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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 2022 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

29.04  
ul. Sikorskiego 6A

30.04  
ul. 3 Maja 8

1.05  
ul. 3 Maja 19G

2.05  
ul. Brzezińska 54

3.05  
ul. Przejazd 6

4.05  
ul. 11 Listopada 33

5.05  
ul. Żwirki 2
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Dwie legendy polskiej muzyki  
na jednej scenie w Lisowicach

Legendarna grupa Lady Pank oraz królowa polskiej sceny – 
Maryla Rodowicz już w ten weekend w Lisowicach.

Koncert Maryli Rodowicz, której słuchają już trzy pokolenia 
Polaków odbędzie się w ostatnim dniu kwietnia o godz. 19.00 na te-
renie kompleksu rekreacyjnego w Lisowicach. Nie ma chyba osoby, 

która nie znałaby piosenki „Małgośka” czy „Wsiąść do pociągu byle 
jakiego”. Artystka zaczynała w szarych czasach PRL-u, ale mimo jej 
życie było magiczne i od zawsze zaskakiwała publiczność oryginal-
nymi kostiumami scenicznymi.

Legendarna grupa Lady 
Pank z Janem Borysewiczem i 
Januszem Panasewiczem na 
czele zakończy wieczór 30 
kwietnia w Lisowicach. Oka-
zja do koncertowania jest 
szczególna! Zespół będzie ob-
chodził swoje 40-lecie istnie-
nia. Będzie ogromny tort uro-
dzinowy i świetna zabawa. 
Mniej niż zero”, „Kryzysowa 
narzeczona” czy „Zawsze 

tam, gdzie ty” to największe hity zespołu Lady Pank. To doskonała 
okazja, by ponownie usłyszeć ich przeboje na żywo. Jesteście goto-
wi na wyjątkowy koncert? Zapraszamy do Lisowic. 

Zespół Lady Pank uwielbia zaskakiwać swoją publiczność. 
Czym zaskoczą nas artyści w Lisowicach? O tym przekonamy się 
już 30 kwietnia o godzinie 21.00.

Warto wybrać się do Lisowic już wcześniej, gdyż koncert profe-
sjonalnych artystów poprzedzą młode talenty – finaliści przeglądu 
„Wiosna Radosna”.                                                                     (tom)

Dbajmy o nowe nasadzenia  
na Lisowicach

Trwają odbiory nasadzeń nowych drzew i krzewów, które mają 
upiększyć teren rekreacyjny w Lisowicach, a w upalne dni dać 
schronienie wypoczywającym. Zasadzono 500 krzewów i 519 
drzew. Podczas spacerów czy koncertów zwróćmy wszyscy uwagę 
by nie niszczyć świeżo posadzonych roślin. Pamiętajmy, że na stra-
ży porządku na Lisowicach stoi 27 kamer, które już kilkakrotnie po-
zwoliły zidentyfikować sprawców nieporządanych zdarzeń.

(tom)

Dzień Flagi Rzeczypospolitej  
– świętujemy razem 2 maja

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To 
jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 
roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw 
narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma rów-
nież przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodo-
wych. Wywieś zatem flagę na Dzień Flagi – Świętujmy razem 2 maja.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci  
długoletniej nauczycielki naszej szkoły 

Pani Barbary Kanieckiej
Niniejszym składamy bliskim serdeczne wyrazy współczucia. 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy  
Naszą Wspaniałą Koleżankę i słuchaczkę AWD

Barbarę Kaniecką
        
    Dyrekcja Biblioteki
    i słuchacze AWD

Serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci naszej koleżanki  

Barbary Kanieckiej
Rodzinie i bliskim składa zespół „Przygoda”

Wszystkim uczestniczącym  
w ostatnim pożegnaniu 

mojego męża Eugeniusza 
przyjaciołom, sąsiadom, koleżankom i kolegom  

z liceum, moim uczniom i znajomym składam serdeczne 
podziękowania.

Panu Rafałowi Kałuckiemu za jego wyjątkową  
empatię i profesjonalizm najserdeczniej dziękuję

    Elżbieta Siuta

Wspomnienie 
Panią Barbarę Kaniecką poznałem 40 lat temu, gdy została wy-

chowawczynią naszej klasy w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolusz-
kach. Od początku dała się poznać jako nauczyciel pełen pasji i ener-
gii. Zawsze była bardzo życzliwa uczniom. Jako wychowawczyni 
towarzyszyła nam w naszych kłopotach i problemach, była niezwy-
kle oddana, dla każdego miała czas.

Pani Barbara była też drużynową drużyny harcerskiej „Bohate-
rów spod Monte Cassino”. Spotkania harcerskie były szkołą patrio-
tyzmu, odpowiedzialności i rzetelności, ale też humoru i zabawy.

Gdy po latach organizowaliśmy spotkania klasowe wychowaw-
czyni zawsze przyjmowała nasze zaproszenia, bawiła się razem z 
nami tryskając humorem, pogodą ducha i optymizmem.

Pani Barbara Kaniecka była niezwykle zaangażowana w sprawy 
społeczne. Była szczególnie wrażliwa na nierówności i niesprawie-
dliwość społeczną. Spędziliśmy wiele godzin na rozmowach o pro-
blemach oświaty, o problemach naszej gminy, o możliwościach ak-
tywowania seniorów, o polityce, kulturze i po prostu o życiu. Zawsze 
była pełna taktu, kultury i serdeczności. Miałem też możliwość prze-
czytać Jej pracę magisterską, która opisywała życie … biedronek. 

Była szefową klubu „Piwnica” i zespołu seniora „Piwnica”, któ-
ry później zmienił nazwę na „Przygoda”. Zespół  występował na 
wielu uroczystościach gminnych w parku czy też na scenie Miej-
skiego Ośrodka Kultury. Zawsze towarzyszył i uświetniał uroczy-
stości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Będzie nam brakowało Ciebie pani Barbaro, szczególnie teraz 
gdy otwieramy klub seniora.                                Waldemar Chałat

21 kwietnia odeszła od nas 

śp. Barbara Kaniecka
pedagog, działaczka społeczna, Honorowa 
Obywatelka Koluszek, Radna Rady Miejskiej

Wyrazy szczerego wspołczucia rodzinie i bliskim 
składają w imieniu władz samorządowych

Burmistrz Koluszek 
Zastępca Burmistrza 

Przewodnicząca Rad Miejskiej w Koluszkach 
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Pani Basia
Mamy wspomnienia, które powodują uśmiech na twarzy. Tak wła-

śnie jest kiedy myślę o czasach szkoły podstawowej. Zuchy, harcerstwo, 
zbiórki i pani Basia Kaniecka. Zawsze zaangażowana, energiczna, pozy-
tywna i uśmiechnięta. Dzięki niej harcerstwo stało się ważną częścią mo-
jego życia i przyniosło mi wiele radości i niezapomnianych przygód.

