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Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej 
(wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, 
energetyka, 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

Policja – 997, 44 714 69 77
Straż Pożarna – 998, 44 714 08 90

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

URZĄD MIEJSKI
Sekretariat  – 44 725 67 00
Redakcja TwK  – 44 725 67 18
USC  – 44 725 67 60
Biblioteka Miejska  – 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon – 44 714 58 80

BIURO INŻYNIERA GMINY  – 44 725 67 68
KPGK sp. z o.o.  – 44 714 58 45
ZUK  – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25
Pogot. Energetyczne  – 991
 – 468-30-15-31
Pog. Kanalizacyjne  – 44 714 58 79  
  507 078 873
Pogotowie Gazowe  – 992
Ujęcie wody i pog. wod. – 44 714 58 24 
  605 370 020
Oczyszcz. ścieków – 44 714 58 79  
  507 078 873

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie  – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap  – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)  – 44 714 22 22
 – 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.)  – 44 714 55 00 
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna 
ul. Staszica 34  – 44 714 44 98
NZOZ DENTIS  – 44 714 51 24

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77
Gałków  – 605 509 502

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 2019 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

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

przy ulicy Reymonta 
w Koluszkach jest czynny w dniach:

• środa w godz. 10.00 – 17.00 
• sobota w godz. 8.00 – 16.00

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

20.09.  
ul. 3 Maja 19G

21.09.  
ul. Brzezińska 54

22.09.  
ul. Przejazd 6

23.09.  
ul. 11 Listopada 33

24.09.  
ul. Żwirki 2

25.09.  
ul. Głowackiego 20

26.09.  
ul. Korczaka 5
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Zapraszamy do zwiedzania  
nowego przedszkola

27 września odbędzie się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego 
budynku Przedszkola nr 1 w Koluszkach przy ul. Budowlanych. Po uro-
czystości, od godz. 16.00 do 17.30 obiekt zostanie udostępniony do zwie-
dzania mieszkańcom Koluszek. Serdecznie zapraszamy. Obecnie w 
przedszkolu realizowane są już codzienne zajęcia. 

(pw)

Przebudowa ul. Konopnickiej  
już nie w tym roku 

- Co dalej z ul. Konopnicką? – z takim pytaniem zwrócił się do Rady 
Miejskiej w Koluszkach mieszkaniec powyższej ulicy. Mężczyzna poin-
formował, że 12 października 2018 r. przy ulicy została zawieszona tabli-
ca z informacją o rozpoczęciu przebudowy ulicy. Po 7 miesiącach tablica 
została zdjęta i w chwili obecnej nic się w ulicy nie dzieje.    

- Przy mojej posesji znajduje się 7 studzienek kanalizacyjnych, z któ-
rych dzień i noc wydobywa się fetor. Latem jest on nie do wytrzymania. 
To karygodne by w XXI w. takie rzeczy się działy (…). Już od 9 lat jest 
zapowiadana przebudowa. Ludzie już się śmieją, że to kolejne obiecanki 
– tłumaczył mieszkaniec. 

Zdaniem Mateusza Karwowskiego, dyrektora Wydziału Inwestycji i 
Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, inwesty-
cja została wstrzymana ponieważ mieszkańcy poprosili o wniesienie 
zmian do projektu przebudowy ulicy:

- Inwestycja związana z przebudową trzech ulic przy rynku (Konop-
nickiej, Krzemienieckiej i Krzywej), została wprowadzona do zeszłorocz-
nego budżetu Gminy Koluszki. Byliśmy na nią przygotowani, jednak po 
zawieszeniu tablic informacyjnych, na zebraniu z mieszkańcami pojawiła 
się grupa osób, która poprosiła o wprowadzenie zmian do projektu. Ponie-
waż nie chcieliśmy realizować inwestycji wbrew mieszkańcom, zobowią-
zaliśmy projektanta do naniesienia stosownych poprawek. Dotyczyły one 
m.in. likwidacji części zatoczek i zmiany odległości chodnika od zabudo-
wań. Projektant nie wywiązał się jednak w odpowiednim terminie z nało-
żonego zadania, i została mu naliczona kara w wysokości 23 tys. zł. Gdy 
tylko dokumentacja będzie gotowa i otrzymamy pozwolenie na budowę, 
wrócimy do tematu. W tej sytuacji możemy jedynie przeprosić. Niestety, 
przy tego rodzaju pracach korzystamy z firm zewnętrznych i nie mamy 
wpływu na rzetelność projektantów.

Nieprzyjemną dla mieszkańców sytuację tłumaczyła także przewod-
nicząca Rady Anna Szostak:

- Ja jestem również w pewnym sensie odpowiedzialna za tę ulicę, bo to 
jest mój okręg wyborczy. Proszę wziąć pod uwagę, że żyjemy w czasach, 
gdy brakuje ludzi do pracy. Przy przebudowie ul. Wołyńskiej ogłaszano aż 
5 przetargów, i nie zgłosiła się żadna firma. To samo działo się w przypad-
ku oczyszczania zbiornika w Lisowicach. Nie jest to zatem zła wola gminy, 
tej ulicy należy się remont, ale tak wygląda obecnie rynek budowlany. Kie-
dyś firmy biły się o przetargi, obecnie sytuacja się odwróciła.               (pw)            

Najchętniej korzystamy  
z roweru publicznego

Okres wakacyjny za 
nami. Czas na podsumowa-
nie tego, co działo się w te-
macie roweru miejskiego. 
Analizując dane związane z 
korzystaniem przez miesz-
kańców z rowerów publicz-
nych, na usta ciśnie stwier-
dzenie: „Koluszki rowerami 
stoją”. 

W okresie od czerwca 
do sierpnia, a więc na prze-
strzeni trzech letnich miesięcy, w naszej gminie naliczono 15 097 wypo-
życzeń. To stawia nas na pierwszym miejscu spośród wszystkich samo-
rządów naszego regionu, które korzystają z systemu wojewódzkiego 
roweru publicznego. Wszystko wskazuje zatem na to, że tego rodzaju śro-
dek komunikacji miejskiej doskonale się przyjął w naszej gminie i wro-
śnie na stałe w tkankę naszego miasta i okolic.

(pw)          

Wypożyczenia czerwiec – sierpień
Koluszki – 15 097 

Pabianice – 13 623
Sieradz – 10 731

Skierniewice – 10 701
Łowicz – 10 433
Kutno – 8 346

Zduńską Wolę – 5 796  
Zgierz – 3 195
Łask – 1 487

Sprzątamy świat
W piątek 20 września szkoły z terenu Gminy Koluszki włączą się do 

ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Uprzątać będziemy oczywiście na-
szą gminę. Urząd Miejski dostarczy szkołom gumowe rękawiczki i worki, a 
także odbierze zebrane śmieci. Inicjatywa ma na celu nie tylko uprzątnąć ota-
czający nas krajobraz, ale także zapobiegać, poprzez uwrażliwienie dzieci i 
młodzieży w temacie właściwego zagospodarowywania odpadów.            (pw)  
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 20 września (piątek) - ZAKOŃCZENIE LATA W LISOWICACH, koncert 

gwiazd: zagrają  K.A.S.A., PIERSI i KOMBI 
 � 20 września (piątek) od godz. 18.30 – NOC KSIĘGARŃ, Księgarnia 

Skład Główny ul. Brzezińska 21 
 � 22 września (niedziela) - ZLOT ROWERZYSTÓW, zalew w Lisowicach
 � 22 września (niedziela) - akcja honorowego oddawania krwi, Komen-

da Powiatowa PSP w Koluszkach,  godz. 9.00 - 12.30
 � 3 października (czwartek) - uroczystość obchodów 25-lecia powsta-

nia Miejsko-Powiatowego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
w Koluszkach, Kino ODEON w Koluszkach, godz. 11:00 

 � 5 października (sobota) -  PIKNIK SENIORA w Lisowicach 3 

Drogiej Koleżance

Janinie Słaby 
wyrazy głębokiego żalu po śmierci syna

składają słuchacze 
AWD w Koluszkach

Pomóżmy Bartkowi 
stanąć na nogi

26 sierpnia br. 22-letni mieszkaniec Koluszek Bartek Szolc w stanie 
bardzo ciężkim trafił do szpitala. Diagnoza lekarzy: „udar krwotoczny z 
porażeniem lewostronnym” spadła na Bartka niczym grom z jasnego nie-
ba, diametralnie zmieniając jego życie. Nagłość sytuacji i związane z nią 
konsekwencje w okamgnieniu odebrały młodemu człowiekowi możli-

wość chodzenia, sprawność i samodzielność. Co więcej, przeprowadzona 
podczas hospitalizacji tomografia komputerowa wykazała obecność 
krwiaka śródmózgowego, niestety opornego na wchłanianie mimo starań 
i wysiłku lekarzy. 

