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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  – 603 947 457
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

14.10  
ul. Korczaka 5

15.10  
ul. Sikorskiego 6A

16.10  
ul. 3 Maja 8

17.10  
ul. Brzezińska 54

18.10  
ul. Przejazd 6

19.10  
ul. 11 Listopada 33

20.10  
ul. Żwirki 2
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Wiadukt ma być gotowy 
jeszcze w tym roku 

Firma Primost Południe, która buduje nowy wiadukt w Kolusz-
kach, zakończyła już najbardziej skomplikowany etap prac, związa-
ny z nasuwaniem poszczególnych segmentów na betonowe podpory. 
Wszystkie elementy są już na swoim miejscu. Szacuje się, że przed-
sięwzięcie zrealizowane jest już w ponad 70 procentach.

- Planujemy, że inwestycja zostanie ukończenia do końca listo-
pada tego roku. Oczywiście obiekt będzie musiał być jeszcze do-
puszczony do użytkowania. Będziemy musieli uzyskać szereg po-
zwoleń, ale mamy nadzieję, że w grudniu będzie już można korzystać 
z obiektu – informuje Marcin Nowicki, rzecznik Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Łodzi.

Przypomnijmy, że wiadukt zostanie wyposażony w ciąg pie-
szo-rowerowy, odseparowany od jezdni słupkami. Skierowanie 
rowerzystów wydzieloną trasą, usprawni mocno ruch na wiaduk-
cie. 

Dodajmy również, że gmina prowadzi rozmowy z ZDW w Ło-
dzi w temacie odpowiedniej oprawy wizualnej obiektu. Chodzi tu o 
możliwość zamontowania elementów podświetlenia wiaduktu.

(pw)

Zamknięcie ul. Przejazd

Przy wiadukcie rozpoczynają się także prace związane z budo-
wą kanalizacji deszczowej w ul. Przejazd. Już dziś, czyli w dniu wy-
dania gazety ma rozpocząć się frezowanie nawierzchni. Ulica będzie 
zatem zamknięta dla ruchu. Do przychodni MED-KOL dojazd bę-
dzie odbywał się wyłącznie od strony osiedla Łódzkiego.         

(pw)

Pozyskaliśmy środki na zajęcia  
dla seniorów oraz usługi opiekuńcze  
w miejscu zamieszkania 

Blisko 748 tys. zł pozyskała nasza gmina za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Za-
opiekuj się mną”, który skierowany jest do osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub 
z niepełnosprawnościami. Stosowną umowę popisali pod koniec 
września Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz dyrektor Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Kamil Jeziorski.

Na podstawie danych z roczników statystycznych można stwier-
dzić, iż zauważalne jest wydłużenie przeciętnej długości życia, co w 
perspektywie najbliższych lat doprowadzi do gwałtownego procesu 
starzenia się ludności. Niestety, wraz z wiekiem wzrasta ryzyko nie-
samodzielności. Szacuje się, że wśród 90-latków ponad połowa to 
osoby niesamodzielne. Również wśród ogółu osób niepełnospraw-
nych dominują osoby starsze. Tendencja ta sprawia, iż coraz więcej 
działań musi być kierowanych w przestrzeń godnego starzenia się.

Realizowany na terenie naszej gminy projekt przewiduje zwięk-
szenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu 
społecznym grupy 42 osób (25 kobiet i 17 mężczyzn), poprzez za-
pewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz specja-
listycznych usług opiekuńczych. Dodatkowo dla kilkunastoosobo-
wej grupy seniorów poprowadzone zostaną dodatkowe aktywności 
w koluszkowskim Klubie Senior +. Będą to m.in. zajęcia muzyczne, 
gimnastyczne, terapeutyczne, arteterapia, wyjścia do kina i teatru, a 
także spotkania ze specjalistą np. od dietetyki. 

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia przyszłego roku. 
Jednostką odpowiedzialną za jego wdrożenie jest Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Środki pochodzą z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

(pw)

Powstają magnesy z Koluszkami 
Gmina Koluszki projektuje nowe zestawy gadżetów promocyj-

nych, wśród których znajdą się magnesy na lodówkę z koluszkowskimi 
akcentami. Pojawił się nawet pomysł, aby magnesy zaprojektować w 
formie pociągu, w którym poszczególne wagoniki przedstawiałyby po-
szczególne sołectwa z ich charakterystycznymi miejscami czy budyn-
kami. Gadżety będą do zdobycia podczas przeróżnych konkursów 
organizowanych przez gminę. 

Zanieczyszczona woda  
w okolicznych gminach

Z podobnymi problemami jak Koluszki, zmagają się w ostatnim 
czasie sąsiednie gminy. 3 października na terenie gminy Brzeziny 
ogłoszono komunikat o zakazie spożywania wody z wodociągu pu-
blicznego. W wodzie wykryto obecność bakterii grupy coli i Esche-
richia coli. Kilka dni później warunkowe spożycie wody jedynie po 
przegotowaniu ogłoszono na terenie gminy Rokiciny.  

(pw)
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Rozpoczyna się zaciskanie pasa w temacie energii 
elektrycznej

Po północy gasną latarnie
Administracje rządowa i samorządowa w Polsce zobowiązane 

zostały do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. od 1 października 
tego roku. W związku z powyż-
szym na całym terenie naszej gmi-
ny rozpoczęło się wygaszanie 
oświetlenia ulic i terenów publicz-
nych w godzinach 00.00-04.00.

Dodajmy, że rząd zachęca do 
oszczędzania energii wszystkich 
Polaków. Gospodarstwa domowe 
mają otrzymać specjalny upust, je-
śli ograniczą zużycie energii elek-
trycznej. Warunkiem będzie obni-
żenie zużycia energii elektrycznej 
o co najmniej 10 proc. Energoosz-
czędność będzie skutkowała 10 
proc. obniżką kosztów za energię.

Jeśli chodzi o gminę, oszczędności poszukiwane są głównie na 
oświetleniu ulicznym, które odpowiada za największe zużycie prą-
du. Po północy gaszone będą również wszystkie inne instalacje 
oświetleniowe, czyli halogeny oświetlające kościoły i bibliotekę, la-
tarnie w parku, czy podświetlany napis KOLUSZKI, który już nie-
bawem ma stanąć przy dworcu w Koluszkach.   

Dodatkowo Burmistrz Koluszek wydał polecenie wszystkim 
podległym instytucjom do poszukiwania oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej. Przykładem jest tu np. miejska biblioteka, w 
której wymieniono wszystkie żarówki na energooszczędne. 

W powyższym kluczu odbywa się także unowocześnianie 
oświetlenie ulicznego. Na 4,5 tys. latarni, ok. 500 ma już zainstalo-
wane oświetlenie LED-owe. Obecnie przeprowadzany jest także 
gminny audyt latarni, którego efektem ma być wprowadzenie LED-
-ów w całości oświetlenie ulicznego.  

Zabiegi zmierzające do wprowadzania infrastruktury o jak naj-
mniejszym współczynniku poboru energii elektrycznej, nie są zresz-
tą niczym nowym w naszej gminie. Instalacje fotowoltaiczne są za-
montowane na 18 budynkach użyteczności publicznej, takich jak 
szkoły przedszkola czy jednostki strażackie. W zasadzie każda nowa 
inwestycja wyposażana jest w tego rodzaju rozwiązania techniczne. 

Wszystkie powyższe zabiegi są jednocześnie przygotowaniem 
do nieuchronnej podwyżki, która obejmie nasz samorząd od przy-
szłego roku. 18 października otwarty zostanie przetarg dla Łódzkiej 
Grupy Zakupowej energii elektrycznej, w której są również Kolusz-
ki. Przetarg ten pokaże, z jaką skalą podwyżki za prąd zderzy się 
gmina. Do końca roku samorząd wciąż korzysta z energii po starych 
stawkach.  

Jeśli chodzi o mieszkańców, przypomnijmy, że od 1 stycznia 
2023 r. rząd chce zorganizować system wsparcia w opłacaniu kosz-
tów energii elektrycznej, w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. W 
przyszłym roku rząd zablokuje wzrost cen energii elektrycznej na 
poziomie z 2022 r. Gwarantowana cena energii będzie obowiązy-
wać: do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych, 
do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z 
niepełnosprawnościami, do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – 
czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

(pw)

Nieudana próba kradzieży  
w centrum miasta 

Niemiła sytuacja przydarzyła się mieszkańcowi Koluszek. Kil-
ka dni temu zabezpieczył  swój rower, „zapinając” go do barierki 
przy PKP od strony ulicy 3 Maja i pociągiem udał się do pracy w Ło-
dzi. Gdy po godzinie 16.00 tego samego dnia wracał do domu, za-
uważył, że ktoś usiłował ukraść jednoślad. Złodziej przepiłował za-
pinkę do roweru, ale tu czekała go „przykra” niespodzianka: 
dodatkowa blokada koła, zainstalowana przez właściciela. Rower 
pozostał na swoim miejscu. 

Zachęcamy do zwracania uwagi na to, gdzie i jak zabezpieczo-
ne pozostawiamy swoje pojazdy. Złodziej nie zawahał się dokonać 
kradzieży w biały dzień, przed wejściem do tunelu - w miejscu 
uczęszczanym przez wielu mieszkańców i niemal pod okiem kame-
ry miejskiego monitoringu.  

Gmina analizuje możliwość  
sprzedaży rządowego węgla

Gmina Koluszki nie jest przeciwna propozycji rządu odnośnie 
dystrybucji węgla mieszkańcom po korzystnych cenach. Obecnie 
trwa jednak analiza kosztów i możliwości dostarczania surowca do 
mieszkańców. Ostateczna cena nie jest bowiem tak bardzo atrakcyj-
ny finansowo, jak byśmy sobie tego życzyli. 