Jako młoda nauczycielka SP Nr 2 podziwiałam panią Basię za dyskusję 
z panią wicedyrektor, przed którą czułam ogromny respekt. Chociaż nie nale-
żałam do ZNP wiedziałam, że zawsze mogę liczyć na panią prezes Basię Ka-
niecką. Dbała po prostu o ludzi. Po zakończeniu pracy była tą osobą, która 
przy spotkaniu nie mówiła raczej o sobie. Pytała co u Ciebie, co w szkole.

Spotkałyśmy się po raz ostatni na otwarciu wystawy ,,Panorama 
Miasteczka”. Jest barwną postacią tej kompozycji ze swoim czerwonym 
lakierem na paznokciach i uśmiechem na twarzy. 

Planowaliśmy ze znajomymi majowe spotkanie z nauczycielami z 
okazji 40-lecia ukończenia szkoły podstawowej. Wymieniając nazwiska 
nauczycieli powiedziałam: Pani Basia Kaniecka będzie na pewno. Myli-
łam się. Pani Basi nie będzie.                                          Agata Kowalska
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Obchody Dnia Strażaka  
w OSP Koluszki

OSP Koluszki zapraszają 
druhów i druhny z rodzinami 
oraz wszystkich sympatyków po-
żarnictwa na obchody Dnia Stra-
żaka, które odbędą się w dniu 3 
maja o godzinie 15:00 do siedzi-
by Ochotniczej Straży Pożarnej 
przy ul. 11 Listopada 39 w Ko-
luszkach. Będzie to również oka-
zja do świętowania 110 rocznicy 
powstania OSP Koluszki. Z tej 
okazji na placu targowym przy 
ul. Rynek od godz. 15.00 będą 
odbywały się pokazy wozów 
ochotniczej straży pożarnej w 
Koluszkach. 

Budowa szkoły przy SP2 i Liceum Ogólnokształcącym 
w Koluszkach postępuje bez problemów

Mury pną się do góry! 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 i Liceum Ogólnokształ-
cącego w Koluszkach była planowana od dawna. Czekali na nią za-
równo uczniowie, jak i ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły.

Dziś na placu budowy praca wre, obiekt zaczyna piąć się w 
górę. Docelowo mają powstać nowe sale lekcyjne, a w starej części 
ma zmienić się funkcjonalność pomieszczeń. W ramach rozbudowy 
ma powstać także hol wejściowy z zespołem pomieszczeń. 

(tom)

Sukcesy uczennicy SP 2  
w konkursach historycznych

Miniony i obecny rok szkolny był dla wielu trudnym okresem i 
zmusił do odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Mimo prze-
szkód uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 udało się osiągnąć wiele 
sukcesów w konkursach historycznych.

Kinga Chądzyńska uczennica klasy VIII C w etapie wojewódz-
kim Ogólnopolskie-
go Konkursu Histo-
rycznego „Losy 
żołnierza i dzieje 
oręża polskiego” w 
ubiegłym roku 
szkolnym zdobyła 
tytuł laureata, a 
obecnie została fina-
listką tego konkursu. 
Kinga również dwa 
lata z rzędu otrzy-
mywała tytuł finali-
sty w Przedmioto-
wym Konkursie 
Historycznym orga-
nizowanym przez 
Łódzkie Kuratorium 
Oświaty.  

Uczennica wy-
kazała się gruntow-
ną wiedzą we 

wszystkich trzech etapach wspomnianych konkursów i dzięki 
wsparciu p. Anny Matysiak osiągnęła swój wymarzony sukces. Tym 
samym znalazła się w gronie najlepszych młodych historyków na-
szego województwa. 

Serdecznie gratulujemy Kindze i życzymy dalszych sukce-
sów. 

Zbliża się strajk generalny  
w POLREGIO 

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno Strajkowy POLREGIO 
S.A. podjął decyzję o ogłoszeniu strajku generalnego we wszystkich 
zakładach Spółki oprócz Centrali. 

Jeśli nie dojdzie do 
porozumienia między 
związkowcami, a zarzą-
dem spółki, na 16 maja 
planowany jest strajk gene-
ralny. Niezadowoleni kole-
jarze z domagają się pod-
wyżek.

Już teraz spółka kole-
jowa POLREGIO odwoła-

ła wiele pociągów w całym kraju, w tym także w Łódzkiem. Powodem są 
znaczące nieobecności wśród maszynistów i kierowników pociągu z po-
wodu bezwzględnego przestrzegania przez pracowników harmonogra-
mów pracy i niewyrażanie zgody na ich zmianę, a także odmowę pracy w 
godzinach nadliczbowych przez pracowników, od których wymaga się 
szczególnej sprawności psychofizycznej.

Przedstawiciele POLREGIO proszą pasażerów, by na bieżąco spraw-
dzali rozkłady jazdy. Obecnie jest to pogotowie strajkowe. Trwają rozmo-
wy pomiędzy zarządem a związkami zawodowymi. Trudno określić, jak 
długo taka sytuacja potrwa. 



6 29.04.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 17

Sukces uczennicy z Różycy
Uczennica  Szkoły Podsta-

wowej im. Juliana Tuwima w Ró-
życy, Zosia Usielska, została fi-
nalistką Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Ję-
zyka Polskiego. Był on zorgani-
zowany przez Łódzkiego Kurato-
ra Oświaty dla uczniów szkół 
podstawowych województwa 
łódzkiego. Nauczycielem prowa-
dzącym, który pracował na suk-
ces Zosi była Pani Janina Wiśnik. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Strażacy z Koluszek niosą  
radość dzieciom

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach wraz z 
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkie-
go wschodniego zs. w Koluszkach w dniu  23 kwietnia zorganizo-
wali zajęcia dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy przebywających w 
Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi. Podczas spotkania podopieczni mieli 
możliwość zapoznania czym zajmuje się straż pożarna. Sala ognik 
ułatwiła im edukacje szeroko rozumianego bezpieczeństwa przez 
zabawę. Następnie dzieci miały możliwość wraz z Młodzieżową 
Drużyna Pożarniczą w OSP Koluszki pokonać tor przeszkód w spo-

rcie pożarniczym (sztafeta, ćwiczenie bojowe). Po pokonaniu torów 
wychowankowie zapoznali się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 
znajdującym się na samochodzie pożarniczym, oraz mogli podać 
prąd wody oraz piany z linii gaśniczej. Po zakończonej zabawie po-
dane zostały kiełbaski z grilla oraz przygotowane przez MDP słod-
kie przekąski. Pan Jacek Łaszczyk zadbał o napoje, a OSP Koluszki 
zapewniła bezpieczny transport podopiecznych.  Na pożegnanie 
dzieci dostały podarki od firmy Jastrzębowski i Gminy Koluszki. 
Organizatorzy dziękują również Pani Milenie Lebiedzińskiej za ani-
macje dla dzieci oraz Państwu Balcerak za użyczenie urządzenia do 
waty cukrowej. W spotkaniu wraz z opiekunami oraz strażakami 
brało udział około 60 osób. Dzieci bawiły się świetnie i choć na 
chwilę mogły zapomnieć o traumatycznych zdarzeniach, które ich 
dotknęły. 

