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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

21.10  
ul. Głowackiego 20

22.10  
ul. Korczaka 5

23.10  
ul. Sikorskiego 6A

24.10  
ul. 3 Maja 8

25.10  
ul. Brzezińska 54

26.10  
ul. Przejazd 6

27.10  
ul. 11 Listopada 33
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Pozyskaliśmy blisko 51 mln zł na rozbudowę 
koluszkowskiej strefy ekonomicznej  

Gigantyczne wsparcie  
dla terenów inwestycyjnych

14 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w War-
szawie premier Mateusz Morawiecki przyznał samorządom dofinan-
sowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Wśród be-
neficjentów programu znalazła się także Gmina Koluszki, która 
aplikowała o środki opracowując i składając odpowiedni wniosek. 
Nasz samorząd otrzymał aż 50 mln 960 tys. zł, czyli blisko połowę 
wszystkich środków przyznanych dla naszego województwa. 
Wsparcie udzielone Gminie Koluszki przeznaczone zostanie na mo-
dernizację i poszerzenie terenów koluszkowskiej strefy ekonomicz-
nej o kolejne kilkanaście hektarów.

Nasz samorząd podczas uroczystości w kancelarii premiera w 
Warszawie reprezentowali: zastępca burmistrza Koluszek Krystyna 
Lewandowska oraz dyr. ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Ko-
luszkach Mateusz Karwowski. Premierowi towarzyszył minister 
rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Kilka dni później tę samą wiadomość minister Buda zakomuni-
kował osobiście, podczas wizyty na terenie strefy ekonomicznej w 
Koluszkach. 

- Bardzo się cieszę, że ta strefa swoim dotychczasowym działa-
niem, również pana burmistrza Koluszek, pokazała, że ma potencjał, 
że ten teren jest bardzo dobrze zlokalizowany, konkurencyjny w sto-
sunku do innych tego rodzaju miejsc w Polsce, że ma szansę się roz-
wijać. To co my możemy zrobić, to po prostu mocno w niego zain-
westować, by pokazać, że z punktu widzenia infrastruktury 
technicznej, jest bardzo dobrze przygotowany - powiedział podczas 
konferencji prasowej minister Waldemar Buda.

Do pozyskanej dotacji odniósł się także towarzyszący ministro-
wi, burmistrz Koluszek Waldemar Chałat: - W strefę inwestujemy już 
od 12 lat. Obecnie działa tu ponad 10 zakładów, w których pracuje ok. 
1000 osób. Mamy nadzieję, że te 50 mln zł  będzie to potężny krok 
rozwojowy, ponieważ do tej pory nie zetknęliśmy się z tak dużą dota-
cją. I za to wsparcie przy pozyskiwaniu tych środków bardzo serdecz-
nie panu ministrowi dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym 
miejscu za kilka lat, gdy będą powstawały tu kolejne zakłady.

Rozbudowa strefy
Dzięki pozyskanym środkom mocnej poprawie ulegną warunki 

obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych. Środki posłużą m.in. do 
budowy kilku nowych dróg na terenie strefy. W grę wchodzi rozbu-
dowa ul. Brzechwy wraz z budową infrastruktury technicznej, połą-
czenie ul. Nasiennej z ul. Zieloną i ul. Brzechwy, a także budowa 

drogi wewnętrznej do obsługi bocznicy kolejowej. Na ten punkt 
warto zwrócić szczególną uwagę, ponieważ bocznica ma zamienić 
się w terminal intermodalny, w którym kontenery będą przeładowy-
wane na samochodowy ciężarowe i wysyłane w dalszą trasę lub do-
starczane do pobliskich firm. Tego rodzaju rozwiązanie mocno pod-
niosłoby zainteresowanie koluszkowską strefą, przyciągając 
kolejnych inwestorów.   

Potężne prace przewidziane zostały także w ramach infrastruk-
tury podziemnej. Zakłada się m.in. budowę kolektora deszczowego 
wraz z armaturą i przepompowniami pod potrzeby odwodnienia ist-
niejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zwiększona 
ma zostać także przepustowość sieci kanalizacji sanitarnej. Nowe 
drogi mają zyskać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz oświe-
tlenie uliczne. Przebudowa czeka także linie energetyczne, kolidują-
ce z obszarem inwestycyjnym.     

Ponieważ strefa objęłaby swoim obszarem teren za torem kole-
jowym, który obsługuje bazę paliw, zadanie przewiduje również 
przebudowę przejazdu kolejowego. Ze względu na wzrastającą ilość 
pracowników w poszczególnych firmach, wybudowane zostaną tak-
że nowe miejsca do parkowania samochodów. 

Zainwestowane środki spowodują, że obszar koluszkowskiej strefy 
ekonomicznej (łącznie z terenami bazy paliw) może objąć teren 120 ha. 
Co warte podkreślenia, przekazana naszej gminie dotacja w wysokości 
51 mln zł pokryje wartość wszystkich inwestycji w 98 proc. Udział na-
szego samorządu będzie stanowił zatem jedynie 1 mln zł.  

Nowi inwestorzy
W ostatnim czasie koluszkowską strefę ekonomiczną odwiedzają 

licznie potencjalni inwestorzy. Nasz samorząd gościł m.in. przedsię-
biorców z Japonii. Co ciekawe, przy okazji Azjaci poprosili o zwie-
dzenie terenów rekreacyjnych w Lisowicach, o których dowiedzieli 
się z internetu. Urząd Miejski w Koluszkach prowadzi także rozmowy 
z jednym z rządowych instytutów w temacie ulokowania w naszym 
mieście parku naukowo-technologicznego. Koluszkowska strefa eko-
nomiczna brana jest pod uwagę jako jedna z kilku najlepszych lokali-
zacji w Polsce.     

(pw)  

Przejęliśmy teren pod przedłużenie 
ścieżki rowerowej 

Gmina Koluszki przejęła 
od PKP teren, który przebiega 
wzdłuż toru kolejowego na 
odcinku od ul. 11 Listopad do 
ul. Warszawskiej w Kolusz-
kach. Nie ma już zatem żad-
nych przeszkód, by rozpocząć 
projektowanie nowej ścieżki 
rowerowej, która będzie prze-
dłużeniem trasy ciągnącej się szlakiem kolejowym wzdłuż odlewni. 

Niestety wszystko wskazuje na to, że będzie to ostatni odcinek 
ścieżki rowerowej przebiegającej po dawnym torze kolejowym. W 
swoich planach gmina miała także wybudowanie ścieżki w lesie od 
Regien w kierunku Mikołajowa. Działka po torze kolejowym będzie 
jednak musiała zostać zwrócona do skarbu państwa z przyczyn nie-
zależnych od gminy. 

(pw)       
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Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami.

Wstrząśnięci tragiczną wiadomością o śmierci

Ś.P. Andrzeja Bartosa 

w dn. 15 października 2022 roku

najszczersze kondolencje  
oraz wyrazy współczucia

Synom

z powodu śmierci TATY 

składają

Prezes, Zarząd, koleżanki i koledzy, członkowie 
Stowarzyszenia Rozwoju Gałkowa Małego.

