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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

3.12  
ul. Żwirki 2

4.12  
ul. Głowackiego 20

5.12  
ul. Korczaka 5

6.12  
ul. Sikorskiego 6A

7.12  
ul. 3 Maja 8

8.12  
ul. 3 Maja 19G

9.12  
ul. Brzezińska 54
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Wykaz dróg do przebudowy  

Zapadła decyzja o tym, jakie drogi wybudowane zostaną w ra-
mach bieżącego utrzymania dróg na lata 2022-2023. Przetarg na wy-
bór firmy zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach. Ostateczna 
decyzja o tym, które drogi i w jakim czasie będą budowane, zostanie 
podjęta po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Poniżej 
przedstawiamy wykaz dróg:

- Koluszki: ul. Sosnowa i drogi wewnętrzne przy blokach  
w os. Głowackiego

- Żakowice: ul. Wycieczkowa
- Borowa: ul. Ogrodowa
- Kaletnik: ul. Sosnowa i ul. Leśna 
- Wierzchy: nakładka na drodze przez Wierzchy Kałużki
- Będzelin: ul. Koluszkowska, asfalt pojawi się od wiaduktu do 

ul. Głównej 
- Jeziorko: nakładka asfaltowa przez wieś
- Gałków Duży: ul. Letnia, ul. Jesienna
- Gałków Mały: ul. Wierzbowa, ul. Łąkowa, ul. Nowa, ul. Mała, 

ul. Zacisze, ul. Wspólna, ul. Zgodna, ul. Brzozowa, ul. Wojska 
Polskiego, ul. Miła, ul. Towarowa, ul. Stawowa.                    (pw)

Gmina przystępuje do spółki, która wychodzi  
z ofertą do osób bez zdolności kredytowej

W Koluszkach powstaną 
społeczne mieszkania  
z przystępnym czynszem 

Gmina Koluszki przystąpiła do spółki, dzięki której powstaną 
bloki dla osób bez zdolności kredytowej. Zielone światło dla powyż-
szej możliwości zapaliła podczas ostatniej sesji Rada Miejska w Ko-
luszkach. Mieszkania mają zostać wybudowane na bazie Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej, czyli ogólnopolskiego programu, który 
ma zastąpić nieudany rządowy program „Mieszkanie plus”.

SIM, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to swego rodza-
ju odświeżona forma TBS-ów, uzupełniona o dodatkowe możliwo-
ści finansowania ze środków rządowych. Z TBS-em (Zgierz) mieli-
śmy już do czynienia kilkanaście lat temu, kiedy to powstawał 
pierwszy z bloków w okolicy ul. Andersa w Koluszkach. Plany za-
kładały budowę aż 4 bloków, ale ostatecznie projekt zatrzymał się na 
wybudowaniu jednego budynku wielorodzinnego. Na pozostałe bra-
kowało chętnych.

Obecny pomysł na budownictwo społeczne, polega na utworze-
niu spółki, do której przystąpi kilka samorządów zainteresowanych 
wybudowaniem u siebie mieszkań czynszowych. 

Mieszkania z przystępnym czynszem, mają być alternatywą dla 
tych, którzy nie chcą się wiązać długoletnim kredytem mieszkanio-
wym, a także dla osób poszukujących stabilnego najmu mieszkania, 
po niewygórowanych cenach.

Inicjatorem projektu w który angażuje się Gmina Koluszki, jest 
Tomaszów Maz., do którego dołączyło 8 gmin z okolicznych tere-
nów, w tym nasz samorząd. Łącznie spółka ma wybudować 1000 lo-
kali. W Gminie Koluszki ma powstać 50 mieszkań, ale już dla przy-
kładu w Tomaszowie Mazowieckim aż 540. 

Mocną stroną projektu mieszkaniowego ma być dofinansowanie 
spółki z budżetu państwa. Każda z gmin wchodzących w skład spół-
ki ma otrzymać po 3 ml zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Miesz-
kalnictwa. Dodatkowo spółkę ma zasilić bezzwrotne dofinansowa-
nie na budowę mieszkań z Funduszu Dopłat dla SIM w wysokości 
30 proc. poniesionych kosztów inwestycyjnych. Resztę środków 
niezbędnych do budowy mieszkań, spółka ma pozyskać z preferen-
cyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 
oraz ze środków pozyskanych od najemców.   

Koszty najemców
Mieszkania będzie można tylko wynajmować od spółki, lub też 

użytkować je z możliwością dojścia do własności. Prawo własności 
będzie można uzyskać dopiero po 15 latach użytkowania, ale by je 
nabyć, już na początku umowy trzeba będzie wnieść wkład własny, 
który obecnie szacuje się na poziomie 15-20 proc. wartości mieszka-
nia. Ostateczną wysokość określi jednak dopiero stworzony regula-
min. Regulamin określi również wysokość czynszów, ale mają one 
być ustalane w takiej wysokości, aby pokryć koszty eksploatacji i re-
montów budynków oraz spłatę zobowiązań związanych z budową. 
Czynsz nie będzie jednak mógł wynieść więcej niż 4 proc. wartości 
odtworzeniowej (aktualnie dla woj. łódzkiego to 13,05 zł/m2). 

Teren pod budownictwo 
Jako teren pod inwestycję gmina wskazała działki przy ul. War-

szawskiej, w miejscu gdzie samorząd wybudował kilka lat temu nowy 
blok komunalny. Gmina dysponuje tam terenem pod jeszcze dwa blo-
ki. Wskazane przez gminę działki muszą jeszcze zostać zatwierdzone 
przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Gmina będzie także sondowała 
możliwość wprowadzenia do spółki gruntów, którymi dysponuje 
skarb państwa. W naszym przypadku są to np. tereny PKP.    

(pw)   

Kolejny odcinek wodociągu w Borowej
W Borowej sieć wodociągowa powiększy się o kolejne 2 km. 

Gmina pozyskała właśnie na powyższy cel środki z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Na budowę gmina przeznaczy 450 tys. 
zł. To kolejny etap uzbrajania działek w Borowej z przeznaczeniem 
pod budownictwo mieszkaniowe.                                                  (pw)  
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Podatek od nieruchomości  
wzrośnie minimalnie 

O kilka złotych miesięcznie wzrośnie podatek od nieruchomo-
ści dla przeciętnego gospodarstwa domowego w naszej gminie. 
Tego rodzaju decyzję potwierdziła stosowną uchwałą Rada Miejska 
w Koluszkach. Nowa regulacja podatkowa nie została przyjęta jed-
nomyślnie (13 radnych było za, 5 przeciw, 3 się wstrzymało), jednak 
zdaniem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koluszkach drobna 
korekta jest konieczna, w związku z postępującą inflacją oraz wzro-
stem wynagrodzeń. 

