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Policja – 112, 47 842 12 11
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

1.07 
ul. Sikorskiego 6A

2.07  
ul. 3 Maja 8

3.07  
ul. 3 Maja 19G

4.07  
ul. Brzezińska 54

5.07  
ul. Przejazd 6

6.07  
ul. 11 Listopada 33

7.07  
ul. Żwirki 2



31.07.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 26

Utwardzą kolejny odcinek  
„czarnej drogi” 

Białym tłuczniem zostanie utwardzony kolejny odcinek tzw. 
czarnej drogi”, która prowadzi przez las z Koluszek do Będzelina. 
Przypomnijmy, że do tej pory tłuczniem wyłożony został fragment 
drogi od os. Zieleń do mostu kolejowego. Miało to miejsce w lipcu 

2020 r. Z kolei w kolejnym roku PKP całkowicie przebudowało 
przechodzący nad drogą most, będący częścią łącznicy Żakowice 
Południowe- Słotwiny. Łącznica jest częścią Koluszkowskiego Wę-
zła Kolejowego, bardzo ważnego punktu na sieci PLK w centralnej 
Polsce, w którym krzyżują się linie łączące m.in. Warszawę z Kato-
wicami oraz Łódź z Radomiem.    

(pw)

Widok na most i fragment drogi od strony Będzelina

Przebudowa dróg  
przy wtorkowym rynku

Ogłoszono przetarg na przebudowę ulic Konopnickiej, Krzywej 
i Krzemienieckiej w Koluszkach. Wbrew wcześniejszym planom, 
do budowy nawierzchni wszystkich ulic zostanie wykorzystana wy-
łącznie kostka brukowa.      

Na odcinku od ulicy Strażackiej do ulicy Kościuszki pojawią się 
zatoki parkingowe, a droga zyska charakter ulicy jednokierunkowej. 
Pomimo tego, że wskazane drogi znajdują się w centrum miasta, w 
wielu miejscach brakuje wodociągu i kanalizacji. Poza nową na-
wierzchnią infrastruktura uzupełniona zostanie zatem o elementy 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej. Inwe-
stycja ma zostać ukończona w ciągu 12 miesięcy. 

(pw)

Bilet za czerwony pasek 
Uczniowie, którzy zostali 

wyróżnieni świadectwem szkol-
nym z czerwonym paskiem, 
otrzymają od gminy bilet do ko-
luszkowskiego kina na dowolny 
seans filmowy oraz zaproszenie 
na kajaki i rowerki wodne. Po od-
biór biletów należy zgłaszać się 
ze świadectwem do Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach, do końca 
lipca. 

Akcja obejmuje dzieci i 
młodzież (włącznie ze szkołami 
średnimi), która mieszka w Gmi-
nie Koluszki. Z podarku mogą 
zatem skorzystać także osoby uczęszczające do szkół spoza naszej 
gminy.    

(pw)

Kąpiele sposobem na upał

Gigantyczne upały w naturalny sposób przekierowują naszą 
uwagę na kąpieliska. Nasi mieszkańcy chętnie spędzali czas nad za-
lewem w Lisowicach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
również baseny, bijąc swoje rekordy pod względem frekwencji. Tyl-
ko w niedzielę z basenów skorzystało blisko 1000 osób. W jednym 
momencie na ich terenie przebywało nawet 280 osób. Z atrakcji ko-
rzystały głównie dzieci z biletami, które na zakończenia roku szkol-
nego poprzez szkoły podstawowe i przedszkola  wręczała im Gmina 
Koluszki.    

(pw)    

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 12 lipca – ŚWIĘTO KOLORÓW w Lisowicach  
 � 18 września - gminne dożynki, Park Miejski w Koluszkach 
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Z wielkim smutkiem żegnamy   

śp. Mirosława Kamińskiego  
pracownika Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Rodzinie i bliskim  
wyrazy głębokiego współczucia składają  

Burmistrz Koluszek  
oraz pracownicy UM w Koluszkach

Złóż deklarację o sposobie 
ogrzewania - unikniesz kary!!!  

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 roku właściciele domów 
jednorodzinnych i lokali mieszkalnych,  administratorzy nierucho-
mości mieli obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej sposobu 
ogrzewania budynków. 

UWAGA: Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 
Niezłożenie wymaganej deklaracji grozi  grzywną w wysokości 

od 500 zł do 5000 zł.
Deklarację można złożyć w następujący sposób:
- w formie elektronicznej bezpośrednio do bazy Centralna Ewi-

dencja Emisyjności Budynków za pośrednictwem strony in-
ternetowej https://ceeb.gov.pl/ ;

- w wersji papierowej w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach. 

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszuki-
warce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

Panu Mariuszowi Stępniarkowi  
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MAMY 
składają 

Burmistrz Koluszek 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach

Rolniku, nie wrzucaj kamieni 
do przydrożnych rowów  

Tyle kamieni pracownicy Zakładu Usług Komunalnych wydo-
byli z rowów przy drogach powiatowych. Służby gminne apelują o 
rozwagę podczas przygotowywania pól pod uprawę. Aby rowy speł-
niały swoje funkcje, muszą być systematycznie koszone. Zabiegi te 
są jednak mocno utrudnione przez wrzucane do rowów kamienie, 
które dodatkowo niszczą kosiarki. 

(pw) 

Totolotek zniknął z sąsiedztwa  
muzeum - sprostowanie

W związku z likwidacją kiosku z totolotkiem oraz usługami 
pocztowymi, który zlokalizowany był przy ul. 3 Maja w Kolusz-
kach, właścicielka Anna Adamocha informuje, że rezygnacja z 
dzierżawy gruntu pod obiekt, wynikała z powodów osobistych. Zda-
niem właścicielki działalność nie była deficytowa, przynosiła do-

chody, a punkt cieszył się renomą. Rezygnacja nastąpiła z własnej, 
nieprzymuszonej woli, a umowa na dzierżawę mogła być jeszcze 
kontynuowana przez rok. Dodajmy, że usługi nie zostały przeniesio-
ne w inne miejsce. Właścicielka zamknęła działalność gospodarczą. 

(pw) 

Gradobicie w Gałkówku 
Front burzowy, który przetaczał się we wtorek nad naszym wo-

jewództwem, co prawda ominął Koluszki, ale za to mocno dał się 
odczuć w Gałkowie Dużym i Małym. Odnotowano gradobicie, zala-
ne posesje i kilka interwencji straży pożarnej. 
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Multimedia i cyfrowe rozwiązania  
ozdobą planowanych ekspozycji 

Znamy już pierwszy szkic  
projektu muzeum Koluszek 

Powoli zaczyna kształtować się obraz przyszłego muzeum w 
Koluszkach. Powstała już pierwsza wizualizacja, która umożliwia 
nam zajrzeć w zamysł projektowy. Zapraszamy zatem na krótką, 
opisową podróż po muzeum. 

Jeżeli w głowie wciąż towarzyszy nam obraz obiektu ze szkla-
nymi gablotami i pamiątkami ciągnącymi się wzdłuż ścian budynku, 
najlepiej jak najszybciej wyrzucić go do kosza. Ze względu na swo-
ją ograniczoną powierzchnię, muzeum w Koluszkach będzie obiek-
tem mocno scyfzyzowanym, w którym dominować będą filmy i 
multimedialne obrazy. 

Pod ekspozycję zagospodarowane zostanie całe górne piętro 
budynku, który zlokalizowany jest przy pomniku Orła Białego. Do 
wystawy będzie nas prowadził przyciemniony korytarz z podświe-
tlanymi schodami, które najprawdopodobniej będą rozjaśniały się 
zgodnie z rytmem stawianych przez nas kroków. Dzięki zastosowa-
nemu czujnikowi ruchu, zwiedzającym ma zatem towarzyszyć efekt 
podążania za oświetleniem. W ten sam sposób będzie zresztą skon-
struowane zwiedzanie muzeum. Cała przestrzeń wystawowa bę-
dzie przyciemniona, a dana ekspozycja zostanie podświetlona i 
uaktywniona dopiero w momencie dotarcia do niej grupy zwiedzają-
cych. Tak projektowane są obecnie nowoczesne obiekty muzealne. 

Zwiedzanie rozpoczniemy od przejścia przez interaktywną ścianę z 
pary wodnej, na której wyświetlany będzie motyw torów, niejako wcią-
gający nas w podróż kolejową przez historię Koluszek. Kierunek zwie-
dzania mają również nadawać LED-owe podświetlenia w formie torów. 

Pierwszym przystankiem na muzealnej trasie będzie tematyka 
kolei, z którą ściśle splątane są losy naszego miasta. Na jednej ze 
ścian ma zawisnąć multimedialna ściana ukazująca poszczególne 
etapy powstawania odcinków kolejowych, a po drugiej stronie foto-
grafie i pamiątki. Pośrodku sali mógłby zostać wyeksponowany 
bądź prawdziwy mundur kolejowy, lub też interaktywny. W tym 
drugim przypadku, po zeskanowaniu naszej sylwetki, moglibyśmy 
ujrzeć, jak prezentowałaby się nasza postać w cyfrowym mundurze.

Kolejna stacja to I wojna światowa połączona z zarysem histo-
rii powstawania kościoła przy ul. 11 Listopada w Koluszkach. W tej 
części wystawy planowane jest wyeksponowanie pamiątek w pod-
świetlanych sześcianach. 

Następny etap zwiedzania to okres międzywojenny, poświęco-
ny głównie Kobro i Strzemińskiemu. Znajdzie się tu również rekon-
strukcja wagonu kolejowego, w oknach którego przy siedzeniach 
zamontowane zostaną ekrany z wyświetlanymi fotografiami bądź 

filmami. Z wagonu zwiedzanie poprowadzi nas do podróży ul. Brze-
zińską, gdzie znalazłoby się miejsce na gablotę sklepową z miej-
scem na eksponaty. Rozważane jest także usytuowanie słupa ogło-
szeniowego ze starymi plakatami. 

