnie przekazania dofinansowania na 
dodatkowe patrole policji. Ale jeżeli tej uchwały Państwo nie podej-
miecie, to tych dodatkowych patroli w ogóle nie będzie. 

Ostatecznie większość radnych opowiedziała się za przekaza-
niem dofinansowania. Jednocześnie burmistrz Koluszek poinformo-
wał radnych, że ze względu na zmniejszenie wpływów podatko-
wych do budżetu gminy, spowodowanych sytuacją pandemiczną, 
gmina nie zdecydowała się na udzielenie wsparcia w dofinansowa-
niu zakupu nowego samochodu dla policji.                      

(pw)

Dofinansowanie na zabezpieczenie 
miejskich instytucji przed COVID 

Gminne instytucje wkrótce zostaną doposażone w urządzenia 
oczyszczające powietrze z bakterii i wirusów. Będą to m.in. lampy 
UV i ozonatory. Na zakup powyższych urządzeń gmina pozyskała 
dofinansowanie z PFRON w wysokości 100 tys. zł. Sprzęt trafi do 
przedszkoli, szkół, urzędów, zabezpieczając nie tylko pracowników, 
ale i petentów. 

(pw)

Praca przedszkoli  
w okresie wakacyjnym 

W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. na te-
renie naszego miasta przedszkola będą pracować w następujących 
terminach:

 • 1-23 lipca - Przedszkole nr 2 w Koluszkach ul. Reja 5
 • 26 lipca - 13 sierpnia - Przedszkole nr 3 w Koluszkach ul. Sta-
szica 36

 • 16-31 sierpnia  - Przedszkole nr 1 w Koluszkach ul. Budowla-
nych 10

Prosimy rodziców o zgłaszanie w terminie do dnia 23 czerwca 
2021 r. dzieci, które będą uczęszczały na dyżur wakacyjny do dyrek-
tora przedszkola macierzystego, tj. do którego dziecko uczęszcza, w 
celu dopełnienia formalności związanych z zapisem dziecka do in-
nej placówki.

Dyżury przedszkoli na terenach wiejskich: 
 • od 1.07. do 31.07. – dyżur w Przedszkolu w Różycy
 • od 1.08. do 31.08. – dyżur w Przedszkolu w Gałkowie Dużym
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Ś.P. Feliks Bińkowski  
– wspomnienie o Mistrzu 

Feliks Bińkowski nie żyje. Zmarł w sobotę, 5 czerwca 2021 roku. 
Był człowiekiem, po którego starcie żal i smutek są jak najbardziej 
szczere i nie udawane. W komentarzach ludzi spotkanych na ulicy, w 
sklepach czy w naszej redakcji pobrzmiewa jeden wspólny ton: Jak 
nikomu innemu, Panu Feliksowi laury należą się bez żadnego „ale”. 
Zawsze uśmiechnięty, otwarty, lubiący rozmawiać z każdym, chętnie 
opowiadający o swoich zawodach. Ja zapamiętam także jego wspo-
mniana z czasów służby wojskowej w lotnictwie marynarki wojennej. 

„Honorowy Obywatel Gminy Koluszki”, samorządowiec, Za-
stępca Burmistrza Koluszek w latach 1996-1998 a następnie 2000-
2002, nauczyciel  w szkołach w Łodzi i w Koluszkach, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Różycy. Dla wszystkich będzie po pierwsze 
sportowcem. Mistrz Olimpiad Weteranów w podnoszeniu ciężarów 
w kraju i za granicą (USA, Australia, Kanada, Włochy), trener wie-
lu młodych zawodników -ciężarowców. 

Obok publikujemy wspo-
mnienie Honoraty Kołosow-
skiej i jej brata Karola z LKS 
Gałkówek. Miejmy nadzieję, 
że swoimi sukcesami poniosą 
w sportowy świat sławę Mi-
strza. 

Za każdym razem, gdy 
wracał z zawodów, a zawsze 
były to zawody zakończone 
przez pana Feliksa na podium, 
pierwsze kroki kierował do na-
szej redakcji, by pochwalić się 
zwycięskimi medalami i pu-
charem z czytelnikami „Tygo-
dnia w Koluszkach”. Małgo-
rzata, córka pana Bińkowskiego 
powiedziała, że Ojciec miał w 
swoim archiwum wszystkie 

wydania naszej gazety od początku istnienia. W jego sportowym ar-
chiwum jest  także nieprzebrana ilość trofeów.

- Zawsze staram się być aktywny, mimo że od czternastu lat je-
stem na emeryturze to i tak pełnię kilka funkcji społecznych. Od mło-
dzieńczych lat byłem społecznikiem i działaczem sportowym i samo-
rządowym. Ponad 35 lat byłem prezesem Klubu LKS „Gałkówek”, 
VII kadencji radnym w tym cztery razy gminnym, dwa razy woje-
wódzkim i jeden raz powiatowym. Najważniejsza sprawa, to być ak-
tywnym nie tylko na umyśle ale i fizycznie, uprawiając ćwiczenia 
ogólnorozwojowe ale i siłowe, ponieważ one pobudzają tkanki mię-
śniowe do życia. Często zauważam u moich rówieśników, że wcho-
dząc w wiek emerytalny zaczynają stosować tzw. wypoczynek bierny. 
Jest to zabójcze dla człowieka, ponieważ zwiększa się masa ciała, a 
mięśnie wiotczeją i umysł obumiera. W rozmowach z ludźmi pode-
szłego wieku staram się ich przekonać o potrzebie prowadzenia ak-
tywnego życia. Stawiam im za przykład własną osobę- mówił w roz-
mowie z naszą gazetą Feliks Binkowski w grudniu 2016 roku  podczas 
Gali w Szkole Podstawowej w Galkowie Dużym z okazji swoich 80-
tych urodzin. 