- Ja też jestem przeciw wzrostom cen za prąd i gaz, też nie ak-
ceptuję tego, że za zakupy w sklepie muszę zapłacić o 10-20 proc. 
więcej. Temu wszystkiemu też się sprzeciwiam. Ale jestem zdania, 
że podatki powinniśmy podnosić minimalnie, ale w miarę systema-
tycznie. I taki pogląd utrzymuję od 10 lat. Myślę, że to zła polityka, 
gdy duże podwyżki dokonują się skokowo co 4-5 lat - stwierdził 
Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. 

Przypomnijmy, że ostatnia regulacja podatkowa w kwestii po-
datków od nieruchomości miała miejsce 2 lata temu. Roczną prze-
rwę od zmian podatkowych wymusiła szczególna sytuacja na rynku, 
związana z okresem pandemicznym. Zgodnie z przegłosowaną 
uchwałą, w 2022 r. podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie o 
3 gr od 1 m2 (z 0,70 zł do 0,73 zł), o tyle samo podniesiony zostanie 
podatek od gruntu na którym mieszkamy (z 0,27 zł do 0,30 zł). W 
przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej podatek wzrośnie o 1 zł (z 19,00 zł do 20,00 zł za 1 m2), 
a od gruntów pod działalność o 4 gr (z 0,80 zł do 0,84 zł). 

Warto dodać, że wprowadzone przez gminę stawki mocno od-
biegają na naszą korzyść, od górnej granicy jaką zezwala Minister-
stwo Finansów. Dla przykładu podatek od budynków mieszkalnych 
mamy na poziomie 0,73 zł, a zgodnie z przepisami moglibyśmy 
podnieść nawet do 0,89 zł; stawka podatku od budynków pod dzia-
łalność to 20 zł, a górna granica do której moglibyśmy podnieść po-
datek to aż 25,74 zł. Analogicznie w przypadku gruntów pod miesz-
kania gminna stawka podatku to 0,30 zł, a maksymalna możliwa to 
aż 0,54 zł; w przypadku gruntów pod działalność gminna stawka to 
0,84 zł, a górny ministerialny pułap to 1,03 zł.                            (pw)

Miasto 
Brzeziny
2021 r.

Gmina 
Nowosolna 

2021 r.

Gmina 
Andrespol 

2021 r. 

Gmina 
Tuszyn  
2021 r.

Gmina 
Budziszewice 

2021 r.

Łódź  
2021 r.

Konstantynów 
Łódzki  
2021 r. 

Aleksandrów 
Łódzki  
2021 r.

Gmina Koluszki  
rok 2021 i 2022

Podatek  
od budynków 
mieszkalnych 

0,74 0,56 0,56 0,70 0,60 0,85 0,81 0,73 (rok 2021 – 0,70) 
Rok 2022 – 0,73

Podatek od 
budynku pod 

działalność gosp. 
19,00 19,60 20,00 23,90 19,50 24,84 23,90 22,50 (rok 2021 – 19,00) 

Rok 2022 – 20,00

Podatek od 
gruntów pod 

działalnośc gosp.  
0,93 0,84 0,77 0,95 0,76 0,99 0,95 0,89 (rok 2021 – 0,80) 

Rok 2022 – 0,84

Podatek od 
gruntów pod 
mieszkania 

0,44 0,27 0,30 0,40 0,27 0,52 0,50 0,38 (rok 2021 – 0,27) 
Rok 2022 – 0,30

Parking dla porzuconych  
samochodów

Czy to możliwe by w cen-
trum miasta istniał parking dla 
wraków samochodów? Niestety 
wszystko wskazuje na to, że z 
tego rodzaju sytuacją mamy do 
czynienia na publicznym parkin-
gu przy dworcu PKP w Kolusz-
kach. Od strony ul. 3 Maja nali-
czyć można kilka porzuconych 
samochodów, które swoją świetność mają wyraźnie za sobą. Samo-
chody są wyposażone w tablice rejestracyjne.

- W sytuacji gdy coraz więcej ludzi jeździ pociągami, a o miejsca 
parkingowe trwa prawdziwa bitwa, to niedopuszczalne. Auta stoją 
tam już od roku co najmniej i ewidentnie ich stan techniczny wskazu-
je na to, że same nie będą w stanie stamtąd odjechać. Bardzo prosimy 
o nagłośnienie tematu, żeby ludzie, którzy zrobili sobie tam darmowy 
parking, usunęli te pojazdy - pisze w liście do redakcji pani Paulina.

(pw)

Panu Arturowi Czopik
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty
składają Burmistrz Koluszek  

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach 

Boisko w Nowym Redzeniu 
Powstała dokumentacja projektowa boiska w Redzeniu No-

wym. Wyglądem i parametrami boisko odpowiada dokładnie obiek-
towi sportowemu jaki istnieje przy świetlicy sołeckiej w Felicjano-
wie. W ostatnich tygodniach odbyło się spotkanie burmistrza z 
sołtysem, w trakcie którego ustalono, że na powyższe zadanie samo-
rząd będzie starał się pozyskać środki zewnętrzne, tak by obiekt 
mógł powstać do końca 2023 r. Dokumentacja projektowa została 
wykonana we współpracy gminy i sołectwa, przy wykorzystaniu 
środków z funduszu sołeckiego. Boisko ma powstać za placem za-
baw.

(pw)     
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Kanalizacja w Regnach
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi pracuje nad projektem 

przebudowy drogi z Regien do Budziszewic. Zgodnie z planami, 
wzdłuż trasy ma powstać ścieżka rowerowa, a w Budziszewicach 
ma pojawić się rondo. W inwestycję postanowiła włączyć się rów-
nież Gmina Koluszki, zlecając temu samemu projektantowi stwo-
rzenie projektu kanalizacji sanitarnej w Regnach. Kanalizacja po-
wstałaby równolegle z przebudową drogi. Inwestycja będzie 
zapewne realizowana dopiero po zakończeniu budowy wiaduktu w 
Koluszkach. 

(pw)      

Przebudowa strony  
internetowej gminy

Z początkiem przyszłego roku pojawi się nowa strona interneto-
wa gminy. Dotychczasowy adres www.koluszki.pl pozostanie bez 
zmian, ale całkowitej przebudowie ulegnie szata graficzna. W celu 
ujednolicenia wyglądu, w identyczny sposób przeprojektowane zo-
staną strony internetowe pozostałych jednostek podlegających gmi-
nie. Nowa strona zostanie zsynchronizowana z Facebookiem. Aktu-
alności zamieszczane na stronie będą zatem wyświetlane również na 
portalu społecznościowym. 

(pw)   

Czy można uniknąć zarażenia  
koronawirusem?

Pod taki hasłem odbywają się zajęcia profilaktyczne prowadzo-
ne w klasach I-II w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach. 

Uczniowie poznają na nich objawy groźnej choroby COVID 19. 
Wiedzą, że nie można bagatelizować takich objawów jak gorączka, ka-
szel, zanik smaku i węchu, ogólne osłabienie. Potrafią udzielić poucza-
nia osobom, które nie zachowują koniecznego reżimu sanitarnego.