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.

Serdeczne podziękowania składamy uczestnikom  
mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

Ś.P. Zofii Gielec 
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,  

p. Rafałowi Kałuckiemu oraz Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1, nauczycielom emerytowanym,  

klasie 8b – rocznik 1979/1987.

Córki  Bożena i Renata z rodzinami

Do ostatnich chwil życia służył naszej Mamie pomocą.  
Był bardzo zdeterminowany w walce o przedłużenie jej życia.  

W stosunku do Niej był bardzo empatyczny, delikatny, życzliwy.
Brakuje słów, które okażą naszą wdzięczność  

p. doktorowi Janowi Sudowskiemu.
                                                 Renata i Bożena z rodzinami

Za tydzień przestawiamy zegarki
Zbliża się zmiana czasu z letniego na zimowy. W tym roku ze-

garki przestawiamy w nocy z 29 na 30 października (z soboty na nie-
dzielę). Wskazówki cofamy z godziny 3 na godzinę 2, a zatem po-
śpimy o godzinę dłużej. Oczywiście zabieg ten przeprowadzamy 
jedynie w zegarkach regulowanych ręcznie, nasze komórki poradzą 
sobie ze zmianą automatycznie. Niestety cofnięcie godziny spowo-
duje, że szybciej będzie zapadał zmrok.

W UE wciąż nie zapadła decyzja o likwidacji zmiany czasu. W 
bieżącym roku weszły w życie nowe przepisy prawne, na podstawie 
których zmiany czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni 
obowiązywać będą co najmniej do 2026 roku.

Wzajemne honorowanie  
biletów ŁKA i IC 

W związku z budową skrzyżowań bezkolizyjnych w Gałkówku i Be-
doniu pasażerowie z ważnymi biletami ŁKA podróżujący na odcinku Ko-
luszki – Łódź – Koluszki mogą korzystać z pociągów PKP Intercity. 

Wzajemne honorowanie obejmuje również ważne bilety ma 
przewóz bagażu lub psa, natomiast podróżni w pociągach  „PKP In-
tercity” S.A. mogą przewieźć rower wyłącznie w pociągu wyzna-
czonym do przewozu rowerów na miejscu do tego przeznaczonym 
po pobraniu nieodpłatnej rezerwacji miejsca dla osoby przewożącej 
rower oraz biletu na przewóz roweru, zgodnie z taryfą i przepisami 
obowiązującymi w „PKP Intercity” S.A. 

Zachodzi brak konieczności rezerwacji miejsca w pociągach 
PKP IC na obszarze honorowania przy przejazdach na podstawie bi-
letów ważnych na przejazdy pociągami ŁKA (nie dotyczy podróż-
nych przewożących rower). 

Termin obowiązywania: 12 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

„Człowiek żyje tak długo, jak żyje nasza pamięć o Nim…”

Łącząc się w bólu, składamy wyrazy głębokiego żalu  
i współczucia rodzinie, najbliższym oraz przyjaciołom  

z powodu śmierci 

Ś.P. Andrzeja Bartosa  
wieloletniego Sołtysa Sołectwa Gałków Mały Wschód

Sołtysi i Przewodniczący Zarządu Osiedli z gminy Koluszki

Masza w intencji zmarłego odbędzie się 16.09.2023 o godz. 7.00  
w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach.

Z wielkim smutkiem żegnamy

śp. Andrzeja Bartosa
sołtysa Gałkowa Małego Wschód

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak
Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat
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Zapowiedź sesji Rady Miejskiej  
w Koluszkach

24 października (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbędzie się LII sesja 
Rady Miejskiej w Koluszkach. 

W porządku obrad m.in.:
- analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz Burmistrza 

Koluszek
- informacja o stanie bezrobocia 
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego fragmentu obrębu Gałków Duży w 
rejonie cmentarza oraz dla działki w obrębie Katarzynowa.

Wkrótce ruszy budowa parkingu  
w Gałkówku

Ogłoszono przetarg na budowę parkingu przy ul. Dzieci Pol-
skich w Gałkowie Dużym. Obiekt ma obsługiwać nie tylko okolicz-
ny cmentarz i kościół, ale przede wszystkim przedszkole, które w 
perspektywie kilku lat ma powstać w tej części sołectwa.         (pw)

Oświetlenie na bocznym boisku KKS 
Jeszcze w październiku doświetlone zostanie boczne boisko na 

terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zagajnikowej w Kolusz-
kach. Obiekt wykorzystywany jest do treningów przez KKS Kolusz-
ki. Inwestycja wykonana zostanie przy wykorzystaniu środków w 
ramach budżetu obywatelskiego z lat ubiegłych. Swoją funkcję 
oświetlenie będzie pełnić do czasu generalnej przebudowy całego 
stadionu. 

(pw) 

Nowe latarnie rozświetlają Gałkówek  
Przy pierwszych 9 ulicach na terenie Gałkowa Małego i Duże-

go, zaświeciły się latarnie. Wszystkie urządzenia wykorzystują tech-
nologię LED, która zużywa czterokrotnie mniej energii niż tradycyj-
ne lampy sodowe. „Ledówki” są również znacznie trwalsze. Ponoć 
ich wymiana odbywa się co 4-5 lat. Starsze lampy sodowe przepala-
ją się raz w roku. W sumie nowe latarnie wybudowane zostaną przy 
28 ulicach Gałkowa Małego i Dużego.                                        (pw)     

Przy wiadukcie nie będzie ronda

Ku końcowi zmierza budowa wiaduktu w Koluszkach. W ra-
mach informacji doprecyzowujemy, że połączenie wiaduktu z ul. 
Przejazd ulegnie jedynie niewielkiej przebudowie. Przy przychodni 
MED-KOL nie pojawi się zatem rondo, a zjazd z lekkim zakrętem, 
który wymusi na zjeżdżających z wiaduktu konieczność wyhamo-
wania. W przeszłości na pasach przy przychodni dochodziło bo-
wiem do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych. 

(pw)        

W Gałkówku ruszyła budowa  
sygnalizacji świetlnej 

Wykonawca rozpoczął już prace związane z budową sygnaliza-
cji świetlnej na najruchliwszym skrzyżowaniu w Gałkowie Małym. 
Inwestycja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz uspraw-
nienie ruchu na styku ulic: Łódzkiej, Brzezińskiej i Napoleońskiej, 
ma zostać zrealizowana do końca listopada. W celu wyznaczenia no-
wych przejść dla pieszych, w ramach inwestycji dobudowane zosta-
ną również fragmenty chodników na skrzyżowaniu. Inwestycję pro-
wadzi powiat łódzki wschodni. 