Obradowali radni 
We wtorek 26 kwietnia b.r. w Sali Urzędu Miejskiego w Kolusz-

kach odbyła się sesja Rady Miejskiej. Była to pierwsza sesja- po dwu-
letniej przerwie spowodowanej obostrzeniami anty covidowymi- która 
odbyła się stacjonarnie, w nowej po remoncie Sali Urzędu Miejskiego. 
Przez ostatnie kilkanaście miesięcy sesje odbywały się on line. 

Wśród omawianych spraw zajęto się sprawozdaniem z działal-
ności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok ubie-
gły; podjęto uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie naszej 
Gminy, podjęto uchwałę w sprawie przekazania środków finanso-
wych na Fundusz Wsparcia Policji powiatu Łódzkiego Wschodnie-
go; podjęto także uchwałę w sprawie przekazania środków finanso-
wych Komendzie Powiatowej Policji naszego powiatu z 
przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjan-
tów przekraczający normę czasu pracy w roku 2022; wyrażono zgo-
dę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miej-
scowości Przanowice i w Koluszkach; Kolejna uchwała dotyczy 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną. Podjęto 
uchwałę o budowie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej w 
Stefanowie. Zdecydowano- między innymi- o udzieleniu pomocy fi-
nansowej dla naszego powiatu na realizacje zadania pt. „Przebudo-
wa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu w Gałkowie Małym gm. Koluszki”. Na mocy uchwały 
przebudowie zostanie też poddana droga powiatowa we wsi Wierz-
chy, poprzez budowę ścieżki rowerowej.

Fotopułapki  
w Gałkowskich lasach

Wpisując się w obchody światowego dnia ziemi, który obcho-
dziliśmy 22 kwietnia, inicjatorzy szczytnej akcji społecznej - Kata-
rzyna Bonio, Piotr Antosiak i Dawid Zawada – podjęli się organiza-
cji akcji sprzątania Gałkowskiego lasu z efektów bezmyślności 
człowieka – śmieci. W krótkim czasie plakat reklamujący akcję 

obiegł lokalne media i grupy na Facebooku, a odzew chcących po-
móc był imponujący. Udało się zmobilizować ogromną liczbę osób, 
a efekt ich pracy jest widoczny na poniższych zdjęciach. Ta proeko-
logiczna i obywatelska postawa mieszkańców Gałkówka zasługuje 
nie tylko na najwyższe uznanie ale przede wszystkim na godne na-
śladownictwo.

By choć trochę ukrócić haniebny proceder wywozu śmieci do 
lasu organizatorzy wraz ze strażakami zamontowali fotopułapki, 
które będą rejestrować poczynania śmieciarzy.                         (tom)
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Mistrzyni Europy w siatkówkę  
i posłanka na sejm RP w Szkole  
Podstawowej nr 2 w Koluszkach

Wszyscy wiemy jak ważna jest dbałość o zdrowie. Niewątpli-
wie utrzymaniu dobrej kondycji sprzyja aktywność sportowa, do 
której uczniów koluszkowskiej „Dwójki” zachęcała Małgorzata 
Niemczyk.  Znana siatkarka, mistrzyni Europy z 2003 r., a obecnie 
posłanka odwiedziła szkołę 21 kwietnia 2022r. Przebieg jej bogatej 
kariery sportowej, rozpoczętej w łódzkich klubach,  młodzież po-
znała  dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez  kole-
żanki i kolegów z klas ósmych. 

Następnie przyszedł czas na bezpośrednią rozmowę z gościem. 
Uczniów interesowały zarówno osiągnięcia sportowe, jak i życie 
osobiste utalentowanej siatkarki. Pani Małgorzata  chętnie odpowia-
dała na pytania.  Młodzież dowiedziała się, z jakimi trudami wiążę 
się kariera sportowa, ile potu i łez trzeba wylać na treningach, aby 
znaleźć się w czołówce. Szczególnie w pamięci uczniów zapadła 
opowieść o kontuzji nogi, która mogła zadecydować o zaprzepasz-
czeniu włożonego wysiłku. Na szczęście historia ta miała swój 
szczęśliwy finał i Pani Niemczyk mogła z powodzeniem kontynu-
ować swą karierę.

Okazuje się, że  duży 
wpływ na wybór drogi 
życiowej przez Małgorza-
tę Niemczyk mieli jej ro-
dzice. Związani zawodo-
wo ze sportem zaszczepili  
w córce miłość do aktyw-
ność fizycznej, nauczyli 
ją też dyscypliny i odpo-
wiedzialności. Wyposa-
żona w niezbędne umie-
jętności  mogła  śmiało 
wkroczyć w świat sportu.

Druga część spotkania miała formę profesjonalnego treningu. 
Rozpoczął się on od sumiennej rozgrzewki. Następnie siatkarka za-
prezentowała ćwiczenia pomagające zwiększyć koordynację rucho-
wą. 

Wizyta uznanej sportsmenki była dla uczniów  ciekawym do-
świadczeniem. Przybliżyła im sylwetkę osoby znanej z życia pu-
blicznego i sportowego. Niewątpliwie zrozumieli też, że sukces wy-
maga poświęceń i wysiłku.

Na pamiątkę spotkania  uczniowie  otrzymali zdjęcie siatkarki z 
autografem oraz drobne upominki. 

Koncert zespołu Power of Trinity  
w klubie „4 struny Świata” w minioną 
sobotę 23 kwietnia 2022
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„Dzień Dobra” w parafii 
św. Trójcy w Gałkowie Dużym

24 kwietnia w Parafii Św. Trójcy w Gałkowie Dużym w szcze-
gólny sposób uczczono Niedzielę Bożego Miłosierdzia, która za-
równo jest dniem patronalnym Caritas. W tym roku Św. Bożego Mi-
łosierdzia obchodzone było pod hasłem „Dzień Dobra”. W związku 
z tym w parafii zorganizowano piknik. Osoby zaangażowane, czyli 

Parafialny Zespół Ca-
ritas włączył się w 
zbiórkę, która miała 
na celu wsparcie 
Ochronki Bałuckiej. 
Ochronka Bałucka to 
dom dla wielu dzieci. 
W związku z obecną 
sytuacją na Ukrainie, 
to także dom dla po-
krzywdzonych dzieci 
z Ukrainy. 

W owym dniu 
Bożego Miłosierdzia 
po głównej mszy 
świętej parafianie zo-
stali zaproszeni na pe-
łen smaku, uroczego 
zapachu dań oraz 
ciast, które niby pro-

ste, ale jakże pyszne ukoiły podniebienia wiernych. Był to żurek z 
kiełbasą oraz jajkiem, domowe ciasta, w których smaku dało się 
wyczuć ciepło dobrego serca. Smaczną przekąską okazał się także 
domowy smalec z chlebem. Oczywiście nie zabrakło w tym peł-
nym radości, dobra i uśmiechu dniu wspaniałych dzieci, które ob-
darowywały parafian słodkościami. 