Po zajęciach uczniowie zwracają większą uwagę na częstotli-
wość i prawidłowy sposób mycia dłoni. Wiedzą, że główną drogą 
przenoszenia niebezpiecznego wirusa jest kichanie, kaszel, dotyka-
nie brudnych powierzchni, przedmiotów, wspólne gryzienie np. 
jabłka, kanapki.  Każdy uczeń powinien zawsze mieć i używać chu-
steczek higienicznych.

Do najważniejszych działań profilaktycznych należą sposoby 
ochrony przed koronawirusem. Uczniowie na pierwszym miejscu 
wymienili szczepienia. Wielu z nich z dumą mówiło, że cała rodzina 
przyjęła szczepionkę. Inni obiecali zachęcić do tego rodziców, 
dziadków. 

Dzieci noszą maseczki ochronne, myją i dezynfekują ręce, za-
chowują bezpieczną odległość, wietrzą sale w czasie przerw śród-
lekcyjnych. Unikają podawania dłoni na powitanie. Wiele radości 
sprawiło im ćwiczenie powitania poprzez dotykanie łokciem oraz 
tzw. ,,żółwik”. W celu utrwalenia przekazywanych treści, uczniowie 
wykonali ilustracje związane z ochroną dróg oddechowych i prawi-
dłową higieną rąk.

Wszyscy otrzymali chusteczki higieniczne, które powinny być 
w codziennym wyposażeniu plecaka. Sponsorem chusteczek jest fir-
ma ,,Jastrzębowski” z Koluszek.

Zajęcia przygotowała i prowadziła Jolanta Dąbrowska.

Jak zachowywać się kiedy  
atakuje nas pies?

Czasami dochodzi do ataku psa niezależnie od tego jak bardzo 
lubimy zwierzęta a jedyne co możemy zrobić to zminimalizować ob-
rażenia i ocalić swoje zdrowie. 

Czego nie robić aby nie rozdrażnić psa?
- Nie uciekaj! Pies traktuje uciekającą osobę jak potencjalną ofiarę i 

nawet jeśli nie „planował” ataku, Twoje zachowanie może go do 
niego sprowokować.

- Nie odwracaj się plecami! Stojąc tyłem nie widzisz jak zachowuje 
się pies oraz narażasz się na to, że zaatakuje Cię on od strony ple-
ców i powali na ziemię;

- Nie szarp się! Szarpiąc się pogłębisz ewentualne obrażenia, dodat-
kowo pobudzasz psa.

Jak się zachować?
Stań nieruchomo. Jeśli to możliwe zasłoń się jakimś przedmiotem 

od psa na przykład plecakiem, kurtką nawiniętą na przedramieniu. Je-
żeli jesteś w miejscu, gdzie w okolicy mogą znajdować się ludzie, wo-
łaj o pomoc. Postaraj się odwrócić uwagę psa na chwilę na przykład za 
pomocą intensywnych dźwięków, stukania przedmiotami (klucze, bu-
telki). Możesz spróbować używać komend takich jak „stój, waruj”.

Jeśli już staniemy w obliczu bezpośredniego ataku i nie mamy 
możliwości podjęcia żadnych działań natychmiast przybierzmy „po-
zycję żółwia” czyli: spleć dłonie do wewnątrz, schowaj kciuki do 
środka, załóż ręce na kark i zasłoń nimi uszy, uklęknij, przyciągnij 
głowę do kolan. 

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Sukcesy 7-latki w tańcu  
nowoczesnym i akrobatycznym

Choć ma dopiero 7 lat, Malwina Naporska uczennica Szkoły 
Podstawowej w Różyca może pochwalić się sporymi osiągnięciami 
w tańcu nowoczesnym oraz akrobatycznym. Na co dzień Malwinka 
uczęszcza na dodatkowe zajęcia taneczne oraz zajęcia aerial hoop 
(taniec na cyrkowym kole), aerial silk (taniec na podwieszanej szar-
fie), pole dance (taniec na rurze) do Studia Fame Dance w Kolusz-
kach, które prowadzi Kamila Marczuk-Włodarska.

W ostatnim tygodniu 7-latka uczestniczyła w  dwóch konkur-
sach tanecznych. 20 listopada w Ogólnopolskim Konkursie Tanecz-
nym w Rzgowie zajęła I miejsce w kategorii solo modern, do chore-
ografii instruktora i znakomitego tancerza Sebastiana Olczyka 
(uczeń szkoły baletowej w Łodzi). 

Z kolei 27 listopada kolejny puchar i II miejsce wywalczyła w 
tańcu na szarfie podczas III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca w Po-
wietrzu w Strefie Wysokich Lotów w Lublinie.  Do zawodów Mal-
winkę przygotowywała instruktorka Iga Zofia Smolec (w 2018 roku 
mistrz Polski w kat. aerial hoop)

Zdaniem mamy, Malwinka bardzo się stresowała, ale podczas 
występów zatańczyła lepiej niż na niejednej próbie. W grudniu cze-
kają ją kolejne konkursy oraz pokaz w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Koluszkach.

(wp)

Teatr w Księgarni „Skład Główny” 
W czwartek księgarnia „Skład Główny” zamieniła się w praw-

dziwy teatr. Najmłodsi wraz z rodzicami mieli okazję zobaczyć 
spektakl „Księżycowe opowieści” w wykonaniu Teatr MAŁE MI. 
Aktorzy zabrali widzów w podróż po różnych zakątkach świata, a 
wiernym ich towarzyszem był księżyc. Opowieści skłaniały do za-
dumy, a wartka akcja bawiła i animowała publiczność do wspólnej 
zabawy.

Wydarzenie to, które zrealizowaliśmy w ramach cyklu „Tabor 
literacki”. dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopo-
lem państwa, zgodnie z art. 80 ust. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych.

Zdjęcia: Obstinate photographer 
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Wysyp niebezpiecznych  
zdarzeń na drogach 

Śliskie drogi, opady śniegu i deszczu, zalegające błoto, zamarz-
nięte i zaparowane szyby, gorsza widoczność oraz zmiana organiza-
cji ruchu w gminie Koluszki powoduje, że wszyscy kierowcy jak i 
uczestnicy ruchu muszą wykazać się szczególną ostrożnością oraz 
zasadą ograniczonego zaufania. Tylko w ciągu ostatniego weekendu 
doszło do 2 poważnych wypadków drogowych, 5 kolizji i zostało 
zatrzymanych 3 nietrzeźwych rowerzystów. Policjanci apelują o 
ostrożność, większą koncentrację na drodze i przewidywanie tego 
co się na niej dzieje!