Z oferty, jaką w imieniu rządu złożyła naszej gminie spółka 
PGE Paliwa, wynika, że Gmina Koluszki węgiel nabywałaby po ce-
nie 2 100 zł netto za tonę. Niestety nie jest to całkowity koszt, bo-
wiem do ceny tej należy jeszcze doliczyć VAT oraz koszt przetrans-
portowania surowca z Gdańska do Koluszek. Szybka analiza 
wskazuje, że po uwzględnieniu wszystkich składowych, węgiel do 
mieszkańca trafiałby w cenie ok. 3 tys. zł brutto za tonę. Właśnie po 
takiej cenie jako jeden z pierwszy samorządów w Polsce, rozpoczął 
sprzedaż rządowego węgla Otwock.

Dodajmy, że gmina nie ma też obecnie wiedzy ani wpływu na 
jakość dostarczonego surowca. Więcej informacji w powyższym te-
macie pojawi się w przyszłym tygodniu.   

(pw)   
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Osiedle bloków sięgnie  
głęboko w pola

Gmina kontynuuje skup działek pod budownictwo wielorodzin-
ne. Chodzi tu o tereny polne za cmentarzem i blokami na osiedlu 
Andersa w Koluszkach. Nabyta została kolejna działka, która po po-
łączeniu z zasobem gminnym, powiększy teren pod „mieszkaniów-
kę”. Gotowy teren zostanie wystawiony na sprzedaż w najbliższych 
miesiącach. 

Przypomnijmy, że za cmentarzem przy ul. Piłsudskiego powsta-
je już pierwszy z czterech nowych bloków. Developer zapowiedział, 
że budynek zostanie ukończony do października 2023 r.  

(pw)

Modernizacja drogi  
Stamirowice-Leosin 

Kończy się przebudowa drogi przez Stamirowice i Leosin. 
Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Do poprawki wy-
znaczone zostały m.in. trzy zjazdy do posesji.  

Gruntowna modernizacja, łącznie z podbudową, została wyko-
nana na długości 3 km. Była to jedna z najbardziej zdegradowanych 
dróg w gminie. Koszt inwestycji wyniósł 4,1 mln zł. Na moderniza-
cję gmina pozyskała 1,2 mln zł z budżetu państwa. 

(pw)

Wykonawca poprawi m.in. zbyt stromy zjazd  
przy posesji na łuku do Stamirowic.

Przebudowa drogi 
w Jeziorku

Przypominamy, że rozpoczęto przebudowę drogi przez Jezior-
ko, na odcinku od zakrętu na Zygmuntów do kapliczki. Zerwano już 
nawierzchnię dotychczasowej drogi. Objazd skierowany jest boczną 
drogą. Prace muszą zostać zakończone do końca października. . 

(pw)   

Dla miejskiej ciepłowni  
węgla nie zabraknie 

Do miejskiej ciepłowni w Koluszkach dociera już zakontrakto-
wany węgiel, który w pełni zaspokoi jej potrzeby na powyższy suro-
wiec w okresie zimowym. Węgiel dostarczany jest z polskiej kopal-
ni „Bogdanka”. Jednocześnie w Spółce trwają prace nad konstrukcją 
nowej taryfy za dostarczanie ciepła, która zostanie przesłana do za-
twierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki. W najbliższych mie-
siącach dowiemy się zatem, o ile wzrosną opłaty za ciepło dla miesz-
kańców korzystających z miejskiego ogrzewania. 

(pw)      

Ograniczą kursy ostatnich pociągów?
Firma Strabag, czyli wykonawca tunelu pod torami kolejowymi 

w Gałkówku, zwróciła się do PKP o wydłużenie czasu, w którym 
możliwe są prace budowlane. Obecnie toczą się one od północy do 
czwartej nad ranem. Aby dotrzymać termin budowy, firma chciałaby 
wchodzić na tory już o godz. 22.00 lub 23.00. Jeżeli prośba zostanie 
zaakceptowania, może to oznaczać, że w listopadzie ostatnie pocią-
gi na trasie Koluszki- Łódź, mogą być odwołane lub powiązane z 
komunikacją zastępczą. W najbliższym czasie pasażerowie powinni 
zatem śledzić zmiany w rozkładach jazdy.                                  (pw)     
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Jesienne łatanie dróg 
Zgodnie ze stosowaną już od wielu lat strategią, ruszyła jesien-

na akcja łatania „dziur” na drogach. Zabezpieczona przed zimą na-
wierzchnia ulega ponoć mniejszej degradacji.  

W przypadku zauważenia problemów z nawierzchnią na dro-
gach, gmina zachęca do zgłaszania takich miejsc do Biura Inżyniera 
Gminy w Koluszkach (44 725 67 68).

(pw)

Wybrano wykonawcę modernizacji  
drogi Wierzchy-Świny

Dopinane są ostatnie elementy pod przebudowę drogi Wierz-
chy-Świny. Wyłoniono już właśnie wykonawcę inwestycji, którą bę-
dzie firma BUD-DROG z Koluszek. Wartość zadania to prawie  
8,9 mln zł. Na inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie w wyso-
kości blisko 5 mln zł. Prace drogowe mają rozpocząć się w połowie 
przyszłego roku.  

Przypomnijmy, że modernizacja ma objąć odcinek od młyna w 
Wierzchach do kościoła w Świnach. Przebudowa przewiduje rów-
nież budowę nowego mostu na Rawce oraz przedłużenie ścieżki ro-
werowej, która obecnie kończy się przy wjeździe do miejscowości 
Wierzchy. Ścieżka ma być oddzielona od jezdni szerokim pasem zie-
leni lub rowu. Chodzi bowiem o to, by na powyższym odcinku ścież-
ka przyjęła rolę trasy turystyczno-rekreacyjnej.                          (pw)

Wybory samorządowe w 2024 roku?
Pod koniec września Sejm przyjął ustawę, która wydłuża kaden-

cje samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Teraz ustawa trafi do Senatu. 
Wszystko wskazuje zatem na to, że wybory czekają nas dopiero za 
półtora roku. Wprowadzana zmiana oficjalnie ma na celu rozdzielenie 
dat wyborów parlamentarnych i samorządowych, które zgodnie z ka-
lendarzem wyborczym powinny odbyć się jesienią 2023 r.          (pw)

Przerwy w dostawach prądu
 � 20.10.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Bogdanka 1 - 6, Stare Ko-

luszki 1, 7 i 21, Zalesie.
 � 24.10.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: 11 Listopada 

45 – 73, M. Konopnickiej 31, 33, 35, Gen. Maczka 4 – 26.
 � 25.10.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Kaletnik ul.: Jodłowa 3 – 11, 

Kościuszki 1.
 � 26.10.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Aleja ZHP, 

Wiesławy Szymborskiej, Krasickiego 17–46, Powstańców Wiel-
kopolskich 1 – 46, Wschodnia 11 – 36, Zubrzyckiego 11 – 36, 
Zwycięstwa. 

 � 27.10.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Kaletnik ul.: Główna 69 – 99, 
Klonowa 14, Letniskowa 1 – 16, Lipowa 3 – 23, Nowa 1 – 9, 
Ogrodowa 5 – 11, Partyzantów 2 – 23, Wczasowa 1 – 15, Róży-
ca ul.: Główna, Przanowice 57.

 � 28.10.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Brzezińska 
111 – 188.

Wspomnienie o zmarłej Zofii Gielec  
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 1  
w latach 70-tych i 80-tych

Pani Zofia Gielec urodziła się 2 lipca 1935 r. w Jankowej, 
w powiecie gorlickim (dzisiejsze woj. małopolskie), ale więk-
szość swojego życia, także zawodowego związała z naszym re-
gionem.

Po ukończeniu kursu pedagogicznego, w ramach nauki w Li-
ceum Ogólnokształcącym, została skierowana z dniem 1 września 
1953 r. do pracy w Szkole Pod-
stawowej w Gładyszowie. Na-
stępnie pracowała w Szkole 
Podstawowej w Staszkówce 
oraz w Wyskitnej.

W 1959 r. przeniosła się 
na ziemię łódzką i z dniem 1 
września 1959 r. rozpoczęła 
pracę nauczycielską w Szkole 
Podstawowej w Kolonii Gał-
ków. Przez krótki okres pełniła 
funkcję dyrektora tej szkoły. 
Po 16 latach, w 1975 r. rozpo-
częła pracę jako nauczyciel po-
lonista oraz historyk w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kolusz-
kach. Z koluszkowską „Jedyn-
ką” była związana przez 13 lat, aż do przejścia na emeryturę w roku 
1988. 

Przez cały okres pracy zawodowej doskonaliła swoje kompe-
tencje zawodowe. W 1970 roku ukończyła Studium Nauczycielskie 
w Piotrkowie Trybunalskim, a w roku 1979 w Instytucie Kształcenia 
Nauczycieli uzyskała wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie 
filologii polskiej. 

Była osobą pracowitą i ambitną. Chętne angażowała się w życie 
szkoły. Troszczyła się o Izbę Pamięci Narodowej, pracownię poloni-
styczną i historyczną.

Jej uczniowie osiągali wysokie wyniki w nauce, lubili prowa-
dzone przez nią lekcje. Brali udział w konkursach przedmiotowych 
i zdobywali w nich najwyższe lokaty na szczeblu wojewódzkim. 
Aktywnie działała także w wielu organizacjach wspierających 
oświatę, w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Harcer-
stwa Polskiego. 

