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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

2.12  
ul. Sikorskiego 6A

3.12  
ul. 3 Maja 8

4.12  
ul. Brzezińska 54

5.12  
ul. Przejazd 6

6.12  
ul. 11 Listopada 33

7.12  
ul. Żwirki 2

8.12  
ul. Głowackiego 20

9.12  
ul. Korczaka 5
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Otwarcie wiaduktu
Opóźnienia przy budowie wiaduktu liczą się w dniach, a nie w mie-

siącach, dlatego też wykonawca wciąż podtrzymuje grudniowy termin 
oddania do użytku nowej przeprawy nad torami w Koluszkach. Naj-
prawdopodobniej będzie to połowa grudnia, jeszcze przed świętami. 

Władze miasta jak i województwa proszą o cierpliwe oczekiwa-
nie. W tym przypadku nie chodzi bowiem o czas, ale solidność wy-
konania inwestycji, która ma służyć przez lata. Budowa postępuje z 
dnia na dzień. Po zachodniej stronie położona jest już pierwsza war-
stwa asfaltu. Dokładnie widać wyprofilowany zjazd z wiaduktu w 

ul. Przejazd, którego zadaniem będzie spowolnienie ruchu przy do-
jeździe do przejścia dla pieszych. Powstają też m.in. schody, który-
mi będzie można wejść na wiadukt. W oczy rzuca się także estetycz-
ny, grafitowy kolor latarni. 

(pw)     

Szykują się do budowy parkingu  
na zaśmieconej działce

Choć w przyszłorocznym budżecie gminy znalazły się pienią-
dze na budowę parkingu przy cmentarzu od strony Osiedla Andersa, 
gmina wciąż nie posiada decyzji umożliwiającej przejęcie stosow-
nego terenu. Przypomnijmy, że chodzi tu o nieużytkowaną, drama-

tycznie zaśmieconą działkę przy ul. 11 Listopada. Działka ze wzglę-
du na znaczną liczbę spadkobierców, nie posiadała uregulowanego 
stanu prawnego. Termin wydania decyzji przewidziany jest na 15 
grudnia. Dodajmy, że przez działkę pociągnięta ma zostać także 
nowa droga. Dzięki temu mieszkańcy bloków zyskaliby dodatkowy 
wyjazd z osiedla.    

(pw)

Nie dla Dmowskiego?
W najbliższej przyszłości między ul. Partyzantów a ul. Rataja w 

Koluszkach powstanie nowa ulica. A jeśli ulica, to trzeba ją nazwać. 
Ponieważ ulica znajduje się w sąsiedztwie „politycznym”, w towa-
rzystwie ulic Witosa i Rataja, z Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
wyszedł pomysł, by dołączyć do nich innego wielkiego polityka Ro-
mana Dmowskiego. I tu pojawił się problem. 

Podczas Komisji Rady Miejskiej opiniującej uchwałę, powstał 
spór. Przynajmniej dwóch radnych zanegowało wybór Dmowskie-
go. Co ciekawe, z dwóch zupełnie innych powodów. 

Uhonorowanie imieniem Romana Dmowskiego, wielce zasłu-
żonego na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości polityka, 
niepozornej, 100-metrowej uliczki, dla radnego Michała Sudow-
skiego okazało się niegodne. Radny widział raczej zarezerwowanie 
tego nazwiska dla istotniejszej ulicy, a najlepiej dla ronda, które w 
przyszłości może powstać u zbiegu ul. Partyzantów, Wojska Pol-
skiego i Św. Stanisława Kostki. Z kolei dla radnej Marii Markow-
skiej-Kurc, Dmowski to osoba o poglądach o zbytnim odchyleniu 
nacjonalistycznym, a zatem koliduje z wyróżnieniem. 

Powyżsi radni jako kandydata zastępczego chcieli przeforsować 
Ignacego Daszyńskiego, premiera Tymczasowego Rządu Ludowego 
Republiki Polskiej w czasach odzyskiwania przez Polskę niepodle-
głości. Kandydatura Daszyńskiego została jednak odrzucona, a 
większością głosów (10 za, 2 przeciw, 8 wstrzymało się od głosu) 
przeszła osoba Romana Dmowskiego, i to właśnie on po zaciętym 
boju ostatecznie zostanie patronem kolejnej ulicy na terenie naszego 
miasta. I tak właśnie powstaje historia.                                       (pw)

Wraca sprawa ronda
Nasz samorząd chce wrócić do tematu budowy ronda u zbiegu 

ul. Partyzantów, Wojska Polskiego i Św. Stanisława Kostki w Ko-
luszkach. Podczas minionej sesji Rady Miejskiej, radni przegłoso-
wali uchwałę przekazującą Samorządowi Województwa Łódzkiego 
80 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej, z wykorzysta-
niem wcześniejszych koncepcji. Ponieważ jest to droga wojewódz-
ka, zarówno decyzja o budowie jak i jej finansowanie, będzie zależ-
ne od decyzji i działań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 
Dodajmy, że z tworzeniem ronda powiązana jest także budowa dro-
gi osiedlowej, łączącej ul. Partyzantów z ul. Sikorskiego. Droga 
przebiegałaby wzdłuż nowych bloków, które powstają w polach. 
Trzy wielorodzinne budynki wchodzą w skład nowego osiedla, któ-
re nazwane zostało „Lawendowym”.                                         (pw)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 2.12.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul. Mickiewicza, 

Słowackiego Juliusza, Generała Hallera, Śląska, Świerkowa, Ża-
kowice ul. Słowackiego, Szmaragdowa

 � 5.12.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Przanowice od 45 do 57;  
od 87 do 96; od 100 do 104; 215; 109; 164; 169 ul. Zagajnikowa, 
Różyca ul. Kolejowa, Zagajnikowa, Pałacowa, Słoneczna, Spo-
kojna, Sportowa, Towarowa, Makowa, Północna, Zawiła, Krańco-
wa, Główna, Piotrkowska, Przylesie, Piaskowa, Familijna, Połu-
dniowa, Wąska, Żakowice ul. Dębowa, Graniczna, Krzywa, 
Wczasowa, Zagajnikowa, Wczasowa, Kaletnik ul. Główna, Piotr-
kowska, Brzozowa, Klonowa, Letniskowa, Lipowa, Nowa, Ogro-
dowa, Partyzantów, Wczasowa, Jodłowa, Kościelna, Leśna, So-
snowa, Cmentarna, Świerkowa, Dębowa, Kolejowa, Smugowa 

Okiem Kobiety zaprasza
W czwartek 8 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie w kobie-

cym gronie. Tym razem wraz z fotografką Karoliną Stella odkrywać 
będziemy sekrety kobiecej cielesności. O tym jak zaakceptować i 
pokochać własne ciało w czasach gdy w mediach przedstawiany jest 
obraz kobiety idealnej?  Jak  zbudować relacje z samą sobą aby była 
ona spójna z naszymi wartościami? Odpowiedzi na te jak i wiele in-
nych pytań poznamy już w najbliższy czwartek. Tradycyjnie, pod-
czas spotkania odbędzie się  losowanie prezentu niespodzianki.

Kameralny i aromatyczny klimat do rozmowy zapewni wnętrze 
lokalu Kawy Malowane. 

Drogie Dziewczyny, Kobiety, Panie widzimy się w czwartek 8 
grudnia o godz. 18.00 w lokalu Kawy Malowane przy ul. Reja 3. Do 
zobaczenia. 

Rekolekcje adwentowe
Już 8 grudnia rozpoczynają się rekolekcje adwentowe w parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. Poprowadzi je ks. 
Marek Więch (pallotyn) z Kielc. Rekolekcje rozpoczną się w czwar-
tek (uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP) o godz. 18.00 sumą 
odpustową z nauką, podczas której dzieciom pierwszokomunijnym 
zostaną poświęcone medaliki.  

9 grudnia (piątek): 6.45 - roraty z nauką rekolekcyjną, 9.00 - 
Msza św. z nauką rekolekcyjną, 18.00 - Msza św. z nauką rekolek-
cyjną z udziałem kandydatów do bierzmowania z rodzicami

10 grudnia (sobota): 6.45 roraty z nauką rekolekcyjną, 9.00 - 
Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem grup działających przy 
parafii, 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną. 