Ostatni przystanek to okres poświęcony II wojnie światowej 
oraz czasom PRL. Jednym z pomysłów jest np. umieszczenie rucho-
mych kostek z datą po jednej i opisem daty lub fotografią po drugiej 
stronie. W tej części muzeum ma zostać także wyeksponowana pa-
miątkowa Tora, która została znaleziona kilka lat temu w jednym z 
koluszkowskich domów. Zwiedzanie zakończyłoby się miejscem do 
wyświetlenia filmu, puentującego wystawę.          

Dodajmy, że w niektórych miejscach multimedia przenikałyby 
się z rzeczywistymi eksponatami. W grę wchodzi na przykład odtwo-
rzenie fragmentu dawnego bruku na ul. Brzezińskiej, czy też barierki 
z metalowego mostu, który kiedyś przerzucony był nad peronami. 
Oczywiście są to jeszcze wstępne założenia. Na etapie uzgodnień i re-
alizacji projekt ekspozycji może ulec nieznacznej zmianie.

Parter i otoczenie muzeum
Cała dolna część budynku zostanie zagospodarowana pod po-

trzeby administracyjno-biurowe. Znajdziemy tam zatem kącik ka-
wiarniany z pomysłem stylizacji na kolejowy WARS, szatnie, zaple-
cze sanitarne i biurowe. Poza wymienionymi pomieszczeniami, 
ważnym miejscem będzie także sala ekspozycji tymczasowej. Bę-
dzie to obszerne pomieszczenie, w którym będzie można organizo-
wać tymczasowe wystawy, konferencje lub zajęcia edukacyjne.                

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, główne wejście do mu-
zeum zostanie zlokalizowane od strony dworca. Cały teren wokół 
budynku zostanie otoczony zielonym skwerem. W obiekt ten zosta-
nie także wkomponowana przestrzeń wokół pomnika Orła Białego 
oraz pomnika pomordowanych w czasie II wojny światowej. 

Choć część osób liczyła na to, przy muzeum raczej nie pojawi 
się prawdziwa lokomotywa. Po pierwsze kłóci się to z koncepcją za-
projektowania przestrzeni wokół muzeum, a po drugie niezwykle 
ciężko jest zdobyć taki obiekt. Władze miasta czyniły już tego ro-
dzaju zabiegi, by pozyskać lokomotywę do ustawienia przy ścieżce 
rowerowej za odlewnią. Niestety bezskutecznie. Z kolei lokomoty-
wa, która znajduje się przy kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Koluszkach, nie jest własnością parafii ani też miasta. 

Zgodnie z harmonogramem, jeszcze w tym roku mają rozpo-
cząć się prace związane z termomodernizacją budynku pod mu-
zeum. Z kolei cała przebudowa obiekt ma zakończyć się do paź-
dziernika 2023 r. 

Dodajmy jednocześnie, że poza tworzeniem muzeum, czeka nas 
jeszcze jedna inwestycja w tej samej lokalizacji. PKP ma już bo-
wiem pozwolenie na budowę nowego dworca kolejowego. Ma on 
stanąć na zielonym skwerze od strony ul. 3 Maja, tuż przy wyjściu z 
przejścia podziemnego. Wszystko wskazuje zatem na to, że w ciągu 
najbliższych 2 lat czeka nas całkowite przeprojektowanie i przebu-
dowa terenu przy postoju taxi.                                                       (pw)

Hol z szatnią i kasą biletową

Budynek pod muzeum
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Małgorzata Kidawa-Błońska,  
wicemarszałek Sejmu RP w Koluszkach

W dniu 21 czerwca 2022 roku Koluszki odwiedziła wice mar-
szałek Sejmu RP, posłanka Małgorzata Kidawa- Błońska, której to-
warzyszyła posłanka Ziemi Łódzkiej Iwona Śledzińska- Katarasiń-
ska a także łódzcy radni. Pierwsza część wizyty miała miejsce  w 
godzinach południowych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, 
gdzie Panią Marszałek przyjął Burmistrz Waldemar Chałat. W roz-
mowach wzięła także udział wiceburmistrz Koluszek Krystyna Le-
wandowska, przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sokołowski, 
skarbnik Gminy Koluszki Bogusława Kubicz i dyrektor ds. Inwesty-
cji Mateusz Karwowski. 

Tematem rozmów była bieżąca polityka krajowa i sprawy sa-
morządowe. Gospodarze spotkania interesowali się ponadto stylem 
pracy w polskim parlamencie i ogólną atmosferą. 

Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim Pani Marszałek z towarzy-
szącymi Jej osobami odwiedziła  ośrodek rekreacyjno-wypoczynko-
wy w Lisowicach  a po południu spotkała się mieszkańcami w Bi-
bliotece Miejskiej przy ulicy 11 Listopada. 

Dominowały sprawy związane z edukacją i sytuacją emerytalną 
społeczeństwa, w tym nauczycieli. Mieszkańcy wysuwali koniecz-
ność przeprowadzenia reformy systemu emerytalnego. Poddano 
krytyce pomysł wprowadzania do szkół nowego i kontrowersyjne-
go, zdaniem Pani Marszalek i części uczestników spotkania- przed-
miotu pod nazwą Historia i Teraźniejszość, który ma za zadanie- w 
opinii uczestników spotkania- interpretować wydarzenia z historii 
Polski w oderwaniu od dziejów Europy i świata oraz poddać kryty-
ce nowoczesne prądy społeczne i filozoficzne. 

Zwrócono uwagę na edukowanie w zakresie zdobywania infor-
macji o otaczającym nas świecie. „Nie można, decydując się na wy-
bór takiej czy innej partii politycznej, kierować się wiedzą zaczerp-
niętą jedynie z określonego medium społecznego. Każdy z nas 
powinien korzystać z lektury wielorakich gazet czy słuchać zarów-
no stacji publicznych jak i komercyjnych, prywatnych. Tylko w ten 
sposób można  obiektywnie odbierać rzeczywistość i podjąć decy-
zję, na jakie ugrupowanie oddać swój głos w wyborach, które czeka-
ją nas w  przyszłym roku”- argumentowali zgodnie pani Marszałek 
Kidawa-Błońska i część uczestników spotkania. 

Z drugiej strony skrytykowano środowiska dziennikarskie. 
Uznano, że to głównie dziennikarze, nie politycy, w błędnym świe-
tle pokazują społeczeństwu rzeczywistość. Dlatego tak konieczna 
jest weryfikacja informacji, która do nas dociera poprzez lekturę 
różnorodnych mediów.

Wszelkie kłótnie w ugrupowaniach poza rządowych są bardzo 
niewskazane, a jest to pewien problem, który trzeba przezwyciężyć- 
mówiono. Kłótnie i spory w partiach centro-lewicowych i liberal-
nych to również kwestia jedności narodowej. Jedna z uczestniczek 
stwierdziła, że Polacy są podzieleni, jak nigdy dotąd i to na różnych 
płaszczyznach życia.

Małgorzata Kidawa- Błońska dzieląc się swoim optymizmem 
uznała, że wierzy w mądrość polskiego społeczeństwa, które będzie 
potrafiło wyciągnąć wnioski z najnowszej historii Polski. 

Ważnym problemem jest nasze bezpieczeństwo energetyczne 
oraz polityka związana z odnawialnymi źródłami energii- ten temat 
był podjęty przez przedstawiciela młodego pokolenia Polaków. Pani 
wice marszałek odniosła się do pytania o swoją rezygnację z kandy-
dowania na urząd Prezydenta RP w czasie ostatniej kampanii wybor-
czej. Rozmawiano także o rosnącej galopująco inflacji a także o re-
prywatyzacji nieruchomości. Rozdział Kościoła od Państwa- tego 
tematu także nie mogło zabraknąć. Kidawa-Błońska podkreśliła, że 
nie  chodzi o walkę z Kościołem, i odbieranie tej Instytucji praw, 
lecz o uszanowanie wzajemnej autonomii obu Wspólnot- państwo-
wej i religijnej. Czy można mieć lewicowe, liberalne poglądy, np. w 
sprawie refundacji badań i zapłodnienia metodą In Vitro czy innych 
kwestii społecznych a jednocześnie być osobą wierzącą? Można- 
stwierdziła Małgorzata Kidawa- Błońska. „Religia i symbole religij-
ne są mocno wpisane w naszą polską tradycję narodową, i nie wyda-
je mi się czymś złym, gdy Donald Tusk, będący politykiem o 
liberalnych poglądach, całuje chleb czyniąc na nim znak krzyża. To 
się nie wyklucza”- zauważyła Pani Marszałek podczas spotkania w 
Koluszkach. 

Na koniec wyraziła swoją radość i zadowolenie, że spotkanie 
odbywało się w bardzo dobrej atmosferze, mimo „zapalnych” tema-
tów i sporów. Z pewnością było to spotkanie na miarę kultury dialo-
gu społecznego, mimo że wśród obecnych nie wszyscy byli zwolen-
nikami poglądów reprezentowanych przez Marszałek Sejmu. 