Za całokształt pracy dydaktycznej i wychowawczej została wy-
różniona:

- Nagrodą Ministra Oświaty 
- Nagrodą Kuratora Okręgu Szkolnego w Łodzi i Nagrodą Ku-

ratora Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb.
- Nagrodą I i II stopnia Inspektora Oświaty i Wychowania. 
Pani Zofia Gielec odnalazła w zawodzie nauczyciela swoje ży-

ciowe powołanie. Lubiła pracę w szkole i wykonywała ją z wielkim 
oddaniem i sercem. Dlatego cieszyła się sympatią i szacunkiem 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Droga Pani Zofio, wdzięczność jest pamięcią serca. Obiecuje-
my, że będziemy o Pani pamiętać. 

Dyrekcja, nauczyciele i Społeczność uczniowska 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach 
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Zagłosuj na ulubiony projekt  
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koluszki

W przyszłym tygodniu rozpocznie się głosowanie na projekty 
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki. Na wybór 

danego zadania będzie-
my mieć dwa tygodnie. 
Poniżej przedstawiamy 
zasady głosowania oraz 
opis poszczególnych 
projektów. W gazecie 
przedrukowana została 
także karta do głosowa-
nia.  

Głos należy oddać 
osobiście w Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, listownie na 
adres: Gmina Koluszki, 
ul. 11 Listopada 65,  
95-040 Koluszki z dopi-
skiem „Budżet Obywa-
telski” (przy czym za 
ważne uznaje się karty, 

które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania), 
mailowo na adres: um@koluszki.pl.

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego odbywa 
się w dniach od 18.10.2022 do dnia 31.10.2022 roku.

Zasady głosowania:
1. Głosować można tylko raz poprzez postawienie znaku „x” 

przy maksymalnie 3 projektach we wskazanej na karcie do 
głosowania rubryce.

2. Osoba składająca kartę do głosowania ma obowiązek podać na 
karcie do głosowania swoje dane osobowe (imię i nazwisko, 
adres zamieszkania).

Za ważne uznaje się głosy oddane przez osoby uprawnione 
(wszyscy mieszkańcy Gminy Koluszki) na poprawnie, czytelnie wy-
pełnionych i podpisanych kartach do głosowania, zgodnie z ustalo-
nym wzorem, na których postawiono znak „x” przy nie więcej niż 3 
projektach.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli:
 • Na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej 
niż 3 projekty,

 • Dane osobowe wpisane na karcie są nieczytelne,
 • Głos oddano na formularzu innym niż udostępniony przez 
Urząd Miejski w Koluszkach.

Za wybrane oraz zakwalifikowane do realizacji uznaje się pro-
jektu, które kolejno uzyskały największą ilość głosów w danej kate-
gorii kwotowej do wykorzystania puli danej kategorii.

I kategoria kwotowa 0-10 000,00 zł 
(pula kategorii 100 000,00 zł)
II kategoria kwotowa 10 000,01 – 50 000,00 zł 
(pula kategorii 50 000,00 zł)
III kategoria kwotowa 50 000,01 – 100 000,00 zł 
(pula kategorii 100 000,00 zł).

Opisy wniosków  
do Budżetu Obywatelskiego  

Gminy Koluszki

I Kategoria Kwotowa

Defibrylator dla Lisowic - Projekt zakłada zakup defibrylato-
ra AED i umieszczenie go w miejscu ogólnodostępnym na terenie 
rekreacyjnym w Lisowicach. Defibrylator to urządzanie służące do 
ratowania ludzkiego życia w sytuacji nagłego zatrzymania pracy 
serca. Dzięki zaawansowanym technologia urządzenie samodziel-
ne diagnozuje stan poszkodowanego, a dzięki komunikatom głoso-
wym informuje zasadność jego użycia. Jest to urządzenie bardzo 
proste w obsłudze, które w wielu przypadkach może uratować ży-
cie. 

Doposażenie obiektów Koluszkowskiego Klubu Sportowego 
w Koluszkach - Projekt zakłada doposażenie obiektów sportowych 
Koluszkowskiego Klubu Sportowego mieszczącego się przy ul. Za-
gajnikowej 11 w Koluszkach na działce nr 235/1 w Koluszkach. 
Głównym celem zadania jest zakup sprzętu sportowego dla naj-
młodszych zawodników. W celu realizacji projektu konieczny jest 
zakup: 2 przenośnych bramek aluminiowych wyposażonych w siat-
ki o wymiarach 3x1,55 m oraz 2 przenośnych bramek aluminiowych 
wyposażonych w siatki o wymiarach 5x2 m.

Doposażenie obiektów Ludowego Klubu Sportowego w 
Różycy - Projekt zakłada doposażenie obiektów sportowych Lu-
dowego Klubu Sportowego w Różycy mieszczącego się na działce 
nr 160 w Różycy. Głównym celem zadania jest zakup sprzętu spor-
towego dla najmłodszych zawodników. W celu realizacji projektu 
konieczny jest zakup: 2 przenośnych bramek aluminiowych wypo-
sażonych w siatki o wymiarach 3x1,55 m, 2 siatek na bramki o wy-
miarach 5x2 m, 2 bramek składanych treningowych o wymiarach 
1,2x0,75 m oraz zakup 35 sztuk toreb na sprzęt sportowy.

Doposażenie Przedszkola w Różycy - Projekt zakłada doposa-
żenie Przedszkola w Różycy mieszczącego się na działce nr 161/10 w 
Różycy. Głównym celem zadania jest zakup nowoczesnych, interak-
tywnych pomocy dydaktycznych (zestawy do programowania dla 
przedszkolaków) oraz zestawów klocków (dla młodszych i starszych 
dzieci). kompletny zestaw startowy do programowania, klocki dla 
najmłodszych dzieci, klocki dla starszych dzieci 

Doposażenie zewnętrznych basenów w Lisowicach w sprzęt 
do hydromasażu - Projekt zakłada zakup 2 kurtyn i biczy wod-
nych do hydroterapii polegających na stymulacji ciała przy pomo-
cy strumieni wody, pobudzających krążenie oraz mające wpław na 
funkcjonowanie organizmu. Mając na uwadze duże zainteresowa-
nie basenami zewnętrznymi w Lisowicach oraz sugestiami użyt-
kowników zaplanowano doposażenie obecnej infrastruktury w 
urządzenia, które przyczynią się do wzbogacenia i uatrakcyjnienia 
oferty.

Festiwal filmowy w Lisowicach - Projekt zakłada organizację 
dwudniowego festiwalu filmowego na terenie rekreacyjnym w Li-
sowicach. W ramach zadania zostaną zorganizowane projekcje 
kina plenerowego w wybrany weekend w terminie czerwiec – sier-
pień 2023 (po 2 filmy każdego dnia). Niewątpliwą zaletą kina bę-
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dzie starannie wyselekcjonowany repertuar, tak by odpowiadał on 
potrzebom wszystkich mieszkańców. W repertuarze znajdzie się 
zarówno film dla najmłodszych, jak i polska komedia czy też za-
graniczne kino akcji z lat 2021/2022. Organizacja projekcji odby-
wałaby się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, która zapewni 
odpowiedni sprzęt, obsługę czy też licencje filmowe. Minimalna 
specyfikacja sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji usłu-
gi w zakresie przeprowadzenia projekcji filmowych na otwartej 
przestrzeni, uwzględniając dotarcie z obrazem i dźwiękiem do mi-
nimum 300 osób na płaskiej powierzchni: Przekątna i rodzaj ekra-
nu: minimum 8 x 7 m, Projektor: jakość HD. Projekt zakłada za-
pewnienie leżaków dla uczestników wydarzenia.

Noc świętojańska w Lisowicach – Projekt zakłada organizację 
imprezy plenerowej dla społeczności lokalnej w celu kultywowania 
tradycji, integracji, a zarazem upowszechniania informacji na temat 
działalności organizacji pozarządowych w Gminie Koluszki. Impre-
za przewidziana jest z ogniskiem z kiełbaskami, warsztatami plece-
nia wianków, wystaw kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Ko-
luszki. 

Piknik dla dzieci i rodziców „Wesoła sobota” przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Koluszkach – Organizacja pikniku dla dzieci 
i rodziców na którym przewidziane są liczne darmowe atrakcje np. 
dmuchańce, trampoliny, ścianki wspinaczkowe, balony, malowanie 
twarzy, gry i zabawy edukacyjne.

Doposażenie placu zabaw w Żakowicach - Projekt ma na celu 
integrację lokalnej społeczności, a także przyjemne spędzenie czasu 
na łonie natury. Dzięki piknikowi uczestnicy mają możliwość spę-
dzenia aktywnie czasu i dobrej zabawy. Spotkanie pozwoli na lepsze 
poznanie się lokalnej społeczności. Beneficjentami projektu będą 
mieszkańcy Sołectwa Różyca – Żakowice.

Piknik rodzinny w Lisowicach - Projekt zakłada organizację 
pikniku rodzinnego na terenie rekreacyjnym w Lisowicach. Zaba-
wa przewidziana jest na całe sobotnie popołudnie w terminie maj – 
czerwiec 2023. Podczas trwania pikniku na uczestników będą cze-
kały bezpłatne atrakcje takie jak: dmuchane zamki do skakania, 
dmuchane zjeżdżalnie dla młodszych oraz starszych dzieci, tram-
poliny typu eurobungee, dmuchany tor przeszkód, wata cukrowa, 
animacje dla dzieci (malowanie twarzy, gry i zabawy) oraz na za-
kończenie ognisko z kiełbaskami. Na uczestników wydarzenia bę-
dzie również czekała oprawa muzyczna wydarzenia. Organizacja 
zadania odbywałaby się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, któ-
ra zapewni odpowiedni atestowany sprzęt, obsługę oraz artykuły 
spożywcze. 