11 grudnia (niedziela): 7.30 - roraty z nauką rekolekcyjną, 9.00 - 
Msza św. z nauką rekolekcyjną, 10.30 - Msza św. (suma), 12.00 - Msza 
św, z nauką rekolekcyjną dla dzieci i rodziców, 16.00 - Msza św. z na-
uką rekolekcyjną dla dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami (po 
Mszy św. konferencja), godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną.

Spowiedź: piątek – sobota od godz. 17.00 i podczas każdej 
Mszy św.  

Parafia Świętej Trójcy Gałków Duży
Rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 15-17 grudnia. Po-

prowadzi je ks. Stanisław Kotowski.  

Parafia Św. Jana Chrzciciela w Świnach
Rekolekcje rozpoczną się od przyszłego piątku, poprowadzi je 

ks. Stanisław Kotowski.  

Gmina dopięła umowę na dystrybucję 
dotowanego węgla 

18 listopada Gmina Koluszki podpisała z Polską Grupa Górni-
czą umowę na dostawę państwowego węgla. Zamówienie już zosta-
ło przekazane. Obecnie czekamy na dostawę surowca z trzech krajo-
wych kopalni: KWK Piast – Ziemowit, KWK Staszic, KWK ROW 
Ruch Jankowice. Węgiel ma dotrzeć pociągiem do Pabianic. Z Pa-
bianic zostanie odebrany przez naszą gminę. 

Surowiec 
będzie sprzeda-
wany w cenie 
1950 zł za tonę. 
Koszt transpor-
tu z wybranego 
składu będzie 
leżał po stronie 
mieszkańca. 
Faktury samo-
rząd zacznie 
wystawiać po 
dotarciu węgla 

do naszej gminy. Termin dostawy nie jest jeszcze znany. Wszystko 
zależy od władz centralnych. Gmina spodziewa się go jednak w każ-
dej chwili. Do Urzędu Miejskiego w Koluszkach ogółem wpłynęło 
pond 1000 wniosków o preferencyjny zakup węgla.                                     

(pw)

Z Koluszek do Opoczna
Od 11 grudnia br. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zacznie obsługę 

nowych kierunków – Opoczna i Skarżyska-Kamiennej. Dzięki uru-
chomieniu połączeń mieszkańcy powiatu opoczyńskiego zyskają 
szybkie, komfortowe i tanie połączenia ze stolicą regionu. Czas prze-
jazdu między Łodzią a Opocznem szacowany jest na 78 minut. Bez-
pośrednią relację Łódź – Opoczno – Łódź obsługiwać będzie 12 po-
ciągów, natomiast kolejnych 5 składów pojedzie na odcinku Koluszki 
– Opoczno oraz Tomaszów Maz. – Opoczno – Tomaszów Maz. 

Uruchomienie połączeń było możliwe dzięki zakupowi pocią-
gów o napędzie elektryczno – spalinowym (tzw. hybryd), które 
mogą obsługiwać niezelektryfikowane odcinki kolejowych tras. 
Obecnie 3 takie składy kursują po województwie łódzkim, głównie 
na odcinku linii kolejowej z Tomaszowa Maz. – do Spały. Kolejne 2 
jednostki trafią do eksploatacji już w grudniu br. 
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O krok od pozyskania środków  
na budowę nowych dróg w Borowej

Wszystko wskazuje na to, że gmina pozyska 5 mln zł na budo-
wę kolejnych dróg w Borowej. Choć umowa nie została jeszcze za-
warta, właśnie ukazała się lista rankingowa z inwestycjami zgłoszo-
nymi do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Dotacje rozdzielone zostały między 32 gminy w woj. 
łódzkim. Wśród nich znalazła się Gmina Koluszki, która stara się o 
największe dofinansowanie.   

Pozyskane środki pozwolą na utwardzenie ul. Ogrodowej oraz 
ulic odchodzących, co w praktyce przełoży się na stworzenie osiedla 
domów jednorodzinnych w Borowej. 

Zadanie ma zostać zrealizowane w latach 2023-2024. Jego cał-
kowity koszt to 7 mln zł.   

(pw)

Znamy kształt projektu budżetu  
Gminy Koluszki na rok 2023 

To będzie nietypowy budżet. Z jednej strony jako samorząd 
zderzamy się z cięciami dochodów z budżetu państwa, z drugiej 
strony „łatamy” z powodzeniem ubytki w gminnej kasie własnymi 
oszczędnościami i nadwyżkami z lat ubiegłych. 

Dochody
Analizując gminne dochody widać wyraźnie, że obecny rząd 

stara się mocno centralizować gospodarkę. Zmiany podatkowe prze-
widziane w Polskim Ładzie oraz likwidacja odpisu składki zdrowot-
nej od podatku, spowodowały, że do gmin będzie wpływać mniej 
środków z podatku PIT, który odprowadzają mieszkańcy danego te-
renu. A jest to jak dotąd, podstawowe źródło dochodu dla samorzą-
dów. Co prawda jako gmina, mamy możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych z budżetu państwa na inwestycje, ale nie mogą one 
być przeznaczane dokładnie na to, co chcemy, ale raczej na te inwe-
stycje, które zgodzi się dotować państwo poprzez konkretne progra-
my inwestycyjne. 

Na bazie powyższych wytycznych łączne dochody dla naszej 
gminy w 2023 r. oszacowano na kwotę 165 mln zł, z czego bieżące 
dochody na 99 mln zł (w 2022 r. planowano je na 106 mln zł), a do-
chody majątkowe, czyli wpływy związane ze sprzedażą gruntów, 
budynków i dotacjami na inwestycje, na kwotę aż 65 mln zł. 

Wydatki
Planuje się, że w przyszłym roku wydatki osiągną wysokość 

173 mln zł, w tym wydatki bieżące do obsługi gminy 98 mln zł, a 
wydatki majątkowe (inwestycyjne), aż 75 mln zł. Oznacza to, że w 
2023 r. nakłady na inwestycje będą największe w historii gminy. 
Związane jest to z olbrzymimi dotacjami z UE, budżetu państwa i 
funduszu ochrony środowiska, jakie pozyskał nasz samorząd. 

Deficyt i spłaty 
Oszacowany na 8,2 mln zł deficyt budżetowy, sfinansowany ma 

zostać z lokaty i oszczędności tj. nadwyżki z lat ubiegłych. Poza 
wpływami z lokaty, do budżetu wpływają zaległe dotacje, jak cho-
ciażby środki z rozliczenia rozbudowy SP nr 2 i I LO czy z tytułu bu-
dowy wodociągu we wsi Borowa. Jednocześnie budżet zakłada, że 
w 2023 r. spłacony zostanie kredyt w wysokości 2,4 mln zł, a także 
900 tys. zł pożyczek. Nasz samorząd wykupi także gminne obligacje 
o wartości 2,3 mln zł. 

Najważniejsze inwestycje
Poza kontynuowaniem dotychczasowych prac, w przyszłym 

roku rozpoczęte mają zostać trzy inwestycje z bardzo wysokim dofi-
nansowaniem ze środków z rządowego Programu Inwestycji Strate-
gicznych: rozbudowa koluszkowskiej strefy ekonomicznej, budowa 
kanalizacji sanitarnej w Żakowicach i Gałkowie Dużym, oraz prze-
budowa drogi Wierzchy-Świny. Na 2023 r. przewidziano także bu-
dowę nowej siedziby dla klubu LKS Różyca, budowę muzeum, od-
wiert geotermalny oraz rozpoczęcie budowy siedziby klubu LKS 
Gałkówek. Kontynuowane będą także dotychczasowe projekty dro-
gowe, jak przebudowa dróg wokół wtorkowego rynku, oraz nowe 
projekty, a wśród m.in. przebudowa drogi powiatowej Różyca-Gał-
ków Duży, rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koluszkach, dróg w Boro-
wej oraz ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejowych. W przy-
szłym roku na inwestycje związane z drogami łącznie przeznaczymy 
ok. 50 mln zł. 

Plany inwestycyjne przewidują również zakończenie projekto-
wania budynku przedszkola w Gałkowie Dużym oraz stadionu przy 
ul. Zagajnikowej w Koluszkach. Dodajmy, że przy niektórych inwe-
stycjach zakładana jest współpraca z powiatem i województwem, w 
tym odświeżenie tematu i uaktualnienie dokumentacji w temacie bu-
dowy ronda u zbiegu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego w Ko-
luszkach.    

Projekt budżetu został już złożony do Rady Miejskiej w Kolusz-
kach. Budżet ma zostać przyjęty do końca grudnia.  

