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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

11.11  
ul. Przejazd 6

12.11  
ul. 11 Listopada 33

13.11  
ul. Żwirki 2

14.11  
ul. Głowackiego 20

15.11  
ul. Korczaka 5

16.11  
ul. Sikorskiego 6A

17.11  
ul. 3 Maja 8

18.11  
ul. Brzezińska 54
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Pierwszy krok na drodze  
do modernizacji ul. Brzezińskiej 

Ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji przebudowy  
ul. Brzezińskiej w Koluszkach, na odcinku od ul. 3 Maja do skrzy-
żowania z ul. Żwirki i Wigury. Projektanci mogli zgłaszać się do 10 

listopada, z kolei sama koncepcja ma powstać do 31 marca 2023 r. 
Przypomnijmy, że opracowane zostaną dwa warianty przebudowy,  
z których jeden będzie zakładał obniżenie poziomu jezdni. O tym, 
który z wariantów będzie realizowany, zadecyduje Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Łodzi. Pamiętajmy jednak, że opracowanie koncepcji 
to dopiero pierwszy z wielu kroków na drodze do przebudowy ul. 
Brzezińskiej.  

(pw)   

Strona internetowa gminy  
zmieni wygląd 

W połowie listopada uruchomiona zostanie nowa odsłona stro-
ny internetowej Gminy Koluszki www.koluszki.pl. Ma ona charak-
teryzować się czytelniejszym i bardziej intuicyjnym interfejsem. 
Główną oś strony będą stanowiły trzy zakładki tematyczne. Pierwsza 
z nich będzie przeznaczona dla mieszkańców. Tam znajdą się materia-
ły niezbędne do realizacji wszelkich spraw urzędowych. Kolejne dwie 
zakładki skierowane zostaną do inwestora (oferty inwestycyjne) oraz 
do turysty. Turystyczny akcent to spora nowość, ale w ostatnim czasie 
nasz samorząd mocno inwestuje w tę gałąź rozwoju gminy.  

Dodajmy, że od nowego roku ujednolicona zostanie szata gra-
ficzna stron internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych 
podległych gminie. 

(pw)      

Mieszkania w ramach Społecznej  
Inicjatywy Mieszkaniowej

Przypominamy, że Gmina 
Koluszki we współpracy z Krajo-
wym Zasobem Nieruchomości 
przystąpiła do inwestycji polega-
jącej na wybudowaniu budynku 
mieszkalnego z przeznaczeniem 
na wynajem w ramach poprawy 
dostępności mieszkań. Blok 
mieszkalny ma powstać przy uli-
cy Warszawskiej w Koluszkach 
(przy dwóch budynkach komu-
nalnych).

Mieszkanie na wynajem w systemie SIM to oferta dla rodzin  
o średnich dochodach, które przekraczają limit pozwalający ubiegać 
się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, lecz jednocześnie 
nie posiadają zdolności kredytowej lub nie zamierzają zaciągać dłu-
goterminowego zobowiązania w banku.

Dla rodzin, które przed objęciem mieszkania wpłacą partycypa-
cję w kosztach budowy, będzie również możliwość wykupienia lo-
kalu mieszkalnego na własność.

Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do programu w 
ramach systemu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, proszone są 
o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w terminie do 
31 grudnia 2022 r., tel. kontaktowy: 44 725 67 62. 

Kto poprowadzi wakeboard? 

Gmina szuka nowego operatora do obsługi infrastruktury wakebo-
ardowej w Lisowicach. Osoby zainteresowane dzierżawą obiektów 
mogą wystartować w ogłaszanym przetargu. Kontakt tel. 44 725 67 19. 
W przypadku braku zainteresowania ofertą, gmina najprawdopo-
dobniej sama podejmie się obsługi powyższej atrakcji.              (pw)     

Modernizacja drogi w Jeziorku 
Zakończono przebudowę drogi przez Jeziorko. Nowa na-

wierzchnia wraz z podbudową pojawiła się na odcinku od zakrętu na 
Zygmuntów do kapliczki. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł, w tym 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 188 tys. zł.           (pw) 
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Przerwy w dostawach prądu
 � 15.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Brzezińska 

Nr od 111 do 188.
 � 16.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Gen. Hallera 

od 1 do 11, Mickiewicza od 28 do 52, Śląska od 1 do 22.
 � 23.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Aleja Wyzwo-

lenia, Kraszewskiego 1, Partyzantów od 23 do 51, Piastowska od 
1 do 11, Westerplatte od 1 do 20, Wojska Polskiego od 2 do 20.

 � 24.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Bema od 1 
do 14, Kościuszki od 67 do 89, Odlewnicza od 50 do 86, War-
szawska od 47 do 107, Żelazna od 20 do 24. 

Więcej fotowoltaiki na Urzędzie
Gmina pozyskała środki unijne na montaż dodatkowych paneli 

fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 
Dzięki inwestycji moc fotowoltaiki wzrośnie kilkukrotnie, a to z ko-

lei przełoży się na samowystarczalność budynku pod względem za-
spokajania zapotrzebowania na energię elektryczną. Szacuje się, że 
wszystkie ogniwa fotowoltaiczne łącznie będą produkować tyle 
energii, ile rocznie zużywa ok. 25 domów jednorodzinnych.

Środki zewnętrzne pokryją 85 proc. kosztów inwestycji. Zada-
nie ma zostać zrealizowane w ciągu pół roku.                            (pw)

Dramatycznie przycięli  
osiedlowe sosny

Mieszkańcy bloku przy ul. Andersa 1 
w Koluszkach, są zbulwersowani, jak 
sami to określają, tym co uczyniła spół-
dzielnia mieszkaniowa z kilkoma dwu-
dziestosiedmioletnimi sosnami, rosnący-
mi na terenie osiedla 11 Listopada w 
Koluszkach. 

- W październiku ścięto około 90 
proc. każdego drzewa. A powszechnie 
wiadomo, że w okresie jesiennym nie 
wolno formować sosen - twierdzą miesz-
kańcy. Ich zdaniem drzewa te są już stracone, a to niepowetowana 
strata, ponieważ sosny są wspaniałym producentem tlenu.

W tego rodzaju sytuacjach, gmina z wyciągnięciem konsekwen-
cji czeka zawsze do wiosny. Jeżeli drzewo nie odbije, najprawdopo-
dobniej posypią się kary. 

(pw)      

Rozdzielono środki w ramach  
funduszu sołeckiego

W przyszłym roku 24 sołectwa z terenu naszej gminy zagospoda-
rują środki na łączną kwotę 733 tys. zł. Środki wykorzystane zostaną na 
przeróżne cele: na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich oraz 
działek sołeckich, imprezy integracyjne, zakup agregatów prądotwór-
czych, a nawet dołożenie się do utrzymania czy modernizacji dróg. Po-
nieważ wiele sołectw ma na swoim terenie takie obiekty jak ochotnicze 
straże pożarne, szkoły, przedszkola, kluby sportowe czy muzeum, środ-
ki posłużą również wsparciu i doposażeniu powyższych jednostek.   

(pw)

NIE UMIERA TEN, KTO TRWA W SERCACH I PAMIĘCI NASZEJ
Łącząc się w smutku, składamy najszczersze kondolencje  

dla MARIUSZA GRZEGORKA z powodu śmierci taty.

Śp. MARIANA GRZEGORKA
Koledzy i koleżanki z OSP Gałków Duży

Zaproszenie ”Między nami rodzicami”

Grupa wsparcia dla rodziców
Drodzy Rodzice serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w 

ramach „GRUPY WSPARCIA dla Rodziców”. Chcemy dać Wam 
możliwość i okazję wymiany doświadczeń, wysłuchania siebie na-
wzajem, podzielenia się trudnościami, wskazania specjalisty czy 
rozwiązania problemu wychowawczego. 

Gościem specjalnym będzie dietetyk p. Anna Zielińska
Spotkanie odbędzie się: 
17 listopada 2022 (czwartek) o godzinie 16.00, w oddziale 

Przedszkola Nr 3 przy ulicy Mickiewicza. Zapraszamy wszystkie 
osoby zainteresowane.

Dyrektor i nauczyciele specjaliści 
Przedszkole Nr 3 w Koluszkach

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 li-
stopada 2022 r. o godzinie 16.30. Spektakl 
rozpoczyna się o godz. 19.15, więc uczestnicy 
wyjazdu będą mieli do dyspozycji dwie go-
dziny na „mikołajkowe” zakupy lub dobrą 
kawę w świątecznie udekorowanej Manufakturze. Zapisy w sklepie 
ANIMALS. Pozostało jeszcze 10 miejsc! Decyduje kolejność wpłat. 
Koszt całego wyjazdu wynosi 85 zł. 

Przewodnicząca RO „Głowackiego”, Anna Ołubek tel. 512 998 400
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Wniosek o preferencyjny  
zakup węgla

Na kolejnej stronie publikujemy wniosek, który należy wy-
pełnić i złożyć, aby ubiegać się o zakup węgla po preferencyjnej 
stawce 2000,00 zł brutto/tona.

Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu. Kosztu tego 
nie poniesiesz, jeśli zdecydujesz się na samodzielny odbiór węgla 
ze składu.

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek powinna złożyć osoba fizyczna, która otrzymała doda-

tek węglowy i spełnia następujące warunki:
 • zamieszkuje w gospodarstwie domowym na rzecz którego do-
konywany jest zakup węgla,

 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Ko-
luszki,

 • przysługuje dodatek węglowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierp-
nia 2022 r. o dodatku węglowym.

Formularz wniosku dostępny:
 • na stronie www.koluszki.pl
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy 
ul. 11 Listopada 65

 • w Koluszkowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
przy ul. Mickiewicza 4
  

Składanie wniosków:
1. W Urzędzie Miejskim w Koluszkach w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 08:00 – 16:00;
wtorek: 08:00 – 17:00;
piątek: 08:00 – 15:00.