Radarowy wyświetlacz prędkości w Gałkowie Małym – pro-
jekt zakłada zakup i posadowienie radarowego wyświetlacza pręd-
kości na wjeździe do miejscowości Gałków Mały od strony Justyno-
wa. Radarowy wyświetlacz prędkości, stosowany jako skuteczne 
narzędzie do walki z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Usytu-
owanie go w miejscowości Gałków Mały przy ul. Łódzkiej wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa i komfort uczestników ruchu drogowe-
go oraz mieszkańców Gałkowa Małego.

Zakup dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach – Projekt zakłada 
zakup bocianiego gniazda i huśtawki w celu rozbudowy istniejącego 
zewnętrznego placu zabaw.

II Kategoria Kwotowa 

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy - Pro-
jekt ma na celu doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie 
Przedszkola w Różycy. Zakup nowoczesnych zabawek tj. zamykana 
piaskownica, domek ze zjeżdżalnią, piramida linowa oraz panel edu-
kacyjny kierownica, pozwoli uatrakcyjnić miejsce zabaw przezna-
czone dla przedszkolaków. Dobór urządzeń na plac zabaw podykto-
wany był ich dostosowaniem do różnych grup wiekowych dzieci, 
które będą z nich korzystać.

Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ko-
luszkach – wymiana zużytej płyty nawierzchni i zużytych elemen-
tów placu zabaw. Projekt zakłada wylanie nowej nawierzchni tarta-
nowej i wykonanie niezbędnych remontów urządzeń znajdujących 
się na placu zabaw.

Zdążyć z pomocą zanim serce zatrzyma się na zawsze – Pro-
jekt zakłada zakup 8 ogólnodostępnych zewnętrznych automatycz-
nych defibrylatorów AED i montaż ich w 8 wybranych ogólnodo-
stępnych lokalizacjach przy budynkach użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Koluszki, a także przeprowadzenie cyklu szkoleń z 
pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi defibrylatora dla ok. 
200 mieszkańców Gminy Koluszki.

III Kategoria Kwotowa

Doposażenie placu zabaw na działce sołeckiej w Żakowicach 
- Projekt zakłada doposażenie placu zabaw znajdującego się na 
działce sołeckiej nr 34 w Żakowicach. Głównym celem zadania jest 
zakup 8 elementów zabawowych tj.: zjazd linowy tyrolka, trampoli-
na kwadratowa, karuzela typu twister, bujak jednoosobowy, bujak 
dwuosobowy, huśtawka bocianie gniazdo z nawierzchnią piaskową, 
linarium z nawierzchnią piaskową, domek ze zjeżdżalnią. Przedmio-
towe urządzenia zostaną umieszczone na już istniejącym placu za-
baw w celu podniesienia jego atrakcyjności oraz różnorodności.

Festiwal w Lisowicach – Projekt zakłada organizację wydarze-
nia kulturalno – rozrywkowego na terenie rekreacyjnym w Lisowi-
cach. Planowany do realizacji festiwal odbędzie się w wyznaczo-
nym dniu w terminie maj – wrzesień 2023. Założeniem zadania jest 
występ gwiazdy polskiej sceny muzyki w Lisowicach.

Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie 
Dużym – Przeprowadzone prace remontowe, w szczególności na-
prawa przeciekającego dachu wpłyną na bezpieczeństwo zgroma-
dzonych w budynku zbiorów bibliotecznych oraz muzealnych. Od-
nowienie oraz podświetlenie elewacji pozwolą na wizualną poprawę 
budynku oraz podkreślą architekturę i wyjątkowość budynku. Mo-
dernizacja budynku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób od-
wiedzających obie instytucje. Odnowiony budynek stanie się wizy-
tówką wsi, dzięki czemu zwiększy się atrakcyjność turystyczna 
regionu Gminy Koluszki.

Modernizacja głównego pomieszczenia garażowego na po-
trzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach – W 
ramach realizacji projektu przewiduje się remont głównego garażu 
bojowego jednostki gdzie garażowane są pojazdy ratownicze, sprzęt 
i armatura pożarnicza, a także umundurowanie wykorzystywane 
podczas działań ratowniczych w tym środki ochrony indywidualnej 
ratowników. 
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KARTA DO GŁOSOWANIA 
NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI DO ZREALIZOWANIA 

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KOLUSZKI
Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Koluszki, stale zamieszkały na terenie Gminy,
Należy wybrać maksymalnie 3 projekty inwestycji/zadań poprzez wstawienie „X” w kolumnie „WYBÓR”

LP NAZWA PROJEKTU SZACUNKOWY 
KOSZT WYBÓR

I kategoria kwotowa

1 Defibrylator dla Lisowic 10 000,00 zł

2 Doposażenie obiektów Koluszkowskiego Klubu Sportowego w Koluszkach 10 000,00 zł

3 Doposażenie obiektów Ludowego Klubu Sportowego w Różycy 10 000,00 zł

4 Doposażenie Przedszkola w Różycy 10 000,00 zł

5 Doposażenie zewnętrznych basenów w Lisowicach w sprzęt do hydromasażu 10 000,00 zł

6 Festiwal filmowy w Lisowicach 10 000,00 zł

7 Noc świętojańska w Lisowicach 9 950,00 zł

8 Piknik dla dzieci i rodziców „Wesoła sobota” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach 10 000,00 zł

9 Piknik rodzinny sołectwa Różyca – Żakowice 10 000,00 zł

10 Piknik Rodzinny w Lisowicach 10 000,00 zł

11 Radarowy wyświetlacz prędkości w Gałkowie Małym 10 000,00 zł

12 Zakup dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw  
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach 10 000,00 zł

II kategoria kwotowa

1 Doposażanie placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy 50 000,00 zł

2 Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach 50 000,00 zł

3 Zdążyć z pomocą zanim serce zatrzyma się na zawsze
8 zewnętrznych defibrylatorów wraz ze szkoleniem z pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Koluszki 50 000,00 zł

III kategoria kwotowa

1 Doposażenie placu zabaw na działce sołeckiej w Żakowicach 150 000,00 zł

2 Festiwal w Lisowicach 150 000,00 zł

3 Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym 150 000,00 zł

4 Modernizacja głównego pomieszczenia garażowego na potrzeby jednostki  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach 55 000,00 zł

Uwaga! Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe. 
Koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania.
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Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), informujemy Panią/
Pana, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Koluszek reprezentujący Gminę Koluszki z siedzibą w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 65, kod pocztowy: 95-040 Koluszki, Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer  
tel. 44 725 67 00, oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: um@koluszki.pl.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail  
na adres: iod@koluszki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji czynności określonych  
w Uchwale Nr XLIX/78/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 22 sierpnia 2022 r., Uchwale Nr XLVII/85/2018 Rady Miejskiej  
w Koluszkach z dnia 24 lipca 2018 r., Uchwale Nr XXXII/71/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki, a w pozostałych przypadkach  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody  
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działa-
jących na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego pra-
wa, – innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Koluszki przetwarzają dane osobowe, dla któ-
rych Administratorem jest Burmistrz Koluszek. 

5. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez Burmistrza Koluszek  przysługu-
ją Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 • prawo dostępu do danych osobowych; 

 • prawo do sprostowania danych osobowych; 

 • prawo do usunięcia danych osobowych;  

 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych; 

 • prawo do przenoszenia danych osobowych; 

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgo-
dy przed jej cofnięciem.

8. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu praw do wniesienia skargi do państwowe-
go organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa Pana/Pani w konsulta-
cjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki.



1114.10.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 41



12 14.10.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 41

Ślubowane Pierwszaków  
w Szkole Podstawowej nr 2

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kolusz-
kach odbyło się ślubowanie uczniów Klas Pierwszych. Uroczystość 
odbyła się z udziałem dzieci, ich rodziców, wychowawców, dyrekto-
ra szkoły, burmistrza Koluszek i przewodniczącego Rady Rodziców. 
Po ślubowaniu i pasowaniu na ucznia „Dwójki”, przed sztandarem 
szkoły stanęli przedstawiciele rodziców pierwszaków i złożyli  ślu-
bowanie, w którym zobowiązali się wspomagać dzieci w podtrzy-
mywaniu przez nich etosu ucznia. 

Na zakończenie dzieci udały się z rodzicami i wychowawczynia-
mi do swoich klas na słodki poczęstunek. Każdy z uczniów otrzymał 
upominek szkolny od Burmistrza Koluszek oraz od Rady Rodziców.                               

 Zk
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa IA, wychowawczyni: Beata Mąkiewicz. 
Dolny rząd (od lewej): Weronika Nita, Julia Płóciennikowska, Maja Zawadzka, Nina  
Adamarczuk, Aleksandra Sujkowska, Amelia Marczyk, Maria Kotynia, Nadia Mielcarek, 
Julia Andrzejewska, Jakub Zwoliński. Górny rząd (od lewej): Szymon Zawadzki, Hlieb 
Zhmudenko, Jakub Tylak, Aleksander Garnys, Adrian Ślusarek, Hubert Banaszkiewicz, 
Filip Jałmużny, Miłosz Piasecki, Oliwier Marczyk, Jakub Żądło.

