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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

9.07.  
ul. Brzezińska 54

10.07.  
ul. Przejazd 6

11.07.  
ul. 11 Listopada 33

12.07.  
ul. Żwirki 2

13.07.  
ul. Głowackiego 20

14.07.  
ul. Korczaka 5

15.07.  
ul. Sikorskiego 6A
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Jeszcze w tym roku  
ma rozpocząć się rozbudowa  
„Dwójki” i liceum

W okresie wakacyjnym gmina zaplanowała przeprowadzenie 
przetargu na rozbudowę budynku SP nr 2 i I LO w Koluszkach. 
Skompletowana jest już pełna dokumentacja i pozwolenia. Szaco-
wana wartość całej inwestycji, którą gmina realizuje razem z powia-
tem, to ok. 7 mln zł. Budowa miała ruszyć już wiosną 2020 r., jed-
nak wniosek gminy o dofinansowanie nie został pozytywnie 
rozpatrzony. Po roku decyzja Urzędu Marszałkowskiego w sprawie 
tego samego wniosku uległa jednak zmianie. 

Obecnie na koncie Gminy Koluszki znajduje 1,9 mln zł z dota-
cji UE oraz 1 mln zł ze wsparcia rządowego. Choć wciąż gminie nie 
udało się pozyskać pełnego dofinansowania, władze naszego miasta 
postanowiły nie czekać dłużej i rozpocząć budowę przy zaangażo-
waniu środków własnych. Istnieje jednak szansa na to, że w przy-
szłości inwestycje wesprą kolejne środki w ramach dofinansowania.

Jeżeli przetarg uda się rozstrzygnąć po myśli samorządu, rozpo-
częcie przebudowy planowane jest jeszcze w tym roku. 

Przypomnijmy, że do obecnego budynku ma zostać dobudowa-
ne nowe skrzydło. W skład budynku, który zostanie połączony kory-
tarzem z dotychczasową bryłą szkoły, wchodzić będą: 4 klasy z 
przeznaczenie dla liceum, oraz 7 klas dla szkoły podstawowej. W 
nowym skrzydle specjalnie z myślą o „Dwójce”, dodatkowo uloko-
wana zostanie świetlica oraz gabinet pedagoga. Budynek zostanie 
także wyposażony w windę i dostosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Najciekawszym elementem projektu ma być planeta-
rium, czyli kopuła z teleskopem umieszczona na dachu budynku. 
Kopuła połączona zostanie z klasą fizyczną. Co ważne, planetarium 
będzie udostępniane nie tylko uczniom, ale ma służyć wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy. 

Ostatnim z elementów, który z pewnością doda kolorytu szkole, 
będzie ścianka wspinaczkowa. Ścianka zostanie umiejscowiona we-
wnątrz budynku, w pobliskiej sali gimnastycznej, którą wykorzystu-
je obecnie liceum.                                                                         (pw)    

Przebudowa ul. Konopnickiej
Jeszcze w tym roku gmina przewiduje ogłoszenie przetargu pod 

kątem przebudowy ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w 
Koluszkach. Przebudowa ul. Konopnickiej będzie prowadzona na 
trzech odcinkach: 

- od ul. Kościuszki do ul. Strażackiej,
- od ul. Strażackiej do magazynów,
- od lasku do ul. Budowlanych.

Do utwardzenia dróg użyta zostanie kostka brukowa. Dodatko-
wo na odcinku ul. Konopnickiej (od Kościuszki do Strażackiej) wy-
tyczone zostaną zatoki parkingowe. 

(pw) 

Mapa pomoże w zwiedzaniu  
placów zabaw

W ostatnich latach na terenie gminy powstało 25 nowych pla-
ców zabawa. Miejsca do zabaw są bardzo różnorodne, najczęściej 
projektowane według wytycznych lokalnych społeczności. Nie dzi-
wi zatem to, że w celu urozmaicenia zabawy, stają się one niekiedy 
miejscem wycieczek rowerowych i samochodowych.

Aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się i odnajdywanie obiek-
tów, Urząd Miejski w Koluszkach tworzy gminną mapę placów za-
baw. Mapa dostępna będzie również na stronie www.koluszki.pl.

(pw)    

Sieć wodociągowa
Kończy się budowa wodociągu w nowo powstałej ul. Szmarag-

dowej w Żakowicach i przebudowywanej ul. Mickiewicza w Ko-
luszkach. Kolejną ulicą, która wyposażona zostanie w sieć wodocią-
gową, będzie ul. Dąbrowskiego w Koluszkach. Gmina ogłasza 
właśnie postępowanie, które wyłoni projektanta.                        (pw)
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Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 
16.07.2021 r. o godz.: 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 

na terenie świetlicy wiejskiej w Katarzynowie odbędzie się 
zebranie wiejskie Sołectwa Katarzynów - Zygmuntów  

w sprawie zmiany zadań funduszu sołeckiego przyjętego 
do realizacji w roku 2021.

Kontrola autobusów  
– wakacje 2021

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas 
wakacji jest priorytetem polskiej Policji. Ważnym elementem troski 
o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na letni wy-
poczynek.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygoto-
wało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierow-
ców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. 

Jeden z punktów znajduje się także na terenie Koluszek, przy ul. 
11 Listopada. Informacje na temat możliwości przeprowadzenia 
kontroli autobusów i kierowców na terenie naszego miasta można 
uzyskać pod numerem tel.: 47 842 12 30, 47 842 12 21.

Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan tech-
niczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz 
stan trzeźwości.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o pla-
nowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu 
można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bezpiecznyau-
tobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat au-
tobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o 
polisie OC.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Beztroska zabawa zakończona 
zaginięciem dziecka 

Wakacyjny wypoczynek, beztroskie spędzanie czasu wolnego, po-
dróże i związane z nimi odwiedzanie wielu miejsc niestety sprzyja zagi-
nięciom najmłodszych. Dzieci również mogą się zgubić podczas zabawy 
w pobliżu domu albo też z ciekawości poznania pobliskich terenów. I tak 
było w miniony piątek kiedy 
koluszkowscy policjanci zo-
stali zaalarmowani o zaginię-
ciu 3-latka, na szczęście dziec-
ko już po krótkim czasie 
trafiło najpierw pod opiekę 
policjantów a później zatro-
skanych rodziców.

2 czerwca 2021 roku tuż 
po godzinie 20:00 policjanci z 
koluszkowskiej komendy zo-
stali wezwani do Turobowic w 
gminie Koluszki gdzie zaginę-
ło 3-letnie dziecko. Munduro-
wi natychmiast pojechali na 
miejsce ustalić wszelkie 
szczegóły. Jak się okazało chłopiec przyjechał rekreacyjnie z rodzicami 
na wieś i podczas zabawy z rodzeństwem przed domem wykorzystał 
chwilową nieuwagę dorosłych i odszedł z miejsca. W pobliskiej okolicy 
są pola porośnięte zbożem. Kiedy rodzice zorientowali się, że syn zniknął 
zaczęli poszukiwania na własną rękę, gdzie przyłączyli się również zna-
jomi i okoliczni mieszkańcy. Po jakimś czasie zaalarmowali munduro-
wych. Kiedy przyjechał patrol policji mundurowi sprawdzili posesję i 
czekając na przyjazd kolejnych funkcjonariuszy utworzyli tyralierę z oso-
bami zaangażowanymi w poszukiwania. Z uwagi na wysoko porośnięte 
pola nie można było przeoczyć żadnego metra. W pewnej chwili wpłynę-
ła informacja o odnalezieniu dziecka w pobliskiej miejscowości. Poli-
cjanci skierowani na miejsce zaopiekowali się przestraszonym chłopcem, 
okryli go bluzami, ponieważ chłopcu było zimno z uwagi na późną już 
porę i przekazali go w ręce zatroskanych rodziców.