Lekarze dają 5% szans na powrót do zdrowia. Istnieje zatem możli-
wość, by Bartek samodzielnie funkcjonował, ale potrzebne są pieniądze.

Do mamy Bartka, której po śmierci męża jedynym oparciem jest syn, 
wyciągnęły pomocną dłoń najlepsze sąsiadki pod słońcem. Izabela, Kata-
rzyna i Monika założyły Komitet Społeczny, który prowadzi społeczną 
zbiórkę pieniędzy do puszek (nr zbiórki 2019/4206/KS).  Wolontariusze z 
puszkami pojawią się w Lisowicach już 22 września 2019r. w ramach zlo-
tu rowerowego, na który zaprasza Stowarzyszenie Mroga. Puszki będzie 
można zasilać do 31 grudnia 2019r. między innymi w sklepach firmo-
wych należących do ZPM „PIEKARSKI”. Lada dzień ruszy też interne-
towa zbiórka pieniędzy na portalu charytatywnym „Siepomaga”. Zasoby 
finansowe zostaną przeznaczone na leczenie oraz rehabilitację, zakup 
bądź wynajem specjalistycznego sprzętu, jak wózek inwalidzki i łóżko re-
habilitacyjne z materacem, który uchroni chorego przed odleżynami, czy 
opłacenie ośrodka z programem poudarowym.

- Na dzień dzisiejszy najważniejsza jest niezwykle kosztowna reha-
bilitacja, która wpłynie na poprawę jakości życia Bartka – mówi Izabela 
reprezentująca komitet. – Aktualnie Bartek jest zależny od wszystkich we 
wszystkim. Dlatego będziemy szukać pomocy wszędzie, będziemy pukać 
do każdych drzwi. Głęboko wierzymy, że zebrane pieniądze pomogą 
Bartkowi stanąć na nogi!

Zawalczmy o to, co utracone i POMÓŻMY BARTKOWI STANĄĆ 
NA NOGI!!!

HK

Będzie się działo w Lisowicach

Koncert gwiazd
Drodzy mieszkańcy, rusza szalony weekend w Lisowicach. Będzie 

artystycznie, turystycznie i sportowo. Świętowanie zakończenia lata roz-
poczynamy wielkim artystycznym wydarzeniem. Na plenerowej scenie 
przy zalewie wystąpią gwiazdy polskiej estrady. O godz. 17.00 publicz-
ność rozrusza K.A.S.A. W 2017 roku Krzysztof Kasowski powrócił z kil-
koma nowymi piosenkami i teledyskami: Życiem się Cieszę, Znałem Cie-
bie czy Zostań Jeszcze Chwilę. Z kolei w 2018 roku jego utwór pt. Piasek 
zakwalifikował się do koncertu Premier na 55 Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. Co K.A.S.A. zaprezentuje naszej publiczności?

O godz. 18.30 na scenie pojawi się zespół PIERSI. Liczymy oczywi-
ście na „Bałkanicę” – oj będzie się działo. Na deser organizatorzy zosta-
wili gwiazdę wieczoru, zespół KOMBI. Występ 20.30. Czy bez Skawiń-
skiego zespół potrafi zaczarować publiczność? Najlepiej ocenić to 
samemu. Tego nie można przegapić. Zapraszamy.     

Zlot rowerzystów
Drodzy rowerzyści i nie tylko! Stowarzyszenie Mroga zaprasza na 

kolejną imprezę rowerową pn. „Zlot rowerzystów w Światowy Dzień Tu-
rystyki – Lisowice 2019”. Wydarzenie już 22 września nad zalewem w 
Lisowicach. Impreza będzie miała charakter pikniku z wieloma atrakcja-
mi: będą zawody rowerowe, quest historyczny, spacer z kijami nornic 
walking, dmuchańce dla najmłodszych i wiele, wiele innych. Wszystkie 
atrakcje BEZPŁATNE!!! Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu 
na wiek. Przyjeżdżajcie na rowerach, zabierzcie ze sobą kocyk, herbatę w 
termosach i dużo chęci do dobrej zabawy.                                             (pw)

Skarga na niewłaściwe działanie 
przedszkola uznana za zasadną

Rada Miejska w Koluszkach po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji, uznała za zasadną skargę na działalność Przed-
szkola nr 3 w Koluszkach, którą złożył rodzic dziecka poszkodowanego 
na terenie przedszkola. Do wypadku doszło 26 czerwca bieżącego roku. 
Podczas otwierania przez nauczycielkę furtki prowadzącej na pobliski 
plac zabaw, dziecku odcięty został czubek paluszka, który dziecko włoży-
ło w sprężynę bramki ogrodzeniowej. W uzasadnieniu zasadności skargi 
czytamy, że „w omawianym przypadku nie została wezwana fachowa po-
moc medyczna [powiadomieni zostali jedynie rodzice o skaleczeniu pal-
ca – red.], a organ prowadzący o zaistniałym przypadku został powiado-
miony po pięciu dniach. Zdaniem Komisji wezwanie pomocy medycznej, 
pogotowia, bądź położnej pracującej obok w żłobku, dałoby możliwość 
fachowej oceny tego urazu w następstwie dalszych działań”.               (pw)       
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Niebawem ruszy  
przebudowa ul. Polnej 

Wielkimi krokami zbliża się modernizacja ul. Polnej w Koluszkach. 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, stosowną uchwałą zabezpie-
czone zostały środki na realizację inwestycji.

Prace drogowe będą obarczone dość dużym stopniem skompliko-
wania, ponieważ poza samą nawierzchnią wymieniona zostanie również 
główna magistrala wodociągowa miasta, która przebiega w drodze. 
Mocno wysłużony odcinek wodociągu najlepsze lata ma już za sobą i 
często ulega awariom. Pozostała część głównej magistrali, przebiegają-
cej przez miasto, została zmodernizowana w poprzednich latach. 

Prace inwestycyjne w ul. Polnej rozpoczną się od przebudowy wo-
dociągu. Roboty ruszą w okresie jesiennym (najprawdopodobniej w 
drugiej połowie października), a więc już w czasie mniejszego poboru 
wody. Z kolei modernizacja samej drogi rozpocznie się w 2020 r. 
Oprócz nowej nawierzchni pojawi się także chodnik oraz oświetlenie 
drogi. Inwestycja obejmie także budowę oświetlenia w ul. Nasiennej 
(strefa ekonomiczna) oraz w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Polnej do ul. 
Czarneckiego. 

(pw)         

Budowa nowej strefy  
przemysłowej już na finiszu

Do 15 października zakończy się budowa nowych terenów inwesty-
cyjnych. Nowa strefa przemysłowa powstaje przy ul. Zielonej i ul. Czarnec-
kiego w Koluszkach (w okolicy bocznicy kolejowej naftobazy) i docelowo 
obejmie obszar 30 ha. Teren uzbrajany jest w wodę, kanalizację, prąd oraz 

drogi o podwyższonym tonażu. Całość zostanie oświetlona latarniami. Po 
ukończeniu inwestycji, strefa ekonomiczna w naszej gmina będzie rozcią-
gać się na 50 ha. Stawia nas to w czołówce pod względem bazy przemysło-
wej w naszym regionie. A o tym, jak trudnym zadaniem jest tworzenie tego 
rodzaju miejsc biznesowych, niech świadczy przykład Brzezin, które nie 
uporały się z tematem dofinansowania i uzbrojenia swojej strefy.           (pw)       

Wstąp w szeregi studentów-seniorów
Dr Kazimierz Zawadzki, opiekun i przewodniczący rady programo-

wej Akademii Wieku Dojrzałego, która działa przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Koluszkach, zachęca seniorów do wstępowania w szeregi 
Akademii. Podczas sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, dr Zawadzki 
oprócz prośby o pomoc w zorganizowaniu miejsc do zajęć ruchowych dla 
słuchaczy, zareklamował Akademię, opowiadając pokrótce o bieżących 

inicjatywach. – Głównym celem Akademii jest aktywizowanie pokolenia 
seniorów w wymiarze fizycznym, intelektualnym, psychicznym, a nawet 
duchowym. W zakres działalności wchodzą wykłady, które odbywają się 
przynajmniej raz w miesiącu. Przy ich organizowaniu uwzględniamy za-
interesowania seniorów. 

Oprócz pracowników uniwersytetu, społecznie wspomagają nas tak-
że mieszkańcy Koluszek, którzy dysponują szeroką wiedzą w danej dzie-
dzinie. Raz w tygodniu prowadzona jest gimnastyka terapeutyczna, która 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a także taniec terapeutyczny. 
Jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, słuchacze rezygnują już z zajęć z na-
uki internetu na rzecz nauki j. angielskiego. Niestety obecnie nie mamy 
lektora. Organizujemy także wyjazdy do teatru.                                  (pw)      

Zapisy na PIKNIK SENIORA 
5 października już po raz drugi Gmina Koluszki zorganizuje piknik 

dla seniorów. W ubiegłym roku frekwencja niezwykle dopisała, więc or-
ganizatorzy liczą się z obecnością nawet 300 osób. Ponieważ piknik od-
będzie się w Lisowicach, tradycyjnie gmina zapewni dojazd autokarami z 
Koluszek. Zapisy na piknik przyjmowane będą od 23 września pod nume-
rem tel.: 44 725 67 68.