Burmistrz Koluszek  
wraz  

 z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1  
im. T. Kościuszki w Koluszkach  

 
serdecznie zapraszają  

 
Pracowników Pedagogicznych i Niepedagogicznych,  

Emerytów wszystkich placówek oświatowych  
Gminy Koluszki  

 

na uroczyste obchody  
Gminnego Dnia Edukacji Narodowej,  

które odbędą się dnia 17 października 2022 r.  
o godz. 16:30 w Sali Niskiej Urzędu Miejskiego,  

ul. 11 listopada 65 w  Koluszkach  

Program uroczystości:  
16:30 – Rozpoczęcie uroczystości  
16:40 – Część oficjalna  
17:00 – Występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 1   
          w Koluszkach  
17:30 – Poczęstunek
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PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM DBANIA 

O ZDROWIE 
I SYLWETKĘ

  ZAPRASZAMY NA:
• bezpłatną konsultację  

i porady
• darmową analizę  

składu ciała
• ustalenie indywidualnego 

planu treningowego
• ułożenie zbilansowanej diety w promocyjnej cenie

STUDIO FIGURA KOLUSZKI
ul. Kościuszki 11
tel. 664 347 347

Wrzesień w Przedszkolu nr 1
Za nami już wrzesień. Rozpoczęliśmy przedszkolną przygodę w 

6 grupach: Misie i Kotki – najmłodsze dzieci w wieku 3-lat, Żabki 
4/5-latki, Jeżyki – 5-latki, dwie grupy starszaków-Sówki i Pszczółki.

W połowie miesiąca, dnia 15 września obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Kropki. W to święto kreatywności wszyscy uczest-
nicy zajęć wysłuchali historię Vashti, bohaterki „Kropki” Petera 
Reynoldsa. Opowiadanie, które podkreśliło zalety i zdolności każ-
dego przedszkolaka. 

Dnia 20 września w ramach Dnia Przedszkolaka dzieci wzięły 
udział w akcji pod patronatem miesięcznika Bliżej Przedszkola 
„Dzień Przedszkolaka to ważne święto, uczcijmy je tańcem i piosen-
ką”. Dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach, grach. Grupa Je-
żyki w ramach akcji wzięła udział w ogólnopolskim konkursie pla-
stycznym „Marzenia Przedszkolaka” i wykonała wspólnie pracę, 
która przedstawiała ich marzenia. Nie brakowało uśmiechu i radości.

W dniu 28 września na stadionie KKS reprezentanci z grupy 
Sówki i Pszczółki wystartowali w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych Przedszkolaka, zorganizowanych przez Gminnego Organiza-
tora Imprez sportowych w porozumieniu z samorządem gminnym. 
Była to wspaniała zabawa, która kształtowała u dzieci umiejętności 
współpracy w zespole i promowała zdrowy styl życia. Przedszkola-
ki odniosły wielki sukces. Chłopcy zdobyli złoty medal, dziewczyn-
ki brązowy. Ogólna punktacja umieściła Przedszkole na II miejscu. 
Ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników! 

Ostatniego dnia miesiąca, 30 września świętowaliśmy Dzień 
Chłopaka. Nasi mali mężczyźni otrzymali upominki, dzień był pełen 
uśmiechu i radości. 
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Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski

Kolejka 9.   8-9 października

Włókniarz Moszczenica - Polonia Gorzędów  2:1
LZS Justynów - KKS Koluszki  0:3 
IKS Inowłódz - Gerlach Drzewica  0:3 
Pilica Przedbórz - Victoria Żytno  1:2 
Start Lgota Wielka - Kasztelan Żarnów  0:2 
Szczerbiec Wolbórz - Omega II Kleszczów  3:1 
Concordia Piotrków - Andrespolia Wiśniowa Góra  1:0 
LKS Różyca - Astoria Szczerców  0:2

Tabela 
1. Szczerbiec Wolbórz    9  25  27-7 
2. Gerlach Drzewica     9  21  24-8  
3. Włókniarz Moszczenica   9  19  20-14  
4. LZS Justynów      9  19  26-22  
5. Victoria Żytno      9  18  22-16  
6. Pilica Przedbórz      9  16  21-10  
7. Polonia Gorzędów     9  15  20-12   
8. Kasztelan Żarnów     9  13  13-14  
9. Astoria Szczerców     9  11  11-19  
10. LKS Różyca      9  11  22-21  
11. Concordia Piotrków     9  10  11-14 
12. Omega II Kleszczów    9    8  17-18  
13. KKS Koluszki     9     8  10-19  
14. Start Lgota Wielka    9    7  8-24  
15. Andrespolia Wiśniowa G.  9    6  12-16  
16. IKS Inowłódz      9    0  6-36

Najbliższe spotkania
Andrespolia Wiśniowa Góra - LKS Różyca 15 października, 15:30
KKS Koluszki - IKS Inowłódz  15 października, 15:30

Klasa A 2022/2023

Kolejka 6.   8-9 października

LKS Gałkówek - Polonia Andrzejów   3:1

Tabela
1. Czarni Smardzew    6  16  20-1    
2. Rosa Rosanów     6  15  19-8    
3. Zjednoczeni II Stryków  6  13  21-12    
4. LKS Gałkówek     6  10  13-13    
5. Boruta II Zgierz     6    9  14-9   
6. Huragan Swędów    6    7  22-24    
7. Victoria Łódź      6    6  5-15    
8. LKS Kalonka      6    4  12-27  
9. Polonia Andrzejów   6    4  12-20  
10. Milan SC Łódź     6    3  11-20

Najbliższe spotkania
Milan SC Łódź - LKS Gałkówek  22 października, 18:59

J-TECH Janeczek  
firma zajmująca się obróbką 

skrawaniem poszukuje:

OPERATORA FREZAREK CNC
(Konkurencyjne wynagrodzenie w stosunku do innych firm)

Miejsce pracy: Koluszki

Opis stanowiska/obowiązki:
Obsługa frezarek cnc, wykonywanie detali według rysunku 
technicznego, wprowadzanie drobnych korekt w programie, 
wymiana narzędzi, uzbrajanie, ustawianie maszyny

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, doświadczenie 
zawodowe, znajomość oprogramowania komputerowego

Nasza oferta:
Atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie jest uzależnione 
od doświadczenia), możliwość pracowania w godzinach 
nadliczbowych (zależne od pracodawcy) płacone extra +25% 
do wypłaty, dodatki za prace zmianowe, dodatki urlopowe 
oraz świąteczne, cykliczne podwyżki wraz z nabieraniem 
dodatkowego doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na maila: 
biuro@janeczek-tech.pl  

W razie pytań telefon do kontaktu 693 612 470

Monodram w Koluszkach 
Przypominamy o monodramie „ Moja Droga B” w którym wy-

stąpi aktorka Małgorzata Bogdańska. Przedstawienie, w reżyserii 
męża aktorki, Marka Koterskiego, do którego tekst  napisała Krysty-
na Janda, odbędzie się w piątek, 14 października o godzinie 19.00 w 
Księgarni Skład Główny przy ulicy Brzezińskiej Koluszkach. 

Małgorzata Bogdańska, absolwentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi, aktorka Teatru 
Ochoty w Warszawie, zagrała m.in. w filmach lub serialach: „Alaba-
ma”, „Sztuka Kochania”, „Tulipan”, „Dom”, „Baby są jakieś inne”, 
„Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „Blondynka”, „7 uczuć”, „Ojciec 
Mateusz” i inne. 

Bilety są do nabycia w Księgarni Skład Główny, ul Brzezińska 
21, cena 65 zł. 

Zk 

Kontakt z redakcją:
tel. 44 725-67-18
twk@koluszki.pl
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Inauguracja Roku Akademickiego  
w Akademii Wieku Dojrzałego

W dniu 3 października w Sali Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
odbyła się uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki Akade-
mii Wieku Dojrzałego. Zebranych powitał dyrektor Biblioteki Miej-
skiej w Koluszkach, Jarosław Woźniak,  po czym odśpiewano- wraz 
z chórem AWD pod kierunkiem Małgorzaty Krześlak- hymn Gaude-
amus Igitur. Następnie głos zabrał Waldemar Chałat. Burmistrz Ko-
luszek po swoim przemówieniu wręczył indeksy piątce nowych stu-
dentów Akademii. 

W części artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 2 w Ko-
luszkach. 

Tematem pierwszego wykładu, który wygłosił Mateusz Jaśkie-
wicz, było 7 Cudów Świata Starożytnego a także historia turystyki, 
której początki przypadały w starożytności i były związane z podró-
żami do miejsc świętych.   

Uwaga na oszustwa przy pomocy  
platform zakupowych!

Oszuści nieustannie pracują nad wymyślaniem nowych metod 
oszustw, aby wyłudzić od nas jak największą sumę pieniędzy. W ostatnim 
czasie przekonało się o tym kilku mieszkańców powiatu łódzkiego 
wschodniego, którzy padli ofiarą oszustw na portalach zakupowych. Ape-
lujemy o rozwagę, czujność i ostrożność.

Jak działają oszuści?
Kiedy chcesz coś sprzedać, często korzystasz z platformy zaku-

powej. Dość szybko odzywa się do ciebie ktoś, kto jest zainteresowa-
ny twoją ofertą. Prowadzi z tobą konwersację.  Nagle prosi cie o nu-
mer telefonu lub maila w celu sfinalizowania transakcji. Dalsza część 
rozmowy przenosi się poza platformę zakupową. Tu powinna zapalić 
się nam czerwona lampka Na wskazany numer lub adres email otrzy-
mujemy, pod różnym pretekstem link na przykład z chęcią dokonania 
płatności czy wysłania po przedmiot kuriera. Klikając w przesłany 
link, logujesz do strony łudząco przypominajcej stronę twojego banku 
czy platformy zakupowej, gdzie podajesz dane swojej karty lub udo-
stępniasz oszutowi hasła. Następnie przychodzi do Ciebie SMS z ban-
ku, z kodem do autoryzacji i nie czytając go UWAŻNIE wpisujesz kod 
do formularza! W tym momencie oszust Cię okrada a Twoje konto jest 
PUSTE!