2. Drogą elektroniczną poprzez:
platformę ePUAP: /umkoluszki/skrytka

Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posia-
dać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo pod-
pis osobisty.

Dodatkowe informacje:
 • pod nr telefonu:  44 725 67 07, 44 725 67 66
 • na stronie: https://cieplo.gov.pl/qna 

UWAGA: Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach prefe-
rencyjnych przez Gminę Koluszki we współpracy ze wskazanymi 
lokalnymi składami węglowymi uzależnione będzie od otrzymania 
węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Ruszył nabór wniosków  
na zakup państwowego węgla 

Z dostaw państwowego węgla chce skorzystać 560 mieszkań-
ców naszej gminy. Takie dane płyną z Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach, który prowadził zapisy, niezbędne do oszacowania zapotrze-
bowania na powyższy surowiec na terenie naszej gminy. 

UWAGA: od tego tygodnia można już składać wnioski o zakup 
preferencyjny węgla.

Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć do 3 ton wę-
gla (1,5 tony do końca tego roku, a kolejne 1,5 tony od 1 stycznia 
2023 roku). Węgla nie będzie można dokupywać. A zatem jeśli na-
będziemy dla przykładu 100 kg by sprawdzić jakość surowca, nie 
będziemy mogli zgłosić się po brakujące 1400 kg. Będziemy musie-
li poczekać do nowego roku, gdy gmina uruchomi sprzedaż drugiej 
transzy, czyli zaoferuje kolejne 1,5 tony.  

W bieżącym wydaniu gazety zamieściliśmy druk wniosku, któ-
ry po wypełnieniu można złożyć w Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach. Po weryfikacji wniosku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej pod kątem tego, czy danej osobie przysługiwał 
dodatek węglowy, mieszkaniec otrzyma fakturę. Po jej opłaceniu, 
fakturę wraz z potwierdzeniem wpłaty trzeba będzie dostarczyć do 
składu opałowego, którego wybór mieszkaniec zaznaczył w złożo-
nym wniosku. Do danego składu opałowego węgiel dostarcza gmi-
na. Przewóz węgla ze składu opałowego do klienta, odbywa się już 
na zasadach komercyjnych. 

Węgiel fizycznie będzie dostępny najprawdopodobniej w dru-
giej połowie listopada. Wtedy należy się spodziewać pierwszych do-
staw.          

(pw)

Nie chcą myjni samochodowej 
Mieszkańcy Żakowic złożyli do Urzędu Miejskiego w Kolusz-

kach pismo z protestem wobec planów budowy samoobsługowej 
myjni samochodowej przy ul. Piotrkowskiej. Myjnię chce postawić 
na swojej działce jeden z mieszkańców naszej gminy. Sąsiadowała-
by ona z zakładem, który trudni się wulkanizacją. 

Mieszkańcy wśród negatywnych skutków zauważają hałas, 
nocne oświetlenie obiektu oraz zawilgocenie powietrza aerozolami i 
detergentami, które ich zdaniem stanowią zagrożenie dla zdrowia 
ludzi i okolicznej przyrody. 

(pw) 

Brzeziny płacą dużo więcej za śmieci  
Od 1 stycznia mieszkańcy Brzezin zapłacą więcej za odbiór i 

wywóz odpadów, tak zdecydowali miejscowi radni. Od 1 stycznia 
2023 r. stawka wzrośnie z 32 zł na 35 zł od osoby. Dla porównania 
w naszej gminie opłata za „śmieci” wciąż wynosi 24 zł. 

(pw)

Bezpłatna mammografia
W dniach 1-2 grudnia 2022 r. (czwartek i piątek) w NZOZ Med-

-Kol  przy ul. Przejazd 6 w Koluszkach zorganizowane zostanie bez-
płatne badanie radiologiczne piersi. 

Zaproszone są Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 
2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania mammograficznego.

Umawianie badania:
tel.: 42 254 64 17

medica.org.pl. 
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  Koluszki, dnia …….............……........………………..
………………......…………………....…….............…….....................................
                                     (imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………….........................................................………

……………………………………….........................................................………
                     (adres gospodarstwa domowego wnioskodawcy,  
                    dla którego jest dokonywany zakup preferencyjny)

……………….........................................................………………………………
           (numer lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy)
                                                                    
                            Burmistrz Koluszek
                                            ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

WNIOSEK
o zakup preferencyjny węgla 

 
Składam wniosek* o preferencyjny zakup węgla w ilości: 

asortyment ilość** (w tonach)

do 31.12.2022 r.

groszek/ekogroszek

orzech/kostka

miał
*dla każdego gospodarstwa domowego można złożyć wyłącznie 1 wniosek w okresie do 31.12.2022 r.
**maksymalna ilość zamówienia wynosi 1,5 tony 

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypa-
dający na lata 2022/2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych 
na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do KPGK Sp. z o.o. w celu sfinalizowania za-
kupu paliwa stałego.

Deklaruję, iż miejscem odbioru zakupionego asortymentu będzie: 

Lp. Nazwa firmy Adres Telefon Miejsce odbioru*

1. Daniel & Daniel s.c. ul. Partyzantów 1  
95-040 Koluszki 603-665-181; 507-168-238

2. F CARBO Anna Paź Przanowice 100  
95-040 Koluszki 44 714-67-48; 500-200-665

3. KPGK Sp. z o.o.  
– Ciepłownia Miejska

ul. 11 Listopada 65  
95-040 Koluszki 44 714-43-43

4. PHU JANTRANS Jan Jaśkiewicz ul. Główna 9  
95-041 Gałków Duży 693-162-850

5. TRANSTER Teresa Retwińska Długie 52, 95-040 Koluszki 603-793-498

*miejsce odbioru należy zaznaczyć X

                                                                                                                          …...........................................................................……………………………
                                                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy) 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Koluszkach. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dane będą przetwarzane w celu preferen-
cyjnego zakupu węgla. Informujemy jednocześnie, że ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
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W tym kierunku ma rozwijać się  
Gmina Koluszki do 2030 r.

15 listopada o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Koluszkach 
zostaną zorganizowane konsultacje społeczne ws. „Strategii Rozwo-
ju Gminy Koluszki na lata 2022-2030”. Dokument ten służy przede 
wszystkim do pozyskiwania środków zewnętrznych, ale zawiera 
także wskazówki, w jakich kierunkach ma rozwijać się nasza gmina. 
Choć strategia jest już nakreślona (można zapoznać się z nią na stro-
nie www.koluszki.pl w zakładce: dokumenty strategiczne), miesz-
kańcy mogą składać do niej swoje uwagi. Można je przesyłać  
do 24 listopada. Szczegóły na stronie. 

Generalnie wyznaczone zostały trzy główne cele strategiczne 
rozwoju gminy. Pierwszy to rozwój kapitału ludzkiego i społeczne-
go, w tym ochrona wartości i kształtowanie dziedzictwa kulturowe-
go, rozwój turystyki weekendowej, zwiększenie oferty sportowej i 
rekreacyjnej, aktywizacja i pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 

Drugi cel strategiczny to wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i 
mieszkaniowej gminy, a zatem rozbudowa koluszkowskiej strefy 
ekonomicznej, rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, rozbudowa 
infrastruktury technicznej, oraz wspieranie działań służących roz-
wojowi budownictwa mieszkaniowego.

Ostatni z celów to ochrona walorów przyrodniczych i krajobra-
zowych, w tym ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii, a także ochrona zasobów środowi-
ska naturalnego i edukacja ekologiczna.

Poniżej przedstawiamy wykaz inwestycji, jakie gmina będzie 
się starała zrealizować, aby osiągnąć powyższe cele. Oczywiście zo-
staną one wykonane, jeśli nasz samorząd otrzyma na nie stosowne 
dofinansowanie. Zestawienie jest zatem swego rodzaju wizją Gminy 
Koluszki w 2030 r. 

(pw)

Kluczowe inwestycje i kierunki rozwoju do 2030 r.:

Turystyka  
• Rozbudowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej w miej-

scowości Lisowice w oparciu o walory przyrodnicze rzeki Mrogi 
oraz zbiornika wodnego Lisowice.

Kultura i oświata  
• Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach;

• Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach;
• Budowa żłobka w Koluszkach;
• Przebudowa pomieszczeń przedszkola w Gałkowie Dużym w celu 

zmiany sposobu użytkowania na potrzeby żłobka;
• Budowa przedszkola w Gałkowie Dużym;
• Rozbudowa kompleksu szkolno – przedszkolnego w Różycy;
• Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Gałkowie Dużym;
• Modernizacja Przedszkola nr 3 w Koluszkach;
• Rozwój muzeum w Koluszkach;
• Budowa Centrum Kultury, w którym nową siedzibę znajdzie 

MOK i MBP;

Sport i rekreacja   
• Budowa budynków klubowych LKS Różyca i LKS Gałkówek;
• Przebudowa stadionu wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 

OSIR Koluszki oraz zagospodarowanie terenu OSIR, zespołu bo-
isk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zadajnikowej w Koluszkach;

• Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
na boisku i placu zabaw w Katarzynowie;

• Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w Ko-
luszkach;

• Budowa boiska sportowego w oś. Łódzkie I w Koluszkach;
• Budowa boiska sportowego w Nowym Redzeniu;
• Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki.

Tereny inwestycyjne    
• Promocja koluszowskiej strefy ekonomicznej, w tym poprawa 

warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyj-
nych;

• Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych;
• Utworzenie parku naukowo-technologicznego;
• Budowa terminalu intermodalnego.