Policjanci apelują!
Gdy dziecko się zagubi nie trać czasu na prowadzenie poszukiwań na 

własną rękę. Natychmiast zawiadom Policję. Zaangażuj też w poszukiwa-
nia innych. Proś o pomoc kogo się da. Jeśli dziecko zgubi się w sklepie, 
na dworcu itd. zgłoś to ochronie, by jak najszybciej rozpoczęto monitoro-
wanie wyjść i ogłoszono komunikat. Uczmy nasze dzieci od najmłod-
szych lat, aby wiedziały jak mają na imię i jak się nazywają oraz aby zna-
ły imiona swoich rodziców i adres zamieszkania, gdyż w sytuacji 
kryzysowej pomoże to Policjiw szybkim dotarciu do opiekunów. Szcze-
gólnie ważne jest to na wakacjach, kiedy rodziny są z dala od miejsca za-
mieszkania. Ważne jest również, aby dziecko znało numer telefonu do 
swojego rodzica.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Przerwy w dostawach prądu
 � 12.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Andersa Nr 2, 3, 

7, 8, 9, 10, 11, Piłsudskiego 4, Sikorskiego 15.
 � 15.07.2021 r. w godz. 8:00 do 11:00: Koluszki ul.: Hetmana 3 do 6, 

Kulczyńskiego 1, 3, 4, 6 
 � w godz. 11:00 do 14:00: Borowa ul.: Krótka, Krzywa, Liliowa, Wi-

nogronowa. 
 � 16.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Budowlanych 

4A, 4b, 4C, 6, 8, 10, 13, 19, 25, 27, 29, Miła 1 do 6. 
 � 19.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Natolińska od 15 

do 47, Nasienna Nr 2, Dąbrowskiego 6, 8 i 10, Brzechwy Nr 8, Polna 
Nr 22 i od 28 do 35, Próchnika od 5 do 35, Sienkiewicza od 22 do 57, 
Wieniawskiego Nr 2, Zagajnikowa 50 i 52, Brzechwy Nr 5, 7, 12, 50, 
Próchnika Nr 8, 10 i 12, Zielona Nr 1.

 � 21.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Głowackiego 6A, 
Ściegiennego 6. Adamów Nr od 18 do 26, Gałkówek Kolonia Nr 69.

 � 23.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Miedziana Nr od 
2 do 10, Złota Nr od 4 do 19, Żeliwna Nr od 1 do 46. 

O Lisowicach w TV
Już w piątek 9 lipca o godz. 18.15 w TVP Łódź pierwszy odci-

nek nowej edycji programu „Projekt Lisowice”. Zapraszamy do 
oglądania.  
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Gmina Koluszki energią  
słoneczną stoi 

Słońce „na dachach” w naszej gminie to już norma. Dzięki wo-
jewódzkiemu programowi dofinansowań, który dla naszych miesz-
kańców pilotuje Gmina Koluszki, już 360 domów wyposażonych 

zostało w instalacje fotowoltaiczne. Dla kolejnych 80 posesji koń-
czone jest już postępowanie przetargowe, a sam montaż rozpocznie 
się w sierpniu. Co więcej, gmina złożyła już wniosek na realizację 
kolejnych 650 instalacji. W ostatnich tygodniach pojawiła się nawet 
szansa na to, aby jeszcze w tym roku przeprowadzić przetarg na wy-
bór wykonawcy. Ewentualne przyśpieszenie zależne jest jednak od 
decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Dla kolejnych chętnych gmina 

nie prowadzi obecnie żadnego naboru. Ewentualne wolne miejsca 
mogą pojawić się jedynie w przypadku rezygnacji osób zgłoszonych 
do ostatniego naboru. W sytuacji utworzenia listy rezerwowej, poja-
wi się również stosowna informacja.

Jeszcze ciekawiej pod względem wykorzystania fotowoltaiki, 
kształtuje się sytuacja w kontekście gminnych obiektów. Instalacje 
czerpiące energię ze słońca znajdują się aż na 18 budynkach. Foto-
woltaikę posiada Urząd Miejski, hala sportowa, biblioteka, nowy 
żłobek przy ul. Mickiewicza, przedszkole w Gałkowie Dużym oraz 
Przedszkole nr 1 w Koluszkach, szkoły podstawowe w Długiem, 
Różycy, Gałkowie Dużym oraz SP nr 2 w Koluszkach, budynki OSP 
w Koluszkach, Będzelinie, Długiem i Gałkowie Dużym. W instala-
cje wyposażono także świetlice sołeckie w Regnach i Redzeniu, a 
także budynek po dawnej przychodni w Gałkowie Dużym oraz 
gminny budynek przy ul. Staszica w Koluszkach, w którym obecnie 
znajduje się Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii. Tak duże na-
sycenie fotowoltaiką, stawia nas najprawdopodobniej wśród liderów 
województwa w wykorzystaniu tego rodzaju technologii. 

(pw)         

Lekka przycinka  
na ścieżce rowerowej 

Lato sprzyja bujnej wegetacji traw. Choć gmina stara się ograni-
czać ingerencję w naturalny wzrost kwiatów i traw wzdłuż ścieżki 
rowerowej przy dawnej odlewni, tor rowerowy musi jednak zostać 
odpowiednio oczyszczony. Ma być to jedyne „przycinanie” tego 
lata. 

(pw)     

Nominacje dyrektorskie  
w placówkach oświatowych  
prowadzonych przez powiat 

W związku z upływem kadencji dyrektorów w trzech placów-
kach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przedłużeniu powierzenia stanowi-
ska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolusz-
kach pani Aleksandrze Balcerak na okres od 1 września 2021 r. do 
dnia 31 sierpnia 2026 r., oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Ko-
luszkach panu Waldemarowi Puczyńskiemu na okres od 1 września 
2021 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r. Ponadto w wyniku wygranego 
konkursu Zarząd Powiatu powierzył stanowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach pani Annie Olczyk na okres od 
dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Lisowice upiększą  
nowe nasadzenia

Nie tylko o ławki i kosze, ale również o nową roślinność wzbo-
gaci się wkrótce teren wypoczynkowy w Lisowicach. Nad zalewem 
zasadzonych ma zostać 500 drzew i 500 krzewów. Rośliny nie tylko 
upiększą przestrzeń, ale także przydadzą się jako dodatkowe miejsce 
zacienienia po słonecznej kąpieli na plaży.

Co ważne nowe nasadzenia nie będą rozmieszczane przypadkowo, 
ale według projektu, który tworzy profesjonalna firma. Rośliny, wyłącz-
nie z gatunków rodzimych, będą odpowiednio dostosowane do warun-
ków pogodowych i glebowych jakie panują na tym terenie. Wśród bar-
dzo pospolitych nasadzeń jak śliwy, grusze czy klony, pojawią się 
również gatunki osobliwe, których w okolicy raczej nie spotkamy.

Na sfinansowanie inwestycji gmina pozyskała dotację w wyso-
kości 300 tys. zł.

(pw)
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Premiera „Browaru Kolejowe”

Uroczyste „otwarcie” 
piwa z Koluszek 

W piątek 13 czerwca w Restauracji Kriada w Koluszkach, od-
była się stacjonarna premiera naszego rodzimego „Browaru Kolejo-
we”. Przypomnijmy, że to pierwsze w historii Koluszek piwo, two-
rzone przez mieszkańców Koluszek. Kolejowe stawia mocno na 
lokalny patriotyzm. Nie tylko sama nazwa browaru, ale także 
wszystkie piwa nawiązują do naszego słynnego węzła kolejowego. 

Towarzyszący 
wydarzeniu goście, 
mieli okazję spróbo-
wać trzech gatunków, 
w tym debiutującej 
Wajchy Maszynisty, 
która cieszyła się naj-
większą popularno-
ścią. Atmosfery świę-
towania dopełniły 
klimatyczne jazzowe 
utwory oraz  przecię-

cie przez przedstawicieli browaru czerwonej wstęgi, symbolizującej 
rozpoczęcie działalności Kolejowego. 