Z roku na rok coraz więcej słyszymy o tym, że oszuści w celu wyłu-
dzenia danych z naszej karty posługują się platformami zakupowymi łą-
cząc to z popularnymi komunikatorami społecznościowymi.

Co zrobić kiedy zostaniesz oszukany:
 • zastrzesz swoją kartę w bankowości lub aplikacji swojego banku;
 • skontaktuj się z Bankiem i ustal, co zadziało się na twoim koncie 
w ostatnim czasie oraz czy nie zlecono jakiś operacji np. urucho-
mienia kredytu;

 • poinformuj Policję;

Aby uniknąć oszustwa, pamiętaj:
 • czytaj SMS-y przychodzące z banku i zwróć uwagę na to, co auto-
ryzujesz, dla kogo i na jaką kwotę;

 • miej ograniczone zaufanie do kupujących i nie wchodź w niezna-
ne linki;

 • dokonuj sprzedaży tylko na zasadach umieszczonych na platfor-
mach sprzedażowych i za ich pośrednictwem oraz zapoznaj się z 
instrukcją płatności;

 • unikaj bezpośrednich transakcji i uważaj na próby nawiązania 
kontaktu poza portalem na przykład przez komuniaktor;

 • kiedy chcesz wejść na stronę banku czy platformy, na której coś 
sprzedajesz lub kupujesz, wejdź bezpośrednio na ich stronę a nie 
przez linki przesłane ci przez nieznaną ci osobę!

(mł. asp. Aneta Kotynia, KPP)
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Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach 
-Mistrzem Gminy w Sztafetowych  
Biegach Przełajowych 

Zawody odbyły się przy dość ładnej pogodzie na stadionie i te-
renie OSiR-u. Organizatorem był LKS Koluszki i Gminny Organi-
zator Imprez Sportowych. Myślą przewodnią zawodów była popula-
ryzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży, aktywnego 
wypoczynku na świeżym powietrzu oraz nabycie umiejętności 
współzawodnictwa zgodnego z zasadami ducha sportowego. Biegi 
rozgrywane były wspólnie dla kat.(2010 i młodsi) i kat. (2009-2008) 
w formie sztafet na dystansie (6 x 800 m dziewczęta) i (6 x1000 m 
chłopcy.) 

Mistrzem Koluszek wśród dziewcząt w kat. do lat 10 została 
drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach uzyskując czas 
22:49,02 m. i biegnąca w składzie: Maja Wolska, Maja Lipska, Zu-
zanna Staniaszek, Julia Błaut, Anna Siemińska, Milena Płocka. II 
miejsce zajęła SP Różyca 25:07,02 min., III miejsce SP 1 Koluszki 
26:57,00, IV miejsce SP Gałków Duży 26:59,04, V miejsce SP Dłu-
gie 29:09,50.

W kategorii chłopców (2010 i młodsi) I miejsce i tytuł Mistrza 
Gminy Koluszki zdobyła z czasem (25:13,83 m.) Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Koluszkach w składzie: Karol Cieślik, Rastysław Mrzch-
kowski, Franciszek Wieczorek, Adam Piasny, Krzysztof Zatoń, 
Adam Konka. II miejsce zajęła SP Gałków Duży 25:49,00, III miej-
sce SP Różyca 27:03,00, IV miejsce SP Długie 28:29,00, V miejsce 
SP 1 Koluszki 33:20,00.

W dziewczętach starszych (2009-2008) Mistrzem Koluszek zo-
stała drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach uzyskując 
czas 24:07,52 m. i biegnąca w składzie: Amelia Nowak, Natalia 
Wieczorek, Agata Pakuła, Oliwia Wieczorek, Amelia Wejs, Oliwia 
Poznańska. II miejsce zajęła SP Różyca 24:18,49, III miejsce SP 1 
Koluszki 25:05,63, IV miejsce SP Gałków Duży 25:51,20, V miej-

sce SP Długie 27,54.
W kategorii chłopców starszych (2009-08) I miejsce i tytuł Mi-

strza Gminy Koluszki zdobyła z czasem (21:58,44) m.) drużyna 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach w składzie: Maciej Wolski, 
Filip Sztuka, Igor Buta, Karol Szewczyk, Cezary Romanowski i Łu-
kasz Nowakowski. II miejsce zajęła SP 1 22:44,74, III miejsce Gał-
ków Duży 23:52,43, IV miejsce SP Różyca 24:26,97. 

Klasyfikacja general-
na (dziewczęta + chłopcy): 
I miejsce SP 2 Koluszki, II 
miejsce SP Różyca, III 
miejsce SP 1 Koluszki, IV 
miejsce SP Gałków Duży, 
V miejsce SP Długie.

Puchary wręczali: 
Burmistrz Koluszek Wal-
demar Chałat, Przedstawi-
ciel Gminnego Organiza-
tora Imprez Sportowych 
Joanna Jeżyna, v-ce prze-
wodniczący LKS Koluszki 
Piotr Mróz i sędzia główny 
Antoni Tomczyk. 

Poziom startujących sztafet był bardzo wysoki, za co należą się 
wszystkim startującym i opiekunom gratulacje, podziękowania dla 
KKS i OSiR za udostępnienie terenu i szatni, Szkole Podstawowej 
Nr 1 za współpracę. 

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

95-040 Koluszki od dnia 11.10.2022 r. do dnia 2.11.2022 r., wywie-
szony jest wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 20 lat w 
drodze przetargu, niezabudowanej nieruchomości położonej w mie-
ście Koluszki, w obrębie 5, przy ulicy Pięknej, oznaczonej numerem 
działki 563/8 o pow. 820 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.
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LKS Koluszki z 11 medalami  
i 3 pucharami po raz czwarty  
najlepszy w ogólnopolskich  
przełajach w Wolborzu

Przy ładnej pogodzie, na pięknych malowniczych trasach biegowych, 
wokół akwenu wodnego po raz 27 w Wolborzu odbyły się ogólnopolskie 
biegi przełajowe. Podobnie jak w poprzednich latach (2018-2021) tak i w 
tym roku nasi sportowcy odnieśli wspaniały sukces zajmując I miejsce w 
klasyfikacji klubowej, II miejsce w klasyfikacji gmin i III miejsce w klasy-
fikacji powiatów.

W indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców rozgry-
wanych na dystansach od 600 do 5000 metrów również tak jak w ub. roku 
zdobyliśmy 11 medali: 3 złote - Kordian Kuleta, Monika Glonek, Krzysztof 
Pietrzyk, 5 srebrnych - Karol Cieślak, Milena Płocka, Karol Szewczyk, Anna 
Krycińska, Jarosław Szewczyk, 3 brązowe - Igor Cel, Marta Siemińska, Ma-
riusz Andrzejczak, oraz kilkanaście miejsc w pierwszej dziesiątce.

Największy sukces z młodych adeptów biegania odniósł 12-letni Kor-
dian Kuleta, który po emocjonującej walce na ostatnich metrach biegu na 
1000 m zajął I miejsce w kategorii 2010. Drugi złoty medal w kat. 2002+ 
po kilku lat przerwy w startach zdobyła w biegu na 4 000 m. Monika Glo-
nek. Nasz czołowy biegacz na długich dystansach Krzysztof Pietrzyk bez 
większych trudności zgarnął złoty medal w najstarszej kategorii wiekowej.

Tak jak w roku ubiegłym srebrny medal, wywalczyła w biegu na 800 
m w kat. 2010 Milena Płocka, zwycięstwo przegrała na 100 metrów przed 
metą. Dużo mądrzej niż rok temu pobiegł Karol Cieślik, zdobywając na 
1000 metrów (w kat. 2010) drugie miejsce, w roku 2021 z powodu zagapie-
nia się, był trzeci.

Utalentowany lecz trenujący z przerwami (od czasu do czasu) Karol 
Szewczyk był tak jak w 2019 roku drugi, tym razem na dystansie 1500 me-
trów w kat. 2009. Czwarty medal srebrny w biegu na 4000 m kat. 2002 + 
zdobyła Anna Krycińska, kolejny w tej samej kategorii lecz na dystansie 
5000 m wywalczył Jarosław Szewczyk ( w u. r. był siódmy). Niestety nie 
obronił złota dwukrotny zwycięzca biegów w Wolborzu (2021-20) Igor 
Cel, tym razem po ciężkiej, ale ambitnej walce do ostatnich metrów zajął 
trzecie miejsce. Trzecia, w biegu na dystansie 4000 m w kat. 2002+ była 
Marta Siemińska i na 5000 m (2002+) Mariusz Andrzejczak.

Dużą szansę na zdobycie i to srebrnego medalu miała ubiegłoroczna 
brązowa medalista Łucja Ciesielska, która z braku odpowiedniego oznako-
wania przez organizatora mety, zatrzymała się przy wejściu do leja (powi-
nien być za), usytułowanego na 20 metrów przed końcem biegu, myśląc iż 
jest na mecie. Niestety, w tak głupi sposób niezawiniony przez zawodnicz-
kę, Łucja straciła podium i medal. Było rozgoryczenie, płacz, żal i wiele 
pretensji do wszystkich, a wystarczyło w sposób prawidłowy oznakować 
metę. Najwyższy też czas, aby dokonać zmian tras biegowych, tyle pomy-
łek co w tym roku dawno nie było. Warto nawet kosztem nagród, koszulek 
wynająć firmę, która zapewni prawidłowe przeprowadzenie biegów i to z 
pomiarem czasu. Sport jest piękny, ale tylko w zdrowej, szlachetnej rywali-
zacji i w duchu fair play. 

