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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, 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

26.11  
ul. Korczaka 5

27.11  
ul. Sikorskiego 6A

28.11  
ul. 3 Maja 8

29.11  
ul. 3 Maja 19G

30.11  
ul. Brzezińska 54

1.12  
ul. Przejazd 6

2.12  
ul. 11 Listopada 33
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Skradziono ławeczkę  
przy „czarnej drodze” 

Na trasie tak zwanej „czarnej 
drogi”, która prowadzi przez las z 
Koluszek do Będzelina, pojawiły 
się dwie ławki. Drewniane siedzi-
ska, dobrze komponujące się z pa-
noramą lasu, miały być miejscem 
chwilowego wytchnienia dla spa-
cerujących po lesie mieszkańców. 
Niestety owe „chwilowe wy-
tchnienie” chyba zostało źle zro-
zumiane, ponieważ pierwsza z ła-
weczek, która ustawiona została 
w okolicy przejazdu pod mostem, 
zniknęła jeszcze szybciej niż trwał 
jej montaż. Liczymy na bożonaro-
dzeniowy cud, że jednak ławka 
zostanie odnaleziona.            (pw) 

Przebudowa dróg przy  
wtorkowym rynku

W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony przetarg na 
przebudowę ulic: Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Ko-
luszkach. Powyższe ulice znajdują się w pobliżu wtorkowego rynku. 

Do utwardzenia zostanie użyta kostka brukowa. Dodatkowo w ul. 
Konopnickiej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Kościuszki, poja-
wią się zatoki parkingowe. Na powyższym odcinku wprowadzony 
zostanie również jeden kierunek ruchu. Wraz z nową nawierzchnią 
w ulicach pojawi się kanalizacja sanitarna, a w części ulic również 
kanalizacja deszczowa. Inwestycja ma zostać ukończona do końca 
przyszłego roku.

(pw)    

Tak prezentuje się wyremontowany przez PKP  
most kolejowy, który przechodzi nad tzw. „czarną drogą”  

z Koluszek do Będzelina. 

Część wiaduktu  
od strony bloków 
została już usunięta 
aż do nasypu. 
Obecnie demonto-
wany jest fragment 
pod którym odbywa 
się ruch pociągów. 

Z okazji Dnia Kolejarza  
zadowolenia i satysfakcji  

z wykonywanej pracy  
oraz codziennego uśmiechu  

ze strony podróżnych 

pracownikom kolei 
składają 

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat 
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach 

Anna Szostak   



4 26.11.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 47

Urząd Miejski w Koluszkach  
ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  

informatyk
Szczegóły na stronie BIP pod adresem: 

https://www.koluszki.samorzady.pl/tablicaogloszen,9_2-2021-11_363

Przerwy w dostawach prądu
 � 30.11.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Olszewo, 

Władysławowo.

Ze smutkiem żegnamy
WOJCIECHA CHĘCIELEWSKIEGO

Żonie, synowi i najbliższej rodzinie
Wyrazy głębokiego współczucia 

                                      Składają Sąsiedzi

ZE SMUTKIEM ŻEGNAMY

WOJCIECHA 
CHĘCIELEWSKIEGO

Żonie, synowi i najbliższej rodzinie
Składamy Wyrazy Głębokiego Współczucia 

Współpracownicy z Odlewni Żeliwa Koluszki

Kolejne narkotyki zabezpieczone  
przez koluszkowskich policjantów

12 listopada 2021 roku tuż przed godziną 23:00 policjanci z 
ogniwa patrolowo-interwencyjnego z koluszkowskiej komendy pa-
trolując miasto zauważyli dobrze im znanego młodego mężczyznę. 
Przechodził on przez torowisko kolejowe w miejscu zabronionym. 
Mundurowi postanowili 
go skontrolować, tym 
bardziej, że jego zacho-
wanie wydawało się po-
dejrzane. Jak się okaza-
ło przy 21-letnim 
mieszkańcu Koluszek 
policjanci znaleźli środ-
ki odurzające. W jego 
miejscu zamieszkania 
mundurowi zabezpie-
czyli marihuanę i amfe-
taminę. Łącznie męż-
czyzna posiadał ponad 
72 gramy narkotyków. 
Został zatrzymany. W 
przeszłości miał już 
konflikty z prawem. Za posiadanie środków odurzających usłyszał 
dwa zarzuty, przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

20 listopada 2021 roku tuż po godzinie 20:00 kryminalni z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Koluszkach na ulicy Warszawskiej za-
uważyli 4 osoby siedzące w zaparkowanym seacie. Doświadczenie 
policjantów wzbudziło w nich pewne podejrzenia. Mundurowi po-
stanowili sprawdzić co te młode osoby robią w tym miejscu. Pod-
czas przeprowadzanej kontroli wobec dwóch 18-letnich mieszkań-
ców Brzezin mundurowi znaleźli ukrywane przez nich środki 
odurzające. Jak się okazało przyjechali oni do Koluszek wraz ze 
swoim 20-letnim kolegą do 16-letniej znajomej. Łącznie policjanci 
zabezpieczyli blisko 15 gramów marihuany i mefedronu. Dwóch 
18-latków zostało zatrzymanych. Usłyszeli już zarzut posiadania 
środków odurzających za co grozi do 3 lat więzienia. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nadzorem pro-
kuratury.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Z ogromnym żalem przyjeliśmy  wiadomość o śmierci

Wojciecha Chęcielewskiego
Przewodniczącego SdPR w Koluszkach

W-ce przewodniczącego RP SdPR w łódzkim wschodnim,
W-ce przewodniczącego WKR SLD w Łodzi w I kadencji.

Cześć Jego pamięci!

Żonie zmarłego i Synowi z rodziną 
przekazujemy wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy z Nowej Lewicy w Koluszkach

Projektują ścieżkę rowerową 
łączącą dwie wsie

Powstaje dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej, która 
połączyłaby Zygmuntów z Długiem. Ścieżka byłaby zatem kolej-
nym elementem, scalającym sieć tras rowerowych na terenie naszej 
gminy. Zadanie ma być wspólną inwestycją gminy i powiatu. 

(pw)   
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Działania straży pożarnej 
W dniu 21.11.2021 o godz. 18.38 strażacy zostali zadysponowa-

nia do zadymienia w budynku wielorodzinnym. Właścicielka pose-
sji ugasiła pożar przed przyjazdem JOP. Działania Straży pożarnej 
polegały na oddymianiu pomieszczeń  i sprawdzenia budynku pod 
kątem obecności tlenku węgla (zagrożenia nie stwierdzono). W 
działaniach udział brał zastęp z JRG Koluszki.

W dniu 21.11.2021 o godz.  
22.00 doszło do wypadku dwóch 
samochodów osobowych w miej-
scowości Zygmuntów.  W pojaz-
dach podróżowało 5 osób z czego 
dwie odniosły obrażenia. Do zda-
rzenia zadysponowano dwa zastę-
py z JRG Koluszki oraz jeden z 
OSP Koluszki. Działania straży 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, odłączeniu zasila-
nia akumulatorowego oraz oświetleniu terenu akcji .

Śmigłowce dwukrotnie  
interweniowały na terenie Koluszek 

W minioną niedzielę aż dwukrotnie na koluszkowskich osie-
dlach lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Pierwszy śmigłowiec lądował w południe na ulicy Piłsudskiego w 

Koluszkach (osiedle Andersa). Przyczyną interwencji było zasłab-
niecie. Pierwsi do poszkodowanego przybyli strażacy z JRG Ko-
luszki oraz OSP Koluszki. Na miejscu udzielili kwalifikowanej 
pierwszej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie oraz pomogli w 
transporcie do śmigłow-
ca.

