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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

29.07  
ul. 3 Maja 8

30.07  
ul. 3 Maja 19G

31.07  
ul. Brzezińska 54

1.08  
ul. Przejazd 6

2.08  
ul. 11 Listopada 33

3.08  
ul. Żwirki 2

4.08  
ul. Głowackiego 20
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Gotowa jest już bryła nowego budynku 
dla szkoły podstawowej i liceum 

Bez większych zakłóceń postępuje budowa nowego skrzydła 
przy „Dwójce” i I LO w Koluszkach. Gotowa jest już bryła budyn-
ku. W środku trwa kładzenie tynków, rozciąganie instalacji elek-
trycznej oraz prace związane z wylewkami podłogowymi.

- Z rozmów z pracownikami oraz z tego co widać na placu bu-
dowy wynika, że na tym etapie budowy termin jest na pewno dotrzy-
many. Wykonawca twierdzi, że nie ma żadnych zagrożeń, czyli w 
październiku powinien zakończyć prace. Potem odbędą się odbiory 
i bezpośrednie przygotowania do uruchomienia obiektu, czyli insta-
lacja sprzętu, ustawianie mebli. Myślę, że na koniec roku uczniowie 
powinni się już tu pojawić - komentuje postępy budowy Burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat. 

Swoimi spostrzeżeniami podzielił się także Starosta Łódzki 
Wschodni Andrzej Opala: - Bardzo się cieszę, że gmina wzięła na 
siebie obowiązki inwestora. Dzięki temu cały proces inwestycyjny 
przebiega sprawnie. Nasza wizyta na budowie potwierdza to, że wy-
konawca świetnie się spisuje. Cieszymy się, że postęp robót jest 
zgodny z harmonogramem.   

Przypomnijmy, że 
symboliczne wbicie ło-
paty pod budowę, odby-
ło się 15 grudnia 2021 r. 
Ogółem budynek bę-
dzie dysponował po-
wierzchnią 1000 m2. 
Pojawi się w nim 12 sal 
(4 pomieszczenia dla li-
ceum, 8 dla szkoły pod-
stawowej). Klasy zosta-
ną w pełni doposażone 

w najnowsze narzędzia multimedialne, dzięki czemu będzie można 
przeprowadzać ciekawe eksperymenty naukowe. Nowoczesność zo-
stanie wpisana także w sferę eksploatacji. Budynek wyposażony zo-
stanie w odnawialne źródła energii, zarówno fotowoltaikę jak i od-
powiednie rozwiązania oszczędzające energię elektryczną już na 
poziomie oświetlenia w salach. Wisienką na torcie będzie planeta-
rium, którego kopuła zostanie umieszczone na dachu budynku. Na 
dachu ulokowany zostanie także taras z widokiem na panoramę 
miejskiego parku. Dodatkowo w ramach projektu w sali gimna-
stycznej powstanie ścianka wspinaczkowa, która będzie wykorzy-
stywana podczas zajęć z wychowania fizycznego. 

(pw)

Przeniosą linię wysokiego napięcia 
nad boiskiem w Katarzynowie  

Jak informuje Urząd Miejski w Koluszkach, władzom naszego 
miasta udało się porozumieć z jednym z mieszkańców w kwestii 
ustanowienia służebności na kilku metrach jego działki, w celu usu-
nięcia słupa oraz schowania pod ziemię linii wysokiego napięcia, 
która przebiega nad boiskiem piłkarskim w Katarzynowie. Bardzo 
dużą rolę w rozwiązaniu problemu odegrał także sołtys Katarzyno-
wa, który mocno zaangażował się w mediację.     

Dzięki powyższej zgodzie dokończone zostanie zadanie w ra-
mach budżetu obywatelskiego Gminy Koluszki na rok 2018 r. 
Przypomnijmy, że głosowanie odbyło się w październiku 2017 r., a 
projekt zatytułowany „Modernizacja i doposażenie infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie” 
zyskał aż 512 głosów, najwięcej ze wszystkich projektów, biorą-
cych udział w głosowaniu. Każdy z projektów mógł zostać dofi-
nansowany kwotą do 100 tys. zł. Zgłoszony do budżetu obywatel-
skiego projekt modernizacji boiska w Katarzynowie przewidywał 
m.in. wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na nawierzchni boiska 
naturalnego, wykonanie nawodnienia i przyłącza wodociągowego 
ze studnią wodomierzową, zakup i montaż kompletnego piłko-
chwytu z siatką na wymianę istniejącego, doposażenie placu za-
baw w siłownię zewnętrzną, oraz zakup i montaż kontenera sani-
tarnego.

Do tego czasu gmina wybudowała przyłącze wodociągowe 
(łącznie z projektem koszt ponad 9 tys. zł) oraz siłownię zewnętrzną 
(łącznie z projektem blisko 24,5 tys. zł). Dalsze inwestycje zostały 
jednak wstrzymane, ponieważ gmina uznała, że kwestią prioryteto-
wą w przypadku obiektu sportowego w Katarzynowie jest przenie-
sienie zwisającej nad boiskiem linii wysokiego napięcia, która za-
graża bezpieczeństwu grających tam osób. Do tego niezbędna 
okazała się jednak zgoda właściciela terenu, na którym usytuowany 
był słup z linią energetyczną. 

To czy w ramach projektu modernizacji wykonane zostaną do-
datkowe inwestycje, obecnie zależy od wyników przetargu na prze-
budowę linii. Sołectwo chętnie widziałoby montaż piłkochwytów. 
Nie wiadomo jednak czy po wycenie wynikającej z przetargu, na ko-
lejne zadania z projektu pozostaną jeszcze jakieś środki finansowe. 
Przeniesienie linii, które obecnie jest podstawowym warunkiem do 
dalszego funkcjonowania boiska, samorząd zalicza bowiem do dzia-
łań związanych z modernizacją obiektu w ramach budżetu obywa-
telskiego.  

(pw)    
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 18 września - gminne dożynki, Park Miejski w Koluszkach, wy-
stąpi zespół disco polo Classic 

Wakacyjne porządki: na podwórku przy Przedszkolu  
w Gałkowie Dużym wyburzono starą kwiaciarnię.  

Za zbyt głośny motocykl  
można otrzymać mandat 

Wraz z wakacjami pojawił się problem bardzo głośnych odgło-
sów, jakie niekiedy generują  poruszające się po drogach motocykle. 
Mieszkańcy skarżą się, że zjawisko to jest szczególnie dokuczliwe 
wieczorami, gdy większość osób szuka odpoczynku. Poza tym gło-
śny przejazd maszyny pod naszymi oknami może wystraszyć nie 
tylko ludzi, ale także zwierzęta żyjące w naszych domach. 

Na szczęście nie jesteśmy do końca bezradni w walce z tego ro-
dzaju zdarzeniami, bowiem istnieją  przepisy, które dokładnie okre-
ślają dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na drogach. 

W przypadku motocykli z zapłonem iskrowym o pojemności do 
125 cm górna granica hałasu to 94 db, a powyżej 125 cm granicą jest 
96 db. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 66 Prawa o ruchu 
drogowym, który mówi o tym, że pojazd uczestniczący w ruchu ma 
być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z nie-
go nie tylko nie zagrażało bezpieczeństwu, ale także „nie zakłócało 
spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego 
poziom określony w przepisach szczegółowych”. 

W jaki jednak sposób powyższe przepisy mogą być egzekwo-
wane? - Policja może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować 
dany pojazd do stacji diagnostycznej celem zweryfikowania uzasad-
nionego podejrzenia, że emituje on nadmierny hałas. Natomiast w 
sytuacji kiedy policjanci wyposażeni są w decymielomierz, dokona-
ją pomiaru poziom hałasu, i w przypadku gdy jest on przekroczony, 
zatrzymają dowód rejestracyjny. Natomiast użytkownik pojazdu 
może otrzymać mandat karny za nienależyty stan techniczny pojaz-
du niezgodny z wymogami i warunkami technicznymi dopuszczają-
cymi taki pojazd do ruchu - informuje sierż. szt. Aneta Kotynia z 
Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. 

