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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

27.09.  
ul. Sikorskiego 6A

28.09.  
ul. 3 Maja 8

29.09.  
ul. 3 Maja 19G

30.09.  
ul. Brzezińska 54

1.10.  
ul. Przejazd 6

2.10.  
ul. 11 Listopada 33

3.10.  
ul. Żwirki 2
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Zapraszamy do zwiedzania  
nowego przedszkola

Przypominamy, że 27 września (piątek) odbędzie się uroczyste 
otwarcie nowo wybudowanego budynku Przedszkola nr 1 w Koluszkach 
przy ul. Budowlanych. Po uroczystości, od godz. 16.00 do 17.30 obiekt 
zostanie udostępniony do zwiedzania mieszkańcom Koluszek. Serdecz-
nie zapraszamy. 

Biblioteka przechodzi  
zasłużony remont 

W ramach programu termomodernizacji budynków należących do 
gminy, długo wyczekiwanego remontu doczekała się także Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Koluszkach. Na wstępie uspokajamy oczywiście 
mieszkańców, że budynek biblioteki oczywiście nie zostanie obłożony 
styropianem. Jako obiekt podlegający ochronie konserwatora zabytków, 
zachowa on dotychczasową fasadę w niezmienionym stanie. Ściany na 
zewnątrz budynku obłożone zostaną tynkiem ociepleniowym. Z kolei sty-
ropianem docieplone zostaną jedynie ściany zewnętrzne przy gruncie i 
ściany piwnic, oraz strop pod poddaszem. Dodajmy, że już dużo wcze-
śniej w budynku wymieniony został kocioł grzewczy. 

Dodatkowo w ramach innego zadania, zlikwidowana zostanie pięta 
achillesowa budynku, czyli przeciekający dach. Dach biblioteki zostanie 
pokryty blachą tytanowo-cynkową. Wymienione zostaną także rynny da-
chowe oraz rury spustowe. Po remoncie dachu na budynku ma pojawić 
się jeszcze instalacja fotowoltaiczna. 

Powyższe zbiegi modernizacyjne nie wpłyną zatem w żaden sposób 
na obecny kształt budynku. Wciąż wiele osób z naszego miasta, które 
mają przed oczami pierwotną postać „pałacyku” z pięknym tarasem i 
schodami od strony dawnego ogrodu, nie mogą jednak odżałować tego, 
że kiedyś ktoś wpadł na pomysł, by „przykleić” do tego pięknego obiek-
tu budynek wielorodzinny. 

By choć w części przywołać czar minionej świetności pałacyku Bor-
wańskich, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach padła 
uwaga ze strony radnej Markowskiej-Kurc, by na fasadzie przywrócić 
dawną datę „1923 r.”, która kiedyś widniała na budynku.    

(pw)        

Gmina dostawi kolejne  
„niezniszczalne” kosze 

Do końca września na terenie naszej 
gminy rozstawionych zostanie 20 dodatko-
wych koszy na śmieci. Będą to te same beto-
nowe kosze, które już znajdują się przy uli-
cach. Obecnie to jedyne pojemniki na 
śmieci, które potrafią oprzeć się aktom wan-
dalizmu. Oprócz Koluszek, kilka sztuk po-
wędruje także do Gałkówka.                      (pw)   

Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Łodzi orzekł, że Rada 
Miejska w Koluszkach zgodnie z 
prawem wygasiła mandat radnego 
Marcina Szadkowskiego. Radny z 
ugrupowania koluszkowskiego PiS 
na razie wciąż będzie jednak wy-
pełniał zadania radnego, ponieważ 
od decyzji WSA może jeszcze od-
wołać się do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. Dopiero orzecze-
nie sądu drugiej instancji będzie 
prawomocne.

Przypomnijmy, że powodem 
wygaszenia mandatu było użytko-
wanie przez radnego Szadkowskie-
go gminnych działek, czego jako 
radny nie powinien robić. Radny 
najpierw tłumaczył, że gminne 
działki zasiedział więc może ze 

Sąd uznał słuszność usunięcia  
z Rady Marcina Szadkowskiego 

swoją własnością robić co zechce, 
a podważanie tego jest politycz-
nym atakiem, by później w skardze 
do WSA twierdzić, że w dniu obję-
cia mandatu radnego gminne dział-
ki przekazał do uprawiania komuś 
innemu i w ten sposób ustrzegł się 
konfliktu interesów. 

Dodajmy, że gmina kompletu-
je również dokumenty do złożenia 
zawiadomienia do prokuratury.   
Ostatecznie w grę wchodzić może 
bowiem zarzut o bezprawne użyt-
kowanie ziemi gminnej i czerpanie 
z tego tytułu korzyści, składanie 
fałszywych oświadczeń, nieupraw-
nione pobieranie dopłat z ARiMR, 
oraz próba przejęcia ziemi przez 
domniemane zasiedzenie.

(pw)    
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 28 września (sobota) godz. 15.00 – III Dekanalny Przegląd Piosenki 

Religijnej, parafia NMP Różańcowej w Nowych Chrustach
 � 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) godz. 16.00 -  PIKNIK SENIORA w Lisowicach

Zachęcamy do przesyłania na adres redakcji (twk@koluszki.pl)  
informacji o planowanych wydarzeniach skierowanych  

do mieszkańców naszej gminy. 

W czasie wolnym od służby  
zatrzymał pijanego motorowerzystę

Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego mł. asp. Michał Piekarski w czasie wolnym od służby ujął 
nietrzeźwego motorowerzystę. 29 – latek przyjechał do sklepu motorowe-
rem mając w organizmie blisko 2 promile alkoholu, do tego przewoził 52 
– letniego pasażera. Teraz nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności.