(pw)

Nowy ciągnik do przydrożnej zieleni
Do Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach ma trafić cią-

gnik, który wykorzystywany będzie do pielęgnacji przydrożnej zie-
leni. Zakup ma być dofinansowany środkami z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Ponieważ pojazd ma służyć także do bieżącego utrzymania dróg 
na terenie gmin Koluszki i Andrespol, władze naszego miasta stara-
ją się o współfinansowanie inwestycji przez powiat.
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Z historii kościoła  
w Świnach

- Moja babcia, Jadwiga Paprocka, z domu Rosińska, urodziła się 
w Świnach w 1929 roku, zmarła w 2021 roku. Jako dziecko uczest-
niczyła w budowie kościoła w Świnach. Śpiewała w chórze, który li-
czył około 15 osób. Podczas II Wojny Światowej prowadził go ukry-
wający się przed Niemcami, p. Piotrowski z Łodzi, organista z 
Katedry Łódzkiej - opowiada Anna Walas, wnuczka Pani Jadwigi.

Jadwiga Paprocka w 1944 
roku razem ze swoją babcią zosta-
ła zabrana przez Niemców do obo-
zu pracy w miejscowości Kurnędz 
(powiat piotrkowski). Stamtąd 
uciekła i dzięki pomocy lokalnego 
księdza wróciła pociągiem do Ko-
luszek. Stąd pieszo dotarła do ro-
dziny w Turobowicach. Następne-
go dnia odebrała ją mama. - W 
1947 roku wyszła za mąż za Anto-
niego Paprockiego (ur. 1915 r., 
zm.  1988 r.). Razem z mężem pra-
cowali na rzecz lokalnej społecz-
ności, w Ochotniczej Straży Po-
żarnej Wierzchy, w Kole 

Gospodyń Wiejskich oraz w samorządzie powiatowym. Wychowali 
czworo dzieci. 

Moja babcia doczekała się 11 wnucząt i 2 prawnucząt. W ostat-
nich latach życia wspominała głównie wydarzenia wojenne i chętnie 
opowiadała o dzieciństwie na Świnach. Często podkreślała, że woj-
na była dla niej traumą. Odebrała jej na kilka lat ojca i wywoływała 
strach w każdym dniu. Modliła się, byśmy nie doczekali wojny - 
mówi Anna Walas.

Z okazji Jubileuszu 75-lecia Parafii św. Jana Chrzciciela i kon-
sekracji ołtarza na prośbę księdza proboszcza ze Świn, przygotowa-
no prezentację, w której babcia pani Anny opowiada o tym, co zapa-
miętała z czasów II Wojny Światowej, w tym z budowy starego 
kościoła w Świnach. Była wtedy małą dziewczynką. - Wraz z inny-
mi dziećmi z parafii nosiła kamienie na budowę fundamentów pod 

przyszły kościół. Budowę kościoła wykonano pod przewodnictwem 
4 majstrów. Każdy z nich miał na imię Jan. Stąd ksiądz zapropono-
wał, by parafia miała patrona - św. Jana. 

Babcia opowiada też o pierwszej wizycie w parafii księdza bi-
skupa ordynariusza diecezji łódzkiej Michała Klepacza. Wizyta ta 
odbyła się nie w roku erygowania parafii a przy okazji wizyty księ-
dza biskupa w parafii Jeżów. Orszak z biskupem na bryczce jechał z 
Jeżowa do kościoła w Świnach. Zachowało się zdjęcie z tej uroczy-
stości. Za bryczką biskupa orszak prowadził mój dziadek Antoni Pa-
procki. Jechał na białym koniu.

Tuż za nim bryczki zaprzę-
gnięte również w białe konie, da-
lej rowerzyści i piesi - mówi Pani 
Anna. Parafia powstała z kilku 
wsi z parafii Jeżów, Koluszki i 
Budziszewice. Ludzie sami 
chcieli tą parafię utworzyć. Prosi-
li księży o oddanie swoich wsi do 
parafii w Świnach. Z zaangażo-
waniem pracowali na rzecz swo-
jej wspólnoty.

Po to żeby móc się modlić i 
przyjmować sakramenty w kościele w Świnach, a w procesji Boże-
go Ciała chodzić wśród swoich pól. Zachowały się zdjęcia z budowy 
starego kościoła oraz fotografie poszczególnych księży. W kościele 
w Świnach wystawę tych zdjęć można obejrzeć do końca paździer-
nika.
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Panorama Firm
Kosmetologia i medycyna estetyczna 

„Oliwia Kacperska Kosmetologia i Medycyna Estetyczna” to 
nowa firma, świadcząca usługi - tak jak czytamy w logo zakładu - w 
zakresie kosmetologii i medycyny estetycznej. Mieści się w Kolusz-
kach przy ulicy Baczyńskiego 20. 

Właścicielka Salonu, Oliwia 
Kacperska, ukończyła Kosmeto-
logię na Uniwersytecie Medycz-
nym w Łodzi. Pani Oliwia wyko-
nuje swoim pacjentkom i 
pacjentom zabiegi na twarz, a w 
najbliższej przyszłości także za-
biegi na ciało. Są to zabiegi 
oczyszczające, nawilżające, re-
witalizujące, przeciwzmarszcz-
kowe, przeciwtrądzikowe, a tak-

że niwelujące blizny i rozstępy. Oferuję też makijaż wieczorowy. W 
przyszłości planuję wprowadzić depilację laserową oraz inne zabie-
gi inwazyjne jak np. mezoterapię igłową, czy stymulatory tkankowe. 

Właścicielka swego salonu dodaje, że czasami samym zabie-
giem nie da się zniwelować problemu, często potrzebna jest współ-
praca pacjentów. Każdy zabieg musi poprzedzić konsultacja kosme-
tologiczna, aby wykluczyć przeciwwskazania. Czasem się słyszy, że 
ludzie są poddawani zabiegom mimo zastrzeżeniom lekarzy. Robią 
to też na wyraźne żądanie ryzykujących pacjentów. Dla mnie naj-
ważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie moich pacjentów. Wyko-
nuję zabiegi tylko tym, wobec których kosmetolog czy lekarz der-
matolog nie stwierdził przeciwwskazań- mówi Oliwia Kacperka.

Do Pani Oliwii, mimo że swój zakład otworzyła niedawno, 
zgłaszają się już pierwsze pacjentki i pacjenci. Jej zamiarem jest le-
czenie i podejście do pacjenta w sposób holistyczny, całościowy.- 

Chcę nie tylko zlikwidować 
problem, ale także znaleźć 
jego przyczynę, by już nie po-
jawił się w przyszłości. Za-
chęcam do śledzenia profilu 
salonu na facebooku i insta-
gramie. Zapraszam do swoje-
go Salonu - mówi Oliwia Kac-
perska. Kontakt także pod  
nr tel. 884 992 254.             Zk

Bezpłatna karma  
dla kotów wolnożyjących  

Gmina Koluszki ogłasza nabór dla opiekunów kotów wolnoży-
jących, którzy są zainteresowani otrzymaniem bezpłatnej karmy dla 
kotów w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Koluszki. W 
tym celu należy złożyć pisemny wniosek o przyznanie karmy wraz 
ze wskazaniem ilości zwierząt oraz lokalizacji, w której koty będą 
dokarmiane. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 do dnia 28.10.2022r. Łącznie 
do rozdysponowania jest 120 kg karmy suchej. Karmę będzie moż-
na odebrać w siedzibie tut. urzędu.