Ciepłownictwo
• Sporządzenie dokumentacji projektowej i budowa przyzakłado-

wej oczyszczalni ścieków ma terenie Miejskiej Ciepłowni w Ko-
luszkach;

• Rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Koluszki;
• Modernizacja miejskiej ciepłowni z wykorzystaniem źródeł odna-

wialnych;
• Wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Koluszkach;
• Wykorzystanie wód geotermalnych w ciepłownictwie.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna    
• Budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie SUW Koluszki o 

poj. 1000 m3;
• Budowa zbiornika wody pitnej na UW Borowa o poj. 250 m3;
• Montaż monitoringu chlorowania wody na ujęciach wody na tere-

nie gminy Koluszki.
• Budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont ist-

niejących;
• Budowa sieci wodociągowej oraz rozporoszonego systemu 

oczyszczania ścieków we wsi Borowa;
• Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w 

Koluszkach;
• Modernizacja przepompowni i tłoczni na terenie Gminy Koluszki;
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Koluszkach; Żakowicach; Róży-

cy; Kaletniku; Borowej; Gałkowie Dużym; Gałkowie Małym; 
Słotwinach; Redzeniu Nowym; Redzeniu Starym; Regnach;

• Budowa kolektora deszczowego dla wschodniej strony miasta 
Koluszki.
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9 listopada 1939 r. – Akcja  
Inteligencja w Koluszkach 

Kiedy okupant niemiecki zdążył się już zadomowić w podbitej 
Polsce i ustanowił swoją administrację, na początku listopada 1939 r. 
na terenie całego kraju rozpoczęły się „akcje specjalne”, czyli aresz-
towania inteligencji, działaczy politycznych, urzędników, jednym 
słowem elity narodu. Akcje te przeprowadzano zarówno na terenach 
wcielonych do Rzeszy, jak i w nowopowstałym Generalnym Guber-
natorstwie. W okolicy przeprowadzono takie akcje w dniach 9 – 11 
listopada 1939 r. w Łodzi (Intelligenzaktion Litzmannstadt) oraz 
Częstochowie (Sonderaktion Bürgerbräukeller). Tak szeroko zakro-
jona operacja była pierwszym poważnym testem niemieckiego apa-
ratu bezpieczeństwa, obawiano się bowiem zamieszek lub wystą-
pień w związku z przypadającym 11 listopada Świętem 
Niepodległości, które było hucznie obchodzone w 1938 r.

W Koluszkach aresztowania rozpoczęły się rankiem 9 listopada 
1939 r. i potrwały do godzin popołudniowych, bardzo przyczyniła 
się do tego tzw. V kolumna, czyli niemieccy osadnicy zamieszkują-
cy Polskę jeszcze przed wojną w służbie III Rzeszy – wskazywali 
znaczniejszych obywateli i po-
magali w ich ujęciu. Aresztowań 
dokonywała żandarmeria nie-
miecka oraz żołnierze i oficer 
Wehrmachtu. Udało nam się 
ustalić niektóre osoby spośród 
aresztowanych na terenie Kolu-
szek:

Strzelec Piotr – nauczyciel, 
ur. 11 lipca 1888 r., zwolniony z 
więzienia 31 stycznia 1940 r., 
kierownik Szkoły Powszechnej 
nr 2. Przewodniczący Sekcji 
Oświaty Komitetu Obywatel-
skiego Koluszek w 1945 r. Zmarł 
22 listopada 1963 r.

Potulski Władysław – kupiec, ur. 1884 r., właściciel Jarmarku 
Koluszkowskiego przy ul. Brzezińskiej, udziałowca Rzeźni Miej-
skiej, zmarł w 1959 r.

Pawlicki Feliks – krawiec, ur. 1899 r., zwolniony z więzienia 
31 stycznia 1940 r. Zmarł w 1967 r.

Dulęba Leopold – ur. 28 kwietnia 
1900 r. Nauczyciel chemii i biologii w ko-
luszkowskich szkołach, oficer rezerwy WP. 
Zwolniony z więzienia 24 stycznia 1940 r. 
Ponownie aresztowany 3 września 1943 r. 
Po wojnie, w latach 1945 – 1954 dyrektor I 
Liceum Ogólnokształcącego. Zmarł 13 
stycznia 1967 r.

Kalinowski Bolesław – ur. 17 maja 
1891 r. w Kaletniku, przyjął święcenia ka-
płańskie w 1928 r., ksiądz wikariusz parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. Zmarł 10 kwietnia 
1957 r.

Kołodziejczyk Józef – policjant, ur. 1907 r.
Wojno Leon – kupiec, ur. 1897 r.
Wertyński Zygmunt – ur. 29 stycznia 1877 r. w Garnowie – 

Stara Wieś pow. ciechanowski, ukończył seminarium warszawskie, 
przyjmując święcenia kapłańskie 18 lutego 1900 r. Po utworzeniu 
diecezji łódzkiej 1920 r., jako administrator parafii Strzegocin w de-

kanacie łęczyckim, został do niej inkardynowany. 17 sierpnia 1935 
r. został zwolniony z parafii Widawa i przeniesiony na probostwo 
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. Zwolniony z 
więzienia 9 stycznia 1940 r. Po podziale przez okupanta terytorium, 
na którym znajdowała się diecezja łódzka, bp Jasiński mianował go 
23 stycznia 1940 r. dziekanem dekanatu brzezińskiego dla parafii, 
które znalazły się w Generalnej Guberni. 30 maja 1944 r. został 
przeniesiony na parafię św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim. 
Zmarł 30 maja 1953 r.

Schmidt Stanisław – ur. 3 maja 1895 r. 
Nauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej 
nr 2. Zwolniony z więzienia 24 stycznia 
1940 r. Wiceburmistrz Koluszek w latach 
1945 – 1947.

Zarębski Bernard – ur. 20 sierpnia 
1890 r. w Praszce pow. Wieluń. W 1911 r. 
ukończył Seminarium Nauczycielskie w Łę-
czycy. W tym samym roku rozpoczął pracę nauczyciela, początko-
wo w jednoklasowych szkołach wiejskich w Psarach i w Cieciuło-
wie. Po 1918 r. zorganizował i kierował siedmioklasową szkołą 
powszechną w Rudnikach k. 
Częstochowy, gdzie pracował do 
1921 r. W tym roku został powo-
łany do pracy w preparandzie 
nauczycielskiej w Wieluniu. Od 
1925 r. pełnił obowiązki kierow-
nika preparandy w Wolborzu. 
Krótko pracował jako kierownik 
siedmioklasowej szkoły po-
wszechnej w Piotrkowie, by w 
1927 r. przenieść się do Kolu-
szek, gdzie został kierownikiem 
Szkoły Powszechnej nr 1. W 
szkole tej pracował do wybuchu 
wojny. Pobyt w Radogoszczu 
spowodował znaczne pogorsze-
nie zdrowia (pogorszenie słu-
chu). Mimo to, po powrocie do Koluszek w 1940 r. nadal pełnił 
funkcję kierownika szkoły do 1947 r. Po wyzwoleniu organizował 
szkolnictwo w Koluszkach pozostając kierownikiem szkoły nr 1 
(był m. in. członkiem sekcji oświatowej, wyłonionego 18 stycznia 
1945 r., Komitetu Obywatelskiego). Zmarł 22 października 1959 r.

Weiser Rudolf – ur. 25 marca 1898 r. w Stryju. Przyjął święce-
nia kapłańskie 2 września 1934 r., ksiądz kanonik, prefekt parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. Nauczyciel religii w 
Gimnazjum Koedukacyjnym P.M.S. Zwolniony z więzienia 6 stycz-
nia 1940 r. Nauczyciel tajnego nauczania i kapelan Szarych Szere-
gów oraz Rejonu Koluszki AK, ps. „Kura”. Zmarł 11 września 1962 
r.

Grześkowiak Bolesław – ur. 9 lipca 
1909 r. w Niegolewie, przyjął święcenia ka-
płańskie 28 lipca 1935 r. Ksiądz wikariusz 
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Koluszkach, nauczyciel w Szkołach Po-
wszechnych nr 1 i 2. Zmarł 2 maja 1977 r.

Pryc Józef – ur. 9 listopada 1906 r. w 
Łasku, przyjął święcenia kapłańskie w 1933 
r. Ksiądz wikariusz parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Koluszkach, zwolniony z 
więzienia 15 stycznia 1940 r. Zmarł 22 
czerwca 1955 r.
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Bączyk Stanisław – ur. 19 marca 1901 r., rolnik z Żakowic No-
wych, działacz ludowy, po wojnie sołtys Żakowic Nowych w ra-
mach miasta Koluszki, radny z ramienia Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego.

Pałygiewicz Józef – robotnik, ur. 12 lipca 1905 r., aresztowany 
rankiem 9 listopada 1939 r. przez żandarmerię jako zakładnik, zwol-
niony z więzienia w lutym 1940 r. Zmarł 10 marca 1986 r.

Kuban Antoni – pracownik umysłowy, ur. 18 stycznia 1907 r., 
aresztowany rankiem 9 listopada 1939 r. przez żandarmerię jako za-
kładnik, zwolniony z więzienia w lutym 1940 r.