Policja przypomina i apeluje jednocześnie do mieszkańców na-
szej gminy, iż wszelkiego rodzaju zgłoszenia, włącznie z opisanymi 
powyżej, należy przekazywać do jednostki Policji tel: (47) 842 12 11, 
bądź pod numer alarmowy 112. Bardzo dobrym narzędziem do doko-
nywania zgłoszeń jest także internetowa Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, na której zaznaczamy lokalizację danego zdarzenia. 
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane w terenie przez funkcjonariu-
szy policji. Do mapy zagrożeń mamy dostęp m.in. przez stronę ko-
mendy powiatowej http://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/.       (pw)

„Ciepłe Mieszkanie” – nowy program 
wymiany źródeł ciepła dla budynków wieloro-
dzinnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił 
nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i 
poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znaj-
dujących się w budynkach wielorodzinnych. Jest on skierowany do 
właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: ko-
tła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższo-
nym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/
woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu 
do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytko-
wej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie tak-
że przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Program jest skierowany do osób, które mieszkają w budynkach 
wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z in-
dywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Przeciętna wysokość dota-
cji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od do-
chodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na 
spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach w dniu 2 sierpnia 2022 roku. 

UWAGA: Zmiana siedziby redakcji  
„Tydzień w Koluszkach”

1 sierpnia 2022 r. siedziba naszej redakcji przenosi się do bu-
dynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2. 
Pod tym adresem przyjmowane będą również ogłoszenia. Redakcja 
będzie mieścić się na parterze (wejście od ul. Teatralnej). Zmianie 
ulegnie także numer telefonu do redakcji. Od 1 sierpnia będzie to 
numer tel.: 603 947 457.    

Elektroniczne wydania gazety w celach archiwalnych zamieszcza-
ne są ze stosownym opóźnieniem na stronie www.mok-koluszki.pl.
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Święto Policji 2022
24 lipca- Święto Policji, to szczególny dzień dla wszystkich po-

licjantek i policjantów. To czas, kiedy płyną słowa uznania za trud 
pełnionej codziennej służby. Czas awansów, wyróżnień i docenienia 
służby w niebieskim mundurze. W tym roku między powiatowe Ob-
chody Święta Policji odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim, w któ-
rych uczestniczyli mundurowi 6 powiatów: piotrkowskiego, łódz-
kiego wschodniego, brzezińskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego 
i rawskiego. 

Komendant Wojewódzki 
Policji w Łodzi – nadinspek-
tor Sławomir Litwin podzię-
kował policjantom za trud 
służby. Zwracając się do mun-
durowych zaznaczył, że za-
kładając niebieski mundur, 
nie bacząc na przeciwności, 
niosą dla drugiego człowieka 
to co najcenniejsze: walkę o 
życie i zdrowie, zapewniając 
podstawową potrzebę jaką 
jest bezpieczeństwo. Komen-
dant podkreślił nowe i trudne 
zadania z jakimi mierzyli się 
policjanci w czasie pandemii 
oraz kryzysie na granicy bia-
łoruskiej oraz pomocą, jaką 

nieśli mundurowi ludności uciekającej przed wojną na Ukrainie. Po-
dziękował za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i 
pogratulował wszystkim wyróżnionym. Gratulacje i podziękowania 
za dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców w przemówieniach złożył 
również Wicewojewoda Łódzki Pan Piotr Cieplucha. Płynęły rów-
nież podziękowania dla rodzin policjantek i policjantów za wspar-
cie, jakim są dla nich i wyrozumiałość, jaką okazują za poświęcony 
czas dla dobra pełnionej służby.

W Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschod-
niego na wyższe stopnie policyjne awansowało 43 funkcjonariuszy:

-  w korpusie oficerów policji - 2 funkcjonariuszy,
- w korpusie aspirantów policji - 32 funkcjonariuszy,
- w korpusie podoficerów i posterunkowych - 9 funkcjonariu-

szy. 
Inspektor Sebastian Augustyniak Zastępca Komendanta Powia-

towego Policji został odznaczony srebrną odznaką ,,Zasłużony Poli-
cjant”, natomiast dwóch funkcjonariuszy zostało odznaczonych brą-
zową odznaką.

-To nie był łatwy rok, w dobie panującej pandemii policjanci 
angażowani są do wielu zadań. Można śmiało przyznać, że  głównie 
ich zadanie na czele pozostałych służb mundurowych to egzekwo-
wanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Do tego obo-
wiązki związane z obsługą zdarzeń kryminalnych, drogowych i pre-
wencyjnych, które nie dawały taryfy ulgowej. Systematycznie co 
kilka tygodni koluszkowscy policjanci kierowani są w rejon przejść 
granicznych z Białorusią i Ukrainą. Swoją służbą wspierają straż 
graniczną. Jak sami podkreślają, nie jest to zwykła służba ale pew-
nego rodzaju misja- powiedziała nam mł. asp. Aneta Kotynia, Oficer 
Prasowy Komendy Powiatowej Policji  w  Koluszkach, uzupełnia-
jąc, że w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschod-
niego służbę pełni 135 funkcjonariuszy w tym 29 to kobiety. 

-Zajmują różne stanowiska i pracują w każdym z wydziałów. W 

codziennej służbie najczęstszymi zjawiskami, z jakimi spotykają się 
policjanci to oszustwa internetowe, przestępstwa przeciwko mieniu, 
nieporozumienia sąsiedzkie, kradzieże sklepowe i niestety nietrzeź-
wi mieszkańcy a co za tym idzie przemoc w rodzinie. Przemoc do-
mowa czy przemoc w rodzinie, często nazywana jest także znęca-
niem się czy stosowaniem przemocy wobec osób bliskich. Jest to 
każde zachowanie, które wykorzystywane jest do zdobycia lub 
utrzymania władzy i kontroli nad osobą bliską. Obejmuje ona 
wszystkie fizyczne, seksualne, emocjonalne, ekonomiczne i psycho-
logiczne działania lub groźby działań, które wpływają na inną oso-
bę. Jest to jedna z najczęstszych form przemocy, której doświadcza-
ją kobiety- mówi ml.asp. Aneta Kotynia. Rzecznik prasowy Policji 
w Koluszkach wyjaśnia, czym są akty przemocy. To przemoc ekono-
miczna, psychologiczna, emocjonalna, fizyczna i seksualna. -Od kil-
ku miesięcy nawiązała się wzajemna współpraca policjantów z 
przedstawicielkami stowarzyszenia ,,Okiem Kobiety”,  która przede 
wszystkim ma na celu dotarcie do ofiar przemocy domowej, zapew-
nienie im wsparcia i pomocy, która pozwoli na uwolnienie się od 
koszmaru, jaki przeżywają. Wszystkie osoby, które zaangażowane 
są w działanie stowarzyszenia stawiają sobie przede wszystkim za 
cel dotarcie do ofiar przemocy a tak naprawdę uświadomienie miesz-
kańców Koluszek i gminy, iż działający punkt jest wsparciem i 
ochroną dla wszystkich krzywdzonych osób w naszej gminie. Waż-
ne jest również to, iż sięgając po telefon i wzywając policyjną inter-
wencję (często po latach znoszenia bólu fizycznego i psychicznego) 
czuć bezpieczeństwo i wsparcie ze strony interweniujących poli-
cjantów- mówi mł asp. Aneta Kotynia, Oficer Prasowy Policji w Ko-
luszkach.

Obecnie trwają wakacje, czas wypoczynku i wakacyjnych wy-
jazdów. Mundurowi jednak  nie mogą sobie w tym okresie pozwolić 
na taryfę ulgową. Prowadzą szereg działań, które mają na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Pojawia-
ją się w miejscach akwenów, aby zwracać uwagę i uświadamiać wy-
poczywających nad wodą o  zagrożeniach, na jakie są narażeni oraz 
co zrobić, aby wypoczynek był bezpieczny. Prowadzą patrole zmo-
toryzowane, rowerowe i motocyklowe. Koluszkowscy dzielnicowi 
prowadzą działania profilaktyczno-informacyjne nakierowane na 
edukowanie najmłodszych na temat bezpieczeństwa podczas letnie-
go wypoczynku. W ramach kampanii dzielnicowi przekazują infor-
macje i porady skierowane zwłaszcza do dzieci i młodzieży oraz ich 
rodziców. 

Jak na swoją  pracę patrzą sami Policjanci?
-Jestem pewna, że każdemu z nas, bez względu na liczbę lat 

spędzonych w niebieskim mundurze, nadal przyświeca przede 
wszystkim  idea „pomagamy i chronimy”. To nie praca a służba dla 
społeczeństwa. Interweniujemy w różnych sytuacjach. Codziennie 
zderzamy się  z  dramatami i ciemną stroną ludzkiej natury. To wy-
maga szczególnych predyspozycji. Dbając o bezpieczeństwo jeste-
śmy zawsze do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, w dni powsze-
dnie i święta. Często odbywa się to kosztem życia prywatnego i 
naszych bliskich. Duże ukłony w ich stronę. Pamiętajmy jednak, że 
chcąc egzekwować przestrzeganie prawa nie zadowolimy wszyst-
kich. Nie oczekujemy wdzięczności, choć słów podziękowań nie 
jest wcale mało. Codziennie pracujemy na szacunek. Tylko tyle i aż 
tyle. 