W drugim przypadku 
ok. godz. 15.00 śmigło-
wiec wylądował na traw-
niku przed blokiem przy 
ul. Budowlanych. U po-
szkodowanego stwier-
dzono nagłe zatrzymanie 
krążenia. Również w tym 
przypadku strażacy udzielali pierwszej pomocy. Niestety pomimo 
podjętych działań medycznych nie udało się przywrócić funkcji ży-
ciowych. 

W obydwu przypadkach lądowisko dla śmigłowców zabezpie-
czały jednostki straży pożarnej, blokując okoliczny ruch. Koniecz-
ność użycia śmigłowców związana jest z brakiem dostępnych kare-
tek pogotowia. Ratownictwo medyczne przeciążone jest wyjazdami 
do chorych na COVID-19.

(pw) 

Koluszkowscy policjanci przypo- 
minają - świeć przykładem!

Policjanci ruchu drogowego z Koluszek już o świcie rozdawali 
na drogach kamizelki odblaskowe napotkanym rowerzystom i pie-
szym. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym nasza widoczność 
jest bardzo ważna. Dlatego dbajmy o swoje bezpieczeństwo i bądź-
my widoczni na drodze.

24 listopada 2021 roku 
policjanci ruchu drogowego z 
Komendy Powiatowej Policji 
w Koluszkach rozdawali ka-
mizelki odblaskowe napotka-
nym rowerzystom i pieszym, 
którzy poruszali się po dro-
gach powiatu łódzkiego 
wschodniego. Szczególnie w 
tym czasie kiedy dzień jest 

krótszy, a widoczność często ograniczają opady deszczu czy po-
chmurna pogoda, istotnie ważna jest nasza widoczność na drodze i 
przejściu dla pieszych. Mundurowi już od rana prowadzili działania 
„Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” , których celem jest 
troska o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. 
Koluszkowscy policjanci przypominali podczas spotkań z miesz-
kańcami, iż są użytkownikami dróg, których w przeciwieństwie do 
kierujących samochodami, nie chroni na przykład karoseria pojaz-
du, czy pasy bezpieczeństwa. Mundurowi zwracali też szczególną 
uwagę na zachowania kierujących autami wobec pieszych, użyt-
kowników rowerów i motorowerów. Nadzorem objęte były miejsca, 
które są szczególnie niebezpieczne i w których często dochodzi do 
wypadków.

Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien mieć świadomość, 
że widoczność w porze wieczorowo-nocnej może być ograniczona. 
Tym samym należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa na drodze 
oraz zaopatrzyć się w elementy odblaskowe.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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Nie będzie podwyżki  
za śmieci

To już pewne. Przez najbliższy rok, a być może i dwa lata, nie 
będziemy swoich myśli zaprzątać kwestią podwyżki za odbiór śmie-
ci. Po przeanalizowaniu kosztów, Burmistrz Koluszek zadecydował 
o tym, by nie występować do Rady Miejskiej z inicjatywą podwyż-
szenia stawek za odbiór odpadów komunalnych. Obecna stawka 24 
zł od osoby zostaje zatem utrzymana na cały 2022 rok. Ponieważ 
nowa umowa, zawarta ponownie z firmą HAK, będzie obowiązywać 
aż do 2023 roku, istnieje duża szansa na to, że powyższa stawka zo-
stanie pozostawiona do końca umowy. Będzie to jednak zależeć od 
tego, czy segregacja na obecnym zadawalającym poziomie, utrzy-
mana zostanie przez mieszkańców naszej gminy. 

Przyczyny utrzymania obecnej stawki   
Zdaniem przedstawicieli koluszkowskiego samorządu, wpływ 

na pozostawienie stawki na poziomie 24 zł, miały dwa czynniki. 
Pierwszy z nich to konkurencja. Do obecnego przetargu zgłosiły się 
trzy firmy. Magnesem przyciągającym do walki o nasz rynek, stało 
się wydłużenie umowy na odbiór odpadów z 1,5 roku do 2,5 lat. 

Drugi czynnik pozwalający na niepodnoszenie stawki, to zda-
niem gminy, ograniczenie niekontrolowanego napływu odpadów 
wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK). O ile w 2019 r. przed wprowadzeniem limi-
tów ilościowych na PSZOK oddano 1000 ton odpadów wielkogaba-
rytowych, o tyle w 2021 r. już tylko ok. 350 ton. Pozwoliło to na 
obniżenie kosztów na jednego mieszkańca o ponad 3 zł w skali mie-
siąca. A zatem gdyby gmina zdecydowała się na nielimitowany od-
biór odpadów wielkogabarytowych, stawka z marszu musiałaby zo-
stać podwyższona do 27 zł miesięcznie. Pytanie czy mieszkańcy 
wyraziliby chęć na podwyżkę? Za pozostawieniem limitów na 
PSZOKu gminę przekonuje to, że większość mieszkańców rzadko 
oddaje tak wielką ilość odpadów wielkogabarytowych, by nie mie-
ścić się w dostępnych limitach. Ile bowiem razy w roku możemy 
opróżniać komórkę czy wymieniać meble. Poza tym gmina boi się 
tego, że zniesienie limitów znów spowoduje napływ śmieci z sąsied-
nich gmin lub od firm, które nie chcą płacić za składowanie swoich 
odpadów z codziennej działalności. 

Segregowanie popłaca
Analiza ilości oddawanych odpadów jasno ukazuje, jak olbrzy-

mi wpływ na ostateczną cenę odbioru śmieci, ma odpowiednia se-
gregacja. Dla przykładu za tonę odpadów niesegregowanych firmie 
HAK płacimy 890 zł. Tymczasem tona odpadów segregowanych 
kosztuje nas jedynie 520 zł. A zatem każdy wyjęty surowiec z wor-
ka z odpadami niesegregowanymi i przeniesiony do worka z segre-
gacją, to konkretna oszczędność finansowa.  

By zobrazować skalę odbioru odpadów podajmy, że w 2019 r. 
oddaliśmy 4170 ton odpadów zmieszanych, z kolei w 2021 r. już tyl-
ko 2620 ton. Ze śmieci zmieszanych ubyło najwięcej plastiku. Z 330 
ton w 2019 r. segregacja plastiku wzrosła do 1500 ton w 2021 r.. 

Na czym można zaoszczędzić
W stawce 24 zł od mieszkańca, znajdują się dwie kosztowe po-

zycje, które wymagają oddzielnego omówienia. Pierwsza z nich to 
BIOodpady. Osoby, które zagospodarują je na własnym terenie, po-
przez budowę kompostownika, mogą obniżyć miesięczną stawkę o 
15 proc. czyli do poziomu 20,40 zł. Z opcji tej korzysta już 846 go-

spodarstw, czyli 2923 osoby. To ok. 12 proc. mieszkańców gminy. 
Druga frakcja, która ogromnie podwyższa stawkę za odbiór od-

padów to popiół. Miesięcznie każdy mieszkaniec przeznacza na nią 
5,56 zł. W ostatnim roku oddaliśmy 1560 ton odpadów palenisko-
wych. Opłata ta może wydawać się niesprawiedliwa, ponieważ nie 
każdy mieszkaniec wytwarza popiół. Nie robią tego np. mieszkańcy 
z ogrzewaniem gazowym. Niestety obecnie obowiązująca ustawa 
nie pozwala samorządom zwalniać swoich mieszkańców z tego ro-
dzaju opłaty. Gmina wciąż jednak szuka takich rozwiązań, które po-
zwoliłyby mieszkańcom na obniżenie stawki po przejściu na ekolo-
giczne źródła ogrzewania, związane z zaprzestaniem produkcji 
popiołu. 