Bielicki Antoni – rolnik, ur. 1892 r., zmarł 15 sierpnia 1971 r.
Doprowadzano ich najpierw do zaciemnionego pomieszczenia 

na parterze budynku przy ul. Brzezińskiej 23, gdzie mieścił się po-
sterunek Granatowej Policji. Pod wieczór wyprowadzono areszto-
wanych na podwórze, ustawiono w czwórki i przygotowano do wy-
marszu. Pod eskortą wyruszyli do Brzezin. Umieszczono ich w 
tamtejszym Kinie „Bajka”. Po przesłuchaniach część zwolniono od-
dając pod nadzór policji, a część przewieziono na Radogoszcz. Wy-
darzenia z tamtych dni opisała w swoim pamiętniku Krystyna Za-
rębska:

„9-ego listopada stała się rzecz nieoczekiwana. W godzinach 
popołudniowych wpadło do nas 2 volksdeutschów i pytają się o Ta-
tusia; a Tatuś był tego dnia właśnie w Gałkówku, więc Goldschmidt 
(nazwisko jednego z nich) każe Witkowi się ubierać i iść ze sobą; 
„dokąd?” pyta Dzidka, „to nie pani rzecz” – odpowiada, a Dzidka 
na to: „ale pana rzecz jest być uprzejmym”; wtedy dopiero raczył 
określić dom, w którym będzie znajdował się Witek do czasu, aż Ta-
tuś się zgłosi. A więc aresztowanie i to jak się okazało aresztowania 
masowe przed 11-tym, przed naszym świętem niepodległości. Witek, 
jak to Witek spokojnie się ubrał w palto, wziął sobie książkę do czy-
tania (!) i poszedł; wieczorem Tatuś wróciwszy z Gałkówka zwolnił 
go. Tego dnia aresztowali Niemcy z Koluszek ze 20 osób, między in-
nymi wszystkich księży, tzn. 4-ech, kierownika i nauczyciela szkoły 
№2. Wieczorem byli już wszyscy w Brzezinach, w dawnym kinie 
„Bajka” [...] W Brzezinach byli 3 dni; wolno tam było żywność do-
starczać, coś niecoś z bielizny, nawet raz rozmawiałam chwilę z Ta-

tusiem; do Brzezin z Koluszek jest 8 km. Codziennie był tam ktoś od 
nas. Gdy zajechaliśmy w niedzielę (Mamusia z panią D. dorożką, ja 
na pożyczonym rowerze), nie zastaliśmy już w Bajce nikogo... Wy-
wieziono ich do Łodzi. […] A „więźniowie” siedzieli w jakiejś fabry-
ce w Radogoszczu, przedmieściu Łodzi.” 

Aresztowanych w dniu 9 listopada 1939 r. umieszczono w utwo-
rzonym na ten cel obozie przejściowym na terenie wsi Radogoszcz. 
Mieścił się on w dawnej fabryce Michała Glazera (dziś ul. Liściasta 
17 w Łodzi). Powstanie obozu związane jest z akcją wymierzoną 
przeciwko inteligencji Intelligenzaktion Litzmanstadt. Pobyt aresz-
tantów w obozie nie trwał długo. Przewożono ich do sądu doraźne-
go mieszczącego się w siedzibie Gestapo (dziś Al. Anstadta 7), gdzie 
byli przesłuchiwani, a niektórzy skazywani, najczęściej na kare 
śmierci. Szczęśliwie spośród aresztowanych Koluszkowian wszyscy 
wrócili do końca lutego 1940 r.

W 83. rocznicę tych wydarzeń członkowie Stowarzyszenia Hi-
storia Koluszek odwiedzili groby osób aresztowanych 9 listopada 
1939 r. pochowanych w Koluszkach.

Adrian Kut, Stowarzyszenie Historia Koluszek

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
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Co wspólnego z pożarami w Gminie 
Koluszki ma proboszcz z Gałkówka?

Dziś druga część wywiadu z księdzem Michałem Pietrasi-
kiem, proboszczem parafii p.w. Świętej Trójcy w Galkowie Du-
żym, druhem OSP w Gałkowie Dużym. Rozmawia Zbigniew Ko-
morowski. 

-Proboszcz, który jest jednym z druhów Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Jak to się stało? 

-Gdy zostałem  proboszczem parafii w Gałkówku, po zmarłym 
ks. Sławomirze  Ochockim, który piastował funkcję Kapelana OSP 
w naszym dekanacie, strażacy poprosili mnie, bym pełnił tę posługę. 
Pomyślałem sobie wtedy, że dobrze było by mieć jakąś wiedzę o 
pracy strażaków. Zapisałem się więc na kurs organizowany przez 
PSP w Koluszkach. Pomyślnie zdałem egzaminy Kursu Pierwszego 
Stopnia Strażaka.

-Nie etyczne pytanie: nie było taryfy ulgowej? 
-W żadnym wypadku. Kurs oraz egzamin przeprowadzany był 

w siedzibie Państwowej Staży Pożarnej w Koluszkach. Musiałem 
między innymi przejść test przez komorę dymową. 

-Może Ksiądz coś opowiedzieć o pierwszej akcji, w której 
brał ksiądz udział, już jako druh?

-Na początek wypada 
powiedzieć, że rocznie no-
tujemy ponad 40 wyjazdów 
rocznie z naszej jednostki. 
Z uwagi na moją prace jako 
proboszcza parafii gałkow-
skiej, nie jestem w stanie 
być na każdej akcji, podob-
nie jak każdy z druhów ma 
swoje obowiązki i pracę- no 
bo to Straż Ochotnicza. 
Każdy z tych wyjazdów jest 
inny. Kurs kursem a życie 
życiem. Człowiek pewnych 
rzeczy musi się na nowo na-
uczyć. Konkretna akcja we-
ryfikuje twoją wiedzę, zdo-

bytą podczas szkoleń czy kursów. Pierwszy mój wyjazd  pamiętam 
dobrze.  Drzewo powalone wichurą uszkodziło przewody elektrycz-
ne, które trzeba było odciąć, zabezpieczyć, usunąć drzewo, które 
blokowało drogę dojazdowa na prywatną posesję. 

-Służba strażaków to nie tylko gaszenie pożarów, jak daw-
niej. Na jakie akcje jesteście wzywani najczęściej?

-Zdarzają się najróżniejsze  sytuacje. Są to nie tylko- jak zauwa-
żyłeś- pożary, ale także wypadki drogowe, z uwagi na fakt, że jed-
nostka OSP w Gałkówku jest włączona do ratownictwa drogowego. 
Wyjeżdżamy także, o czym wspomniałem wcześniej, do zdarzeń 
wynikłych w wyniku załamania warunków pogodowych, np. usu-
wania powalonych drzew na drodze lub wypompowywania wody z 
budynków,  usuwania wiatrołomów, usuwania gniazda os i szersze-
ni z posesji. 

-Przypomniana mi się humorystyczna scena z „Akademii  
Policyjnej”, gdy –nie strażak co prawda, ale policjant- został we-
zwany do ściągnięcia kota z drzewa. 

-Mieliśmy podobną sytuację, w której nie brałem osobiście 
udziału. Koledzy opowiadali, że trzeba było kota wyciągać ze stud-
ni. Zatem i takie interwencje podejmujemy. 

-Ilu kapłanów jest, podobnie jak ksiądz, czynnymi Straża-
kami?

-Jeśli chodzi o posługę kapelanów, jest kapelan wojewódzki, to 
jeśli chodzi o Straż Państwową. Natomiast myślę, że w każdej gmi-
nie  któryś z miejscowych księży pełni posługę kapelana OSP dla 
danej jednostki.   Czy któryś z nich działa czynnie jako druh? Nie 
wiem. Natomiast mogę tu wspomnieć o jednostce Straży Pożarnej z 
Niepokalanowa, której druhami są bracia Franciszkanie. Tamtejsza 
OSP  prężnie działa do dziś, choć obecnie nie wyjeżdża już na akcje, 
tak jak początkowo, w habitach.  

-Na akcjach gaśniczych, gdy trzeba szybko reagować, nie 
zawsze wszystko idzie po myśli człowieka. Wtedy, by sobie „ulżyć” 
zwykle padają niecenzuralne słowa. Jak na takie sytuacje wpływa 
obecność na akcji duchownego? Ludzie hamują słowa?

-Gdy jesteś na akcji, w pełnym bojowym umundurowaniu i heł-
mie na głowie, nie zawsze jesteś rozpoznany. Czasami bywało, że 
komuś w zdenerwowaniu zdarzało się przeklinać. Gdy zauważą, że 
wśród nich jest ksiądz, widać zdziwienie na twarzach. Ostatnio, na 
jednej z akcji, bardzo się „błyskało”, jeśli chodzi o słownictwo. W 
pewnej chwili ktoś zapytał: „a ten gość to kto to? Jak to kto - nasz 
proboszcz”- odpowiada inny. – „Proszę księdza, nie poznałem, bar-
dzo przepraszam, już nie będę,  idę do spowiedzi”! Całą tę nieco we-
sołą sytuację, okraszoną śmiechem, skomentował  ktoś inny, zwra-
cając się do kolegi: „to, że pójdziesz do spowiedzi to mało. Musisz 
się poprawić”. To była sytuacja, w której nie musiałem prowadzić 
żadnej ewangelizacji jako kapelan. Zrobili to za mnie inni, z czego 
tylko się cieszyć. 

-Ilu jest strażaków w jednostce w Gałkowie Dużym?
-Coś około 40 osób. Mamy kilka osob w wieku szkolnym, z 

uwagi na inicjatywę reaktywowania drużyn pożarniczych dla 
uczniów szkoły podstawowej. Na akcje wyjeżdżają natomiast osoby 
pełnoletnie, będące po odpowiednim przeszkoleniu. 
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Tulipany mocy
We wrześniu Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach przyłączy-

ła się do ogólnopolskiej charytatywnej akcji TULIPANY MOCY, 
której celem jest edukacja społeczeństwa na temat dystrofii mięśnio-
wej Duchenne’a oraz wsparcie finansowe terapii i rehabilitacji dzie-
ci z DMD.

Z tej okazji 30 października szkolni Wolontariusze przygotowa-
li kiermasz charytatywny, podczas którego sprzedawali słodkości i 
inne przekąski. Zebrane pieniążki (około 3000 zł) w najbliższych 
dniach zasilą konto fundacji PRO SALUTE – koordynatora akcji.

Symbolem dystrofii mię-
śniowej są czerwone balony, to-
też nie zabrakło ich tego dnia w 
naszej szkole.