Ekspert z ZUS doradzi
UWAGA: 
Poza zabawą i poczęstunkiem, na miejscu uruchomiony zostanie mo-

bilny punkt ZUS. Na stoisku będzie dyżurował ekspert, który odpowie na 
pytania emerytów odnośnie świadczeń, w tym nowego świadczenia 500+ 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zainteresowane osoby 
na miejscu będą mogły także założyć profil na platformie usług elektronicz-
nych PUE ZUS. Dzięki takiej platformie klienci mają dostęp do swoich da-
nych na koncie w ZUS oraz mogą umawiać wizyty w ZUS bez wychodze-
nia z domu.

(pw)       
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Zebrania wiejskie w sprawie 
rozdysponowania środków 

funduszu sołeckiego na rok 2020
 � Sołectwo Świny - 20.09.2019, godz. 19:00 (I termin), 19:15 (II ter-

min) w salce parafialnej w Świnach
 � Sołectwo Wierzchy – 20.09. 2019, godz. 19:00 (II termin 19:15), bu-

dynek OSP Wierzchy  
 � Sołectwo Długie-Turobowice - 20 września 2019 r. (piątek)  o godz. 19:00 

(II termin godz. 19:15) w świetlicy wiejskiej przy OSP Długie
 � Sołectwo Stamirowice - 21.09.2019, godz. 15:00 (I termin), 15:15 (II 

termin) w domu sołtysa
 � Sołectwo Gałkówek Parcela - 22.09..2019, godz. 15:00 (I termin), 

15:15 (II termin) w domu sołtysa
 � Sołectwo Regny – 23.09.2019, godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II ter-

min) w domu sołtysa Regny, ul. Polna 5
 � Sołectwo Stefanów - 23.09.2019, godz. 17:45 (I termin), 18:00 (II 

termin) na placu sołeckim we wsi Stefanów
 � Sołectwo Będzelin - 23.09.2019, godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II ter-

min) w szkole w Będzelinie
 � Sołectwo Gałków Mały Wschód – 26.09.2019, godz. 16:00 (I ter-

min), 16:15 (II termin) w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym
 � Sołectwo Jeziorko - 26.09.2019, godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II ter-

min) w świetlicy w Felicjanowie
 � Sołectwo Różyca – Żakowice - 26.09.2019, godz. 18:00 (I termin), 

18:15 (II termin) w szkole w Różycy 

Gazety Dziennik Łódzki i 
Ekspres Ilustrowany ogłosiły wy-
niki plebiscytu „Hipokrates Ziemi 
Łódzkiej”. Spieszymy donieść, że 
w kategorii Przychodnia zwycięz-
cą został Med-Kol z Koluszek, a 
nagrodę odebrał Michał Suwalski. 
W innej kategorii – Lekarz Ro-

dzinny, najwięcej głosów otrzyma-
ła doktor Agnieszka Pabin-Zieliń-
ska, także z przychodni Med-Kol. 
– W Med-Kolu pracuję już 10 lat, a 
w służbie zdrowia 21 lat. O nomi-
nacji w tym plebiscycie dowie-

działam się przypadkiem. Poinfor-
mowali mnie o tym dziennikarze 
Ekspresu Ilustrowanego i Dzienni-
ka Łódzkiego. Nie wiem, kto mnie 
zgłosił, pewnie jakaś dobra dusza. 
Cieszę się, że otrzymałam takie 
poparcie w plebiscycie, choć nie 
należę do osób, które zależy na 

konkursach. Jestem cicha i robię 
to, co do mnie należy, leczę moich 
pacjentów - powiedział nam pani 
doktor Agnieszka Pabin- Zieliń-
ska. 

zk

Med-Kol i dr Agnieszka Pabin-Zielińska  
zwycięzcami w plebiscycie  
„Hipokrates Ziemi Łódzkiej”

Tydzień z miłosierdziem Bożym
Przez cały tydzień w parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Koluszkach trwają Misje Miłosier-
dzia Bożego pod hasłem: „Jezu, 
ufam Tobie”. Misje, które prowadzą 
ojcowie Jezuici, mają na celu przy-
gotowanie wspólnoty Kościoła 
łódzkiego na 100. rocznicę powsta-
nia Diecezji Łódzkiej w roku 2020. 
Misje są duchową pielgrzymką, 
podczas której człowiek może do-
świadczyć nawrócenia oraz pogłę-
bienia wiary, aby według niej żyć i 
działać, w duchu miłości Boga i 
bliźniego. Istotnym elementem Mi-
sji jest peregrynacja obrazu Jezusa 
Miłosiernego oraz relikwii św. Sio-
stry Faustyny Kowalskiej. Dla 
mieszkańców Koluszek którzy nie mogli, a chcieliby przeżyć duchowy 
tydzień z miłosierdziem Bożym, otwiera się dodatkowa szansa. W sobotę 
relikwie i obraz przewędrują do parafii Świętej Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Koluszkach.

(pw)

Rozpoczęto rozbudowę  
placu zabaw

Ruszyły prace związane z powiększeniem placu zabaw w Parku 
Miejskim w Koluszkach. Dzieci do dyspozycji otrzymają 6 nowych efek-
townych zabawek. O nowe urządzenia doposaży się także strefa aktywno-
ści. Dodatkowo przy placu zabaw mają pojawić się 4 ławki parkowe, a 
także stojak na rowery. Wartość projektu to ok. 115 tys. zł. Blisko połowę 
dokłada Ministerstwo Sportu w ramach programu tworzenie tzw. otwar-
tych stref aktywności. 

(pw)
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Jej język jest ostry, czasem ką-
śliwy, ale zawsze serdeczny. Opisuje 
świat taki, jakim jest. O pracy dzien-
nikarza radiowego, samotności w 
wielkim mieście i urokach Kaletni-
ka, z Karoliną Kolasą, dziennika-
rzem radiowym, autorką „Pamiętni-
ków Kaletnickich” w TwK, 
rozmawia Zbigniew Komorowski. 

-Dlaczego zajęłaś się dzienni-
karstwem a nie zostałaś, np. mo-
delką z damską bielizną?

-Zaskoczę Cię, już to robi-
łam…

-To w takim razie co z tym 
dziennikarstwem? 

-Kiedy miałam 5 lat, nauczy-
łam się naklejać taśmą dziurki w ka-
setach magnetofonowych. W „Ka-
sprzaku” wystarczyło nacisnąć 
„play” i jednocześnie funkcję na-
grywania. W wieku 5 lat robiłam re-
lacje z operacji na żywo mojego 
„Miśka”. Operację przeprowadzał 
mój sąsiad, także lat 5 liczący 
(śmiech). I tak to samo poszło. 

-Potem poszłaś do szkoły i na 
studia.

-Podczas studiów pracowałam 
w studenckim radiu „Żak”. Kiedy 
zobaczyłam w studio realizatorkę, 
myślałam, że jestem na statku ko-
smicznym. 

-Swoje początki w radiu 
„Żak” miał też Marek Niedźwiec-
ki…

-Stąd poszedł do „Trójki”. Z 
„Żakiem” jest zresztą związany do 
dziś. Kiedyś zadzwoniłam do niego, 
bo miał jakąś nową płytę w promo-
cji. Gdy dowiedział się, skąd jestem 
nakrzyczał na mnie, trochę dla śmie-
chu, że trzeba było wcześniej dzwo-
nić, to bym zrobiła promocję tej pły-
ty w Radiu „Żak” wcześniej niż w 
„Trójce”. „Tak masz się zachowy-
wać jako dziennikarz”- powiedział. 
Masz być pierwsza przed innymi. 

-Takie kontakty ze znanymi 
ludźmi są bardzo motywujące…

-W mojej pracy miałam kon-
takt z różnymi ludźmi, nawet z tymi 
najbardziej kontrowersyjnymi, jak 
chociażby z Urbanem. To był jakiś 
rodzaj benefisu w Teatrze „Cytry-
na”, gdzie nie znając opowiadanej 
przez niego historii, byłam jedną z 
dziennikarzy i dopytywałam, „ko-
pałam” w jego życiu. To nie jest 
ktoś, za kim ludzie szaleją, ale w 

tamtej chwili okazał się być dla 
mnie „bogiem”, bo podszedł do 
mnie po spotkaniu, i wskazując pal-
cem powiedział do mnie  „A ty  to 
masz się dużo uczyć, bo zostaniesz 
dziennikarzem”. Potem wsiadł do 
swej limuzyny i tyle go wi-
działam. 