(pw)   

Szykuje się radykalna przebudowa  
zaplecza sportowego 

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku może ruszyć bu-
dowa na wszystkich trzech obiektach sportowych na terenie naszej 
gminy. Przetarg na budowę budynku w Różycy, z funkcją świetlicy 
wiejskiej, budynku klubowego dla LKS Różyca oraz strzelnicy, jest 
już ogłoszony. Budowa ma rozpocząć się na początku roku. 

W przypadku LKS Gałkówek, gmina otrzymuje już niezbędne 
pozwolenia na budowę nowej siedziby klubu i przygotowuje się roz-
poczęcia prac. Zaawansowane prace projektowe toczą się także wo-
kół przebudowy kompleksu sportowego przy ul. Zagajnikowej w 
Koluszkach. Gotowa jest już koncepcja zagospodarowania terenu i 
toczą się konsultacje z użytkownikami obiektów. Obecnie zorgani-
zowana została już czwarta runda uzgodnień. Całość dokumentacji 
ma być gotowa w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Prace budow-
lane rozpoczną się niezwłocznie po uzyskaniu stosownego dofinan-
sowania. 

(pw) 

Wybrano nowego sołtysa 
W wyborach uzupełniających na sołtysa Sołectwa Gałków 

Mały Wschód wybrany został Michał Rzeźnik. Na powyższym sta-
nowisku zastąpi on zmarłego Andrzeja Bartosa.   
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Październik już za nami
W Przedszkolu nr 1 miesiąc październik był bogaty w wydarze-

nia. Dnia 04.10 dzieci wraz z wychowawcami zaopatrzone w worki 
i jednorazowe rękawiczki uczestniczyły w akcji ekologicznej 
„Sprzątamy dla Polski” zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Dla 
Polski”, objętej m.in. honorowym patronatem Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki prof. 
Przemysława Czarnka i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych. Głównym celem wydarzenia było rozbudzenie świadomości 
ekologicznej dzieci i młodzieży  i odpowiedzialności za środowisko 
naturalne. Kampania miała również na celu pokazanie dzieciom,  że 
rozwiązaniem  problemu zaśmieconego środowiska jest nie  tylko 
coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codzien-
nym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 

Przedszkolaki sprzątały teren wokół placówki. Dzięki sprzyja-
jącej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy 
dzieci były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał 
przedszkolakom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowi-
sko oraz czystość otoczenia. Zgodnie z intencją organizatorów wie-
rzymy, że poprzez takie wydarzenia doprowadzimy do sytuacji, w 
której już niedługo każdy będzie wyrzucał odpady tam, gdzie powi-
nien. To również symbol troski o naszą Ojczyznę.

To jednak nie koniec ekologicznych działań w Przedszkolu. 
Dnia 10.10 przedszkolaki obchodziły Dzień Drzewa. Święto to jest 
głównym punktem w programie edukacji ekologicznej Klubu Gaja 
na temat ochrony środowiska i klimatu, realizowanym między inny-
mi poprzez sadzenie i ochronę drzew. Z tej okazji wizytę w przed-
szkolu złożył leśnik z Nadleśnictwa Brzeziny, Pan Michał Pająk. 
Przeprowadził on zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci pozna-
ły gatunki drzew i ich owoce. Wszystkie przedszkolaki aktywnie 
brały udział w zabawach i konkursach, wyrecytowały również 
wiersz pt.: „Jesienne drzewa”. Na koniec spotkania wszystkie dzieci 

wspólnie z Panem leśnikiem sadziły drzewa lipowe na terenie przed-
szkola. To właśnie lipy kojarzą się nam nie tylko z pięknym zapa-
chem, ale spokojem i wytchnieniem, o którym wspominał Jan Ko-
chanowski:

„Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie…”
Wybór tych szlachetnych gatunków drzew może okazać się do-

skonałą podpowiedzią na nazwę placówki -  „Przedszkole pod lipa-
mi”. Taka propozycja z pewnością spodobałaby się przedszkolakom, 
rodzicom i personelowi. Serdecznie  dziękujemy Panu Michałowi za 
to spotkanie i atrakcje z nim związane.

Ważnym wydarzeniem był również Dzień Edukacji Narodowej. 
Dnia 14.10. przedszkolaki wraz z rodzicami podziękowały wycho-
wawcom i pracownikom przedszkola za uśmiech, życzliwość i trud 
związany z wychowaniem i nauczaniem. Dzieci  z grupy Sówki za-
prezentowały piosenki i humorystyczne skecze wprowadzając 
wszystkich w wesoły nastrój. Były życzenia i miła niespodzianka 
dla każdego pracownika. Za część artystyczną przedszkolaki zosta-
ły nagrodzone gromkimi brawami. Głos zabrała również Pani Dy-
rektor, Bożena Ostrowska, która skierowała do grona pedagogiczne-
go oraz pracowników administracji i obsługi wiele ciepłych życzeń 
i zachęt do dalszych wysiłków w pracy.

Pod koniec miesiąca przedszkolaki dołączyły do akcji Minister-
stwa i Nauki „Szkoła pamięta”. W ramach przedsięwzięcia dzieci 
odwiedziły lokalne miejsca pamięci i cmentarz, gdzie złożyły znicze 
i minutą ciszy uczciły pamięć poległych żołnierzy. Dzieci z grupy 
Sówki składają serdeczne podziękowania Pani Przybylskiej za po-
darowane znicze.

Tak minął piękny i słoneczny październik w przedszkolu, a te-
raz „już listopad wyciąga swe ręce i zbiera liści jak najwięcej. Ogo-
łocił wszystkie drzewa i niedługo nową wieść o Przedszkolu nr 1 
nam zaśpiewa”.

 E.MP

Podziekowanie
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Koluszkach oraz opiekunowie 

Grupy Wsparcia „Między Nami Rodzicami” składają serdeczne po-
dziękowania dla Pani dietetyk – Anny Zielińskiej z Poradni Diete-

tycznej Annmed, za ciekawy wykład dotyczący zasad żywienia 
dzieci oraz wiele cennych wskazówek z zakresu kształtowania na-
wyków żywieniowych.

Z wyrazami uznania
Dyrektor i nauczyciele specjaliści

Przedszkola nr 3 w Koluszkach
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Miasto 
Brzeziny
2022 r.

Gmina 
Nowosolna 

2022 r.

Gmina 
Andrespol 

2022 r. 

Gmina 
Tuszyn  
2022 r.

Gmina 
Budziszewice 

2022 r.

Łódź  
2022 r.

Konstantynów 
Łódzki  
2022 r. 

Aleksandrów 
Łódzki  
2022 r.

Gmina Koluszki  
rok 2022 i 2023

Podatek od budynków 
mieszkalnych 0,79 0,56 0,58 0,89 0,63 0,89 0,89 0,79 (rok 2022 – 0,73)  

Rok 2023 – 0,80
Podatek od budynku  
pod działalność gosp. 19,20 19,60 21,00 25,74 20,50 25,74 25,74 24,50 (rok 2022 – 20,00)  

Rok 2023 – 22,00
Podatek od gruntów  
pod działalność gosp.  0,96 0,84 0,80 1,03 0,80 1,03 1,03 0,97 (rok 2022 – 0,84)  

Rok 2023 – 0,90
Podatek od gruntów  

pod mieszkania 0,46 0,27 0,33 0,54 0,28 0,54 0,54 0,41 (rok 2022 – 0,30)  
Rok 2023 – 0,33

Stawki w sąsiednich samorządach pochodzą z 2022 r., nie uwzględniają spodziewanych podwyżek 

Inflacja i zmiany w przepisach  
wpłyną na podatek od nieruchomości 
w 2023 roku

O 3 gr i 7 gr od 1 m² wzrośnie podatek od nieruchomości dla 
przeciętnego gospodarstwa domowego w naszej gminie. Podwyż-
ka uargumentowana została czynnikami zewnętrznymi niezależ-
nymi od gminy, tj. zmianami przepisów prawnych, wzrostem mi-
nimalnego wynagrodzenia i utrzymującego się wzrostu poziomu 
inflacji. W głosowaniu 13 radnych opowiedziało się za uchwałą,  
3 było przeciw, 3 kolejnych wstrzymało się od głosu.   