Stróżem prawa jest się również w czasie wolnym od służby. Po raz 
kolejny udowodnił to dzielnicowy z koluszkowskiej komendy. 21 wrze-
śnia 2019 roku maja 2019 roku tuż przed godziną 17:00 w Starym Redze-
niu, w czasie wolnym od służby, gdy przejeżdżał obok jednego ze skle-
pów, zauważył dwóch mężczyzn. Widział, że podjechali oni pod punkt 
handlowy motorowerem. Zachowanie kierowcy wzbudziło u policjanta 
podejrzenie, iż może on być nietrzeźwy. Mężczyźni nie mieli również ka-
sków na głowie. Dzielnicowy podjechał do sklepu, jednocześnie zgłosił 
zaistniałą sytuację patrolowi, który tego dnia pełnił służbę oraz dyżurne-
mu jednostki. Widząc, że kierujący motorowerem próbuje uciec, policjant 
uniemożliwił mu dalszą jazdę. Policjanci, którzy dojechali na miejsce 
zbadali stan trzeźwości kierowcy. Jak się okazało 29 – latek miał w orga-
nizmie blisko 2 promile alkoholu. Za tak skrajnie nieodpowiedzialne za-
chowanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Ten sam dzielnicowy kilka miesięcy wcześniej zatrzymał również 
nietrzeźwego kierującego samochodem.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Przedszkole nr 2 w Koluszkach  
zaprasza na piknik

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy podczas  PIKNIKU RO-
DZINNEGO , który odbędzie się  05.10.2019 (sobota) na przedszkolnym 
placu zabaw. Rozpoczęcie festynu o godz. 11:00.  Tego dnia odbędzie się 
Pasowanie nowych wychowanków na Przedszkolaka. Wszystkie dzieci, 
oraz zaproszeni goście zaprezentują swoje umiejętności wokalne  podczas 
występów na tarasie. Wśród licznych atrakcji  przewidziano m.in. dmuchań-
ce, pokaz iluzji, kąciki zabaw, grill, ciasta, kiermasz, oraz wiele innych.  
Oprócz niespodzianek dla dzieci zaplanowano atrakcje dla rodziców.  Impre-
zą towarzyszącą będzie Charytatywny Bieg w Szpilkach – Dla Bartka, pod 
patronatem Bożeny Henczyca oraz wyścig bobasów, który opieką otoczyła 
Małgorzata Niemczyk . Podczas pikniku odbędzie się promocja mikroprojek-
tu Cyfrowy rodzic – Bezpieczne dziecko realizowanego w ramach akcji 
„Gmina na czasie”.  Dopełnienie charytatywnej formy pikniku stanowić bę-
dzie zbiórka krwi. Fundusze zebrane podczas imprezy przeznaczone zostaną 
na zakup kserokopiarki do przedszkola oraz na rzecz Bartka S. 

Zapraszamy i życzymy niezapomnianej zabawy. 

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 mobilny punkt ZUS. Na stoisku będzie dyżurował ekspert, który 
odpowie na pytania emerytów odnośnie świadczeń, w tym nowego świad-
czenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zaintere-
sowane osoby na miejscu będą mogły także założyć profil na platformie 
usług elektronicznych PUE ZUS. Dzięki takiej platformie klienci mają 
dostęp do swoich danych na koncie w ZUS oraz mogą umawiać wizyty w 
ZUS bez wychodzenia z domu.                                                           (pw)       

Gmina rozdaje karmniki
W trosce o ochronę i powiększenie populacji małych, ćwierkających 

ptaków, gmina po raz kolejny wychodzi z inicjatywą wsparcia tego rodza-
ju pożytecznych stworzeń. Od 15 października w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach w Biurze Inżyniera Gminy rozdawane będą karmniki. Na po-
czątek gmina zamówi ok. 100 szt. Zachęcamy po odbiór te osoby, które 
chcą dokarmiać ptaki zimą. Karmnik zawieszony np. na balkonie może 
być niezwykłym narzędziem do obserwacji i ciszenia wzroku szczególnie 
dla dzieci.  

Przypomnijmy, że w lutym gmina rozdała mieszkańcom ponad 200 
budek lęgowych dla ptaków. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowa-
niem.

(pw)  
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Rozbudowa „Dwójki” ma zostać dofinansowana środkami z UE 

Planetarium ozdobą  
nowego skrzydła szkoły

Podczas sesji Rady powiatu łódzkiego wschodniego, radni wyrazili 
zgodę na złożenie wspólnego wniosku razem z Gminą Koluszki, w celu 
pozyskania dofinansowania na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. Całość inwestycji ma 
kosztować blisko 7 mln zł. Dotacja ma pokryć 80 proc. kosztów zadania, 
resztę zgodnie z posiadanymi udziałami w nieruchomości w stosunku 3:1 
pokryje gmina oraz powiat. 

Powyższe działania naszego samorządu są m.in. reakcją na odmow-
ną decyzję Ministerstwa Edukacji. W odpowiedzi na pismo skierowane 
przez Gminę Koluszki o pomoc finansową w opracowaniu dokumentacji 
projektowej na rozbudowę szkoły, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
stwierdziło, że „nie dysponuje środkami, którymi mogłoby wspierać jed-
nostki samorządu terytorialnego w zakresie dofinansowania inwestycji 
oświatowych”. Jednym słowem reforma reformą, ale samorząd musi so-
bie radzić samemu.

- Pomimo odmownej odpowiedzi ze strony Ministerstwa jesteśmy 
zdeterminowani do tego, by tę inwestycję zrealizować. Udało nam się do 
pomysłu przekonać radnych powiatowych, dzięki temu wspólnymi siłami 
spróbujemy sięgnąć po środki z UE - informuje Mateusz Karwowski, rad-
ny powiatowy a zarazem koordynator projektu i dyrektor Wydziału Inwe-
stycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Przypomnijmy, że nowe skrzydło szkolnego kompleksu będzie mia-
ło powierzchnię 1200 m2. W skład budynku, który zostanie połączony ko-
rytarzem z dotychczasową bryłą, wchodzić będą: 4 klasy z przeznaczenie 
dla liceum, oraz 7 klas dla szkoły podstawowej. W nowym skrzydle spe-
cjalnie z myślą o „Dwójce”, ulokowana zostanie świetlica oraz gabinet lo-
gopedy. Budynek zostanie także wyposażony w windę i dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo projekt przewiduje „uzbrojenie” klas w bogate wyposa-
żenie. Wyremontowana i doposażona w nowy sprzęt zostanie także sala 
gimnastyczna liceum. 

Jednak prawdziwą perełką w nowej inwestycji, ma być ulokowane 
na dachu budynku planetarium, połączone z jedną z klas o profilu fizycz-
nym. Planetarium ma służyć wszystkim szkołom z terenu naszej gminy. 
Nocne obserwacje rozgwieżdżonego nieba mogą stać się prawdziwą 
atrakcją Koluszek. Być może uda się także stworzyć taras widokowy na 
dachu dobudowanego skrzydła, ale pomysł ten nie jest jeszcze ujęty w 
projekcie. 

Jeśli chodzi o nakreślenie harmonogramu budowy, jeszcze tej zimy 
już po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, nastąpi wycinka drzew na 
terenie gdzie w przyszłości stanie nowe skrzydło szkoły. Sama budowa 
ma ruszyć na wiosnę 2020 r. Obecnie na terenie szkoły trwają prace zwią-
zane z budową kanalizacji deszczowej, która pozwoli odwodnić piwnice i 
przyszłościowo nowy budynek. 