-Obecnie można Cię 
usłyszeć w Radio „Para-
da”. 

-W „Paradzie” poza 
czytaniem wiadomości, zaj-
muję się dosłownie wszyst-
kim. Prowadzę programy po-
ranne, które moim zdaniem 
są chyba najbardziej istotną 
częścią ramówki każdej roz-
głośni. Prowadziłam wywia-
dy, autorskie audycje. Jestem 
ponadto realizatorem dźwięku, co 
jest bardzo istotne w moim życiu. 
Nagrywam książki i czytałam je na 
antenie. Opowiadałam dowcipy, ro-
biłam za kabareciarza, błazna, pro-
wadzącego, realizatora, dziennika-
rza informacyjnego. 

-Co lubisz najbardziej w 
swojej pracy?

-Wszystko. Fajny jest kontakt 
ze słuchaczami, prowadzenie pro-
gramów na żywo, a drugiej strony 
przygotowywanie słuchowisk. Nie 
mogłabym zrezygnować z czegoś, 
bo czegoś by mi brakowało. 

-Co byś chciała jeszcze robić 
w swym radiowym życiu?

-Co bym chciała, co zrobię! 
Zrobię kiedyś coś w rodzaju teatru 
na „żywo” i to takiego interakcyjne-
go, by tworzyć teatr komediowy w 
kilka osób!  Zależy mi na tym, by w 
pewnym momencie zadzwonił słu-
chacz i zasugerował, jak ma dalej 
potoczyć się sztuka. 

-Co roku okres od maja do 
października spędzasz w Kaletni-
ku. Stąd codziennie jeździsz do 
pracy w radio. Jak się tu czujesz?

-To jest absolutnie czarowne 
miejsce! Pewnie dlatego zaczęłam 
pisać „Pamiętniki Kaletnickie”. Nie 
lubię tramwajów, zgiełku, nie lubię 
ludzi w tłumie. Tu mam dokładnie 
coś przeciwnego. Polubiłam Kalet-
nik i Koluszki. To w pewnym sensie 
egzotyczne miejsca. Spotykam się 
tu z sytuacjami, do których nie 
przywykłam, jak choćby zakup zło-
tych trampek.

-To w Łodzi nie ma w sklepie 
trampek?

-Są, ale mają jeszcze dwa zera 
w cenie, a tu nie( śmiech). 

-Twoje pamiętniki są bardzo 
ciekawe… i odważne…

-(Śmiech). Uwielbiam pisać. 
Nauczyłam się tego dzięki mojej 
pani od polskiego. Zmuszała mnie, 
bym dużo pisała, bo byłam…dys-
lektykiem! Kiedy przyjechałam do 
Kaletnika na okres wakacyjny, po 
prostu musiałam zacząć pisać, nie 
było innej opcji! Wystarczyło 

usiąść, wyjąć kartkę papieru, i tak 
poszło. Wysyłając pierwszą część 
„Pamiętników Kaletnickich” do 
szanownej redakcji, wcale nie spo-
dziewałam się, że zechcecie opubli-
kować. Tym bardziej ucieszyłam 
się, że pamiętniki się ukazały. „Po-
leciałam” za ciosem i piszę dalej. 
Patrzę i opisuję to, co dla was jest 
codziennością, a co czasem może 
gdzieś umykać. 

-Nie dawno mogliśmy czytać 
o tabliczkach…

-Spotykamy się  z nimi często, 
a czasem zawierają one mnóstwo, 
przeuroczych bzdur( śmiech). Jak 
się człowiek dobrze w nie wczyta, 
to się uśmiechnie sam do siebie i ma 
lepszy dzień. 

-Co Cię ostatnio rozbawiło?
-Chociażby ostrzeżenie  „ Zły 

Pies luzem”. Rozumiem zamysł au-
tora, ale moja plastyczna wyobraź-
nia od razu mówi mi: „Tu łapa, tu 
ogon, a morda gdzieś 2 metry dalej” 
( śmiech).  Inna tabliczka to „Zakaz 
kąpania sów”( śmiech). 

-Widziałaś taką brudną 
sowę?

-Widziałam same brudne! 
-Co byś powiedziała miesz-

kańcom okolicznych domostw?
-Miejscowi, nie letnicy, są nie-

samowicie fajni. Wszyscy się ze 
sobą znają, są  dla nas, letników, 
serdeczni. To cecha ludzi z mniej-
szych aglomeracji. To coś, czego 
nie ma u ludzi z Łodzi, Warszawy 
czy Nowego Jorku. Oni nie chcą ni-
kogo znać. A tu możesz z miejsco-

wymi pogadać normalnie. Oni cię 
zaczepią i powiedzą, jak zrobić do-
bry sok pomidorowy, tu ludzie zna-
ją ludzi. Mało jest takich miejsc.  
Ludzie nie chcą znać innych,  nie 
chce im się zerknąć za płot i zapy-
tać, czy wszystko w porządku. W 
Łodzi jak ktoś chce cię zaprosić na 
grilla, wysyła wiadomość na fejsie, 
a tu sąsiad do sąsiada krzyczy  „Ro-
bimy kaszankę, chodź”! To ma war-
tość. 

-Młodych można spotkać na 
podwórkach?

-Jakby im odciąć Internet, to 
może by wyszli. Niestety, dziecia-
ków jakoś na dworze trudno jest 
spotkać. 

-Jak być szczęśliwym?
-Trzeba sobie, po przebudze-

niu rankiem, powiedzieć: „dziś bę-
dzie dobry dzień”, i tak będzie, to 
działa! W Kaletniku można być 
szczęśliwym, o wiele łatwiej niż w 
Łodzi. Chociażby dlatego, że tu są 
ludzie, do których możesz otworzyć 
buzię i porozmawiać, np. w sklepie.

 -A gdzie chodzisz na zaku-
py?

-Mam kilka takich miejsc, w 
których już zadzierzgnęła się mię-
dzy nami relacja. Przychodzę, i mó-
wię co chcę, ale nie muszę wymie-
niać marki towaru, pani już wie, po 
co przyszłam. To jest fajne, bo tu lu-
dzie się znają. Wiem, kto jest kto, 
czyje dziecko gdzie poszło do szko-
ły i czy jest zadowolone. Mało tego, 
dowiem się, jaki jest przepis na że-
berka! Nie trzeba być w centrum 
wielkiego miasta czy świata, aby 
być szczęśliwym. Na Piotrkowskiej 
w Łodzi czy Chans de lise w Pary-
żu, w świetle wielkiego miasta 
można się bawić, owszem. Tylko ci, 
którzy się tam  bawią, bawią  się w 
samotności. W Kaletniku nigdy nie 
jesteś samotny, i to jest piękne. Tu 
ludzie są razem a jeśli idą do lasu 
razem, to już w ogóle bosko!

-Co można robić razem w le-
sie?

-Można spacerować w milcze-
niu albo zbierać razem jagody, dzi-
kie maliny lub grzyby. O właśnie, 
grzyby już są, idziemy na grzyby, 
chodź ze mną! 

-Chętnie, ale  powiedz jesz-
cze coś do młodych mieszkańców 
naszych okolic.

-Wielu z nich myśli sobie: jak 
skończę szkołę, ucieknę stąd w 
wielki świat. Nic bardziej złudnego. 
Jak ktoś kupi jajka w markecie w 
Łodzi a potem przyjedzie na Kalet-
nik i zrobi jajecznicę z jajek od tu-
tejszej  kury, to będzie wiedział, o 
co mi chodzi.

W Kaletniku możesz być szczęśliwym,  
w Łodzi niekoniecznie

Wywiad z autorką  
„Pamiętników Kaletnickich”
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Moja historia Okiem Kobiety
Ostatnie spotkanie z cyklu „Okiem Kobiety” można by zatytułować 

„Moja historia”. -Tego dowiedziałyśmy się o dwóch sposobach na życie, 
poznałyśmy jedną historię męską i drugą żeńską – relacjonuje Mariola 
Garnys – Jaskóła, inicjatorka spotkań. „Dziedzictwo kulturowe naszego 
regionu” przedstawił pasjonat, badacz regionu łódzkiego, dr historii, kon-
sultant w ŁCDNiKP, Piotr Machlański. Z wielką pasją, barwnie i z mnó-

stwem anegdot opowiadał kolejne historie regionu, pokazywał budowle, 
mówił o ludziach, historii w sposób tak ciekawy, że nikt nie zauważał 
upływu czasu. W wykładzie tym towarzyszyli  również przedstawiciele 
Stowarzyszenia Historia Koluszek - Adrian Kut, Mateusz Jaśkiewicz, 

Marcin Latek. Druga historia to opowieść Justyny Myćkowskiej, pasjo-
natki Aloesu i Koncepcji Zdrowej Sylwetki wg dr Delbe, autorki konkur-
su FIT w restauracji Nowa Zachęta, założycielki i moderatorki strony na 
fb „Okiem zdrowej kobiety”. 