Niech te słowa pozostaną Jego testamentem i życzeniem, jak 
żyć w jesieni życia, by utrzymać młodość ducha. Dziękujemy Panie 
Felku, że był Pan wśród Nas!                                                         Zk

Feliks Józef Bińkowski
Urodzony 23 grudnia 1936 r w miejscowości Borowa

Działania społeczne:
Od młodzieńczych lat był społecznikiem i działaczem sporto-

wym i samorządowym. Ponad 35 lat był prezesem Klubu LKS „Gał-
kówek”, 7 kadencji radnym w tym cztery razy gminnym, dwa razy 
radym wojewódzkim, jeden raz radnym powiatowym.

Najważniejsze medale sportowe:
 ▪ Mistrzostwa Europy Weteranów Elz, Niemcy 1998 – I miejsce 

– złoty medal,
 ▪ Mistrzostwa Świata Weteranów Kefalonia, Grecja 2001 rok  

– II miejsce – srebrny medal,
 ▪ Mistrzostwa Świata Weteranów Baden, Austria 2004 rok  

– II miejsce – srebrny medal,
 ▪ Mistrzostwa Świata Kazincbarcika, Węgry 2007 rok – II miej-

sce – srebrny medal,
 ▪ Mistrzostwa Europy Weteranów Lankaran, Azerbejdżan 2012  

– I miejsce – złoty medal

Igrzyska Olimpijskie – 5 brązowych medali
Portland – USA, Melbourne – Australia, Vancouver – Kanada, 

Sydney – Australia, Turyn – Włochy



711.06.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 23

Pan Feliks Bińkowski  
– Człowiek z pasją !

Każdy, kto poznał Pana Feliksa Bińkowskiego, na wspomnie-
nie o Nim z pewnością się uśmiechnie jakby odpowiadając na Jego 
zawsze pogodny uśmiech.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek niezwykle życzli-
wy, serdeczny i dobroduszny, który z troską trenował swoich mło-
dych podopiecznych i się nimi opiekował. To dzięki Jego pasji , za-
angażowaniu osiągali wspaniałe wyniki w czasie zawodów w 
podnoszeniu ciężarów.   Wychowankowie kochali Go i szanowali, 
ponieważ własnym przykładem wskazywał drogę do sukcesu - jako 
senior zdobywał liczne medale i puchary na mistrzostwach Polski i 
na zawodach rangi międzynarodowej. Z pasją opowiadał o tym 
młodym ludziom, zachęcając do realizacji swoich marzeń.

Nie można zapomnieć jak wiele dobrego zrobił dla lokalnej 
społeczności. To, między innymi, z Jego inicjatywy powstała sala 
gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym. Chęt-
nie uczestniczył też w uroczystościach w naszej szkole, wspierając 
nas dobrą radą, pogodą ducha i optymizmem.

Pana Feliksa Bińkowskiego zapamiętamy jako Przyjaciela na-
szej szkoły, ciepłego człowieka kochającego życie, ludzi i sport, 
który swoją niewymuszoną życzliwością, serdecznością, empatią i 
szczerym uśmiechem zdobył nasze serca. Pozostanie na zawsze bar-
dzo nam bliski, bo „Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zosta-
wia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przy-
szłość.” (św. Jan), a ślad, który pozostawił po sobie Pan Feliks, jest 
z pewnością niezwykle wyraźny, niezatarty.
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale czy  na pewno? 
Z wyrazami żalu i współczucia

Społeczność Szkoły Podstawowej 
w Gałkowie Dużym

Feliks Bińkowski we wspomnieniu  
podopiecznych zawodników 

„Człowiek o wielkim sercu” - Feliks Bińkowski - był wspania-
łym trenerem, zawsze uśmiechniętym, który uczył mnie i brata od-
najdywać sens życia. Zawsze mobilizował nas do działania, był dla 
nas przykładem tego, jak realizować marzenia i odnosić sukcesy. 
Trener poświęcał nam dużo czasu na treningach i wkładał wiele tru-
du w doskonalenie swoich zawodników. Zawsze cieszył się, gdy od-

nosiliśmy sukcesy oraz nigdy nie pozwolił na to, żebyśmy się pod-
dali. Dodawał nam wiary, gdy sami zaczynaliśmy w siebie wątpić. 
Dziękujemy Ci za wszystko trenerze! Za to ile czasu dla nas poświę-
ciłeś, za to ile dla nas zrobiłeś, za to ilu ludzi wychowałeś i za to jak 
nas ukształtowałeś. Kibicuj nam dalej trenerze na pomostach jak i w 
życiu codziennym. Tyle lat naszego wspólnego działania tak szybko 
minęło… Trenerze… byłeś dla mnie i brata jak rodzina, na zawsze 
będziesz w naszych sercach. Kochamy Cię! Spoczywaj w pokoju, a 
my będziemy walczyć dla Ciebie! 