ZAPROSZENIE
”MIĘDZY NAMI RODZICAMI”
GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice, pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, wiemy jak wiele wyzwań i niewiadomych przed 
Wami, dlatego też narodził się pomysł stworzenia „GRUPY 
WSPARCIA dla Rodziców”. Chcemy dać Wam możliwość i okazję 
wymiany doświadczeń, wysłuchania siebie nawzajem, podzielenia 
się trudnościami, wskazania specjalisty czy rozwiązania problemu 
wychowawczego. 

Pierwsze spotkanie proponujemy 27 października 2022 (czwar-
tek) o godzinie 16.00, w oddziale Przedszkola Nr 3 przy ulicy Mic-
kiewicza. 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

Dyrekcja i nauczyciele specjaliści 
Przedszkole nr 3 w Koluszkach

Brakuje środków z PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON) poinformował naszą gminę, że wniosek o dofinansowanie 
dostosowania szkół i obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych przeszedł pozytywną ocenę, niestety obec-
nie brakuje pieniędzy na wypłatę środków. O dofinansowanie gmina 
będzie zatem aplikowała ponownie w przyszłym roku. Dodajmy, że 
w ramach powyższego zadania ma być wybudowana m.in. winda w 
szkole w Gałkowie Dużym. 

(pw)   

Wydano wszystkie środki 
na sterylizację i kastrację

Wykorzystane zostały już tegoroczne środki na kastrację i stery-
lizację zwierząt domowych. Z dopłat skorzystało 150 psów i kotów. 
Kolejna transza ruszy w przyszłym roku. 



8 21.10.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 42

Dzień Edukacji Narodowej  
w Koluszkach 

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemicznymi ob-
ostrzeniami, w poniedziałek 17 października w  Koluszkach odbyła 
się uroczysta Gala dla uczczenia Dnia Edukacji Narodowej, którą w 
tym roku poprowadził  Jerzy Pecyna, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 i jego zastępca, Małgorzata Hejchman. 

Wydarzenie, w którym wzięli udział dyrektorzy placówek 
oświatowych, nauczyciele, emerytowani pracownicy szkół i przed-
szkoli z terenu naszej gminy oraz zaproszeni goście z wojewodą 
łódzkim Piotrem Ciepluchą i wizytatorkami Kuratorium Oświaty – 
Ewą Sobór oraz  Małgorzatą Bury na czele. 

Burmistrz  Koluszek, Waldemar Chałat po swoim wystąpieniu 
wręczył dyrektorom szkół i przedszkoli nagrody. 

Po  oficjalnych wystąpieniach i gratulacjach złożonych pracow-
nikom oświaty, zebrani w Sali Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
obejrzeli część artystyczną, którą zaprezentowali uczniowie  Szkoły 
Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Koluszkach. Była to 
bardzo interesująco ukazana satyra na bliżej nieokreślone królestwo 
(czy na pewno „nieokreślone”? - można by polemizować), którego 
władca za nic miał nauczycieli. Zarówno występ aktorski  
(szczególnie żywo publiczność reagowała na scenki z codziennego 
życia szkoły w relacji: uczniowie-nauczyciel w klasie), śpiew i po-
kazy taneczne breakdance’a i zumby nagradzane były gromkimi 
oklaskami publiczności. 

Z pewnością każdy, kto zadałby nam pytanie o to, czym dzisiej-
sza młodzież szkolna rożni się od tej sprzed kilkunastu czy kilku-
dziesięciu lat, powinien usłyszeć odpowiedź zgodną z prawdą: datą 
urodzenia. 

Na zakończenie spotkania wystąpił półfinalista programu „Mam 
talent” – iluzjonista p. Damian Spętany.                                       Zk

Apel byłych pracowników ODLEWNI 
Grupa byłych pracowników Odlewni Żeliwa w Koluszkach 

podjęła działania zmierzające do odtworzenia i uzupełnienia Księgi 
Pamiątkowej Zakładu z 1974 roku wraz z lista pracowników. -Li-

czymy, że księga znajdzie poczesne miejsce w Muzeum Koluszek- 
mówią inicjatorzy tej akcji, którzy w związku z powyższym, zwra-
cają się za pośrednictwem „Tygodnia Koluszkach”  do dawnych 
pracowników „Odlewni” oraz rodzin nieżyjących już pracowników 
o udostępnianie  kopii zdjęć, artykułów i innych pamiątek związa-
nych z zakładem „Odlewnia”. Zapraszamy do współpracy. Szczegó-
łowe informacje pod numerem 784-90-34-68

Szlachetna Paczka w Koluszkach
Najbliższa edycja Szlachetnej Paczki odbędzie się w tym roku 

również w Koluszkach! Obecnie trwa poszukiwanie rodzin, które w 
tym roku otrzymają pomoc od Darczyńców. Jesteśmy teraz na etapie 
pozyskiwania historii tych rodzin. Rodziny nie mogą same się zgłosić – 
to jest bardzo ważna informacja. Mogą to zrobić ośrodki pomocy spo-
łecznej, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia ale też osoby prywatne. Je-
śli w Waszej okolicy znajduje się ktoś, kto potrzebuje pomocy, może 
znasz rodzinę, osobę samotną, do której powinna dotrzeć Szlachetna 
Paczka? Nie przechodź obojętnie ! Zacznij działać – zgłoś ją do nas.

Bardzo zachęcamy do zgłaszania rodzin. Aby to zrobić wystar-
czy wypełnić www.moja.szlachetnapaczka.pl/zglaszam/witaj. Moż-
na nas znaleźć też na Facebooku.

Jakie rodziny kwalifikują się do udziału w programie? Poszukuje-
my przede wszystkim osób starszych i osamotnionych, samotnych ro-
dziców, rodzin, które dotknęła choroba bądź niepełnosprawność, rodzin 
doświadczonych przez jakiekolwiek niekorzystne zdarzenia losowe, np. 
pożar, ewentualnie osób przed którymi jest start w samodzielność – np. 
absolwentów domów samotnej matki, bądź domów dziecka. 

Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z włączeniem do projektu, 
taka decyzja jest podejmowanadopiero po spotkaniach z wolontariu-
szami. Jeśli chciałbyś pomóc z innej strony i zostać Wolontariu-
szem- również zapraszamy! To już ostatni moment, aby wziąć udział 
w rekrutacji. Zgłoś się już dziś: https://www.szlachetnapaczka.pl/su-
perw/pomagam-rodzinom/. 
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Włoski wieczór ,,Okiem Kobiety”
Październikowe spotkanie zorganizowane z inicjatywy stowa-

rzyszenia ,,Okiem Kobiety” to    ITALIA widziana oczami jej miesz-
kańców, czyli Agnieszki Goździk Di Sabato i córki Mikeli Di Saba-
to. - Panie opowiedziały nam o różnych ciekawostkach z życia 
Włoch, w szczególności kulinarnych. Nie zabrakło małej degustacji 
włoskich, domowych ciasteczek i wina. Dopełnieniem wspaniałej 
atmosfery było losowanie pamiątek.  – relacjonuje Mariola Garnys – 
Jaskóła, przewodnicząca stowarzyszenia ,,Okiem Kobiety”.