Organizatorzy, w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas, oraz 
księdza Proboszcza z całego serca dziękują za zaangażowanie i oka-
zane serce wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Ob-
chodów „Dnia Dobra”. Szczególne podziękowania kierowane są za 
pośrednictwem „Tygodnia w Koluszkach” do wszystkich wiernych 
za składane ofiary na wsparcie materialne Ochronki Bałuckiej i 
obecność.

PAMIĘTAJMY! DOBRO WRACA
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Foto Day w Koluszkach i Rogowie
Foto Day, czyli dzień otwarty dla miłośników zdjęć odbył się w 

minioną niedzielę w Koluszkach i Rogowie. W trakcie Fotoday 
uczestnicy wydarzenia poznawali wyjątkowe miejsca w naszym re-
gionie - w szczególności te o wartości fotograficznej. Miłośnicy fo-
tografii szukali inspiracji do niepowtarzalnych i klimatycznych 
zdjęć. Elżbieta Draczyńska i Mateusz Jaśkiewicz, we współpracy z 
Elżbietą Pędziwiatr, opowiadali mieszkańcom Koluszek oraz go-
ściom z Łodzi i Skierniewic o wyjątkowych miejscach związanych 
z historią naszej okolicy. W Koluszkach szczególną uwagę poświę-
cono Katarzynie Kobro oraz Władysławowi Strzemińskiemu, w Ro-
gowie zaś drewnianym willom i postaci Adolfa Dymszy. Organiza-
torzy dziękują wszystkim za udział! 
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Dni otwartych drzwi w Zespole  
Szkół nr 1 w Koluszkach

W dniach 7-9 kwietnia br. ZS nr 1 otworzyła drzwi wszyst-
kim zainteresowanym ósmoklasistom i ich rodzicom. Już w pro-
gu szkoły czuć było intensywny zapach  pączków, wielkanocnych 
babek i mazurków. To wszystko na cześć zaproszonych uczniów 
okolicznych szkół podstawowych, którzy zaszczycili młodzież z 
Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia swoją obecnością.

Przyszli absolwenci szkół podstawowych mogli zwiedzić 
szkołę: pracownie przedmiotowe, techniczne, szkolne warsztaty. 
Uczestniczyli w krótkich prelekcjach na temat zawodu mechani-
ka pojazdów samochodowych, technika elektryka, technika in-
formatyka, technika pojazdów samochodowych. Wykonywali 
różne doświadczenia w pracowni elektrycznej. Poznali bazę dy-
daktyczną szkoły. Mieli okazję porozmawiać z nauczycielami 
i uczniami. Mogli również skosztować wyrobów piekarskich i 
cukierniczych sporządzonych przez starszych kolegów kształcą-
cych się w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach: kucharz, 
piekarz, cukiernik. W szkole specjalnie z okazji dni otwartych 
drzwi otworzono salon fryzjerski, w którym młode adeptki sztu-
ki fryzjerskiej plotły kłoski, warkocze, wodospady każdemu od-
ważnemu gościowi. 

Zespół Szkół  nr 1 to szkoła przyjazna dla ucznia. Każdy młody 
człowiek znajdzie w niej swoje miejsce oraz wsparcie ze strony na-
uczyciela. Pedagodzy z dużym zaangażowaniem  i przejęciem dbają o 
intelektualny i duchowy rozwój młodzieży. Oferta szkoły jest przemy-
ślana i skonsultowana z urzędami pracy tak, by każdy absolwent szko-
ły mógł znaleźć swoją wymarzoną pracę. Zespół Szkół przy ul. Wigu-
ry 2 kształci uczniów w Technikum nr 1  i Branżowej Szkole I stopnia. 

Młodzież w technikum może zdobyć wykształcenie  w jednym 
z czterech atrakcyjnych i popularnych kierunków:

• technik elektryk,
• technik informatyk,
• technik mechanik,
• technik pojazdów samochodowych.

Natomiast szkoła branżowa  prowadzi nabór   do klasy wieloza-
wodowej (fryzjer, kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, blacharz 
samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz i in.) oraz do klas: 
mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz mechanik pojazdów sa-
mochodowych.

Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach składa-
ją podziękowania wszystkim pracodawcom, którzy zaangażowali się 
w organizację dni otwartych drzwi i przygotowali dla uczniów szkół 
podstawowych różne niespodzianki. 

Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce właścicieli:
- przedsiębiorstwa AGAT S.A.;
- Zakładu Piekarniczo – Cukierniczego E. P. Olszyńscy w Ko-

luszkach;
- Restauracji „Nowa Zachęta” p. A. Garnysza w Koluszkach;
- Cukierni  F. Pastusiak w Brzezinach;
- Sklepu spożywczego „Kar-Pol” H.S. Karlińskich;
- Salonu Fryzjerskiego „Metamorfoza” Stanisławy Jasiak;
- Mechaniki pojazdowej i SKP C. Muszyńskiego;
- Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów R. Balceraka;
- „Fryzjerstwa-Kosmetyki” J. Bieńczak  
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Koncert na rozpoczęcie  
sezonu letniego w Lisowicach 

Przypominamy, że już 30 kwietnia w Lisowicach czeka nas gorą-
ce wydarzenie artystyczne, czyli koncert w wykonaniu MARYLI RO-
DOWICZ i zespołu LADY PANK. Początek już o godz. 19.00. Jako 
ciekawostkę dodajmy, że Lisowice będą jednym z przystanków na tra-
sie koncertowej w ramach 40-lecia pracy artystycznej Lady Pank. 

(pw)

Bezpłatny dowóz autokarem dla seniorów
UWAGA: w dniu koncertu specjalnie dla seniorów z terenu na-

szego miasta, zorganizowany został bezpłatny dowóz autobusem do 
Lisowic i z powrotem. 

Zapisy na autobus od 22 kwietnia (piątek) pod numerem tel. 
44 714 58 80 (MOK) w godz. 9.00-15.00, bądź osobiście w sekreta-
riacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w powyższych 
godzinach. Liczba miejsc ograniczona, decyduje data zapisu.   

Wyjazd autokarów:
- z okolic rynku przy ul. Targowej w Koluszkach: godz. 17:10
- spod MOK w Koluszkach (ul. 3 Maja 2): godz. 18.00
- spod muzeum w Gałkowie Dużym: godz. 18.00

Powroty:
- po koncercie Maryli Rodowicz ok. godz. 21.00
- po koncercie Lady Pank ok. godz. 23.00 

Na miejscu dostępna będzie strefa gastroniomiczna!