Honorata Kołosowska i Karol Kołosowski, wielokrotni medali-
ści Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów
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Panorama firm
Na mapie Koluszek pojawiło się  
nowe kulinarne miejsce

W piątek, 4 czerwca przy ulicy Kolejowej 1, miało miejsce 
otwarcie restauracji  ZAHIR KEBAB. - To jedna z najszybciej rozwi-

jających się sieci gastronomicz-
nych w Polsce, słynąca z 50-cen-
tymetrowego, chrupiącego i 
wypasionego MEGA ROLLO - 
mówią właściciele „sieciówki”, 
otwartej już w Koluszkach. 

Firma zadebiutowała w 2014 
roku, w którym to założyła 
pierwszy lokal gastronomiczny 
w Ostrowie Wielkopolskim. W 
międzyczasie ZAHIR KEBAB 
dotarł do innych miast. -Teraz 
znajdziecie go w ponad 100 loka-
lizacjach w całej Polsce – w tym, 
w Koluszkach na ul. Kolejowej 1. 
- Pyta pan o nasz sekret? Tajem-

nica pysznego jedzenia tkwi przede wszystkim w szczegółach. Ja-
kość produktów, ich smak i połączenie warzyw, mięsa, przypraw i 
sosów, przygotowanych według unikalnej receptury, to zapowiedź 
naprawdę pysznej kulinarnej przygody. 

Wśród wielu potraw najbardziej popularną propozycją jest 
wspomniane wcześniej ROLLO, podawane w najróżniejszych wer-
sjach: klasycznej, z serem, amerykańskiej (z frytkami w środku), 

wegetariańskiej z falafelem, fit, czy ze szpinakiem. Oczywiście 
wszystko na miarę apetytu, czyli w 3 rozmiarach. 

Jeśli ktoś nie przepada za obiadem „do ręki”, to w ofercie znaj-
dują się takie propozycje jak: KEBAB BOX – danie zamknięte w 
pudełku, w którego skład wchodzą mięso (do wyboru kurczak lub 
baranina), frytki i surówka. TALERZ KEBAB – solidna porcja, so-
czystego mięsa podana na talerzu w towarzystwie warzyw i frytek w 

różnych wielkościach. Dla wegetarian falafelowy odpowiednik – 
TALERZ FALAFEL z kotlecikami z ciecierzycy. 

„Kurczakożercy” również się nie zawiodą. W ofercie  dostępne 
są POPSY i STRIPSY  z kurczaka podane z frytkami. Chrupiące, aż 
palce lizać – polecamy!

Więcej wiadomości na temat menu restauracji znaleźć można na 
Facebooku, Instagramie, YouTubie pod hasłem: zahirkebab.

Upublicznienie doktoratu Mateusza 
Winkla z Łódzkiej Szkoły Filmowej 

Dwa tygodnie temu w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Ko-
luszkach, w sali Kina Odeon 3D 
odbyła się prezentacja filmu za-
tytułowanego „Każda z Blizn” w 
reżyserii Mateusza Winkla.  Pro-
jekcja była upublicznieniem pra-

cy doktorskiej koluszkowianina. 
W wydarzeniu tym wzięli udział 
wykładowcy łódzkiej szkoły fil-
mowej, osoby zaangażowane w 
powstawanie filmu, a także 
główny bohater filmu- „Popek”, 
znany polski raper i zawodnik 

MMA. Film opowiada o życiu Pawła Mikołajuwa, o jego transfor-
macji w „Popka”, którego znamy dziś, o relacjach z jego współpra-
cownikami i najbliższymi. W filmie, mimo jego dokumentalnej kon-
wencji,  można zobaczyć kilka fabularyzowanych scen z życia 
rapera. Na uwagę zasługuje epizod, w którym wystąpił młody aktor 
z Koluszek, Patryk Klimacki, wcielający się w rolę nastoletniego 
Popka, u boku  Mirosława Zbrojewicza, odtwórcy postaci jego ojca. 

Można też posłuchać wywiadu, jaki w zaaranżowanym studiu 
przeprowadził z „Popkiem” znany dziennikarz Wojciech Jagielski. 

O przekazaniu filmu do szerszej dystrybucji będziemy informo-
wać na bieżąco.

Zk
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Jubileusze małżeńskie 
W dniu 27 maja b.r. w Sali USC w Koluszkach medale „Za Dłu-

goletnie Pożycie Małżeńskie” z rąk Burmistrza Koluszek Waldema-
ra Chałata przyjęli Złoci Jubilaci: Zofia i Włodzimierz Marusik, Ma-
rianna i Jerzy Kompa, Jan i Janina Banaszkiewicz. Państwo Marianna 
i Andrzej Orłowscy pamiątkowe medale otrzymali w innym terminie. 
Jak zawsze, Jubilaci wysłuchali mini koncertu w wykonaniu zespołu 
„Przygoda”. Uroczystościom Jubileuszowym przewodniczył Kierow-
nik USC w Koluszkach, Małgorzata Jagiełło.                                     Zk
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Przyjedź rowerem do szkoły
3 czerwca na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień 

Roweru. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach kolej-
ny raz mogli wziąć udział w akcji promującej zdrowy tryb życia. Z 
uwagi na to, że 3 czerwca przypadał w dzień wolny od zajęć, to w 
poniedziałek po długim weekendzie czerwcowym, aż 150 uczniów 
przyjechało do szkoły rowerem. W zamian otrzymali ocenę bardzo 
dobrą z wychowania fizycznego.