Zk

WAKACJE Z OSiR 2022
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ko-

luszkach zaprasza Dzieci z Gminy Ko-
luszki do udziału w Wakacjach z OSiR 
2022

W programie wiele atrakcji:
 • Wycieczka do Zagrody Edukacyjnej 

Stajni Miskant w Stanisławowie
 • Wyjazd na baseny letnie i LIN-

PARKU do Lisowic 
 • Wycieczka do BLACK WORLD w Łodzi
 • Wycieczka do EC1 Miasta Kultury w Łodzi
 • W programie zaplanowano również:
Prelekcję profilaktyczną na temat bezpiecznego wypoczynku pod-

czas wakacji przeprowadzoną przez Strażaków z Państwowej Zawodowej 
Straży Pożarnej w Koluszkach

II Turnus:  8 sierpnia 2022 – 12 sierpnia 2022 roku 
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. Koszt uczestnictwa jednego 

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

2 w godz. 8:00 – 15:00.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach informuje,  
że od 1.07.2022 r. do 29.07.2022 r. będzie czynna  

w następujących godzinach:

pn. 9.00 - 17.00       wt. 8.00 - 16.00
śr. 9.00 - 17.00        czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 -  16.00       sob. nieczynna

W miesiącu sierpniu 2022 r. Biblioteka będzie nieczynna  
z powodu inwentaryzacji księgozbioru.

Koluszki z kobietami i dla kobiet. Kolej na równość.

SAMOOBRONA? Czemu nie?
W dniu 27 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się 

pierwsze z serii spotkań dotyczących samoobrony, przeznaczone dla 
dziewcząt i pań, które chcą nabyć umiejętności pozwalające pora-
dzić sobie w różnorakich sytuacjach kryzysowych. Zgromadzone na 
sali gimnastycznej panie, poznały techniki samoobrony nie tylko 
teoretycznie, ale miały także możliwość wykorzystać je w praktyce. 
Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem instruktora samoobrony, 
funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji. 

- Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, kiedy wychodzi-
my z domu późną porą lub bardzo wczesnym rankiem. Często ko-
bieta wydaje się być łatwym celem ze względu na predyspozycje fi-
zyczne i delikatną budowę ciała. Stąd pomysł na tego typu spotkania 
– relacjonuje Mariola Garnys – Jaskóła, przewodnicząca stowarzy-
szenia Okiem Kobiety.

Dziękujemy naszemu in-
struktorowi oraz Anecie Koty-
nia- oficerowi prasowemu za 
udział, uwagi, pokaz, a także 
dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej nr 1 Jerzemu Pecynie 
za udostępnienie sali – składa 
podziękowania Mariola Gar-
nys – Jaskóła. 

 Kolejne spotkanie 27 lip-
ca. Już dziś serdecznie zapra-
szamy wszystkie panie na 

otwarte i bezpłatne zajęcia z samoobrony.

Magiczny świat Indii 
W miniony poniedziałek Klub Senior + wspólnie z Mateuszem 

Jaśkiewiczem zabrał Seniorów w podróż do magicznego świata In-
dii, świata intensywnych kolo-
rów i zapachów orientalnych 
przypraw. Seniorzy wysłuchali 
opowieści o kraju, który zachwy-
ca bogactwem kultur i majesta-
tyczną architekturą, oszałamia 
kolorami, zgiełkiem i różnorod-
nością. Seniorzy wysłuchali opo-
wieści o podróży przez Indie, 
wzbogaconej fotografiami oraz 
licznymi akcesoriami i pamiątka-
mi. Zobaczyli piękne forty i pała-
ce, poznali zaskakującą świąty-
nie szczurów oraz Taj Mahal. Nie 
zabrakło oczywiście opowieści o 

wyprawie w Himalaje. Duże zainteresowanie wzbudziła indyjska bi-
żuteria. Uczestnicy z duzym zapałem przymierzali indyjskie stroje, 
uczyli się sztuki zakładania sari oraz wiązania turbanu. Spotkanie z 
magicznym światem Indii, któremu towarzyszył unoszący się zapach 
sypkiego carry i ziaren kardamonu było bardzo ciekawe i pouczające, 
dostarczyło Seniorom wiele radości. Dziękujemy Mateuszowi za tą 
wspaniałą podróż i z niecierpliwością czekamy na kolejne.
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Zjeżdżalnia ANAKONDA... 
...przy plaży w Lisowicach czynna jest w sobotę i niedzielę w godz. 

11.00-19.00 (z przerwą techniczną od 14.30 do 15.00). Dobrej zabawy.  

Classic zagra na dożynkach 
18 września w Koluszkach zostaną zorganizowane Gminne Do-

żynki. Zgodnie z tradycją ostatnich lat, mieszkańcy będą bawić się 
do rytmów muzyki disco polo. W tym roku gwiazdą wydarzenia bę-
dzie zespół Classic. Stosowna informacja znajduje się już w koncer-
towym kalendarzu na oficjalnej stronie zespołu. Dożynki zostaną 
zorganizowane w Parku Miejskim w Koluszkach. 

(pw)  

Zmiany na stanowiskach  
kierowniczych w oświacie

W ostatnich tygodniach doszło do kilku zmian personalnych 
wśród dyrektorów placówek oświatowych.    

W związku z przejściami na emeryturę od 1 września w Przed-
szkolu nr 3 w Koluszkach dotychczasową dyrektor Bożenę Ogińską 
zastąpi Agnieszka Bankowska, z kolei w Przedszkolu w Różycy po 
Małgorzacie Szramie, stanowisko dyrektora obejmie Małgorzata 
Kawczyńska-Paprocka.

W dwóch innych placówkach oświatowych na kolejną kadencję 
zostali wybrani dotychczasowi dyrektorzy: w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Koluszkach – Sławomir Mela, w Przedszkolu w Gałkowie 
Dużym – Jolanta Majka.      

W sierpniu do kolejnej zmiany na stanowisku dyrektora dojdzie 
w Szkole Podstawowej Gałkowie Dużym, w której to placówce na 
emeryturę przechodzi Krystyna Warczyk.  

Punkt Porad Wsparcia i Rozwoju działa pełną parą

„KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET. 
KOLEJ NA RÓWNOŚĆ”

Z pomocowego dyżuru  
Punktu Porad Wsparcia i Rozwo-
ju mogą skorzystać kobiety, które 
chcą opowiedzieć o swoich pro-
blemach, dokonać ważnej zmiany 
w swoim życiu lub potrzebują po-
mocy, aby po dłuższej przerwie wrócić na rynek pracy. Zapraszamy 
także znajomych i rodziny szukające pomocy dla kobiet, które są lub 
były ofiarami przemocy domowej. W razie zaistnienia takiej potrze-
by wsparcie otrzymają także zgłaszający się mężczyźni.

Dyżur telefoniczny odbywa się we wtorki w godzinach 12-16 
oraz czwartki między 14-18. Istnieje możliwość umówienia się na 
rozmowę w punkcie stacjonarnym przy ul. Budowlanych 4a. 

Wszyscy otrzymają tu wsparcie i zrozumienie. Anonimowość i 
poufność gwarantowana.

Przerwy w dostawach prądu
 � 6.07.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Gałków Mały ul.: Napoleońska, 

Marysieńki, Smugowa, Kopernika, Polna, Skłodowskiej, Zagajniko-
wa, Akacjowa, Spacerowa, Ogrodowa, Krawiecka.

 � 7.07.2022 r. w godz. od 08:00 do 16:00: Gałków Mały ul. Napoleoń-
ska, Marysieńki, Smugowa, Kopernika, Marii Curie-Skłodowskiej, 
Akacjowa, Spacerowa, Ogrodowa, Krawiecka.

 � 7 i 8.07.2022r. w godz. od 8:00 do 16:00: Kaletnik ul.: Akacjowa, Brzo-
zowa, Główna Nr od 69 do 99, Letniskowa, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, 
Partyzantów, Wczasowa. Różyca ul.: Główna Nr od 71 do 106.

 � 13.07.2022r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Mały ul.: Armii Krajo-
wej 3, Armii Ludowej 2 – 5 i 82, Gałków Duży ul.: Łódzka od 70  
do 76, Mała, Nowa, Północna, Radwańska. 

Samorządowcy z zagranicy  
podejrzą Lisowice

28 lipca teren wypoczynkowy w Lisowicach odwiedzą przed-
stawiciele Serbii, Węgier, Hiszpanii i Łotwy. Goście z zagranicy za-
poznają się z potencjałem oraz procesem powstania tego rodzaju in-
westycji. Wizyta odbędzie w ramach unijnego projektu, związanego 
z wymianą doświadczeń międzynarodowych.  

(pw)

Burmistrz Koluszek informuje
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 28.06.2022 r. do dnia 19.07.2022 r., wy-
wieszony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprze-
targowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położo-
nej w mieście Koluszki, w obrębie 4, oznaczonej nr ewidencyjnym 
działki 443 o powierzchni  2 674 m2.

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.
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Gala z okazji zakończenia roku szkolnego 2021-2022

Burmistrz uhonorował najzdolniejszych 
uczniów Gminy Koluszki

Jak co roku o tej porze (wyłączając ostatnie dwa lata spowodo-
wane walką z pandemią), Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat na-
grodził najlepszych uczniów, wyróżniających się swoimi osiągnie-
ciami w roku szkolnym 2021-2022. 

W uroczystej Gali, która odbyła się w środę 24 czerwca w sali 
widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach, udział wzięli tak-
że: zastępca Burmistrza Koluszek, Krystyna Lewandowska, prze-
wodnicza Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak wraz z rad-
nymi, przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego-Wschodniego 
Sławomir Sokołowski oraz Anna Truszczyńska, prezes oddziału 
ZNP w Koluszkach. Bohaterami tego dnia byli nagrodzeni ucznio-
wie, którym towarzyszyli rodzice, dyrektorzy szkół i wychowawcy. 
Dziś prezentujemy listę i zdjęcia nagrodzonych uczniów szkół pod-
stawowych z Koluszek. W następnych wydaniach przedstawimy ko-
lejne szkoły z terenu naszej gminy.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach: dyrektor Jerzy Pecyna
1. Magdalena Szostek – laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Litera-

tury i Języka Polskiego; rodzice: Katarzyna i Waldemar Szostek; 
opiekun: Małgorzata Drabik.

2. Szymon Matysiak – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Biologii; rodzice: Dominika i Robert Matysiakowie; 
opiekun: Małgorzata Owczarek.