Wszystkim kolegom i koleżankom pozostaje mi życzyć, 
aby  trudy służby jak kolce róży nie przysłoniły jej piękna- powie-
działa pani Aneta Kotynia, młodszy aspirant, Oficer Prasowy Ko-
mendy Powiatowej powiatu łódzkiego- wschodniego w Kolusz-
kach. 
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Pamiętniki kaletnickie, sezon IV

Kolejowy zawrót głowy 
Nie można, jak sądzę, mieszkać w Koluszkach i nie mieć okre-

ślonego stosunku do kolei. Można ją kochać lub nienawidzić. Z po-
wodzeniem wyobrażam sobie też sytuację kochania i nienawidzenia 
pociągów jednocześnie. Jednak mieszkając tu, nie można chyba, być 
na pociągi obojętnym. Są fascynujące, szybkie jak wiatr a przecież i 
tak spóźnione! Ciężkie i ogromne, ale nie tak ciężkie, jak ciężko wy-
trzymać w aucie z zepsutą klimatyzacją, które stoi na przejeździe i 
nie tak długie, jak długo na tym przejeździe trzeba czekać.

 Koleje losu (gdzie nie spojrzę, są jakieś koleje), doprowadzi-
ły mnie do miejsca w którym musiałam wsiąść w pociąg, żeby doje-
chać do pracy. To nie powinno dziwić przy dzisiejszych cenach pali-
wa, które motywują do przestawienia swojego życia na inne tory 
(znowu jakieś tory!).

Jedni zainwestowali w ro-
wer, inni w hulajnogę, jeszcze 
inni w wygodniejsze buty w akcie 
desperacji postanawiając, że da-
dzą radę do pracy i szkoły dotrzeć 
na piechotę. Kiedy na pylonach 
przy stacjach benzynowych za-
częły się pojawiać miejsca na do-
datkową cyferkę (tak, tak – wła-
ściciele stacji już wiedzą, że ceny 
paliw wzrosną powyżej 10 zło-
tych za litr), poważnie zastana-
wiałam się nad kupnem osiołka, 
który dostojnie będzie mnie do-
wozić do sklepu i z powrotem. W 

kwestii dojazdu do stolicy „za chlebem” nie ma co liczyć na osła – 
na A2 osły mają zakaz wstępu, a przynajmniej powinny mieć. Jed-
nak niektóre osły, sprytnie udając ludzi, wsiadają w markowe fury i 
na A2 zapinają lewy pas włączając przy tym długie światła, żeby 
wszyscy widzieli, że ONI jadą. Co zabawne, przy gorszej pogodzie 
kiedy ciężkie chmury zwalają się mgłą na autostradę, a mżawka ob-
lepia szyby i lusterka, osły jeżdżą na  światłach do jazdy dziennej, 
żeby, nikt przypadkiem ich nie widział. Osły zmuszają swoje wyją-
ce nieprzytomnie konie mechaniczne, do zabójczego galopu, aby 
tylko wskazówka zbliżyła się do cyfry 200 na liczniku prędkości i 
pędzą na spotkanie wieczności – niby człowiek, ale osioł w dodatku 
z naturą leminga.

Reasumując, przyszła kolej na kolej
Mając w pamięci naukę sprzed dwóch lat widziałam już, że in-

formacje o odjazdach są na kartach żółtych, a o przyjazdach na bia-
łych – to  ułatwia sprawę. Nie oznacza to, że było nieciekawie.

Od pierwszych chwil na stacji w Koluszkach, kiedy napis nad 
peronem wyświetlający nazwę mojego pociągu zniknął, a zamiast 
niego pojawiła się inna nazwa, inny czas i inne miasto docelowe, 
czułam, że łatwo nie będzie. Ku mojemu zdumieniu okazało się, że 
ten sam pociąg jedzie jednocześnie do Gdyni i do Olsztyna. Podej-
rzane… - szczególnie jeśli z grubsza zna się geografię kraju i  w cze-
luściach umysłu świta myśl, że z Koluszek do Gdyni nijak się nie da 
dojechać przez Olsztyn. „Hogwart Ekspres” relacji Londyn – Ho-
gwart, może się schować ze swoim nieistniejącym peronem! Praw-
dziwa magia istnieje tylko w PKP.  Możliwe, choć mało prawdopo-
dobne, myślałam gorączkowo z jedną stopą już na stopniach wagonu, 
że na zwrotnicy około Grudziądza lewa część składu pomknie na 

Gdańsk, a prawa odbije na wschód i  ta myśl sprawiła, że podjęłam 
decyzję. Jak przygoda to przygoda. Wsiadam.

Szybko pojawił się inny niepokój, tym razem związany z poran-
ną kawą. Jeśli bowiem wstanę ze swojego miejsca, a wiem na pew-
no, że ten mój konkretny fotel bez względu na wszystko, ma doje-
chać do Warszawy, zatem, jeśli wstanę z tego fotela i pójdę napić się 
kawy do wagonu restauracyjnego, to dojadę do stolicy czy raczej do 
Włocławka?

Uspokoił mnie konduktor, zapewniając, że fotele wagonu re-
stauracyjnego również dojadą do Warszawy.

Konduktorzy, to dziś towarzystwo prima sort – eleganccy i 
uśmiechnięci, ale na moje oko, kontrola biletów przypomina raczej 
przekraczanie granicy strefy Schengen, bileciki, kody QR, dowód 
tożsamości, appka w telefonie, może jeszcze formularz, podanie i 
trzy zdjęcia biometryczne? - Nie mam nic do oclenia i nie przewożę 
substancji niebezpiecznych! Daję słowo!

Wagon WARS to mini restauracja z cenami z półki „exclusive”: 
przekąski, przystawki, dania ciepłe i kanapki. Elegancja-Francja i 
nawet można kartą zapłacić. Ściślej mówiąc, to można by było kar-
tą zapłacić, ale po pierwsze, wagon pociągu działa przypuszczalnie 
trochę jak klatka Faradaya co sprawia, że fale radiowe najwyraźniej 
miotają się bezładnie odbijając od… Od wszystkiego od czego mogą 
się odbić w pociągu. Po drugie, pociąg jedzie polami, lasami i wio-
seczkami, czyli wszędzie tam, gdzie internet mówi „dobranoc”. 
Można zapłacić kartą, ale trzeba zacząć tę czynność na początku po-
dróży, żeby zdążyć przed stacją końcową.

Moje zdumienie wzrastało z każdym pokonanym kilometrem 
torów. Rzeczywiście pociąg pojechał do dwóch różnych i oddalo-
nych od siebie o 200 km miejscowości jednocześnie. Ale jak to było 
zorganizowane? Kiedy to się stało? Jak? Sprawnie, niezauważalnie 
dla pasażerów, cyk, pstryk zgrzyt zwrotnicy w tempie błyskawicy, 
tył składu odbił na sąsiedni tor, a przód mknął jak strzała na północ.

Prędkościomierz w wagonie wskazuje 120 km/h, gnamy. Mija-
na w pełnym pędzie stacyjka rozmywa się w oczach. Nagle mijamy 
pociąg, który ze stacji ruszył 5 minut przed nami. Do tej pory sądzi-
łam, że wyprzedanie pociągiem nie jest możliwe – a jednak! Po 
chwili tor rozdwaja się na odcinku kilku kilometrów, a my wyprze-
dzamy kolejny skład, ten który wystartował 12 minut przed nami. 
Jestem pod wrażeniem. Jak to jest policzone? Kto wymyśla ten har-
monogram, że wszystko tu działa jak w zegarku? Amerykańscy na-
ukowcy z NASA? Gdzie się podziały wszystkie snujące się jak śli-
maki towarowe? Zjeżdżają nam z drogi czy jak? Zatrzymują się i 
schodzą z torów? Kim był człowiek który policzył, że na odcinku 
kilku kilometrów pospieszny wyprzedzi kolej podmiejską i  zsyn-
chronizuje te wszystkie żelazne potwory, żeby nie wpadały jeden na 
drugiego?

A na koniec największe pytanie. Jakim cudem przy takiej orga-
nizacji przejazdów, którymi zarządzają chyba kontrolerzy ruchu po-
wietrznego szkoleni w porcie lotniczym w Dubaju, do Warszawy 
dojechaliśmy z 10-cio minutowym opóźnieniem???