Porównanie cen
Bardzo ciekawie w 

kontekście opłat za od-
biór odpadów, prezen-
tuje się porównanie cen 
jakie serwują swoim 
mieszkańcom okolicz-
ne samorządy. Z zesta-
wienia opłat, które na 
własny użytek sporzą-
dził Urząd Miejski w 
Koluszkach wynika, że zakontraktowana w Gminie Koluszki na naj-
bliższy rok stawka 24 zł od osoby, to praktycznie najniższa stawka 
w okolicznym rejonie. Tabelę prezentujemy poniżej. Co ważne, 
większość z prezentowanych w tabeli opłat w poszczególnych sa-
morządach, to stawki przed zbliżającymi się przetargami. Stawki te 
będą zatem raczej rosnąc niż maleć. Tymczasem nasza gmina prze-
targ ma już za sobą. Warto również zwrócić uwagę na to, że w Gmi-
nie Koluszki pojemniki na śmieci dostarczane są za darmo, co nie 
jest standardem we wszystkich miejscowościach. Nasza gmina do-
starcza również za darmo worki na śmieci (za wyjątkiem worków na 
bioodpady).          

Wytyczne na przyszłość
Choć opłata za śmieci na najbliższą przyszłość została zabez-

pieczona dla mieszkańców naszej gminy, w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach wciąż trwają poszukiwania skutecznych narzędzi do 
stabilizowania ceny. Poza zachęcaniem do jeszcze staranniejszej se-
gregacji, jednym z priorytetów będzie uszczelnianie rejestru osób 
płacących za śmieci. Obecnie bowiem ponad 2 tys. osób, choć jest 
zameldowanymi na terenie naszej gminy, nie złożyło stosownej de-
klaracji, a zatem nie istnieje w rejestrze osób odprowadzających 
opłatę śmieciową. Po „namierzeniu”, osoby te z reguły tłumaczą się 
wyjazdami z miejsca zamieszkania, studiami, ale według gminy 
spora liczba osób zwyczajnie oszukuje. Ponieważ gmina nie zarabia 
na odbiorze odpadów, opłata od każdej dodatkowej osoby wpływa 
na obniżenie ostatecznej stawki dla wszystkich mieszkańców. 

Pod tym samym kątem sprawdzane są również podmioty gospo-
darcze. Zdarzają się bowiem firmy, które nie mają podpisanej umo-
wy na odbiór odpadów, a śmieci wyrzucają do ogólnodostępnych 
dużych pojemników. 

Duży niepokój wzbudzają również spore zaległości w uiszcza-
niu opłat za śmieci. W listopadzie mieszkańcy winni byli gminie aż 
870 tys. zł. Samorząd jednak przypomina, że egzekucja za odpady 
komunalne jest egzekucją podatkową, a zatem Urząd Skarbowy 
może zająć pensję, a nawet środki trwałe. To oczywiście długotrwa-
łe postępowanie, ale nieuchronne i skuteczne.                        

(pw)
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Składniki wchodzące w skład stawki  
za odbiór odpadów komunalnych 

Miesięczny koszty  
na mieszkańca rok 2022

Odpady niesegregowane 9,34 zł

Papier 0,17 zł

Tworzywa sztuczne 3,23 zł

Szkło 0,55 zł

Odpady paleniskowe 5,56 zł

Odpady BIO 2,98 zł

Opony 0,06 zł

Odpady wielkogabarytowe 1,18 zł

Leki 0,03 zł

Koszty pracownicze 0,30 zł

Koszty PSZOK 0,15 zł

Inne (przesyłki, druki, odbiory) 0,56 zł

Wpływy z PSZOK -0,11

Łącznie 24 zł

Zestawienie opłat za odbiór odpadów komunalnych  
w gminach i miastach ościennych 

Opłata od osoby
Termin 

zakończenia 
umowy

Koluszki 24 zł 31.12.2023

Andrespol 1 os. 35 zł, od.5 os. 31 zł 31.08.2022

Brójce 32 zł 31.12.2022

Nowosolna 1 os. 27 zł, od 6 os. 16 zł 31.12.2021

Rzgów 28 zł 12.12.2022

Brzeziny miasto 32 zł od 01.01.2022

Brzeziny gmina 35 zł od 01.01.2022

Rogów 28 zł 31.12.2021

Jeżów 31 zł 31.08.2024

Dmosin 36,30 zł 31.12.2021

Budziszewice 24 zł 31.12.2021

Ujazd 24 zł 31.12.2022

Żelechlinek 20 zł 31.12.2021

Tomaszów Maz. 26,50 zł 31.12.2022

Aleksandrów Ł. 32,50 zł 01.02.2022

Czarnocin 28 zł 01.07.2024

Piotrków Tryb. 29 zł 31.12.2021

Skierniewice 20,60 (od nowego roku 
prawdopodobnie 28 ł) 31.12.2021

Reagujmy na osoby  
zagrożone wychłodzeniem!

Panujące niskie temperatury są zagrożeniem szczególnie dla 
osób bezdomnych i nieporadnych życiowo. Policjanci systematycz-
nie kontrolują ustronne miejsca, pustostany i posesje, w których 
mogą gromadzić się osoby bezdomne. Przy współpracy z miejskimi 
instytucjami pomocy społecznej starają się również pomóc osobom 
starszym oraz mającym 
trudności z samodzielną 
egzystencją.

Jak co roku mundu-
rowi z koluszkowskiej 
komendy oraz podle-
głych komisariatów z 
Tuszyna, Rzgowa oraz 
posterunku z Andrespo-
la w okresie jesienno-zi-
mowym sukcesywnie 
kontrolują miejsca, w 
których przebywają lub 
mogą przebywać osoby 
narażone na wychłodze-
nie organizmu. Miejsca 
zagrożone są kontrolo-
wane o każdej porze dnia i nocy. Niska temperatura na zewnątrz za-
równo w dzień jak i w nocy połączona z nieporadnością życiową, 
brakiem ,,ciepłego kąta” lub stanem upojenia alkoholowego to głów-
ne przyczyny wychłodzenia, na które narażone są osoby bezdomne 
lub samotne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dzielnicowi i 
policjanci z wydziałów i ogniw patrolowo-interwencyjnych spraw-
dzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Za-
zwyczaj są to pustostany, opuszczone obiekty fabryczne, altanki na 
ogródkach działkowych. Funkcjonariusze odnajdujący takie osoby 
każdorazowo proponują przewiezienie do placówek, w których 
można znaleźć schronienie i zjeść ciepły posiłek. Często takie dzia-
łania prowadzone są przy współudziale przedstawicieli miejskich 
ośrodków pomocowych.

Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu szczególnie 
narażeni są bezdomni, osoby starsze, nieporadnie życiowo i osoby 
nietrzeźwe przebywające na dworze.

Policjanci apelują:
W przypadku zauważenia osoby, która może potrzebować 

pomocy nie zwlekać z powiadomieniem odpowiednich służb. Nie 
należy także przechodzić obojętnie obok osób znajdujących się 
pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze reagują na każde zgło-
szenie i niekiedy to właśnie jeden telefon może zadecydować o 
życiu drugiego człowieka. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy po-
licję za każdym razem, kiedy ktoś narażony jest na wychłodzenie 
oganizmu.