Na zamieszczonych grafikach, prezentujemy wstępną wizualizację 
projektowanego budynku. Kolorowa fasada ma przykuwać uwagę i zdo-
bić szkołę szczególnie od strony Parku Miejskiego.                           (pw)    

Szafki na książki w walce  
o zdrowy kręgosłup

Do Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Koluszkach dostarczono szafki w 
ramach projektu „Lekki tornister”. 
W szafkach każdy uczeń będzie 
mógł zostawić: podręczniki, przy-
bory szkolne, napoje, rzeczy osobi-
ste. Dodatkowe podręczniki spra-
wią, że uczniowie nie będą musieli 
ich nosić idąc do szkoły. 

Przypomnijmy, że prawidłowy 
ciężar tornistra nie powinien prze-
kraczać 10% wagi ciała dziecka. 
Tymczasem pomiary pokazują, że 
większość dzieci ma tornister cięż-
szy nawet dwukrotnie. A nawet jeśli 
mieści się on w dozwolonej granicy 
pomiaru, to i tak najczęściej dzieci 
narzekają na jego wagę. Zakup sza-
fek zapewne wpłynie na to, że tornistry uczniów staną się dużo lżejsze, co 
będzie miało duży wpływ na poprawę stanu zdrowia dzieci i ich kręgosłu-
pów. 

Dodajmy, że inwestycja została dofinansowana kwotą 100 tys. zł z 
budżetu obywatelskiego Gminy Koluszki. Projekt zgłoszony przez Dariu-
sza Borkowskiego zyskał 1496 głosów, najwięcej spośród zgłoszonych 
projektów na terenie naszej gminy. 

(pw)  

Darmowe badania  
w kierunku cukrzycy

Przychodnia MED-KOL przystąpiła do projektu „Wczesne wykry-
wanie i zapobieganie cukrzycy typu II”. Program jest realizowany w ra-
mach funduszy unijnych poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Cukrzy-
ca należy do chorób cywilizacyjnych, bowiem nieregularne i nadmierne 
odżywianie oraz zmniejszona aktywność fizyczna, to główne czynniki ry-
zyka wystąpienia choroby. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że do 2030 r. cu-
krzyca będzie siódmą z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. We-
dług prognoz do 2030 r. ponad 10% populacji polskiej będzie chorowało 
na cukrzycę.

Jeśli masz powyżej 45 lat, jesteś w wieku aktywności  zawodowej 
oraz przynajmniej jeden z poniższych czynników ryzyka występuje u 
Ciebie:

- nadwaga (BMI > 25 kg/m2)
- dyslipidemia
- choroby układu krążenia
- cukrzyca występuje u rodzeństwa, rodziców lub dziadków

ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE 
W KIERUNKU CUKRZYCY do NZOZ MED-KOL

Koluszki ul. Przejazd 6.

Program umożliwia diagnostykę w kierunku cukrzycy oraz bezpłat-
ne wizyty u dietetyka i diabetologa oraz szkolenia informacyjno – eduka-
cyjne.

Program „Wczesne wykrywanie i zapobieganie cukrzycy typu II” 
jest bezpłatny. Szczegółowych informacji udziela Przychodnia 

MED-KOL  tel. 44 714-22-22 / 714-67-57
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Noc Księgarń w Koluszkach
W dniu 20 września księgar-

nia Skład Główny uczestniczyła w 
ogólnopolskiej akcji Noc Księ-
garń. Idea nocy w księgarni ma 
czytelnikowi przybliżyć klimat i 
wyjątkowość niezależnych księ-
garni. Ma za zadanie uświadomić, 
że to nie tylko miejsce, w którym 
można kupić książki, ale również 
spotkać wyjątkowych gości, pójść 
z dziećmi na nocne słuchowisko, 
czy też obejrzeć film.

Zaproszono Katarzynę Gro-
cholę, niezwykle utalentowaną pi-
sarkę, która swą autentycznością 
skradła niejedno czytelnicze serce. 
Było to niewątpliwie największe 
wydarzenie literackie w naszym 
mieście tego roku. Obecność pisar-
ki nie była przypadkowa, ponie-
waż wydała książkę inną od do-
tychczasowych pt. „Zranić 
marionetkę”. 

Książka podejmuje tematy z 
pogranicza kryminału i thrillera, co 
w przypadku Grocholi może być 
zaskoczeniem i zachętą do odkry-
cia kolejnych pokładów jej talentu. 
Wielbiciele pisarki, poza udziałem 
w spotkaniu autorskim, mogli uści-
skać autorkę, zrobić pamiątkowe 
zdjęcie oraz zdobyć bezcenny, 
spersonalizowany autograf. Zgro-
madzeni mieszkańcy odwdzięczyli 
się upominkami, bardzo to wzru-
szyło pisarkę, niewykluczone, że 
Katarzyna Grochola  powróci w 
nasze koluszkowskie rejony. Warto 
zaznaczyć, że wydarzenie przycią-
gnęło również czytelników z Ło-
dzi, czy Tomaszowa Mazowieckie-
go. Spotkanie z Katarzyną 
Grocholą poprowadził Zbigniew 
Komorowski, dziennikarz TwK. W 

jednym z najbliższych wydań „Ty-
godnia w Koluszkach” opubliko-
wany zostanie wywiad z Pisarką.

Kolejnym punktem programu 
było „Słuchowisko pod gwiazda-
mi” dla dzieci. Wybrane fragmenty 
bajek w formie audiobooka zostały 
odczytane przez Edytę Jungowską 
oraz Piotra Fronczewskiego. Naj-
młodsi mieli okazję zapoznać się z 
inną formą opowieści, pozwoliło 
to na pobudzenie wyobraźni. Dla 

dzieci była to nie lada atrakcja, po-
słuchać bajek nocą. Dzieci mogły 
ułożyć się na miękkich poduchach 
pod gwiazdami, otulić kocykiem i 
ściskając ulubioną przytulankę 
wsłuchać się w bajkę.

Kolejnym ciekawym punktem 
programu był film „ Księgarnia z 
marzeniami”. Jest to opowieść o 
potędze marzeń, o osobach, które 
mają odwagę zatrząść społeczno-
ścią i otworzyć ją na nowe możli-
wości. Reżyserką filmu jest pocho-
dząca z Katalonii Isabel Coixet. 
Akcja rozgrywa się w niewielkim 
angielskim miasteczku.  Główne 
role powierzono Emily Mortimer i 
Billemu Nighy. Film opowiada o 
tym jak popadające w ruinę domo-
stwo zostaje przekształcone w je-
dyną w miasteczku księgarnię. 
Najważniejsze jest przesłanie fil-
mu, że główna bohaterka kierując 
się swoją miłością do książek two-
rzy miejsce, do którego chce się 
wracać. My jesteśmy szczęściarza-
mi, mamy takie swoje miejsce na 
regionalnej czytelniczej mapie Ko-
luszek.