W opowieści „Zatrzymaj czas dla skóry” Justyna Myćkowska przybli-
żyła kluczowe zasady pielęgnacji skóry, pomogła w analizie składu własne-
go ciała, poczęstowała nas nieocenionym zdrowotnościowo Aloesem Fre-
edom firmy LR Health and Beauty, ponadto wraz z Elżbietą Strzeszewską 
wykonała zabiegi na twarz wyłonionym w losowaniu  Paniom. - Dziękuje-
my restauracji KRIADA za gościnę, kwiaciarni Agnieszki Ruta za kwiaty 
dla gości, Bogusi Banaś natomiast za zdjęcia. Pamiętajmy za miesiąc znów 
się widzimy. Drugi czwartek, godz. 18, Kriada, wstęp wolny – do udziału w 
kolejnym spotkaniu zachęca Mariola Garnys – Jaskóła.

Z Koluszek do Zielonej  
Góry na winobranie

Wraz z grupą uczestników z Koluszek i okolic tym razem wybrali-
śmy się na największy w Polsce Festiwal Wina jaki odbywa się co roku w 
Zielonej Górze w województwie lubuskim. Winobranie rozpoczyna się 
symbolicznym przekazaniem klucza do miasta Bachusowi - królowi wina 
i winnic, który sprawuje władzę nad miastem. Wówczas Zielona Góra sta-
je się terenem, gdzie odbywają się liczne koncerty, zabawy plenerowe, 
wyjazdy na winnice, jarmark winobraniowy i wiele innych atrakcji. Jako 
uczestnicy w dniach 14-15 września, mieliśmy okazję być na barwnym 
korowodzie pod hasłem „Świat cyrku i osobliwości”, w którym uczestni-
czą m.in. aktorzy teatrów ulicznych, cyrkowcy, dzieci i młodzież ze szkół 
oraz prywatne szkoły tańca i akrobatyki. 

Następnie zmierzając do miasteczka winiarskiego, gdzie odbywał się 
jarmark, mieliśmy okazję również zobaczyć ciekawe zabytki między in-
nymi Konkatedrę pw. św. Jadwigi, 800-letni cis, jeden z niewielu najstar-
szych drzew w Polsce (z cisów), Wieżę Łaziebną - pozostałość po daw-
nym systemie obwarowań miejskich, Ratusz i Stary Rynek oraz Palmiarnię 
powstałą w 1961r . Pozostaliśmy przy tematyce wina i następnego dnia 
odwiedziliśmy jedną z wybranych winnic. 

Winnica Cantina prowadzona jest przez Państwa Karolinę i Mariusza 
Pacholaków. Z wielką pasją i zamiłowaniem do swojej winnicy Pani Ka-
rolina wraz ze swoim mężem opowiadali nam o historii winnicy, pracy na 
niej oraz o samej produkcji wina. My jako uczestnicy mogliśmy smako-
wać najlepsze wina ich produkcji. Należy zaznaczyć, że podczas degusta-
cji dowiedzieliśmy się również jak należy pić dane wino. Patronem win-
nic i winiarzy jest Św. Urban, który również widnieje w kapliczce tuż 
przed wejściem do Winnicy Cantina. Dalszym naszym punktem zwiedza-
nia stał się Świebodzin. Myślę, że nie sposób nie zauważyć jadąc auto-
stradą A2, górującą nad miastem największą w Polsce Figurą Jezusa ze 

Świebodzina.  Pełna na-
zwa posągu brzmi Figura 
Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Świebo-
dziński Chrystus mierzy 
36 metrów wraz z koroną, 
stoi na 16-metrowym 
sztucznym wzniesieniu, 
rozpiętość jego ramion to 
24 metry, waży 440 ton. 
Należy zaznaczyć że fi-
gura jest podświetlana 
nocą. 

Pomnik Chrystusa 
Króla Wszechświata stanął 
dokładnie 6 listopada 2010 r. 
Budowniczy pomnika 
ksiądz Sylwester Zawadz-
ki nie krył wtedy wzrusze-
nia, był szczęśliwy że 
ukończył dzieło swojego 
życia, jak wspominają 
mieszkańcy. Poświęcenie 
pomnika odbyło się 21 li-
stopada 2010 r. Jest stałym 
miejscem kultu religijnego 
i pielgrzymek oraz prze-
jeżdżających turystów z całej Polski. Na zakończenie naszej podróży od-
wiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie posługiwał ks. Syl-
wester Zawadzki. Jego serce spoczywa przy pomniku który stworzył. 
Sanktuarium sprawuje opiekę nad pomnikiem. Pełni wrażeń i szczęśliwi 
powróciliśmy do Koluszek. Myślę, że warto było pokonać sporo kilome-
trów, aby tyle zobaczyć.

Pilot imprezy Patrycja Wizner
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najno-
wocześniejsze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego 
oraz laminowanego. EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy 
Glas Trösch i jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie, 
gromadzącą wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach technicz-
nych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół oraz dba-
my o wszystkie stanowiska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Operator Produkcji
Miejsce pracy:  

okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola parame-

trów procesu

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie 

trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produk-

cyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• System premiowy
• Atrakcyjny pakiet socjalny
• Dobrą atmosferę pracy

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobo-
wych prosimy przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując 
w temacie Pracownik Produkcji

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. www.euroglas.com 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze 
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. 
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wio-
dących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych spe-
cjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Pracownik Magazynu  
w Dziale Logistyki

Miejsce pracy:  
okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi 

procedurami
• Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych
• Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym z użyciem 

podno-śnikowych wózków specjalistycznych oraz wózków 
widłowych 

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie 

trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produk-

cyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• System premiowy
• Atrakcyjny pakiet socjalny
• Dobrą atmosferę pracy

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych prosimy 
przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując w temacie Pracow-

nik Magazynu

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. www.euroglas.com 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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„Pożegnanie lata”  
na os. Warszawskim

W minioną sobotę na osiedlu Warszawskim odbyło się osiedlowe 
spotkanie integracyjne, zorganizowane przez przewodniczącą osiedla Ja-
ninę Klimek oraz lokalnych radnych do gminy oraz powiatu: Jacka Dud-
kę, Antoniego Tomczyka oraz Mateusza Karwowskiego.

Mieszkańcy zebrali się przy placu zabaw przy ul. Odlewniczej. 
Oprócz integracyjnego ogniska połączonego z poczęstunkiem, do dyspo-
zycji dzieci oddane zostały dmuchańce, trampolina bungee oraz tor prze-
szkód, na którym rozgrywane były konkurencje sportowe. Okazuje się, że 
nie tylko dzieci lubią pobiegać. Na torze natknęliśmy się na 71-letniego 
Kazimierza Kalinowskiego z Gałkówka, który z nieskrywaną radością 
mierzył się z przeszkodami. I robił to szybciej od dzieci. W zabawie spor-
towej udział wzięło ponad 80 osób z Koluszek, Różycy, Katarzynowa i 
Gałkówka. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach byli, do lat 5: 
Lena Pietrzywoda oraz Borys Janeczek, kat. 6-9 lat: Nadia Miksa i Szy-
mon Kostrzewa, kat. 10-13 lat: Alicja Kowalczyk i Łukasz Nowakowski, 
kat. 14 +: Marzena Kacprzak i Jacek Dudka. Wszyscy startujący otrzyma-
li upominki, najlepsi nagrody.

Wiele frajdy przysporzył najmłodszym także samochód OSP z Kolu-
szek. Któż z nas będąc dzieckiem nie chciał usiąść za kierownicą takiego 
pojazdu. Ogółem w imprezie integracyjnej uczestniczyło ponad 250 osób, 
w tym przewodniczący powiatu łódzkiego wschodniego Sławomir Soko-
łowski i przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak. 
Impreza trwała od 14.30 do 20.00

(pw)    
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Festyn rodzinny w Jedynce  
– OTWARTA I RADOSNA SZKOŁA
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W sobotę 14 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach od-
był się Festyn rodzinny, zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców, 
wspartej przez dyrekcję szkoły, nauczycieli, pracowników oraz uczniów. 
Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób oraz instytucji lokalnych 
udało się przygotować wspaniałą imprezę, podczas której każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Piękna, słoneczna pogoda i rozliczne atrakcje, które cze-
kały na gości na terenie szkoły, przyciągnęły tłumy uczniów  
z rodzicami oraz młodszym i starszym rodzeństwem. Przybyłych przywitał 
pan dyrektor Jerzy Pecyna, który wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców, 
panią Anetą Graczyk, zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy. Już od wej-
ścia witały odwiedzających wspaniałe zapachy pieczonej kiełbaski oraz 
smakowitej grochówki. Miłośnicy historii i militariów z przyjemnością od-
wiedzali stoiska przygotowane przez Muzeum w Gałkowie Dużym, Mu-
zeum Historii Koluszek oraz Wojska Obrony Terytorialnej. 