Specjalnie dla tej akcji wy-
brano również czerwone tulipany, 
ponieważ jest to kwiat wyrażający 
pozytywne uczucia, symbolizują-
cy sympatię i ciepło emocjonalne. 
150 cebulek tych kwiatów zostało 
wsadzonych na terenie szkoły 
przez Wolontariuszy, by w ten 
sposób pokazać dzieciom, że nie 
są osamotnione w chorobie, że są 
ludzie o ogromnych sercach, któ-
rzy wierzą w nich i chcą im po-
móc w walce o zdrowie. 
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Zumba - gorące rytmy przez 
cały rok w Koluszkach 

Nie gasną pozytywne opinie po prezentacji Zumby w lokalnej 
telewizji TVP 3, która miała miejsce w Lisowicach. Dlatego posta-
nowiłem odwiedzić dziewczyny na zajęciach, aby dowiedzieć się 
czegoś więcej na ten temat i sprawdzić na czym tak naprawdę pole-
ga fenomen Zumby. Jednak zacznijmy od początku…

W Koluszkach przy ulicy Wschodniej 11C znajduje się klub fit-
ness Centrum Aktywnego Życia. Właścicielem klubu jest Pani Joanna 
Drzymała, która oferuje swoim klientom różnorodne formy aktywno-
ści fizycznej. Jedną z nich są zajęcia Zumby. Instruktorem zajęć jest 
Anna Kędzierska, która przygodę z tańcem rozpoczęła się w kolusz-

kowskiej Formacji Tańca Laty-
noamerykańskiego „Promena-
da”.

Pani Ania prowadzi zaję-
cia zarówno Zumby Gold, jak 
i Zumby Fitness. Jak udało mi 
się dowiedzieć od instruktorki 
Zumba Gold to forma tańca 
dedykowana osobom począt-
kującym oraz tym, które nie 
mogą bądź nie chcą wykony-
wać dynamicznych ruchów. 
Na tych zajęciach znajdziemy 

spokojniejsze i mniej skoczne utwory muzyki latynoamerykańskiej.
Natomiast Zumba Fitness to zajęcia bardzo energiczne podczas, 

których wykonuje się różne sekwencje ruchów w rytm szybszych 
brzmień muzyki. Oprócz rytmów latynoamerykańskich znajdziemy tu 
również utwory z rodzaju muzyki afrykańskiej czy pop, które możemy 
usłyszeć na co dzień w radiu. Zumba nie ma przedziałów wiekowych. 
Do naszej grupy należą dziewczyny w różnym wieku. Niektóre z nich 
są ze mną od początku istnienia Centrum Aktywnego Życia, a niektóre 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę taneczną. – wyjaśnia Ania.

To tak jak w tej piosence z Męskiego Grania „…Weszłam na 
jedną chwilę, zostałam kilka lat”– dodaje Marzenka, jedna z uczest-
niczek Zumby. 

Co dają zajęcia w rytmie zumby? – zapytałem dziewczyny.

Zumba kształtuje naszą sylwetkę, dba o kondycję i wprawia nas 
w świetne samopoczucie. Oprócz tańca i wspólnej pasji łączą nas 
bardzo cenne relacje. Doświadczamy radości i wzajemnych przyjaź-
ni, które są pomiędzy nami nie tylko na parkiecie, ale i poza nim. 
Nie tylko wspólnie spalamy kalorie i dbamy o naszą kondycje fi-
zyczną, ale także wyjeżdżamy na koncerty, maratony Zumby oraz 
weekendy integracyjne. Nie raz wspieramy się wzajemnie w róż-

nych sytuacjach życiowych – mówi Agnieszka, jedna z członkiń 
grupy – Każda z nas ma różne problemy życia codziennego. Przy-
chodzimy tu, aby odpocząć oraz rozładować stres i negatywne emo-
cje. Wszystkie dziewczyny zgodnie twierdzą, że to Instruktorka 
Ania przyciąga je na zajęcia. 

Jej energia, uśmiech, sposób bycia oraz pasja, którą je zaraża 
tworzą jedyny i niepowtarzalny klimat tych zajęć. Ania jest bardzo 
pozytywną i otwartą osobą, co sprawia, że każda uczestniczka czuje 
się swobodnie na zajęciach. Dowodem na popularność zajęć prowa-
dzonych przez Anię Kędzierską jest niejednokrotnie pękająca w 
szwach sala. 

Zajęcia Zumby z Anią odbywają się w każdy wtorek i czwartek w 
godzinach od 19 do 21 w Centrum Aktywnego Życia w Koluszkach. 
Ania wspomniała również, iż w Centrum odbywają się także inne bar-
dzo ciekawe zajęcia takie jak: Joga, step, zdrowy kręgosłup, tabata 
oraz specjalne treningi dedykowane poszczególnym partiom ciała. Z 
ww. treningów również korzystają dziewczyny tańczące Zumbę.

 Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do Centrum Aktyw-
nego Życia.

Zk 
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Koncert SDM w Koluszkach
W ramach corocznych obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijań-

skiej w ubiegłą sobotę  gościł w Koluszkach zespół „Stare Dobre Mał-
żeństwo”. Grupa, przy której muzyce dorastali nastolatkowie lat 80-
tych i młodsi, zgromadziła niemal po brzegi salę widowiskową Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach. Organizatorami koncertu byli: Burmistrz 
Koluszek oraz Miejski Ośrodek Kultury.               (fot. T. Krawczyk)
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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

Rodzice Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ko-
luszkach zwracają się z prośbą o przekazywanie różnych przedmiotów 
na kiermasz. Pieniądze pozyskane z kiermaszu przekazane zostaną na 
potrzeby uczniów SOSW w Koluszkach. Kontakt tel. 669 858 074

Patryk Najder mistrzem Polski  
w XXVII Ogólnopolskim Turnieju Tenisa 
Stołowego Sprawni Razem!!!

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                    
w Koluszkach: Patryk Najder, Kacper Najder i Patrycja Kobus w 
dniach 28-30.10.2022r. uczestniczyli  w XXVII Ogólnopolskim Tur-
nieju Tenisa Stołowego Sprawni Razem w Gdańsku. Opiekunem gru-
py sportowców jest Pan Krzysztof Gicel – nauczyciel wychowania fi-
zycznego. Reprezentacja województwa łódzkiego w punktacji ogólnej 
uległa jedynie gospodarzom mistrzostw -województwu pomorskiemu 
zajmując II miejsce (4 x miejsce I ,2 x miejsce II i 2 x miejsce IV). 

Patryk Najder w kategorii chłopców młodszych w grze pojedyn-
czej zajął miejsce I i IV w grze podwójnej , Kacper Najder był IV w 
tej samej kategorii w (gra singlowa) natomiast Patrycja Kobus po do-
brej grze nie awansowała do gry o punktowane miejsce. Sukces Patry-
ka jest najlepszym wynikiem uzyskanym przez naszego wychowanka 
na najwyższym poziomie rozgrywek w historii naszej Szkoły. 

Serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom, wielu kolejnych 
sukcesów przesyła Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Społeczność 
Uczniowska SOSW w Koluszkach.
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Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski

Kolejka 13.   5-6 listopada

Szczerbiec Wolbórz  - KKS Koluszki  3:2
LKS Różyca - Victoria Żytno   2:3

IKS Inowłódz - Polonia Gorzędów  0:2
Pilica Przedbórz - LZS Justynów  1:3
Start Lgota Wielka - Włókniarz Moszczenica  2:3  
Concordia Piotrków Trybunalski - Gerlach Drzewica  1:6  
Astoria Szczerców - Kasztelan Żarnów   0:1 
Andrespolia Wiśniowa Góra - Omega II Kleszczów  4:3

Tabela
1. Szczerbiec Wolbórz    13  37   35-11   
2. Gerlach Drzewica    13  30   36-10   
3. LZS Justynów     13  26   41-24  
4. Włókniarz Moszczenica  13  26   29-23  
5. Polonia Gorzędów    13  25   28-13     
6. Victoria Żytno     13  22   27-23 
7. Kasztelan Żarnów    13  22   20-18  
8. Pilica Przedbórz     13  19   29-20     
9. KKS Koluszki     13  17   21-25     
10. Concordia Piotrków T. 13  16   17-23 
11. Andrespolia Wiśniowa G. 13  16   24-22  
12. LKS Różyca      13  14   30-31   
13. Astoria Szczerców    13  12   12-28     
14. Omega II Kleszczów   13    9   22-28   
15. Start Lgota Wielka    13    8   12-35   
16. IKS Inowłódz     13    0   8-57

Najbliższe spotkania:

Gerlach Drzewica - LKS Różyca  12 listopada, 13:00
KKS Koluszki - Concordia Piotrków T.  12 listopada, 13:00

Mistrzostwo Województwa i Mistrzostwa 
Polski z udziałem dziewcząt SP 2

   
Uczennice SP nr 2 w Koluszkach po wygraniu zawodów gmin-

nych w Sztafetowych Biegach Przełajowych w kategorii Igrzyska 
Dzieci, brały udział w Półfinałach Wojewódzkich, które odbyły się 
w 17.10.2022 r. w Tomaszo-
wie Mazowieckim. Nasze za-
wodniczki pokonały zespoły z 
sześciu powiatów i tym sa-
mym wywalczyły sobie start 
w zawodach wojewódzkich.   
21.10.2022 r. drużyna dziew-
cząt naszej szkoły walczyła  w 
Sieradzu o mistrzostwo woje-
wództwa z 11 innymi druży-
nami szkolnymi w trudnych 
warunkach atmosferycznych. 
I tutaj też okazały się najlep-
sze, wygrywając w pięknym 
stylu z dużą przewagą na dy-
stansie 6x 800m. Jak przystało 
ma mistrzynie, otrzymały zło-
te medale , piękny puchar, dy-
plom oraz gratulacje. Do Koluszek wracały szczęśliwe z myślą o 
zbliżającym się Finale Krajowym, gdzie będą reprezentować Woje-
wództwo Łódzkie.