Po seansie w Klubie nocnych 
marków był czas i miejsce na dys-
kusje o filmie i książkach. Był to 

również czas na poznanie przy-
szłych wydarzeń kulturalnych pla-
nowanych przez księgarnię.

Jak się okazuje Księgarnia 
Skład Główny staje się miejscem, 
w którym inni chętnie osadzają 
swoje działania proczytelnicze. W 

październiku wydarzenia zorgani-
zują dwie fundacje. Legalna Kultu-
ra odwiedzi Skład Główny z „Księ-
garnią Marzeń”, podczas której 
można będzie usłyszeć fragmenty 
powieści  w wykonaniu znanego 
aktora. Natomiast Fundacja Ależ 
Gustawie zrealizuje projekt „Ma-
tylda” mający na celu wspieranie 
kameralnych księgarń w działa-
niach promocyjnych i wspierają-
cych czytelnictwo dla najmłod-
szych czytelników. Ponadto 
księgarze zorganizują spotkania 
autorskie z Michałem Rusinkiem, 
byłym sekretarzem Szymborskiej, 

z autorem fantastyki Andrzejem 
Pilipukiem, a także z koluszkow-
ską pisarką Martą Motyl. Nie za-
braknie również zapowiadanego 
monodramu. W księgarni cyklicz-
nie odbywać się będą projekcje fil-

mów, będących adaptacjami lite-
rackimi.

Całość wydarzenia była umi-
lona aromatyczną herbatą serwo-
waną przez Paulinę Romanowską 
z „Herbacianego Chruśniaka”. 
Herbaty jak, twierdzi Pani Paulina, 

najlepsze są z naturalnych składni-
ków nie dodaje aromatów, nie 
uznaje poprawia natury. Uczestni-
cy spotkania mogli wybrać skom-
ponowaną dla siebie aromatyczną 
herbatę i ogrzać się  
w Księgarni Skład Główny pod 
osłoną nocy, bo przecież to była 
klimatyczna, artystyczna noc, noc 
księgarń.

Przedsięwzięcie zostało utrwa-
lone w reportażu Telewizji Polskiej 
Oddział 3 w Łodzi. Podkreślono jak 
ważne są takie inicjatywy dla nieza-
leżnych, kameralnych księgarni. 
Wydarzenia pozwalają zachęcić do 

czytania książek, wymieniania się 
nimi oraz na uczestnictwo w bogac-
twie wydarzeń kulturalnych zapew-
nianych podczas takich ogólnopol-
skich inicjatyw.

Monika Winciorek
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Zlot rowerzystów  
w Lisowicach

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga w 
ramach działalności promocyjnej organizuje cyklicznie, począwszy od 
2014 roku, eventy związane z upowszechnianiem turystyki aktywnej na te-
renie Województwa Łódzkiego. Ma za sobą realizację rajdów rowerowych 
oraz eventów rowerowych obfitujących w questy i niespodzianki dla ich 
uczestników. Corocznie przedsięwzięcia organizowane przez Mrogę cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego województwa.

22 września stowarzyszenie Mroga zorganizowało kolejną imprezę ro-
werową współfinansowaną ze środków Województwa Łódzkiego pn. „Zlot 
rowerzystów w Światowy Dzień Turystyki - Lisowice 2019”. Był to rodzaj 
pikniku integracyjnego obfitującego w wiele atrakcji w formie animacji, 
questów i zawodów dla miłośników dwóch kółek i nie tylko. Odbywały się 
wyścigi rowerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tory przeszkód do po-
konania na rowerze lub w formie biegów, spacer po lesie z kijkami nornic 
wal king, Quest przyrodniczy oraz poszukiwanie zaginionego skarbu (któ-
re wywołało najwięcej emocji wśród najmłodszych uczestników pikniku). 
Natomiast dla najbardziej zaawansowanych rowerzystów poszukujących 
przygód zorganizowano rajd rowerowy o dowolnym dystansie – rajdowcy 
mogli wybrać dowolna ilość punków kontrolnych, w których czekały na 
nich zadania do wykonania. Uczestnik rajdu sam decydował w ile punktów 
zaznaczonych na mapie się uda i ile zadań wykona. Dzięki temu w rajdzie 
uczestniczyli zarówno rodziny z dziećmi, młodzież jak i bardziej zaprawie-
ni w boju rowerzyści, którzy wybierali najdłuższą opcję trasy. Obok tych 
wszystkich atrakcji organizatorzy zapewnili również dmuchany plac zabaw 
dla najmłodszych, oraz pyszny poczęstunek organizowany przez zaprzyjaź-
nione, lokalne KGW – Gałkowianki oraz KGW Rogów. Atrakcje zapewnia-
ły dobrą zabawę wszystkim, bez względu na wiek.

Warto nadmienić, iż imprezą towarzyszącą był rajd rowerowy „Wo-
jennym Szlakiem” organizowany przez Strefę Rowerową Brzeziny przy 
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, którego finał odbył się wła-
śnie w Lisowicach.

Partnerzy Pikniku w Lisowicach:
 • Stowarzyszenie Historia Koluszek,  
 • Muzeum im. Leokadii Marciniak
 • Strefa Rowerowa Brzeziny, 
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, 
 • Kraina Dzikiej Kaczki, , 
 • KGW Gałkowianki, KGW Rogów, 
 • LKS Koluszki, Antoni Tomczyk, 
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkie-

go wschodniego z/s w Koluszkach
 • Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach
 • Serwis rowerowy Artur Tworek, 
 • Armaz-Paintball.
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Pomaganie ma moc,  
zostań lokalnym superbohaterem

Artykuł powstał z potrzeby 
serca, a raczej serc potrzebujących 
dzieci. Dzieci same w sobie są bez-
bronne i zależne od nas dorosłych. 
W naszej lokalnej społeczności są 
takie, które potrzebują wyjątkowej 
troski i naszego wsparcia. 