W kawiarence, przy kawie lub herbacie, można było skosztować ciast 
i słodyczy, przygotowanych przez rodziców, z kolei w niezwykłej fotobud-
ce zrobić pamiątkowe zdjęcie. Kolejne stoiska zaskakiwały ciekawymi 
atrakcjami, na jednym z nich malowano twarze w niezwykłe wzory , na in-
nym wykonywano brokatowe tatuaże. Nie zabrakło również waty cukro-
wej, popcornu i pysz-
nej, orzeźwiającej  
lemoniady. Wiele 
emocji towarzyszyło 
loterii fantowej, w któ-
rej nagrody były loso-
wane za pomocą koła 
fortuny. Goście mogli 
również budować kon-
strukcje z klocków 
przestrzennych, malo-
wać na folii, uczestni-
czyć w warsztatach z 
wykorzystaniem masy 
porcelanowej, pusz-
czać mydlane bańki 
oraz spróbować sił w chodzeniu na szczudłach.  Niezwykłym powodze-
niem cieszyły się kolorowe dmuchańce, a w sali gimnastycznej można było 
sprawdzić swoje siły w różnych konkurencjach sportowych i wziąć udział 
w treningu taekwondo. 

Na scenie królowali przedstawiciele Muzycznego Molla, ukazując pu-
bliczności swoje talenty wokalne i taneczne. Z uznaniem przyjęto grupę 
młodych aktorów, którzy pod kierunkiem pani Kamili Ścibiorek zaprezen-
towali umiejętności sceniczne, a występ  pana Marcina Skaby, multiinstru-
mentalisty i pedagoga, zachwycił publiczność.  Trudno było ustać w miej-
scu, oglądając brawurowe popisy Grupy breaking StreetSquad z Fame 
Dance Studio pod przewodnictwem Oli Drabik, czy ćwiczenia fitness pro-
wadzone przez panią Agnieszkę Kubiak.  Długie kolejki ustawiały się do 
ścianki wspinaczkowej i komory dymowej, w której śmiałkowie ratowali 
zagubionego misia. Można było również sprawdzić celność sikawki stra-
żackiej i posiedzieć w wozie gaśniczym. Różnorodne atrakcje dla dzieci 
przygotowali także harcerze. Gry i zabawy, wspinaczka  na wieżę ze skrzy-
nek oraz przygoda w escape roomie również dostarczyły uczestnikom wie-
le radości.  

W czasie festynu zbierane były fundusze na wyposażenie szkolnej sali 
zabaw dla dzieci. Rezultat zbiórki, podczas której zgromadzonych zostało  
ok. 6200 złotych, świadczy o wielkim sercu ofiarodawców.  Wszyscy byli 
zgodni, że tak udana impreza wymaga kontynuacji. Na następny festyn, 
który planowany jest w czerwcu z okazji Dnia Dziecka, zapraszamy ser-
decznie już dzisiaj. Organizatorzy dziękują wszystkim, których życzliwość, 
zaangażowanie i wsparcie przyczyniły się do sukcesu imprezy :

-rodzicom, nauczycielom, pracownikom i uczniom 
-KPPSP w Koluszkach
-OSP w Głuchowie
-Miejskiemu Ośrodkowi Kultury
-Piekarni „Olszyńscy”
-Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Piekarski”
-Centrum Inicjatyw Artystycznych „Muzyczny moll”
-animatorom z firmy „Hihi haha atrakcje animacje”.

Piłka nożna

Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź

Kolejka 6.  14-15 września

KKS Koluszki - LKS Rosanów  0:0
Widzew II Łódź - LKS Sarnów  10:0
GKS Ksawerów - Termy Uniejów  1:2 
Włókniarz Pabianice - Orzeł Parzęczew  1:1 
Stal Głowno - KS II Kutno  4:1
Zawisza Rzgów - UKS SMS Łódź  4:1 
Start Brzeziny - PTC Pabianice  2:1
Sokół II Aleksandrów Łódzki - GLKS Dłutów  3:6

Najbliższe spotkania
UKS SMS Łódź - KKS Koluszki  22 września, 11:00

Tabela

1. Stal Głowno     6   18  38-3  
2. Widzew II Łódź    6   18  33-2  
3. Zawisza Rzgów    6   15  25-10 
4. GKS Ksawerów    6   15  18-8
5. Start Brzeziny    6   13  13-13 
6. Włókniarz Pabianice  6   11   11-6
7. KKS Koluszki    6     8  16-9
8. Orzeł Parzęczew    6     7  11-15
9. UKS SMS Łódź    6     7  9-14
10. GLKS Dłutów    6     7  11-25
11. Termy Uniejów    6     7  8-14
12. LKS Sarnów    6     5  5-17
13. LKS Rosanów    6     4  8-19  
14. KS II Kutno     6     1  6-16    
15. Sokół II Aleksandrów 6     1  4-27 
16. PTC Pabianice    6     0  5-23  

  

Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II

Kolejka 4.  14-15 września
Błękitni Dmosin - LKS Gałkówek  3:2

Najbliższe spotkania
LKS Różyca - Milan SC Łódź  22 września, 16:00
LKS Gałkówek - Kolejarz Łódź  21 września, 15:00 

Okręgowy Puchar Polski
LKS Różyca - Start Brzeziny 3:1 (2-1)

Bramki: 
0-1 19’ Mordoń (rzut karny), 
1-1 32’ Chorąży (asysta Kurzawa)
2-1 43’ Kaczmarek (Mordalski)
3-1 60’ Mikołajczyk
 
W poprzednich rundach Start Brzeziny najpierw wygrał 4-2 z druży-

ną Czarnych Smardzew, a następnie pokonał drużynę KKS Koluszki 2-1. 
Drużyna Różycy w poprzednich rundach wygrywała 10-0 z Huraganem 
Swędów oraz 10-2 z Amii Łódź Nowosolna. Pokonując drużynę z Brze-
zin, LKS Różyca awansował do najlepszej ósemki tegorocznych rozgry-
wek.
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CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 TERMAL
USŁUGI 

HYDRAULICZNE
- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ, 

WOD-KAN
- REKUPERACJA

95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78

501 10 22 81, 509 307 458

 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY
 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  � wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

– WĘGIEL

SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007
 ZAGAJNIKOWA 16  
 BRZEZIŃSKA 135

Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14
DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC     - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

telefon: 690 901 602

BIURO USŁUG PŁATNICZYCH
Ewa Janeczek nr zezw. KNF BP1096/2012

Koluszki, ul. Odlewnicza 34, tel. 44 714 27 51, 
536 532 083  Czynne: pn-pt 8-18, sob. 8-12

OPŁACAJ U NAS SWOJE RACHUNKI 

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

tel. 535 322 122 | Koluszki, ul. Poprzeczna 5  
(ul. naprzeciwko Liceum przy ul. Kościuszki)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odlewnik” w Koluszkach 
ul. Gen. Andersa 7b/1 tel. (0-44) 714-19-98 

zatrudni pracownika na stanowisku:

1. hydraulik  1/2 etatu lub na umowę zlecenie
2. elektryk    1/2 etatu lub na umowę zlecenie
3. pracownik gospodarczy

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie Spółdzielni  
(Koluszki, ul. Gen. Andersa 7b/1)  

lub drogą mailową (smodlewnik@wp.pl) do dnia 30.09.2019 r.

Firma KOLREX 
za t rudn i 

pracownika na produkcję
    Wymagania:
    - dyspozycyjność,
    - chęć nauki przy maszynach tekstylnych

W razie zainteresowania prosimy o przesłanie CV  
i ostatniego świadectwa pracy na adres:  

tomek@kolrex.com.pl

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

na Wydziale Kanalizacyjnym przy ul. Reymonta 69, tj.:

Operator urządzeń  
ściekowych i kanalizacyjnych  

wymiar czasu pracy – pełny etat

Elektromonter  
wymiar czasu pracy – pełny etat

Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone zostały  
na stronie internetowej KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach (www.kpgk.com.pl) 

Termin składania aplikacji do dnia 04 października 2019 r.
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Piątek 20.09
15:00 Piłsudski 2D Pol PREMIERA
17:00 Piłsudski 2D Pol PREMIERA
19:00 To: Rozdział 2 2D Nap 

Sobota 21.09
15:00 Piłsudski 2D Pol PREMIERA
17:00 Piłsudski 2D Pol PREMIERA
19:00 To: Rozdział 2 2D Nap 

Niedziela 22.09
15:00 Piłsudski 2D Pol PREMIERA
17:00 Piłsudski 2D Pol PREMIERA
19:00 To: Rozdział 2 2D Nap   

Środa 25.09 17:00 Piłsudski 2D Pol
19:00 To: Rozdział 2 2D Nap

Czwartek 26.09 17:00 Piłsudski 2D Pol
19:00 To: Rozdział 2 2D Nap

Piłsudski
Dramat / Historyczny / Polska / 2019 / 90 min.
PREMIERA2DPolska

To nie miało prawa się stać! Jest rok 1901. Jó-
zef Piłsudski „Ziuk” (Borys Szyc) po brawuro-
wej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego po-
nownie staje na czele polskiego podziemia 
niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, 
w życiu prywatnym poddaje się namiętności, 
rozdarty między dwiema kobietami jego życia 
– żoną (Magdalena Boczarska) i kochanką 
(Maria Dębska). Przez zachowawczych człon-
ków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany za 
terrorystę, Piłsudski wraz z najbliższymi współ-
pracownikami nie cofnie się przed niczym – za-
machami na carskich urzędników i najwyż-
szych oficerów, szmuglowaniem bomb, 
zuchwałym napadem na pociąg, by osiągnąć 
swój cel: niepodległą Polskę. Zbliża się rok 
1914 i „Ziuk” widzi nowe szanse na osiągnię-
cie niemożliwego. „Piłsudski” to kino awantur-
nicze, płomienny romans, historia prawdziwa 
Marszałka, jakiej dotąd nie znano.