Informacje na temat placówek zajmujących się pomocą osobom 
bezdomnym, można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer  czyn-
ny całą dobę:  987

W przypadku zagrożenia ludzkiego życia lub zdrowia nie wahaj 
się również zadzwonić na policje, pogotowie lub straż pożarną :

Numer alarmowy – 112
Wystarczy jeden telefon, aby uratować czyjeś życie!

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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Panorama firm 

Fizjoterapeuta  
w Salonie „Wyczesani”

Na mapie Koluszek od lipca 2020 roku jest salon fryzjersko-ko-
smetyczny Wyczesani. Jest to miejsce tworzone z pasją, zaangażo-
waniem przez młody zespół. Salon zaprasza do skorzystania z usług 
fryzjerskich, kosmetologicznych, podologicznych oraz na zabiegi i 
ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty Macieja.

Maciej Maślanko jest fizjoterapeutą a także zawodowym straża-
kiem w Rawie Mazowieckiej. – Między służbami w PSP zajmuję się 
rehabilitacją osób chorych lub uskarżających się na wady kręgosłu-
pa- mówi Maciej Maślanko. Wspomaga także osoby, które przeszły 
udar. Poprzez ćwiczenia, stara się pobudzić takie osoby do ruchu, by 
je usprawnić. Każdy pacjent przychodzi z innym schorzeniem i każ-
dy jest leczony indywidualnie. -W  mojej pracy staram się dowie-
dzieć, jaki jest stan pacjenta, zobaczyć, jakie ma wskazania lub prze-
ciwskazania, dostosować siłę masażu do jego sytuacji zdrowotnej 
czy wiekowej. Zresztą podczas akcji ratowniczych jako strażak tak-
że muszę być przygotowany,  by w każdej chwili móc udzielić 
pierwszej pomocy medycznej- mówi Maciej Maślanko, rehabilitant. 
Jak wyjaśnia, zarówno jego służba bycia strażakiem jak i praca reha-
bilitanta, łączy się w jedno. I tu i tu liczy się zdrowie i życie drugie-
go człowieka, oba zawody traktuje tak samo. 

Kto może skorzystać z pomocy pana Macieja?  Osoby uskarża-
jące się na bóle kręgosłupa, w odcinku szyjnym, lędźwiowym,  sie-

dzące przed komputerem, także kierujący pojazdami mechaniczny-
mi czy wykonujący pracę w postawie siedzącej. – Zapraszam także 
tych, którzy są zdrowi a chcą po prostu zregenerować swe siły i zre-
laksować się po ciężkim dniu pracy. Warto pamiętać, by troszcząc 
się o swoje zdrowie, dobrze i w sposób właściwyodżywiać się. Jed-
ną z bolączek naszych czasów jest otyłość, wskutek czego nasz krę-
gosłup jest bardzo obciążony, powodując rożnego rodzaju skrzywie-
nia. Warto też zwracać uwagę na najprostsze nasze zachowania, 
choćby i na sposób w jaki sznurujemy obuwie. Należy robić to z 
„przysiadu”, a nie z zaokrąglonego kręgosłupa- powiedział Maciej 
Maślanko, rehabilitant z salonu „Wyczesani” przy ulicy 11 Listopa-
da. Kiedyś to głównie kobiety dbały o swój wygląd, estetykę i ogól-
nie zdrowie fizyczne. Dziś nie można już tak powiedzieć, bo w salo-
nie rehabilitacyjnym  można zobaczyć w równej liczbie zarówno 
kobiety jak i mężczyzn, o czym mówi Maciej Maślanka. – W dzi-
siejszych czasach mężczyzna coraz bardziej niż kiedyś o siebie dba- 
stwierdza pan Maciej. 

Zabiegi fizjoterapeutyczne w Salonie „Wyczesani” w Kolusz-
kach przy ulicy 11 Listopada (naprzeciwko OSP). Zapraszamy!

Salon Wyczesani ul. 11 Listopada 44b, 95-040 Koluszki  
733-235-835. 

Zwycięstwo tenisistów  
stołowych z LKS Koluszki 

Grając u siebie, w gościnnej sali SP w Długiem, drużyna LKS 
Koluszki w składzie: Agnieszka Szulc, Władysław Czuj, Jerzy Ma-
linowski, Sylwester Zimoń, Bogdan Błaziński i Antoni Tomczyk po-
konała zespół LKS Omega II Kleszczów 9:1.

Punkty dla drużyny zdobyli: Władysław Czuj, Jerzy Malinowski 
(2,5) Sylwester Zimoń, Antoni Tomczyk (1,5) Bogdan Błaziński (1).

Jako jedyny ze swojego teamu, mecz swój (po zaciętej walce – 
na przewagi)  przegrał Antoni Tomczyk, grając z młodszą o 60 lat 
Leną Zawiślak.  11- letnia tenisistka z Kleszczowa to jedna z najlep-
szych „żaczków” w Polsce. 

Poniżej szczegóło-
we wyniki poszczegól-
nych meczów: Włady-
sław Czuj - Antoni 
Wiliński 3:0; Jerzy 
Malinowski - Filip 
Tkacz 3:0; Antoni 
Tomczyk - Lena Zawi-
ślak 0:3; Sylwester Zi-
moń - Jakub Peroński 
3:0; Bogdan Błaziński - Lena Zawislak 3:1; Władysław Czuj - Filip 
Tkacz 3:0; Jerzy Malinowski - Antoni Wiliński 3:0; Antoni Tomczyk 
- Jakub Peroński 3:0. Gra podwójna, debel:  Czuj- Malinowski : Wi-
liński- Zawiślak 3:0; Tomczyk- Zimoń : Tkacz-Peroński 3:0. Sę-
dziowali: Marcin Dens i Piotr Mróz.

Koluszkowski zespół drużynowo po 9  kolejkach zajmuje 8. 
miejsce w tabeli czwartej ligi. 

Indywidualnie: Władysław Czuj jest na 9 miejscu, 27. Jerzy 
Malinowski, 29. Bogdan Błaziński, 37. Antoni Tomczyk, 42. Jacek 
Filipczak, 43. Sylwester Zimoń, 50. Piotr Mróz, 58. Agnieszka 
Szulc, 62. Kacper Kowalczyk. Następny, ostatni mecz w dniu  
05.12. z UKS GOK Zduny u siebie w SP Długie.   
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Szkoła Podstawowa w Różycy. Klasa I A, wychowawca: Agnieszka Zaborska. Rząd pierwszy: Julia Kozłowska, Dominika Wiśniewska, 
Maria Kotecka, Fabian Brzeziński, Natalia Szkopińska, Laura Żądło, Aleksandra Piekarska, Kacper Marczak, Eryk Kmieciak. Rząd drugi: Alan 
Sych, Filip Faszczewski, Ignacy Janus, Jagoda Malka, Łucja Proszek, Adam Świnoga, Mikołaj Kotynia. Rząd trzeci: Magdalena Jankowska-
-Adamus (nauczyciel wspierający), Karol Siha, Pola Piotrowska, Julia Pikala, Ksawery Wojciechowski, Adrian Ciesielski, Alan Nowak. 