3. Piotr Adamski – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Matematyki; rodzice: Agnieszka Jaworska-Adamska i 
Bogdan Adamski.

4. Martyna Majchrzak – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Matematyki; rodzice: Teresa i Krzysztof Majchrza-
kowie; opiekun Piotra i Martyny: Pani Katarzyna Wójcik.

5. Bartosz Bajer – laureat Ogólnopolskiego Tematycznego Konkursu 
Informatycznego „Infosukces”; rodzice: Alina i Mariusz Bajerowie.

6. Artur Zieliński – laureat Ogólnopolskiego Tematycznego Konkur-
su Informatycznego „Infosukces”; mama: Dominika Zielińska; 
opiekun Bartosza i Artura: Pan Marek Kamiński.

7. Magdalena Szostek – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wie-
dzy o Filmie i Mediach „Filmowe Łódzkie”; rodzice: Katarzyna i 
Waldemar Szostek; opiekun: Małgorzata Drabik.

8. Martyna Majchrzak – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wie-
dzy o Filmie i Mediach „Filmowe Łódzkie”

rodzice: Teresa i Krzysztof Majchrzakowie
9. Amelia Kobierzycka – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wie-

dzy o Filmie i Mediach „Filmowe Łódzkie”; rodzice: Aneta Ka-
czyńska-Kobierzycka i Przemysław Kobierzycki.

10. Karina Kobierzycka – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wie-
dzy o Filmie i Mediach „Filmowe Łódzkie”; rodzice: Aneta Ka-
czyńska-Kobierzycka i Przemysław Kobierzycki; opiekun Mar-
tyny, Amelii i Kariny: Pani Urszula Chachulska-Tomaszczak.

11. Drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach, I miejsce w 
Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym MASTERMIND: 
 • Szymon Matysiak, rodzice: Dominika i Robert Matysiakowie
 • Piotr Adamski, rodzice: Agnieszka Jaworska-Adamska i Bog-

dan Adamski
 • Zuzanna Marczyk, rodzice: Monika i Jarosław Marczykowie 

Drużyna, która zajęła III miejsce w tym samym konkursie:
 • Martyna Majchrzak, rodzice: Teresa i Krzysztof Majchrzakowie
 • Amelia Ołubek, rodzice: Beata i Piotr Ołubkowie
 • Paulina Krakowiak, rodzice: Aneta i Michał Krakowiakowie

 Opiekunie drużyn: Edyta Szeleszczyk, Justyna Waszczykowska, 
Katarzyna Wójcik 

12. najlepszy uczeń – Aleksandra Chromińska; rodzice: Agnieszka i 
Przemysław Chromińscy.

13. Drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach, która zdoby-
ła wicemistrzostwo Polski w 43 edycji Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym, w składzie: 
 • Paulina Kubat, rodzice: Aleksandra i Mariusz Kubat
 • Igor Rzesiewski, rodzice: Marta i Marcin Rzesiewscy
 • Szymon Garbarski, rodzice: Bogumiła i Robert Garbarscy
 • Karol Kaźmierczak, rodzice: Monika i Kamil Kaźmierczakowie

 Opiekun drużyny - Marek Kamiński.
14. Finaliści Mistrzostw Woj. Łódzkiego w Biegach na Orientację:

 • Alicja Bankowska, rodzice: Agnieszka i Leszek Bankowscy
 • Sylwia Malecha, rodzice: Anna i Tomasz Malecha
 • Kornelia Książek, rodzice: Krystyna i Włodzimierz Książek
 • Artur Zieliński, mama: Dominika Zielińska
 • Bartosz Bajer, rodzice: Alina i Mariusz Bajer
 • Mateusz Zieliński, rodzice: Monika i Mariusz Zielińscy
 • Szymon Garbarski, rodzice: Bogumiła i Rober Garbarscy

 Opiekun uczniów: Piotr Zendeł 
15. sportowiec – Amelia Ołubek; rodzice: Beata i Piotr Ołubkowie.
16. sportowiec – Igor Rzesiewski; rodzice: Marta i Marcin Rzesiewscy.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach: dyrektor Sławomir Mela
17. Kinga Chądzyńska – finalistka Konkursu historycznego „Losy 

Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” oraz finalistka Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego z Historii. Kinga zajęła także 3 
miejsce w Archidiecezjalnym Tematycznym Konkursie Biblij-
nym; rodzice: Małgorzata i Jeremiusz Chądzyńscy; opiekuno-
wie: Anna Matysiak i ksiądz Emanuel Stańczyk.

18. najlepszy uczeń –  Kinga Chądzyńska; rodzice: Małgorzata i Je-
remiusz Chądzyńscy.

19. Drużyna SP Nr 2 w Koluszkach, która zdobyła 9 miejsce w Polsce 
w Ogólnopolskich Drużynowych Biegach Przełajowych IMS: 
 • Aleksandra Kulińska, rodzice: Agnieszka i Arkadiusz Kulińscy
 • Nikola Kotynia, rodzice: Anna i Łukasz Kotynia
 • Sylwia Janik, mama: Katarzyna Kępa
 • Bianka Rogalska, rodzice: Marzena i Sebastian Rogalscy
 • Adrianna Siemińska, rodzice: Marta i Dariusz Siemińscy
 • Kornelia Krakowiak, mama: Honorata i Wiesław Krakowiakowie
 • Amelia Nowak, rodzice: Gabriela i Andrzej Nowakowie

 Opiekun drużyny – Monika Wróblewska. 
20. sportowiec – Aleksandra Kulińska; rodzice: Agnieszka i Arka-

diusz Kulińscy.
21. sportowiec – Patryk Filipczak; rodzice: Marlena i Przemysław 

Filipczakowie.
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Jubileusz 60-lecia  
SOSW w Koluszkach

Dwa tygodnie temu Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy 
obchodził jubileusz 60 lecia. Z tej okazji na terenie placówki przy 
ulicy Budowlanych odbyła się uroczysta Gala, w której udział wzię-
li wychowawcy z dyrektor placówki, Katarzyną Mrówką, emeryto-
wani nauczyciele, byli pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie oraz 
zaproszeni Goście: Ewa Gładysz, wicestarosta powiatu łódzkiego 
-wschodniego, dyrektorzy szkół średnich z Koluszek, i duchowień-
stwo. Odsłonięto tablicę pamiątkową, której poświęcenia dokonał 
proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Koluszkach, 
ksiądz Sławomir Jałmużny. 

Podczas Gali wspomniano dyrektorów szkoły i wychowawców 
oraz  lata, w których koluszkowska „Trójka”- jak dawnej mawiano- 
stawiała swe pierwsze kroki. 

***
Placówka, która swoją siedzibę miała w przedwojennej kamieni-

cy przy ulicy Brzezińskiej 23, „odziedziczonej” w spadku po Szkole 
Podstawowej nr 1 - powołana została do istnienia na mocy decyzji 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzezinach w dniu 10 
października 1961 roku. Pierwszym dyrektorem, piastującym to sta-
nowisko do roku 1972 był Stefan Wołonkiewicz, ówczesny inspektor 
szkolny, osoba bardzo zaangażowana w proces odbudowy oświaty w 
Polsce. Szkoła, która weszła w skład Państwowego Zakładu Wycho-
wawczego  dla Umysłowo Upośledzonych w Polsce rozwijała się z 
każdym rokiem. Powstał internat dla uczniów pochodzących spoza 
Koluszek. Kolejnym dyrektorem Szkoły Specjalnej w Koluszkach był 
Jan Stanisławski, pedagog szczególnie uwielbiany przez dzieci. Jego 
dyrektorowanie przypadło na lata 1972- 1998. W okresie kierowania 
placówką przez pana Stanisławskiego, Decyzją Kuratora Oświaty i 
Wychowania w Łodzi z dniem 1 lutego 1985 roku Szkoła Specjalna nr 
3 w Koluszkach została przeorganizowana, stając się Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Kolejne zmiany nastąpiły w 
czasach następnego dyrektora Ośrodka, którym była Maria Wochna 
(1998-2005). W bardzo trudnym okresie transformacji ustrojowej Pol-
ski podejmowała szereg decyzji a jedną z nich była przeprowadzka 
szkoły do nowej siedziby, którą stał się budynek dawnego internatu 
Zespołu Szkół Kolejowych przy ulicy Budowlanych w Koluszkach. 
W kolejnych latach dyrektorami Ośrodka były: Aleksandra Balcerak 
(2006-2016), Magdalena Bąk (2016-2017), Anna Podgajna (2017-
2019). Od roku 2019 dyrektorem jest Katarzyna Mrówka. 

***
W pierwszych dziesięcioleciach zadania szkoły były nieco inne 

niż obecnie. Dawnej chodziło przede wszystkim o to, by uczniów 
mających różnorakie trudności intelektualne przygotować do samo-
dzielnego życia. Uczono poprawnego komunikowania się z drugimi, 
podstawowych prac technicznych, szycia i zmywania naczyń. 

Lata transformacji pociągnęły za sobą zmiany także  na polu 
oświatowym. Osobą, która zmieniła dotychczasowe oblicze szkoły, 
odpowiadając na wezwania współczesności, była dyrektor Aleksan-
dra Balcerak, otwierając jeszcze bardziej podwoje placówki dla 
osób z wielorakimi niepełnosprawnościami. Obecnie uczniami 
szkoły są nie koniecznie dzieci nie dające sobie rady z nauką pol-
skiego czy matematyki lecz także, a chyba należało by powiedzieć, 
że przede wszystkim  młodzi ludzie z różnego rodzaju dysfunkcjami 
intelektualno-motorycznymi. 