To: Rozdział 2 
Horror / USA / 2019 / 169 min.
2D Napisy

Zło wkrada się do miasteczka Derry położone-
go w stanie Maine co 27 lat. To: Rozdział 2 po-
nownie gromadzi znanych nam z części pierw-
szej, dorosłych już bohaterów, którzy spotykają 
się prawie trzydzieści lat po wydarzeniach 
przedstawionych w filmie To.

Dobre wyniki w mitingu w Łodzi  
i kwalifikacja na mistrzostwa 

Swoje rekordy życiowe poprawili biegnąc na 600 m Amelia Napiera-
ła 1:44,53; Ada Siemińska 1:53,81; Karol Sokołowski 1:33,67; Michał 
Smyka 1:49,47. Blisko swoich rekordów pobiegli Jagoda Nowakowska 
1:53,81 i Radek Babiarski 2:00, 43. Ponadto w biegu na 300 m Maciej Je-
żyna uzyskał czas 45,12; Milena Płocka na 100 m 16,12 i  Ania Siemiń-
ska 17,11. Po biegu na 600 m Karol Sokołowski został zakwalifikowa-
nych do udziału w Mistrzostwach Polski Młodzików w Tarnowie, 
rezerwowymi są: Maciej Jeżyna i Michał Smyka.

„Noc Księgarń” w Koluszkach 
20 września odbędzie się wielkie 

święto książki, w którym udział weź-
mie 111 księgarń w całej Polsce. 
Pierwsza edycji Nocy Księgarń po-
dobnie jak Noc Muzeów, ma na stałe 
wpisać się w kalendarz ogólnopol-
skich inicjatyw kulturalnych. Do wy-
darzenia przyłącza się również Skład 
Główny oferując czytelnikom wiele li-
terackich atrakcji. Gościem księgarni 
będzie Katarzyna Grochola, jedna z 
najpoczytniejszych polskich pisarek. 
Spotkanie autorskie wokół jej najnow-
szej książki – „Zranić marionetkę” po-
prowadzi redaktor Radia Łódź, wielka 
pasjonatka literatury- Anna Grobliń-
ska (godz. 18.30). Nie zabraknie rów-
nież wydarzenia dla najmłodszych 
czytelników. Na „Słuchowisko pod gwiazdami”, które potrwa od 21.00 do 
21.45 polecamy zabrać śpiwór lub kocyk oraz ulubionego  pluszaka. Księga-
rze w Noc Księgarń zainaugurują cykl filmowy poświęcony adaptacjom lite-
rackim. Pierwszym filmem jaki zostanie wyemitowany 20 września będzie 
„Księgarnia z marzeniami” w reżyserii I. Coixet, strat o 22.30. Po projekcji 
będzie czas na dyskusję o filmie i książkach dla wytrwałych. Dodatkowe 
atrakcje to loteria książkowa, nocny regał, czytelnia oraz degustacja natural-
nych herbat. Serdecznie zapraszamy!

Pomysłodawcom akcji jest dystrybutor książek OSDW Azymut. 
Ogólnopolska Noc Księgarń została dofinansowana ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. 
Wstęp wolny, ale pamiętaj że warto kupić choć jedną książkę. 
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Sprzedam piec c.o. „DEFRO” 8 kW 
bojler 100 litrów, 883-580-380
Peugeot 207 SW, 506-138-467
Pszenżyto do siewu, 508-078-967 
Piec na ekogroszek, 784-69-69-71
Meble kuchenne w bardzo dobrym 
stanie, tanio sprzedam, 514-682-747
Drewno kominkowe – opałowe, 
509-101-167
Drewno opałowe, kominkowe, 
695-277-882
Drewno kominkowe-opałowe, 
504-288-286
Drewno kominkowe opałowe,  
tel. 608-830-403

KUPIĘ

ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Skup Aut do 25 tys. Każdy stan, 
505-927-959
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA

Matematyka. Poziom podstawowy 
i rozszerzony, tel. 502-271-164
Korepetycje z j.angielskiego, 
531-564-146
Korepetycje chemia, 518-800-883
Matura – korepetycje – matematy-
ka, angielski, tel. 508-732-104

USŁUGI

TANIO, Profesjonalnie kuchnie, 
szafy. Firma STOLAREK,  
607-815-125 
Zapraszam na makijaż okoliczno-
ściowy. Możliwość dojazdu,  
881-250-683
Zetnę i potnę, 519-356-788
Pranie tapicerki samochodowej, 
obić tapicerowanych, dywanów, 
wykładzin. Oryginalne produkty 
firmy KARCHER, 693-303-448
Pranie dywanów, kanap, foteli, 
wykładzin, szybko i solidnie, 
512-450-390
Posprzątam, wywiozę, 513-573-078
Pranie dywanów, tapicerki samo-
chodowej i mebli tapicerowanych, 
513-573-078
Mycie kostki i elewacji, 513-573-078
Ścinka i uprzątanie drzew,  
tel. 727-668-566
Hydraulik – instalacje c.o.,  
wod.-kan., gazu, 506-864-713

Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz. 
Serwis Kotłów Gazowych, przeglą-
dy gazowe. Wymiana i montaż 
Kotłów Gazowych, tel. 601-739-479
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. 
Pełen zakres usług kominiarskich – 
frezowanie kominów, montaż 
wkładów kominowych,  
tel. 533-662-195
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Pokrycia dachowe, 665-211-739
Tynki agregatem – cementowo-wa-
pienne, tel. 669-201-962
Usługi koparką, koparkoładowarką, 
minikoparką, tel. 799-203-990
Usługi koparko-ładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi minikoparką, koparką 
obrotową, tel. 515-493-834
Docieplenia budynków, 505-509-874
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
REMONTY, Ocieplenia poddaszy, 
Glazura, Zabudowy GK, 781-098-458
Usługi remontowe TWÓJ KWA-
DRAT, Facebook, tel. 503-106-029, 
573-967-394
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, Plisy, Żaluzje, Moski-
tiery, tel. 603-993-306
Remonty – kompleksowo, wykoń-
czenia wnętrz, tel. 505-509-874
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Rolety! Żaluzje! Moskitiery! Plisy! 
Bogata oferta! Producent! tel. 
501-144-475, www.odslonka.pl
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA

Zatrudnię Panie do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym (Kolusz-
ki). Praca dwuzmianowa od pn. do 
pt. Wymagamy orzeczenia o niepeł-
nosprawności, tel. 724-486-855
Zatrudnię pomoc krawiecką. Mile 
widziana umiejętność prasowania, 
tel. 728-743-201
Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Szyjemy cały rok tylko 
sukienki i żakiety, tel. 601-306-380
Poszukuję kelnerki i pomocy 
kuchennej do baru, 508-593-330
Zatrudnię kierowcę do baru, w tygo- 
dniu i w weekendy, 508-593-330
Zatrudnię pracownika do serwisu 
opon (wolne soboty) 504-275-557
Zatrudnię kierowcę kat C+E 
(wywrotka), tel. 603-692-065
OPIEKUNKĘ do 2 letniej  
dziewczynki, 603-869-407

Fryzjerkę zatrudnię, 519-490-477

Zakład krawiecki zatrudni Pomoc 
szwalni – dziurki, guziki, podpra-
sówka, tel. 519-375-900

Zatrudnimy monterów instalacji 
sanitarnych, hydraulików (możli-
wość przyuczenia), 606-906-385

Zatrudnimy monterów instalacji 
elektrycznych, elektryków,  
606-906-385

Zatrudnimy spawaczy MIG/MAG 
lub TIG (możliwość przyuczenia), 
606-762-071. DRIVAL Żelechlinek