Szkoła Podstawowa w Różycy. Klasa I B, wychowawca: Julita Pramka. I rząd (od lewej): Fabian Bogusławski, Alicja Brot, Wiktoria Wochtman,  
Magdalena Wójcik, Antonina Mela, Maja Wojtylak, Nikola Domińczyk, Kaja Szymańska, Wiktoria Mazur. II rząd (od lewej): Marcel Jędrzejczak, 
Ksawery Łącki, Mateusz Paciok, Szymon Solak, Mateusz Jędrzejewski, Maja Bajerska, Laura Kobrzyńska, Weronika Gierach, Malwina Naporska. III 
rząd (od lewej): Wojciech Kołada, Mikołaj Ścibiorek, Franciszek Ryngajłło, Gabriel Knopik. 
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„Złote Wesele”
We wtorek, 16 listopada b.r. w Sali USC w Urzędzie Miejskim w Ko-

luszkach miała miejsce uroczystość nadania medali „ZA DŁUGOLET-
NIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”. Otrzymało je 9 par: Alicja i Lucjan 
Ostrowscy, Marianna i Jan Chądzyńscy, Krystyna i Czesław Kociszew-
scy, Lilia i Tomasz Przyłęccy, Teresa i Janusz Jaskółowscy, Henryka i 
Wojciech Winkiel, Weronika i Henryk Długosz- obchodzący 60-lecie 
małżeństwa, Ireneusz i Janina Kobierscy, Maria i Witold Tosiakowie.

Dekorację obecnych par medalami, nadanymi przez Prezydenta RP 
na wniosek burmistrza Koluszek,  Waldemara Chałata, poprzedziło oko-
licznościowe przemówienie włodarza Gminy. Po części oficjalnej Złoci 
Jubilaci wysłuchali koncertu. Tym razem  oklaskiwany był zespół ludowy 
„Złota Jesień”. Uroczystość nadania medalu okolicznościowego dla Jubi-
latów poprowadziła Małgorzata Jagiełło, Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Koluszkach, w obecności Burmistrza Koluszek, Waldemara Cha-
łata, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koluszkach, Anny Szostak oraz 
przewodniczącego Rady Powiatu łódzkiego-wschodniego, Sławomira 
Sokołowskiego.

Zk
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Pomagamy opiekunom osób 
starszych i niepełnosprawnych.

Jeżeli opiekujesz się osobą po 75 
roku życia lub niepełnosprawną  

w stopniu znacznym lub z orzecze-
niem pierwszej grupy zadzwoń 

Pomożemy w uzyskaniu świadczenia

 508-749-049

Czesław Mozil na „Taborze Literackim” 
w księgarni „Skład Główny”

W ramach cyklu „Tabor Literacki” w Księgarni „Skład Głów-
ny” w Koluszkach odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem Go-
ściem w Księgarni przy ulicy Brzezińskiej był artysta i wokalista, 
Czesław Mozil. Piosenkarz, autor tekstów i kompozytor, zachwyco-
ny klimatem Księgarni, nawiązywał świetny kontakt z publiczno-
ścią, nie mogło być inaczej. Rozmowa okraszana była dużą dawką 

humoru i śmiechu, co jedna z obecnych na „Taborze Literackim” 
skomentowała: „Panie Czesławie, zapewnia nam Pan tu świetną te-
rapię”. Nie wszystkie tematy poruszane przez Mozila były zabawne. 
W swoim stylu potrafił nawiązać do obecnej sytuacji, w jakiej znala-
zła się Polska i Polacy, zwłaszcza gdy chodzi o różnego rodzaju ab-

surdy oraz o sytuację na polsko- 
białoruskiej granicy. W tym 
kontekście bardzo poważnie za-
brzmiał utwór Czesława, w któ-
rym Najświętsza Rodzina z Naza-
retu, uciekająca przed Herodem 
do Egiptu, została przedstawiona 
jako grupa uchodźców…

Podczas koncertu piosenkarz 
co rusz przerywał tok swej 
mowy, bardzo płynnie przecho-
dząc w wykonywany fragment 
utworu, idealnie korespondujący 
z wypowiedzianą właśnie myślą, 

by następnie dalej kontynuować dialog z publicznością. O czym mó-
wił? O Koluszkach oczywiście, o Mania Studio, w którym spędził 
niejeden dzień czy noc na niekończących się nagraniach i rozmo-
wach. Nie zabrakło też tematów obyczajowych, w których komento-
wał  m.in. sposób okazywania sobie miłości przez młode pokolenie 
Polaków.  Podejmował też tematy związane z byciem w świecie tak 
zróżnicowanym kulturowo, pełnym wielu sprzeczności i wykluczeń.

Na zakończenie spotkania  Czesław Mozil podpisywał swoją 
najnowszą płytę „Ideologia Mozila”.  Nie wyszedł stąd z psutymi rę-
kami. W księgarni „Skład Główny” zakupił kilka egzemplarzy ksią-
żek, m.in. „Sztukę Podglądania”, najnowsze dzieło  Marty Motyl, 
pisarki mieszkającej w Koluszkach. 

Zk
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Paweł Lewiak najlepszy w finale  
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy  
Turystyczno-Krajoznawczej LZS 

Finał Centralny XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „Polska - Słowenia - Unia Eu-
ropejska” odbył się w dniach 5-7 listopada w Zakopanem. W olim-
piadzie wzięli udział przedstawiciele 25 powiatów z 9 województw.

Finał jak zwykle rozpoczął test pisemny. Uczestnicy odpowia-
dali łącznie na 70 pytań: 20 z nich dotyczyło wiedzy o Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem Tatr; kolejne 20 dotykało wiedzy o 
Słowenii - jej walorów turystycznych i historii; ostatni pakiet pytań 
dotyczył wiedzy o Unii Europejskiej oraz topografii. Na test uczest-
nicy mieli 60 minut.

Ponad połowa uczestni-
ków uzyskała w teście wię-
cej niż 100 punktów. Najle-
piej poradził sobie Michał 
Lewiak, były mieszkaniec 
naszej gminy, który uzyskał 
158 punktów (aby dostać się 
do finału należało uzyskać 
135 pkt).

Następnego dnia rano 
uczestnicy zmierzyli się z 
grą miejską. Każdy otrzy-
mał opis 3 miejsc znajdują-
cych się w Zakopanem - 
musiał szybko zorientować 
się o jakie miejsca chodzi, 

zlokalizować je i ruszyć w trasę. Najważniejsze w tej grze było zna-
lezienie najkrótszej drogi do wyznaczonych punktów. Trasa liczyła 
ok. 8 km. 

Punkty, które musieli odnaleźć po opisie uczestnicy to: Willa 
Czerwony Dwór - wybudowana w stylu zakopiańskim w 1902 roku 
przez Wojciecha Roja dla Oktawii Lewandowskiej, początkowo na-
zywała się „Władysławówka”, w 1904 roku mieszkał w niej znako-
mity pianista Artur Rubinstein, który poznał tu Karola Szymanow-
skiego i Witkacego, jej obecna nazwa pochodzi od koloru dachówki; 
drugim punktem było Sanktuarium Św. Antoniego z kościołem, 
klasztorem i pięknym ogrodem, które prowadzą ojcowie bernardyni 
- pojawili się z Zakopanem pod koniec XIX wieku; trzecim punktem 
był Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku - najstarszy 
cmentarz w Zakopanem, założony w połowie XIX wieku przez 
pierwszego zakopiańskiego proboszcza księdza Józefa Stolarczyka, 
nazwa Pęksowy pochodzi od nazwiska darczyńcy Jana Pęksy, który 
podarował ziemię pod jego lokalizację (brzyzk w gwarze góralskiej 
oznacza urwisko nad potokiem), bramę cmentarną zaprojektował 
Stanisław Witkiewicz.