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w 2023 r. podatek  
od budynków mieszkalnych wzrośnie o 7 gr od 1 m² (z 0,73 zł do 
0,80 zł). Jeżeli posiadamy komórki, garaże lub szopy, opłata wzro-
śnie o 0,40 gr od 1 m² powierzchni użytkowej (z 4,70 zł na 5,10 zł). 

Z kolei podatek od gruntu na którym mieszkamy, wzrośnie o 3 gr 
(z 0,30 zł do 0,33 zł).

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, podatek od budynków związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 2 zł (z 
20 zł na 22 zł od 1 m²), a od gruntów pod działalność o 6 gr (z 0,84 
zł do 0,90 zł). Wyższy podatek zapłacą także właściciele domków let-
niskowych na terenie naszej gminy. Podatek od takich budynków 
wzrośnie o 0,80 zł (z 8,40 zł do 9,20 zł od 1 m² powierzchni). 

Dodajmy, że wprowadzone przez gminę stawki wciąż mocno 
odbiegają na naszą korzyść, od górnej granicy jaką zezwala Mini-
sterstwo Finansów. Są również konkurencyjne w porównaniu do sta-
wek podatkowych w okolicznych gminach, co prezentuje załączona 
tabela. Warto zwrócić uwagę, że stawki w sąsiednich samorządach 
odnoszą się do 2022 r., i zapewne większość z nich również wzro-
śnie po nowym roku.  Nowe stawki podatku od nieruchomości będą 
obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.                                              (pw)

Uczennica SP nr 1 w Koluszkach  
w składzie jury Nagrody Młodej  
Widowni Europejskiej Akademii Filmowej

13 listopada odbyło się  międzynarodowe wydarzenie kultural-
ne skierowane do młodych widzów w wieku 12-14 lat z całej Europy 
-przyznanie Nagrody Młodego Widza. Młodzi jurorzy w wielu euro-
pejskich miastach z 42 państw obejrzeli 3 filmy – dwa fabularne i je-
den dokumentalny – wybrane przez ekspertów i nastolatków, a na-
stępnie oddali głosy na, ich zdaniem, najlepszy spośród nich. 

Nominowane filmy to wysokiej 
jakości produkcje europejskie, 
prezentowane na międzynarodo-
wych festiwalach, nominowane 
do prestiżowych nagród i cieszą-
ce się uznaniem publiczności. 

Znalazły się wśród nich: 
ANIMAL Cyril Dion (Francja 
2021), COMEDY QUEEN San-
na Lenken (Szwecja 2022), DRE-
AMS ARE LIKE WILD TI-
GERS, Lars Montag (Niemcy 
2021). 

Do grona jurorów obradujących w Warszawie zaproszona zo-
stała uczennica koluszkowskiej Jedynki – Magdalena Szostek, która 
tak wspomina swój udział w tym wydarzeniu:

„Kino od dawna jest moją pasją, z tego też powodu całe wyda-
rzenie było dla mnie super zabawą. Dzięki udziałowi w nim pozna-

łam trzy bardzo ciekawe, wartościowe produkcje. Każda z nich była 
inna, każda poruszała inny problem, od kryzysu klimatycznego i 
ekologii, przez pogoń za marzeniami, do problemów psychicznych i 
zmagań ze stratą bliskiej osoby. Nie jestem w stanie powiedzieć, 
który z filmów podobał mi się najbardziej, ponieważ były one bar-
dzo różne. Nie umiem porównać musicalu, jednego z moich ulubio-
nych gatunków, dokumentu poruszającego bardzo ważny i bliski mi 
temat oraz niezwykle poruszającego dramatu. Spotkałam również 
dużo osób w moim wieku, z którymi mogłam podzielić się swoimi 
opiniami na temat filmów oraz porozmawiać na wiele innych tema-
tów. Atmosfera przez cały czas była przyjazna, nie czułam się skrę-
powana ani nie bałam się powiedzieć tego, co myślę. Każdy mógł 
się wypowiedzieć i nawet jeśli się ze sobą nie zgadzaliśmy, to wy-
słuchiwaliśmy się nawzajem i nikt nikogo nie oceniał. 

Całe wydarzenie było dla mnie nowym, ciekawym doświadcze-
niem. Zachęciło mnie do  udziału w innych filmowych festiwalach i 
rozwijania się w tym kierunku. Polecam każdemu.”
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Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Koluszkach najlepsze w gminnych 
mistrzostwach w piłce ręcznej

 Z udziałem czterech szkolnych zespołów: SP 2 Koluszki, SP 1 
Koluszki, SP Gałków Duży, SP Różyca, w hali sportowej OSiR od-
były się mistrzostwa gminy Koluszki w piłce ręcznej dziewcząt. 

W drodze losowania w pierwszym półfinale spotkały się zespo-
ły SP 1 Koluszki i SP 2 Koluszki, lepiej zaprezentowały się grające 
częściej w hali sportowej dziewczęta SP2 pokonując 6:2 SP 1 Ko-
luszki. W drugim półfinale Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym 
pokonała 4:2 Szkołę Podstawową w Różycy. W walce o brązowe me-
dale mistrzostw Koluszek w piłce ręcznej Szkoła Podstawowa Nr 1 
pokonała 4:3 Szkołę Podstawową w Różycy.

W finale o I miejsce po wyrównanej grze szczególnie w pierw-
szej połowie zawodniczki Szkoły Podstawowej Nr 2, pokonały 6:3  
dziewczęta Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym. 

Zwycięski zespół  (SP2) grał w składzie: Amelia Chojnacka, Ju-
lia Kwiecień, Amelia Miazek, Amelia Mela, Natalia Wieczorek, 
Amelia Nowak, Oliwia Poznańska, Amelia Wejs, Katarzyna Weso-
łowska.

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym w 
składzie: Amelia Biskupska, Natalia Biskupska, Maja Maciejewska, 
Amelia Nesteruk, Gabriela Rutowicz, Zuzanna Wajszczyk, Amelia 
Biadała, Natalia Skrzatek, Marlena Soszka.

III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach w składzie: 
Maja Rzycka, Julia Suligorska, Lena Supera, Anna Urbańska, Nata-
lia Gniewisz, Oliwia Wójcik, Sofia Rudzei, Daria Dobruchowska, 
Karina Królikowska. IV miejsce SP  Różyca. 

Sędziowie: Mikołaj Krzemieniewski ŁZPR,  Piotr Mróz i Anto-
ni Tomczyk LKS Koluszki.

Zawodniczki z opiekunami otrzymali batony i napoje, I-III 
miejsca indywidualnie medale, drużynowo puchary wręczane przez 
Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, V-ce przewodniczącego 
LKS Koluszki Piotra Mroza i organizatora Antoniego Tomczyka.

„EUROMŁODZIAKI” z Różycy  
na warsztatach językowo- 
-kulturowych z Włochem

Po raz kolejny młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie Euro-
pejskim „EUROMŁODZIAKI”, działającym przy Szkole Podsta-
wowej w Różycy,  uczestniczyła w warsztatach językowo kulturo-
wych z wolontariuszem FERSO (Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego), a na co dzień mieszkańcem Włoch – Armandem 
Tasin.  

Temat zajęć, których miejscem była Biblioteka Miejska w Ło-
dzi (Filia nr 53),  brzmiał: „Boże Narodzenie po włosku, czyli obrzę-
dy i tradycje obchodzone we Włoszech”. Klubowicze, podczas po-
prowadzonego w języku angielskim spotkania, mieli zatem okazję 
poznać  zwyczaje i obyczaje bożonarodzeniowe panujące we Wło-
szech, a także dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat 
włoskiej kuchni i jej pysznych deserów. Armando przygotował bo-
wiem interesującą prezentację multimedialną i przeprowadził quiz 

wiedzy, które pokazały młodzieży z Różycy, że podczas świąt we 
włoskim domu nie może zabraknąć słodyczy, typu: Panettoni, Torro-
ne, Panpepato, czy Pandoro uwielbianych nie tylko przez dzieci. Po-
nadto, wolontariusz wyjaśnił nastolatkom, iż najbardziej charaktery-
stycznym aspektem świąt Bożego Narodzenia we Włoszech są 
bezsprzecznie szopki, będące stałym i niezbędnym elementem wy-
stroju, szczególnie kościołów, a także jak symboliczną postacią koja-
rzoną z okresem około świątecznym jest Babbo Natale, czyli św. Mi-
kołaj. Na zakończenie warsztatów nastolatkowie mieli okazję do 
swobodnej wymiany zdań z Armandem, w trakcie której rozmawiali o 
swych gustach muzycznych,  zainteresowaniach , a nawet poezji, co 
zwieńczyli spontaniczną recytacją Inwokacji „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza, zaskakując tym niezwykle wszystkich zgromadzonych.