- Wydarzenie to z jednej strony było zwieńczeniem wielomie-
sięcznej pracy, a z drugiej przede wszystkim udanego debiutu na 
scenie piwnej według opinii społeczności i komentarzy recenzentów 
- zaznacza Konrad Dąbrowski z Browaru Kolejowe.

Załoga browaru podkreśla jednocześnie, że najbardziej wdzięcz-
na jest za codzienne wsparcie i mnóstwo pozytywnych słów od gro-
na odbiorców, które codziennie wpadają na skrzynkę pocztową, albo 
pojawiają się podczas przypadkowych spotkań.

Kolejowe zadebiutowało w maju z dwoma piwami: lagerem – 
Stacja Kazbek oraz sesyjną IPA – Bagaże IPAsażerowie. Wkrótce 
ukazało się trzecie piwo: Weizen – Wajcha Maszynisty.

Piwa uwarzone zostały w browarze Maryensztadt. Już nieba-
wem Kolejowe znowu odwiedzi warzelnię w Zwoleniu, w którym 
powtórzy lagera. Być może złoty trunek uda się też uwarzyć w Bro-
warze Jan Olbracht, Recrafcie czy Perunie. A jakie inne piwa są w 
planach? Na ten moment Kolejowe stawia na jasne, lekkie i orzeź-
wiające piwa. Na pewno pojawi się jakaś IPA, być może APA, wspo-
mniany lager, a na jesieni Milk Stout. 

Recenzja lagera Stacja Kazbek
Każdy pasjonat pociągów łatwo się domyśli, skąd może po-

chodzić Browar Kolejowe – oczywiście z Koluszek. Pięcioro pa-
sjonatów dobrego piwa, pociągów, oraz wspólnego warzenia w 
domu postanowiło przenieść dopracowane receptury z garnków 
na profesjonalny sprzęt. 

Pod względem prezentacji piwo wygląda naprawdę dobrze. 
Jest całkiem mocno nasycone, co super widać po unoszących się 
drobnych bąbelkach. Niemal idealnie klarowne, jasnozłociste – 
prezentuje się jak solidny lager. Piana mogłaby się utrzymywać 
trochę dłużej, ale nie czepiajmy się już takich szczegółów.

Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie aromat tego piwa. 
Oprócz charakterystycznej dla stylu słodowej bazy pojawiają się 
orzeźwiające ziołowe nuty. Chmiel dodaje też delikatne akcenty 
skórki cytryny, które bardzo dobrze wpasowują się w całą kom-
pozycję. Nie są tak intensywne, jak przy amerykańskich odmia-
nach, jednak dodają ciekawego tła dla ziołowych nut.

Czy Stacja Kazbek Lager utrzyma wysoki poziom w najważ-
niejszej części – smaku. Tak jak w aromacie cytrusy dodawały 
ciekawego sznytu, tak tutaj pojawiają się w już pierwszym od-
czuciu. Gdyby nie kolejne smaki, które ujawniają się po chwili, 
można by pomyśleć, że mamy do czynienia z sesyjną IPA. Dalej 
pojawiają się klasyczne dla lagerów słodowe, biszkoptowe smaki 
oraz całkiem wysoka ziołowa goryczka. Piwo jest dość wytraw-
ne, co bardzo podoba mi się w lagerach. Często piwa tego stylu 
mają problem z nijakością, a słodowość jest dominująca i niczym 
nieskontrowana. Browar Kolejowe nie popełnił tego błędu – Sta-
cja Kazbek to nie tylko solidne i dobre, ale również ciekawe 
piwo.

Bagaże IPAsażerowie czekają jeszcze na swoją kolej w lo-
dówce, ale po tym, co pokazała Stacja Kazbek, nie mogę się już 
doczekać otwarcia. Nie spodziewałam się tak wysokiego pozio-
mu przy debiucie. Brawo Browar Kolejowe – poszło Wam świet-
nie, trzymam kciuki za kolejne warki!

Cheers! Natalia Witek

Piwo dostępne jest już w kilkudziesięciu lokalizacjach od War-
szawy po Sieradz. W Koluszkach poza wyspecjalizowanymi sklepa-
mi z alkoholem, Kolejowe można nabyć m.in. w pizzeriach.    

Załoga Kolejowego przekazuje pozdrowienia oraz podziękowa-
nia dla wszystkich sympatyków. 

 (pw)
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Trzecioklasiści z „Jedynki”  
wyróżnieni w  Ogólnopolskim  
Projekcie Edukacyjnym  
,,Jedzie pociąg z daleka’’ 

Uczniowie klasy III a  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolusz-
kach od października do maja realizowali Ogólnopolski Artystyczny 
Projekt Edukacyjny ,,Jedzie pociąg z daleka’’. którego patronem był 
Łódzki Kurator Oświaty oraz Parowozownia Wolsztyn. Tematyka 
projektu okazała się bliska trzecioklasistom, bo miasto, w którym 
mieszkamy, to przecież ważny węzeł kolejowy. Tym chętniej więc 
nasi uczniowie poznali historię kolejnictwa, pociągów, a przy okazji 
i Koluszek. Ciekawi świata, odwiedzili (na razie oczami wyobraź-
ni), różne zakątki Europy.  

Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy o wybra-
nych krajach europejskich poprzez działania artystyczne, stworzenie 
dzieciom możliwości do spontanicznej, twórczej i odtwórczej eks-
presji muzycznej, plastycznej i teatralnej. Równocześnie dzieci mia-
ły promować turystykę kolejową. Aby ukończyć projekt, uczestnicy 
byli zobligowani do realizacji co najmniej trzech zadań z miesięcz-
nej listy, którą otrzymali od koordynatora. Wybór działań i szczegó-
łowy sposób ich realizacji należał do uczniów oraz nauczycieli pro-
wadzących projekt. Relacje z wykonania poszczególnych zadań 
należało umieszczać w grupie projektowej na facebooku jako post, 
prezentację, zdjęcia lub film. Równocześnie powstawał też klasowy 
kącik projektowy, w którym umieszczane były efekty pracy dzieci. 

W październiku trzecioklasiści rozpoczęli więc wirtualną po-
dróż pociągiem po dwunastu europejskich państwach. Zaczęli ją od 
Polski, poznając najciekawsze miejsca naszego kraju. Efektem dzia-
łań była makieta dworca kolejowego w Koluszkach, inscenizacja 
wiersza Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”, nauka piosenek o tema-
tyce kolejowej oraz wykonanie mapy z miejscami atrakcyjnymi tu-
rystycznie. Dzieci odbyły też wycieczkę na teren kościoła pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy i naszego miasta, 
aby zobaczyć obiekt muzealny – starą lokomotywę stojącą na placu 
przykościelnym. 

W kolejnych miesiącach uczniowie z III a poznawali Czechy, 
Słowację, Niemcy, Rosję, Litwę, Białoruś, Ukrainę, Francję, Anglię, 
Danię i Włochy. Słuchali legend i bajek z tych krajów, inscenizowa-
li je własnoręcznie wykonanymi kukiełkami. Przygotowywali potra-
wy charakterystyczne dla danych państw – francuskie ciasteczka i 
włoską pizzę. Wykonywali flagi i mapy danych krajów. Nie obyło 
się bez pokazu mody francuskiej, a także śpiewu i improwizacji ru-
chowej włoskich piosenek. Dzieci poznały znanych kompozytorów, 
baśniopisarzy, twórców klocków lego. Dowiadując się, że Dania to 

kraj rowerów i farm wiatrowych, same zrobiły wiatraczki z papieru 
oraz przesłały zdjęcia ze swoich wycieczek rowerowych. 