Nie wszyscy wiedzą, że 
ONZ ustanowiła ten dzień 
dzięki Polakowi - kolarzowi, 
profesorowi i wykładowcy 
Montgomery College w Sta-
nach Zjednoczonych Leszko-
wi Skibilskiemu. Rezolucja 
przyjęta przez ONZ głosi, że 
jazda na rowerze ma pozy-
tywny i pożyteczny wpływ na 
klimat. Deklaracja dowodzi, 
że rower promuje kulturę po-
koju, tolerancję, wspólne zro-
zumienie i szacunek, umożli-
wia dołączenie do większych 
społeczności, promuje zdro-

wy tryb życia, zapobiega chorobom, umacnia edukację.
Po co zatem świętować taki dzień? Jego celem jest po prostu 

promocja jazdy na rowerze i samego roweru, jako niedrogiego, bez-
awaryjnego, a co najważniejsze ekologicznego środka transpor-
tu. Podróżowanie rowerem jest nie tylko z korzyścią dla nas, ale 
również dla środowiska. Według statystyk jazda na rowerze może 
obniżyć emisję dwutlenku węgla o jedną dziesiątą. Rower to niewąt-
pliwie pojazd zarówno ekologiczny, jak i rodzinny. Wspólne wypra-
wy to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu.

Akcja została zorganizowana przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego przy współpracy Komedy Powiatowej Policji w Kolusz-
kach i dzielnicowego sierżanta Piotra Pietrzaka.
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Boże Ciało w obiektywie
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PROJEKTOWANE  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
AUDYTY ENERGETYCZNE

501-817-842  508-779-777                              www.rico.org.pl

Muzyczne życzenia z okazji  
Dnia Matki – uzupełnienie

Za pośrednictwem Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Ko-
luszkach, z okazji Dnia Matki 
dzieci przygotowały dla swoich 
MAM wyjątkowy i niepowta-
rzalny prezent, w postaci nagra-
nia z samodzielnie wykonanym 
utworem muzycznym. 

Wśród wymienionych w ga-
zecie młodych artystów zabrakło 
jeszcze jednej osoby - Aleksan-
dry Szustak, która zaprezentowa-
ła aż dwa utwory muzyczne. Za 
niedopatrzenie przepraszamy, a 
przede wszystkim serdecznie po-
zdrawiamy Aleksandrę. Nagra-
nia można obejrzeć na stronie: 
mok-koluszki.pl.

Zapraszamy na wieczór 
podróżniczy 

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach serdecznie zapra-
sza na wieczór podróżniczy poświęcony pamięci Aleksandra 
Doby - legendarnego podróżnika zmarłego na szczycie Kiliman-
dżaro 22 lutego br. 

Wydarzenie odbędzie się 21 
czerwca 2021 roku, o godz. 
18:00 w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Koluszkach. Rozpocznie 
je pokaz podróżniczy Mateusza 
Jaśkiewicz pt. „W drodze na 
Dach Afryki”. Będzie to osobi-
sta relacja z wyprawy na szczyt 
Kilimandżaro, w której brał rów-
nież udział Aleksander Doba. Po 
prezentacji odbędzie się projek-
cja filmu „Happy Olo” opowia-
dającego historię pasji i życia 
Aleksandra Doby. 

Wstęp na wydarzenie jest 
bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na widowni, 
chęć uczestnictwa w wydarzeniu należy potwierdzić telefonicznie w 
sekretariacie MOK 44 714 58 80. Decyduje kolejność zgłoszeń. Za-
praszamy!!!
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Cztery medale w tym złoty wywalczyli 
zawodnicy LKS Koluszki  
w Mistrzostwach Województwa U16 

Przy dość zmiennej pogodzie i zimnym wietrze, na stadionie 
AZS w Łodzi odbyły się mistrzostwa województwa łódzkiego U16  
w LA. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się biegacze naszego 
klubu, zdobywając cztery medale i nowe rekordy życiowe. 

Złoty i III klasę sportową z bardzo dobrym rekordem życiowym 
wywalczyła w biegu na 2km (7:14.76) Adrianna Siemińska. Dwa 
srebrne krążki zdobyli 14 letni chłopcy; Igor Cel w biegu w na 1km 
(2:58.58) i  Radosław Babiarski startujący na dwukrotnie dłuższym 
dystansie (6:58.09). Obaj pobiegli bardzo mądrze, uzyskując przy-
zwoite wyniki okraszone nowymi rekordami życiowymi.

III miejsce i brązowy medal z nowym tegorocznym rekordem 
życiowym (1:50,10)  zdobyła w biegu na 600 m. Amelia Napierała 

W godzinach popołudniowych na tym samym stadionie odbył 
się Miting klasy I, na dystansie 1500 m wystartował Michał Wieczo-
rek, który z czasem 4:35,04 zajął trzecie miejsce. Michał za tydzień 
startuje w MP U23 w Piasecznie w biegu na 5000m. 