Takie innowacyjne spotkania, w międzynarodowej atmosferze, 
pełnej wzajemnego szacunku i zrozumienia są, jak zapewniają opie-
kunki SKE: p. Annika Niburska i p. Jolanta Piasecka, doskonałą al-
ternatywą dla zajęć lekcyjnych, gdyż nie tylko podnoszą poziom 
kompetencji językowych młodych ludzi, ale również uczą przeła-
mywania bariery mówienia i otwartości na drugiego człowieka, co 
w dzisiejszych czasach jest niezwykle cenną umiejętnością.

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach. Klasa 1A, wychowawca: Aleksandra Januszewska. Rząd dolny od prawej: Zofia Gozdek, 
Justyna Strzelecka, Marcelina Walczak, Karen Simonyan, Gayane Simonyan, Zuzanna Grzelak, Anastasia Wołczuk, Julia Tomczyk, Agata 
Drabik, Kornelia Niżnikowska, Natasza Tomczak, Alice Silva, Jakub Drzymała. Rząd górny od prawej: Bartosz Bąk, Bartłomiej Smarz, 
Alan Sobierajski, Tymoteusz Zieliński, Franciszek Reszka, Antoni Waszczykowski, Oliwier Smaż, Marcel Ścibiorek, Karol Zieliński, Alek-
sander Stefanelli, Wiktoria Hejchman. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach. Klasa 1B, wychowawca: Ilona Samiec. Rząd dolny od prawej: Alicja Wróbel , Zofia Rek, 
Maja Feliga, Oliwia Kazimierczak, Gabriela Balcerak, Oliwia Woźniak, Marianna Karaczko, Amelia Chwalińska, Pola Wróbel, Wiktoria 
Cieślik, Maria Nawrocka. Rząd górny od prawej: Ryszard Kowalski, Antoni Sala, Alexander Michael, Artur Woźniak, Antoni Jagiełło, Ja-
kub Słaby, Szymon Goldas, Nikodem Lewandowski, Kacper Francikowski, Jakub Retwiński, Maksymilian Feliga, Wojciech Środa, Anna 
Kozik. 
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Andrzejki integracyjne w ZS nr 2
Tradycyjny wieczór andrzejkowy większości z nas kojarzy się z 

wróżbami. W Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach Andrzejki wygląda-
ją jednak nieco inaczej. Od wielu lat są one bowiem okazją do zor-

ganizowania zabawy integracyj-
nej dla podopiecznych SOSW w 
Koluszkach. Także i w tym roku 
temu niezwykłemu wydarzeniu - 
mającemu miejsce 25 listopada - 
towarzyszyła wspaniała muzyka, 
wyjątkowa atmosfera, dużo rado-
ści i uśmiechów. Wszystko to było 
możliwe dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy ze Szkolnego Koła 
Wolontariatu, nad którym opiekę 
sprawuje p. Zbigniew Wróblew-
ski, a także dzięki pracy pań: 

Aleksandry Wieloch, Jolanty Cieślak oraz Madgaleny Adamarczuk.
Dodatkową atrakcję stanowił konkurs przygotowany przez 

szkolną bibliotekarkę – p. Annę Gałkę, podczas którego uczniowie z 
SOSW mieli za zadanie odgadnąć tytuły bajek, na podstawie prze-
czytanych fragmentów lub usłyszanych utworów pochodzących z 
produkcji Disney'a. 

Bal andrzejkowy 
26 listopada w godzinach 10-13.00 w domu parafialnym przy 

kościele Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Koluszkach odbył się 
bal andrzejkowy dla dzieci. Współorganizatorem zabawy była mło-

dzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w 
Koluszkach wraz z opiekunem Katarzyną Pryputniewicz oraz Alek-
sandrą i Leszkiem Szymczyk ze wspólnoty Domowego Kościoła. W 
ramach zabawy było wiele atrakcji dla dzieci: malowanie twarzy, 
konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek. Na scenie mogliśmy 
również podziwiać talenty dzieci: muzyczne, taneczne, a także 

W nagrodę dzieci i młodzież otrzymały słodkie upominki, które 
zostały podarowane przez społeczność uczniowską Zespołu Szkół 
nr 2.

Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów, którzy 
wsparli organizację tej niezapomnanej zabawy, a są to: Piekarnia 
"Olszyńscy", Kar-Pol Sklep spożywczy H.S. Karlińscy oraz sklep 
"Stokrotka" przy ul. Jerzego Kukuczki 2.

sztuczkę z kartami. „To była pierwsza taka inicjatywa w tej parafii - 
mówi główna prowadząca zabawę i pomysłodawczyni balu, kate-
chetka I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w 
Koluszkach, Katarzyna Pryputniewicz. - W andrzejkach wzięło 
udział prawie 60 dzieci. Cieszymy się, że tak wiele osób odpowie-
działo na nasze zaproszenie. W organizację imprezy było zaangażo-
wanych 26 moich uczniów. To właśnie oni m.in. przygotowali salę 
na bal, przynieśli ciasta, obsługiwali nagłośnienie, animowali zaba-
wy. Po prostu ofiarowali swój cenny czas, aby zrobić coś dobrego 
dla innych. Uśmiech dziecka i dobra zabawa były dla nas najlep-
szym prezentem - mówi pani Katarzyna.

Organizatorzy składają podziękowania  księdzu Proboszczowi 
Sławomirowi Jałmużnemu za użyczenie sali na bal i za zachęcanie 
do uczestnictwa w nim podczas Mszy świętej; katechetom Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej za promowanie wydarze-
nia wśród uczniów i rodziców. Szczególne podziękowanie dla ks. 
Emanuela Stańczyka, który od samego początku był dla nas wspar-
ciem i pomocą, a także dla wspólnoty Domowego Kościoła za po-
moc w organizacji zabawy. -Dziękujemy za promowanie naszego 
wydarzenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewi-
cza w Koluszkach i w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Koluszkach - powiedziała Katarzyna Pryputniewicz 
współorganizatorka zabawy andrzejkowej.                                   Zk
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOLUSZKACH 
zaprasza od 5 grudnia na kiermasz książek Dzień Pluszowego Misia

25 listopada br. w Żłobku Miejskim w Koluszkach dzieci ze 
wszystkich grup uczestniczyły w obchodach z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. 

Maluchy zostały zaproszone 
do wspólnej zabawy w misiowej 
krainie. Dla dzieci przygotowano 
wiele atrakcji: zabawy ruchowe, 
misiowe tańce, a także zajęcia pla-
styczne z misiem w roli głównej.

Żłobkowicze chętnie pozowa-
ły do zdjęć w specjalnie przygoto-
wanych fotobudkach oraz misio-
wej ściance. Ten dzień w żłobku 
był pełni uśmiechu, radości oraz 
wspólnej zabawy.

Żłobek Miejski  
w Koluszkach
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XVII Wieczór Gór i Przygody
To był długi wieczór. W poniedziałkowe popołudnie 28 listopa-

da 2022,  aż do godzin wieczornych, w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Koluszkach odbył się XVII Wieczór Gór i Przygody. Paweł Le-
wiak, nauczyciel I LO w Koluszkach i Radny Rady Miejskiej w Ko-
luszkach, który Wieczór Gór i Przygody „wymyślił” przed laty, za-

prosił na tegoroczną edycję 
mieszkańców, których zabrał 
w świat Europy, Ameryki 
Środkowej  oraz Afryki i Azji. 
Prelegentami byli Wojciech 
Świderek i Paweł Lewiak 
(Szwajcaria, Niemcy, Pro-
wansja we Francji), Wojtek 
Gumiński (Kuba), Barbara 
Lewak, Andrzej Jagiełło (Tan-
zania), Agnieszka Paź-Kerner 
(Namibia), Piotr Jabłoński 
(Sumbawe), Małgorzata Rym-
kiewicz, Bogusław Piasecki 
(Indonezja). 

Dla wielu z nas podróżo-
wanie wydaje się luksusem 
osiągalnym tylko dla dobrze 

uposażonych Polaków. Błąd. By odbyć podróż swoich marzeń, wca-
le nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy, jak zapewnił jeden z pre-
legentów. Wszystko zależy od tego, co dla nas, turystów jest najważ-
niejsze- przygoda, czy pięciogwiazdkowy hotel. Może to być 
wyprawa, która kosztuje majątek albo jak w znanym serialu „Podróż 
za jeden uśmiech”. 