 Warto wspomnieć, że Panie Di Sabato mają w planach stworze-
nie gospodarstwa agroturystycznego we włoskim klimacie w miej-
scowości Józefin. To świetna wiadomość dla wielbicieli prawdziwej 
włoskiej pizzy.

Podczas  spotkania wspomniano także o wyjątkowej inicjatywie 
stowarzyszenia, która zainicjowana została we współpracy z  historia-
koluszek.pl. Mowa tu o obchodach Nocy Świętojańskiej w Lisowi-
cach. - W tym miejscu zachęcamy do głosowania na nasz projekt. 
Głosowanie trwa do 31 października br. - do oddania głosu zachęca 
Mariola Garnys-Jaskóła. Było to już 33 spotkanie w restauracji ,,Kria-
da”, tym bardziej symboliczne, bo kolejne, czyli listopadowe odbę-
dzie się w budynku przy ul. Budowlanych 4a.-  Dziękujemy właści-
cielom: Katarzynie i Adamowi Sołtysiak, pani manager Ewie, 
obsłudze restauracji za niezmiennie miłą atmosferę i goszczenie nas w 
przyjaznym otoczeniu od 2018 roku. Przewrotnie jednak- nie mówi-
my- żegnaj, mówimy- do zobaczenia – podkreśla organizatorka spo-
tkania. Wyjątkowy charakter spotkania dopełniły jak zawsze kwiaty 
od Kwiaciarni Agnieszki Ruta.

Na koniec przypominamy, że kolejne spotkanie już 10 listopa-
da, tradycyjnie w drugi czwartek miesiąca. Tym razem jednak wi-
dzimy się przy ul. Budowlanych 4a. Zapraszamy. 
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa 1D, wychowawczyni: Sylwia Kąkiel-Nowak. Górny rząd od prawej: Miłosz Białas, 
Wojciech Brzeski, Franciszek Anyszka, Karol Świnoga, Fabian Stolarek, Piotr Woźniak, Jakub Poznański, Krzysztof Karpiński, Filip 
Urbański, Krystian Pietrzyński. Dolny rząd od prawej: Helena Pietruk, Gabriela Kulik, Aleksandra Nowak, Aniela Graszka, Julia Chmiel-
nicka, Amelia Płocka, Łucja Andrzejczyk, Wiktoria Jaskułowska, Kamila Rogulska.

Biblioteka pozyskała dofinansowanie 
na sprzęt do pracy z osobami  
niepełnosprawnymi  

Do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Koluszkach dotarł 
sprzęt multimedialny i informa-
tyczny, który został zakupiony w 
celu ułatwienia pracy z osobami 
ze specjalnymi potrzebami, w 
tym z osobami niepełnospraw-
nymi. Zakup jest w 100 proc. fi-
nansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach projektu 
„Kultura bez barier” realizowa-
nego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych. Całość kosztu projektu to 67 tys. zł brutto. 
Biblioteka pozyskała komputery do katalogu i czytelni wyposa-

żone w programy umożliwiające korzystanie z nich osobom niedo-
widzącym i niedosłyszącym. Udało się również zakupić nagłośnie-
nie i sprzęt audiowizualny, który ułatwi udział osób 
niepełnosprawnych w imprezach organizowanych w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Koluszkach. 

W ramach tego samego projektu pracownicy biblioteki przejdą 
też szkolenie w zakresie pracy z niepełnosprawnymi, a jedna osoba 

odbywa już kurs języka migowego. Uwieńczeniem projektu będzie 
spotkanie autorskie przeprowadzone z wykorzystaniem zakupione-
go wyposażenia, na które zaproszone zostaną osoby ze specjalnymi 
potrzebami.

Szkoła w 365 dni
Na 16 grudnia przewidziano 

otwarcie nowego skrzydła szkoły 
podstawowej i liceum przy ul. 
Kościuszki w Koluszkach. Nato-
miast uczniowie naukę rozpoczną 
od semestru zimowego. Przez li-
stopad w obiekcie będą trwały 
jeszcze prace budowlane, ale już 
pod koniec powyższego miesiąca 
rozpocznie się zwożenie wyposa-
żenia klas i pomocy naukowych. 
Inwestycja może poszczycić się 
niebywałym tempem budowy. 
Umowę na realizację inwestycji 
podpisano 15 grudnia 2021 r. 
Oznacza to, że obiekt powstał do-
kładnie w rok.                         (pw)  
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Wczoraj, Dziś, Jutro...

I FORUM ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH za nami

Dnia 11 października 2022r. w sali Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach za sprawą konsorcjum EdukaTor, w skład którego wchodzą 
LGD Stowarzyszenie Mroga, stowarzyszenie Okiem Kobiety, Ko-
bieTy Łódź, historiakoluszek.pl. Było nam niezmiernie miło gościć 
władze Koluszek z p. Burmistrzem Waldemarem Chałatem na czele, 

radnych miejskich, sołtysów, przewodniczących tak osiedli, KGW, 
dyrektorów placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych po-
wiatu i gminy, policji, Nadleśnictwa Brzeziny, organizacji działają-
cych na terenie naszej gminy, AWD, właścicieli i przedstawicieli 

firm koluszkowskich. Nie mogło zabraknąć doradczyń z ośrodka 
OWES Centrum KLUCZ z Łodzi w osobach Małgorzaty Stępień - 
Dudek i Ilony Sobul. Podczas forum każda z organizacji przedstawi-

ła w skrócie to czego już dokonała, wykonuje lub chce dokonać. Po 
prezentacjach stowarzyszeń wywiązała się dyskusja nt. kierunków 
dalszego działania. Istotny głos w dyskusji zabrał p. Burmistrz, któ-
ry wskazał na potrzebę istnienia stowarzyszeń lub podobnych grup 
w celu kształtowania, budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Każdy z dyskutantów został nagrodzony upominkiem- książką ufun-
dowaną przez Stanisław Patryk Korczyński. Oczywiście oprócz za-
gadnień merytorycznych pojawiły się elementy uprzyjemniające na-
sze obrady - inauguracyjny tort od Piekarni Olszyńscy, zakąski od 
KRIADA , kwiaty od Kwiaciarni Agnieszki Ruta. Znakomitym, 
wspaniałym zakończeniem wieczoru był występ zaprzyjaźnionych 
artystów Anna i Romuald Spychalscy. 