Treści edukacji wczesnoszkolnej były wzbogacane nauką języ-
ka angielskiego. Uczniowie nazywali kraje i narodowości, wypo-
wiadali się pełnym zdaniem : I am Polish, czy I am from Poland. 
Uczyli się zwrotów niezbędnych przy kupowaniu biletów, odgrywa-

li dialogi. Trzecioklasiści zgromadzili słownictwo potrzebne do 
przygotowania przepisu na naleśniki. Zostali tez wprowadzeni w 
świat mody, gdyż nazywali części garderoby i opowiadali w języku 
angielskim o swoim stroju. Marzec, był szczególnym miesiącem do 
rozwijania kompetencji językowych, bowiem wtedy krajem prze-
wodnim była Anglia. Dzieci wykonały makiety z fragmentami lon-
dyńskiej ulicy oraz własnoręcznie zdobiły porcelanowe kubeczki  
pamiętając o angielskiej tradycji, którą jest codzienne  parzenie her-
baty i picie jej, najlepiej z mlekiem, o godzinie 17.00- tzw. angiel-
skie five o’clock. 

W działaniach nie przeszkodziło uczniom z III a nawet naucza-
nie zdalne. Podróżowali po Europie, siedząc przed komputerem. 
Oglądali prezentacje, zdjęcia, słuchali utworów muzycznych i lite-
rackich, razem z wychowawcą wykonywali prace plastyczno – tech-
niczne. 

Zaangażowanie i zapał trzecioklasistów z „Jedynki”, ilość wy-
konanych przez nich zadań oraz efekty pracy potwierdzone wieloma 
relacjami na stronach internetowych były tak duże, że zostali oni za-
uważeni przez koordynatorów i nagrodzeni. Za wyróżniający się 
udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Jedzie pociąg z 
daleka’’, honorowy patron, Parowozownia Wolsztyn, ufundował 
dzieciom bilety na zwiedzanie muzeum wraz z przewodnikiem. 
Spośród dwudziestu placówek „Jedynka” znalazła się w ścisłej czo-
łówce - tylko cztery szkoły zostały nagrodzone! 

Koordynatorkami projektu były: wychowawczyni klasy III a, p. 
Agnieszka Sławińska, oraz nauczycielka języka angielskiego, p. 
Agnieszka Wróbel.
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Pochodzi z Koluszek, gdzie 
mieszkają jej rodzice, od kilku 
lat mieszka w Chinach i pracuje 
w chińskim oddziale polskiej 
firmy zajmującej się dystrybucją 
komponentów elektronicznych. 
To nasza druga, po półtorarocz-
nej przerwie, rozmowa na temat 
Chin. Z Dagmarą Głowacką roz-
mawia Zbigniew Komorowski.

-Widzieliśmy się w na po-
czątku stycznia ubiegłego roku i 
rozmawialiśmy o Chinach. Po-
tem wyjechałaś tylko po to, by 
szybko powrócić do rodzinnych 
Koluszek ze względu na począ-
tek pandemii w Państwie Środ-
ka. We wrześniu wsiadłaś do sa-
molotu, by wrócić tam do pracy. 
Mówi się, że Chiny dosyć szyb-
ko poradziły sobie z Covidem, 
przynajmniej w porównaniu do 
reszty świata. Jak obecnie ta sy-
tuacja wygląda w mieście Wu-
han i w całym kraju?

- (Stan faktyczny w dn. 
2.06.2021 w dniu naszej rozmo-
wy – od tamtej pory wykryto w 
Guangdong nowe przypadki wi-
rusa i powzięto rygorystyczne 
metody diagnostyczne i prewen-
cyjne). Chiny doskonale poradzi-
ły sobie z wyeliminowaniem 
wszystkich przypadków wirusa, 
którego nie notowano już od wie-
lu miesięcy. Wszystko to jednak 
stało się możliwe dzięki spraw-
nemu systemowi monitorowania. 
W każdym publicznym miejscu, 
gdy ktoś wchodził załatwiać 
swoje sprawy, miał zeskanowany 
kod QR, na podstawie którego ła-
two można było prześledzić lo-
kalizację danej osoby, a tym sa-
mym historię jej kontaktów z 
innymi ludźmi. Aplikacja ta po-
kazuje nam całkowitą historię jej 
posiadacza w zakresie przebywa-
nia w różnych miejscach w ciągu 
minionych 14 dni. Gdy ta osoba 
zachorowała, natychmiast było 
wiadomo, z kim się kontaktowa-
ła i kto jeszcze może być zarażo-
ny. Dzięki temu stosowano od 

razu kwarantannę i wszelkie 
inne konieczne kroki, np. lecze-
nie szpitalne, by zabezpieczyć 
inne osoby przed zarażeniem. 
Wszystko odbywało się pod ści-
słą kontrolą służb medycznych i 
sanitarnych. Sytuacja zaczęła 
ulegać znacznej poprawie już w 
okolicy maja ub. roku. Duże zna-
czenie w walce z Covidem mia-

ło całkowite zamknięcie granic. 
Dopiero we wrześniu zostały 
lekko odszczelnione, ale tylko 
pod warunkiem spełnienia wy-
śrubowanych kryteriów. Wśród 
nielicznych osób, którym udało 
się wrócić do Chin, byli tzw. klu-
czowi pracownicy posiadający w 
Chinach kontrakt o pracę, ważną 
wizę pracowniczą oraz pozwole-
nie na zamieszkanie. Ruch tury-
styczny i biznesowy jest nadal w 
Chinach zamrożony. Oczywiście 
przepływ towarów odbywał się 
normalnie, chociaż były przy-
padki przyjmowania niektórych 
kontenerów z żywnością z Euro-
py z dużym opóźnieniem. 
Wzmożono również kontrole w 
portach morskich i nałożono 
obowiązek uzyskania dodatko-
wych certyfikatów na towar im-
portowany do Chin.

Mój powrót był spowodo-
wany obowiązkami służbowymi, 
ale także wiązał się z dużą nie-
pewnością i lawiną nowych pro-
cedur, o spełnienie których nale-
żało zadbać przed wylotem i po 
wylądowaniu w Chinach (2-tyg-

dniowa kwarantanna w wyzna-
czonym przez państwo miejscu).

-Jakie były Twoje pierw-
sze wrażenia po powrocie?

Jest bardzo bezpiecznie, po 
pierwsze. Życie toczy się tu nor-
malnie. Oczywiście wszyscy 
noszą maseczki (co ciekawe – 
dobrowolnie). Pojawiły się 
wspomniane przeze mnie kody 
QR, monitorujące stan zdrowia 
użytkowników. Jeśli kolor kodu 
QR nie jest zielony, osoba taka 
nie wejdzie do budynku uży-
teczności publicznej. Natych-
miast zostają uruchomione od-
powiednie procedury sanitarne. 

-Jak wygląda obecnie ży-
cie kulturalne w Chinach?

-Rozmawiamy w ciekawym 
momencie. Do niedawna odby-
wało się tu mnóstwo imprez oko-
licznościowych i zgromadzeń pu-
blicznych i w związku z tym nie 
było większych obostrzeń. W 
ostatnich tygodniach w Guang-
dong-prowincji, w której miesz-
kam, także w Shenzhen, moim 
mieście i w kilku innych miejsco-
wościach (Dongguan, Guang-
zhou, itd.) pojawiły się nowe 
przypadki koronawirusa. Sytuacja 
ta szybko znalazła odzwierciedle-
nie w gwałtownym wzroście licz-
by zaszczepionych osób. Począt-
kowo szczepić mogli się tylko 
Chińczycy, a od dwóch miesięcy 
także obcokrajowcy. Teraz, gdy 
pojawiły się nowsze przypadki 
Covida, wielu Chińczyków chęt-
niej udało się do punktu szcze-
pień, czego nie można było za-
uważyć w okresie poprzednim, 
gdy przypadków zachorowań 
praktycznie nie było. 

-W pierwszej fali, jaka do-
tknęła Chiny, mieszkańcy nie 
szczepili się? 