Spotkałam się z mamami 
dwóch cudownych dziewczynek, 
które uczęszczają do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Koluszkach. Panie Anna Kę-

dzierska oraz Bożena Słaby są w 
Radzie Rodziców i podjęły się ini-
cjatywy na rzecz dzieci oraz szko-
ły. Cel jaki im przyświeca to zmie-
nić jej oblicze na bardziej kolorowe 
i przyjazne dzieciom. Rozpoczęły 
zbiórkę pieniędzy na ten cel, prze-
znaczając również składkę od swo-
ich rodzin. Efekt to piękne uśmiech-
nięte buźki na części ścian 
korytarzy, które codziennie witają 
około 100 dzieci. Jednak, aby wpro-
wadzić takie zmiany w całym bu-
dynku, konieczne są dodatkowe 
środki, które pozwolą na zakup farb 
oraz akcesoriów do malowania. 
Mamy zwracają się również do lu-
dzi dobrego serca z prośbą o współ-
pracę, do tych którzy mają talent 
malarski i mogliby wykonać we-
wnątrz budynku rysunki na ścia-
nach, które uspokoją, wyciszą pod-
opiecznych i pozwolą na 
efektywniejszą edukację. Wiemy o 
tym doskonale, że dzieci w koloro-
wym świecie, odbierając pozytyw-
ne bodźce rozwijają się z dużo le-
piej. 

Najtrudniejszy pierwszy krok, 
który rodzicie mają już za sobą. 
Jednak plany są dużo większe. Po-

malowano część korytarza na par-
terze, który od wejścia wyzwala 
uśmiech na twarzach dzieci i doro-
słych. Pierwszą część prac udało 
się wykonać podczas wakacji, aby 
przywitać dzieci w nowym roku 
szkolnym niespodzianką. 2 wrze-
śnia dzieci przywitał jasny kory-
tarz i uśmiechnięte buźki emot-
ków. Radość dzieci była 
przeogromna. Okazuje się, że na-
prawdę nie trzeba zbyt wiele, żeby 

uczynić czyjeś życie bardziej rado-
snym i kolorowym.   

Jednak nadal druga jego część 
jest smutna i szara dla uczniów, 
choć czysta i zadbana.  Środki, 
które pozyskane zostaną od 
darczyńców, zostaną przeznaczone 
na dokończenie rysunków w dru-
giej części korytarza oraz rozpoczę-
cia prac i być może ich całkowitej 
finalizacji, w zależności od zebra-
nych środków. Jeżeli znajdą się oso-
by uzdolnione artystycznie, mogą 
wykonać piękne rysunki, które za-
chwycą nasze dzieci, tak jak te któ-
re witają je od progu szkoły. Mile 
widziane będą również farby i akce-
soria malarskie. Podopieczni szkoły 
to często dzieci w trudnej sytuacji 
materialnej, które potrzebują rów-
nież przedmiotów codziennego 
użytku typu: kurtki, buty, ubrania, 
rękawiczki, czapki itp. Jeżeli miesz-
kańcy chcieliby się podzielić tym z 
czego ich dzieci wyrosły, może po-
darować zakupione rzeczy i odcza-
rować ich smutną rzeczywistość, 
niech nie wahają się ani minuty. 

Marzeniem rodziców jest plac 
zabaw dla dzieci z niepełnospraw-
nościami. Szkoła dysponuje pięk-

nym placem, stworzonym dla 
tego typu miejsca dla dzieci. Plac 
zabaw pozwoliłby na dodatkowy 
ruch i urozmaicenie w edukacji 
dzieci. Wspierałby kształtowanie 
ich samodzielności, o ich niekoń-
czącej radości nie wspominając. 
Stworzenie takiego miejsca to 
jednak duża inwestycja. Niestety 
środki na taki cel trudno jest 
pozyskać od placówki 
oświatowej, której podlega Szko-
ła. Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Koluszkach 
nie podlega pod lokalny Urząd 
Miejski, ale pod Starostwo Po-
wiatowe w Łodzi. Środki jakie 

szkoła otrzymujemy od nich są 
przeznaczane na podstawowe po-
trzeby związane z codziennym 
funkcjonowaniem szkoły, i praw-
dopodobnie malowanie szkoły i 
plac zabaw nie jest sprawą najpil-
niejszą, zważywszy na fakt, że 
szkoła Specjalna w której na co 
dzień przebywa 14 dzieci na 
wózkach, nie posiada windy do 

Datki można przekazywać na konto Rady Rodziców  
przy SOSW w Koluszkach:

76 1240 3334 1111 0010 9144 9893
Bank Pekao S.A.

Akcję koordynują:
Pani Anna Kędzierska, nr telefonu:  693 828 450
Pani Bożena Słaby, nr telefonu: 880 909 353

U mam można uzyskać szczegółowe informacje, w jaki 
sposób można pomóc dzieciom ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego w Koluszkach.

Przy tej okazji przypomnę słowa Janusza Korczaka: 
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. W myśl 
tego przesłania otwórzmy swe serca i wspierajmy się lokal-
nie, w tym nasza wspólna siła.

transportu tej grupy dzieci. Trudno 
w to uwierzyć, ale to fakt. 

Rodzice i dzieci marzą skrycie, 
że apel dotrze do inwestora, który 
chciałby rozwijać swoją firmę po-
przez pomaganie innym, tworząc 
tym samym łańcuch dobra. Niejed-
nokrotnie firmy z regionu okazały 
swoje serce dla dzieci, uczestnicząc 
w wielu akcjach. 

Przy tej okazji mamy chciały 
podziękować tym firmom, które za-
inwestowały swój kapitał, w ten któ-
ry jest najważniejszy, czyli w nasze 
dzieci. Ośrodek, Rada Rodziców, a 
przede wszystkim dzieci dziękują 
przede wszystkim Pani Agnieszce 

Wiśnickiej, Pani architekt, która wy-
konała kolorowy projekt dla dzieci, 
zrobiła wizualizację korytarza, co 
pozwoliło na rozpoczęcie prac. Dzię-
kujemy za wsparcie finansowe firmie 
Agat Sp. z o. o. oraz P.H.U. „AN-
DREX”, dziewczynom z Centrum 
Aktywnego Życia („Zumbiarkom”) 
oraz pozostałym anonimowym dar-
czyńcom. 