Po zliczeniu wszystkich punktów ogłoszona została lista 6 najlep-
szych uczestników, którzy wieczorem wystartowali w finale central-
nym. W finale każdy zawodnik odpowiadał na 10 pytań. Najlepiej po-
radzili sobie w nim ojciec i syn, choć o pierwszym miejscu 
decydowała dogrywka, która rozstrzygnęła się już po pierwszym py-
taniu. Pierwsze miejsce zajął mieszkaniec Gałkowa Małego a zarazem 
radny i nauczyciel geografii Paweł Lewiak. Drugie miejsce zajął jego 
syn Michał Lewiak. W klasyfikacji powiatów, pierwsze miejsce zajął 
powiat łódzki wschodni, a wśród województw woj. łódzkie.  

(info.: lzs.pl)

STEP DANCE w znakomitej formie

Miesiąc październik okazał się niezwykle udany dla tancerzy ze 
Sportowego Klubu Tanecznego STEP DANCE prowadzonego przez 
trenera Krzysztofa Wegwerta. Sezon taneczny rozpoczął się na do-
bre, tak więc nasi reprezentanci ruszyli w Polskę, podejmując rywa-
lizację na tanecznych parkietach.

Tym razem dwa weekendy okazały się niezwykle szczęśliwe 
dla koluszkowskich tancerzy. 16 i 17 października w Będzinie oraz 
23 i 24 października w Milanówku k/Warszawy  odbyły się ogólno-
polskie turnieje sportowego tańca towarzyskiego zarówno w katego-
riach par sportowych jak i solistek, których w STEP DANCE coraz 
więcej podejmuje rywalizację na zawodach. Wszystkie zawody od-
były się w cyklu dwudniowym, a rywalizacja trwała od rana do wie-
czora w wielu kategoriach i klasach tanecznych. Nasi tancerze przy-
wieźli worek medali. Poniżej przedstawiamy wyniki.
OTTT BĘDZIN

Kat. do 9 lat KLASA H
1 miejsce: Jan Gałązka i Martyna Marciniak
Kat. 10-11 lat KLASA G
2 miejsce: Adam Balcerak i Zofia Marciniak
Kat. do 9 lat KLASA H
1 miejsce: Jan Gałązka i Martyna Marciniak
Kat.10-11 lat KLASA G
1 miejsce: Adam Balcerak i Zofia Marciniak (awans do wyższej 
Klasy F)

OTTT MILANÓWEK
Kat.8-9 lat KLASA H
2 miejsce: Jan Gałązka i Martyna Marciniak
Kat.10-11 lat KLASA G
2 miejsce: Wiktor Bartosiewicz i Oliwia Kotecka
Kat.10-11 lat KLASA F
1 miejsce: Adam Balcerak i Zofia Marciniak (pierwszy turniej w 
wyższej klasie)
Kat.12-13 lat KLASA F
1 miejsce: Krystian Purkiewicz i Wiktoria Łysak
Kat.10-11 lat KLASA H SOLO
1 miejsce: Natalia Loba (startowała jako 9-latka)
Kat.14-15 lat KLASA E
3 miejsce: Damian Kołtun i Karina Wegwert
Kat.16-18 lat KLASA F (latin)
4 miejsce: Aleksander Purkiewicz i Barbara Stańczyk
Kat.16-18 lat KLASA D (standard)
3 miejsce: Rafał i Julia Grałek
Wszystkim tancerzom gratulujemy i czekamy na kolejne dobre 

wieści z zawodów listopadowych, na których również startują nasi 
reprezentanci.
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Kartki z dobrą myślą dla osób 
starszych i samotnych

Projekt „Tworzenie kartek z dobrą myślą dla osób samotnych i 
starszych” wygrał konkurs na MINIGRANTY – NOWEFIO 2021 
dla województwa łódzkiego. Był realizowany w Koluszkach od 17 
października przez grupę „Pomocna dłoń”. W ramach projektu od-
były się warsztaty artystyczne, w których uczestniczyły 83 osoby: 
dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach, I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kolusz-
kach, Zespołu Szkół nr 2 i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Koluszkach.  Na warsztatach młodzi ludzie  tworzyli kartki z dobrą 
myślą dla osób starszych i samotnych. Projekt zaistniał z potrzeby  
serca i miał na celu uwrażliwienie młodego człowieka na potrzeby 
ludzi starszych i samotnych, integrowanie środowiska lokalnego, 
oraz rozwijanie talentu plastycznego i artystycznego. Poprzez ten 
projekt chcieliśmy pokazać, że ludzie starsi są ważni, ich historia i 
doświadczenie jest dla młodego pokolenia źródłem wiedzy i siły do 
tego, aby żyć lepiej. Kartki otrzymali podopieczni Domu Opieki 
Społecznej w Koluszkach, a także osoby starsze i samotne z  nasze-
go miasta. Każda kartka to poświęcony czas i serce ludzi młodych. 
To piękne, że mogliśmy wspólnie zrobić coś dobrego dla innych. 
Uszczęśliwić choć jedną osobę oznacza podarować jej skrawek nie-
ba. Dziękujemy wszystkich osobom zaangażowanym w projekt. 
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dyrektorów szkół za 
umożliwienie przeprowadzenia warsztatów: Annie Olczyk – dyrek-
torowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w 
Koluszkach, Katarzynie Mrówce -  dyrektorowi Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Koluszkach, Sławomirowi Meli – dyrektorowi 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach i Waldemarowi Puczyń-
skiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

Katarzyna Pryputniewicz 
- autor i koordynator projektu

Ada i Radek tuż poza podium  
w międzywojewódzkich mistrzostwach 
młodzików w przełajach 

W Końskich na terenach wokół stadionu OSiR,  Świętokrzyski 
Związek Lekkiej Atletyki, po raz kolejny zorganizował międzywo-
jewódzkie mistrzostwa młodzików w biegach przełajowych.

Zawody odbyły się przy wietrznej ale słonecznej pogodzie w 
duchu sportowej rywalizacji na dobrze przygotowanych 5 trasach 

biegowych (od 600 do 3000 m). Nasi zawodnicy mimo ambitnej po-
stawy, walki od startu do mety nie zdobyli medalu. Najbliżej brązo-
wego „kruszcu”, była biegnąca cały czas na trzeciej pozycji na dy-
stansie  2,5 km U16 Adrianna Siemińska, walkę o podium przegrała 
na finiszu. Również czwarte miejsce najgorsze dla sportowca zdobył 
w biegu na 3 km U16 Radosław Babiarski. Tuż za podium na pią-
tych miejsca uplasowali się: w biegu na 1,5 m U 16 Jagoda Nowa-
kowska i w kat. U14 biegu na 600 m Maciej Wolski. Wśród dziew-
cząt U14  na dystansie 600 m, 11-letnia Julia Błaut zajęła wysokie 
szóste miejsce, rówieśniczka Maja Wolska była trzynasta. Obie bieg 
zaczęły dość „wolno”, na zdobycie lepszego miejsca „po prostu bra-
kło dystansu” i przyspieszenia w końcówce. Dobre 14 miejsce w kat 
U14 biegu na 600 m, zajął Kamil Tenentka. Wszystkim za udział na-
leżą się olbrzymie brawa i gratulacje.    