-Początkowo nie było szcze-
pionki i wszyscy skupili się na 
izolacji, by w ten sposób ograni-
czyć rozprzestrzenianie się wiru-
sa. Obecnie mamy w Chinach 
kilka rodzajów szczepionek, wy-
produkowanych przez chińskie 
koncerny farmaceutyczne. 

-Zaszczepiłaś się?
-Oczywiście.
-Jakie samopoczucie? 
-Jedyny ujemny sygnał to 

delikatny ból ręki podczas pod-

noszenia jej lub dźwigania torby 
z zakupami. Nie miałam nato-
miast żadnych z tych objawów, 
jak np. moi rodzice czy inne 
osoby szczepione w Polsce: go-
rączka czy bóle głowy. Czułam 
się zupełnie normalnie. Nieba-
wem czeka mnie kolejna dawka. 
Szczepionka wyprodukowana 
przez Sinopharm, którą się za-
szczepiłam, została ostatnio do-
puszczona na międzynarodowy 
rynek przez WHO. Jej najwięk-
szą zaletą jest przyjazna tempe-
ratura przechowywania, co 
znacznie ułatwia jej dystrybu-
cję, zwłaszcza w mniej zamoż-
nych krajach na świecie. Nie 
wymaga przechowywania w 
specjalnym sprzęcie chłodzą-
cym pozwalającym na zachowa-
nie wyśrubowanych norm, wy-
starczą standardowe lodówki 
medyczne. Wedle oficjalnych 
badań jej skuteczność jest niższa 
niż szczepionek europejskich - 
wynosi ok. 60%. Niemniej, jest 
to zawsze jakaś bariera ochron-
na. 

-Jak Chińczycy podeszli 
do konieczności pozostania w 
izolacji? Polacy podczas 
pierwszej fali zdecydowanie 
bardziej się zmobilizowali, za 
drugim razem widać było już 
naszą niecierpliwość. Wielu 
myślało, że sprawa zakończy 
się w ciągu kilku miesięcy… 

-W Chinach był absolutny 
lockdown, w ciągu pierwszego 
okresu nie było mowy o jakim-
kolwiek wychodzeniu z domu. 
Jeden członek rodziny otrzymy-
wał specjalną przepustkę, aby 
wyjść z domu po zakupy. Ogól-
nospołeczne zrozumienie dla tej 
sytuacji spowodowało, że już w 
maju ubiegłego roku wszystko 
wróciło do normy. 

-Były w Chinach regiony, 
gdzie Covid był niegroźny lub 
wcale nie występował?

-Pojawił się wszędzie, ale 
wiadomo, że w miejscach du-
żych skupisk ludzkich natężenie 
wirusa było większe.

-Jak sytuacja wygląda 
obecnie w prowincji Wuhan - 
miejscu, skąd, jak się uważa, 
wirus zaczął się rozprzestrze-
niać?

Mieszkanka Koluszek w Państwie Środka  
dla „Tygodnia w Koluszkach” 

Chiny półtora roku  
po ogłoszeniu pandemii Cz. I
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-W chwili obecnej w Wu-
han jest już spokojnie. Znajomi 
byli niedawno tam i opowiada-
li, że bez problemu można wje-
chać do miasta. Gdzie indziej 
jest podobnie, w moim Shen-
zhen, gdzie mieszkam od po-
czątku swojego pobytu, na  

12 mln mieszkańców w ostat-
nim czasie odnotowano 7 prze-
padków nowych zachorowań. 
Przy czym reakcja na tę liczbę 
jest bardzo wyraźna i postrzega 
się ją jako AŻ 7, a nie TYLKO 7. 
Całkowita liczba zakażeń w 
Chinach od początku pandemii 
według oficjalnych danych na 
dzień rozmowy 02.06.2021 to: 
112 458 przypadków, podkre-

ślam-to są oficjalne dane. Zmar-
ło: 4995 osób. W tej chwili 
ilość aktywnych przypadków 
to 8538, z czego 8107 przypad-
ków to te z Tajwanu. To jakiś 
absolutny zwrot akcji w Tajwa-
nie, który radził sobie wcze-
śniej genialnie. (dane na dzień 
02.06.2021). 

-Jakie szczepionki są po-
dawane mieszkańcom Chin?

Najpopularniejszymi są Si-
novac i Sinopharm. Wszystkie 
oparte są na tradycyjnej techno-
logii (czyli nie mRNA jak na 
przykład Pfizer). Do tej pory po-
dano 621 mln dawek, co daje 
wynik 24% zaszczepionej popu-
lacji (stan na 02.06.2021). Chiń-

skie szczepionki są wyjątkowo 
popularne w krajach rozwijają-
cych się ze względu na możli-
wość przechowywania ich w 
standardowych lodówkach w 
temp. 2-8 stopni. 

-Jak wygląda obecnie sy-
tuacja ruchu turystycznego?

-Można jedynie podróżo-
wać w celach turystycznych we-
wnątrz kraju, ale żadna wypra-

wa do Chin z zagranicy nie jest 
możliwa i przez długi czas jesz-
cze nie będzie. Czasem też jed-
nak, nawet w przypadku we-
wnętrznej turystyki, bywają 
obostrzenia. Niedawno zawró-
cono samolot z Shenzhen do Xi-
niang na wieść o wykryciu w 
Shenzhen wirusa. 

Za tydzień druga część wy-
wiadu.

Akcja Integracja – uczniowie  
„JEDYNKI”  zGRAli się w Centrum

Uczniowie klasy 6b spędzili jeden dzień w Centrum Nauki i 
Techniki EC1 w Łodzi. Nie było to jednak tradycyjne zwiedzanie 
wystawy. Wzięli udział w zajęciach integracyjnych prowadzonych 
przez animatorów EC1. Na początku zostali podzieleni na 6 grup, 
które otrzymały do wykonania określone zadania. Na podstawie 
wskazówek uczniowie musieli odnaleźć eksponat i wykonać zada-
nia z nim związane. Należało zrobić jego zdjęcie, ułożyć wierszyk 
na jego temat i narysować. Po wykonaniu tych zadań szóstoklasiści 
ponownie zawitali do Bazy Integracji, gdzie otrzymali mapki z 
oznaczonym punktem, do którego musieli dotrzeć i odnaleźć koper-
tę z kolejnymi wyzwaniami. 

Tym razem zadania były trudniejsze, ponieważ należało połą-
czyć się w większe grupy, czyli samodzielnie odszukać uczestników 
i dopiero wspólnie z nimi rozwiązać quiz, rebus i inne zagadki. W 
odnalezionej ostatniej  kopercie uczniowie otrzymali wskazówkę, 
gdzie zakończy się Gra Integracja. Zabawa nie była jedyną atrakcją 
w EC1, w której uczestniczyła klasa 6b. Uczniowie wzięli udział w 
warsztatach „Akcja Biodegradacja”, które były realizowane w labo-
ratoriach Centrum Nauki i Techniki. W ramach zajęć ekologicznych 
przygotowywali preparaty, mierzyli Ph, a także wykonywali folie 
biodegradowalne. Zastanawiali się, do czego potrzebny jest recyc-
ling, poznawali różnice między biodegradacją a kompostowaniem. 
Dla szóstoklasistów był to niezwykle atrakcyjny dzień, tym bar-
dziej, że na wycieczkę wybrali się pociągiem i mieli okazję, niektó-
rzy po raz pierwszy, zobaczyć dworzec Łódź Fabryczna. 
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Czerwiec pełen radości  
w Przedszkolu w Różycy

Cały rok szkolny 2020/21 w przedszkolu w Różycy był pełen 
wrażeń i świetniej zabawy. W czerwcu również nie brakowało dzie-
ciom mnóstwa atrakcji i powodów do radości. Dnia 1 czerwca z oka-
zji  święta wszystkich dzieci  na nasze przedszkolaki czekało wiele 
miłych zabaw i niespodzianek. Słoneczna pogoda pozwoliła na róż-
ne formy aktywności na powietrzu: wesoła zabawa na placu przed-
szkolnym, zawody sportowe, bańki mydlane, zajęcia plastyczne i 
przede wszystkim dużo uśmiechu i pozytywnych emocji.                                                               

Tego dnia przedszkolaki 
obejrzały bajkę pt. „Trzy świnki” 
w wykonaniu teatru Widzimisie. 
Dzieciom bardzo podobała się hi-
storia o świnkach, która z pewno-
ścią na długo zapadnie im w pa-
mięci. Wiele dostarczonych 
przedszkolakom wrażeń zaostrzy-
ło ich apetyty na poczęstunek w 
postaci kiełbasek z grilla. Na za-
kończenie dzieci z okazji ich 
święta otrzymały upominki.  