Ze względu na przewidywaną dużą frekwencję podczas koncertu prosimy  
o przyjazd z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy o cierpliwość  

i zachowanie bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia korków na drodze.
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Dwa brązowe medale w wojewódzkich 
mistrzostwach LZS w przełajach 

Podczas mistrzostw Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego w 
biegach przełajowych, rozgrywanych w Wolborzu, koluszkowscy 
zawodnicy zdobyli dwa brązowe medale:

W biegu na 1500 m. trzeci 
po zaciętej walce w kat. 2007-
2008 był Igor Cel. W najstarszej 
kategorii wiekowej 2002+ biegu 
na 4km. brąz dla klubu zdobył 
trener LKS Koluszki Antoni 
Tomczyk.

Doskonale spisali się pozosta-
li lekkoatleci, blisko podium była 
Adrianna Siemińska, zajmując w 
biegu na 1 km. kat.2007-2008 
czwarte miejsce, piąta Jagoda No-
wakowska. W tej samej kategorii 
piąty na dystansie 1,5 km był Ra-
dosław Babiarski, również piąte 
miejsce w kat. 2004-2003 zdobył 
w biegu na 3 km Adam Adamski. 

W pierwszej szóstce znalazły się: w biegu na 600 (kat.2011 i młodsze) 
Łucja Ciesielska i 800 m (2010-2009) Milena Płocka. 

Wysokie  miejsca w swoich biegach i kategoriach wiekowych 
zdobyli pozostali startujący w mistrzostwach zawodnicy LKS Ko-
luszki: W pierwszej dwudziestce -bieg 800 m. kat 2010-2009: Julia 
Błaut, Maja Wolska, Anna Siemińska. Bieg 1000 m kat 2010-
2009 Kordian Kuriata, Bartosz Zaurski, Jan Szymański 2007-
2008 Gabriela Musiał. Bieg 1500 m. kat. 2007-2008 Maciej Wol-
ski i Kamil Tenentka. Super pobiegła na 600 m.(kat. 2011 i 
młodsze)  9 letnia Iga Hoffmann, zajmując miejsce w środku stawki. 

Wszystkim naszym zawodnikom należą się olbrzymie brawa za 
walkę i zaangażowanie. Z całego serca dziękuję Pani Ani Dziedziń-
skiej za aktywną pomoc i opiekę nad dziećmi. 

Trener  
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Piłka nożna
Klasa okręgowa
Kolejka 21, 23 kwietnia 
Ner Poddębice - LKS Różyca 3-2
Włókniarz Pabianice - Victoria Rąbień 2-1
GLKS Sarnów/Dalików - GKS Ksawerów 1-5
Sokół II Aleksandrów Łódzki - AKS SMS Łódź  2-3
Włókniarz Zgierz - Termy Uniejów 2-1
ŁKS III Łódź - KAS Konstantynów Łódzki 4-0
Zawisza Rzgów - Iskra Dobroń 3-0

Kolejka 22, 27 kwietnia 
LKS Różyca - GLKS Sarnów/Dalików 13-2

Tabela
1. AKS SMS Łódź  19    46    78-24
2. LKS Różyca   20    43    68-40
3. GKS Ksawerów  19    42    55-28
4. ŁKS III Łódź   19    39    58-25
5. Ner Poddębice   20    35    61-37
6. Włókniarz Pabianice 19    30    45-29
7. Zawisza Rzgów  19    30    35-35
8. Iskra Dobroń   19    28    51-55
9. Termy Uniejów  20    22    44-50
10. KAS Konstantynów  19    21    24-42
11. Włókniarz Zgierz 18    19    39-46
12. Victoria Rąbień  18    19    46-55
13. Sokół II Aleksandrów 19    18    35-46
14. UKS SMS Łódź 18    18    26-42
15. Sarnów/Dalików 22      3    18-129

Klasa A
Kolejka 15 - 26-27 marca

Pauza: LKS Gałkówek.
Boruta II Zgierz - KKS Koluszki 2-0 

Sztangistki LKS Gałkówek  
znów stają na podium 

W sobotę 23 kwietnia 2022 r. , w Konstantynowie Łódzkim odby-
ły się Mistrzostwa Województwa Łódzkiego do lat 15 oraz II Runda 
Ligii Wojewódzkiej Juniorów. W Mistrzostwach Województwa Łódz-
kiego wystartowały zawodniczki Amelia Biskupska i Justyna Muras. 
Po pięknej walce na pomoście, bijąc swoje rekordy życiowe, Amelia 
Biskupska (kat. 49kg) i Justyna Muras (kat. 55kg) zdobyły w swoich 
kategoriach wagowych Mistrzostwo Województwa. W II Rundzie Li-
gii Wojewódzkiej Juniorów walczyły dzielnie na pomoście zawod-
niczki Paulina Wysokińska i Honorata Kołosowska, które zdobyły 
cenne punkty dla drużyny. Wielkie podziękowania dla trenerów Hono-
raty Kołosowskiej i Karola Kołosowskiego za bardzo dobre przygoto-
wanie zawodniczek do startu. Nie ma czasu na odpoczynek, bowiem 
zawodniczki pod czujnym okiem trenerów przygotowują się do na-
stępnych zawodów. Najbliższe to Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS U15 i U17, które odbędą się w dniach 12-15 maja 2022r. w Siedl-
cach. Życzymy zawodniczkom i trenerom jak najlepszych wyników!

SIATKARKI Z KOLUSZEK WICEMISTRZY-
NIAMI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W dniu 24 kwietnia w Dzia-
łoszynie odbyły się Mistrzostwa 
LZS Województwa Łódzkiego w 
piłce siatkowej kobiet. Po zacię-
tej walce drużyna z Koluszek 
pierwszy swój mecz przegrała 
dopiero w finale, ulegając druży-
nie z Opoczna i ostatecznie zaję-
ła II miejsce. W Mistrzostwach 
udział wzięło 8 najlepszych dru-
żyn z województwa łódzkiego 
(Koluszki, Kutno, Działoszyn, 
Opoczno, Sulejów, Łaguszew, 
Szczerców i Justynów).

Sukces cieszy tym bardziej, 
iż dziewczyny nie trenują razem na co dzień. Utworzyły drużynę, by 
reprezentować Gminę Koluszki. Szczególne podziękowania zespół 
kieruje do firmy AGAT, bez której wyjazd na turniej nie byłby moż-
liwy oraz dziękuje wszystkim osobom, które wsparły ich zespół. 