Konsekwencje zimowej pogody i zachowania kierowców na 
drodze mogą mieć tragiczne skutki. Zimowe warunki wymagają od 
wszystkich uczestników ruchu drogowego szczególnej ostrożności i 
wzmożonej koncentracji. Nie zapominajmy również o zasadzie 
ograniczonego zaufania kiedy na drogach panują śliskie nawierzch-
nie, opady, które utrudniają widoczność to wszystko przyczynia się 
do wydłużenia drogi hamowania a od kierowców wymaga więk-
szych umiejętności. Dodatkowo zmiana organizacji ruchu w gminie 
Koluszki wymaga od nas szczególnej ostrożności. Tylko w ciągu 
minionego weekendu 27 i 28 listopada 2021 roku doszło do 2 po-
ważnych w skutkach wypadków drogowych w Felicjanowie i Dłu-
giem. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitali. Doszło do 5 ko-
lizji drogowych. Policjanci zatrzymali również 3 nietrzeźwych 
rowerzystów.

Policjanci przypominają! Niezmiernie ważna jest nasza wza-
jemna odpowiedzialność, sposób wykonywania manewrów, pręd-
kość i dostosowanie jazdy do warunków panujących na drodze. Na-
leży również przygotować swój pojazd do zimy. Zmiana opon na 
zimowe, kontrola świateł oraz układu hamulcowego to podstawowe 
czynności, jakie powinni wykonać kierowcy.

Piesi powinni korzystać z wyznaczonych przejść, mieć założo-
ne elementy odblaskowe, które poprawiają ich widoczność i zwięk-
szają bezpieczeństwo nawet w terenie zabudowanym. Piesi nie po-
winni wchodzić nagle na jezdnię a szczególnie zza zaparkowanych 
pojazdów czy innych przeszkód. Poza miastem pamiętać o tym aby 
poruszać się poboczem po lewej stronie drogi!

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Zderzenie w Długiem 
26 listopada tuż przed godziną 16:00 koluszkowscy policjanci 

zostali wezwani do wypadku z udziałem 2 pojazdów w miejscowo-

ści Długie. Ze wstępnych ustaleń pozyskanych na miejscu zdarzenia 
przez funkcjonariuszy policji wynika, iż 73-letnia mieszkanka Gmi-
ny Koluszki kierująca peugeotem partner jadąc w kierunku Jeżowa 
z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, któ-
rym poruszała się prawidłowo kierująca skodą 26-letnia mieszkanka 
Gminy Ujazd. W wyniku powstałych obrażeń podczas zderzenia, 
obie kierujące zostały przewiezione do szpitali w Brzezinach i Skier-
niewicach. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod 
nadzorem prokuratury. 

(fot. OSP Koluszki)  

Wypadek w Felicjanowie
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach wy-

jaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło 27 listopada 
około godziny 22:30 w Felicjanowie. Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów na miejscu zdarzenia wynika, iż 30-letni kierujący range 
roverem (zam. Brzeziny) jechał z 3 pasażerami, gdy w pewnej 

chwili zauważył na drodze duże zadymienie. Po chwili kierujący 
poczuł uderzenie w samochód marki ford, który znajdował się 
przed nim. W wyniku uderzenia ford stoczył się na pobliski wjazd 
do posesji. Wtedy też kierujący range roverem zauważył leżącą na 
jezdni młodą kobietę. Jak się okazało była nią 18-letnia kierująca 
fordem. 18-latka została przewieziona do szpitala w Łodzi. Docho-
dzenie w tej sprawie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nad-
zorem prokuratury. 

(fot. OSP Koluszki)  

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
zatrudni osobę na stanowisko: 

GOSPODARZ DOMÓW-KONSERWATOR
 

Osoba na tym stanowisku będzie zajmowała się: utrzymaniem  
porządku na terenach zewnętrznych, pielęgnacją zieleni,  
odśnieżaniem,  usuwaniem usterek i awarii technicznych,  

pracami remontowo-budowlanymi.  
Spółdzielnia poszukuje osoby o predyspozycjach technicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie  
Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach, ul. Sikorskiego 11  

w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r w godzinach pracy administracji
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Polsko - włoski projekt Szkolnego  
Klubu Europejskiego „Euromłodziaki”  
z Różycy

Z końcem  października członkowie Szkolnego Klubu Europej-
skiego EURMŁODZIAKI ze Szkoły Podstawowej w Różycy rozpo-
częli współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami - Istituto Comprensi-

vo „Galileo Nicolini” di Capranica z Włoch i  Szkołą Podstawową nr 
17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej - w ramach programu 
eTwinning. U podstaw  projektu EURMŁODZIAKÓW, zatytułowa-
nego GREAT JOB (Świetna praca – planuj swoją przyszłość z gło-
wą) leży chęć zgłębienia ważnej dla młodzieży dziedziny, jaką jest 
doradztwo zawodowe. Pod okiem nauczyciela zawodoznawstwa – 
pani dyrektor Anety Mrówki, która będzie wspierać koordynatorów 
– p. Annikę Niburską i Jolantę Piasecką -  merytorycznie - nastolat-

kowie przyjrzą się różnym zawodom, poznają również uzdolnienia i 
predyspozycje, jakie powinno się posiadać, aby daną pracę wykony-
wać. Ponadto w trakcie zajęć z języka polskiego dowiedzą się jak 
prawidłowo skonstruować CV i list motywacyjny, w trakcie godzin 
wychowawczych i spotkań z pedagogiem szkolnym stworzą prezen-
tacje i filmiki, ukazujące ich wymarzone profesje, a także będą mie-
li okazję przyjrzeć się różnym  fachom „na żywo”, gdyż projekt za-
kłada spotkania z przedstawicielami różnych rzemiosł i specjalizacji. 
Uczniowie staną się zatem zarówno odkrywcami, jak i badaczami – 
będą pozyskiwać, gromadzić, selekcjonować i opracowywać infor-
macje (głównie cyfrowo) niezbędne do podjęcia w przyszłości wy-
marzonej pracy zawodowej, a wcześniej ukierunkowania się na 
dalszą naukę w szkole średniej i być może nawet wybór studiów. Po-
nieważ projekt ma wymiar międzynarodowy, uczniowie z Różycy 
poznają rówieśników ze szkoły we Włoszech, a także połączą siły z  
młodymi rodakami z Rudy Śląskiej, przełamując tym nieco opór ko-
munikacyjny. Młodzież zyska zatem nowy powód do uczenia się an-
gielskiego i rozwijania umiejętności pracy zespołowej. 

Na zakończenie warto dodać, że udział w programie eTwin-
ning wspomaga doskonalenie kompetencji kluczowych, czyli 
umiejętności ponadpodstawowych niezbędnych do tego, aby każ-
dy młody człowiek miał poczucie samorealizacji, sukcesu, był 
osobą aktywną, potrafiącą współpracować z innymi i działać sku-
tecznie, pracując czy to indywidualnie, czy też w grupie, dokonu-
jąc wyborów i podejmując słuszne decyzje. Taki obraz nastolatka 
to wzorcowy model absolwenta zgodnie z misją i wizją Szkoły 
Podstawowej w Różycy.