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030
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Firma KOLREX – producent dzianin 

zatrudni osobę  

do działu handlowego na stanowisko 

MENADŻERA DS. SPRZEDAŻY 
W przypadku zainteresowania prosimy o przysłanie CV  

na adres: tomek@kolrex.com.pl.  
Wymagana znajomość j.angielskiego. 

tel.: 44 714-69-67

FIRMA KAWAK-BIS S.C. z siedzibą w Koluszkach 
z a t r u d n i 

do pracy na stanowisko  

HAFCIARZA
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: kawak@kawak.com.pl 

lub osobiście do biura firmy przy ul. św. St. Kostki 4, Koluszki  

tel.: 605 889 178 lub  609 738 932

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sprzedam tkaniny w belkach  
– bawełna, poliester, wiskoza.
Ilość ok. 1500 m, cena 1 zł/m 

telefon  570 993 555

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopa-

da 65, 95-040 Koluszki od dnia 23.11.2021 r.  do dnia 14.12.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy:

1) na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., części nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym działki 99/1, położonej w mieście 
Koluszki, obręb 7, o pow. 18 m2;

2) na okres od 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r., nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym działki 46, położonej w mieście Kolusz-
ki, obręb 6, o pow. 227 m2,

w trybie bezprzetargowym.
Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach www.koluszki.samorzady.pl 

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.

Burmistrz Koluszek ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Słotwi-
ny, obręb Słotwiny, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 3/18 o pow. 0,5163 ha, 
 cena wywoławcza 516 300,00 zł, 
   wadium 52 000,00  zł, 
 postąpienie minimalne 5 200,00 zł.

Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość poło-
żona jest w terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej (PU) oraz 
w niewielkiej części w terenach zabudowy zagrodowej, mieszka-
niowej i usług – RMU.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– 
RIVb i N.

Nieruchomość niezabudowana i nieuzbrojona z dojazdem z uli-
cy o utwardzonej nawierzchni. Działka z dostępem częściowym do 
sieci infrastruktury technicznej.                          

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00 17 stycznia 2022 r. lub na 
konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank 
Polski S.A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 17 stycznia 2022 r.  
(włącznie). 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: 
www.koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej.    

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2021/2022
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach zaprasza do udziału  

w XXI Edycji Rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej Sezon 
2021/2022 o Puchar Burmistrza Koluszek.

Rozgrywki I kolejki HLPN 2021-2022 rozpoczną się  
4 grudnia (sobota) 2021 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 grudnia 2021 r.  
w siedzibie OSiR przy ul. Ludowej 2 lub pocztą elektroniczną  
osir@koluszki.pl   

ZAPRASZAMY!
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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
Remonty docieplenia solidnie. 
609-296-865
Mycie kostki 504-362-697
Multi-Wypożyczalnia sprzętu 
budowlanego, ogrodowego i rekre-
acyjnego, Brzezińska 23, 515-947-149
Ścinka drzew, Zrębkowanie gałęzi, 
tel. 727-668-566
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Budowa domów, 505-509-874
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
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 pracownika – skład 
pojazdów wojskowych, ul. Partyzan-
tów 32f, Koluszki, tel. 602-579-706
Zatrudnię pracownika fizycznego, 
tel. 602-579-706
Zatrudnię pracownika do biura, 
511-568-500 
Zatrudnię przedstawiciela handlo-
wego, 511-568-500 
Zatrudnimy elektromonterów  
i pomocników elektromontera,  
tel.  42 214-07-00
Zakład Mięsny Ścibiorów zatrudni 
pracowników na stanowisko Masaż, 
Pracownik Gospodarczy, Portier. 
Informacje pod nr tel. 607-523-252 
lub osobiście w siedzibie firmy – 
Ścibiorów 11A

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
M-4 w Koluszkach sprzedam,  
tel. 511-455-226
Sprzedam dom w centrum Koluszek 
z piękną działką, tel. 881-300-749 
lub 697-779-237
Sprzedam M-4, 3-pokoje, kuchnia, 
3 piętro, tel. 509-825-255
Sprzedam dom 130 m2 z działką 
1500 m2, Budziszewice, 515-947-149

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia garaż, 736-552-489
Do wynajęcia 2 lokale mieszkalne 
w centrum Koluszek, 605-696-054
Do wynajęcia nowy garaż na 
osiedlu Andersa, Tel: 603-182-323
Poszukuję garażu w Koluszkach, 
tel. 664-158-538
Budynek z zapleczem na działal-
ność biurowo-usługową lub produk-
cyjną na ul. Partyzantów. Wynajmę, 
601-227-216
Posiadam lokal do wynajęcia  
w centrum Koluszek, 693-450-093
Do wynajęcia lokal w Pasażu 
Handlowym w Koluszkach,  
ul. Brzezińska 11, 600-802-959
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Najsmaczniejsze jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Sprzedam Polonez - sanitarka, 
zarejestrowany, stan b. dobry, 
609-854-843 
Drewno kominkowe i rozpałkę, 
608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167  
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde  
tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

OGŁOSZENIA DROBNE
Firma PPH REWA zatrudni pra-
cownika do prac magazynowych. 
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, Tel: 44-714-37-03 
email: info@pph-rewa.pl

Zatrudnię na soboty do sklepu 
ekspedientkę lub osobę uczącą się, 
693-450-093 

Zatrudnię operatora wózka widło-
wego, tel. 785-998-740

Zatrudnię szwaczki i chałupniczki 
praca cały rok stałe wzory,  
664-975-055
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Kierowcę kat. C+E, praca w kraju, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
600-215-119
Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
lub chałupniczo szwaczki,  
tel. 698-628-352

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Tanio do wynajęcia pokój pracowniczy, 601-835-140
Sprzedam piec na Eko–Groszek 12 KW, tel. 531-133-700

Międzynarodowy Dzień Tolerancji  
w szkole w Różycy

16 listopada w Szkole Podstawowej w Różycy obchodzony był Między-
narodowy Dzień Tolerancji, przebiegający w tym roku pod hasłem:  „Od tole-
rancji do integracji”. Data ta stała się okazją do refleksji nad własną postawą 
w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek, znajomych, czy człon-
ków rodziny. Jedną z inicjatyw podjętych w trakcie obchodów święta była bu-
dowa tzw. ,,Drzewa Tolerancji”, które stanęło na korytarzu na pierwszym pię-
trze. Cel tej ekspozycji to  kształtowanie postaw zrozumienia, szacunku i 
empatii względem drugiej osoby. Uczniowie przyczepiali do niego  listki  
z hasłami, kojarzącymi się  im z  wyrozumiałością, dobrem i innymi pozytyw-
nymi cechami. Jednak młodzi ludzie z Różycy nie poprzestali jedynie na tej 
aktywności. W związku z tym, że  ustanowione przez UNESCO w 1995 roku 
święto ma również za zadanie promowanie uznania bogactwa różnorodności 
kultur na świecie, do działań zostali poproszeni zaprzyjaźnieni uczniowie z 
Włoch, którzy od lat współpracującą ze Szkolnym Klubem Europejskim, 
działającym w placówce. Włosi przesłali kilka pięknych wierszy po angielsku 
związanych tematycznie z tolerancją, towarzysząc młodzieży z Polski w kon-
kursie na najpiękniejszy utwór liryczny poświęcony tej chwalebnej postawie. 
Do obchodów święta włączyli się również młodsi uczniowie: klasy pierwsze i 
drugie kolorowały obrazki, przedstawiające właściwe zachowania między-
ludzkie, zaś trzecioklasiści analizowali i interpretowali wiersz Juliana Tuwi-
ma, „Wszyscy dla wszystkich“ . 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, obchodzony w szkole w Różycy 
miał przede wszystkim  na celu nauczenie i  ukształtowanie właściwych po-
staw, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi młodego pokolenia, a takie za-
dania powinna stawiać przed sobą każda szkoła w XXI wieku. Pedagog szkol-
ny – p. Jolanta Piasecka - żywi nadzieję, że wszystkie działania, które w tym 
dniu  towarzyszyły uczniom pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się 
refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły serca i zachęciły do 
walki z brakiem zrozumienia względem drugiego człowieka. 