Wszystkim zawodnikom gratuluję za walkę i zajęte miejsca 

Piłka nożna
Kolejka 31.  5-6 czerwca

Start Brzeziny - LKS Różyca  2:3 (1-2)
Bramki: 26’ Chorąży (asysta Nowak), 30’ Zasada (Maciąg), 82’ 

Kurzawa (Zasada)

KKS Koluszki - Sokół II Aleksandrów  4:2
Bramki: Piotr Grobelny 6’, Jakub Perek 54’, 75’, 90’      

Kolejka 32.  9 czerwca
GLKS Sarnów/Dalików - LKS Różyca  2:4
GKS Ksawerów - KKS Koluszki  6:0

Tabela
1. Widzew II Łódź     31  81  125-15  
2. GKS Ksawerów     31  68  87-33  
3. LKS Różyca      31  67  79-39  
4. Włókniarz Pabianice   30  62  73-34   
5. UKS SMS Łódź     31  60  88-36   
6. Start Brzeziny      31  53  82-59   
7. Termy Uniejów     31  49  58-68  
8. AKS SMS Łódź     30  49  72-49  
9. Victoria Rąbień     31  42  74-75   
10. KAS Konstantynów Ł.  31  41  64-65   
11. Sokół II Aleksandrów Ł.  31  40  72-63 
12. Zawisza Rzgów     31  39  55-54   
13. KS II Kutno      31  35  55-76   
14. GLKS Sarnów/Dalików  31  34  71-90   
15. KKS Koluszki     31  33  48-77   
16. Orzeł Parzęczew    31  29  54-95   
17. GLKS Dłutów     31  13  17-99   
18. PTC Pabianice     31  4   18-165  
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Lekcje tolerancji w „JEDYNCE”
Uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Koluszkach uczestniczą w zajęciach, które utrwalają 
zasady tolerancji.  Na pierwszym spotkaniu dzieci zastanawiały się, 
czym różnią się ludzie. Powstał katalog takich cech jak: kolor skóry, 
religia, zamożność, zdolności, zainteresowania, zachowanie, cha-
rakter, geny. Hasłem przewodnim jest „Wszyscy jesteśmy tacy sa-
mi-chociaż każdy z nas jest inny.” Następnie uczniowie zastanawia-
li się nad cechami ludzi tolerancyjnych. Najwięcej emocji wywołało 
spotkanie poświęcone zachowaniom nietolerancyjnymi. Uczniowie 
wiedzą, że nie wolno wyśmiewać innych, być wrogo nastawionym i 
okazywać niechęci. Niepożądanym zjawiskiem jest agresja zarówno 
fizyczna jak i słowna. Uczniowie obiecali, że nie będą używać wy-
zwisk i wulgaryzmów.

Każdy uczestnik szkolnego programu „Uczymy się tolerancji” 
wie, że zachowania nietolerancyjne są powodem smutku, lęku, od-
izolowania, a nawet depresji. W czasie zajęcia kończącego projekt, 
uczniowie rozwiązują krzyżówkę z hasłem „tolerancja”.

Projekt przygotowała Jolanta Dąbrowska.

pracownika produkcyjno-magazynowego

Mile widziane uprawnienia  
na wózki widłowe. 

44 714-37-03

Uczniowi ZS nr 1 w Koluszkach 
dziękują AGATOWI

W dniu 25 kwietnia 2021 r.  w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach 
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 
czwartych technikum. Uroczystość była okazją do spotkania przed-
stawicieli przedsiębiorstwa AGAT S.A z absolwentami klasy techni-
kum elektrycznego i z najlepszymi uczniami młodszych klas. Firmę 
reprezentowali dyrektorzy: Tadeusz Siejkowski i Janusz Wegner. 
Najlepsi uczniowie z klas elektrycznych otrzymali cenne nagrody 
ufundowane przez zarząd przedsiębiorstwa. Najważniejszym punk-
tem spotkania było jednak zaprezentowanie absolwentom interesu-
jącej oferty zatrudnienia w firmie oraz wsparcia dla tych, którzy 
chcieliby kontynuować naukę na studiach wyższych. 

W ten sposób dobiega powoli do końca kolejny rok współpracy 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach z przedsiębiorstwem AGAT, które 
objęło patronatem klasę technikum elektrycznego o specjalności au-
tomatyka przemysłowa. Już drugi rocznik absolwentów zakończył 
edukację w tej klasie. Dzięki temu, że AGAT wyposażył szkołę w 
nowoczesny sprzęt, przeprowadzał szkolenia zawodowe i umożliwił 
odbycie praktyk w swojej firmie, szkolneprogi opuściła kolejna gru-
pa wysoko wykształconych specjalistów. 

Życzymy naszym absolwentom powodzenia w życiu zawodo-
wym i osobistym. Dziękujemy też przedsiębiorstwu AGAT za kolej-
ny rok owocnej współpracy. 

KREDYTY 
HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE, FIRMOWE 

 9 Oferty kilkunastu banków.
 9 Brak opłat za doradztwo.
 9 Centrum Usług Finansowych 

Agnieszka Malinowska
Koluszki, ul. Brzezińska 14,  tel. 792 697 809 

pn – pt  10-18

Milena Płocka wicemistrzynią  
województwa U12 

Z nowymi rekordami życiowymi  przyjechali z Bełchatowa 
młodzi lekkoatleci LKS Koluszki. W rozgrywanych na pięknym sta-
dionie Powiatowego Centrum Sportu mistrzostwach województwa 
łódzkiego U12 i U14  wystartowało 4 
naszych zawodników uzyskując bar-
dzo dobre wyniki. 

Milena Płocka w biegu na 600 m. w 
kat. U12 zajęła z czasem 2:01,25 drugie 
miejsce. Super pobiegła startująca w tej 
samej kategorii najmłodsza uczestnicz-
ka zawodów 9-letnia Łucja Ciesielska, 
przybiegając na 8 pozycji (2:18,40).  