Korytarz przed zmianami Widok po zabiegach artystycznych 
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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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Rewelacyjny koncert i niska  
frekwencja na pożegnanie lata

Kto nie był na koncercie na pożegnanie lata, który w miniony piątek 
odbył się w Lisowicach ma czego żałować. W ocenie kilku napotkanych 
osób, to jeden z lepszych koncertów, na których byli. Szkoda tylko, że fre-
kwencja wśród publiczności, mówiąc oględnie była umiarkowana. Czyżby 
mieszkańcy Koluszek postanowili zaczarować rzeczywistość i nie chcąc 
jeszcze żegnać się z latem nielicznie odwiedzili koncert na pożegnanie lata? 
Nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie. Faktem jest jednak, że artyści 
dali z siebie wszystko, grali na żywo i nawiązali fantastyczny kontakt z pu-
blicznością. Bohaterem wieczoru został Pan Mirek, który na scenie, wspól-
nie z zespołem PIERSI zaśpiewał dla swojej Bożenki utwór Bałkanica. 
Koncert zespołu Piersi, charakteryzował się wielkim poczuciem humoru, 
niezwykłą interakcją z publicznością, a przede wszystkim ich dynamika 
jest porównywalna do erupcji wulkanu. Wraz z nowym, charyzmatycznym 
wokalistą pojawiły się bałkańskie trendy w muzyce tej legendarnej forma-
cji. Publiczność bawiła się m.in. przy takich przebojach jak „Bałkanica”, 
„0-7 Zgłoś się”, czy nieco starszych, jak chociażby „Całuj mnie”.

Podczas koncertu Krzysztofa K.A.S.Y. Kasowskiego przybyli usły-
szeli takie hity jak „Macho”, „Każdy lubi boogie”, „Piękniejsza”. K.A-
.S.A. śpiewał nie tylko swoje hity, ale też coverował inne znane piosenki 
i to nie tylko polskie. Podczas koncertu niektórzy wyrywali się do tańca. 
Wiele osób też śpiewało głośno razem z artystą. Zespół KOMBI, który 
zagrał tego wieczoru jako ostatni uświetnił swój koncert pokazami lasero-
wymi. Podczas koncertu tego kultowego zespołu nie mogło zabraknąć 
największych hitów. Usłyszeliśmy m.in. Słodkiego miłego życia, Kochać 
Cię za późno czy Black and White. Kombi zaprezentowało również utwo-
ry ze swojej najnowszej płyty. Grupa, której liderem jest Sławomir Ło-
sowski jest już na scenie od ponad 40 lat. 

Organizatorzy kierują podziękowania dla Policji i Straży Pożarnej za 
pomoc przy zabezpieczeniu imprezy, dla Zakładu Usług Komunalnych w 
Koluszkach za pomoc w przygotowaniu terenu pod wydarzenie artystycz-
ne, oraz dla pani Haliny Kucińskiej-Jałocha za udostępnienie dodatkowe-
go parkingu.    

Koncert był współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej. 
(tom)
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Zlot rowerzystów w Lisowicach
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź

Kolejka 7.  21-22 września
UKS SMS Łódź - KKS Koluszki  3:3

UKS SMS Łódź - KKS Koluszki 3:3 (1:2)
Bramki dla KKS: J. Sztuka, D. Malka, J. Perek (z karnego)

Skład KKS: Adrian Stachecki, Artur Cuchra (Adrian Marczyk), 
Piotr Wojtaszek (Michał Drabik), Krzysztof Grzelak (Michał Skorzycki), 
Jacek Jankowski, Hubert Marczyk, Jacek Wojtaszek (c), Dawid Malka, 
Mateusz Bryszewski, Jakub Sztuka, Jakub Perek. Pozostali rezerwowi: 
Łukasz Szydlik, Hubert Ratajski, Daniel Chłądzyński.

Pozostałe wyniki
GLKS Dłutów - Widzew II Łódź  1:5 
PTC Pabianice - Sokół II Aleksandrów Łódzki  1:1  
LKS Rosanów - Start Brzeziny  5:0 
KS II Kutno - Zawisza Rzgów  0:3 
Orzeł Parzęczew - Stal Głowno  2:2  
Termy Uniejów - Włókniarz Pabianice  1:2 
LKS Sarnów - GKS Ksawerów  0:0 

Najbliższe spotkania
KKS Koluszki - KS II Kutno  28 września, 16:00

Tabela
  1. Widzew II Łódź    7  21  38-3
  2. Stal Głowno     7  19  40-5 
  3. Zawisza Rzgów    7  18  28-10 
  4. GKS Ksawerów    7  16  18-8
  5. Włókniarz Pabianice   7  14  13-7 
  6. Start Brzeziny     7  13  13-18
  7. KKS Koluszki    7  9   19-12
  8. Orzeł Parzęczew    7  8   13-17
  9. UKS SMS Łódź    7  8   12-17
10. LKS Rosanów     7  6   13-19
11. Termy Uniejów    7  7   9-16
12. GLKS Dłutów     7  7   12-30
13. LKS Sarnów     7  7   5-17  
14.  Sokół II Aleksandrów  7  2   5-28    
15.  KS II Kutno     7  1   6-19
16.  PTC Pabianice     7  1   6-24  

  
Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II

Kolejka 4.  14-15 września
LKS Różyca - Milan Club Polonia Łódź 6:1 (3-1)

Bramki: 1-0 15’ Mikołajczyk (asysta Chorąży), 2-0 28’ Kaczmarek, 
3-0 35’ Mikołajczyk (Kaczmarek), 4-1 47’ Chorąży (Krogulec), 5-1 52’ 
Mikołajczyk (Olszewski), 6-1 68’ Kaczmarek (Mikołajczyk)

LKS Gałkówek - Kolejarz Łódź  0:2
Najbliższe spotkania
Zamek Skotniki - LKS Gałkówek  29 września, 11:00  
Boruta II Zgierz - LKS Różyca  28 września, 11:00

Nasi na Mistrzostwach Polski  
Młodzików U16 w Tarnowie!

32 najlepszych biegaczy wy-
startowało w Mistrzostwach Pol-
ski U16  w biegu na 600 m. 
Wśród nich biegł zawodnik LKS 
Koluszki  Karol Sokołowski, któ-
ry w czwartej serii z czasem 
1,36,62 zajął  8 miejsce. Jest to 
pierwszy bieg Karola w tak po-
ważnej imprezie. Stres, w tym  
falstart, przyczyniły się do nieco 
słabszego wyniku. Na otarcie łez 
jest to, że był to drugi czas uzy-
skany przez Karola na tym dy-
stansie w tym roku.  Rezerwowy-
mi byli Michał Smyka i Maciej 
Jeżyna. Gratulujemy. 
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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 r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY
 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  r 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

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)

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo, pity

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.