Zresztą inna od naszej (ale nigdy obca) kultura, religia, przyro-
da i co najważniejsze –ludzie, są warte każdych pieniędzy i poświę-
cenia. Warto spakować plecak i wyruszyć z domu.  A jeśli i to nie jest 

możliwe - trzeba za rok 
przyjść na XVIII Wieczór Gór 
i Przygody, by posłuchać opo-
wieści  i w ten sposób wybrać 
się w dalekie kraje. 

Patronat nad imprezą w 
MOK w Koluszkach objął 
Burmistrz Koluszek Walde-
mar Chałat i nasza gazeta. Or-
ganizatorzy Paweł Lewiak i 
Samorząd Uczniowski I LO w 
Koluszkach dziękują Marci-
nowi Francikowskiemu, dy-
rektorowi MOK za gościnę w 
sali widowiskowej Miejskie-
go Ośrodka Kultury. 

Zk

Podróż do Prowansji… za jeden uśmiech
Wyprawa, jest kontynuacją ,,Projektu stolice” - czyli odwiedze-

nie przez Pawła Lewiaka wszystkich 45 stolic Europy (Kosowa 
też:). Towarzyszył mu w niej przyjaciel Wojtek Świderek. Była to 
wyprawa o charakterze ,,Skner Tour” czyli jak najtaniej - bez opłat 
za autostrady, parkingi i noclegi (spanie w Astrze kombi - na gaz 
oczywiście). Kuchnia też własna, łazienka w każdej dostępnej wo-
dzie obiektu hydrologicznego. 

- Musieliśmy niestety kupić łyżki bo nasze zostały w domu. 
Najtańsze okazały się w Monaco, w markecie Casino, po 1euro  

sztuka! Ale za to jaka pamiątka. Wszystko udało się w 99% - mówi 
Paweł. 

Ogółem przebyto 4567 km przez Niemcy nad jezioro Bodeńskie 
z pięknym kurortem Lindau (obiad i kąpiek), dalej w kierunku 
Szwajcarii - przez pięknie położone średniowieczne Stein am Rehn, 
przepiękny wodospad Rehnfall przypominający Niagarę, Berno - le-
żące na dwóch poziomach miasto niedźwiedzi (wpisane na listę 
UNESCO!) i nieformalna stolica Szwajcarii (40 zaliczona:) i Lozan-
nę (oczywiście z wizyta w MKOL i nad jeziorem Czterech Kanto-
nów), przecinając Alpy do Francji - do Annency i malowniczy ka-
nion Verdon długi na 21 km i głęboki miejscami na 700 m (cudowny 
nocleg na przełęczy z widokiem na dolne). Dalej przez Prowansję na 
Lazurowe Wybrzeże i do buchającego bogactwem Monaco (41 sto-
lica zaliczona!), do tego cudowne miasteczka - Sisteron, Saint Paul 
de Vence czy przyklejone do skalnej ściany Saint Jean. Kąpiel w 
morzu Śródziemnym w Nicei, zatoka miliarderów, aleja gwiazd w 
Cannes to tylko wisienki na torcie podróżnym. 

- Gdyby nie wypadek Wojtka, poparzonego podczas kąpieli  
w morzu w ramię przez meduzę, byłoby idealnie! Na szczęście 
Wojtek  z czeluści swojej kultowej apteczki wydobył specjalną 
maść i poparzenie udało się opanować (w końcu znakomity farma-
ceuta). Za rok  znowu gdzieś pojedziemy, w końcu zostały jeszcze 
do odwiedzenia ostatnie 4 stolice ... ale o tym następnym razem  
- dodaje Paweł.



14 2.12.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 48

TAXI KOLUSZKI
Numery telefonów czynne 24 h/dobę

Ogólny numer postoju taxi – 44 714 58 42, Taxi nr 2 – tel. 530 636 900  
Taxi nr 6 – tel. 604 387 422, Taxi nr 7 – tel. 601 315 381   

Taxi nr 10 – tel. 662 133 735, Taxi nr 12 – tel. 664 773 806  Taxi Bus 9 
osobowy – tel. 601 315 381, Taxi bagażowa – tel. 606 234 409

Burmistrz Koluszek ogłasza 
przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących  

zmiany statutów sołectw Borowa I i Borowa II
 
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów sołectw Borowa 

I i Borowa II przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 5 grudnia 
2022 r. do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 16:00 w formie:

1. badania ankietowego opinii mieszkańców - formularze ankiet 
w formie papierowej będą dostępne:
a) w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
b) u sołtysa,

2. w formie elektronicznej - formularze ankiet dostępne będą na 
stronie www.koluszki.pl

Wypełnione ankiety można przekazać bezpośrednio do urny 
wystawionej na czas konsultacji w kancelarii ogólnej Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach.

3. Nie będą uwzględnione uwagi i opinie:
a) przekazane w innej formie niż ankieta konsultacyjna,
b) złożone z datą wpływu przed dniem 5 grudnia 2022 lub po 

godz. 16:00 w dniu 19 grudnia 2022 r. 

Wojewódzkie mistrzostwa  
LZS w tenisie stołowym

20 listopada w Długiem rozegrano Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa Łódzkiego LZS w tenisie stołowym. W kategorii 
mężczyzn LKS Koluszki w składzie: Władysław Czuj, Sylwester 
Zimoń, Bogdan Błaziński i Marek Górecki, uplasował się na 3 miej-
scu. Pierwsze miejsce zajęła drużyna LKS Stomil Bełchatów, a tuż 
za nią drużyna z Brzezin.

Także na 3 miejscu znalazła się kobieca drużyna z LKS Kolusz-
ki, grająca w składzie: Agnieszka Szulc i Maria Banaszkiewicz. W 
kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła drużyna ULKS Kusy Łobu-
dzice, przed zawodniczkami z Brzezin. 

Zimoń przed Malinowskim w OPEN  
w 1. Turnieju GP Jesień 2022  
w Tenisie Stołowym 

W sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długiem od-
była się I runda rozgrywek Grand Prix Koluszek Jesień 2022 w teni-
sie stołowym pn.” Szukamy talenty pingpongowej piłeczki”. W tur-
nieju uczestniczyło 19 zawodników z: Niewiadowa, Brzezin, Brójec, 
Regien, Będzelina, Chrustów Nowych i Koluszek. 

Celem zawodów było m.in.: Upowszechnianie gry w tenisa stoło-
wego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości 
do większej aktywności fizycznej poprzez współzawodnictwo sporto-
we, wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych i w 
OPEN Grand Prix Koluszek w Tenisie Stołowym -Jesień 2022.Orga-
nizatorem był LKS Koluszki przy współpracy SP w Długiem.  

Wśród dzieci 11-15 lat Agata Walczewska Koluszki pokonała 
Natalię Zaborską z Będzelina. W chłopcach w tej samej kategorii 
wiekowej I miejsce zajął Ignacy Posiadało z Niewiadowa, II Adam 
Konka, III Olaf Krakowiak, obaj Koluszki.

W kat. mężczyzn 21-40 lat wszystkie mecze, wygrał Sylwester 
Zimoń Chrusty Nowe. Drugi był Krzysztof Basiński, trzeci Krzysz-
tof Agier, obaj z Brójec. W kat. 41-60 lat Jerzy Malinowski po nie-
samowitej pięciosetowej walce pokonał 3:2 Bogdana Błazińskiego 
obaj z Koluszek.

W najstarszej kategorii wiekowej 61+ bez przegrania meczu, 
stosunkiem setów 9:4 pierwsze miejsce zajął Antoni Tomczyk. Dru-
gi z jedną przegraną był Marek Górecki, trzeci Piotr Mróz, wszyscy 
z Koluszek.

W kategorii OPEN wystąpiło 8 zawodników, podzielonych w 
drodze losowania na dwie grupy. W pierwszej zwyciężył Sylwester 
Zimoń, przed Bogdanem Błazińskim i Krzysztofem Basińskim, w 
drugiej: Jerzy Malinowski przed Krzysztofem Agierem i Antonim 
Tomczykiem.