„Bicie rekordu w czytaniu  
na przerwie” w SP w Różycy

28 października Szkoła Podstawowa w Różycy  przystąpiła do 
akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. 
Działanie to  zrealizowano w ramach Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta 
dzieciom. Koordynatorki przedsięwzięcia – p. Annika Niburska i p. 
Jolanta Piasecka są niezwykle wdzięczne i usatysfakcjonowane, że 
w tym trudnym czasie, mimo niesprzyjających okoliczności pande-
micznych, ale zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi, udało 
się społeczności szkolnej  być częścią tak wielkiego i pomysłowego 
wydarzenia czytelniczego. 

A jak wyglądało czytanie w SP w Różycy? W tym  dniu na prze-
rwy międzylekcyjne każdy zabierał ze sobą książkę, którą wcześniej 
wypożyczył w bibliotece szkolnej lub przyniósł z domu, a potem 
siadał wygodnie gdzie mógł, w sali lekcyjnej bądź na korytarzu, w 
głównym holu szkoły lub na sali gimnastycznej i przez całą przerwę 
czytał wybraną przez siebie lekturę. Niektórym uczniom wycho-

wawcy zorganizowali tzw. „strefy czytania”, gdzie słuchali książek 
czytanych przez swoich nauczycieli oraz koleżanki ze Szkolnego 
Klubu Europejskiego. Czytanie powinno się bowiem kojarzyć  z 
przyjemną i atrakcyjną formą spędzania czasu i być alternatywą dla 
wszechobecnego komputera i smartfona.  W akcji wzięli udział 
uczniowie obecni w tym dniu w szkole ( 231 osób ) oraz nauczycie-
le (18 osób). 

Celem działania była  promocja czytelnictwa, oraz zwrócenie 
uwagi na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu w szkole 
oraz zachęcenie wszystkich do sięgania po książkę w każdej sytuacji 
i każdym miejscu. Organizatorki pragną podziękować wszystkim 
uczestnikom za rzetelność i prawdziwe zaangażowanie w tę piękną 
międzynarodową kampanię czytelniczą, która  w Szkole Podstawo-
wej w Różycy zakończyła się sukcesem. Pod tym linkiem można zo-
baczyć pełną fotorelację z wydarzenia: https://www.youtube.com/
watch?v=M1PP5ZOLcFY
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Wystawa prac Koła Malarskiego w MOK

Czas na „Kondensację” 
sztuki 

We wtorek, 30 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Ko-
luszkach otwarta została wystawa prac, których autorami są uczest-
nicy Koła Malarskiego prowadzonego przez Mateusza Jaśkiewicza. 
Wystawę obrazów zatytułowano „Kondensacja”. Mimo, iż autorami 
prac objętych wystawą są malarze-amatorzy i pasjonaci- budzą po-
dziw i zainteresowanie. Artyści pokazują to, co nas otacza: zarówno 
twarze, jak martwą naturę, pejzaże oraz przyrodę. Niektóre prace  
zdradzają wyraźny wpływ sztuki Władysława Strzemińskiego i Ka-
tarzyny Kobro- światowej sławy artystów- przedwojennych miesz-
kańców Koluszek. Na uwagę zasługuje też „Pomarańczka”- jest to 
kopia znanego dzieła Aleksandra Gierymskiego, którą wykonał in-
struktor Koła Malarskiego, Mateusz Jaśkiewicz. Zachwyt budzą też 
sportretowane kwiaty, owoce czy pejzaże. 

Autorzy prac objętych wystawą „Kondensacja”:
Beata Mąkiewicz
Ewa Pietrzyk
Malgorzata Jaśkiewicz 
Danuta Pecyna
Aneta Galant
Katarzyna Wochna
Julia Stasio
Jolanta Bakalarska
Anna Dziewulska
Iwona Ciechowicz
Anna Gierach
Natalia Janowska
Jagoda Tyburc
Maria Ciechowicz
Marzena Sztuka 
Aleksandra Krasuska
Mateusz Jaśkiewicz 

Zachęcamy Państwa do obejrzenia prac.
WYSTAWA JEST DOSTĘPNA DLA ZWIEDZAJĄCYCH od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 , a dodatkowo tak-
że od środy do niedzieli w godzinach pracy kina Odeon 3D ( tj. śr., 
czw., pt.:17:00-20:00; sob., ndz.: )
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Jubileusze małżeńskie w USC
W czwartek, 18 listopada 2021 roku  w Urzędzie  Miejskim w 

Koluszkach odbyła się  kolejna uroczystość wręczenia medali „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom świętującym  „Złote Gody”  
. Półwiecze swojego ślubu świętowali: Leokadia i Ignacy Kraw-
czyk, Teresa i Edward Bielas, Helena i Kazimierz Kompa, Halina i 
Kazimierz Supera, Wanda i Antoni Hermaniuk, Antonina Gławnic-
ka-Broniarz i Kazimierz Broniarz, Urszula i Stefan Kompa, Barbara 
i Wiesław Winciorek. 

W Uroczystości, którą poprowadziła Małgorzata Jagiełło, kie-
rownik USC w Koluszkach, wziął udział Burmistrz Koluszek, Wal-
demar Chałat, przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach, Anna 
Szostak, przewodniczący Rady Powiatu łódzkiego-wschodniego, 
Sławomir Sokołowski i oczywiście najbliżsi Jubilatów. Spotkanie 
umilił koncert w wykonaniu zespołu ludowego „Złota Jesień”.  

Zk
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PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Asystent Kierownika  
Działu Wykonawstwa Konstrukcji

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek  

Wydział Mechaniczny bądź Budownictwo
• znajomość rysunku technicznego
• znajomość programów: ZWCAD, AutoCAD lub pokrewnych
• znajomość pakietu Office
• prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej  

pozycji na rynku
• możliwości rozwoju zawodowego
• atrakcyjne  wynagrodzenie/wynagrodzenie adekwatne  

do posiadanej wiedzy i umiejętności

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  
na adres e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl lub składanie osobiście:

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. ul. Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki
Informujemy, że w dalszym procesie rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

W kierowanych aplikacjach prosimy zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  
osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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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

Mama z córką wysoko  
w I Łódzkim Biegu Górskim!

Na terenie lasu Modrzew w Łodzi, odbył się pierwszy z pięciu 
cyklów łódzkich biegów górskich. W zawodach uczestniczyły 
dwie reprezentantki LKS Koluszki: Marta Siemińska z córką Ad-
rianną.

Na krótszym 6,6 km dystan-
sie z przewyższeniem 140 m., 
wystartowała Ada, zajmując w 
klasyfikacji generalnej kobiet 
piąte miejsce, w juniorkach 
-czwarte. Nasza zawodniczka 
pierwsze 2,5 kilometry pobie-
gła rewelacyjne, mając ponad 
minutę przewagi nad pozosta-
łymi rywalkami, niestety na 
dalszą część trasy zabrakło już 
siły, szczególnie na podbiegach 
pod górę. 

Pomimo dużego zmęcze-
nia, bieg ukończyła z dobrym 
czasem 32:02,64 m. do brązo-
wego medalu zabrakło niespeł-
na 1,30 minuty.