Karolina Bast Kolasa

Malutkie kotki już w nowych domach
„Małe kotki, których zdjęcie zostało zamieszczone w nr 27 

TwK są szczęśliwe w nowych domach” – informuje jedna z czytel-
niczek, przy okazji składając serdeczne podziękowania osobom, 
które adoptowały małego przyjaciela. Pozdrawiamy. 
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Wakacje w Bibliotece 
Na przełomie czerwca i lipca kilkudniowe wakacje dla najmłod-

szych mieszkańców naszej gminy zorganizowała także Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Koluszkach. 

W pierwszym tygodniu dzieci uczestniczyły w zajęciach inte-
gracyjno-plastycznych, dowiadując się m.in. o ulubionych kolorach, 
zwierzętach czy postaciach z bajek, a także robiły sałatkę, ożywczy 
sorbet owocowy, a także bawiły się chustą animacyjną oraz malowa-
ły kredą przed Biblioteką. 

Drugi tydzień upłynął na poszukiwaniu superbohaterów w ży-
ciu codziennym. Dzieci odkryły, że również my sami możemy być 
takimi superbohaterami. W ramach zabawy miały m.in. do pokona-
nia tor przeszkód oraz stworzenie własnego herbu, oraz wymyślenie 
postawy mocy. W kolejnym dniu uczestnicy przeżywali piracką 
przygodę. Dzieci śpiewały szanty, bawiły się w tonące statki, two-
rzyły zwierzęta, oraz szukały skarbów. Na koniec, każdy z uczestni-
ków został pasowany na wakacyjnego pirata.

(pw)
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Koluszkowski Pieszy Rajd  
Świętokrzyski 2022  
- rodzinnie, aktywnie i na wesoło

Celem kolejnego już koluszkowskiego rajdu była popularyzacja 
turystyki górskiej, integracja oraz poznanie dziedzictwa kulturowe-
go Gór Świętokrzyskich.

Pogoda na rajd wymarzona - jest słonecznie i przyjemnie ciepło. 
Wyjeżdżamy z Koluszek o 7:30, przez Żarnów i Kielce dojeżdżamy 
do  rezerwatu krajoznawczego „Karczówka”  i wraz ze znanym prze-
wodnikiem Gór Świętokrzyskich, Piotrem Mrozem rozpoczynamy 
wędrówkę z zamiarem dotarcia na 13:45 do Jaksini Raj. Idziemy szla-
kiem czerwonym, docieramy na Górę Karczówka (334nmp.), zwie-
dzając pobenedyktyński klasztor z XVII w i Kościół Św. Karola Bo-
romeusza.

Po obejrzeniu klasztoru i 
kościoła ruszamy w dalszą 
drogę, mijamy Górę Brusznia, 
Białogon Zalesie - w między-
czasie podziwiając przepiękne 
krajobrazy Ziemi Świętokrzy-
skiej. 

Dochodzimy do skrzyżo-
wania z niebieskim szlakiem i 
ponownie wkraczamy na czer-
wony szlak, jesteśmy na Górze 
Patrol (388m.npm) pasma 
Zgórskiego- Zgórskie Góry. 
Jest godzina 12.30, przeszli-
śmy około 12 km, do mety 
jeszcze 5-6 km. Co chwila 

spoglądamy na zegarki, czy aby zdążymy na czas. Po świetnym biegu 
uczestników rajdu i konsultacjach z obsługą, z niewielkim opóźnie-
niem wchodzimy do Jaskini. 

Jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycz-
nych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń kraso-
wych naszego kraju. Długość trasy turystycznej wynosi 180 metrów i 
rozpoczyna się w pawilonie, gdzie zorganizowana jest wystawa mu-
zealna wprowadzająca turystów w tematykę krasu. Można zobaczyć 
tu znalezione w namulisku krzemienne narzędzia pracy człowieka ne-
andertalskiego, zamieszkującego jaskinię ok. 50.000 lat temu, a także 
szczątki prehistorycznych zwierząt - mamuta, nosorożca włochatego, 
niedźwiedzia jaskiniowego - będących obiektem polowań i szukają-
cych w jaskini schronienia. W muzeum odtworzone zostało obozowi-
sko rodziny neandertalskiej z trzema naturalnej wielkości postaciami.

Po wyjściu z Jaskini Raj udajemy się do Centrum Neandertalczy-
ka, dowiadujemy się w nim wiele ciekawych rzeczy m.in. jak wyglą-
dało życie człowieka w Epoce Lodowcowej jak żył i polował Nean-
dertalczyk, i czy wyginął. Dzięki udostępnionym przez Instytut Maxa 
Palncka z Niemiec najnowszym wynikom badań DNA, dowiemy się, 
czy i w jakim stopniu jesteśmy spokrewnieni z człowiekiem neander-
talskim. Bez wątpienia jednym z najbardziej ciekawym elementem 
wystawy jest naturalnych rozmiarów replika mamuta, który liczy so-
bie trzy i pół metra wysokości i ponad sześć metrów długości. Ol-
brzym ma dwu i pół metrową trąbę i jest pokazany w scence, w której 
dwóch naturalnych neandertalczyków próbuję go powalić. 

Zmęczeni, jedziemy do Nowej Słupi na obiadokolację do Karcz-
my Mnicha, sycąc się jadłem przyrządzonymi według staro-benedyk-
tyńskich receptur, na zupę dnia i pokaźnych rozmiarów kotlet po świę-

tokrzysku z ziemniakami, surówką i kompotem. 
Najedzeni i napici trafiamy do oddalonej o zaledwie 50 metrów 

od karczmy, Schroniska Młodzieżowego „Pod Pielgrzymem”, w któ-
rym mamy zarezerwowane trzy noclegi. Schronisko dysponuje dużą 
świetlico-jadalnią, gdzie można wspólnie zjeść, pograć w gry planszo-
we, obejrzeć telewizję i urządzić zabawę taneczną. Obok świetlicy 
znajduje się kuchnia samoobsługowa, na zewnątrz obiektu jest kącik 
na zorganizowanie ogniska. W godzinach wieczornych  w ramach in-
tegracji organizujemy grę w kometkę, ringo i piłkę siatkową oraz 
ognisko z pieczonymi kiełbaskami, kaszanką i chlebem. Wspólna za-
bawa połączona ze śpiewaniem, opowiadaniem żartów i dowcipów 
trwała do 23.00 i zakończona została wraz z pojawieniem się burzy i 
deszczu.

W drugim dniu  pobytu w Nowej Słupi, dla chętnych 5-kilome-
trowy rozruch poranny prowadzony przez trenera Tomczyka. Po 
wspólnym dobrym śniadaniu (37,00 zł od osoby) wędrujemy czerwo-
nym szlakiem dochodząc do symbolicznej mogiły pomordowanych 
przez Niemców mieszkańców Nowej Słupi. Dalej idziemy drogą kró-
lewską na Łysiec (594 m.npm). Przy Klasztorze na Św. Krzyżu, spo-
tykamy się z przewodnikiem poznanym rok temu Panem Markiem 
Wojewodzicem z którym zwiedzamy kryptę grobową Jeremiego Wi-
śniowieckiego. Pan Marek z wielką pasją przy szczątkach księcia Je-
remiego opowiadał o jego walce o Rzeczpospolitą. Doczesne szczątki 
księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, które spoczywają w krypcie 
świętokrzyskiego klasztoru, przyozdobione zostały w pełny strój szla-
checki, czapka, żupan, delie (opończę szlachecką) oraz buty. W trum-
nie umieszczono także buławę, szablę, pas metalowy oraz krzyżyk. 
Natomiast w samej krypcie umieszczone zostały: kartusz z herbem, 
kopie husarskie z proporcami oraz chorągiew. Krypta grobowa, w któ-
rej pochowany został m.in. książę Jeremi Wiśniowiecki, po 200 latach 
w październiku 2007 poświęcona została przez biskupa pomocnicze-
go diecezji sandomierskiej Mariana Zamilka i udostępniona zwiedza-
jącym. Tak, jak rok temu kilka osób z naszej grupy zakupiło książkę z 
dedykacją autora, Pana Marka, książkę „W cieniu buławy i korony”. 

Zwiedzamy krużganki,i pokrótce z uwagi na mszę świętą, kościół  
Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i po stromych 
schodach kościoła wchodzimy na taras widokowy, z którego podzi-
wiamy piękną panoramę Gór Świętokrzyskich. Następnie z Huty 
Szklanej wędrujemy grzbietem łysogórskim docieramy do Kakonina. 
Zmęczeni 6-godzinną wycieczką powracamy BUS-em do Nowej Słu-
pi do Karczmy Mnicha na pyszny rosół i filet z frytkami. Po obiedzie 
rodzinne zmagania sportowo-kulturalne m.in.: ringo, badminton, siat-
kówkę, układanie puzzli, gra w karty.