Koluszki reprezentowały: Martyna Michalak (kapitan), Anna 
Gajewska, Aleksandra Gaweł, Katarzyna Mińkowska, Alicja Sta-
chlewska, Angelika Miazek, Małgorzata Jagiełło, Karolina Jagiełło.  
Opiekę trenerską sprawował Mateusz Michalak. Organizacyjnie 
drużynę wspierali: Mateusz Burzyński, Kacper Sasin i Piotr Mróz. 
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Firma KOLREX – producent dzianin 
zatrudni osobę do działu handlowego na stanowisko 

MENAGER DS. SPRZEDAŻY.
Wymagania:
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w sprzedaży
Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV na adres: tomek@kolrex.com.pl

Dzień drzwi otwartych 
w SOSW w Koluszkach

W minioną sobotę, 23 kwietnia, w godzinach 9-15 w SOSW w Ko-
luszkach odbył się, po przerwie pandemicznej, Dzień Drzwi Otwartych. 
Okazało się, że zainteresowanie rodziców i opiekunów spotkaniem ze 
specjalistami pracującymi w placówce (psycholog, logopedzi, terapeuci 
integracji sensorycznej, specjaliści terapii autyzmu, WWRD) było- ku za-

skoczeniu organizatorów - ogrom-
ne. Udowodniło ono, że stereotyp 
szkoły specjalnej powoli zostaje od-
czarowany, a jakość udzielanej 
przez specjalistów terapii jest na 
najwyższym poziomie. Społecz-
ność SOSW w Koluszkach wierzy, 
że drzwi Ośrodka nadal pozostaną 
otwarte i że w przyszłości będzie to 
miejsce, gdzie wszyscy potrzebują-
cy poczują wsparcie i opiekę. Z po-
trzeby serca przybyłych gości naro-
dził się pomysł założenia grupy 
wsparcia dla rodziców i opiekunów 
dzieci z różnymi niepełnosprawno-

ściami. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 
44 714-19-63 lub 44 714-15-07. Skontaktować można się też bezpośrednio w 
sekretariacie szkoły (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00).

Dyrekcja i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Koluszkach dziękują za tak duże zainteresowanie i liczne przy-
bycie, głęboko wierząc, że wspólnie można zmieniać postrzeganie osób z 
niepełnosprawnością, których - jak pokazują doświadczenia dnia drzwi 
otwartych, jest obecnie bardzo dużo.

Pamiętajmy: „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby 
nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza” jak mówiła Maria 
Kownacka.

Pasowanie na czytelnika  
biblioteki szkolnej SP2

W dniach 11-13 kwietnia uczniowie klas I zostali przyjęci 
w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Każda z klas odwiedziła 
bibliotekę, która na tę szczególną okazję przemieniła się w statek 
„Przygoda”. Wraz z uczniami klasy 4b pierwszaki wyruszyły w 
morski rejs po Bałtyku, podczas którego miały okazję wykazać się 

swoją wiedzą odgadując bajkowe zagadki. Z Pannami Wodnymi 
poznały zasady dbania o książki, tak, by służyły im przez wiele lat. 
Biblioteczny statek odwiedził sam Neptun, który pokazał uczniom 
znaleziony w morzu list w butelce. Okazało się, że jest to znana baj-
ka, jednak zawierała ona wiele błędów. Dzieciom znakomicie poszło 
ich poprawianie. Uratowały również rozbitka, pirata, który w do-
wód wdzięczności obdarował wszystkich wspaniałymi prezentami - 
książkami. Były to Wyprawki Czytelnicze przygotowane przez In-

stytut Książki w ramach kampanii społecznej „Mała książka 
- wielki człowiek”, przypominającej o korzyściach wynikających 
ze wspólnego, rodzinnego czytania. Głównym celem uroczystości 
było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki 
szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania 
umiejętności czytania.W trakcie rejsu pierwszoklasiści złożyli uro-
czyste przyrzeczenie, że zawsze będą czytać i szanować książki, a 
następnie zostali pasowani na Czytelnika. Na zakończenie uroczy-
stości dzieci chętnie samodzielnie wybierały i wypożyczały książ-
ki. Nowi czytelnicy opuścili bibliotekę szkolną zadowoleni i pełni 
wrażeń, obiecując, że będą często ją odwiedzać.
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1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na 
terenie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc oso-
by i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku.  
W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o prze-
kazanie takiej informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
- Pomóż postawić Tymcia na nogi, Fundacja Rozszczepowe Marze-

nia, KRS 0000248920, Tymoteusz Grochal nr 1786
- Pomoc dla Karoliny Warda, Fundacja Zbieramy Razem,  

KRS 0000 518 797, cel szczegółowy: Karolina Warda.
- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Diabety-

ków Koło w Koluszkach
- Fundacja Słoneczko, Nr KRS 0000186434, subkonto 249/D Dyra-

ła Paulina
- Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy wpi-

sać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna konto: 23 1030 
1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 Wojtek Łudzikowski)

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS nr 00000 49 771 
z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

- Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegóło-
wy: Artur Ostrowski 2775

- Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, 
KRS: 0000232719

- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło w Koluszkach

- Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 
0000283761

- Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”, 
KRS nr 0000149337

- Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel 
szczegółowy: Historia Koluszek 

- Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 
- Fundacja Dzieciom KRS 0000037904 Amelia Piechota 36920
- Fundacja Słoneczko, Nr KRS: 0000186434, cel szczegółowy:  

Łukasz Nowak 152/N
- KRS 00000 49 771 dla Agnieszki Lenkiewicz (stwardnienie roz-

siane - SM)

Koluszki, dnia 29.04.2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej  
części obszaru gminy Koluszki wraz z prognozami  

oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r.  poz. 503) 
oraz  art. 39, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. 2021, poz. 2373 ze zmianami) a także uchwały Nr XXXIII/89/2017 
Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla północno-wschodniej części obszaru gminy Koluszki oraz uchwa-
łą Nr IV/9/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 stycznia 2019 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej czę-
ści obszaru gminy Koluszki, oraz uchwałą Nr XL/140/2021 Rady Miejskiej 
w Koluszkach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały zmie-
niającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części 
obszaru gminy Koluszki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pół-
nocno-wschodniej części obszaru gminy Koluszki wraz z prognozami od-
działywania na środowisko w dniach od 6 maja 2022 r. do 26 maja 2022 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95–040 Koluszki, ul. 11 li-
stopada 65, w godzinach pracy Urzędu. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach, 95–040 Koluszki, ul. 11 listopada 65, w godzi-
nach pracy Urzędu. Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziały-
wana na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej  
www.koluszki.samorzady.pl/. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. (wtorek) w 
Sali Konferencyjno-Widowiskowej w Urzędzie Miejskim w Koluszkach 
przy ul. 11 Listopada 65 o godzinie 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na śro-
dowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej 
w okresie od 6 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. Uwagi złożone po 
upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 
W formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 listo-
pada 65, 95-040 Koluszki. W formie elektronicznej na adres email: um@
koluszki.pl Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz ad-
res zamieszkania albo siedziby składającego, ich przedmiot oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczą. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. 
Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrzenia 
przez Radę Miejską w Koluszkach.

W związku z realizacją przez Burmistrza Koluszek czynności, o których 
mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Burmistrz Koluszek,
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.koluszki.sa-
morzady.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, 95–040 Ko-
luszki, ul. 11 listopada 65,

- prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebra-
ne, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, 
od której dane te pozyskano.