W chłopcach na tym samym dy-
stansie, w kategorii  U 14, 8 miejsce 
zajął Piotr Chojnacki uzyskując czas 
1:50,91. na 10. pozycji zameldował  
się o rok młodszy Jakub Kunka 
(1:57,08). 
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Burmistrz Koluszek ogłasza,
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprze-

daż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, 
obręb 6, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
– działka nr 3265 o pow. 876 m2, cena wywoławcza 60 000,00 zł 

(nieruchomość zwolniona z podatku VAT), wadium 6 000,00  zł, 
postąpienie 600,00 zł. Działka położona jest na terenach zieleni 
urządzonej – C126ZP. Nieruchomość w ewidencji gruntów 
określona jako użytek – Tr. Księga wieczysta L1B/00033341/5.    

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, 
obręb 3, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
– działka nr 16/29 o pow. 1169 m2, cena wywoławcza 119 000,00 zł 

(do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący poda-
tek VAT), wadium 12 000,00 zł., postąpienie 1 200,00 zł. Działka 
leży na terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów 
i usług (4PU). Nieruchomość w ewidencji gruntów określona 
jako użytek – R IVa. Księga wieczysta LD1B/00033712/7.  
Przetargi odbędą się w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 1000 w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz za-
mieszczona jest  na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl 
(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.

Burmistrz Koluszek ogłasza,
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprze-

daż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, 
obręb 3, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
– działki nr: 16/18 i 16/28 o łącznej pow. 5935 m2, cena wywoław-

cza 601 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony 
obowiązujący podatek VAT), wadium 60 100,00 zł, postąpienie 
6 100,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze objętym 

jednostką urbanistyczną o symbolu 4PU –  tereny obiektów produk-
cyjnych, składów, magazynów i usług. Nieruchomość w ewidencji 
gruntów określona jako użytek – R IVa. Księga wieczysta 
LD1B/00033712/7.    

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, 
obręb 3, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
– działka nr 16/27 o pow. 10 412 m2, cena wywoławcza  

1 282 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony 
obowiązujący podatek VAT), wadium 128 200,00 zł., postąpie-
nie 13 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach obiek-

tów produkcyjnych, składów, magazynów i usług – 2PU. Nierucho-
mość w ewidencji gruntów określona jako użytek – R IVa. Księga 
wieczysta LD1B/00033712/7.  

Przetargi odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w 
sali 112. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiegow Koluszkach oraz za-
mieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl 
(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.

Zmagali się na międzynarodowych  
zawodach w breakdance

Po rocznej pandemicznej przerwie, 5 czerwca 30 tancerzy z 
„Breaking Central Studio” reprezentowało nasze miasto w Białym-
stoku na międzynarodowych zawodach „Breakstok”. Ich zmagania 
oceniało 5 profesjonalnych sędziów – Bgirl Paulina, Bgirl AGT, 
Bboy Bartek z Wągrowca, Bboy Greku i bboy Hefo. 

Nie mieli łatwego zada-
nia, ponieważ w każdej kate-
gorii startowało około 50 za-
wodników. Wrócili jednak z 
licznymi nagrodami. W kate-
gorii do 11 lat 2 miejsce zajęła 
Agnieszka Drabik – Bgirl Rio, 
a 3 miejsce zajął Franciszek 
Strzopa – Bboy Korsaj. W ka-
tegorii do 15 roku życia Mar-
cin Sotomski dostał się do 
TOP8, a Oskar Trzciński do 
TOP16. 

Nasze dzieciaki walczyły 
również w kategorii BGIRL 
(tylko dla dziewczyn), gdzie 

musiały mierzyć się z dużo bardziej doświadocznymi i starszymi za-
wodniczkami, mimo to wspomniana wcześniej bgirl Rio oraz Bgirl 
Spark – Gabrysia Dymowicz dotarły aż do TOP8, a Julia Wożniak 

była w TOP16. Zarówno dj’e, jak i sędziowie dostrzegli w naszych 
dzieciakach ogromny potencjał, a miasto Koluszki zna już cały Bia-
łystok. Wszyscy również docenili, że tworzą wspaniałą, wspierającą 
się grupę. Dziękujemy za przygotowanie trenerom – naszej kolusz-
kowiance – Aleksandrze Drabik oraz Martinowi Rosikowi. Tak trzy-
mać!



16 11.06.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 23

KUPIĘ
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów, tel. 
509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Matura – Korepetycje, matematy-
ka, j.angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Zlecę ocieplenie dachu wełną. 
Potrzebne rusztowanie,  
tel. 603-163-022
DAR-BRUK, układanie kostki 
brukowej (krótkie terminy, szybko  
i solidnie), tel. 782-178-554
Usługi dekarskie, 518-222-282
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samochodowej, 
sprzątanie aut, 600-932-147
Wykończenia wnętrz, remonty. 
Profesjonalnie i szybko,  
tel. 609-781-476
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
BDO – sprawozdania. Odpady/
opakowania. Ewidencja odpadów, 
tel. 508-732-104
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
DEKARSKIE usługi, 518-222-282
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia i inne. Wycena gratis,  
507-364-074

NIERUCHOMOŚCI 

SPRZEDAM / KUPIĘ

Kupię Gospodarstwo, ziemię  
w Przanowicach, tel. 536-996-026

Sprzedam działkę budowlaną 

w Gałkowie Małym, 5000 m2, 
501-64-91-04

M-4 w Koluszkach sprzedam,  
tel. 603-947-493

Sprzedam działki budowlane, Ręka-
wiec, 725-632-561, 667-088-917

Sprzedam działkę rekreacyjną  
z domkiem w ogródkach działko-
wych „RELAX”, 505-484-617