Baaaardzo dziękujemy!!!! 
Teraz z nowymi siłami, nowymi pomysłami, wzmocnieni 

wsparciem społecznym możemy myśleć o kolejnych wyzwaniach i 
jednocześnie zaprosić na II Forum Organizacji Pozarządowych 23 
czerwca 2023 r. 
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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

Na zielonym skwerze w pobliżu pomnika Orła Białego w Ko-
luszkach pojawił się olbrzymi napis KOLUSZKI – zawsze w cen-
trum. Instalacja jest podświetlana, ale obecnie nie została jeszcze 
uruchomiona.  

Od 1 sierpnia 2022 r. siedziba redakcji mieści się  
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  

przy ul. 3 Maja 2 (wejście od ul. Teatralnej). 
Nu mer telefonu do redakcji: 603 947 457.
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Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski

Kolejka 10.   15-16 października
KKS Koluszki - IKS Inowłódz   3:0
Andrespolia Wiśniowa Góra - LKS Różyca    4:2
Polonia Gorzędów - Astoria Szczerców  4:0
Omega II Kleszczów - Concordia Piotrków   0:1  
Kasztelan Żarnów - Szczerbiec Wolbórz  1:2
Victoria Żytno - Start Lgota Wielka   1:1
Gerlach Drzewica - Pilica Przedbórz   2:0
Włókniarz Moszczenica - LZS Justynów  0:0

Tabela
1. Szczerbiec Wolbórz    10  28   29-8   
2. Gerlach Drzewica    10  24   26-8   
3. Włókniarz Moszczenica  10  20   20-14  
4. LZS Justynów     10  20   26-22  
5. Victoria Żytno     10  19   23-17    
6. Polonia Gorzędów    10  18   24-12    
7. Pilica Przedbórz     10  16   21-12    
8. Kasztelan Żarnów    10  13   14-16    
9. Concordia Piotrków    10  13   12-14    
10. Astoria Szczerców    10  11   11-23  
11. KKS Koluszki     10  11   13-19  
12. LKS Różyca     10  11   24-25  
13. Andrespolia Wiśniowa G. 10    9   16-18    
14. Omega II Kleszczów   10    8   17-19  
15. Start Lgota Wielka    10    8   9-25  
16. IKS Inowłódz     10    0   6-39  

Najbliższe spotkania
Pilica Przedbórz - KKS Koluszki  22 października, 15:00
LKS Różyca - Omega II Kleszczów  22 października, 15:00

Klasa A 2022/2023

Kolejka 7.   15-16 października
Milan SC Łódź - LKS Gałkówek  3:3

Tabela
1. Czarni Smardzew   7   19   34-1 
2. Rosa Rosanów    7   18   23-10 
3. Zjednoczeni II Stryków  7   13   22-17  
4. Boruta II Zgierz    7   12   19-10  
5. LKS Gałkówek    7   11   16-16 
6. Victoria Łódź     7     9   8-15  
7. Huragan Swędów   7     7   22-27
8. Polonia Andrzejów   7     4   14-24  
9. Milan SC Łódź    7      4   14-23  
10. LKS Kalonka    7     4   12-41

Najbliższe spotkania
LKS Gałkówek - Czarni Smardzew  22 października, 16:00

Powiatowe obchody  
Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 17 października 2022 r. w Zespole Szkół nr 2 w Kolusz-
kach uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, w ramach 
którego odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych ZS nr 2. 

W wydarzeniu wzięli udział: Burmistrz Koluszek – Waldemar 
Chałat, Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Sła-
womir Sokołowski, Członkowie Zarządu Powiatu: Marta Stasiak i 
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, Sekretarz Powiatu – Iwona Walter-
-Wisiałkowska, Skarbnik Powiatu – Barbara Ignatowska, Naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Małgorzata Szelest oraz 
Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji - Tobiasz Puchalski. 
Wicestarosta Łódzki Wschodni – Ewa Gładysz w imieniu Starosty An-
drzeja Opali, Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Przewod-
niczącego Rady Powiatu złożyła gorące podziękowania dla nauczycie-
li, pracowników oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat, które wyraziła słowami: „…dziękuję za 
każdy dzień, za Waszą dobroć, za cierpliwość jaką okazujecie swoim 
uczniom. W dzisiejszej niełatwej rzeczywistości, to właśnie Wy stajecie 
się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie własnych wzorców, od-
krywania pięknych stron świata. Jesteście przewodnikiem po tajnikach 
wiedzy, wyznacznikiem granic i zasad, ostoją w trudnych chwilach. ” 
Wicestarosta zapewniła również, iż władze powiatowe doceniają 
ogromny wysiłek i zaangażowanie, „a często nawet poświecenie” z ja-
kim grona pedagogiczne wypełniają swoją misję. Wszystkim uczestni-
kom obchodów życzyła wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz po-
wodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków w oczekiwaniu 
lepszych czasów dla całego systemu oświaty. 

Podczas uroczystości wręczono nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych pro-
wadzonych przez Powiat, Dyrektor ZS nr 2 w Koluszkach Walde-
mar Puczyński wręczył również nagrody nauczycielom szkoły. Uho-
norowano pierwszoklasistów i wyróżniono młodzież, która 
przygotowała wyjątkowy program artystyczny. 

Pierwszoklasistom, którzy oficjalnie stali się częścią społeczno-
ści szkolnej życzymy raz jeszcze, aby w czasie nauki nie tylko zdo-
bywali wiedzę, ale także rozwijali swoje pasje i nawiązywali przy-
jaźnie, które przetrwają lata.

(art. i fot. powiat łódzki wschodni)
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Drużyna z Koluszek w finale  
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej  

W niedzielę 17 października, po ponad półrocznej rywalizacji, 
zakończył się 10. sezon Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Nowymi-
-starymi mistrzami zostali FC Lumumby Łódź, dla których jest to 
drugie mistrzostwo w drugim sezonie.

FC Lumumby Łódź to zespół w całości złożony z cudoziem-
ców, w przeważającej większości pochodzących z Ukrainy. Pod-
opieczni Vladyslava Tracha, obok Brzezińskiej Ligi, rozgrywają 
także mecze w łódzkiej Playarenie, oraz w turniejach ogólnopol-
skich, gdzie do największych sukcesów mogą zaliczyć m.in. 4. miej-
sce podczas Mistrzostw Polski w 2021 r.

W tegorocznym finale rywalem Lumumby był koluszkowski 
zespół Turbo Team, prowadzony przez Dawida Adamczyka. To tak-
że drugi zespół z Koluszek, który zdołał dotrzeć do finału brzeziń-
skich rozgrywek. W 2019 r. sztuka ta udała się nieistniejącym już 
Grabarzom, którzy ulegli wówczas innej łódzkiej drużynie, JRK 
Meble.