Obecnie młodzież z SOSW korzysta nie tylko z sal dydaktycz-
nych, lecz także polisensorycznych czy gabinetu terapii EEG. Szko-
ła posiada platformę podjazdową, windę, siłownię, ekopracownię 
oraz zakątek sensoryczny. Począwszy od roku 2008, absolwenci 
Szkoły Podstawowej mogą kontynuować naukę w SOSW przyspo-
sabiającą do pracy zawodowej.  Od roku 2012 Ośrodek prowadzi za-
jęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do lat 7, stając się 
ważnym miejscem pracy kompensacyjnej dla najmłodszych. Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzi szkolną grupę te-
atralną „Tacy Sami”, z którego twórczością mieszkańcy naszej gmi-
ny mogli się zapoznać w czasie wielu imprez odbywających się na 
terenie miasta. Ośrodek bierze udział w różnych projektach eduka-
cyjnych, a  uczniowie mogą korzystać z biblioteki. W roku ubiegłym 
na terenie placówki utworzony został oddział przedszkolny. 

***
Pani Katarzyna Mrówka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego w Koluszkach składa serdeczne podziękowania za 
zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie Jubileuszu 60-lecia 
Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach  wszystkim pra-
cownikom pedagogicznym, niepedagogicznym, rodzicom i uczniom.

Zk

60 lat Szkoły Podstawowej nr 3 w Koluszkach to historia pi-
sana przez wielu ludzi: przede wszystkim naszych kochanych 
niepełnosprawnych uczniów i ich rodziców, którzy ponoszą co-
dziennie trudy wychowania, rehabilitowania i opieki nad swoim 
niepełnosprawnym dzieckiem.

Cała społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Koluszkach składa serdeczne podziękowania 
wszystkim instytucjom z powiatu łódzkiego – wschodniego, z te-
renu gminy i miasta Koluszek, także z województwa łódzkiego: 
Starostwu Powiatowemu w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, 
Urzędowi Miasta i Gminy Koluszki, Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej,  Powiatowemu Urzędowi Pracy Łódź - Wschód, 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, Domowi Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze, Domowi Pomocy Społecznej w 
Lisowicach, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Koluszkach, Bi-
bliotece Miejskiej w Koluszkach, Miejsko - Gminnemu Ośrodko-
wi Pomocy Społecznej w Koluszkach, Powiatowemu Zespołowi 
Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach. 

Składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności sponso-
rom, fundacjom, przyjaciołom placówki za wsparcie naszej dzia-
łalności i okazaną nam życzliwość.

Dziękujemy Przedsiębiorstwu AGAT S.A., Fundacji Małgo-
rzaty Niemczyk, Fundacji Integracja JP II, firmie Pol-Hun sp.j. 
Bielska M., firmie Kar-Pol. Sklepowi spożywczemu H.S. Karliń-
scy, Centrum medycznemu MED-KOL, firmie Procad, Piekarni 
E.P. Olszyńskim, Sołectwu Regny, Arboretum SGGW w Rogowie. 

Państwu Małgorzacie i Mieczysławowi Wodzyńskim za 
ufundowanie tablicy pamiątkowej, Dyrektorowi Waldemarowi 
Puczyńskiemu z udostępnienie pomieszczeń w ZSP nr 2, Panu 
Arturowi Mazuchowskiemu, Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Koluszkach, Pani Annie Lenart za pomoc 
w organizacji imprezy,Pani Agnieszce Ruta z przygotowanie 
pięknej dekoracji kwiatowej.

Dyrektor Rada Pedagogiczna SOSW 
oraz uczniowie z rodzicami
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Uhonorowano najlepszych  
uczniów Gminy Koluszki
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Od lewej: Trener- Sebastian Szczepaniak, góra od lewej: Borys Solecki, Cezary Młynarczyk, Arkadiusz Koprowski, Bartosz Pachol-
czyk, Adam Dembiec, Wojciech Grobelny, Kacper Świderski, Marcel Dudek, Julian Badowski, dół od lewej: Oskar Nowak, Patryk Pabi-
niak, Wojciech Bąk, Jan Siudak, Wiktor Garbarski, Adam Konka, Dawid Kowalski, Olaf Krakowiak: Trener-Mariusz Gajek.

Nieobecni na zdjęciu członkowie drużyny: Szymon Przybylski, Mikołaj Kowalski, Polit Miłosz, Bruno Truszczyński, Szymon Orłow-
ski, Karol Małachowski.

Drużyna młodzików z KKS Koluszki świętuje awans do wyższej ligi 
Drużyna Młodzika 2010/2011 KKS Koluszki wywalczyła awans do 2 ligi wojewódzkiej. Awans młodzi zawodnicy wywalczyli po peł-

nym emocji dwumeczu barażowym z zespołem Muks Włókniarz Pabianice, wygranym dopiero po rzutach karnych. Drużynę prowadzą tre-
nerzy: Mariusz Gajek i Sebastian Szczepaniak. Gratulujemy. 
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Trzy medale i 8 miejsce Gminy Koluszki 
w Wojewódzkich Igrzyskach LZS w Ręcznie!

Przy pięknej i słonecznej pogodzie, na obiektach sportowych 
LZS w Ręcznie, reprezentacje 19 gmin i powiatów wzięło udział w 
letnich Igrzyskach LZS.

Nasza gmina uczestniczyła w dwóch dyscyplinach sportowych: 
w lekkiej atletyce i koszykówce, zdobywając 3 medale i 8 miejsce.

Złote medale wywalczyli: w biegu na 800 m Jagoda Nowakow-
ska i na 1000 m Igor Cel, srebrny medal na 1000 m Piotr Chojnacki. 

W klasyfikacji generalnej kobiet w LA nasza ekipa zajęła IV 
miejsce z 36 punktami, zdobyte przez wymienioną Jagodę Nowa-
kowską, oraz: Gabrielę Musiał, Weronikę Zielińską i Zosię Dzie-
dzińską. Wśród męż-
czyzn Gmina Koluszki 
zajęła wspólnie z Klesz-
czowem II miejsce. Naj-
więcej punktów zdobyli: 
Igor Cel, Piotr Chojnacki 
i Antoni Tomczyk, który 
w najstarszej kategorii 
wiekowej biegu na 3000 
m zajął 5 miejsce.

Dobrze wypadli po-
zostali sportowcy: Kor-
dian Kuleta, Jan Szymań-
ski, Kamil Tenentka, 
Franciszek Świderski zaj-
mując w biegu na 1 km 
kat. 2006 i młodsi wyso-
kie miejsca.

W klasyfikacji ogólnej LA zwyciężyła Gmina Opoczno 90 punk-
tów, II miejsce Gmina Koluszki i Kleszczów 80 pkt.,  
III miejsce Gmina Zelów 78 pkt.

W grach zespołowych, w 3-osobowej koszykówce, na 12 startu-
jących drużyn Gmina Koluszki w składzie: Igor Cel, Piotr Chojnac-
ki i Kamil Tenentka, zdobyli wraz z Opocznem, Zduńską Wolą i Ło-
wiczem V-VIII miejsce i 27,7 punktów.

W punktacji generalnej wojewódzkich Igrzysk najlepsza okaza-
ła się reprezentacja Gminy Zelów, Gmina Koluszki w dość skrom-
nym składzie zajęła wysokie 8 miejsce. W zawodach niepunktowa-
nych (rzuty lotką do tarczy, ringiem na palik, strzały z łuku do 
tarczy) z powodzeniem uczestniczyli: Anna i Zosia  Dziedzińska, 
Franciszek Świderski, Piotr Mróz i Antoni Tomczyk.   

Organizatorom Igrzysk należą się ogromne brawa za dobrze 
zorganizowanie zawodów, naszym zawodnikom podziękowania za 
zaangażowanie i walkę do „końca” o miejsce i punkty. 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za-

chodniej części obrębu Żakowice oraz fragmentu obrębu 
Przanowice oraz o  przystąpieniu do sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko;

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wschodniej części obrębu Żakowice i południowo-zachod-
niej części obrębu 6 miasta Koluszki oraz o  przystąpieniu do 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 
503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Koluszkach uchwały Nr 
XXXVIII/127/2021 dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego zmienionej uchwałą Nr XLVII/66/2022 Rady Miejskiej 
w Koluszkach z dnia 17 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

W uchwale Nr XXXVIII/127/2021 Rady Miejskiej w Kolusz-
kach z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do-
konano następujących zmian:

1) włączono do granic obszaru objętego projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części 
obrębu Żakowice oraz fragmentu obrębu Przanowice teren w 
granicach obr. Przanowice;

2) włączono do granic obszaru objętego projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części 
obrębu Żakowice i południowo-zachodniej części obrębu 6 
miasta Koluszki teren w granicach obr. 6 miasta Koluszki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów planu 
zostaną sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planów oraz prognoz od-
działywania na środowisko w terminie do dnia 24 lipca 2022 r. 
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozo-
stawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektro-
nicznej. W formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, 
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki. W formie elektronicznej na ad-
res email: um@koluszki.pl. Wnioski powinny zawierać imię i nazwi-
sko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby składającego, 
ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.  Orga-
nem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Koluszek.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobo-
wych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: www.kolusz-
ki.samorzady.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65, 95-040 Koluszki.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-
040 Koluszki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pra-
cy Urzędu.

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

da 65, wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanej 
nieruchomości, położonej w miejscowości Przanowice, obręb 
Przanowice, gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 204/2 o pow. 0,3000 ha, do zbycia w drodze przetargu ogra-
niczonego. 

Wykaz zamieszczony jest również na stronie internetowej Urzę-
du: www.koluszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej.    

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zago-
spodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, te-
lefon (44) 725-67-54.

Pożegnanie 3-latków w Żłobku 
Miejskim w Koluszkach

W piątek 10 czerwca 2022r. w Żłobku Miejskim w Koluszkach 
przy ul. Staszica 36, odbyło się uroczyste pożegnanie trzylatków po-
łączone z festynem rodzinnym zorganizowanym przez Rade Rodzi-
ców.