Sprzedam dom z gospodarstwem 
rolnym, Regny, 609-684-898

Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220

Sprzedam mieszkanie w Kolusz-
kach. Osiedle Głowackiego, 63 m2, 
cena: 315 tys., tel. 698-288-657

Sprzedam ziemię 4,30 ha na terenie 
gminy Koluszki, 669-576-994

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  

Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

Do wynajęcia mieszkanie w okolicy 
Koluszek, 608-863-460

Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach, 691-690-624

Do wynajęcia Budynek 100 m2, 
media. Wola Łokotowa 6,  
gm. Jeżów, tel. 44 714-04-79  
lub 726-700-567

SPRZEDAM

Betoniarka 150, 607-042-857

Spawarkę transformatorową na 
220V. cena 330zł, tel. 665-890-490

Przetrząsarkę do siana, siódemkę. 
Ładowarkę Ostrówek, 603-793-498

Sprzedam bramę garażową Hor-
mann używaną, uchylną, metal, 
ocieploną, c.brąz. Wys.220cm - 
szer.236cm-400zł, tel. 508-36-38-55

Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167

PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

OGŁOSZENIA DROBNE
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Budowa domów, 505-509-874
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713

Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164

Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko hydrauliczne, 604-574-055 
Zatrudnię kierowcę auta dostaw-
czego z obsługą magazynu,  
604-574-055 
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na dział 
elektryczny, 604-574-055
Zatrudnię pomocnika do robót 
remontowo-budowlanych,  
604-574-055
Młodą osobę do sprzedaży na rynku 
w Koluszkach, 533-001-414
Zatrudnię pracownika do robót 
budowlanych, 665-183-407
Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616

Poszukuję blacharza, pełen etat, 
722-102-325
Dodatkowa praca w weekendy  
w gastronomii, 696-146-109
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
Zatrudnię do zakładu ślusarskiego: 
Spawacza, Pomocnika spawacza 
oraz osobę do prac porządkowych, 
tel. 605-898-515
Zatrudnię szwaczki. Stała praca. 
Produkcja Polska, tel. 605-086-828
Zatrudnię pracowników produkcji 
konstrukcji aluminiowych – zakład 
w Koluszkach, tel. 785-197-253
Zatrudnię pracowników do monta-
żu balustrad i ogrodzeń aluminio-
wych, tel. 785-197-253
Zatrudnię pracownika na myjnię 
samochodową w Koluszkach,  
tel. 531-254-290
Zatrudnimy pracowników fizycz-
nych do firmy drogowej / utrzyma-
nie terenów zielonych, 509 999 944
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne. 605-600-896
Zatrudnię szwaczki do zakładu. 
Praca całoroczna, 607-426-909
Zatrudnię pracownika do wykoń-
czeni i dociepleń, tel. 796-241-330

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnię kierowcę C+E Kraj. Stała praca, Wysokie zarobki, 
502-653-907
Sprzedam drewno kominkowe i rozpałkę, 608-830-403
Mechanika samochodów ciężarowych zatrudnię, 502-653-907 
Zatrudnię brukarzy i pomocników, 790-824-553
Zatrudnię pomoc księgowej, 502-653-907 
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

  BRZEZIŃSKA 135
Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

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; 18.00-20.00

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl

Foto-Lustro
Fontanna Czekoladowa

Słodkie Stoły – polecają się  
na IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

507-820-548
FB: Fotolustro.Koluszki

F O T O W O LT A I K A
aprojekt   amontaż   aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458
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Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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.

n kostka od 800 zł
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

 
 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  � wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

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

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

n wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
n wykopy pod fundamenty, n głębokie wykopy,
n niwelacje terenu, n skarpowanie, n załadunek  

i rozładunek widłami, n odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, n wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

INSTALACJE GAZOWE 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409
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Piątek  
11.06

15:00 SKĄD SIĘ BIORĄ SNY
17:00 CRUELLA
20:00 DRUGA POŁOWA

Sobota  
12.06

15:00 SKĄD SIĘ BIORĄ SNY
17:00 CRUELLA
20:00 DRUGA POŁOWA

Niedziela  
13.06

15:00 SKĄD SIĘ BIORĄ SNY
17:00 CRUELLA
20:00 DRUGA POŁOWA

Środa 
16.06

17:00 CRUELLA
19:30 CRUELLA 

Czwartek 
17.06

17:00 CRUELLA
19:30 CRUELLA  

DRUGA POŁOWA
Polska / Komedia romantyczna / 2021 / 95 min.

reżyseria: Łukasz Wiśniewski
obsada: Cezary Pazura, Marianna Zydek, Maciej Musiał

Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i 
przystojnego dziennikarza Mateusza. Zauroczona nowopoznanym 
mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi 
złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko - kiedy wychodzi 
na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym 
Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie. Sytuacji dodatkowo nie 
ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy 
futbolu – Jarosława Kota – który nie cofnie się przed niczym, by 
zdobyć serce wybranki. 