Jest nadzieja, że nabierze 
doświadczenia i w następnym 
biegu (jeśli wystartuje)  nie bę-
dzie płacić „już” frycowego, 
który jak sama przyznała sporo 
kosztuje.  

W biegu na 10,5 km z przewyższeniem 220 m mama Ady, Mar-
ta spisała się znakomicie zajmując w klasyfikacji generalnej pań z 
czasem 1:06,42 wysokie piętnaste miejsce. 

Pierwszy sukces następców  
Feliksa Bińkowskiego

Po długiej przerwie LKS Gałkówek wraca na pomosty i znów 
staje na podium! Niestety już bez trenera Feliksa Bińkowskiego, ale 
z nowymi trenerami rodzeństwem Kołosowskich!

W niedzielę 28 listopada 
2021 r. w Radomsku wystartowa-
ła nasza zawodniczka Paulina 
Wysokińska z udanym debiutem 
w Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego do lat 17. Dzięki cięż-
kiej pracy Paulina zajęła 3 miej-
sce w kat. 64 kg i 4 miejsce w 
punktacji sinclera.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów! Po nowym roku 
wracamy silniejsi!
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Mikołajki z Morsami z Lisowic
Zapraszamy wszystkich miłośników zimowych kąpieli w nie-

dzielę 5 grudnia na Wielkie Mikołajkowe Morsowanie, start godz. 
10.00. 

W programie:
 • Święty Mikołaj będzie osobiście zbierał listy od dzieci - jedy-
na taka okazja.

 • Bieg Gołego Mikołaja ok 1 km
 • Wspólna Rozgrzewka 
 • Wielkie Plum
 • Ognisko, kiełbaski, słodkości, herbata, muzyka, śpiewy, pier-
niczki i lizaki dla dzieci

Prosimy o zabranie Czapek św. Mikołaja.

Będziemy również zbierali datki dla małego Leonka chorego na 
SMA- czyli rdzeniowy zanik mięśni, który charakteryzuje stopnio-
wy zanik mięśni. Lek kosztuje 9 i pół miliona złotych i trzeba go po-
dać zanim Leonek osiągnie wagę ok 12 kg- czyli jest to wyścig z 
czasem. Gorąco liczymy na WAS Drogie Morsy-liczy się KAŻDA 
ZŁOTÓWKA można również wpłacać poprzez SIEPOMAGA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Morsy z Lisowic

Nietrzeźwi rowerzyści 
Rowerzyści nadal lekceważą liczne apele policji wyruszając w 

podróż jednośladem po spożyciu alkoholu. Policjanci koluszkow-
skiej drogówki w ramach wczorajszych działań ,,niechronieni”, już 
do południa wyeliminowali z ruchu drogowego dwóch nietrzeźwych 
rowerzystów.

24 listopada 2021 roku policjanci ruchu drogowego z Komendy 
Powiatowej Policji w Koluszkach, podczas pełnienia służby na terenie 
gminy Nowosolna, tylko do południa wyeliminowali z ruchu dwóch 
nietrzeźwych rowerzystów. Byli to mężczyźni w wieku 49 i 58 lat. Je-
den z nich miał blisko promil a drugi prawie 2 promile alkoholu w or-
ganizmie. Obaj zostali ukarani mandatami w wysokości 500  złotych. 
Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości grozi kara aresztu albo 
grzywny. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

PRZYPOMINAMY!
Alkohol zmniejsza szybkość reakcji, powoduje problemy z 

ostrością widzenia i oceną odległości od potencjalnej przeszkody. 
Nietrzeźwy kierujący przecenia własne umiejętności i błędnie oce-
nia sytuację na drodze. W ten sposób stwarza ogromne zagrożenie 
dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

(sierż sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki) 

Nigdy nie ignoruj  
znalezionego niewybuchu!

Policjanci zostali wezwani do jednej z miejscowości na terenie 
gminy Koluszki, gdzie znajdował się niewybuch. Jak ustalili mun-
durowi był to niebezpieczny pocisk artyleryjski przeciwlotniczy z 
okresu II Wojny Światowej. Policjanci przez kilka godzin zabezpie-

czali teren znaleziska aż do 
momentu przekazania go sa-
perom.

25 listopada 2021 roku 
około godziny 12:40 poli-
cjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Koluszkach 
otrzymali zgłoszenie, z któ-
rego wynikało, że na terenie 

jednej z posesji znajduje się przedmiot przypominający pocisk. 
Na miejsce natychmiast został skierowany policyjny patrol oraz 
grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Przeszkoleni w 

tym zakresie mundurowi określili, iż jest to pocisk artyleryjski 
przeciwlotniczy z okresu II Wojny Światowej. Do czasu przyjaz-
du saperów policjanci zabezpieczali przez kilka godzin miejsce 
znaleziska i wykonywali niezbędne czynności. Postępowanie w 
tej sprawie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nadzorem 
prokuratury.

Policjanci apelują!
W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast po-

wiadomić policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy 
pocisku grozi jego detonacją. W wyniku czego może dojść do 
uszkodzenia ciała a nawet śmierci osoby przebywającej w jego 
pobliżu! Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadomią spe-
cjalistyczny patrol saperski, który w bezpiecznym miejscu zdeto-
nuje pocisk a do momentu jego przybycia mundurowi zabezpie-
czą znalezisko.

Zgodnie z artykułem  263 § 2 kodeksu karnego posiadanie bro-
ni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest 
karą do 8 lat pozbawienia wolności!

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki) 
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Turniej w grę  
Mariposas w SP2

29 października biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 wspólnie z 
wydawnictwem Albi zorganizowała  turniej w grę planszową Mari-
posas. Przez cały ostatni tydzień października zgłoszeni zawodnicy 
poznawali zasady gry oraz trenowali swe umiejętności.

„Mariposas” to przepięknie wydana przez Albi rodzinna gra 
planszowa o corocznej podróży motyli Monarchów z Meksyku do 
Kanady. W trakcie rozgrywki zadaniem graczy jest odbycie, inspiro-
wanej prawdziwą migracją motyli, podróży przez trzy pory roku. 
Gracze muszą poruszać się swoimi pionkami-motylami po kolej-
nych polach, zdobywać pożywienie i mnożyć te piękne owady. Każ-
da pora roku kończy się podliczeniem punktów. Gracz z największą 
liczbą punktów zwycięstwa na koniec jesieni wygrywa grę. 

W turnieju wzięło udział 22 uczniów z klas 4, 5 oraz 7, a roz-
grywki trwały ponad 5 godzin. Po wielu emocjonujących chwilach 
udało się wyłonić zwycięzców. Oto oni:

I miejsce: Hanna Wojdera, kl. 5b
II miejsce: Mateusz Witkowski, kl. 7b
III miejsce: Tymon Kościelecki, kl 4c
Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, które zostały ufun-

dowane przez wydawnictwo Albi. Były to oczywiście gry planszo-
we: Mariposas, Telepatia oraz Party Time.