W grach finałowych OPEN Zimoń pokonał Malinowskiego zaj-
mując I miejsce, II miejsce Malinowski, w walce o trzecie miejsce  
Błaziński pokonał Krzysztofa Agiera będąc trzecim zawodnikiem w 
OPEN. Agier zajął czwarte miejsce, V-VI Tomczyk, Basiński, VII-
-VIII Górecki i Krzysztof Susik z Brzezin.

Punkty do klasyfikacji generalnej GP Koluszki Jesień 2022 zdo-
byli: Luiza Zaborska kat. dziewczęta do lat 10 i Agnieszka Szulc ko-
biety kat 21+ obie z Będzelina.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze i napoje, pierwsze trzy 
miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych i OPEN dyplo-
my, wręczane przez przewodniczącego LKS Koluszki Antoniego 
Tomczyka i w-ce przewodniczącego Piotra Mroza. 

Kolejna edycja turniejów Grand Prix Koluszek: 06.12 Mikołaj-
kowy, 20.12. Świąteczny turniej w tenisie stołowym połączony z 
uroczystym zakończeniem rozgrywek. 
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KOSTKA z KWK MYSŁOWICE
EKOGROSZEK: LEW, PATRIOT

Gałków Mały, ul. Towarowa 23 ; Tel: (44) 714 17 47

Art In Energy Spółka z o.o.  
z siedzibą w Koluszkach 

Chcesz pracować w zgranym zespole, lubisz 
wyzwania, a jednocześnie doceniasz stabil-
ność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie:

Specjalista w dziale Zakupów i Logistyki
Opis stanowiska: współpraca z dostawcami, współpraca z biurami bu-
dów, ustalanie harmonogramu dostaw oraz dbanie o ich terminowość, 
tworzenie raportów i analiz logistycznych na potrzeby działu, przepro-
wadzanie postępowań na dostawy, pozyskiwanie dokumentów do za-
twierdzenia dostawcy, rozpatrywanie reklamacji i koordynacja usuwa-
nia reklamacji, tworzenie dokumentów magazynowych w systemie 
Optima, nadzór nad magazynem materiałowym. 
Wymagania: wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe 
kierunkowe), znajomość oprogramowania MS Office, wysokie zdolno-
ści komunikacyjne i organizacyjne. 
Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wy-
miarze czasu pracy, wynagrodzenie zgodne z kompetencjami i umiejęt-
nościami, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Prześlij CV na adres e-mail: kadry@artinenergy.pl  
lub kontakt pod numerem 570-237-781

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

wywieszone są wykazy o przeznaczeniu:
– niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gał-

ków Mały, obręb Gałków Mały, gm. Koluszki, oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym działki 310/6 o pow. 0,0707 ha, do zbycia  
w drodze przetargu nieograniczonego,

– niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gał-
ków Mały, obręb Gałków Mały, gm. Koluszki, oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym działki 310/7 o pow. 0,0728 ha, do zbycia  
w drodze przetargu nieograniczonego,

– niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gał-
ków Mały, obręb Gałków Mały, gm. Koluszki, oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym działki 310/8 o pow. 0,0771 ha, do zbycia  
w drodze przetargu nieograniczonego.

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

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zago-
spodarowania Przestrzennego i Gospodarki nieruchomościami, tele-
fon (44) 725-67-54.

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

da 65, 95-040 Koluszki od dnia 29.11.2022 r. do dnia 20.12.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości położonych 
w mieście Koluszki, w obrębie 1, oznaczonych numerami ewiden-
cyjnymi działek: 162/5 o pow. 1137 m2, 162/6 o pow. 1146 m2, 162/7 
o pow. 1154 m2, 162/8 o pow. 1163 m2, 162/9 o pow. 1172 m2, 162/10  
o pow. 1181 m2, 162/11 o pow. 1189 m2 i 164/4 o pow. 1326 m2 oraz 
w obrębie 7, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 113/17 
o pow. 653 m2 i 113/20 o pow. 679 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.

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

BAL SYLWESTEROWY W SALI BANKIETOWEJ ,,BATORY’’

ZAPEWNIAMY:
v WYŚMIENITE MENU
v BUFET WŁOSKI, v STÓŁ DESEROWY
v PRZEBOJOWY REPERTUAR DOSKONAŁEGO ZESPOŁU 

MUZYCZNEGO

ZAPRASZAMY! TEL: 602-483-749

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
w Łodzi zaprasza do oglądania filmów 
na platformie „Drzwi do kultury”

Portal „Drzwi do Kultury” (https://drzwidokultury.pl/) to nowa-
torski projekt samorządu województwa łódzkiego. Znajdują się na 
nim materiały wideo w systemie VOD - przygotowane przez Insty-
tucje Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.

Warto zajrzeć za biblioteczne Drzwi do kultury! https://drzwi-
dokultury.pl/instytucja-wojewodzka-biblioteka-publiczna

Co można tam znaleźć?
• Spotkania z komiksami

Rozmowa dwóch pasjonatów o…  np. komiksach frankofoń-
skich, historycznych czy o 32. Międzynarodowym Festiwalu Ko-
miksu i Gier w Łodzi z punktu widzenia wystawcy oraz uczestnika 
wydarzenia. 
• A gdyby tak... Rozmowy o literaturze dziecięcej 

Znajdzie się coś dla miłośników kryminałów i podróży.
• Edukacja

Znajduje się tu m. in. Prezentacja Kolekcji Muzeum Książki 
Dziecięcej, Bitwa nad Wartą: Beleń, Strońsko, Zapolice, „Świte-
zianka” A. Mickiewicza oraz krótka opowieść o Autorze i „Balla-
dach i romansach”.
• Spotkania autorskie

A wśród nich np. spotkanie autorskie z Anną Michalską i Jaku-
bem Wiewiórskim - autorami książki „Nakręcone w Łodzi” czy spo-
tkanie z Dorotą Berbelską i Magdaleną Michalską-Szałacką - autor-
kami książki „Herbstowie. Historia fabrykantów”.
• Wydarzenia kulturalne

Nagrania np. koncertu słowno-muzycznego „Ballady i romanse 
oczami współczesnych”, Narodowego Czytania „Ballad i roman-
sów” Adama Mickiewicza czy uroczystego wręczenia nagród w 
XXIII Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, 
Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”.
• Prezentacja Biblioteki i jej zbiorów

Można zapoznać się z ofertą Działu Zbiorów Audiowizualnych 
czy bogatym zasobem czasopism.
• Videocasty „Nieznane oblicza Witolda Pileckiego”

Zachęcamy dzieci i dorosłych do otwierania drzwi z filmami na-
szej Biblioteki.
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Ścinka, wycinka drzew trudnych 
– prace porządkowe, 725-164-184 
Usługi remontowo budowlane  
– łazienki, karton-gips, ogólno 
remontowe, 785-973-266
Serwis okien i drzwi, 532-553-111
Pranie dywanów, kanap, foteli 
krzeseł, 512-450-390
Usługi brukarskie i ogrodzeniowe, 
tel.: 792-656-155
Malowanie elewacji, tel.: 796-241-330
Docieplenia, tynki cementowo 
-wapienne zewnętrzne,  
tel.: 792-022-640
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90
Docieplenia – budowy, 604-350-807
Profesjonalne usługi remontowe - 
wykończenia wnętrz, 665-914-026
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Piotr Trzeciecki, oddział Koluszki. 
Pełen zakres usług kominiarskich – 
frezowanie kominów, montaż wkła-
dów kominowych, tel. 533-662-195
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 PODEJMĘ
Zaopiekuję się starszą osobą  
lub dzieckiem, 789-358-726

PRACA
Zatrudnię szwaczki do zakładu, 
533-689-648 
Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616
Zakład zatrudni szwaczki produkcja 
polska, pełen socjal, 605-086-828   
Zatrudnimy spawacza. Mile 
widziana umiejętność spawania 
metodą TIG. Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek, 538-398-132
Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC do obróbki stali (prasa krawę-
dziowa, wykrawarka, plazma, ploter 
frezujący). Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek, 538-398-132
Zatrudnimy montera przyczep 
zabudów samochodowych. Możli-
wość przyuczenia. DRIVAL Żele-
chlinek, 538-398-132

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną 1079 m² 
w Koluszkach, 669-134-222  
Sprzedam działki (rezerwacja)  
ul. Zagajnikowa (Opalówka), 
695-412-438
Sprzedam dom z zabudowaniami 
gospodarczymi 350.000,00 zł, 
695-412-438
Sprzedam mieszkanie po remoncie, 
3-pokojowe, 60 m², Sikorskiego, 
502-119-457