Trzeci dzień tradycyjnie rozpoczynamy od porannej gimnastyki. 
Po śniadaniu, dojeżdżamy BUS-em do Kakonina, skąd wędrówkę 
rozpoczynamy czerwonym szlakiem koło Chaty Zbójeckiej Kaka. 

Po kilkunastu minutach jesteśmy przy kaplicy św. Mikołaja, krót-
ki postój i obejrzenie kapliczki. 

Dalej idziemy tym samym szlakiem, po drodze czytając na głos 
informacje ze znajdujących się na trasie tablic edukacyjno- informa-
cyjnych. Mijamy Przełecz Kakonińską dochodzimy do Skały Agaty 
(614 m.npm), podziwiamy skaliste otoczenie, robimy kilkanaście „fo-
tek” i ruszamy dalej w stronę zdobycia najwyższego szczytu Gór 
Świętokrzyskich -Łysicę(614,5mnpm). Tam przy słonecznej pogo-
dzie w otoczeniu trzech przeuroczych lisic robimy zdjęcia, podziwia-
my piękno otaczającej wokół przyrody oraz potwierdzamy pieczątką 
GOT swój pobyt.

Z Łysicy schodzimy nadal szlakiem czerwonym, dochodzimy do 
kapliczki Św. Franciszka i źródełka, a do zabytkowej studni wrzuca-
my symbolicznego „grosika”. Dochodzimy do miejscowości Święta 
Katarzyna, mijamy klasztor Bernardynek z przełomy XV i XVI wie-
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ku, zwiedzamy Muzeum Minerałów i Skamieniałości - z największą 
ekspozycją minerałów Gór Świętokrzyskich. 

Każdy z kamieni pozyskanych z różnych stron świata, jest ułożo-
ny w odpowiednio podświetlonym boksie z krótkim opisem. Naświe-
tlenie powoduje, że minerały mienią się i ukazują wszystkie swoje 
atuty. Obejrzeliśmy także kilka eksponatów biżuterii wykonanej z ka-
mieni, dekoracji jak np. rybka, rekonstrukcje morza kredowego i ju-
rajskiego, oraz kilka skamieniałości, poznajemy również tajniki szli-
fowania. 

Następnie docieramy do Bodzentyna oglądając ruiny zamku Bi-
skupów Krakowskich wybudowanego w II połowie XIV wieku z ini-
cjatywy biskupa Floriana z Mokrska herbu Jelita i Rynek Bodzentyń-
ski. 

Po przyjeździe do Nowej Słupi, udajemy się na obiadokolację z 
zupką pomidorową i pokaźnych rozmiarów kotletem schabowym z 
ziemniakami i surówką. Z uwagi na padający deszcz, wieczorna poże-

gnalna kolacja, zamiast przy ognisku odbyła się w świetlicy schroni-
ska. Oprócz gorącej „kiełbaski’, napoi i słodyczy, było dużo dowci-
pów, wspólne śpiewanie i krótki wspaniały koncert aktora, śpiewaka 
Pana Marcina Ciechowicza, któremu serdecznie dziękujemy.

W ostatnim dniu koluszkowskiego rajdu pieszego w Góry Świę-
tokrzyskie, rozpoczynamy od gimnastyki i śniadania. Przy pięknej po-
godzie zwiedzamy XIV-wieczny gotycki zamek królewski w Chęci-
nach 

W czasie naszego 2,5-godzinnego zwiedzania zobaczymy m.in. 
drewnianą Galerię Królów Polskich, warownie, skarbiec królewski, 
dwie okrągłe wieże, skąd będziemy podziwiać piękną panoramę Gór 
Świętokrzyskich. Na zamku, bawimy się z krzyżakami w wojnę na 
„bierki”, w której to po „wielkich oszustwach” krzyżackiego szafarza, 
nasza wspaniała - oddelegowana przez nas Zofija zajmuję drugie 
miejsce. Po tym kompromitującym zdarzeniu zakładamy zbroje i na 
galopującym koniu, ruszamy na krzyżaków. Oni - w dowód przepro-
sin, przekazują Zofii dwa „nagie miecze” i proszą skarbniczkę Martę, 
aby w ramach rekompensaty wzięła dla klubu z królewskiego skarbca 
dukaty i złotówki. Po zaspokojeniu wszystkich należności, król „An-
tonio” z młodą królową „Zofiją’ opuszczą zamek udając się z kolusz-
kowską szlachtą w drogę do Centrum Nauki Leonardo da Vinci. 

Niestety z uwagi na brak czasu rezygnujemy z poznania działania 
Centrum, skupiając się „tylko” na zwiedzaniu zespołu dworskiego i 
ogrodów barokowych, przy których zlokalizowane zostały parkowe 
„atrakcje” m.in. kreatywne rowery umożliwiające wytwarzające ener-
gię elektryczną podczas stacjonarnej jazdy na rowerze, lunety i ”drą-
żek do ćwiczeń”, w którym najlepszym okazał się król „Antonio”.

Kolejny koluszkowski pieszy rajd w Góry Świętokrzyskie prze-
szedł do historii - był pełen wrażeń, zabaw i dobrych emocji z intere-
sującymi fajnymi pozytywnymi ludźmi. Dziękujemy i do zobaczenia 
za rok.
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Wakacje w mieście 2022  
– I turnus 

Zakończył się pierwszy turnus „Wakacji w mieście”, którego 
organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach oraz 
Gmina Koluszki. Tradycyjnie, pierwszego dnia dzieci wakacyjną 
przygodę rozpoczęły od pokazu kinowego, oglądając premierę bajki 
„BUZZ ASTRAL”. Uczestników odwiedzili także strażacy z Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej, którzy w bardzo ciekawy sposób 
opowiedzieli o bezpieczeństwie podczas wakacji i zaprezentowali 
wnętrze wozu strażackiego. Każde dziecko miał także okazję przy-
mierzyć hełm oraz poznać różnorodny charakter pracy strażaka. 

Dzień drugi to wyjazd do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Ło-
dzi. Przez dwie godziny grupa z Koluszek odkrywała Ulicę Żywio-
łów, czyli przestrzeń zorganizowaną wokół tematu pięciu żywiołów: 
Wody, Ziemi, Życia, Ognia i Powietrza. Wystawa miała na celu 
stworzenie optymalnych warunków do samodzielnego poszerzania 
wiedzy o świecie, poprzez przeprowadzanie doświadczeń i ekspery-
mentów. 

Trzeciego dnia dzieci odwiedziły Arboretum oraz Muzeum 
Lasu i Drewna w Rogowie. W pierwszej części wyjazdu podczas 
spaceru po Arboretum, przewodnik omówił rośliny, znajdujące się 
na trasie wycieczki, nie tylko z punktu widzenia botaniki, ale rów-
nież ich praktycznego zastosowania w ogrodnictwie i medycynie. 
Następnie grupa zwiedzała Muzeum Lasu i Drewna, które jest inte-
gralną częścią bazy naukowo-dydaktycznej Leśnego Zakładu Do-
świadczalnego SGGW w Rogowie. W muzeum znajdują się pięknie 
spreparowane okazy ponad 300 ptaków i ponad 50 ssaków pocho-
dzących z różnych obszarów Polski, a ponadto: bogaty zbiór szy-
szek z całego świata, ekspozycja grzybów nadrzewnych, kolekcja 
owadów polskich i tropikalnych, „drzewna biblioteka” – kolekcja 

próbek różnych gatunków drewna, kolekcja jaj i gniazd ptasich, ko-
ści zwierząt, poroża, a także narzędzia do wykonywania prac le-
śnych.

W czwartym dniu „Wakacji w mieście” dzieci zwiedzały Port 
Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Zwiedzenie lotniska gru-
pa rozpoczęła w Terminalu Pasażerskim, gdzie każdy przeszedł 
przez stanowisko check in - obsługa lotniska omówiła zasady odpra-
wy biletowo bagażowej. Następnie przy użyciu lotniskowego auto-
busu, dzieci przejechały do hangaru szkoły lotniczej Bartolini. Tam 
obserwowały lądowanie oraz start wielu samolotów. Kolejnym 
punktem programu był prze-
jazd pod Strażnicę Lotnisko-
wej Straży Pożarnej i zapo-
znanie się z pracą jednostki. 

Zakończenie miejskich 
wakacji dzieci świętowały w 
restauracji Malaga w Ko-
luszkach. Tego dnia zaplano-
wany czas upłynął bardzo 
aktywnie i artystycznie. 
Dzieci kolorowały obrazki 
ze zwierzętami, malowały na folii, grały w piłkę nożną oraz bawiły 
się chustą animacyjną. Nie zabrakło także kiełbaski z grilla. W prze-
rwie między zajęciami grupę odwiedził wyjątkowy gość - Burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat, który wręczył wszystkim uczestnikom 
turnusu słodki prezent: czekoladę, a także bilet wstępu na basen oraz 
park linowy w Lisowicach.