Tegoroczny finał zakończył się wynikiem 8:6. Złote medale i 
trofeum po raz drugi z rzędu powędrowało w ręce Lumumby Łódź, 
a Turbo Team, sięgając po srebro, zanotowało swój najlepszy wynik 
w historii występów w Brzezinach. Dla Turbo Team bramki strzela-
li: 2x Oskar Kacperski, Wojciech Stasiak, Dawid Adamczyk, Filip 
Bator oraz Daniel Skolimowski. Dla Lumumby: 3x Oleh Korobka, 
2x Yevhen Briushenko, Roman Dnyshchun, Oleksandr Shpak i Bek-
sultan Tolonbaev.

W tym roku do rozegrania pozostał jeszcze jeden, ostatni 
mecz: finał Pucharu Brzezin. Dla Lumumby będzie to okazja do 
powiększenia klubowej gabloty z pucharami, bowiem i tam udało 
im się wejść do finału. Ich rywalem będzie kolejny łódzki zespół: 
JRK Meble prowadzony przez Radosława Brzozowskiego. Finał 

Pucharu Brzezin zaplanowano na niedzielę 23 października na go-
dzinę 18:30 (orlik SP2).

Dzięki zawiązanej w tym roku współpracy pomiędzy Brzezińską 
Ligą a Superligą, czyli ogólnopolską federacją minifutbolu (piłki nożnej 
6-osobowej), najlepsze drużyny mają zapewnione po 2 przepustki na fi-
nały Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski. Udział w brzezińskich roz-
grywkach jest więc, przy dobrym wyniku i odrobinie szczęścia, okazją 
do rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim, a nawet… w europejskiej 
Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy. W przypadku zwycięstwa w Mi-
strzostwach lub Pucharze Polski nagrodą główną jest właśnie awans na 
turnieje europejskie, dlatego można zaryzykować stwierdzenie, że gra 
w Brzezińskiej Lidze jest atrakcyjniejsza niż kiedykolwiek.

Lumumby Łódź dzięki wygranej ma już zapewnioną przepustkę 
na Mistrzostwa Polski w 2023 r. Z uwagi na to, druga przepustka, na 
Puchar Polski, prawdopodobnie powędruje w ręce JRK Meble bez 
względu na końcowy rezultat niedzielnego starcia. O tym kto jesz-
cze będzie reprezentował Brzeziny na arenie ogólnopolskiej przeko-
namy się dopiero w 2023 r. Organizatorzy postanowili, że bilety na 
Mistrzostwa Polski trafią do najlepszej drużyny przyszłorocznej 
rundy ligowej, a zespół, który zajmie II miejsce, wywalczy automa-
tyczny awans na Puchar Polski. Wygląda więc na to, że po przerwie 
zimowej będzie o co walczyć.

Autor zdjęć: Marcin Bączyński

Fotowoltaika na składowisku 
Gmina zabezpieczyła 200 tys. zł  ze środków unijnych w ra-

mach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego na montaż instalacji fo-
towoltaicznej, która ulokowana zostanie na części starego, zasypa-
nego składowiska odpadów komunalnych. Wyprodukowany prąd 
pozwoli obniżyć koszt energii elektrycznej wykorzystywanej przez 
oczyszczalnię ścieków. Pozyskana dotacja pokryje 85 proc. kosztów 
inwestycji.

(pw)       

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

Miejskim Ośrodku Kultury. W świat kolorów i twórczej zabawy 
wprowadzi podopiecznych Hanna Bartyzel, nauczyciel plastyki z 
przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia odbywają się w czwartki 
w MOK w Koluszkach w godzinach 16.00-17.00 (grupa młodsza) 
oraz 17.15-18.15 (grupa starsza). Zapisy bezpośrednio na zajęciach. 
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„Moja Droga B” w Koluszkach 
Z monodramem Krystyny 

Jandy, zatytułowanym „Moja 
Droga B” w Księgarni Skład 
Główny w Koluszkach wystąpi-
ła aktorka Małgorzata Bogdań-
ska, prywatnie żona Marka Ko-
terskiego, reżysera. Spektakl o 
kobiecie, jej blaskach i zmar-
twieniach dnia codziennego, w 
kameralnym klimacie Księgarni 
przy ulicy Brzezińskiej, obejrza-
ło kilkadziesiąt osób. 

Za tydzień opublikujemy 
wywiad z Aktorką.                  Zk

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

Mikołajkowy wyjazd do teatru
Rada Osiedla „Głowackiego” zaprasza 

wszystkich mieszkańców Gminy Koluszki 
na wyjazd autokarowy do Teatru Małego w 
Łodzi na komedię pt: GERIATRIX SHOW 
autorstwa Tadeusza Kuty.

Wyjazd z pod sklepu Pepco w dniu 26 
listopada 2022 r. o godzinie 16.30. Spek-
takl rozpoczyna się o godz. 19.15, więc 
uczestnicy wyjazdu będą mieli do dyspo-
zycji dwie godziny na „mikołajkowe” za-
kupy lub dobrą kawę w świątecznie udeko-
rowanej Manufakturze. Zapisy w sklepie ANIMALS. Decyduje 
kolejność wpłat. Koszt całego wyjazdu wynosi 85 zł.

Przewodnicząca RO „Głowackiego”
Anna Ołubek tel. 512 998 400

Kalendarium gminnych wydarzeń
•	 27 października (czwartek) - koncert chóru żydowskiego, godz. 

18.00, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, wstęp wolny 

•	 28 października (piątek) - Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 
spotkanie z ks. Stefanem Majewskim, godz. 18.00, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Koluszkach  

•	 5 listopada (sobota) - Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, koncert 
Stare Dobre Małżeństwo, godz. 18.00, Sala Widowiskowa w 
Urzędzie Miejskim w Koluszkach (zapisy w MOK) 

Zapraszamy na koncert  
muzyki żydowskiej 

Dnia 31 października 1942 roku miał miejsce ostatni transport 
Żydów z Koluszek do obozu zagłady w Treblince. W czwartek, 27 
października 2022 roku o godzinie 18. odbędzie się w MOK-  w ra-
mach obchodów 80. rocznicy likwidacji getta w Koluszkach - kon-
cert żydowskiego chóru CLIL. 

W repertuarze znajdą się utwory gettowe, szabatowe, chanuko-
we oraz pieśni izraelskie, zaaranżowane na 3 - głosowy chór miesza-
ny, co pozwali to ukazać publiczności różnorodność i niejednolitość 
muzyki żydowskiej.