Burmistrz Koluszek

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku
Rodzice, którzy chcą zachować ciągłość wypłaty świadczenia 

500 plus i wypłatę za czerwiec otrzymać jeszcze w czerwcu, powin-
ni do 30 kwietnia złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia na 
nowy okres. 

Jeśli chcemy aby wypłata świadczenia za czerwiec była wypła-
cona jeszcze w tym samym miesiącu, wniosek o świadczenie powi-
nien być złożony do końca kwietnia. Jeśli zostanie złożony w maju 
lub czerwcu, ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem od czerwca 
stosownie do miesiąca złożenia wniosku tj. do końca lipca lub do 
końca sierpnia. Jeżeli wniosek o 500 plus zostanie złożony w póź-
niejszych miesiącach niż czerwiec, świadczenie będzie przyznane 
od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze 
miesiące.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195

Usługi dekarskie. Papa termozgrze-
walna, tel. 531-603-479

Pranie kanap, dywanów, foteli, 
krzeseł oraz tapicerki samochodo-
wej, 512-450-390

Usługi Remontowo-Budowlane. 
Gładzie, karton-gips, płytki, panele, 
tel. 785-973-266

Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, tel. 500-33-50-60
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074

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

Usługi koparko-ładowarką i łado-
warką przegubową, tel. 537-954-994

Ogrodzenia, łupek, kamień,  
604-543-817
Bramy garażowe, wrota, drzwi. 
Ogrodzenia, bramy, montaż  
ogrodzeń, tel. 506-771-822
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Instalacje Wod.Kan, C.O., Gaz. 
Przeglądy gazowe. Wymiana kotłów 
węglowych na gazowe lub peletowe, 
tel. 601-739-479 
Tynki maszynowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, tel. 669-20-19-62
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
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
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA  SZUKAM
Młody emeryt szuka pracy. Duży 
wachlarz umiejętności praktycz-
nych. Komputer, tel. 667-773-290

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę rolną 2822 m2 
Stary Redzeń 85, tel. 603-682-988
Sprzedam działkę z domkiem  
do generalnego remontu, 3094 m2, 
Stary Redzeń 85, tel. 603-682-988
Mieszkanie M-3, 49m2, II piętro, 
tel. 603-316-606
M-4, 3 pokoje, kuchnia 45 m2. 
Sprzedam, tel. 509-825-255

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia duży garaż,  
tel. 785-645-168
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737

SPRZEDAM
Mleko kozie i ser, tel. 44 714-38-46
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
Sprzedam drewno opałowe  
z tartaku, tel. 785-998-740
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
Skup zboża- auto samozaładowcze, 
tel 607-202-732
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

EDUKACJA
Korepetycje języka angielskiego. 
Native speaker, tel. 573-457-617 

ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 12.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI

Ogrodowe usługi glebogryzarką, 
traktorkiem kosiarką lub wertykula-
torem, tel. 515-947-149

Malowania, drobne remonty,  
tel. 575-242-774

PRACA 
Zatrudnię fryzjera, 796-337-568
Poszukujemy opiekunki dla 3 letniej 
dziewczynki. Praca ma charakter 
wakacyjny po 2 tygodnie w lipcu  
i sierpniu. Lokalizacja to Koluszki. 
Kontakt na numer: 662-220-260
Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
prasowaczkę lub osobę do przyucze-
nia, tel. 511-384-185
Kierowcę kat. B zatrudnię,  
tel. 605-439-267
Zatrudnię szwaczki i prasowaczki, 
693-426-098
Zatrudnię kierowcę kat. C. Dystry-
bucja, tel. 695-384-451
Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki. Produkcja polska. Pełen socjal, 
tel. 605-086-828
Zatrudnię szwaczki lub pomoc 
szwalni, prasowaczkę. Praca  
w Koluszkach, tel. 502-171-510
Zatrudnię do prac ogólnobudowla-
nych, wykończeniowych, z Kolu-
szek lub okolic, również do przy-
uczenia. Praca cały rok, umowa, 
rejestracja od zaraz, 602-138-477

Zatrudnię pracownika do robót 
budowlanych, ziemnych i wodno-
-kanalizacyjnych. tel. 665-183-407
Szwalnia zatrudni szwaczki  
z doświadczeniem w szyciu odzieży 
damskiej, 605-600-896
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej. Umowa o pracę  
atrakcyjne zarobki, 537-954-994
Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 603-692-065
Szwaczki zatrudnimy, zakład  
w Borowej, tel.604-797-243
Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874
Zatrudnię szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352
Zatrudnię Szwaczki, Krawcowe. 
Szycie konfekcji damskiej,  
tel. 607-426-909

RÓŻNE
Ziemię, gruz oddam, 604-220-584
Kajaki-Pilica, Spływy,  
tel. 506-704-420

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zatrudni  
na stanowisku „Kierowca” kategoria D (Autobus) 

- Umowa o Pracę. Kontakt pod nr tel. 44 714 19 20,  
661 668 286, 501 162 254, lub w siedzibie placówki  

95-040 Koluszki ul. Pomorska 13 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zatrudni  
na stanowisku „Kierowca” kategoria B (Bus 8+1) 

- Umowa o Pracę. Kontakt pod nr tel. 44 714 19 20,  
661 668 286, 501 162 254, lub w siedzibie placówki  

95-040 Koluszki ul. Pomorska 13

Firma PPHU„IWA” zatrudni pracownika biurowego. Wskazana znajomość 
języka angielskiego, tel. 602-57-97-06
Zatrudnimy kucharza oraz Pomoc kucharza - praca od zaraz, tel. 501-164-805 
lub 601-205-052 
Poszukujemy do pracy pomoc w kuchni - sprzątanie, tel. 501-164-805  
lub 601-205-052   
Zatrudnię szwaczki, praca na szwalni w Koluszkach, tel. 531-601-101
DOZ S.A. to spółka zarządzająca największą w kraju siecią Aptek dbam  
o zdrowie. Jesteśmy pięciokrotnym laureatem Great Place to Work, nagrody 
dla najlepszych miejsc pracy! Aktualnie do DOZ Aptek w Koluszkach 
poszukujemy: Kierownika Apteki, Magistra Farmacji, Technika Farmaceu-
tycznego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 603 670 115,  
e-mail dmarkiewicz@doz.pl. 
Sprzedam opony letnie 165/65/14, tel. 696-979-562
Posiadam mieszkanie do wynajęcia, M-4, ul. Głowackiego, tel. 880-653-802 
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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! 

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

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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

umowa o pracę, wysokie 
zarobki (wypłata co 2 tyg.). 

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70

Zakład Robót Elektroenergetycznych sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko:

INŻYNIER BUDOWY
Oferujemy:

 � stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 � atrakcyjne wynagrodzenie,
 � premie uznaniowe,
 � grupowe ubezpieczenie na życie.

Oczekujemy:
 � wykształcenia wyższego technicznego (kierunek elektrotechnika),
 � min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 � gotowości do pracy w delegacji,
 � prawa jazdy kat. B.