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach dziękuje wychowaw-
com oraz dzieciom za wyjątkowy czas spędzony razem. 

(pw)
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Nocne zwiedzanie Lisowic
W niedzielę 24 lipca odbyło się Nocne Zwiedzanie Lisowic zor-

ganizowane przez Stowarzyszenie Historia Koluszek oraz Gminę 
Koluszki. Na wydarzenie przybyło około 70 gości, co znacznie prze-

kroczyło zakładaną liczbę uczestników, z czego oczywiście się cie-
szymy. Spacerując z pochodniami można było poznać historię pała-
cu, dawnego ośrodka wypoczynkowego oraz tajemnice, których 
rąbka uchylili członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek – Ad-
rian Kut oraz Patryk Kurc. Wśród uczestników pojawiły się osoby w 
strojach z epoki, co niewątpliwie wraz z pochodniami będącymi je-
dynym źródłem światła nadało wydarzeniu niezwykłego klimatu. 

Dzięki uprzejmości p. Ryszarda Hejchmana zwiedziliśmy również 
zabytkowy park na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisowi-
cach. Finał spaceru miał miejsce na terenie Projektu Lisowice, gdzie 
rozpalono duże ognisko i pieczono kiełbaski. 

Adrian Kut Stowarzyszenie Historia Koluszek

Nasadzenia zstępcze  
przyozdobią kolejne ulice 

Jeszcze w tym roku przy kilku miejskich ulicach zasadzone zosta-
ną nowe drzewa. Pojawią się one m.in. wzdłuż modernizowanego od-

cinka ul. Przejazd oraz przy 
ul. Pięknej (okolice marke-
tu Biedronka), ocieniając 
przebiegającą równolegle 
ścieżkę rowerową. W trak-
cie typowania są również 
kolejne lokalizacje. 

Nowe drzewa poja-
wią się w ramach współ-
pracy gminy z pomiotami, 
które wycinając drzewa 
zobowiązane są do wyko-
nania nasadzeń zastęp-

czych, a nie dysponują odpowiednim miejscem do ich umieszcze-
nia. Koszt realizacji zadania pokrywa dany mieszkaniec lub firma. 

(pw)     
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Seniorzy poznawali Gruzję 
W minionym tygodniu w Klubie Senior+ w Koluszkach odbyły 

się dwa spotkania, które poprowadził Pan Mateusz Jaśkiewicz.  
Podczas pierwszego Seniorzy odwiedzili Gruzję. Ten przepięk-

ny kraj zobaczyliśmy od wybrzeża Morza Czarnego aż po same 
szczyty Kaukazu. Poznaliśmy najciekawsze miasta i atrakcje razem 

z  ich historiami. W trakcie 
najsmaczniejszej części pre-
zentacji o kuchni gruzińskiej, 
próbowaliśmy tamtejszych 
przypraw i uczyliśmy się 
wznosić tradycyjny toast. Mo-
gliśmy również zobaczyć gru-
ziński epos narodowy „Rycerz 
w tygrysiej skórze” w orygi-
nalnym wydaniu, a także czy-
taliśmy niezwykły gruziński 
alfabet przypominający swym 
kształtem pędy winorośli. W 
ramach ciekawostek poznali-
śmy gruzińskie związki z Pol-

ską. Została nam przybliżona historia gruzińskich oficerów kontrak-
towych w Wojsku Polskim, w tym postać ppłk Waleriana Tewzadze 
- jednego z dowódców obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. 
Poznaliśmy także losy św. Grzegorza Peradze, który w obozie Au-
schwitz oddał swoje życie za inną osobę. Nie zabrakło oczywiście 
przymierzania niepowtarzalnych kaukaskich strojów i wielkich fu-
trzanych czap.

Na kolejnym, czwartkowym spotkaniu przybliżyliśmy sobie hi-
storię najpiękniejszego zabytkowego budynku naszego miasta - Ko-

ścioła Niepokalanego Poczęcia NMP. 
W trakcie prelekcji poznaliśmy krok 
po kroku etapy powstawania świątyni, 
sukcesy i problemy budowniczych. 
Zobaczyliśmy, że datki na budowę 
świątyni przekazywali przedstawiciele 
różnych stanów i wyznań: ewangelicy, 
żydzi, katolicy. Budowa koluszkow-
skiego kościoła stała się przepięknym 
symbolem jedności o czym mogliśmy 
przeczytać w oryginalnych gazetach z 
końca XIX wieki.

Policjant po służbie ujął  
nietrzeźwego kierującego

Kierownik ogniwa patrolowo interwencyjnego koluszkowskiej 
komendy tuż po zakończonej służbie zatrzymał nietrzeźwego kieru-
jącego. 38-letni kierowca daewoo miał w organizmie prawie 1,5 
promila alkoholu. Chwilę wcześniej spowodował kolizję. Mężczy-
zna miał zatrzymane prawo jazdy od 6 lat. Za kierowanie w stanie 
nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia.

Policjantem jest się zawsze, 
nie tylko na służbie. Potwierdził 
to kierownik ogniwa patrolowe-
go aspirant Michał Piekarski. 26 
lipca 2022 roku tuż po zakończo-
nej służbie wychodząc do domu 
usłyszał zgłoszenie o nietrzeź-
wym kierującym. Jak się okazało 
w Nowym Redzeniu w gminie 
Koluszki doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący da-
ewoo najechał na tył dostawczego mana. Mężczyźni pojechali do 
Koluszek na teren jednej z firm aby spisać tam stosowne oświadcze-
nie. W pewnym momencie kierowca mana wyczuł od kierującego 
daewoo zapach alkoholu. Policjant po służbie przejeżdżając obok 
miejsca, w którym znajdowali się uczestnicy zdarzenia zauważył 
szybko oddalającego się mężczyznę. Jak się okazało był nim 38-let-
ni kierujący daewoo, mieszkaniec gminy Koluszki. Doprowadził go 
do jednostki policji, a badanie jego stanu trzeźwości wykazało pra-
wie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo 38-latek miał 
zatrzymane prawo jazdy od 2016 roku. Teraz za swoje skrajnie nie-
odpowiedzialne zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem za 
kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to 
zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoką 
grzywną.

Policjanci przypominają, że alkohol wydłuża czas reakcji, zabu-
rza ostrość widzenia i powoduje problemy z oceną odległości. Nie-
trzeźwy kierujący przecenia własne umiejętności i błędnie ocenia 
sytuację na drodze. W ten sposób stwarza ogromne zagrożenie dla 
siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

(mł. asp. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Punkt Porad Wsparcia i Rozwoju działa pełną parą

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

Z pomocowego dyżuru  Punktu 
Porad Wsparcia i Rozwoju mogą sko-
rzystać kobiety, które chcą opowie-
dzieć o swoich problemach, dokonać 
ważnej zmiany w swoim życiu lub 
potrzebują pomocy, 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 ta-
kiej potrzeby wsparcie otrzymają także zgłaszający się mężczyźni.

Dyżur telefoniczny odbywa się we wtorki w godzinach 12-16 
oraz czwartki 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.
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Ostrożnie z niewybuchem  
– pocisk znaleziony w piachu

Policjanci zostali wezwani do jednej z miejscowości na terenie 
gminy Koluszki, gdzie znajdował się niewybuch. Jak ustalili mun-
durowi był to niebezpieczny pocisk artyleryjski. Policjanci przez 
kilka godzin zabezpieczali teren znaleziska aż do momentu przeka-
zania go saperom.

26 lipca 2022 roku około 
północy policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Kolusz-
kach otrzymali zgłoszenie, z któ-
rego wynikało, że na terenie jed-
nej z posesji znajduje się 
przedmiot przypominający po-
cisk. Na miejsce natychmiast zo-
stał skierowany policyjny patrol 
oraz grupa rozpoznania miner-
sko-pirotechnicznego. Przeszko-
leni w tym zakresie mundurowi 
określili, iż jest to pocisk artyle-
ryjski. Jak się okazało właściciel 
posesji rozpoczął prace porząd-

kowe na terenie posesji i rozgarniając ziemię by wyrównać teren po-
sesji wyczuł pod szpadlem metalowy przedmiot. Do czasu przyjazdu 
saperów policjanci zabezpieczali przez kilka godzin miejsce znalezi-
ska i wykonywali niezbędne czynności. Akcja zakończyła się podję-
ciem i wywiezieniem groźnego niewybuchu przez patrol saperów.