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia mieszkanie, 2 pokoje, 
509-171-301
Garaż-magazyn 15 m2 do wynajęcia. 
Faktura. 726-129-186
Do wynajęcia mieszkanie 54 m²  
w centrum Koluszek, 515-947-149
Do wynajęcia M-4, I piętro  
ul. Głowackiego, 603-917-433
Do wynajęcia lokal w pasażu 
handlowym w Koluszkach  
przy ul. Brzezińskiej 11/15,  
tel.: 600-802-959

SPRZEDAM
Wypiekacz do chleba Zelmer, 
798-531-092
Lodówkę Beko, 798-531-092
Sprzedam Toyotę Aulis 1,4 diesel 
2007, 660-201-528
Sprzedam nowy narożnik,  
782-033-776
Sprzedam drewno opałowe  
i kominkowe, 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 

ZDROWIE/URODA
Urolog dr n.med. K. Dąbrowski, 
Tomaszów Maz., ul. Smugowa 1, 
pon/śr/pt: 12.00-16.00 WAZEKTO-
MIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel.: 602-190-429

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę, 
fryzjerstwo męskie, 607-421-957
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
Zatrudnię szwaczki, stała praca, 
rejestracja, 600-293-257, 600-915-806

Firma transportowa zatrudni 
mechanika samochodowego lub 
pomocnika mechanika – możliwość 
przyuczenia. Mile widziane prawo 
jazdy kategorii B, 507-199-570

Szwalnia zatrudni szwaczki, 
609-111-153

RÓŻNE

Koluszkowska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Koluszkach oferuje 
nieodpłatne przekazanie gałęzi po 
przycince drzew (odbiór własny), 
kontakt w godz. 8-14, tel. (0-
44)714-10-30 

Źrebię sprzedam, 663-667-842

Przyjmę ziemię, 669-134-222

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.

Sala „u Lenarta” 
zaprasza na  

Bal Sylwestrowy
cena 500 zł od pary

zapisy pod nr 507-209-093

Sprzedam  drewno dębowe na opał, 508-783-559

Aplikacja 991 Assistant 
Chcesz szybko zgłosić braki w dostawie prądu? Skorzystaj z 

aplikacji 991 Assistant, dedykowanej przez PGE Dystrybucja SA. 
Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Przejdź do sklepu z aplikacja-
mi na swoim telefonie i pobierz najnowszą wersję.

Za pośrednictwem aplikacji można dokonać zgłoszenia w za-
kresie: przerwy w dostawie energii elektrycznej – częściowego lub 
całkowitego braku zasilania; oświetlenia ulicznego, w zakresie któ-
rego PGE Dystrybucja S.A. jest właścicielem majątku oświetlenio-
wego lub działa na zlecenie na podstawie zawartej umowy.
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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

"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

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578
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Piątek  
2.12

15:00 DZIWNY ŚWIAT
17:00 DZIWNY ŚWIAT
19:00 ŚUBUK

Sobota  
3.12

15:00 DZIWNY ŚWIAT
17:00 DZIWNY ŚWIAT
19:00 ŚUBUK

Niedziela  
4.12

15:00 DZIWNY ŚWIAT
17:00 DZIWNY ŚWIAT
19:00 ŚUBUK

Środa  
7.12

17:00 DZIWNY ŚWIAT
19:00 ŚUBUK

Czwartek  
8.12

17:00 DZIWNY ŚWIAT
19:00 ŚUBUK

DZIWNY ŚWIAT
USA / Animowany / Familijny / Przygodowy / 2022 / 92 min.

Premiera 2D Dubbing

„Dziwny świat”, wypro-
dukowany przez Walt Disney 
Animation Studios, zabiera 
widzów w podróż po niezba-
danej i niebezpiecznej krainie, 
w której fantastyczne stwo-
rzenia czekają na powrót ro-
dziny Cladów – legendarnych 
odkrywców - z ich ostatniej i 
zdecydowanie najważniejszej 
misji. Jak mówi reżyser Don 
Hall, „Dziwny świat” to ukłon 
w stronę brukowych magazy-
nów – popularnych od pierw-
szej połowy XX w. czasopism 
fantastycznych drukowanych 

na tanim papierze. „W okresie dorastania uwielbiałem czytać bru-
kowce”- wspomina. - „Opowiadały one często o niezwykłych przy-
godach grupy eksploratorów odkrywających ukryte światy czy pra-
stare stworzenia. W dużym stopniu zainspirowały Dziwny świat”.
„Dziwny świat”, wyreżyserowany przez Halla („Wielka Szóstka,” 
„Raya i ostatni smok”) we współpracy ze scenarzystą Qui Nguy-
enem (współautor scenariusza do „Rayi i ostatniego smoka”), wy-
produkowany przez Roya Conliego („Wielka Szóstka,” „Zaplątani”) 
.

ŚUBUK
Polska / Dramat / 2022 / 112 min.

Premiera 2D Polska

Grudzień, 1981 rok. Ma-
rianna, gorliwa katoliczka, 
postanawia wykorzystać ro-
dzinną uroczystość - chrzciny 
najmłodszego wnuka, do po-
jednania swoich skłóconych 
od lat dzieci. Nieoczekiwanie 
przeszkodzi jej w tym generał 
Jaruzelski, który ogłasza tego 
dnia stan wojenny. Chcąc do-
prowadzić rodzinne pojedna-
nie do końca, Marianna posta-
nawia ukryć przed dziećmi 
prawdę o sytuacji w kraju. To 
małe z pozoru kłamstwo, uru-
chomi lawinę nieoczekiwa-

nych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

O Orle Białym w MOK 

W Miejskim Ośrodku Kultury młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 
wzięli udział w lekcji - warsztatach historycznych, które prowadził Ma-

teusz Jaśkiewicz. Poznawali 
historię Orła Białego, zapo-
znawali się z symbolami i 
strojami narodowymi. Pro-
wadzący opowiedział dzie-
ciom także genezę Pomnika 
Orla Białego znajdującego 
naprzeciw dworca kolejo-
wego, długa światowej sła-
wy rzeźbiarza Władysława 
Strzemińskiego, który przed 
wojną mieszkał  w Kolusz-
kach.                                 Zk

Darmowe karmniki
Z początkiem roku gmina ponownie uruchomi akcję rozdawa-

nia karmników. Tym razem karmniki będą nieco mniejszych rozmia-
rów, tak aby nie mogły z nich korzystać duże ptaki, jak chociażby 
gawrony. O dacie zapisów będziemy informować. 

(pw)   



Mikołajki u Morsów z Lisowic 
Serdecznie zapraszamy ro-

dziny z dziećmi na spotkanie z 
Mikołajem, który specjalnie za-
wita do nas z Laponii i przywie-
zie dużo prezentów. Po wspól-
nym biegu Gołego Mikołaja 
(czapka i kąpielówki/ kostium) i 
radosnym morsowaniu, ogrzeje-
my się przy ognisku piekąc pysz-

ne kiełbaski. Jak zwykle do dyspozycji będzie bufet: ciasta, pierniki, 
herbata. Do zobaczenia 4 grudnia na lisowickiej plaży!!! 

Zwiedzanie nowego budynku  
szkoły podstawowej i liceum 

Na 16 grudnia zaplanowano uroczyste otwarcie nowego skrzy-
dła budynku szkolnego przy ul. Kościuszki w Koluszkach. Z kolei 
17 grudnia w sobotę, od godz. 9.00 zapraszamy mieszkańców nasze-
go miasta na dzień otwarty, podczas którego będzie można swobod-
nie zwiedzać nowy obiekt.  

(pw)

Kalendarium gminnych wydarzeń 
- 5 grudnia (poniedziałek) – spotkanie z podróżnikiem Markiem Ka-

mińskim, godz. 18.00, Księgarnia Skład Główny ul. Brzezińska 21 
(wstęp wolny) 

- 6 grudnia (wtorek) – spotkanie z legendarną podróżniczką Elżbietą 
Dzikowską,  godz. 18.00, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach  
ul. 3 Maja 2 (zapisy)

- 11 grudnia (niedziela) – Kiermasz BOŻONARODZENIOWY,  
godz. 14.00-18.00,  Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

- 16 grudnia (piątek) – spektakl dla dzieci „Dziadek Mróz”, godz. 17.00, 
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, wstęp wolny (zapisy)