CV prosimy wysyłać na adres zre@zrekoluszki.pl
lub składać osobiście w siedzibie firmy: Koluszki, ul. Naftowa 3

Zatrudnimy pomocnika 
w branży hydraulicznej  

z doświadczeniem  
lub do przyuczenia  

tel. 720-449-216



18 29.04.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 17

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

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

� kostka 
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

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
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Piątek  
29.04

15:00 POTWORNA RODZINKA 2
17:00 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a
19:30 Nieznośny ciężar wielkiego talentu

Sobota  
30.04

15:00 POTWORNA RODZINKA 2
17:00 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a
19:30 Nieznośny ciężar wielkiego talentu

Niedziela  
1.05

15:00 POTWORNA RODZINKA 2
17:00 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a
19:30 Nieznośny ciężar wielkiego talentu

Środa  
4.05

17:00 POTWORNA RODZINKA 2
19:00 Nieznośny ciężar wielkiego talentu

Czwartek  
5.05

17:00 POTWORNA RODZINKA 2
19:00 Nieznośny ciężar wielkiego talentu

POTWORNA RODZINKA 2
Komedia / Animowany / Familijny 

2022 / 103 min. / 2D Dubbing

Po ostatnich przygo-
dach rodzina Wishbone’ów 
wróciła do normalnego ży-
cia pełnego mniejszych i 
większych kłopotów. Mały 
Max jako najniższy w klasie 
znów musi znosić żarty ko-
legów, a nastoletnia Fay nie 
może się pogodzić z faktem, 
że jej koleżanki są bardziej 
utalentowane. 

Tata znów tonie w mo-
rzu zawodowej nudy, a 
mama próbuje wykrzesać 
iskierkę ciepła, by rozpalić 
ogień domowego ogniska. 
Mimo to Wishbone’ów nie 
może zabraknąć na ślubie 

ich ukochanej Baby Jagi z upiornie uroczym Renfieldem. Niestety 
uroczystość zakłóci wtargnięcie Mili Starr Łowczyni Potworów, 
która sprzed samego ołtarza porwie wystrojoną Babę Jagę. W tej sy-
tuacji rodzinka znów musi stać się potworna! Max wilkołak, Fay 
mumia, mama wampirka i tata Frankenstein wraz z triem nieodłącz-
nych nietoperzy gotowi są stawić czoła nie tylko Mili Starr, ale całej 
jej przerażająco idealnej rodzinie, która najwyraźniej ma coś do po-
tworów. 

Poszukując kryjówki Idealnych, nasi Potworni spotkają takich 
celebrytów potwornego świata jak Yeti, potwór z Loch Ness, a na-
wet sam King Konga! Wkrótce wszyscy odkryją, że nikt nie jest do 
końca idealny, ani całkiem potworny!

Fantastyczne zwięrzęta: Tajemnice Dumbledore'a
USA / Fantasy / Przygodowy / 
2022 / 143 min. / 2D Dubbing

Profesor Albus Dum-
bledore (Jude Law) wie, że 
potężny i zły czarodziej 
Gellert Grindelwald (Mads 
Mikkelsen) zamierza za-
władnąć światem czaro-
dziejów. Nie mogąc po-
wstrzymać go w pojedynkę, 
powierza to zadanie magi-
zoologowi Newtowi Ska-
manderowi (Eddie Red-
mayne). 

Staje on na czele nie-
ustraszonej drużyny, złożo-
nej z czarodziejów, czaro-
dziejek i jednego dzielnego 
mugolskiego piekarza. W 
niebezpiecznej misji natkną 

się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz 
liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo 
Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka?

NIEZNOŚNY CIĘŻAR WIELKIEGO TALENTU
USA / Komedia / 2022 / 107 min.

Premiera 2D Napisy

Legenda kina Nicolas Cage 
tonie w długach. Aby się z nich 
wykaraskać przyjmuje nietypo-
wą, ale intratną propozycję od 
swojego bogatego wielbiciela – 
Javiego Gutierreza. Ma być ho-
norowym gościem na jego przy-
jęciu urodzinowym w luksusowej 
rezydencji. Szybko okazuje się, 
że panowie nadają na tych sa-
mych falach. Zapowiada się więc 
szampańska zabawa i nic nie 
zwiastuje kłopotów. Nawet to, że 
Javi ma szalenie wybuchowy 
temperament i niezdrową skłon-
ność do przemocy i nielegalnych 

rozrywek. Przecież wszystko jest dla ludzi! Innego zdania są jednak 
tajni agenci amerykańskich służb, którzy składają Cage’owi propo-
zycję nie do odrzucenia: ponieważ lekkomyślnie nawiązał właśnie 
przyjaźń z jednym z najniebezpieczniejszych ludzi na Ziemi, będzie 
musiał pomóc w ujawnieniu jego przestępczej działalności. Tymcza-
sem Javi namawia Cage’a, by ten odgrywał najsłynniejsze sceny ze 
swoich filmów. Nicolas w filmach to istny pan życia i śmierci, który, 
gdy trzeba zostawia Las Vegas, by nawet bez twarzy dać się poznać 
po dzikości serca. Ale w prawdziwym życiu nawet dwa miliony do-
larów napiwku to za mało, by zgodzić się na pocałunek śmierci.



Pokazy szermierki w Lisowicach
W sobotę 30 kwietnia, Grupa szermiercza Riposta  i Fundacja 

Szermierka Go-Now  zapraszają na pokaz szermierki historycznej. 
Szermierka historyczna nawiązuje do tradycji polskiej szabli poje-
dynkowej. Mowa o Szermierce Historycznej. Jest to szermierka z 

wykorzystaniem szabli i mieczy wzo-
rowanych na historycznym orężu za-
miast broni sportowej/stalowej. Poza 
wspomnianą różnicą zakres podejmo-
wanych działań w szermierce sporto-
wej i historycznej jest tożsamy, a róż-
nice są drobne. Dotychczas szermierka 
kojarzona była ze sportem elitarnym - 
podobnie jak golf czy tenis ziemny. 
Dzięki zastosowaniu systemu walki 
Go-Now, do treningów może przystą-
pić każdy. Palcaty (broń treningowa), 
które są używane są wykonane z opa-
tentowanego systemu bezpiecznych 
materiałów, a nie stali co zdecydowa-
nie obniża koszty związane ze sprzę-
tem ochronnym oraz praktycznie eli-
minuje kontuzje powstałe jako 
bezpośredni wynik prowadzonych w 

ramach zajęć starć i walk. Przekonacie się Państwo o tym że szer-
mierka JEST dla każdego! Prezentacja naszych zawodników i in-
struktorów rozpocznie się o 13.45 , bezpośrednio po pokazie zapra-
szamy Wszystkich do wspólnej zabawy z bronią. Na kolejnych 
chętnych czekamy 14.45 , 15.45.