Policjanci apelują!
W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powia-

domić policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku 
grozi jego detonacją. W wyniku czego może dojść do uszkodzenia 
ciała a nawet śmierci osoby przebywającej w jego pobliżu! Po otrzy-
maniu zgłoszenia policjanci powiadomią specjalistyczny patrol sa-
perski, który w bezpiecznym miejscu zdetonuje pocisk a do momen-
tu jego przybycia mundurowi zabezpieczą znalezisko. 

(mł. asp. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Areszt dla 43-latki  
za ugodzenie nożem

Koluszkowscy policjanci zatrzymali 43-letnią mieszkankę Ko-
luszek, która podczas kłótni zraniła nożem znajomego. Kobieta 
usłyszała zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
za co grozi kara od 3 do 15 lat więzienia.

18 lipca 2022 roku około godziny 9:30 funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego otrzy-
mali zgłoszenie o zakrwawionym mężczyźnie, którego znaleźli są-
siedzi. Policjanci ustalili, że zranionym mężczyzną był 40-letni 
koluszkowianin. Mężczyzna poprzedniego dnia podczas zakrapia-
nego alkoholem spotkania został ugodzony nożem przez znajomą. 
Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala. 43-letnia 
agresorka została zatrzymana. Była nietrzeźwa. Policjanci pracowa-
li na miejscu zdarzenia przez kilka godzin. Wykonali oględziny, 
przesłuchali świadków, zabezpieczyli ślady oraz nóż, którym posłu-
żyła się kobieta. Po wytrzeźwieniu 43-latka usłyszała prokuratorski 
zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi 
kara pozbawienia wolności od 3 do nawet 15 lat pozbawienia wol-
ności. Wobec podejrzanej sąd zastosował tymczasowy areszt.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Policyjne działania „Prędkość  
w rejonach przejść dla pieszych”

W piątek, 29 lipca, na terenie woj. łódzkiego przeprowadzone zo-
staną całodniowe działania pn „Prędkość w rejonach przejść dla pie-
szych”. Na drogach będą policjanci wyposażeni w mierniki prędkości, 
a mundurowi z grupy Speed patrolować będą drogi w radiowozach 
wyposażonych w wideorejestratory. Funkcjonariusze egzekwować 
będą przede wszystkim naruszenia dotyczące nieprzestrzegania do-
puszczalnych prędkości, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych.

Zdecydowana reakcja skierowana będzie na wykroczenia kie-
rowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych 
przejść dla pieszych. Policjanci oprócz działań zwrócą, także uwagę 
na inne wykroczenia, które mogą być przyczyną zagrożeń.

Kierujący powinni spodziewać się zarówno statycznych punk-
tów pomiaru prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicz-
nie, zwłaszcza w miejscach, w których najczęściej dochodzi do wy-
padków spowodowanych nadmierną prędkością. Nadzorem objęte 

zostaną szczególnie  przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, 
na których dochodziło do potrąceń pieszych.

Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżający się do przej-
ścia dla pieszych jest zobowiązany do zachowania szczególnej 
ostrożności, powinien zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na 
niebezpieczeństwo pieszego będącego na tym przejściu albo na nie 
wchodzącego.

Niestety nadmierna prędkości jest jedną z głównych przyczyn 
zdarzeń drogowych w tym wypadków. Nadal wypadki drogowe, 
których przyczyną jest prędkość generują najwięcej ofiar śmiertel-
nych. Dane statystyczne za okres trwających wakacji są tragiczne. 
W 261 wypadkach drogowych na terenie województwa zginęło, aż 
21 osób a 320 zostało rannych. 

Apelujemy o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości, 
zwalnianie w miejscach gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymaga-
ją szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest 
przede wszystkim w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla 
rowerzystów oraz skrzyżowań. 

(mł.asp. Aneta Błędniak-Kałka WRD KWP w Łodzi)



1529.07.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 30

MALOWANIE  
ELEWACJI

796-241-330

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW
792-022-640

W drodze na wakacje  
uważaj na przejazdach 

Nieostrożność, pośpiech i brawura kierowców to przyczyna 99 
proc. wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Niezatrzy-
mywanie się przed znakiem stop, ignorowanie czerwonych świateł, 
omijanie zamkniętych, wjeżdżanie pod opadające rogatki, czy też 
wjeżdżanie na przejazd bez możliwości zjazdu to najczęstsze przy-
czyny tragedii.

#ŻółtaNaklejkaPLK – ważna także w trakcie wakacji
W przypadku zdarzenia lub usterki na przejeździe kolejowo-

-drogowym należy skorzystać z #ŻółtaNaklejkaPLK. Jest ona 
umieszczona na napędzie rogatkowym lub na wewnętrznej stronie 
krzyża św. Andrzeja. W sytuacji wypadku lub zagrożenia wypad-
kiem należy zadzwonić na numer 112 i podać numer identyfikacyj-
ny przejazdu z naklejki. Dzięki temu operatorzy 112 i kolejarze, je-
śli to konieczne, mogą szybko wstrzymać ruch pociągów na linii i 
wysłać pomoc. To dodatkowa informacja, która może uratować ży-
cie i zapobiec tragedii na torach.

Dla bezpieczeństwa kierowców, pieszych i pasażerów pocią-
gów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały 14 tys. przejaz-
dów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami z informacjami, któ-
re ratują życie w niebezpiecznych sytuacjach na torach. Więcej o 
projekcie na https://bezpieczny-przejazd.pl/zolta-naklejka/ 

Kolejarze konsekwentnie przypominają o przestrzeganiu prze-
pisów ruchu drogowego i zasadach pokonywania torów. Kierowcy 
powinni pamiętać, że:

 � Znak STOP oznacza konieczność zatrzymania się przed prze-
jazdem.

 � Czerwone światło bezwzględnie zakazuje wjazdu na przejazd 
– pulsująca sygnalizacja oznacza, że za chwilę na przejeździe 
będzie pociąg.

 � Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy zapewniony jest 
zjazd z przejazdu.

 � Zbliżając się do przejazdu należy zachować szczególną ostroż-
ność i upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg.

Co robić w sytuacji zagrożenia na przejeździe kolejowo-drogowym?
W kryzysowej sytuacji należy jak najszybciej opuścić przejazd 

– w razie potrzeby wyłamać rogatkę. Wystarczy niewielka siła naci-
sku, by tzw. bezpiecznik drąga rogatkowego (przy napędzie rogatek) 
zadziałał i spowodował bezpieczne wyłamanie zapory, bez uszko-
dzenia samochodu.

Gdy dojdzie do awarii auta i nie ma możliwości zjazdu z torów, 
należy jak najszybciej opuścić pojazd i wyjść poza rogatki, zabiera-
jąc ze sobą wszystkich, którzy podróżowali samochodem i skorzy-
stać z #ŻółtaNaklejkaPLK, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Atrakcje w Lisowicach
 � Baseny zewnętrzne są czynne codziennie w godzinach 11.00- 
19.00 Rezerwacje dla grup zorganizowanych pod numerem tele-
fonu 536-015-215

 � Bezpłatne strzeżone kąpielisko na rzece Mrodze czynne jest 
codziennie w godzinach 11.00-19.00

 � Bezpłatna zjeżdżalnia Anakonda na plaży czynna jest w soboty i 
niedziele w godzinach 11.00-19.00

 � Wypożyczalnia kajaków i rowerków wodnych czynna jest codzi-
ennie w godzinach 11.00-19.00 Rezerwacje pod numerem tele-
fonu 536-015-215 lub u obsługi basenów

 � Park Linowy w Lisowicach zaprasza od poniedziałku do piątku w 
godzinach 12.00-20.00, sobota - niedziela w godz. 11.00-19.00. 
Rezerwacje możliwe pod numerem telefonu 574-226-726

 � Całoroczna restauracja Kriada Beach Bar zaprasza od 
poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00-21.00, piątek i so-
bota 11.00-22.00, niedziela 10.00-21.00. Rezerwacja stolików 
507-450-390

 � Na plaży pojawiła się w nowej odsłonie lodziarnia LódLove, do 
dyspozycji gości palmy i leżaki, ale nade wszystko pyszne lody 
rzemieślnicze

 � Bezpłatne boiska do piłki plażowej są czynne codziennie, nie 
obowiązują rezerwacje 

 � Bezpłatne miejsce na ognisko dostępne jest codziennie, rezer-
wacje pod numerem telefonu 536-015-215. Można też grillować 
bez rezerwacji na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”

 � Na obiekcie przez okres wakacyjny pojawiają się sezonowe 
punkty małej gastronomii: lody, gofry, naleśniki, burgery, pizza