A oto wyniki  konkursu na najpiękniejszy wiersz o tolerancji:
1. miejsce - Igor Cel, klasa 8a, 2. miejsce - Zofia Usielska, klasa 8b,  

3. miejsce - Oliwia Kotecka, klasa 5b. Wyróżnienia: Natalia Kiełkiewicz, kla-
sa 7a, Marcelina Słaby, klasa 6b.

Gratulacje!!!
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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 � 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

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

n kostka 
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

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

Kontakt  
z redakcją:

44 725-67-18

twk@koluszki.pl



1926.11.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 47

Piątek  
26.11

15:00 RON USTERKA
17:00 TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ
19:00 TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ

Sobota  
27.11

15:00 RON USTERKA
17:00 TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ
19:00 TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ

Niedziela  
28.11

15:00 RON USTERKA
17:00 TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ
19:00 TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ

Środa  
1.12

17:00 TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ
19:00 TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ

Czwartek  
2.12

17:00 TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ
19:00 TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ

RON USTERKA
USA/Wlk. Brytania / Animowany / Przygodowy / 2021 / 

106 min. / 2D Dubbing

„Ron usterka” wytwórni 20th 
Century Studios i Locksmith Ani-
mation to historia Barneya, spo-
łecznie wycofanego gimnazjalisty 
i Rona, jego nowego, chodzącego 
i mówiącego robota, który ma być 
jego „Najlepszym przyjacielem z 
pudełka”. 

Przezabawne awarie Rona, 
rozgrywające się na tle ery me-
diów społecznościowych, wpro-
wadzają ich w pełną akcji podróż, 
w której chłopiec i robot odkryją 
prawdziwą przyjaźń.

TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ
Polska / Komedia romantyczna / 2021 / 95 min.

2D Polska

Gdy ich matka postanawia 
uciec z miasta i w samotności 
przemyśleć jeszcze raz decyzję o 
ślubie, niespodziewanie dołącza-
ją do niej córki. Choć pobyt roz-
poczynają na kanapie w stylu 
Bridget Jones, w ramach rodzin-
nych obrad muszą zdecydować 
co dalej, bo każda z kobiet prze-
chodzi teraz własne, miłosne za-
wirowania.Czy ich faceci w swo-
jej totalnej niezdarności znajdą 
sposób, żeby odzyskać serca 
sióstr?

„Przerwa na czytanie”
29.10.br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach 

wzięli udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji 
bicia rekordu w czytaniu na przerwie „Przerwa na czytanie”  realizo-

wanej w ramach Międzynaro-
dowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych oraz kampanii spo-
łecznej „Cała Polska czyta 
dzieciom”.. Niemal wszyscy 
obecni tego dnia w szkole 
włączyli się w zabawę i spę-
dzali prz erwy, czytając bądź 

słuchając czytania nauczycieli lub starszych kolegów- uczennice 
klasy 8b czytały młodszym kolegom i koleżankom z klas pierw-
szych i drugich książeczki w języku angielskim. 

Do akcji włączyli się również nasi partnerzy z Niemiec z Neun-
linden - Schule w Ihringen. W sumie w akcji wzięło udział 370 
uczniów naszej szkoły i 11 uczniów z partnerskiej szkoły w Niem-
czech, a także 30 nauczycieli i pracowników Jedynki. Czytano na ko-

rytarzach, w świetlicy szkolnej 
i w pokoju nauczycielskim. 
Niektórzy uczniowie przebrali 
się nawet za swoich ulubio-
nych bohaterów literackich. 
Koordynatorem akcji była pani 
Małgorzata Drabik.

  8 grudnia dowiemy się, ilu osób w całej Polsce, a także poza 
jej granicami, wzięło udział w tej akcji. Mamy nadzieję, że udało się 
ustanowić kolejny rekord.



Altana nad „jeziorkiem”
Nad stawem w sołectwie Jeziorko stanęła efektowna altana. Do-

datkowo teren wokół niej utwardzono kostką brukową i uzupełnio-
no dwoma ławkami. Ponoć mieszkańcom marzy się jeszcze małe 
molo. Inwestycja została zrealizowana przez gminę i sołectwo, m.in. 
przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego. 

Jeziorko oczywiście najefektowniej prezentuje się latem. Za-
zdrościmy pięknego okna na świat przyrody…. 

(pw)

Pierwszy plac zabaw z huśtawką  
dla niepełnosprawnych 

Przy Przedszkolu nr 1 w Koluszkach przy ul. Budowlanych, w 
ramach gminnej inwestycji współfinansowanej przez powiat łódzki 
wschodni, powstał innowacyjny plac zabaw. 

Ponieważ obiekt będzie służył nie tylko dzieciom z przedszko-
la, ale również podopiecznym z pobliskiego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, plac zabaw wyróżnia się kilkoma do tej 
pory niespotykanymi zabawkami w naszej gminie. Chodzi tu m.in. o 
takie elementy wyposażenia, jak napowietrzne instrumenty muzycz-

ne w postaci ogromnych cymbałów z pałeczkami na sznurku, tabli-
ca z elementami grającymi, czy „głuchy telefon”, czyli dwie słu-
chawki przenoszące dźwięk na odległości. Inne nietypowe 
rozwiązania to huśtawka i karuzela z miejscem na wózek inwalidz-
ki. Na placu zabaw wyposażonym w bezpieczną nawierzchnię, usta-
wiono także tradycyjne zabawki jak zjeżdżalnia i piaskownica.

Koszt inwestycji to 272 tys. zł.
(pw)

XVI Wieczór Gór i Przygody
7 grudnia 2021 r. - wtorek.
Sala Kina Odeon w Koluszkach, 
ul. 3 Maja 2

Program:
16.00 - otwarcie, powitanie i 

przedstawienie przybyłych gości.

Prezentacje, opowieści i pokazy zdjęć:
1 Krzysztof Grzelak ,,W krainie kadzidła – z wizytą w Omanie”
2. Daria Kołaczek ,,Ku wschodowi słońca czyli ,,retro” o Japonii”
3. Agnieszka Paź – Kerner ,,Nepal – z widokiem na Everest” 
4. Justyna i Michał Lewiakowie ,,Izrael – pieszo z namiotem przez 

pustynię”

Spotkanie będzie odbywać się w reżimie sanitarnym. 
Mile widziani są wszyscy, którzy kochają podróże, a góry nade 

wszystko! Będzie to wspaniała okazja, żeby posłuchać i zobaczyć 
ludzi mających szczęście do przygody, zdobywców najbardziej fan-
tastycznych ziemskich regionów – od magicznej Ziemi Świętej 
przez bliższe i dalsze zakątki Azji aż po najwyższe góry świata. Wie-
czór Gór to dobry sposób na zabicie nudy w ponure grudniowe po-
południe, to czas pełnych pasji opowieści wędrowców, prezentacji 
zdjęć i filmów z ich wypraw.

Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Koluszek Waldemara 
Chałata

Zaprasza Paweł Lewiak i studenci AWD