Turniej został zor-
ganizowany w ramach 
działalności przy bi-
bliotece Szkolnego 
Klubu Gier Planszo-
wych. Nowoczesne gry 
planszowe stają się 
obecnie atrakcyjną al-
ternatywą dla telefonu 
czy komputera.  Umoż-
liwiają  uczniom odre-
agowanie szkolnych stresów, zapewniając dobrą zabawę. Równo-
cześnie rozwijają wyobraźnię, koncentrację i samodzielność, uczą 
planowania oraz podejmowania decyzji. Granie w planszówki roz-
wija sferę emocjonalną, ponieważ dzieci uczą się przeżywania za-
równo swoich sukcesów, jak i porażek, zdrowej rywalizacji i moty-
wacji do działania. Gry rozwijają umiejętności społeczne oraz 
interpersonalne, a także logiczne myślenie. Można by długo wymie-
niać zalety grania w gry planszowe, dlatego nasza biblioteka pro-
paguje tę formę spędzania czasu. 

Nauczyciele bibliotekarze

Sylwester Zimoń najlepszy  
na Turnieju Tenisa Stołowego  
z okazji 40-lecia klubu

W ramach obchodów 40-lecia klubu, LKS Koluszki przeprowa-
dził w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Długiem, turniej 
tenisa stołowego. Zawody przebiegały w miłej i sportowej atmosfe-
rze, wystąpiło 22 zawodników m.in.: z Brójec, Łodzi, Mikołajowa, 
Brzezin, Gałkowa Dużego, Żakowic, Będzelina i Koluszek.

W poszczególnych kategoriach zwyciężali: 
Kobiety – do lat 11 Anna Siemińska Koluszki 
12-19 lat Agata Pakuła LUKS Brzeziny 
20+ Agnieszka Szulc Będzelin 
Mężczyźni – do lat 11 Dawid Pliszkiewicz Łódź  
12-19 Miłosz Kotkowski Koluszki  
20-39  Sylwester Zimoń Mikołajów  
40-49  Władysław Czuj Leosin 
50-59 Bogdan Błaziński Koluszki 
60+Marek Górecki Koluszki

W trakcie turnieju uczestnicy i kibice mogli się częstować sło-
dyczami ufundowanymi przez organizatora. 

Po rozegraniu zawodów w kategoriach wiekowych i wręczeniu 
medali oraz nagród, przystąpiono do rywalizacji open. Wzięło w 
nich udział 9 zawodników, grając w trzech grupach systemem „każ-
dy z każdym”. 

Z pierwszej grupy do ścisłego finału awansował Sylwester Zi-
moń, pokonując Władysława Czuja i Krzysztofa Basińskiego. Do fi-
nału z drugiej grupy przeszedł Bogdan Błaziński wygrywając z 
Krzysztofem Agierem i Piotrem Mrozem. W trzeciej, zwycięstwo 
odniósł Antoni Tomczyk pokonując Marka Góreckiego i Marcina 
Lipińskiego. W ścisłym finale rywalizacja o miejsce przebiegała nie-
zwykle emocjonująco, zawodnicy walczyli do ostatniej piłki, w 
większości mecz był pięciosetowy. 

Wśród mężczyzn, puchar 40-lecia LKS Koluszki zdobył Sylwe-
ster Zimoń Mikołajów, II miejsce Bogdan Błaziński Koluszki, III 
Antoni Tomczyk Koluszki, IV Władysław Czuj Leosin, V Marek 
Górecki Koluszki, VI Krzysztof Agier Brójce, VII Krzysztof Basiń-
ski, VIII Piotr Mróz, IX Marcin Lipiński. W kobietach puchar otrzy-
mała Agnieszka Szulc z Będzelina. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe, czekolady i napoje izotoniczne, zawody trwały 
do godziny 22:00.
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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.

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 30.11.2021 r. do dnia 21.12.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 91/99 o pow. 339 m2, 125/10 o pow. 
770 m2, 401/59 o pow. 707 m2, 401/73 o pow. 445 m2, położonych w 
miejscowości Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki do dzierżawy 
w drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.

Burmistrz Koluszek informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopa-
da 65, 95-040 Koluszki od dnia 30.11.2021 r. do dnia 21.12.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części nieru-
chomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 335 o pow. 
42 m2, położonej w Koluszkach, w obrębie 8, stanowiącej własności 
Gminy Koluszki, przeznaczonej do dzierżawy na okres od 
01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., w trybie bezprzetargowym.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest  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 informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopa-
da 65, 95-040 Koluszki od dnia 30.11.2021 r. do dnia 12.01.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu do zbycia w drodze:

• przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomo-
ści położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej 
nr ewidencyjnym działki 1199/2 o powierzchni  145 m2;

• bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieru-
chomości położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, ozna-
czonej nr ewidencyjnym działki 518/8 o powierzchni 839 m2;

• bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieru-
chomości położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, ozna-
czonej nr ewidencyjnymi działek 379/1, 380/6 i 381/4 o łącz-
nej powierzchni 2013 m2.

 
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

KIEROWCĘ  
Kat. „B”

ZATRUDNIĘ
tel. 601-99-44-86

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Pranie dywanów i mebli tapicero-
wanych, 504-362-697
Pralki – naprawa, tel. 609-046-483
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
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 panie i panów do pracy 
jako pracownik serwisu sprzątające-
go. Praca w Koluszkach dwuzmiano-
wa na pełen etat,  tel: 504-070-979
Zatrudnię  pracownika biurowego 
do kancelarii prawnej, 607-564-706
Firma PPH REWA zatrudni  
pracownika do działu logistyki. 
Wymagany język angielski. tel.:  
44 714 37 03, email: info@pph-rewa.pl
Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616
Zatrudnię pracownika – skład 
pojazdów wojskowych,  
ul. Partyzantów 32f, Koluszki,  
tel. 602-579-706
Zatrudnię pracownika fizycznego, 
tel. 602-579-706
Zatrudnię pracownika do biura, 
511-568-500 
Zatrudnię przedstawiciela  
handlowego, 511-568-500 
Zatrudnimy elektromonterów  
i pomocników elektromontera,  
tel.  42 214-07-00

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie 50 m2  
w Koluszkach, 609-781-476
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 dom 130 m2 z działką 
1500 m2, Budziszewice, 515-947-149

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia parter domu  
w Koluszkach, 60 m2, 2 pokoje  
z kuchnią, niezależne wejście,  
tel. 601-285-627
Do wynajęcia eleganckie mieszka-
nie w nowym budynku 43 m2,  
tel. 603-917-433
Do wynajęcia nowy garaż na 
osiedlu Andersa, tel. 603-182-323 
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 budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Hodowla Owczarka Niemieckiego 
– szczenięta, tel. 660-854-640
Tkaniny w belkach – bawełna, 
poliester, wiskoza. Ilość ok. 1500 m. 
Cena 1zł/m, 570-993-555
Choinki w donicach i cięte. Kwia-
ciarnia Ogród i Dom, Koluszki,  
ul. Przejazd 8, tel. 44 714-49-45
Najsmaczniejsze jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Sprzedam Polonez-sanitarka, zareje- 
strowany, 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 do zakładu krawieckiego 
lub chałupniczo szwaczki,  
tel. 698-628-352