To nie koniec niespodzianek.  
Dnia17 czerwca na dzieci czekały rozstawione w przedszkolnym 
ogrodzie ogromne dmuchane zjeżdżalnie. „Dmuchańce” cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem i sprawiły dzieciom wiele radości. 
Przedszkolaki zachowały się bardzo odpowiedzialnie i przestrzega-
ły wszystkich ustalonych  zasad.  Następnego dnia miało miejsce 
spotkanie z przyjaznymi alpakami. Łagodne usposobienie zwierząt 
pozwoliło dzieciom na całkowite rozluźnienie się i spowodowało, że 
chętnie je głaskały i wtulały się w  ich mięciutkie futerko. Wszystkie 
przedszkolaki były zachwycone wizytą Adasia i Łobuza.

W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Razem 
na spacerze”. Celem konkursu było pokazanie wspólnych, 

rodzinnych wycieczek spędzonych aktywnie na łonie otaczającej 
przyrody. Napłynęło dużo pięknych zdjęć, które zostały wyekspono-
wane w holu przedszkolnym. Każdy uczestnik konkursu otrzymał 
dyplom i drobny upominek.

Czerwiec to miesiąc, w którym swoje święto mają wszyscy 
tatusiowie. Dnia 23 czerwca przedszkolaki świętowały Dzień Taty. 
Już od rana szykowały niespodzianki – laurki oraz drobne prezenty. 
Wszystkie dzieci przygotowały dla swoich tatusiów występy, w któ-
rych zaprezentowały piosenki i wiersze, dziękując tym samym za 
miłość i trud wychowania. 

W ostatnich dniach czerwca miała miejsce uroczystość zakoń-
czenia edukacji w przedszkolu dzieci z grupy „Żabek” i „Stokro-
tek”. Szybko minęły wspólnie spędzone lata. Był to czas niezwykły 
i niezapomniany, zarówno dla dzieci, rodziców, jak i pań nauczycie-

lek. Skończył się bowiem kilkuletni okres przyjaźni, ciekawych za-
jęć, zabaw, spotkań i wspólnej pracy. Dzieci z zagubionych i nie-
śmiałych maluszków stały się samodzielnymi, odważnymi 
starszakami, pełnymi pomysłów, ciekawymi świata i chętnymi do 
podejmowania nowych, coraz trudniejszych wyzwań. 

Przedszkolaki pod kierunkiem swoich nauczycielek specjalnie 
na tę okazję przygotowały występy artystyczne. Były wiersze, tańce 
i piosenki. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, medale i upominki. Nie zabrakło również łez wzru-
szenia, gdy nadszedł czas pożegnania. Ale tak to już jest w życiu, że 
coś musi się skończyć, aby móc rozpocząć kolejny, nowy etap. 
Wszystkim dzieciom i ich rodzicom życzymy udanych wakacji, na-

tomiast starszakom samych sukcesów w szkole, uśmiechu na co 
dzień oraz nowych przyjaźni.         A. Marcinkowska, J. Gąsiorek
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Krzysztof Pietrzyk Mistrzem  
Polski Masters w biegu na 3000 m

W Płocku podczas 8. 
Płockiej Szybkiej Trójki, 
przeprowadzone zostały Mi-
strzostwa Polski Masters w 
biegu na 3000 m. W kategorii 
M 40  najszybciej pobiegł je-
den z najlepszych zawodni-
ków 40-lecia klubu, repre-
zentant LKS Koluszki 
Krzysztof Pietrzyk. Z czasem 
9:34,1 zdobył po raz kolejny 
tytuł Mistrza Polski. Gratulu-
jemy. 

Wakacje z OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach zaprasza Dzieci z 

Gminy Koluszki do udziału w „Wakacjach z OSiR”. W programie 
wiele atrakcji:

 • wycieczka do parku rozrywki i wypoczynku – Sady Klemensa 
w Podskarbicach Szlacheckich,

 • wyjazd na baseny letnie do Lisowic
 • wycieczka do Doliny Skrzatów – Parku Skrzacich Opowieści 
w Chociszewie

 • wycieczka kolejką wąskotorową w Rogowie
W programie zaplanowano również prelekcję profilaktyczną nt. 

bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji przeprowadzoną przez 
strażaków z Państwowej Zawodowej Straży Pożarnej w Koluszkach 
oraz projekcję bajki w Kinie Odeon 3D

I Turnus   2 sierpnia 2021 – 6 sierpnia 2021 roku 
II Turnus  9 sierpnia 2021 – 13 sierpnia 2021 roku 
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. Koszt uczestnictwa jedne-

go dziecka wynosi 100 zł/turnus.
Zapisy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. 

Ludowej 2 od 5 lipca 2021 roku (poniedziałek) w godz. 8:00 – 
15:00. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

„Życiówki” Jagody i Igora  
w Mistrzostwach Śląska w LA 

Na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie, odbyły 
się otwarte mistrzostwa województwa śląskiego U 16 w LA. Bardzo do-
brze spisała się trójka biegaczy LKS Koluszki, ustanawiając z dobrymi 
czasami dwa nowe rekordy życiowe i trzy klasy sportowe. 

Bieg na 2000 metrów młodziczek przez dwa okrążenia prowadziła 
nasza utalentowana lecz mało doświadczona Ada Siemińska, jej gorące 
serce do walki zostało zgaszone po przebiegnięciu 800 metrów, ostatecz-
nie zajęła z trochę gorszym wynikiem od życiówki” czwarte miejsce i 
czwartą klasę sportową (7:19,70) 

W biegu kobiet w drugiej serii na 600 metrów Jagoda Nowakowska, 
z nowym rekordem życiowym 1:49,29 była czwarta i zdobyła V klasę 
sportową. 

Dość pechowo, przez nasze i zawodnika gapiostwo (pomyłka w pro-
gramie minutowym), z marszu, do biegu na 1000 metrów przystąpił 14 
letni Igor Cel.  Mimo, że był bez rozgrzewki, co jest olbrzymim błędem, 
spisał się znakomicie, uzyskując świetny czas i rekord życiowy (2:55,24) 
poprawiony o 3 sekundy. Tak jak Ada, Igor, rozpoczął bieg od prowadze-
nia stawki i narzuconego przez siebie mocnego tempa, niestety  nie roz-
grzane mięśnia i stawy nie były gotowe do  tak intensywnego wysiłku, 
ostatecznie zdobył V klasę sportową,  szóste miejsce, mocno „zakwaszo-
ne mięśnia”  sporo doświadczeń, w tym  najważniejsze-  przesłanie ”NI-
GDY NIE TRENUJĘ BEZ ROZGRZEWKI”. Wszystkim serdecznie 
dziękuję za godny  udział w  zawodach.
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                              Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI/ROZBIORU

Oferujemy:
 � zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 � możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 � dostęp do prywatnej opieki medycznej

Wymagania: 
 � książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres:  
administracja@starmeat.pl lub złożyć osobiście  
w siedzibie firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

Rodzicu, nie strasz 
dzieci policjantem!