Dzieci pod czujnym okiem opiekunek, przygotowały krótką 
uroczystość artystyczną. Absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplo-
my a Rada Rodziców ufundowała książeczki.

Do głównych atrakcji przygotowanych dla naszych pociech 
były dmuchańce. 

Dzieci wykazały się dużą energią a śmiechami i żartom nie było 
końca. Ponadto uczestnicy pikniku mogli zajrzeć do wozu strażac-
kiego, którzy na co dzień służą w komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Koluszkach. 

Na uczestników pik-
niku czekał również 
słodki poczęstunek i 
grill. Była również moż-
liwość zakupu różnych 
fantów, przyniesionych 
przed Rodziców. 

Dyrekcja z pracow-
nikami serdecznie dzię-
kują wszystkim, którzy 
zaangażowali się w orga-
nizację pikniku. W szcze-
gólności chcemy podzię-

kować Radzie Rodziców za przygotowanie festynu, a także za piękne 
drzewo, które zostało posadzone przez budynkiem Żłobka.

Żłobek Miejski w Koluszkach

W dniu 15.06.2022 odbyło się uroczyste pożegnanie 3-latków w 
Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach przy ulicy Mickiewicza 8. 

Pani Dyrektor powitała przybyłych rodziców oraz zaprosiła na 
część artystyczną. Dzieci z uśmiechem na twarzach zaprezentowały 
swoje umiejętności w ulubionych piosenkach. Pożegnano dzieci z 
grupy Jagódki, Biedronki, Żabki i Malinki. 

Następnie wręczono dyplomy dla małych absolwentów placów-
ki. Słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców umilił ten 
szczególny dzień. 

Filia Żłobka Miejskiego w Koluszkach
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Burmistrz Koluszek informuje 
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 28.06.2022 r. do dnia 19.07.2022 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu części nieruchomości, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 176 o pow. 120 m2, po-
łożonej w miejscowości Żakowice, obręb Żakowice, gm. Koluszki, 
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

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 54.

Podróże małe i duże przed-
szkolaków z Gałkowa

Czerwiec i maj to w Przedszkolu w Gałkowie Dużym, jak co 
roku, bardzo intensywne i bogate w wydarzenia miesiące. 

Podróże przedszkolaków rozpoczęły się od wyjazdu do Łodzi. 
Różne ulice znane są dzieciom z bajek i książek: jest ulica Pokątna, 
jest i ulica Sezamkowa, jest też ulica Rumcajsa, ale dzieci z grup 
„Tygryski” i „Kangurki”  wybrały się na wycieczkę na Ulicę Żywio-
łów, która mieści się w EC1 w Łodzi. Jest to przestrzeń zorganizo-
wana wokół tematu pięciu żywiołów: Wody, Ziemi, Życia, Ognia i 
Powietrza. Dzięki wystawie, która stwarza optymalne warunki do 
samodzielnego poszerzania wiedzy o świecie dzieci mogły ją wzbo-
gacać poprzez przeprowadzanie doświadczeń,  eksperymentów  i 
badań. Były naprawdę zachwycone pobytem w tym wyjątkowym 
miejscu. Odwiedziły również Palmiarnię, gdzie  mogły podziwiać 
kolekcję egzotycznych roślin i wzbogacać wiedzę o niespotykanych 
na co dzień kwiatach.

Dzień  Dziecka  to święto, które uwielbiają wszystkie dzieci, te 
małe i te duże. To dzień pełen uśmiechów, zabawy, niespodzianek, 
radości i wielu niezapomnianych wrażeń!  W Naszym Przedszkolu 
tego dnia również nie zabrakło atrakcji. Były tańce, zabawy z chus-
tą, upominki, wata cukrowa i mnóstwo niespodzianek. Przedszkola-
ki bawiły się świetnie, z ich twarzy nie schodził uśmiech, a cała im-
preza dostarczyła wielu emocji i niezapomnianych wrażeń.

Przedszkolaki kilka dni póź-
niej miały również możliwość 
wziąć udział w  treningu z praw-
dziwego zdarzenia  na boisku le-
śnym. Trening poprowadzony 
został przez trenerów  LKS Gał-
kówek- którzy mają fantastyczne 
podejście do dzieci. Była roz-
grzewka, biegi, tor przeszkód z 

piłką oraz mini mecz, który przyniósł wiele frajdy wszystkim uczest-
nikom. Duch zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy nie opuszczał 
dzieci przez cały trening, a do przedszkola wróciły zmęczone, ale 
zadowolone i uśmiechnięte. 

Zaraz po Dniu Dziecka, w  piątek dzieci z grupy „Sówki” i 
„Króliczki” wybrały się na wycieczkę autokarową do ZOO Safari w 
Borysewie. Jest to niezwykłe miejsce, w którym podziwiały, aż  300 
różnych zwierząt reprezentujących 80 gatunków z Afryki, Europy, 
Ameryki Północnej i Południowej, Azji oraz Australii. Celem wy-

cieczki była obserwacja dzikich zwierząt oraz czerpanie pozytyw-
nych wrażeń w kontakcie z przyrodą. Po powrocie do przedszkola, 
dzieci pełne nowych wrażeń i wiadomości chętnie dzieliły się swo-
imi spostrzeżeniami i świeżo nabytymi wiadomościami. 

Kontynuując zwiedzanie i temat wyjazdów, tym razem grupa 
„Tygrysków” postanowiła, w myśl frazy „cudze chwalicie, swego 
nie znacie” (St. Jachowicza), wybrać się bardziej lokalnie na spacer 
do Lisowic, a następnie na wizytę do Państwowej Straży Pożarnej                     
w Koluszkach. Dzieci z wielką uwagą i ciekawością oglądały wozy 
strażackie, specjalistyczne wyposażenie, a także sprzęt do ratownic-

twa medycznego. Mogły również  obserwować ćwiczebny alarm po-
żarowy, oraz wzięły udział w niesamowitych zajęciach edukacyj-
nych dotyczących bezpieczeństwa i zachowania w czasie pożaru lub 
innych niebezpieczeństw. Oglądały także symulowany pożar w po-
koju oraz zjeżdżały z mini rury strażackiej. 

Z piątku na sobotę po typowym, pełnym zajęć dniu, dzieci wró-
ciły  do przedszkola na zorganizowane przez wychowawców noco-
wanie. Były tańce, zabawy, wspólna kolacja w plenerze, nocne po-
szukiwania skarbu w blasku latarek i najważniejsze – spanie w śpiworze 
obok swoich przedszkolnych kolegów. Wieczór zakończył się ogląda-
niem bajek, po czym nasze dzielne przedszkolaki zasnęły. Pomimo 
zmęczenia i wielu wrażeń dzieci w dobrych humorach obudziły się 
wcześnie rano, pełne sił, by zacząć nowy, pełen atrakcji dzień. 

To tylko kilka z wydarzeń jakie miały miejsce  w ostatnim czasie 
w naszym przedszkolu… a przecież miesiąc jeszcze się nie skończył. 

Autorzy: Anna Lisiecka, Marta Włodarczyk- Rojek
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Pamiętniki kaletnickie, sezon IV

Powrót do raju
Z latem jest jak z krokodylem. Niby woda spokojna, a tu nagle 

– aj! maj! Nie! Już czerwiec! Zanim się człowiek zorientuje porząd-
nie w sytuacji, bzy przekwitną i truskawki się skończą. Trzeba prze-
myśleć czy warto ze strychu wyciągać te leżaki, bo jak już przejdzie 
ostatnia ulewna burza, to będzie październik i trzeba je będzie targać 
z powrotem.

Wiosna bez przymrozków ucieszyła ogrodników, letników bar-
dziej by cieszyła wiosna, podczas której nie trzeba by było dogrze-
wać letnich chatek codziennym paleniem w piecu, bo z opałem tro-
chę krucho w tym sezonie. Zauważyliście? Dodatkowo jeszcze to 
zamieszanie z piecami. Trzeba zeznać, trzeba oświadczyć i podpi-
sać. Będą sprawdzać. Niby po co? Pawlakowi nikt nie bronił z pasto-
wanym kabanem po lesie chodzić, a teraz jakieś awantury, że we 
własnym piecu nie można własnej opony spalić. A pokusa na palenie 
oponami jest spora. Po pierwsze, na co komu koła w aucie, skoro i 
tak nikogo nie stać na paliwo. Po drugie, niby czym tu palić skoro 
węgla kupić nie można? Druga połowa czerwca na termometrach 
16°C – Co poszło nie tak z globalnym ociepleniem?

Zaopatrzona w ciepłe kalesony, wracam do kaletnickiego raju.
Jadę, jadę… a tu tunel w Gałkowie kopią! Czkawką wspomnia-

łam długie godziny spędzone przed zamkniętym szlabanem tego 
przejazdu, więc radośnie zakrzyknęłam skręcając w objazd: „Dobra 
nasza! Będzie łatwiej, będzie szybciej!”. 

Rozmawiałam niedawno z taką babeczką, do której spływają, 
wszystkie skargi kierowców, o tym że na przejazdach kolejowych 
auta zbyt długo stoją w oczekiwaniu na przejazd. Odważyłam się 
wtedy zadać jej to samo pytanie. Spojrzała na mnie szczerze, 
uśmiechnęła się uroczo i odpowiedziała: „ O co Pani chodzi? Prze-
cież moje pociągi jadą! To samochody stoją. Lepiej zapytać zarząd-
ców dróg dlaczego nie budowali tuneli i kładek jak ja wymieniałam 
tory!” - Co prawda to prawda… Ważne, że tunel w Gałkowie będzie. 

Huraganowe wiatry jeszcze na przedwiośniu zorganizowały 
mój ogród w niepowtarzalny, fikuśny sposób. Wiadro na drzewie, 
drzewo na tarasie, a taras... Całe szczęście wciąż na swoim miejscu.