Dnia 26.10.2022 r. odbyły się Mistrzostwa Polski w Tomaszo-
wie Lubelskim. Nasze zawodniczki  już dzień wcześniej po 6-go-
dzinnej drodze zameldowały się na miejscu w celu rejestracji do za-
wodów. Na Finał Krajowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
przyjechały najlepsze drużyny z 16 województw z całej Polski , by 
walczyć o medale. Gospodarze  tych zawodów mieli prawo wysta-
wić 2 drużyny z województwa, więc w kategorii Igrzysk Dzieci 
dziewcząt startowało 17 drużyn. Po morderczym biegu, pełnym za-
angażowania ze strony naszych dziewcząt na mecie odnotowaliśmy 
13 miejsce. Jesteśmy dumni z możliwości udziału w Finale Krajo-
wym, bo każdy zespół , który się tam pojawił,  już był ,,Wielkim 
Wygranym”. Gratulujemy!

Pragniemy podziękować Radzie Rodziców przy SP nr 2 w Ko-
luszkach, która sfinansowała nasze wyjazdy na półfinał i finał woje-
wódzki. Szczególne podziękowania przekazujemy Gminie Koluszki 
za współfinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski  do Tomaszo-
wa Lubelskiego.

Skład drużyny: Milena Płocka, Anna Siemińska, Julia Błaut, 
Natalia Cieślik, Zuzanna Staniaszek, Maja Wolska, Maja Lipska.

Monika Wróblewska

Burmistrz Koluszek informuje 
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 

Listopada 65, w dniach od 08.11.2022 r. do dnia 29.11.2022 r., wy-
wieszony jest wykaz o przeznaczeniu działki gruntu, oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym 401/30 o pow. 316 m2, położonej w miejsco-
wości Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy w 
drodze bezprzetargowej.

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

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 44 725 67 54.
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Zapraszamy do Odeonu  
na film „Prorok”

Filmy o tematyce biblijnej lub religijnej nie są niczym nowym 
w kinematografii. Pierwsze obrazy powstawały jeszcze w latach 
międzywojennych, ale do najbardziej znanych i kasowych produkcji 
należą ekranizacje powieści Douglasa z lat 50-tych. W ostatnich la-
tach mogliśmy oglądać wiele filmów, opisujących takie wydarzenia 
jak Exodus Żydów pod wodzą Mojżesza z Niewoli Egipskiej, życie 
Chrystusa, np. „Pasja” czy pierwszych chrześcijan podczas prześla-
dowania za czasów Nerona- „Quo Vadis”. Kilka lat temu wyprodu-
kowano „Fatimę” o objawieniach w 1917 roku. Z czasem twórcy fil-
mowi zaczęli sięgać po tematy pośrednio związane ze społeczną czy 
polityczną działalnością Kościoła, czego przykładem może być 
„Szkarłat i Czerń” z Gregorym Peckiem w roli głównej, podejmują-
cy temat nieoficjalnej pomocy, jakiej wysoko postawiony urzędnik 
watykański udzielał Żydom i aliantom w okupowanym przez hitle-
rowców Rzymie w czasie II wojny światowej. Do klasyki tego ga-
tunku należy zaliczyć także liczne filmowe biografie Jana Pawła II. 

Film „Prorok” wchodzący właśnie na ekrany kin nie jest pierw-
szą  refleksją o życiu Stefana Wyszyńskiego. W roku 2000 swoją 
premierę miał „Prymas. Trzy lata z Tysiąca” z Andrzejem Sewery-
nem w roli tytułowej. „Prorok” nie będzie filmem religijnym w do-
słownym sensie tego określenia. Będzie to opowieść o prymasie Pol-
ski - polityku i zręcznym graczu w dramatycznych czasach 
totalitaryzmu komunistycznego. Wyprodukowano kinową szmirę czy 
przebój? Przekonamy się o tym, gdy pójdziemy do kina. Bez względu 
na osobiste sympatie czy antypatie wobec kardynała Wyszyńskiego, 
warto zobaczyć, z jaką sytuacją w Polsce musieli zmierzać się ludzie 
opowiadający się za wolnością słowa i wyznania 60 lat temu.  

Wielu poddaje totalnej krytyce dzisiejsze działania Kościoła w 
sprawach nie tylko moralnych lecz także społecznych. Inni - rów-
nież krytycznie - próbują jednak znaleźć wytłumaczenie takich czy 
innych zachowań biskupów i poszczególnych księży, mając na uwa-
dze skomplikowaną historię polskiego Kościoła w niezwykle dra-
matycznym okresie komunizmu. 

Czy film odpowie na te i inne pytania, związane chociażby z 
obecną sytuacją i nieufnością Kościoła w Polsce wobec przemian 
świata współczesnego - zobaczymy. 

Zapraszamy  do Kina Odeon 3D na film Michała Kondrata pt. 
„Prorok”  w dniach 12-13 listopada (sobota, niedziela) oraz 16-17 li-
stopada (środa, czwartek). Wszystkie seanse o godzinie 19.00. 

Zk

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik”  
ul. Gen. Andersa 7B m 1 ,  95-040 Koluszki

ogłasza konkurs na stanowisko 

PREZESA ZARZĄDU
Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać 
następujące warunki:
• Wykształcenie wyższe techniczne.
• Minimum 10 - letni staż pracy w tym 3 - letni na stanowisku ki-

erowniczym. 
• Praktyczna znajomość regulacji prawnych dotyczących zasad 

funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i znajomość 
zagadnień techniczno-eksploatacyjnych.

• Umiejętność kierowania zespołem, podejmowania decyzji  
i skutecznej realizacji zadań.

• Dobra znajomość obsługi komputera (w tym: Word, Excel).
• Posiadana pełna zdolność do czynności prawnych.

Szczególnym atutem będzie:
 • uprawnienia budowlane;
 • doświadczenie w prowadzeniu inwestycji;
 • posiadanie licencji zarządcy nieruchomości. 

Wymagane dokumenty:
CV z listem motywacyjnym i klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzonej przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach z 
siedzibą  przy ul. Gen. Andersa 7B, 95-040 Koluszki – lokal Nr 1 rekru-
tacji na stanowisko Prezesa Zarządu zgodnie z Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/(RODO).

Kserokopie – dyplomu/dyplomów ukończenia studiów, 
uprawnień zawodowych, odbytych kursów i szkoleń itd.;

Oświadczenie o niekaralności oraz o nie toczącym się wobec 
kandydata postępowaniu sądowym, karnym lub karno-skar-
bowym.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych kandydata do wykonywania pracy na stanowisku pracy Prez-
esa Zarządu. 

Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia  

28 listopada 2022 r. do godziny 15:00 pocztą, pocztą elektroniczną 
na adres smodlewnik@wp.pl lub osobiście w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach przy   ul. Andersa 7B m 1, 
95-040 Koluszki z dopiskiem na kopercie „Konkurs na Prezesa 
Zarządu SM „Odlewnik” w Koluszkach” - NIE OTWIERAĆ.

Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych konkursu oraz 
złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały roz-
patrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowad-
zone w uzgodnionych terminach w siedzibie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Odlewnik” przy ul. Gen. Andersa 7B m 1, 95-040 Kolusz-
ki.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik”  
w Koluszkach nie odsyła złożonych ofert.

Bezdomna kocia mama i jej 
pięcioro kociąt potrzebują 

natychmiastowych domów. 
Aktualnie przebywają w ciasnej 
piwnicy w bloku w Koluszkach. 
Kocięta mają około 3 miesiące. 

Pomimo troskliwej opieki  
starszej pani, nie mogą spędzić 

tam reszty życia. 

Kontakt: 721-341-687, 
667-574-599,   
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Zanim
Zanim zamknę oczy 

I zanurzę się w czeluściach 

Niespełnionych Marzeń

Zanim zacznę od nowa 
Przypominać swoje grzechy…

Twój Obraz na mojej ścianie 
Mój sen, błogi sen…

Niebo się chmurzy, zrywa się wiatr..

W żyłach moich zaczyna 
Krążyć gorąca krew

I wiem, że znów Cię pragnę

A moje ciało płonie
Bo tylko z Tobą 

Tak mi dobrze jest

Kiedy Twoje Ramiona, niczym 
Anielskie skrzydła

Obejmują mnie

Monika Michalak-Karwacka 

Zapraszamy na Zaduszki Jazzowe 
Listopad to tradycyjnie miesiąc pamięci, modlitwy za naszych 

bliskich zmarłych i zadumy nad przemijalnością ludzkiego życia. W 
Polsce już od wielu lat środowiska muzyczne i ośrodki religijne or-
ganizują wspólne czuwania w intencji znanych ludzi muzyki, kultu-
ry i sztuki. Jedna z takich inicjatyw odbędzie się w najbliższy wto-
rek, 15 listopada w Łodzi w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża. Po 
mszy św. o godzinie 18, odbędą się Zaduszki Jazzowe. 

W programie wystąpią: Schola Dominikańska, soliści i muzycy 
związani z łódzkimi ośrodkami muzycznymi. Głównym Gościem  
tegorocznych  Zaduszek Jazzowych w Łodzi będzie zespół Marcina 
Pospieszalskiego.  

Kościół Świętego Krzyża ojców dominikanów Łodzi, ulica Tu-
wima, róg Sienkiewicza. Początek koncertu o godzinie 19. W imie-
niu organizatorów zapraszamy. 

A może za rok (lub jeszcze w tym roku) zorganizować podobny 
koncert w Koluszkach? 

Zk

Wyróżniona twórczość koluszkowianki 
Miło nam donieść, że 

mieszkanka Gminy Koluszki, 
Monika Michalak-Karwacka 
została wyróżniona w konkur-
sie „Młodej Poezji” który od-
był się w Krakowie. W kon-
kursie mogły wziąć udział 
osoby, które tworzą poezję, ni-
gdy dotąd nie publikowaną w 
formie książkowej. Pani Mo-
nika pracuje na kolei, a swoje 
wiersze, od czasu do czasu pu-
blikowane na łamach naszej 
gazety, pisze od kilku lat. Gra-
tulujemy docenienia swojej 
twórczości!   Zk 

O Tobie

Dzień ściga się z nocą 
Gwiazdy swym blaskiem 
Rozświetlają drogę do Ciebie

Moje myśli krążą 
Wsparte o chłodne dłonie
Marzą o Tobie…

Moje oczy błądzą za niewidzialnym cieniem 
Jesteś sam?