Zatrudnimy projektanta/konstruk-
tora. Praca w Solidworks i Inventor. 
Może być student, możliwość 
przyuczenia, 606-762-071.  
DRIVAL Żelechlinek

ELIS zatrudni szwaczki do szycia 
odzieży damskiej, stała praca cały 
rok, wysokie wynagrodzenie, 
605-600-896 

Zatrudnię do prac budowlano- 
-remontowych i dekarskich,  
602-138-477

Krawcową zatrudnię, praca 2-3 dni 
w tygodniu, 602-891-343

Zatrudnię szwaczki, praca cały rok, 
stały wzór, 664-975-055

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, 
tel. 600-215-119

Stacja Demontażu Pojazdów  
w Ujeździe zatrudni pracowników 
na stanowiska: magazynier, demon-
tażysta pojazdów. Wysokie zarobki, 
stałe zatrudnienie, umowa o pracę, 
tel. 790-359-601

Zatrudnię brukarzy i pomocników, 
tel. 790-824-553

Zatrudnię kierowcę-magazyniera 
do hurtowni spożywczej,  
tel. 660-170-744

Szwaczki zatrudnimy, szycie bluzki, 
sukienki, tel. 604-797-243

Zatrudnię do pracy w kwiaciarni  
w Koluszkach – mile widziane 
doświadczenie, 665-227-387

Szwaczkę – sukienki, zarobki  
do 3500 zł. ZUS bez potrąceń, 
607-613-287

Prasowaczkę – 607-613-287

Zatrudnię do szycia damskich 
spodni, praca w domu,  
tel. 503-187-516

Zatrudnię Fryzjerkę, 509-618-229

Zatrudnimy elektryków,  
42 214-07-00

Zatrudnimy pomocników elektry-
ków, 42 214-07-00

Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
umowa o pracę, 607-303-814

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ

Sprzedam działkę budowlaną 900 m2 
w centrum Rogowa k/Koluszek,  
tel. 603-096-022
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
Sprzedam nieruchomość przy PSP, 
506-138-467
Dom piętrowy, działka 2000 m2, 
tanio sprzedam, 663-666-173
Dom sprzedam, 508-36-38-45
Sprzedam ziemię 2,5 ha Stary 
Redzeń, tel. 721-401-579
Sprzedam 2 działki budowlane  
w Kaletniku (892 m2 i 887 m2),  
tel. 514-948-469
Sprzedam mieszkanie 52 m2  
w Brzezinach (kamienica),  
tel. 517-694-485
Sprzedam M-3 w Regnach,  
tel. 602-588-070
Kupię ziemię, gospodarstwo rolne, 
tel. 536-996-026

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Wynajmę lokal na działalność, 
biuro, magazyn lub mieszkanie,  
tel. 667-665-095
Wynajmę 90 m2 na mieszkanie,  
tel. 667-665-095
Hala 200 m2 + zaplecze do wynaję-
cia w Brzezinach, ul. Łódzka,  
tel. 503-723-881
Lokal użytkowy do wynajęcia. 
Galeria „ARKADIAN” Koluszki, 
ul. Reja 3, 604-796-539
Mieszkanie do wynajęcia, 47 m2, 
parter, Koluszki, 785-465-632
Wynajmę powierzchnię magazyno-
wą (kontener), obiekt zamknięty, 
monitorowany, tel. 602-379-302
Do wynajęcia lokal ul. Sikorskiego, 
603-793-530
Do wynajęcia M-4 w Koluszkach 
na parterze, 603-871-697

SPRZEDAM

Opel Corsa C 1,0 r. 2005,  
796-497-726
Cegłę, 794-630-647
Meble kuchenne + stół z ławą, 
608-863-460
Mercedes Sprinter DOKA 308D, 
1998 r. 7 osobowy, 2.3D. VAT 23%, 
606-762-071
Drewno opałowe, 511-704-500
Oddam gruby gruz, Brzeziny, 
Południowa 14, tel. 602-379-302

OGŁOSZENIA DROBNE
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ZDROWIE

UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrow-
ski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 
1. Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WA-
ZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal), 
tel. 602-190-429

RÓŻNE
Nowo otwarty sklep BIELIŹNIAR-
KA zaprasza do odwiedzin przy  
ul. Sikorskiego 3A w Koluszkach. 
W ofercie bielizna damska i męska
SpływyKajakowePilicą 505-962185
DJ na Imprezy, 662-132-698
Wypożyczę napis ledowy LOVE, 
stół wiejski, nalewak piwny, ławecz-
ki, parasol, dowóz, tel. 889-994-992

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 17.09.2019 r. do dnia 08.10.2019 r., wy-
wieszone są wykazy o przeznaczeniu:
- działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 91/108  

o pow. 354 m2, 401/51 o pow. 938 m2, 401/52 o pow. 672 m2, 401/58  
o pow. 606 m2, położonych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I 
gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej,

- działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 224 o pow. 0,48 ha, 
położonej w miejscowości Katarzynów, obręb Katarzynów, gm. Ko-
luszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

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

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

wywieszony jest wykaz mienia komunalnego stanowiącego własność 
Gminy Koluszki, położonego w miejscowości Zielona Góra, podlegają-
cego nieodpłatnemu przekazaniu Gminie Andrespol w związku ze zmia-
ną granic administracyjnych gminy Andrespol i gminy Koluszki tj. dzia-
łek nr: 27/2 o pow. 0,0723 ha, 28/2 o pow. 0,1633 ha, 33/2 o pow. 0,0726 ha, 
6 o pow. 0,2578 ha, 9/1 o pow. 0,0952 ha, 224 o pow. 0,2348 ha, 8/4  
o pow. 0,0358 ha, 21/3 o pow. 0,1124 ha, 21/4 o pow. 0,1591 ha, 265  
o pow. 0,1304 ha, 22/14 o pow. 0,0644 ha, 249 o pow. 0,2543 ha, 85/4  
o pow. 0,0817 ha, 120 o pow. 0,0972 ha, 135 o pow. 0,1222 ha, 169  
o pow. 0,1353 ha, 188 o pow. 0,1346 ha, 8/10 o pow. 0,0041 ha, 8/11  
o pow. 0,0067 ha, 312 o pow. 0,0234 ha, 316 o pow. 0,0287 ha, 323 o pow. 
0,1143 ha, 150 o pow. 0,1285 ha, 8/5 o pow. 0,0418 ha, 9/2 o pow. 0,0722 ha, 
10 o pow. 0,3508 ha, 40 o pow. 0,0754 ha, 50 o pow. 0,1857 ha, 60  
o pow. 0,2858 ha, 91 o pow. 1,9158 ha, 96 o pow. 0,2421 ha, 107  
o pow. 0,0665 ha, 22/2 o pow.  0,0269 ha, 311 o pow. 0,1858 ha, 7/3  
o pow. 0,0430 ha, 7/4 o pow. 0,0304 ha, 7/5 o pow. 0,2839 ha, 294  
o pow. 0,3439 ha.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon  
44 725-67-54.

Przerwy w dostawach prądu
 � 4.10.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Brzezińska Nr od 1 
do 16, 3 Maja Nr od 2 do 22, Paderewskiego Nr od 1 do 4.

DO WYNAJĘCIA  
LOKAL UŻYTKOWY 

z przeznaczeniem  
na salę prób lub innym.
W centrum Koluszek.

Tel. 662-323-587

Kursy maturalne oraz zajęcia indywidualne z chemii i matematyki,  
606-639-081 
Sprzedam Atrakcyjną działkę – Zygmuntów k/Koluszek, 604-637-528
Zatrudnię szwaczki do zakładu i chałupniczki, tel. 604-588-616
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, itp. 720-724-916
Przyjmę pracowników do segregacji odpadów, 720-724-916
Sprzedam działkę budowlaną (media) Wola Łokotowa, tel. 721-341-695
Klub Zdrowego Życia – Historie Zdrowia. Zapraszamy od Poniedziałku do 
Piątku od godz. 1800, tel. 720-724-916

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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.

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; 19.00-20.00

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00

www.turkus-travel.pl

ROLETY  
MOSKITIERY  

PLISY
Już dziś umów się  

na bezpłatny pomiar  
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia 
tel. 692 250 462

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

i pielęgnacja trawników
Wywóz liści, gałęzi itp.
Malowanie i naprawa 

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

tel. 44 714-49-45  
605-23-67-37

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Urząd Miejski w Koluszkach 

ul. 11 Listopada 65, III piętro, pok. 319

poniedziałek: 9:00 – 13:00
wtorek: 12:00 – 16:00
środa: 9:00 – 13:00

czwartek: 9:00 – 13:00
piątek: 9:00 – 13:00

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

BIURO RACHUNKOWE
ZATRUDNI KSIĘGOWĄ

OFERTY KIEROWAĆ
kancelaria.buchalter@wp.pl

lub osobiście w siedzibie
Brzeziny ul. Okrzei 7

tel. 46 874 04 44
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