Jeden rzut oka wystarczył, żeby wiedzieć że bez dopalaczy się 
nie obędzie, żeby to posprzątać. Solidna dawka energetyczna znaj-
dzie się zawsze w karmelowych solonych dostępnych w centrum 
Koluszek - zatem jadę. 

Jadę, jadę... a tu wiadukt w Koluszkach wymieniają!
Jęknęłam cicho, bo mój koluszkowski świat skurczył się nagle 

o połowę i ograniczył do zachodniej części miasta. Każdy wie, że 
Koluszki podzielone są torami niczym Warszawa Wisłą. Kto jednak 
chciałby narzekać na utrudnienia i objazdy, polecam przeprowadzić 
się na chwilę do miasta przez wielkie „M”, w którym ja spędzam 
zimę. Tam bowiem porządki są takie, że na akwenach z dziur ulic 
miejskich, spokojnie można organizować zawody wędkarskie, bo-
wiem karasie na pewno się już zaległy. Remonty miejskie natomiast 
kiedy już się zdarzają, organizowane są hurtowo, a ulice zamykane 
wszystkie naraz w tak przemyślany sposób, aby na pewno nikt, ni-
gdzie nie dojechał. Nasze koluszkowskie utrudnienia w tym kontek-
ście, to przysłowiowy „pikuś” - damy radę! Oby do jesieni!

Kilka zupełnie ciepłych i słonecznych dni na początku maja, za-
chęciły do spacerów, wtedy właśnie odkryłam z przerażeniem, że 
prawdopodobnie, część naszej gminy nie należy już do Polski. Nie 
chcę zagłębiać się w szczegóły, żeby przypadkiem nie wywołać kon-
fliktu międzynarodowego. Ale było tak: pośród dumnie falujących 

na wietrze biało-czerwonych, które w piękny dzień święta naszej 
flagi, wywiesili mieszkańcy okolic, na jednej z posesji powiewa so-
bie polska flaga z herbem – oniemiałam. 

Przyglądam się uważnie, analizuję. Teren zbyt mały na lotnisko, 
bo nawet najbardziej skromne lotnisko cywilne, musiałoby przecież 
móc pomieścić jakiś samolot (o pasie startowym nie wspominając) - 
ta opcja odpadła. Zatem może kapitanat? Bosmanat chociaż? Ale po 
cóż w Borowej bosmanat? Do zalewu w Lisowicach stąd trochę za 
daleko, a i flota lisowicka trochę jeszcze zbyt skromna, na bosmana-
ty, jak sądzę. Po wykluczeniu pozostałych instytucji, które mają pra-
wo wywieszać polską flagę z herbem, wyszło na to, że patrzę naj-
prawdopodobniej na ambasadę polską za granicą. Dalej droga 
dedukcji wiedzie prosto. Skoro ambasada, to teren na której się znaj-
duje już do Polski nie należy, ale najwyraźniej z krajem do którego 
należy ten skrawek (do złudzenia przypominający pięknie utrzyma-
ny ogród), mamy nad podziw dobre stosunki, skoro na kilkuset me-
trach należących do tego kraju, stoi całkiem pokaźna polska amba-
sada. Z uwagi na delikatny rodzaj problemu, postanowiłam nie 
dociekać, o jaki kraj może chodzić. 

Na koniec opowiem o pewnej bitwie, jaka miała miejsce w tym 
sezonie w naszej okolicy. Wygranej bitwie! Była to cicha bitwa ze 
ślimakami. Oślizgłe istoty zeżarły letnikom poprzedniego lata nie-
mal wszystkie uprawy. W tym roku bez skrupułów ślimaki zostały 
wymordowane za pomocą magicznych granulek, dostępnych w każ-
dym sklepie ogrodniczym po niezbyt wygórowanej cenie. Obroń-
com przydomowych pomidorów umknął jeden tylko szczegół. Pro-
sta zależność. Nie należy jeść czegoś, co zdechło, bo samo zjadło 
truciznę. Nie każdy wie takie rzeczy i nie pomogłaby tabliczka” 
Uwaga zatrute ślimaki” - ponieważ jeże nie potrafią czytać.  Dlatego 
w ślad za pogromem mięczaków, trupem padły okoliczne ropuchy, 
żaby, jeże, jaszczurki, ryjówki, drozdy, szpaki, sójki, rudziki, bażan-
ty, kaczki, kosy, drapieżne chrząszcze i padalce. Gratuluję. Piękne 
zwycięstwo. 

Karolina Bast Kolasa

Spotkania seniorów z dietetykiem 
Serdecznie zapraszamy do Klubu Senior+ przy ul. Budowla-

nych 4a na cykl spotkań z panią Anną Zielińską - dietetykiem z wie-
loletnim doświadczeniem zawodowym. 

Pani Anna jest mgr dietetyki Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi, właścicielem Poradni Dietetycznej ANNMED. Jako diete-
tyk na przełomie 12 lat pracy w zawodzie ma przyjemność praco-
wać jako edukator dietetyczny oraz diabelogiczny, wykładowca, 
a także trener warsztatów dietetycznych i kulinarnych. Współ-
pracuje z wieloma organizacjami na terenie całej Polski. Kocha 
swoją pracę i uwielbia dzielić się swoją wiedzą, którą na bieżąco 
rozwija przez dodatkowe kursy, szkolenia, sympozja i konferen-
cje naukowe. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ:

– 5 lipca 2022 (wtorek) godzina. 9:15 
„DOBRA WODA ZDROWIA DODA - CZYLI CO POWINNI-
ŚMY WIEDZIEĆ O NAWODNIENIU I DLACZEGO?”

– 7 lipca 2022 ( czwartek) godzina. 16:00 
„ FAKTY I MITY DIETETYCZNE”
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

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

MALOWANIE  
ELEWACJI

796-241-330

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW
792-022-640

Profesjonalny montaż
OGRODZEŃ  PANELOWYCH

FURTEK oraz BRAM
Tel. 691-449-649

Zmiany w ruchu pociągów 
12 czerwca wszedł w życie nowy rozkład jazdy pociągów, któ-

ry uwzględnia kolejny etap prac przy budowie tunelu w Gałkówku, 
a także rozpoczynające się prace budowlane tunelu w Bedoniu. Pro-
wadzone inwestycje ograniczą znacznie przepustowość na stacji 
Gałkówek, gdzie zostały wyłączone z ruchu dwa tory. Z kolei 11 lip-
ca dodatkowo zostanie wprowadzony ruch pociągów po jednym to-
rze na odcinku Gałkówek – Łódź Widzew. 9 pociągów ŁKA ma po-
jechać po linii 25 ze zmianą kierunku jazdy na stacji Łódź Olechów 
Wschód. Tym samym czas przejazdu z Koluszek do Łodzi wydłuży 
się o około 20 minut.   

Dodatkowo w dniach 8-31 sierpnia z powodu wymiany sieci 
trakcyjnej zaplanowano również zamknięcie łącznic pomiędzy sta-
cjami Żakowice Południowe i Koluszki oraz Słotwiny. Część pocią-
gów w/z kierunku Tomaszowa Mazowieckiego nie będzie zatrzymy-
wać się na stacji Słotwiny.

W temacie połączeń kolejowych pojawiły się też dobre wiado-
mości. Od 2 lipca łódzka kolej zacznie regularne weekendowe kur-
sy do Spały przez Koluszki. Dwie pary pociągów będą kursować na 
trasie Łódź Fabryczna-Koluszki-Tomaszów Mazowiecki-Spała do 
grudnia włącznie.

Woda błędów nie wybacza!
W okresie letnim policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego 

szczególnie intensywnie patrolują miejsca w okolicach akwenów 
aby dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Pa-
trole samochodowe, piesze i rowerowe docierają w każde nawet te 
najmniej dostępne miejsce, tak aby w szerokim zakresie dbać o bez-
pieczeństwo. Brawura, alkohol, przecenianie własnych umiejętności 
i nieznajomość struktury dna może doprowadzić do tragedii.

Czy pływając pamiętasz, że woda, nawet spokojna i płytka, kry-
je wiele pułapek? Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedna sekunda 
nieuwagi i tragedia gotowa? Policjanci z powiatu łódzkiego wschod-
niego kontrolują każdego dnia miejsca i obiekty wypoczynkowe nad 
wodą. Policjanci z Andrespola już niebawem rozpoczną służbę w 
patrolach rowerowych, dzięki czemu łatwiej i sprawniej będą mogli 
dotrzeć do osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza w miejscu, 
gdzie nie można dojechać radiowozem. 