Ja wciąż czekam 

Jakbyś za chwilę miał tu przyjść

Sekret Jacka 

Wczoraj padał deszcz
Było chłodno i zimno

Nie widziałam Cię…

Taki jesteś zaganiany, zapracowany
Ale czasem widać, że nie tylko pracą żyjesz…

Wtedy jesteś inny…

Bo ty,  to co w Tobie najcenniejsze, najładniejsze, 

Chowasz najgłębiej

Jesteś skryty…

Trzeba Cię dobrze znać, 
by zrozumieć 
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Pływacy z Różycy najlepsi 
w mistrzostwach Koluszek

Najlepsi pływacy z 5 szkół podstawowych gminy Koluszki wy-
startowało w Szkolnych Mistrzostwach w Pływaniu. Zawody były 
rozgrywane na dwóch dystansach i w dwóch kategoriach wieko-
wych dziewcząt i chłopców: I kategoria 2010 i młodsi dystans 25 m 
i II kategoria 2009-2008 dystans 50 m. 

Po profesjonalnej 
rozgrzewce, przepro-
wadzonej przez wy-
kwalifikowanych ra-
towników pływalni do 
startu na 25 m przystą-
piły najmłodsze dziew-
częta z rocznika 2010 i 
młodsze. Najszybciej 
ten dystans pokonała 
Urszula Bednarek ze 
Szkoły Podstawowej w 
Gałkowie Dużym, uzy-
skując świetny czas 
17,12 sek., drugie miej-
sce z czasem 23,85 sek. 
zajęła Julia Dyrała SP 1 

Koluszki, trzecie Maria Hajda SP Różyca (24,92 sek.). Wśród chłop-
ców na tym samym dystansie I miejsce zajął Mikołaj Dyrała SP 1 
Koluszki uzyskując czas 21,87 sek., II miejsce Szymon Pawłowski 
SP Gałków Duży (23,66), III miejsce Antoni Suwalski SP Różyca 
(23,70). 

Na dwukrotnie dłuższym dystansie (50 m) w dziewczętach 
kat.2009-2008, I miejsce z czasem 46,80 sek. zajęła Julia Filipak SP 
Różyca, II miejsce Paulina Krzywańska SP 2 Koluszki 60,00 sek., 

III miejsce Natalia Orszu-
lak SP Różyca 64,16 sek. 
Startujący wśród chłopców 
na dystansie 50 m Piotr 
Szubert Olszacki SP 2 Ko-
luszki nie miał sobie rów-
nych i ze świetnym czasem 
28,82 sek. zdobył pierwsze 
miejsce. Drugi na metę z 
czasem 48,33 dotarł Mate-

usz Tryt SP Różyca, trzeci był Maciej Wolski SP 2 Koluszki uzysku-
jąc czas 49,47 sek. 

W klasyfikacji drużynowej szkolnych mistrzostw gminy Ko-
luszki w pływaniu I miejsce zdobyła SP w Różycy uzyskując 91 
punktów, II miejsce SP 2 Koluszki 79 pkt., III miejsce 59 pkt., IV 
miejsce  SP Gałków Duży 45 pkt., V miejsce SP Długie 25 pkt. 
Wszyscy uczestnicy tradycyjnie otrzymali batony i napoje, pierw-
sza trójka w poszczegól-
nych kategoriach wieko-
wych dziewcząt i 
chłopców medale, druży-
nowo dyplomy. Puchary 
za I-III miejsca wręczali: 
burmistrz Koluszek Wal-
demar Chałat, przedstawi-
ciel gminnego organizato-
ra imprez sportowych 
Joanna Jeżyna, w-ce prze-
wodniczący LKS Kolusz-
ki Piotr Mróz i sędzia 
główny Antoni Tomczyk. 

Organizatorzy ser-
decznie gratulują 
wszystkim zawodnikom 
osiągniętych miejsc i 
wspaniałej, sportowej rywalizacji. Dziękujemy nauczycielom i 
opiekunom szkół za udział w zawodach, podziękowania dla pra-
cowników Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach  za pomoc 
podczas zawodów.
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Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

 � Sekretarkę komunikatywny angielski
 � Operatora wózka widłowego: ks. sanitarno-epidemiolo-

giczna, praca zmianowa,
 � Magazyniera działu przyjęcia towaru ks. sanitarno-epidemio-

logiczna, uprawnienia na wózek widłowy, praca zmianowa
 � Pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemio-

logiczna; praca 06.00 – 14.00

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie grupowe, 
prywatną opiekę medyczną. 

CV prosimy przesyłać na adres: administracja@starmeat.pl  
lub składać osobiście w siedzibie firmy:  

Koluszki, ul. Zielona 18, tel. 577 669 730

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części 
obrębu Żakowice oraz fragmentu obrębu Przanowice  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt wyłożony będzie w dniach od 18 listopada 2022 r. do  
8 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  
95-040 Koluszki, ul. 11 listopada 65, w godzinach pracy Urzędu. 

Jednocześnie zawiadamiam, iż uchwałą Nr LII/104/2022 Rady 
Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 października 2022 r. wyłączono z 
granic obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego zachodniej części obrębu Żakowice oraz 
fragmentu obrębu Przanowice tereny działek nr ewid. 37/1 i 37/2, 
obręb Żakowice.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 li-
stopada 65, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt planu wraz 
z prognozą oddziaływana na środowisko udostępniony zostanie na 
stronie internetowej www.koluszki.samorzady.pl/. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wto-
rek) w Sali Konferencyjno-Widowiskowej Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 o godzinie 15.00.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środo-
wisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej 
w okresie od 18 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. Uwagi złożo-
ne po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez roz-
patrzenia. W formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Kolusz-
kach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki. W formie elektronicznej 
na adres email: um@koluszki.pl Uwagi powinny zawierać imię i na-
zwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby składające-
go, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Ko-
luszek. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmio-
tem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Koluszkach.  

Burmistrz Koluszek

Komunikat
w sprawie inkasa IV raty podatku za 2022 r. 

w sołectwie Gałków Mały Wschód
 
Szanowni Państwo, Podatnicy podatków lokalnych!
Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, 

rolnego, leśnego lub płacących w formie łącznego zobowiązania 
przez osoby fizyczne, że w sołectwie Gałków Mały Wschód inkaso 
podatków z tytułu IV raty 2022 r. będzie miało miejsce w dniu 15 li-
stopada (wtorek) w godz. 8.00 – 13.00 w Szkole Podstawowej w 
Gałkowie Dużym przez pracownika Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach.

Informuję również, iż wpłaty można dokonać w kasie Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach lub bez prowizji i dodatkowych opłat 
bankowych w placówce PKO Bank Polski przy ul. 11 Listopada 41 
w Koluszkach (przy cmentarzu). Co ważne, w celu ułatwienia i 
usprawnienia transakcji, nie trzeba wypełniać dowodu wpłaty. Płat-
ności można dokonywać także przelewem elektronicznym ze swoje-
go osobistego konta. Obecnie w gminie funkcjonują dwa rachunki 
do realizacji płatności: 

- konto do uiszczania wpłat za podatki (nieruchomości, rolny, le-
śny, transportowy) i pozostałych opłat (m.in. adiacencka, skar-
bowa): 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841,

- konto do uiszczania wpłat za odpady komunalne: 35 1020 3352 
0000 1302 0258 7947.
 
Wszelkie informacje w sprawie inkasa można uzyskać pod nr 

tel.: 44 725-67-28
Skarbnik Gminy

mgr Bogusława Kubicz

Zostań radnym Młodzieżowego  
Sejmiku Województwa Łódzkiego

Masz pomysły, które mogą być realizowane przez samorząd 
województwa? Lubisz działać społecznie na rzecz swojego regionu? 
Chcesz popularyzować idee samorządności wśród młodzieży? 
Mamy dla Ciebie propozycję – weź udział w konkursie na członków 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

 Ideą Sejmiku Młodzieżowego jest zaangażowanie obywatel-
skie młodych mieszkańców regionu w życie społeczne i publiczne 
województwa. W ten sposób radni „dorosłego” sejmiku zapraszają 
do dialogu na temat przyszłości Łódzkiego młodsze pokolenie. Li-
czą na ciekawe inicjatywy i świeże spojrzenie zwłaszcza na inwesty-
cje oraz wydarzenia skierowane do młodych odbiorców.

Młodzi radni wybrani zostaną w drodze konkursu. Mogą w nim 
wziąć osoby, które  mają od 14 do 21 lat, mieszkają oraz uczą się lub 
studiują na terenie Łódzkiego (w publicznej lub niepublicznej, szko-
le podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej, technicznej albo 
uczelni wyższej). 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pisemnej pracy na 
temat  „(Pod)różne Łódzkie – moim zdaniem najciekawsze w Woje-
wództwie jest…”. Na zgłoszenia prac czekamy do 30 listopada 2022 r. 
(środa) do godz. 15.30.