Pozostałe miejsca naszych zawodników: 
 • Bieg 600 m, dziewcząt kat. 2012 i młodsze: 4. Łucja Ciesielska, 14. Wik-
toria Majek, 16. Natalia Pająk, 32. Zuzanna Hajda, 37. Małgorzata Gry-
gla, 45. Nadia Kalata

 • Bieg 800 m, chłopcy 2012 i młodsi: 13. Alan Deredas, 30. Aleksander 
Cieślik, 34. Szymon Sikora

 • Bieg 600 m dziewczęta 2011: 10. Hanna Deredas
 • Bieg 800 m, dziewczęta 2010: 6. Zuzanna Stanaszek, 11. Anna Siemiń-
ska, 14..Julia Błaut 

 • Bieg 1000 m chłopcy 2010: 10. Jan Szymański
 • Bieg 1000 m dziewczęta 2009: 28. Natalia Wieczorek, 36. Oliwia Wójciak
 • Bieg 1500 m. chłopcy 2009: 7. Jakub Jakiel, 15. Piotr Koprowski
 • Bieg 1500 m dziewczęta 2007-2008: 8. Adrianna Siemińska, 9. Jagoda 
Nowakowska, 19 Gabriela Musiał, 24. Weronika Zielińska 

 • Bieg 2000 m chłopcy 2007-2008: 5. Piotr Chojnacki, 6. Radosław Ba-
biarski, 7. Maciej Wolski, 13. Piotr Śliwiński, 17. Kamil Tenentka, 20. 
Igor Buta, 23. Cezary Romanowski

 • Bieg 4000 m chłopcy 2004-2003: 4. Mateusz Wojciechowski, 5. Adam 
Adamski (obaj LKS – ZS Nr 2 Koluszki) 

 • Bieg 4000 m kobiety 2002 i starsze: 4. Joanna Mędrek 
 • Bieg 5000 m mężczyźni 2002 i starsi, 5000 m: 4. Stanisław Korczyński, 
5.Sławomir Wolski, 6.Antoni, 7. Piotr Rzepecki, 8. Jarosław Grygla. 

Wszyscy nasi uczestnicy (zawodnicy i opiekunowie) otrzymali od or-
ganizatorów piękne koszulki i smaczny posiłek, z klubu słodycze i napoje. 
Pierwszych trzech zawodników ładne medale i nagrody. Prezes i w-ce pre-
zes klubu Piotr Mróz składają serdeczne podziękowania wszystkim za 
wspaniałą atmosferę, zawodnikom- za walkę o jak najlepsze miejsce i 
punkty, dla klubu, gminy, powiatu i województwa  
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Burmistrz Koluszek informuje
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanej nierucho-
mości, położonej w miejscowości Wierzchy, obręb Wierzchy, gm. 
Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 281/2  
o pow. 0,2000 ha, do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. 

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.

Kolejny międzynarodowy projekt  
realizowany przez szkołę z Różycy

Po otrzymanej Krajowej Odznace Jakości eTwinning za pro-
jekt „Great Job”, Szkolny Klub Europejski „Euromłodziaki”, dzia-
łający przy Szkole Podstawowej w Różycy, nie spoczął na laurach 
i zapoczątkował realizację kolejnego międzynarodowego przed-
sięwzięcia zatytułowanego: „Our schools, beautiful, sustainable, 
together”. Jest to całoroczny projekt, angażujący młodzież w róż-
ne aktywności od edukacji obywatelskiej, zrozumienia kulturowe-
go aż po rozwijanie świadomości uczniów w zakresie dbania o 
swoje zdrowie, równowagę psychiczną, kondycję fizyczną oraz 
zwrócenie uwagi na fakt, jak wielką rolę mają nasze codzienne na-
wyki, które możemy modyfikować, by podnieść jakość naszego 
życia.

W ramach pierwszych prac nad projektem, uczniowie współ-
pracujących w przedsięwzięciu szkół z: Rumunii, Turcji, Grecji, 
Włoch, Hiszpanii, Litwy, Chorwacji, Albanii, Mołdawii, Niemiec, 
Bułgarii, Jordanii i Malty, podzieleni na międzynarodowe zespoły, 
przygotowują e-book poświęcony przedstawieniu placówek part-
nerskich i grup uczniów. Można go zobaczyć pod poniższym adre-
sem:

https://www.storyjumper.com/.../Lets-get-to-know-each...
Tego typu zadania, jak zapewniają opiekunki klubu: p. Annika 

Niburska i p. Jolanta Piasecka, doskonalą umiejętność pracy w gru-
pie, podziału obowiązków i wywiązywania się z przydzielonych za-
dań, odpowiedzialności za wykonane prace i ich terminowość. Co 
więcej, uczniowie rozwijają też swoje kompetencje językowe, nie-
zbędne przy realizacji międzynarodowych projektów oraz kształtują 
postawę tolerancji i życzliwego nastawienia na co dzień. A są to ce-
chy niezwykle potrzebne w dzisiejszym świecie.

(Nie)bezpieczna podróż 
– taksówki na aplikacje - nie tylko tanio i wygodnie...

Bezpieczeństwo w podróży, to nasza wspólna sprawa, zarówno w trans-
porcie publicznym, jak również w ramach usług transportowych świadczo-
nych przez przewoźników prywatnych. Okazuje się, że nasze oczekiwania 
nie zawsze są respektowane przez kierowców. W pierwszej połowie 2022 r. 
duże zainteresowanie społeczne wywołały informacje medialne o przestęp-
stwach przeciwko wolności seksualnej popełnianych na pasażerkach przez 
kierowców taksówek „na aplikację”.

W związku z coraz częściej nagłośnianymi przypadkami napaści seksu-
alnych, których mieli dokonywać kierowcy trudniący się przewozem osób 
zamawianym przez aplikację, Policja podejmuje działania w celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa pasażerek, jak również zagwarantowania respektowania 
ich praw w zainicjowanych przez nie postępowaniach karnych.

Modus operandi sprawców - przewoźników jest podobny. Atakują nocą 
lub o świcie. Zatrzymują auto na odludnej lub bocznej, ciemnej ulicy. Przesia-
dają się na tylne siedzenie, jedne pasażerki molestują, inne gwałcą. Na swoje 
ofiary wybieają najczęściej kobiety, które zamawają transport np. spod dys-
koteki lub baru, mając przeświadczenie, że mogą być pod wpływem alkoho-
lu, a ich reakcja na zachowanie kierowcy będzie uśpiona.

Sieci transportowe zachęcają pasażerów, by sprawdzali zgodność nume-
rów rejestracyjnych auta i tego, czy za kierownicą siedzi osoba ze zdjęcia w 
profilu aplikacji. A niezgodności należy niezwłocznie zgłaszać. 

PAMIĘTAJ!
 • Przemieszczając się w porze wieczorowo-nocnej, wybieraj miejsca często 

uczęszczane i dobrze oświetlone. W miejscach odludnych trudniej wezwać 
pomoc.

 • Jeśli twój powrót do domu przypadnie w późnych godzinach wieczornych 
lub nocnych, wcześniej zaplanuj, jakim środkiem transportu będziesz się 
poruszać, zapoznaj się z  rozkładem jazdy środków komunikacji miejskiej.

 • Nie narażaj się na niebezpieczeństwo stojąc samotnie na słabo oświetlo-
nym przystanku komunikacji miejskiej,

 • Podróżując środkami komunikacji miejskiej w porze nocnej, staraj się 
przebywać w grupie kilku osób lub blisko kierowcy.

 • Nie zgadzaj się na podwiezienie przez nieznaną Ci osobę, nie korzystaj z 
tzw. „okazji”.

 • Podczas imprez bądź spotkań towarzyskich, a także podczas podróży nie 
przyjmuj od nieznajomych osób żadnych napojów. Nigdy nie masz pewno-
ści, że zaproponowany napój nie zawiera środków, które w znaczący spo-
sób ograniczą twoją świadomość.

 • Zachowaj ostrożność podczas nawiązywania kontaktów z nieznajomymi 
poprzez sieć internetową.

PAMIĘTAJ !, aby korzystając z przejazdów środkami transportu wyko-
rzystującymi aplikację internetową:
 • jeśli jest to tylko możliwe, podróżować w grupie znajomych;
 • zawsze sprawdzić zgodność swojego przejazdu z danymi z aplikacji mo-

bilnej, a więc markę i numer rejestracyjny pojazdu, a w przypadku braku 
tej zgodności – zrezygnować  z przejazdu;

 • utrzymywać kontakt z bliską osobą, w trakcie przejazdu i po jego zakoń-
czeniu;

 • udostępniać bliskiej osobie trasę swojego przejazdu;
 • dobrą praktyką będzie m. in. ustalenie z bliską osobą tzw. „hasła bezpie-

czeństwa” w przypadku bezpośredniego zagrożenia twojego zdrowia lub 
życia. W sytuacji zagrożenia, kiedy czujesz, że grozi ci niebezpieczeństwo, 
dzwoń lub pisz wiadomość sms, używając tego hasła;

 • w chwili zagrożenia, zadzwoń pod numer alarmowy 112 – w pierwszej ko-
lejności powiedz, gdzie jesteś i co się wydarzyło.