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

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

 r Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 r Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
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Piątek 27.09
15:00 Wyprawa Magellana 2D Dub
17:00 Piłsudski 2D Pol
19:00 Rambo: Ostatnia krew 2D Nap 
PREMIERA 

Sobota 28.09
15:00 Wyprawa Magellana 2D Dub
17:00 Piłsudski 2D Pol
19:00 Rambo: Ostatnia krew 2D Nap 

Niedziela 29.09
15:00 Wyprawa Magellana 2D Dub
17:00 Piłsudski 2D Pol
19:00 Rambo: Ostatnia krew 2D Nap

Środa 2.10 17:00 Piłsudski 2D Pol
19:00 To: Rozdział 2 2D Nap

Czwartek 3.10 17:00 Piłsudski 2D Pol
19:00 To: Rozdział 2 2D Nap

Piłsudski
Dramat / Historyczny / Polska / 2019 / 90 min.
2D Polska

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.

Wyprawa Magellana 
Animacja / Hiszpania / 2019 / 90 min.
2D Dubbing

Flota pięciu potężnych okrętów opuszcza Sewil-
lę w 1519 roku pod dowództwem odważnego 
podróżnika – Ferdynanda Magellana wraz z jego 
załogą liczącą ponad 200 marynarzy. Trzy i pół 
roku później do tego samego portu dopływa już 
tylko jeden statek z zaledwie kilkunastoma oso-
bami na pokładzie pod kierownictwem Juana 
Sebastiano Elcano. Wyprawa dookoła świata za-
kończyła się sukcesem, co jednak wydarzyło się 
w jej trakcie? Oto prawdziwa opowieść! Walka z 
żywiołem oceanu, rajskie wyspy, nieznane ple-
miona, niespodziewana miłość oraz wielkie 
piękno i jeszcze większe niebezpieczeństwa, 
które czyhały na śmiałków w każdej sekundzie. 
Przed Wami najbardziej niesamowita wyprawa 
świata, która zmieniła kurs historii… na zawsze!

Firma PROCAD Sp. J. z siedzibą w Koluszkach  
ul. Gen. Maczka 11  

poszukuje osoby do pracy na stanowisko: 

Dyrektor ds. administracyjno-handlowych
Obowiązki:
- kierowanie pracą działu administracyjno -handlowego
- udział w spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi partnerami biznesowymi 

firmy

Wymagania:
- wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, finanse lub pokrewne, 
- znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, 
- minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
- wysokie umiejętności menadżersko-sprzedażowe,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów, budowanie trwałych relacji z klientami,
- dyspozycyjność.

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju zawodowego.

CV wraz z pisemną zgodą na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych zawar-
tych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji  

(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity 
Dz. U. 2019 r. poz. 1781) proszę przesłać na adres: sekretariat@procad.net.pl   

lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach, ul. Gen. Maczka 11.

Michał Bankowski najlepszy  
w Mistrzostwach Polskiej Unii Karate

W Środzie Wielkopolskiej zakończyły się Mistrzostwa Polskiej Unii 
Karate, która jest przedstawicielem na nasz kraj Karate Olimpijskiego 
WKF. Bardzo dobrze wypadli w nich nasi zawodnicy z Koluszek.

Złoto i Tytuł Mistrzowski wywalczył Michał Bankowski z Harasuto 
w kategorii +76 juniorów. Brązowy medal wywalczył jego młodszy brat 
Łukasz Bankowski w kategorii kadetów – 52 kg .

 

Klub Harasuto serdecznie zaprasza na zajęcia do swojej sekcji. Tre-
ningi odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach we wtorki 
i czwartki o godz. 17.30, zajęcia w sali gimnastycznej. Zapisy przed tre-
ningiem u trenera.  
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Piec na ekogroszek, 784-69-69-71
Drewno kominkowe – opałowe, 
509-101-167
Drewno opałowe, kominkowe, 
695-277-882
Drewno rozpałkowe i inne,  
576-342-786
Drewno kominkowe-opałowe, 
504-288-286
Drewno kominkowe opałowe,  
tel. 608-830-403
Drewno opałowe, 511-704-500

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

Kursy maturalne oraz zajęcia 
indywidualne z chemii i matematy-
ki, 606-639-081
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

Remonty, wykończenia, łazienki 
kompleksowo z białym montażem, 
531-385-932
Pranie tapicerki, dywanów, mebli, 
obić. Chemia „Karchera”. Wysoka 
jakość usług, tel. 693-303-448
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej, itp., 720-724-916
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 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
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 – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o.,  
wod.-kan., gazu, 506-864-713
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
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
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 cukiernika lub pomoc 
cukiernika, tel. 603-793-530
Zatrudnię szwaczki do zakładu  
i chałupniczki, tel. 604-588-616
Zatrudnię Panie do sprzątania w 
zakładzie produkcyjnym (Koluszki). 
Praca dwuzmianowa od Pn. do Pt. 
Wymagamy orzeczenia o niepełno-
sprawności, 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 pracownika do serwisu 
opon (wolne soboty) 504-275-557

Zatrudnię kierowcę kat C+E 
(wywrotka), tel. 603-692-065

Fryzjerkę zatrudnię, 519-490-477

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

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

Zatrudnię do prac budowlano-remon-
towych 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

Prasowaczkę – 607-613-287

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

Zatrudnię Fryzjerkę, 509-618-229

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

SZUKAM PRACY

Kobieta podejmie pracę w godzi-
nach od 7.00 do 15.00, 797-818-992

ZDROWIE

Klub Zdrowego Życia – Historie 
Zdrowia. Zapraszamy od Ponie-
działku do Piątku od godz. 18.00, 
tel. 720-724-916

RÓŻNE

DJ na Imprezy, 662-132-698

Kajaki-Pilica.pl, 505-962-185

Wypożyczę napis ledowy LOVE, 
stół wiejski, nalewak piwny,  
ławeczki, parasol, dowóz,  
tel. 889-994-992

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ

Sprzedam działki budowlane pod 
lasem, 5 km od Koluszek. Media; 
woda i prąd. Cena do uzgodnienia, 
tel. 603-94-55-57 po 17-tej
Sprzedam działki budowlane  
w Koluszkach – teren 6000 m2,  
tel. 691-750-199
Sprzedam atrakcyjną działkę. 
Zygmuntów k. Koluszek, 604-637-528
Sprzedam działkę budowlaną 
(media). Wola Łokotowa,  
tel. 721-341-695 
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
Kupię ziemię, gospodarstwo rolne, 
tel. 536-996-026

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia dom (w centrum),  
tel. 506-123-517
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
Do wynajęcia lokal ul. Sikorskiego, 
603-793-530

SPRZEDAM

Stół, 4 krzesła, kpl. Kuchenny 
(jasny, nowy) rozm.117x74x74, tel. 
515-390-207
Meble kuchenne + stół z ławą, 
608-863-460
Peugeot 207 SW, 506-138-467
Pszenżyto do siewu, 508-078-967 

OGŁOSZENIA DROBNE
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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

USŁUGI 
PARKIECIARSKIE
Cyklinowanie, Lakierowanie

Renowacje Schodów
503-141-333

Burmistrz Koluszek ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Zielona 
Góra, obręb Zielona Góra, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działki nr 38/3 i 38/1 o pow. 2,4833 ha, cena wywoławcza 685 000,00 zł,   
wadium 69 000,00 zł, postąpienie minimalne 6 900,00 zł.

Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zagospoda-
rowania przestrzennego oraz nie ma obowiązującego na ten teren Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nierucho-
mość w ewidencji gruntów określona jako użytek– LsV, RV, RVI, W-LsV, 
W-RVI, Bi.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, nie 
później niż do godz. 12.00 9 grudnia 2019 r. lub na konto Urzędu nr 92 
1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. A. o/Koluszki naj-
później do dnia 09 grudnia 2019 r.  (włącznie). Dowód wpłaty wadium 
musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za termin 
zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waż-
nych powodów. Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tabli-
cy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 
65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (ko-
munikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.    

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 
tel. (44) 725-67-54.

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopa-

da 65, w dniach od 24.09.2019 r. do dnia 15.10.2019 r., wywieszony jest wy-
kaz o przeznaczeniu działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 
91/102 o pow. 355 m2, położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo I 
gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.

Art In Energy Spółka z o.o.  ul. Zielona 10, Koluszki
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystentka Zarządu
                             umowa o pracę – pełny etat

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych.

Zakres obowiązków:
- bieżąca obsługa korespondencji,
- ogólna obsługa biura Zarządu,
- organizacja spotkań i wyjazdów służbowych,
- prowadzenie social media firmy,
- wspieranie organizacyjne i administracyjne Zarządu oraz zespołu w codziennych zadaniach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres  
e-mail: a.janecka@artinenergy.pl 

Zaginął pies rasy Cane Corso  
o imieniu HULK, jest to 3-letni duży, 
jasny-płowy samiec. W dniu 20.09 

widziany w miejscowości Zielona Góra/
Borowa. Bardzo prosimy  

o pomoc w poszukiwaniu członka 
naszej rodziny. Za wskazanie miejsca 

pobytu nagroda.
Wszelkie informację prosimy kierować 
pod nr tel.:  501 272 693, 793 076 081

Angielski, korepetycje, 781-228-709
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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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Biegali na przełaj w ramach  
Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży  
Szkolnej i Licealiady!

Przy pięknej słonecznej pogodzie LKS Koluszki przy współpracy 
Gminnego Organizatora Imprez Szkolnych,  SP 1 w Koluszkach, OSiR i 
KKS przeprowadził  na obiektach OSiR w Koluszkach indywidualne 
gminno-powiatowe biegi przełajowe. W zawodach wystartowało 105 za-
wodników szkół podstawowych Gminy Koluszki, Szkoły Podstawowej w 
Wiśniowej Górze, I LO Koluszki i ZS Nr 2 Koluszki.

Biegi były rozgrywane w trzech grupach: Igrzyska Dzieci kat.2007 i 
młodsi, Igrzyska Młodzieży Szkolnej kat 2005-2006, Licealiada kat.2000 
i młodsi. Każda grupa wiekowa w kategorii dziewcząt jak i chłopców bie-
gała oddzielnie, rywalizując między sobą o jak najlepsze miejsce i awans 
do finału wojewódzkiego, do którego klasyfikowanych było pierwszych 
pięciu na mecie.

W pierwszym biegu dziewcząt 2007 i młodsze na dystansie 1000 m: 
zwyciężyła Jagoda Nowakowska (3:45) SP w Różycy, 2. Adrianna Sie-
mińska (3:57) SP 2 Koluszki, 3. Milena Płocka (3:57) SP 2 Koluszki, 4. 
Aleksandra Kulińska (3:57) SP 2, 5. Nikola Kotynia (4:01) SP 2.

Chłopcy 1000 m: 1. Igor Cel (3:32) SP Różyca, 2.Damian Tosik 
(3:35) SP 1 Koluszki, 3.Michał Chądzyński (3:36) SP 2 Koluszki, 4. Ra-
dosław Babiarski (3:37) SP2 Koluszki, 5. Bartosz  Borsuk (3:37,8) SP Wi-
śniowa Góra.

Dziewczęta 2005-2006: 1. Amelia Napierała (3:21) SP2 Koluszki,  
2. Patrycja Krupińska (3:54) SP Długie, 3. Martyna Smejda (3:59) SP 1 
Koluszki, 4. Martyna Romanowska (4:05) SP Długie, 5. Weronika Le-
chańska (4:11) SP Wiśniowa Góra.

Chłopcy 1500 m: 1. Damian Depta (5:05) SP Długie, 2. Igor Staroń 
(5:20) SP 2 Koluszki, 3. Bartosz Skorzycki (5:25) SP 1 Koluszki, 4. Maciej 
Jeżyna (5:26) SP 1 Koluszki, 5. Mateusz Wiosna (5:31) SP Wiśniowa Góra. 

Dziewczęta 2000 i młodsze, bieg na  1000 m: 1. Julia Nowak (3:58), 
2. Marcelina Widulińska (3:59), 3. Joanna Kobus (4:06), 4.Aleksandra 
Soszka (4:12), 5.Gabriella Kijo (4:36) wszystkie I LO Koluszki.

Chłopcy 1500 m: 1.Jakub Lipiński (5:35) I LO Koluszki, 2. Norbert 
Kowalski (5:35,8) ZS 2 Koluszki, 3. Dawid Filipiński (5,36,02) I LO Ko-
luszki, 4. Dominik Słoń (5:36,8) ZS 2 Koluszki, 5. Adam Bober (5:38)  
I LO Koluszki.

Uczestnicy otrzymali napoje i słodycze, pierwsza piątka nagrody, trzech 
najlepszych medale i kwiaty wręczane przez sędziów: Joannę Jeżynę, Anetę 
Mrówkę, Ewę Mielczarek, Martę Siemińską, Dawida Koluszkowskiego, An-
toniego Tomczyka oraz dyrektora SP Nr 1 Jerzego Pecynę. Organizator ser-
decznie dziękuje za walkę fair, młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 1, panu 
Krzysztofowi Pietrzykowi za obsługę zawodów, nauczycielom i opiekunom 
za wsparcie i doping oraz pani Agnieszce Ruta, za piękne róże. Do zawodów 
wojwódzkich zakwalifikowało się 30 zawodników, którzy reprezentować 
będą powiat łódzki wschodni 25.09. br. w Uniejowie. 



„Noc Księgarń” w Koluszkach