W skład Młodzieżowego Sejmiku wejdzie od 17 do 33 człon-
ków wybranych na 2-letnią kadencję. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Pranie dywanów, kanap, foteli 
krzeseł, 512-450-390
Mała szwalnia przeszyje,  
605-994-450
Usługi brukarskie i ogrodzeniowe, 
tel.: 792-656-155
Ścinka drzew trudnych, inne prace 
ogrodowe, 518-075-905
Docieplenia, tel.: 500-037-929
Malowanie elewacji,  
tel.: 796-241-330
Docieplenia, tynki cementowo-wa-
pienne zewnętrzne, tel.: 792-022-640
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90
Usługi transportowe (przeprowadz-
ki) 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
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

PRACA
Zatrudnię do produkcji palet,  
tel.: 785-998-740
Firma drogowa zatrudni kierowców 
kat. C, C+E, siedziba firmy  
w Koluszkach tel.: 509-999-944
Firma drogowa zatrudni operatorów 
maszyn oraz pracowników fizycz-
nych, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel.: 509-999-944
Zatrudnię osoby do sprzątania  
i obsługi maszyn myjących  
w zakładzie produkcyjnym  
na terenie Koluszek. Orzeczenie  
o niepełnosprawności mile widziane,  
tel.: 536-019-327

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie 25 m2,  
ul. Ludowa Koluszki, 604-087-031
Sprzedam dom, Koluszki  
ul. Witosa, 668-831-601

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia lokal w pasażu 
handlowym w Koluszkach przy  
ul. Brzezińskiej 11/15,  
tel.: 600-802-959
Do wynajęcia  M4 w bloku 62 m2, 
tel.: 605-377-595
Mieszkanie do wynajęcia w Kolusz-
kach, ul. Sikorskiego (3 pokoje), 
tel.: 604-266-581
Lokal użytkowy do wynajęcia 
Galeria Arkadian Koluszki  
ul. Reja 3, 604 796 539

SPRZEDAM
Sprzedam piec do c. ogrzewania – 
węglowy, 513-342-357
Sprzedam nowy wózek inwalidzki 
firmy „WEIMEIREN D200”,  
tel.: 663-694-851
Sprzedam drewno opałowe  
i kominkowe, 792-656-155
Sprzedam pawilon handlowy  
184 m2 w centrum, 501-614-994
Sprzedam nową kabinę prysznico-
wą HUPPE ENA 2.0 z półokrągłym 
brodzikiem 80x80, 508-899-485
Sprzedam używaną lodówkę 
BEKO, 508-899-485
Sprzedam drzwi „70” prawe, 
508-899-485
Sprzedam drewno do rozpalania 
(rozpałka), tel.: 789-351-044
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
Korepetycje z chemii, poziom 
podstawowy oraz rozszerzony, 
721-120-896

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Firma transportowa zatrudni 
mechanika samochodowego lub 
pomocnika mechanika – możliwość 
przyuczenia. Mile widziane prawo 
jazdy kategorii B, 507-199-570
Zatrudnię szwaczki, stała praca, 
rejestracja, 600-293-257, 600-915-806
Szwalnia zatrudni szwaczki, 
609-111-153Zatrudnię księgową na 
pełne księgi – firma prywatna, tel.: 
501-088-466

Zatrudnię kierowcę C+E+ADR, 
tel.: 603-692-065

Zatrudnię kierowcę C+E kraj, tel. 
607-834-875

Zatrudnię pracownika fizycznego, 
wysokie zarobki, 725-164-184 

Zatrudnię fryzjerkę, 519-661-838

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

14 listopada (poniedziałek) 

obchody światowego dnia cukrzycy.  
 

Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Koluszkach 

zaprasza członków PSD na upamiętnienie tego dnia  

do swojej siedziby przy ul. Brzezińska 32  

w dniu 17 listopada (czwartek) godzina 14.00

Serwis okien i drzwi, 532-553-111
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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
 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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Miejsce  
na Twoją 
reklamę

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

REMONTY
Oferuję kompleksowe usługi 

remontowe wnętrz  
i na zewnątrz. Szeroki zakres, 

konkurencyjne ceny.  
Zapraszam. tel.: 697-144-698
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Piątek  
11.11

Kino nieczynne

Sobota  
12.11

15:00 NEL i tajemnica Kurokota
17:00 LISTY DO M. 5
19:00 PROROK

Niedziela  
13.11

15:00 NEL i tajemnica Kurokota
17:00 LISTY DO M. 5
19:00 PROROK

Środa  
16.11

17:00 LISTY DO M. 5
19:00 PROROK

Czwartek  
17.11

17:00 LISTY DO M. 5
19:00 PROROK

NEL i tajemnica Kurokota 
Francja / Animowany / Przygodowy / 2022 / 89 min.

Premiera 2D Dubbing / familijny / od 6 lat

Nel i trzy łasice o 
imionach Drapcio, 
Pyśka i Łasuch to naj-
większe rozrabiaki w 
Mgiełkogrodzie, które 
mają wyjątkowy talent 
do znajdowania się w 
złym miejscu o nie-
właściwym czasie. 
Pod nieuwagę straży 
dworskiej, ekipa trafia 
na przyjęcie, w czasie 
którego Nel przebiera 
się za księżniczkę. 

Poznając tajemni-
cze kąty zamku niepo-
żądani goście przypad-
kiem podglądają 
bezwzględnego dzie-

dzica Tristana, gdy ten za pomocą magicznego eliksiru zamienia 
przyszłego króla w… kurokota – pół kurczaka, pół kota. Od tej 
chwili losy Mgiełkogrodu zależą od Nel i jej gangu, z którym musi 
ocalić księcia Rolanda i powstrzymać przebiegłego Tristana. Pod-
czas pełnej przygód misji, która będzie wymagała odwagi, sprytu i 
grupy najlepszych przyjaciół, Nel odkryje, że szlachetność w ser-
cu nosi każdy z nas!

LISTY DO M. 5
Polska / Komedia romantyczna / 2022 

Premiera 2D Polska

Melowi jak zwy-
kle nic nie wychodzi. 
Zbieg okoliczności 
sprawia, że staje się 
bohaterem mimo 
woli, a jego nie za-
wsze kryształowy 
charakter znowu zo-
staje wystawiony na 
próbę. Wojciech, któ-
ry nie czuje wszech-
obecnej radosnej at-
mosfery, spotyka na 
swojej drodze kogoś, 
kto zmienia jego 
świąteczne plany. Z 
kolei Karina i Szcze-
pan uwikłają się w 
walkę o spadek, który 
może poróżnić nawet 

najbliższych. Przekonają się czy z rodziną rzeczywiście dobrze wy-
chodzi się tylko na zdjęciach. To oczywiście nie wszystko! W tej 
części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie.

Reżyseria: Łukasz Jaworski. Obsada: Tomasz Karolak, Agniesz-
ka Dygant, Piotr Adamczyk.

PROROK
Polska / Biograficzny / Historyczny / Religijny / 2022 / 

Premiera 2D Polska

„Prorok” to superpro-
dukcja o Prymasie Wyszyń-
skim, realizowana z rozma-
chem w Polsce i we 
Włoszech. To także debiut 
fabularny Michała Kondra-
ta, którego dotychczasowe 
filmy zdobyły uznanie wi-
dzów na całym świecie.  
Prorok opowiada historię 
Prymasa Tysiąclecia, przy-
wódcy duchowego i wizjo-
nera, który pertraktuje z 
władzami komunistyczny-
mi, by wynegocjować wię-
cej praw dla Kościoła i 
uciemiężonego narodu. Po-

zorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność reli-
gijną i godność człowieka. Rząd wszelkimi metodami próbuje znisz-
czyć Prymasa wraz z jego wiernymi, dążąc do całkowitej ateizacji 
kraju. W tym celu rozpoczyna akcję o kryptonimie „Prorok” zrzesza-
jącą setki agentów, którzy będą śledzić każdy krok Prymasa. Nieza-
chwiana wiara i konsekwentna postawa duchownego-społecznika- 
stratega, a także propagowanie przez niego miłości, wolności i 
godności jednostki stają się prologiem do upadku komunizmu. Film 
ukaże szerszej publiczności nieznane wątki z życia Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego na tle ważnych dla Polski i Polaków wydarzeń histo-
rycznych, takich jak obchody milenijne czy wydarzenia z Trójmiasta 
z grudnia 1970 roku. Pokaże nieugiętego przywódcę, który nie boi się 
rozmawiać z dążącymi do zniszczenia Kościoła komunistami, a jed-
nocześnie człowieka wiary, który widzi dalej niż jego przeciwnicy. 
Słowa Prymasa „Zło pokonamy tylko dobrem i prawdą” mogą stać się 
kamieniem węgielnym w budowaniu nowego ładu i porządku moral-
nego.



Pasowanie „pierwszaków” 
w Różycy 

Ślubowanie klas pierwszych to jeden z ważniejszych dni w ży-
ciu każdej szkoły. Tego dnia pierwszoklasiści oficjalnie stają się 
uczniami. To bardzo ważny dzień nie tylko dla nich, ale także dla ich 
nauczycieli i rodziców. W piątek 21 października w poczet uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy zostało włączo-
nych 37 uczniów. Pierwszoklasiści przygotowywali się do tej uro-
czystości od początku roku szkolnego pod okiem wychowawczyń - 

p. Zdzisławy Kupisz i p. Ewy Agier. Po zakończonej części 
artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie 
reprezentować swoją szkołę, swoim zachowaniem i nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dy-
rektor Aneta Mrówka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. 
Na koniec głos zabrali zaproszeni goście. Pani Krystyna Lewandow-

ska złożyła uczniom piękne życzenia oraz wręczyła bilety do Kina 
Odeon. Pani Małgorzata Kawczyńska - Paprocka, dyrektor Przed-
szkola w Różycy, nie kryjąc łez wzruszenia, życzyła uczniom by na 
ich edukacyjnej drodze nigdy nie zabrakło uśmiechu i radości.  

Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym 
gronie i zorganizowali słodki poczęstunek dla uczniów i zaproszo-
nych gości.  

Z pewnością ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamię-
ci. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu ży-
czymy wielu sukcesów w szkole. Uczcie się pilnie, zdobywajcie 
wiedzę i rozwijajcie swoje pasje. Dziękujemy tym wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego, że to wydarzenie było wyjątkowe.