Policjanci w swojej codziennej służbie wielokrotnie słyszeli 
na swój widok słowa rodziców ,,Bądź grzeczny bo Pan policjant 
Cię zabierze”. W ten sposób dorośli straszą dzieci mundurowy-
mi, a to może mieć konsekwencje. Jak zachowa się dziecko w sy-
tuacji zagrożenia, gdy będzie potrzebowało pomocy? Kiedy się 
zgubi albo zostanie zaczepione przez obcą osobę? Czy poprosi o 
pomoc policjantów?

Zaufanie dziecka to podstawa. Policjanci apelują do rodziców, 
aby uczyły swoje pociechy od najmłodszych lat, że w sytuacji za-
grożenia mogą podejść do policjanta i poprosić go o pomoc. Nie 
wzbudzajmy w nich strachu przed mundurowymi. Może się zda-
rzyć, że to będą jedyne osoby w pobliżu, które mogłyby pomóc 
zrozpaczonemu i przestraszonemu maluchowi. Dzieci słuchają i 

obserwują rodziców. Nie wolno ich straszyć, że gdy jest niegrzecz-
ne, przyjdzie pan policjant i je zabierze. Uczmy nasze dzieci zasad 
bezpieczeństwa i zaufania do służb publicznych, zamiast wzbu-
dzać w nich lęk, ponieważ w przyszłości może to mieć negatywne 
skutki. Policjanci często spotykają się z sytuacjami, kiedy słyszą, 
jak rodzice ostrzegają swoje dzieci przed stróżami prawa. Wymu-
szanie posłuszeństwa na dziecku w ten sposób jest chwilowe, a 
konsekwencje wypowiedzianych słów, w przyszłości mogą zagro-
zić jego bezpieczeństwu. 

Tak nauczone dziecko raczej nie zwróci się o pomoc do napo-
tkanego policjanta. Jako dorośli opiekunowie zastanówmy się, 
kogo poprosi o pomoc? Bojąc się rozmowy z policjantem dziecko 
może zwrócić się do przypadkowego przechodnia, który może być 
złym człowiekiem i je skrzywdzić. Małe dzieci nie odróżniają 
prawdy od fikcji, nie wiedzą co to żart. Jeśli słyszą, że mają się bać 
policjanta, to się go boją. Nie kształtujmy w dzieciach poczucia 
strachu tam, gdzie jest on zupełnie niepotrzebny. Dziecko uczy się 
od dorosłych, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach. 
Skoro dorośli nauczą dzieci strachu przed policjantami, to dzieci 
będą się ich bać.

Policjanci są wzywani do różnych zdarzeń, bardzo często są 
pierwsi na miejscu. Pomyślmy o tym, ponieważ niejednokrotnie to 
właśnie policjant jako pierwszy dotrze do Twojego dziecka, kiedy 
jego bezpieczeństwo będzie zagrożone.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Teleporady
NFZ uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). 

Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK –  800 137 200, otrzymasz nie-
zbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, 
w weekendy oraz święta.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 na-

stępnego dnia
- w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, 

w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
- nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów su-

gerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastoso-
wane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spo-
dziewanej poprawy,

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni 
POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan 
zdrowia.

W ramach TPK uzyskasz: poradę medyczną, e–receptę, e–skie-
rowanie, e–zwolnienie.
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Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI 

Opis stanowiska:
• wykonywanie czynności gratowania, wiercenia,  

gwintowania;
• cięcie piłą formatową;
• praca na frezarce dolnowrzecionowej.

Wymagania:
• znajomość rysunku technicznego
• motywacja i chęci do pracy.

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,
• całoroczne posiłki regeneracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
na adres email: biuro@cmplast.pl 

lub kontakt telefoniczny: tel. 505 210 010

Firma CMPLAST sp. z o.o. w związku z ciągłym, stabilnym 
rozwojem we współpracy międzynarodowej nawet w czasie 
pandemii poszukuje nowych pracowników na stanowisko:

OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i wcze-

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email:  
biuro@cmplast.pl  

lub kontakt telefoniczny: 506-266-026

Likwidacja sklepu BRACIA KILIAN
ul. Partyzantów 3

WYPRZEDAŻ bluzki, koszulki od 5 zł, bluzy od 8 zł
Zapraszamy pn-pt 9.00-15.00 

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIELINSTALACJE 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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

BARBER SHOP 
GENTLEMAN 

zaprasza na profesjonalne strzyżenie 
oraz stylizację brody

poniedziałek – piątek: 8.00-20.00    
sobota: 9.00-15.00

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę

Uprzejmie informujemy, że w okresie  
od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach będzie czynna:
- w poniedziałki i środy od godz. 9.00 do godz. 17.00

- we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00.
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PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

Drewno kominkowe, Opałowe  
i do Rozpałki, 515-310-037

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

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

HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713

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

Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074

Wycinki, Koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne,  
507-364-074

Pranie kanap, dywanów,  
512-450-390

Zawiozę do ślubu – Jaguar F-Pace, 
509-233-905

Pralki – Naprawa, 609-046-483

DAR-BRUK, układanie kostki 
brukowej (krótkie terminy, szybko  
i solidnie), tel. 782-178-554

Usługi dekarskie, 518-222-282

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
1000 m2 ul. Warszawska, 791-273-942
Sprzedam ziemię rolną,  
tel. 609-684-898
Sprzedam dom z budynkami 
gospodarczymi i 1ha ziemi. Stefanów 
– Gmina Koluszki, 603-164-638
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
tel. 517-422-082
Sprzedam działkę 2000 m2,  
508-722-581
Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Kupię gospodarstwo, ziemię  
w Przanowicach, tel. 536-996-026
Sprzedam mieszkanie ul. Głowac-
kiego 63 m2, 698-288-657

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach, tel. 664-73-93-79
Mieszkanie do wynajęcia 49m2, 
pierwsze piętro, tel. 508-363-845 
Do wynajęcia lokal ogrzewany  
200 m2 lub 100 m2, wszystkie media, 
667-162-885
Do wynajęcia mieszkanie o pow. 
150 m2 (stan surowy), ul. Głowac-
kiego 21,  724-543-502
Do wynajęcia lokal handlowo-usługo-
wy, pow. 53 m2 ul. Głowackiego 21, 
724-543-502 
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 Budynek 100 m2, 
media. Wola Łokotowa 6,  
gm. Jeżów, tel. 44 714-04-79  
lub 726-700-567

SPRZEDAM
Cegłę silikatową, tanio, 694-838-665 
Pyszne czereśnie. tanio,  
tel. 505-771-121
Czarną ziemię sprzedam. Możliwy 
transport, 601-467-172
Krowę, jałówkę, cielaka sprzedam, 
601-467-172
Sprzedam drewno kominkowe  
i rozpałkę, 608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. 
Pełen zakres usług kominiarskich – 
frezowanie kominów, montaż 
wkładów kominowych, tel. 533-
662-195
Wykończenia wnętrz, remonty. 
Profesjonalnie i szybko,  
tel. 609-781-476
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Budowa Domów, 505-509-874
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 szwaczki, 693-426-098
Zatrudnię kierowcę-magazyniera  
w rozlewni gazu płynnego  
w Brzezinach. Wymagane: ukończo-
ne 21 lat, kategoria B. Szczegółowe 
informacje tel. 885-052-000
Zatrudnię panów do sprzątania  
i obsługi maszyn myjących  
w zakładzie produkcyjnym na 
terenie Koluszek. Orzeczenie  
o niepełnosprawności mile widzia-
ne, tel. 534-096-941
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnimy kierowcę C+E – konte-
nery. Praca po kraju w cyklu tygo-
dniowym. Początek i koniec w 
Koluszkach, tel. 505-147-805
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
Zatrudnię pracowników do maga-
zynu opakowań tekturowych. Mile 
widziana obsługa wózka widłowego, 
tel. 730-130-577 lub 603-583-815
Zatrudnię kierowcę na BUSA - trasy 
międzynarodowe, tel. 693-97-97-01
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