SKĄD SIĘ BIORĄ SNY

Dania / Animowany / 2020 / Dubbing2D

Spokojne życie Minny komplikuje się, kiedy poznaje swoją 
przyrodnią siostrę Jenny a ich ojciec postanawia, że zamieszkają 
wszyscy w jednym domu. Nieznośna dziewczynka daje się we zna-
ki, ale Minna nie zamierza jednak dawać za wygraną i próbuje zro-
bić wszystko, aby pozbyć się małej intruzki. Przypadkowo pewnej 
magicznej nocy odkrywa niesamowitą krainę, w której powstają sny.

Poznaje tam zwariowanych konstruktorów, którzy stają się jej 
przyjaciółmi i uczą ją tajników swojej pracy. Dzięki nim Minna 
wpada na genialny pomysł. Planuje stworzyć dla siostry sen, który 
wystraszy niesforną dziewczynkę raz na zawsze. Niestety sytuacja 
wymyka się spod kontroli. Minna wpada w panikę i decyduje się 
wkroczyć do zaprojektowanego przez siebie świata snów, aby ru-
szyć Jenny na ratunek. Ta przygoda przejdzie wszystkie najśmielsze 
wyobrażenia!

Spotkanie Autorskie  
z Elżbietą Draczyńską 

W ostatni poniedziałek 7 czerwca, zgodnie z naszą zapowiedzią, 
w Sali Kina Odeon 3D w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach  
odbyło się spotkanie autorskie z Elżbietą Draczyńską, Autorką książ-
ki pt.: „Śmiech przez łzy. Opowieść o Adolfie Dymszy, „Dodku”. Ta 
wyjątkowa biografia Króla Komedii 20-lecia międzywojennego wyszła 
spod pióra  krewnej aktora, zmarłego w roku 1975. Spotkanie poprowa-
dził Mateusz Jaśkiewicz, a muzycznie ubarwił je Romuald Spychalski 
mini koncertem, prezentując przeboje kina okresu międzywojennego. Na 
zakończenie miłośnicy postaci Adolfa Dymszy zakupili książkę i  otrzy-
mali autografy Autorki. 

Zk



Zawodowi kolarze wystartują  
z Koluszek 

Przypominamy, że już 24 czerwca na terenie naszej gminy bę-
dziemy ekscytować się zmaganiami zawodowych kolarzy. Tego 
dnia z Koluszek wystartuje III etap Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. 

Przewiduje się, że w wyścigu udział weźmie ok. 20 ekip kolar-
skich, czyli ponad 120 kolarzy. Z kolei w całej kolumnie wyścigu 
znajdzie się nawet do 100 pojazdów. Trasa całego wyścigu będzie li-
czyć 800 km i podzielona zostanie na 5 etapów. Rywalizacja roz-
pocznie się 23 czerwca w Pabianicach, a zakończy 26 czerwca w 
Stalowej Woli. Poza wymienionymi miejscowościami, miastami 
etapowymi będą również: Łódź, Kutno, Płock, Sieradz, Tomaszów 
Maz., Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski oraz nasze Koluszki.      

Kolarze na trasę etapu z Koluszek do Sieradza wyruszą 24 
czerwca (czwartek) ze STARU na ul. Zagajnikowej przy Stadionie 
OSiR. Najpierw wykonają rundę honorową ulicami: Brzezińską, 
Naftową, Nasienną i Polną, po czym ponownie z ul. Zagajnikowej 
wykonają ostry start, już w ramach rywalizacji. Trasa wyścigu prze-
biegać będzie ulicami: Brzeziń-
ską, Wigury, Słowackiego, Piotr-
kowską, Zagajnikową w Różycy, 
ul. Główną do Galkowa Dużego, a 
następnie ul. Dzieci Polskich w 
kierunku Brzezin.

Dodatkowe atrakcje dla dzieci 
Imprezie towarzyszyć będzie także Mini Wyścig „Solidarno-

ści”, czyli dodatkowa impreza rowerowa dla dzieci. Organizator za-
planował wyścigi w 4 kategoriach wiekowych do 12 roku życia. W 
zależności od wieku, mali kolarze będą mieć do pokonania różny 
dystans, od 200 m do 1600 m. Za udział w zawodach przewidziano 
koszulki i medale.     

       (pw)

Koluszki to Polska
Jesteś dumny z tego, że 

mieszkasz w Koluszkach? Je-
śli nie, to zacznij. Lidl Polska 
wypuścił właśnie serię dam-
skich koszulek, które promuje 
przy pomocy nazwy naszego 
miasta.   

„Te damskie koszulki z li-
mitowanej edycji od Missde-
nim x atelier Krzeszovska są 
równie polskie, co Koluszki” – 
czytamy w marketingowym 
wpisie na stronie Lidla. O co 
chodzi marketingowcom z Li-
dla? Tego nie wiemy, ale brzmi sympatycznie. 

(pw)  

Lisowice gatunkowym Edenem?

Chcesz zapoznać się z gatunkami drzew, które rosną w naszym 
kraju? Jedź do Lisowic. Z informacji, jakie otrzymał nasz samorząd 
od nadzoru przyrodniczego w Lisowicach, wynika, że w okolicy za-
lewu występuje większość gatunków drzew jakie rosną w Polsce. 
Ponoć do pełnej listy brakuje nam jedynie 20 gatunków. Plan gminy 
jest zatem taki, by uzupełnić powyższy niezwykle bogaty ekosystem 
o brakujące gatunki, i stworzyć unikatową ścieżkę przyrodniczą z 
opisami drzew.                                                                             (pw)

Test podświetlenia pomostów nad zalewem w Lisowicach 