 � Wędkowanie jest możliwe na podstawie przepisów 
obowiązujących w PZW

 � Wakeboard w Lisowicach chwilowo jest nieczynny, zakończyła 
się umowa z dotychczasowym operatorem. Wkrótce przed-
stawione zostaną nowe zasady korzystania z obiektu

 � Bezpłatny plac zabaw i siłownia zewnętrzna czynne są od 6.00 do 
22.00

Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym, kontakt 
całodobowy z operatorem systemu: telefon 44 725 67 68
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OGŁOSZENIA DROBNE
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 szwaczki chałupniczki – 
szycie czapek. Maszyna dwuigłówka, 
dzianina, 508-438-679

Dam pracę - skład pojazdów 
wojskowych - pracownik fizyczny, 
Słotwiny tel. 602-579-706 

Zatrudnimy mężczyzn do prac 
renowacyjnych, 506-605-127 

Zatrudnię do dociepleń elewacji  
i zabudowy poddaszy, 609-884-781

Do ochrony z orzeczeniem umiar-
kowanym przyjmę, 507-774-111

Zatrudnię młodą osobę do przy-
uczenia w pracach kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407

Sklep i kawiarnia Kawy Malowane 
zatrudnią pracownicę,  
tel. 606-23-96-96

Fryzjerkę zatrudnię, 796-337-568

Zatrudnię kierowcę z ADR. 
Transport międzynarodowy,  
tel. 603-692-065

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

RÓŻNE

Kajaki-Pilica, spływy,  
tel. 506-704-420

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Regnach, 731-739-077
Sprzedam działkę budowlaną  
w Będzelinie, 731-739-077

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie M-3  
w Koluszkach, ul. Ludowa,  
tel. 500-260-941

SPRZEDAM
Fiata Seicento, tel. 600-101-692
Fiat Panda 1,2. Rok prod. 2004. 
Przebieg 114.000, tel. 662-622-082
Borówka amerykańska – tanio, 
608-268-734
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
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 

USŁUGI
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Złota rączka- drobne prace  
remontowe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
R.Wnuk – Usługi remontowo- 
-wykończeniowe – solidnie,  
tel. 660-160-989
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
Pranie dywanów kanap, foteli, 
krzeseł, 512-450-390
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remonty, docieplenia. Solidnie,  
tel. 609-296-865
Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, 
tel. 667-027-711
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, tel. 500-33-50-60

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Odlewnik
w Koluszkach 

zatrudni

SPECJALISTĘ DO SPRAW  
KSIĘGOWOŚCI i ADMINISTRACJI

Praca biurowa, prowadzenie spraw lokatorskich,  
naliczanie czynszów, podstawy księgowości,  

prowadzenie sekretariatu.
Pełen etat, umowa o pracę.

CV proszę wysyłać na adres smodlewnik@wp.pl

Art In Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach 
Chcesz pracować w zgranym zespole, lubisz wyzwania, a jednocześnie 

doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie

Specjalista w dziale zakupów i logistyki
Opis stanowiska: współpraca z dostawcami, współpraca z biurami budów,  
ustalanie harmonogramu dostaw oraz dbanie o ich terminowość, tworzenie ra-
portów i analiz logistycznych na potrzeby działu, przeprowadzanie postępowań 
na dostawy, pozyskiwanie dokumentów do zatwierdzenia dostawcy, rozpatrywa-
nie reklamacji i koordynacja usuwania reklamacji, tworzenie dokumentów ma-
gazynowych w systemie Optima, nadzór nad magazynem materiałowym.  
Wymagania: wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe kierunko-
we), znajomość oprogramowania MS Office, wysokie zdolności komunikacyjne  
i organizacyjne. Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w peł-
nym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zgodne z kompetencjami i umiejęt-
nościami, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Prześlij CV na adres: kadry@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781

Zatrudnię pracownika na stację paliw ORLEN w Koluszkach. Więcej 
informacji pod nr tel. 601-228-408 lub 531-254-290
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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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

Miejsce  
na Twoją 
reklamę

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

Profesjonalny montaż
OGRODZEŃ  PANELOWYCH

FURTEK oraz BRAM
Tel. 691-449-649

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.

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

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
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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  
29.07

15:00 DC LIGA SUPER-PETS
17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 THOR: miłość i grom

Sobota  
30.07

15:00 DC LIGA SUPER-PETS
17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 THOR: miłość i grom

Niedziela 
31.07

15:00 DC LIGA SUPER-PETS
17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 THOR: miłość i grom

Środa  
3.08

17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 THOR: miłość i grom

Czwartek  
4.08

17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 THOR: miłość i grom

DC LIGA SUPER-PETS
USA / Komedia / Animowany / Komedia / 2022 / 

Premiera 2D Dubbing

Superpies Krypto i Super-
man są nierozłącznymi przyja-
ciółmi o tych samych supermo-
cach. Ramię w ramię zwalczają 
przestępczość w Metropolis. Su-
perman, razem z resztą Ligi 
Sprawiedliwości, zostaje jednak 
uprowadzony. 

Krypto musi przekonać na-
prędce zebraną grupę zwierza-
ków ze schroniska – Asa Bat-
-psa, świnkę zwisłobrzuchą PB, 
żółwia Mertona i wiewiórkę 
Chipa – do zapanowania nad 
własnymi, dopiero co odkrytymi 

mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów.

THOR: miłość i grom
USA / Akcja / Fantasy / 2022 / 119 min.

2D Dubbing

W filmie Marvel Studios 
"Thor: miłość i grom" Bóg Gro-
mów (Chris Hemsworth) wyrusza 
na wyjątkową misję, by odnaleźć 
wewnętrzny spokój. Przyjemną 
emeryturę Thora przerywa jednak 
spotkanie z Gorrem Rzeźnikiem 
Bogów (Christian Bale) - galak-
tycznym zabójcą, który pragnie 
zagłady wszystkich wiecznych 
istot. Aby stawić czoła zagroże-
niu, Thor wzywa na pomoc Kró-
lową Walkirię (Tessa Thompson), 
Korga (Taika Waititi) i swoją 
byłą dziewczynę Jane Foster 

(Natalie Portman), która z niewiadomych przyczyn potrafi władać 
jego magicznym młotem Mjolnirem. By odkryć tajemnicę Rzeźni-
ka Bogów i powstrzymać go nim będzie za późno, bohaterowie 
muszą się zmierzyć z kosmicznymi przeciwnościami. Film "Thor: 
miłość i grom", wyreżyserowany przez Taikę Waititi ("Thor: Ra-
gnarok", "Jojo Rabbit") i wyprodukowany przez Kevina Feige'a i 
Brada Winderbauma, wchodzi na ekrany kin w Polsce 8 lipca 2022 
roku.W filmie Thor: miłość i grom znajduje się kilka scen z dyna-
micznymi efektami świetlnymi, które mogą powodować dyskomfort 
u widzów wrażliwych na światło i wpływać na osoby z epilepsją fo-
togenną.

1 sierpnia 2022 r. siedziba redakcji  
„Tydzień w Koluszkach” przenosi się  

do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2.

Kolekcja Komiksów w zbiorach Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Piłsudskiego 
w Łodzi odpowiadając na zapotrzebowanie czytelników od 2016 r. 
tworzy Kolekcję Komiksów. Obecnie Biblioteka posiada ponad 
4800 tytułów! Wybór jest szeroki: polskie dzieła, amerykańscy su-
perbohaterowie, francuskie i belgijskie legendy, świat mangi czy 
klasyczne powieści graficzne. Kolekcję uzupełnia księgozbiór po-
święcony komiksom, ich historii i procesowi tworzenia.

Miłośnikom komiksów Biblioteka poleca także: Zajęcia „Świat 
w obrazkach – historia komiksu” dla grup zorganizowanych (termi-
ny spotkań można ustalać dzwoniąc: tel. 42 663-03-24 lub pisząc na 
email: zbioryspecjalne@wbp.lodz.pl) oraz Komiksowy Live „Spo-
tkania z komiksami” -  krótkie rozmowy dwóch pasjonatów o… ko-
miksach. Nagrania rozmów znaleźć można na portalu „Drzwi do 
kultury” (https://drzwidokultury.pl/instytucja-wojewodzka-bibliote-
ka-publiczna) oraz YouTube Biblioteki (https://www.youtube.com/
channel/UC0z0wS01XY56isu-fyvvn0g. Kolekcja Komiksów znaj-
duje się w Dziale Zbiorów Specjalnych WBP w Łodzi.



Dzień baniek mydlanych

Nocne zwiedzanie Lisowic