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

Zatrudnię kierowcę C+E kraj weekendy wolne, 667-583-078
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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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo
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Piątek  
3.12

15:00 WILK, LEW i JA / familijny /
17:00 DZIEWCZYNY Z DUBAJU®
19:45 DZIEWCZYNY Z DUBAJU®

Sobota  
4.12

15:00 WILK, LEW i JA / familijny /
17:00 DZIEWCZYNY Z DUBAJU®
19:45 DZIEWCZYNY Z DUBAJU®

Niedziela  
5.12

15:00 WILK, LEW i JA / familijny /
17:00 DZIEWCZYNY Z DUBAJU®
19:45 DZIEWCZYNY Z DUBAJU®

Środa  
8.12

17:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO
19:00 DZIEWCZYNY Z DUBAJU®

Czwartek  
9.12

17:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO
19:00 DZIEWCZYNY Z DUBAJU®

NASZE MAGICZNE ENCANTO
USA / Animowany / Przygodowy / 2021 / 110 min.

2D Dubbing

„Nasze magiczne Encanto” 
opowiada historię niezwykłej ro-
dziny Madrigal. Ich pełen magii 
dom znajduje się w tętniącym ży-
ciem mieście - w cudownym i 
urokliwym miejscu zwanym En-
canto, ukrytym w górach Kolum-
bii. Magia Encanto sprawiła, że 
każde dziecko w rodzinie posiada 
wyjątkową moc uzdrawiania, z 
wyjątkiem Mirabel. Kiedy magia 
otaczająca Encanto jest w niebez-
pieczeństwie, Mirabel odkrywa, 
że to właśnie ona może być jej 
ostatnią nadzieją.

WILK, LEW i JA / familijny /
Francja / Familijny / 2021 / 99 min.

Premiera 2D Dubbing

Alma postanawia wrócić do 
krainy swojego dzieciństwa – jest 
to otoczony pięknym lasem stary 
dom położony na malowniczej 
wyspie pośrodku jeziora w dzi-
kich ostępach Kanady. Kiedy 
była mała, wychowywała się tu 
ze swoim dziadkiem, który uczył 
ją o przyrodzie i życiu w zgodzie 
z naturą. Wkrótce dziewczyna 
natrafia na dwójkę niezwykłych 
nieznajomych – małego wilczka i 
urocze lwiątko. Pierwszy ze 
zwierzaków to szczeniak zaprzy-
jaźnionej z dziadkiem Almy wil-

czycy, a drugi to cudem uratowane z katastrofy lotniczej zwierzątko 
przeznaczone na cyrkową arenę. Stworzenia stają się nierozłączne i 
zachowują jak rodzeństwo. Alma zabiera je do domu i zostaje ich 
opiekunką, patrząc jak z każdym dniem się oswajają i coraz lepiej 
sobie radzą z otaczającym światem. Okazuje się jednak, że zwierza-
ki są poszukiwane i na trop Almy wpadają leśni strażnicy. Czy 
dziewczyna będzie mogła liczyć na pomoc swoich najbliższych? 
Czu uda się ocalić niezwykłą przyjaźń i nie dopuścić do rozłąki tro-
skliwej opiekunki i jej podopiecznych? To początek największej 
przygody ich życia!

DZIEWCZYNY Z DUBAJU®
Polska / Dramat / Biograficzny / Kryminał / 2021 / 146 min.

Premiera 2D Polska

Oparte na prawdziwych wydarzeniach „Dziewczyny z Duba-
ju®” zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą 
prawdę na temat tzw. „afery dubajskiej”, w którą zamieszane były 
zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze 
świata polityki, biznesu, czy sportu.

Ślubowanie pierwszaków w Będzelinie
W środę 27 października w Szkole Podstawowej im. Jana Brze-

chwy w Będzelinie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy 1. 
Uczniowie przygotowani przez swoją wychowawczynię p. Beatę 
Kartasińską powiedzieli, czego nauczyli się przez dwa miesiące w 
szkole.

W recytowanych wierszach przedstawili piękno swojej ojczy-
zny, obowiązki i prawa ucznia, zasady ruchu drogowego. Wykazali 
się również znajomością „Katechizmu polskiego dziecka”. Ich 
wspaniały występ, wzbogacony różnymi piosenkami, został nagro-
dzony gromkimi brawami.

W drugiej części spotkania uczniowie złożyli uroczyste ślubo-
wanie na sztandar szkoły. Zapewniali sumiennie wypełniać obo-
wiązki ucznia, dbać o dobre imię szkoły, być dobrym kolegą, swym 
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po 
ślubowaniu, Pani Dyrektor Agnieszka Ścieszko pasowała dzieci na 
uczniów klasy 1. Następnie uczniowie uroczyście powitali sztandar 
szkoły oraz otrzymali swój pierwszy dokument - legitymację.

Beata Kartasińska
wychowawczymi klasy 1



Przedłużą ścieżkę  
rowerową po torach 

Gmina przelewa pomysł na papier w temacie rozbudowy ścież-
ki rowerowej po torach kolejowych. Właśnie zaczyna się proces wy-
boru projektanta. Ścieżka ma być rozbudowywana w dwóch kierun-
kach. Pierwszy z nich zakłada przedłużenie ścieżki od Redzenia w 
kierunku Regien. Miałaby ona dojść aż do bram jednostki. Teren zo-
stał już przejęty od PKP. 

Drugi kierunek to pociągnięcie ścieżki od ul. 11 Listopada do 
ul. Warszawskiej. Tor rowerowy ciągnąłby się wzdłuż nasypu (po 
jego prawej stronie). Obecnie trwają rozmowy z PKP w sprawie po-
zyskania powyższego terenu na rzecz gminy. Co ciekawe, na tym 
odcinku, wzdłuż ścieżki rowerowej ma zostać także ułożona na-
wierzchnia tartanowa z myślą o biegach rekreacyjnych. 

Najbliższe miesiące zostaną poświęcone na stworzenie doku-
mentacji projektowej. Budowa planowana jest na 2023 r.        

(pw) 

Taras widokowy w Lisowicach 
Po drugiej stronie zalewu w Lisowicach powstał taras widoko-

wy. W miejscu tym teren nad zbiornikiem wodnym mocno się wy-
piętrza, powodując, że platforma widokowa znajduje się na wysoko-
ści aż 18 metrów nad lustrem wody. To doskonałe miejsce by z 

tarasu podziwiać panoramę rozlewiska, a przede wszystkim ruin sta-
rej kaplicy na drugim brzegu zalewu. Dla większego efektu pozosta-
łości kaplicy mają zostać podświetlone. Dodajmy, że wokół tej czę-
ści zalewu powstają także ścieżki spacerowe. Całość ma zostać 
ukończona do wiosny.       

(pw)