Główne przyczyny utonięć praktycznie zawsze są takie same: 
alkohol, kąpiel w miejscach niestrzeżonych lub objętych zakazem, 
nieostrożność wypoczywających nad wodą, lekkomyślność i prze-
cenianie swoich umiejętności pływackich. A przede wszystkim 
ignorowanie zasad bezpieczeństwa. Dlatego też policjanci wciąż 
przypominają o niebezpieczeństwie, jakie może nas spotkać nad 
wodą! Tym samym liczymy na Waszą rozważność i szczególną 
ostrożność nad wodą! Podczas upalnych dni wiele osób przebywa 
nad wodą. Nie trudno w takim czasie o nierozważne zachowania. 
Wychodząc naprzeciw społeczeństwu patrole w ramach wykonywa-
nych zadań kontrolują okolice zbiorników wodnych, zarówno pod 
katem bezpieczeństwa jak również ujawniania wykroczeń.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci nad 
wodą zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy podsta-
wowych zasad.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
1. Brak umiejętności pływania;
2. Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;
3. Pływanie pod wpływem alkoholu. Alkohol powoduje zabu-

rzenia zmysłu, równowagi i orientacji;
4. Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;
5. Pływanie w miejscach zabronionych;
6. Skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu;
7. Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu 

śluz i zapór wodnych;
8. Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi;
9. Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się 

kajaku lub łodzi;
10. Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do 

wody oraz zanurzaniu osób pływających;
11. Pływanie w miejscach zarośniętych wodorostami;

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki) 
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Przyjmujemy zapisy na bezpłatne 
protezy zębowe na NFZ,  
tel. 44 714-44-98
Malowanie, płytki, tapetowanie, 
instalacje remonty. Od ręki, solidnie 
i z kulturą. Zapraszam 732-622-362
Złota rączka - drobne prace  
remontowe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, 
tel. 667-027-711

Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 
tel. 500-33-50-60

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
Opiekunka do dziecka poszukuje 
pracy, tel. 503-661-321

PRACA 
Fryzjerkę zatrudnię, 796-337-568
Zatrudnię kierowcę z ADR. 
Transport międzynarodowy,  
tel. 603-692-065
Zatrudnię pracownika gospodar-
czego z prawem jazdy,  
tel. 603-692-065
Zatrudnię kierowcę kat. C, praca  
na miejscu, tel. 605-439-267
Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego, tel. 605-696-054
APTEKA w Koluszkach zatrudni 
kierownika, magistra i technika 
farmacji. Oferujemy atrakcyjne 
warunki zatrudnienia, tel. 603-869-407 
Zatrudnię kierowcę C+E kraj,  
tel. 667-583-078

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie w bloku M-4 
przy ul. Gen. Sikorskiego,  
794-000-262
Sprzedam działkę, tel. 783-913-162
Sprzedam dom w Koluszkach, 
Zagajnikowa 16, tel. 502-651-007 
lub 782-005-167
Sprzedam działkę budowlaną  
4500 m2 od ul. Brzechwy,  
tel. 502-651-007 lub 782-005-167
Sprzedam działkę budowlaną  
6000 m2 wraz z budynkami,  
Brzezińska 135, tel. 502-651-007 
lub 782-005-167

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie, dwa 
pokoje z kuchnią, III piętro,  
tel. 606-144-619
Lokal do wynajęcia, 80 m2, centrum 
Koluszek, 693-450-093
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737
Wypożyczę namiot na imprezy 
plenerowe 4 x 8 m, tel. 603-18-23-23

SPRZEDAM
Piec gazowy VK Klassik – 15 KW, 
mało używany, tel. 697-131-933  
lub 607-564-774
Kompleksowa sprzedaż pokryć 
dachowych. Pomiar i wycena gratis, 
tel. 44 714-05-38
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763, 665-004-634
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
Piec, kocioł, złom odbieram,  
tel. 501-488-674
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 

USŁUGI
Pranie dywanów kanap, foteli, 
krzeseł, 512-450-390
Remonty, docieplenia. Solidnie, tel. 
609-296-865

Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407

Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098

Sprzedawcę zatrudnię. Sklep 
ODiDO, Koluszki, ul. Andersa 9, 
tel. 603-793-526

Zatrudnię szwaczki. Jeden wzór 
cały rok, tel. 664-975-055

Zatrudnię pracownika budowlane-
go, 724-724-402

Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnię szwaczki, praca  
w szwalni w Koluszkach,  
tel. 531-601-101

RÓŻNE
Oddam wersalkę, tel. 501-835-271
Oddam za darmo gruz, odbiór 
własny, 507-007-604
Kajaki-Pilica, spływy,  
tel. 506-704-420

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Sklep i kawiarnia  Kawy Malowane w Koluszkach zatrudnią pra-
cownicę, tel. 606-23-96-96
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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

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

• specjalistę ds. sprzedaży, wymagania: znajomość jęz. angielskiego

• elektromechanika: ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca zmianowa

• operatora wózka widłowego: ks. sanitarno-epidemiologiczna, 
praca zmianowa,

• pracownika utrzymania czystości: ks. sanitarno-epidemiologiczna,

• pracownika gospodarczego: ks. sanitarno-epidemiologiczna

• pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 
praca 06.00 – 14.00 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie grupowe, 
prywatną opiekę medyczną.

 
CV prosimy przesyłać na adres: administracja@starmeat.pl  

lub składać osobiście w siedzibie firmy:  
Koluszki, ul. Zielona 18, tel. 577 669 730

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.
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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

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  
1.07

15:00 BUZZ ASTRAL
17:00 BUZZ ASTRAL
19:00 ELVIS

Sobota  
2.07

15:00 BUZZ ASTRAL
17:00 BUZZ ASTRAL
19:00 ELVIS

Niedziela 
3.07

15:00 BUZZ ASTRAL
17:00 BUZZ ASTRAL
19:00 ELVIS

Środa  
6.07

17:00 BUZZ ASTRAL
19:00 ELVIS

Czwartek  
7.07

17:00 BUZZ ASTRAL
19:00 ELVIS

BUZZ ASTRAL
USA / Animacja / Fantasy / Przygodowy / 2022 / 105 min.

2D Dubbing

„Buzz Astral" to nowy peł-
nometrażowy film Disneya i Pi-
xara. Naszpikowana przygodami 
produkcja science-fiction opo-
wiada o początkach Buzza 
Astrala - postaci, która była pier-
wowzorem zabawki - aby przy-
bliżyć Strażnika Kosmosu rze-
szy wiernych fanów. 

Na czele projektu stoi zdo-
bywca nagrody Annie, doświad-
czony twórca animacji i współ-
reżyser „Gdzie jest Dory?” 
(2016), Angus MacLane. Za pro-
dukcję odpowiedzialna była Ga-

lyn Susman („Toy Story: Prehistoria, 2014”)

ELVIS
USA/Australia / Dramat / Biograficzny / 2022 / 159 min.

2D Napisy

Historia Elvisa Presleya (Bu-
tler) zgłębia złożoną, ponad dwu-
dziestoletnią relację Presleya z 
Parkerem (Hanks), która rozpo-
częła się wraz z początkiem bez-
precedensowej kariery piosenka-
rza, na tle ewoluującego 
krajobrazu kulturowego i końca 
amerykańskiej niewinności. Klu-
czowym elementem opowieści 
jest jedna z najważniejszych i naj-
bardziej wpływowych osób w ży-
ciu Elvisa, Priscilla Presley.

2 miejsce ,,Dwójeczek”  
w Wielkim Finale w Gdańsku

Drużyna Energii to wyjątkowy projekt skierowany do uczniów 
klas 5-8, do którego zgłosiło się 300 szkół z całej Polski. W ćwicze-
niach i rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny udział wzięło łącznie 
około 50 tysięcy uczniów. Pięć najlepszych z nich, a w tym nasza 
szkoła,14 czerwca spotkało się w finałowym turnieju w Gdańsku.

Dzień wcześniej zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w 
treningu w Klubie Bokserskim Brzostek, gdzie nasi uczniowie 
świetnie się bawili. Następnie byliśmy z wizytą w siedzibie Energi z 
Grupy ORLEN, gdzie mogliśmy się zrelaksować w zielonej strefie 
Olivia Garden o raz podziwiać widoki na Trójmiasto i Zatokę Gdań-
ską z 33. piętra Olivia Star.

Rywalizowaliśmy z 4 drużynami na 4 tematycznych torach 
przeszkód składających się z różnych elementów (piłki koszykowej, 
piłki nożnej, OCR, ćwiczeń ogólnosprawnościowych). Zadaniem 
naszym było zaliczenie każdej stacji i wykonaniu jak największej 
liczby powtórzeń w określonym czasie. O miejscu zajętym w ran-
kingu rywalizacji decydował łącznie osiągnięty wynik we wszyst-
kich strefach ćwiczeń.

Było tak blisko zwycięstwa. Wyczytano, miejsce 2 w Polsce 
zajmuje SP nr 2 z Koluszek. W pierwszych minutach na twarzach 
dzieci malowała się radość pomieszana z lekkim rozczarowaniem, 
ale potem już tylko wielka radość i uśmiech. Otrzymaliśmy czek w 
kwocie 5 tys. zł na zakup sprzętu sportowego do szkoły. Aleksandra 
Kulińska i Hubert Gasparski otrzymali upominki dla najlepszych za-
wodników naszej drużyny. W Gdańsku spędziliśmy cudowne, nieza-
pomniane, pełne emocji sportowych chwile, które były podsumowa-
niem wspaniałego projektu a także całej 5-letniej pracy naszych 
uczniów na rzecz sportu w naszej szkole.

Skład ,,Drużyny Energii”: Aleksandra Kulińska, Kornelia Kra-
kowiak, Bianka Rogalska, Amelia Nowak, Łucja  Świderska, Marty-
na Rudnicka, Katarzyna Wesołowska, Nikola Kotynia, Wiktoria Ba-
kalarska, Sylwia Janik, Marcelina Klimkiewicz, Karolina Korbel, 
Radosław Babiarski, Patryk Filipczak, Dominik Piątkowski, Bartosz 
Długoborski, Hubert Gasparski, Igor Deredas, Filip Sztuka Jan Py-
sklak.

Nauczyciele w-f Monika Wróblewska i Agata Kowalska



Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Wypożyczalnia sprzętu  
budowlanego, ogrodowego  
i rekreacyjnego zaprasza  

7 dni w tygodniu w godz. 6-22
Brzezińska 23/1, Koluszki

tel. 515-947-149

Festyn wakacyjny z Kriadą Beach Bar
W typowo plażowy sposób rozpoczęła sezon wakacyjny Kriada 

Beach Bar. Była darmowa kiełbaska, gry i zabawy na piasku, malo-
wanie kredą, warsztaty rękodzieła i … mnóstwo słońca. Dużą frajdę 
sprawili dzieciom także strażacy z OSP Koluszki, organizując stra-
żacki prysznic. Miłego wypoczynku z plażową restauracją. 

(pw) 