Zapraszamy w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury- organiza-
tora koncertu.  Wstęp wolny

Zk 

Zebranie sołeckie
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 29.10.2022 r. 

o godz. 15:00 (I termin), 15:15 (II termin) na terenie placu zabaw w 
Gałkowie Małym odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gałków 
Mały Zachód w sprawie zmiany zadań funduszu sołeckiego przyję-
tego do realizacji w roku 2022.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi transportowe (przeprowadzki) 
itp., tel. 500-037-929
Usługi remontowo – wykończeniowe 
– R. Wnuk – solidnie, tel. 660-150-989
Docieplenia – budowy, 604-350-807
Profesjonalne usługi remontowe - 
wykończenia wnętrz, 665-914-026
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remontowo – budowlane, gipsy, 
płytki, sufity podwieszane i inne, 
785-973-266
Remonty, docieplenia, solidnie, 
609-296-865
Złota rączka- drobne prace  
remontowe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
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

PRACA PODEJMĘ

PRACA
Zatrudnię kierowcę C+E kraj,  
tel. 607-834-875 
Zatrudnię pracownika fizycznego, 
wysokie zarobki, 725-164-184 
Zatrudnię fryzjerkę, 519-661-838
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
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
Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie w blokach  
na osiedlu 11 Listopada, I piętro, 
60,5 m², 794-171-174
Kupię 1 ha ziemi w okolicy  
Koluszek, 570-152-729
Tanio sprzedam dużą działkę  
w Gałkówku, tel. 501-64-91-04
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 drewno opałowe  
i kominkowe, 792-656-155
Pyszne jabłka 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
TOYOTĘ AVENSIS 2010 1.6, 
502-118-870
Sprzedam czarną ziemię, 792-656-155
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

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

USŁUGI
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

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

65, 95-040 Koluszki od dnia 18.10.2022 r. do dnia 8.11.2022 r., wy-
wieszony jest wykaz o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do 
dalszego najmu na okres od 06.11.2022 r. do 05.11.2025 r., lokalu 
biurowego nr 312 o pow. 15,11 m2, położonego na III piętrze budyn-
ku administracyjno-biurowym posadowionym na nieruchomości 
położonej w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 1315 o pow. 2.447 m2 
i nr 1316 o pow. 5.548 m2.

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

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.

Przerwy w dostawach prądu
 � 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.

 � 4.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Budowlanych 
2 i 4, Kościuszki 61, Krótka 1 – 11, Odlewnicza 4 – 48, Słowac-
kiego 6, Warszawska 29 – 50, Zawiła 2 – 25, Żelazna 3 - 18. 

Malowania, drobne remonty, 575-242-774

Lokal użytkowy do wynajęcia Galeria Arkadian Koluszki ul. Reja 3 
tel. 604 796 539
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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
PELLET, 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
 � KOSTKA  � ORZECH  � EKO  � 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

Miejsce  
na Twoją 
reklamę



22 21.10.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 42

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  
21.10

15:00 ANIA
17:00 ORZEŁ. Ostatni patrol
19:00 BLACK ADAM

Sobota  
22.10

15:00 ANIA
17:00 ORZEŁ. Ostatni patrol
19:00 BLACK ADAM

Niedziela 23.10
15:00 ANIA
17:00 ORZEŁ. Ostatni patrol
19:00 BLACK ADAM

Środa  
26.10

17:00 ORZEŁ. Ostatni patrol
19:00 BLACK ADAM

Czwartek 27.10 Kino nieczynne

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

Premiera 2D Polska

Jest rok 1940. Gdy na plażach 
Dunkierki trwa gorączkowa ewaku-
acja alianckich żołnierzy, skryty w 
głębinach Morza Północnego sunie 
supernowoczesny polski okręt pod-
wodny ORP „Orzeł”. Doskonale 
wyszkolona załoga ma na swoim 
koncie spektakularne czyny, w tym 
brawurową ucieczkę z Tallina i za-
topienie niemieckiego transportow-
ca „Rio De Janeiro”. Teraz staje 
przed niebezpieczną misją, w trak-
cie której będzie musiała zmierzyć 
się z nie tylko z zagrożeniem w po-

staci min podwodnych, bomb głębinowych, wrogich okrętów i patro-
lujących teren samolotów, ale również z coraz bardziej napiętą atmos-
ferą na pokładzie.

BLACK ADAM
USA / Fantasy / Akcja / 2022 / 125 min.

Premiera 2D Napisy

Dwayne Johnson gra główną 
rolę w nowym filmie przygodo-
wym pt. Black Adam. To pierwszy 
wielkoekranowy film fabularny, 
który opowiada historię tego tytu-
łowego bohatera wydawnictwa 
DC. Prawie 5000 lat po otrzyma-
niu olbrzymich mocy starożytnych 
bogów – i prawie równoczesnym 
uwięzieniu - Black Adam zostaje 
uwolniony z ziemskiego grobow-
ca. Teraz jest gotów wymierzyć 
współczesnemu światu osobliwie 
pojmowaną sprawiedliwość.

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” (Umbero Eco) 

Szkoła w Różycy biła rekord  
w czytaniu na przerwie!!!

We wtorek, 18 października, uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy wzięli udział w III Mię-
dzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czyta-
niu na przerwie -„Przerwa na czytanie”. Niemal wszyscy obecni tego 
dnia w szkole włączyli się w akcję promującą czytanie i spędzali prze-

rwy, czytając, bądź słuchając czytania nauczycieli i kolegów. Wyda-
rzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych, kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, a także 
szkolnej akcji promującej czytelnictwo „Oczytana Różyca”. Młodsze 
dzieci czytały z wychowawcami w klasach, starsze na szkolnych ko-
rytarzach, w bibliotece, przed szkołą, w sali gimnastycznej, w sekreta-
riacie, a nawet na boisku. Łącznie czytało 287 osób - 256 uczniów, 23 
nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obsługowych. 

Wszystkie panie polonistki wraz z p. bibliotekarką  żywią na-
dzieję, że taka forma spędzania czasu podczas przerw międzylekcyj-
nych upowszechni się i uczniów z książką w ręku będzie jeszcze 
więcej.  Zachęcamy do obejrzenia krótkiej prezentacji z akcji, którą 
można zobaczyć pod poniższym adresem: https://www.youtube.
com/watch?v=yFl6yu1aV1M 

Przygarnij kotka
Szukam domu dla kilkumie-

sięcznego, sympatycznego kotka, 
który został podrzucony na prywatną 
posesję. Nie mam możliwości za-
trzymania zwierzęcia. 

Mój telefon: 532-287-176



Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa 1C, wychowawczyni: Milena Lebiedzińska. Chłopcy od lewej: Karol Jóźwik, Filip 
Piechota, Wojciech Wachowiec, Antoni Zawada, Marcel Michalak, Wiktor klimacik, Jan Janeczek, Adam Warczyński, Bartłomiej Witkow-
ski. Dziewczynki od lewej: Kornelia Płocińska, Zuzanna Adamczyk, Alisa Samokhina, Laura Matusiak, Nikola Waszkiewicz, Adrianna Suj-
kowska, Michalina Kaliszewska, Nina Dynowska, Zuzanna Pakuła, Zuzanna Marczyk.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa 1B, wychowawczyni: Barbara Dulińska. Od lewej siedzą: Lena Bednarska, Nina 
Wieczorek, Zofia Turek, Łucja Walczak, Beata Kaczmarek, Zofia Gluza, Aleksandra Makowska, Lea Włodarczyk, Oliwia Bąkowska. Od le-
wej stoją: Marcel Garnys, Oskar Wojtaszek, Michał Kamiński, Piotr Kruk, Kamil Kaczorowski, Jan Pająk, Marcel Berent, Oliwier Wlazły.