(lodzka.policja.gov.pl)
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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
Malowanie, płytki, tapetowanie, 
instalacje, remonty. Od ręki, solidnie 
i z kulturą. Zapraszam 732-622-362
Kompleksowe roboty remontowo 
– budowlane ZPUH UMBO,  
tel. 660-052-501
Usługi brukarskie i ogrodzeniowe, 
tel. 792-656-155
Ścinka, wycinka drzew, porządko-
wanie działek, tel. 725-164-184
Spawalnicze usługi – mobilnie, 
600-932-147
Remontowo – budowlane, gipsy, 
płytki, sufity podwieszane i inne, 
785-973-266
Remonty, docieplenia, solidnie, 
609-296-865
Złota rączka- drobne prace remonto-
we, usuwanie awarii, tel. 725-632-561
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
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 PODEJMĘ
Przyjmę szycie chałupniczo, 
601-175-330

PRACA
Zatrudnię pracownika fizycznego, 
wysokie zarobki, 725-164-184 
Zatrudnię fryzjerkę, 519-661-838
Zatrudnię pracownika fizycznego 
na skład pojazdów wojskowych, 
Słotwiny tel. 602-579-706
Zakład Monika Styl centrum 
Brzezin zatrudni szwaczki, tel. 
601-36-36-88
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię 1 ha ziemi w okolicy  
Koluszek, 570-152-729
Tanio sprzedam dużą działkę  
w Gałkówku, tel. 501-64-91-04
Sprzedam dom z działką budowlaną, 
5500 m2 w Różycy, tel. 664-375-138
Sprzedam M-4 w Koluszkach,  
62 m2 przy ulicy Sikorskiego,  
tel. 794-000-262
Sprzedam nowy dom w Różycy, 
153 m², 792-022-640, 796-241-330

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia M3 w Koluszkach, 
691-690-624

SPRZEDAM
Sprzedam czarną ziemię,  
792-656-155
Sprzedam opony zimowe (4 szt.) 
185/60/15, 696-979-562
Sprzedam drewno opałowe  
i kominkowe, 792-656-155
Łóżko rehabilitacyjne – elektryczne 
z materacami i wózek toaletowy,  
b. mało używane, tel. 697-909-926
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

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

EDUKACJA
Niemiecki – korepetycje,  
tel. 510-606-689
Korepetycje z chemii, poziom 
podstawowy oraz rozszerzony, 
721-120-896
Matematyka, korepetycje.  
Wieloletnie doświadczenie. Tanio, 
tel. 661-270-438
MATURA - korepetycje - matema-
tyka, j. angielski, doświadczenie,  
tel. 508-732-104

USŁUGI
Profesjonalne usługi remontowe - 
wykończenia wnętrz, 665-914-026

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnię szwaczki, stała praca, 
rejestracja, 600-293-257, 600-915-806
Zatrudnię pracownika stacji paliw 
Orlen w Koluszkach. Więcej 
informacji pod nr tel. 531-254-290 
lub 601-228-408
Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki. Produkcja polska, 605-086-828
Zatrudnię pracownika na dachy. Może 
być do przyuczenia, 667-566-255
Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407

Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098

Zatrudnię osobę na wykończenia 
do szwalni oraz szwaczkę, praca  
w Koluszkach, 502-171-510

Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896

RÓŻNE

Oddamy gruz i kamienie,  
tel. 691-562-895

Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią 60 m², 601-835-140

Najserdeczniejsze podziękowania i życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej dla Najwspanialszych Pań: 

p. Pauliny Truszczyńskiej, p. Agnieszki Bożyk,  
p. Małgorzaty Knap 

za codzienny trud wkładany w kształtowanie 
charakterów i rozwój naszych dzieci, za odkrywanie 
w nich tego, co najlepsze, za serce, uśmiech i dobre 

słowo. Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy  
oraz wszelkiej pomyślności.

Rodzice wraz z dziećmi z Grupy Tygryski  
Przedszkola nr 3 w Koluszkach

Burmistrz Koluszek informuje
 Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 11.10.2022 r. do dnia 02.11.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 401/57 o pow. 341 m2, 125/38 o 
pow. 797 m2, 125/90 o pow. 396 m2, 125/85 o pow. 718 m2, położo-
nych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, do 
dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO
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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! 

WĘGIEL EKOGROSZEK
PELET, KOKS, WAPNO

 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

CZYNNE: pn-pt 8:00 – 16:00, sob 8:00 – 12:00
PRZANOWICE 100 (Opalówka) gm. Koluszki tel. 44 714 67 48

 

KAMIEŃ OZDOBNY DO OGRODÓW: 
GRYS GRANITOWY * KORA KAMIENNA * BIAŁA MARIANNA * OTOCZAKI 

           KOSTKA BRUKOWA
PŁYTY AŻUROWE * PALISADY * OBRZEŻA * KRĘGI BETONOWE

BUTLE GAZOWE. USŁUGI WAŻENIA 24 H – WAGA ELEKTRONICZNA 60 T. 

WĘGIEL
 r KOSTKA  r ORZECH  r EKO  r GROCH 

REHABILITACJA  
FIZYKOTERAPIA

REHABILITACJA: ortopedyczna, neurologiczna I terapia manualna Kinesiology 
Taping I masaż leczniczy wizyty domowe

FIZYKOTERAPIA: elektroterapia I ultradźwięki I laser I sollux  
I pole magnetyczne I krioterapia

ZMIANA ADRESU! – ul. 11 Listopada 56A,  tel. 535 322 122

Zakład Monika Styl  
z centrum Brzezin  

zatrudni szwaczki
tel. 601 36 36 88

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578
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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

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, � 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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

PRZYJMĘ SZWACZKI
do zakładu.

Własna produkcja.
Tel. 601-204-420
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Piątek  
14.10

16:00 ANIA
18:00 ORZEŁ. Ostatni patrol
20:00 APOKAWIXA

Sobota  
15.10

16:00 ANIA
18:00 ORZEŁ. Ostatni patrol
20:00 APOKAWIXA

Niedziela 
16.10

16:00 ANIA
18:00 ORZEŁ. Ostatni patrol
20:00 APOKAWIXA

Środa  
19.10

17:00 ORZEŁ. Ostatni patrol
19:00 APOKAWIXA

Czwartek  
20.10

17:00 ORZEŁ. Ostatni patrol
19:00 APOKAWIXA

APOKAWIXA
Polska / Komedia / Horror / 2022 / 120 min.

Premiera 2D Polska

„Apokawixa” to historia 
grupy maturzystów, którzy – 
zmęczeni kolejnymi lockdowna-
mi – postanawiają zorganizować 
nad morzem „melanż życia”. 
Mimo niepokojąco wysokiego 
stężenia sinic w Bałtyku i przy-
padków dziwnych zakażeń po-
czątkowo wszystko idzie nor-
malnie – plaża, taniec, seks, 
picie, miłosne uniesienia i roz-
czarowania. Z minuty na minutę 
całość jednak zaczyna wymykać 
się spod kontroli…

ANIA
Polska / Biograficzny / Dokument / 2022 /

Premiera 2D

ORZEŁ. Ostatni patrol
Polska / Dramat / Wojenny / 2022 / 100 min.

Premiera 2D Polska

Jest rok 1940. Gdy na pla-
żach Dunkierki trwa gorączkowa 
ewakuacja alianckich żołnierzy, 
skryty w głębinach Morza Pół-
nocnego sunie supernowoczesny 
polski okręt podwodny ORP 
„Orzeł”. Doskonale wyszkolona 
załoga ma na swoim koncie spek-
takularne czyny, w tym brawuro-
wą ucieczkę z Tallina i zatopienie 
niemieckiego transportowca 
„Rio De Janeiro”. Teraz staje 
przed niebezpieczną misją, w 
trakcie której będzie musiała 
zmierzyć się z nie tylko z zagro-

żeniem w postaci min podwodnych, bomb głębinowych, wrogich 
okrętów i patrolujących teren samolotów, ale również z coraz bar-
dziej napiętą atmosferą na pokładzie.

„Ania” to wzruszająca opo-
wieść o przedwcześnie zmarłej 
polskiej aktorce - Annie Przybyl-
skiej, niezapomnianej Marylce z 
serialu „Złotopolscy”. Twórcami 
filmu są Krystian Kuczkowski i 
Michał Bandurski, którzy przy-
gotowali wyjątkowe dokumenty 
o największych polskich gwiaz-
dach estrady – „Krzysztof Kraw-
czyk – całe moje życie” oraz 
„Maryla. Tak kochałam”.



Sygnalizacja przy ścieżce rowerowej 

Tak prezentuje się nowa sygnalizacja świetlna wraz z wyniesio-
nym przejściem spowalniającym ruch samochodowy za Katarzyno-
wem. Inwestycja została wykonana w ramach poprawy bezpieczeń-
stwa rowerzystów, którzy przeprawiają się przez drogę powiatową 
wzdłuż ścieżki rowerowej.

(pw)     

Kania gigant

I co tu zrobić z takiego grzyba: krzesło czy stoli?  
Pozdrawia Zuzia Ratajewska z Koluszek. 

Nowy instruktor zajęć plastyczny w MOK
Z początkiem października wznowiono zajęcia plastyczne w 

Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. W świat kolorów i twór-
czej zabawy wprowadzi podopiecznych Hanna Bartyzel, nauczyciel 
plastyki z przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia odbywają się w 
czwartki w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach w godzinach 
16.00-17.00 (grupa młodsza) oraz 17.15-18.15 (grupa starsza). Zapi-
sy bezpośrednio na zajęciach. Serdecznie zapraszamy. 

Maluszek z Koluszek
Hania Karlińska
Córka Marii i Wojciecha
Data urodzenia: 25.02.2022 r.

BAJKA O KSIĘŻNICZCE HANI

„W Królestwie, w którym panują
Jego Wysokość Tata i Jego Wysokość Mama,
zamieszkała też Księżniczka Hania. (...)

(...) Hania, jest Słoneczkiem Tego Dworu.
Patrząc na Nią, nikt nie traci humoru.(...)

(...) Bajka o Hani będzie trwała długie lata.
Najwierniejszymi Jej Strażakami są:
Jej Wysokość Mama i Jego Wysokość Tata! (...)”

~ Autorem rymowanego wierszyka jest Ciocia Babcia Agnieszka. 