Zatrudnimy elektromonterów  
oraz pomocników elektromonterów, 
42 214-07-00

Zatrudnię na skład budowlany do 
Koluszek ul Przejazd 16 pracownika 
fizycznego, tel. 693-166-459

Zatrudnię pracownika budowlane-
go, 724-724-402

Pracownika na stację paliw  
i myjnię samochodową w Kolusz-
kach zatrudnię, tel. 603-641-600  
lub 531-254-290

Zatrudnię panie do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na 
terenie Koluszek. Praca dwuzmiano-
wa, orzeczenie o niepełnosprawno-
ści mile widziane. Tel. 534-096-941

Zatrudnimy kierowcę C+E.  
Praca na terenie kraju. Terminowe  
wynagrodzenia,  667-583-078  
lub 607-834-875

Mechanika samochodów ciężaro-
wych zatrudnię, 502-653-907 

Zatrudnię brukarzy i pomocników, 
790-824-553

Zatrudnię pomoc księgowej, 
502-653-907

Zatrudnię kierowcę C+E Kraj. 
Stała praca, wysokie zarobki, 
502-653-907

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

RÓŻNE

SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO
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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

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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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.

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 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

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

OGRODZENIA, bramy, balustrady stalowe,  
z kwasówki i z aluminium. Tokarstwo, frezarko-szlifierki.  

Centra obróbcze, elektrodrążarka. Ceny przystępne. 
tel. 795-68-88-06

Fotowoltaika  
– klemy i mocowania,  

producent 
tel. 795-688-806

NAPRAWA
Sprzętu budowlanego

Koparko-Ładowarki i inne

Wykonujemy części  
zamienne jak oryginały  

ze stali gatunkowej  
– hartowanej

Tel. 667-162-885
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Piątek  
9.07

15:00 PIOTRUŚ KRÓLIK 2: Na gigancie
17:00 PIOTRUŚ KRÓLIK 2: Na gigancie
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9

Sobota  
10.07

15:00 PIOTRUŚ KRÓLIK 2: Na gigancie
17:00 PIOTRUŚ KRÓLIK 2: Na gigancie
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9

Niedziela  
11.07

15:00 PIOTRUŚ KRÓLIK 2: Na gigancie
17:00 PIOTRUŚ KRÓLIK 2: Na gigancie
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9

Środa 
14.07

17:00 PIOTRUŚ KRÓLIK 2: Na gigancie
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9

Czwartek 
15.07

17:00 PIOTRUŚ KRÓLIK 2: Na gigancie
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9

PIOTRUŚ KRÓLIK 2: Na gigancie
Australia/Indie/USA/Wlk. Brytania/Kanada / Komedia / 

Przygodowy / Familijny / 2021 / 2DDubbing

Ukochany przez wszystkich urwis 
powraca w komedii „Piotruś Królik 
2: Na gigancie”. Bea Thomas i kró-
liki stworzyli prowizoryczną rodzi-
nę. I choć Piotruś Królik bardzo się 
starał, nie udało mu się pozbyć złej 
reputacji złośliwca.Kiedy Piotruś 
Królik ucieka z ogrodu, odkrywa, 
że jego złośliwość pomaga mu 
przetrwać w obcym świecie, ale 
kiedy zobaczy, że jego rodzina ry-
zykuje wszystkim, by go odnaleźć, 
będzie musiał podjąć decyzję: ja-
kim króliczkiem chce być.

SZYBCY I WŚCIEKLI 9
USA / Akcja / Kryminał / 2020 / 2DNapisy

Chyba na żaden inny film 
fani kina akcji nie czekają w 
2020 roku równie mocno! Fami-
lia Toretto powraca z nową ener-
gią, nowymi pomysłami i – z 
całą pewnością – w jeszcze bar-
dziej ekscytującym stylu.

Ścieżka rowerowa  
dla rowerów 

Gmina Koluszki może wśród 
swoich sąsiadów w naszym re-
gionie pochwalić się największą 
liczbą stacji rowerów miejskich 
oraz coraz bardziej rozwijającą 
się siecią ścieżek rowerowych. 
Jak się okazuje, użytkownikami 
ścieżek stają się, wbrew przepi-
som, niektórzy kierowcy pojaz-
dów mechanicznych. 

Rowerowi użytkownicy 
skarżą się, że na odcinku pomię-
dzy dawną odlewnią a Regnami, 
można od czasu do czasu natknąć 
się na jadący ścieżką samochód 
czy quad.  Czasami dochodzi 
przy tym do sytuacji kuriozal-
nych, gdy pani siedząca za „kół-
kiem” z oburzeniem widocznym 
na twarzy reaguje na zdziwienie 
rowerzystów czy jadących elek-
tryczną hulajnogą, żądając na-
tychmiastowego ustąpienia drogi 
przejazdu przez rowerzystów. 
Przypominamy, że samochody mogą się poruszać po wyznaczonych 
w tym celu drogach, natomiast użytkownikami ścieżek rowerowych 
są rowerzyści, względnie jadący hulajnogą lub na wrotkach. 

Zk



Księgarnia Skład Główny zaprasza  
na kino letnie z niespodzianką

Przypominamy, że 9 lipca (piątek) Księgarnia Skład Główny ru-
sza z kolejnym cyklem „Literatura na ekranie”. W tym roku plenero-
we KINO zostanie urządzone NA KOZIM RYNKU (zielony skwer 
za stacją Orlen przy ul. Wigury w Koluszkach). Seanse będą organi-
zowane w wakacyjne miesiące co dwa tygodnie. 

9 lipca o godz. 21.00 Księgarnia zaprasza na film „Co gryzie 
Gilberta Grape’a” (reż. Lasse Hallstrom). Wstęp wolny! Organizator 
zapewnia leżaki, koce oraz niespodziankę. Każdemu seansowi bę-
dzie towarzyszyć konkurs z bonem podarunkowym. Nagrody ufun-
dowali przedsiębiorcy z ul. Brzezińskiej w Koluszkach. Kolejne se-
anse: 23.07, 06.08, 20.08.                                                            (pw)

MOK w Koluszkach zaprasza
Wystawa „Śladami Władysława  
Strzemińskiego”

Serdecznie zapraszamy we wtorek 20 lipca 2021 r. o godzinie 
17:00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach na otwarcie 
wystawy „Śladami Władysława Strzemińskiego” przygotowanej 
przez Grupę Powidoki. 

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Koluszkach do końca sierpnia w godzinach od 
8:00 do 15:00 oraz wieczorami w godzinach pracy kina. 

Grupa POWIDOKI powstała w 2017 r. - Roku Awangardy. 
Do grupy należą absolwenci łódzkiej ASP - Andrzej Jan Bator, 
Jacek Galewski, Robert Jundo oraz Maksymilian Max Majewski. 
Grupa jest otwarta i mogą dołączyć do nich inni twórcy. Celem 
Artystów jest kontynuowanie założeń światowej awangardy, ale 
przede wszystkim artystycznych idei Władysława Strzemińskie-
go. Nazwa Grupy zobowiązuje do odnoszenia się do artystycz-
nych awangardowych wizji łódzkiego twórcy. Obrazy W. Strze-
mińskiego to świat formy i kolorów zarówno na płaszczyźnie jak 
i w przestrzeni. Grupa Powidoki tworzy prace nieprzedstawiają-
ce, ale nie są to sensu stricte abstrakcje. Podobnie jak u Włady-
sława Strzemińskiego twórcy odnoszą się do rzeczywistości. W 
Ich pracach mają miejsce asocjacje. Łączą Ich korzenie - to samo 
miasto, uczelnia i patron. Dzieli indywidualizm, rozumienie i po-
dejście do zagadnień twórczości, własne potrzeby tworzenia 
sztuki.


