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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

18.10.  
ul. Brzezińska 54

19.10.  
ul. Przejazd 6

20.10.  
ul. 11 Listopada 33

21.10.  
ul. Żwirki 2

22.10.  
ul. Głowackiego 20

23.10.  
ul. Korczaka 5

24.10.  
ul. Sikorskiego 6A
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Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
21 października (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali nr 112 Urzędu 

Miejskiego w Koluszkach odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej. W po-
rządku obrad m.in.:
– analiza oświadczeń majątkowych radnych i burmistrza
– wybór ławników na nową kadencję
– zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli
– uchwała ws. skargi na działalność dyrektora SP w Różycy 
– nadanie nazwy drodze w Żakowicach
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu nr 5 miasta Koluszki (okolice ul. Budowlanych)
– przystąpienie do współpracy gminy z powiatem przy rozbudowie bu-

dynku SP nr 2 i I LO  

Budowa bloku  
socjalnego na finiszu

Bliski ukończenia jest już wielorodzinny budynek mieszkalny przy 
ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach. Nowy blok socjalny dysponuje 40 
mieszkaniami, rozmieszczonymi na czterech piętrach. Cechą charaktery-
styczną obiektu jest jedna klatka schodowa i nieosłonięte murami koryta-
rze, którymi mieszkańcy przecho-
dzą do mieszkań na danych piętrach.

Nowi lokatorzy będą zasiedlać 
budynek w pierwszym kwartale 
2020 r. Blok jest już podpięty pod 
system ogrzewania z miejskiej cie-
płowni.   

Przypomnijmy, że pojawienie 
się nowego bloku ma na celu upo-
rządkowanie sytuacji w zasobie 
mieszkaniowym gminy. Nie będzie 
on zatem zasiedlany przez zupełnie 
nowych mieszkańców, ale przez te osoby, które do tej pory zajmowały już 
budynki socjalno-komunalne przewidziane do wyburzenia. Jednym sło-

wem stare budynki, w których nierzadko mieszkają jedynie po 2-3 rodzi-
ny i których już nie opłaca się remontować, zostaną wyburzone, a działki 
wystawione na sprzedaż. Do nowego budynku będą również kierowane 
rodziny z innych obiektów socjalnych, które potrzebują na przykład więk-
szego metrażu.  

Wartość inwestycji to 5,1 mln zł. Jedną trzecią kosztów budowy po-
kryło dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa. 

(pw) 

Tworzą dokumentację  
do modernizacji stadionu OSiR

Urząd Miejski ogłosił przetarg na projekt techniczny zagospodaro-
wania stadionu przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach. Dawny obiekt 
KKSu ma zyskać nowe trybuny, oświetlenie, długo wyczekiwaną bieżnię 
lekkoatletyczną oraz boisko boczne. Dzięki projektowi technicznemu 
gmina otrzyma możliwość o ubieganie się finansowanie zewnętrzne.  

(pw)

Na cmentarzu w Koluszkach pojawił się nowy chodnik. 
Wyremontowany odcinek prowadzi od głównej bramy wjazdowej  

do kaplicy cmentarnej. Inwestycję wykonała parafia. 

Budżet Obywatelski 2020
Informujemy, że od dnia 07.10.2019 r. rusza nabór wniosków do Budże-

tu Obywatelskiego na rok 2020. Wnioski przyjmowane będą do dnia 6.11.2019 
r. Wnioski muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym, wypełnio-
ne formularze należy składać w wyznaczonym terminie:

• osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy 
ul. 11 Listopada 65,

• listownie na adres: Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kolusz-
ki z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

• mailowo na adres: um@koluszki.pl, w formie zeskanowanych orygina-
łów dokumentów z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

• za pośrednictwem Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewodniczą-
cych Zarządu Osiedli oraz przedstawicieli organizacji pożytku pu-
blicznego.
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 20 października (niedziela) – wycieczka turystyczno-krajoznawcza i 
grzybobranie organizowane przez os. Głowackiego, informacje  sklep 
„Animals” ul. Kolejowa  

 � 26 października (sobota) – LISOWICE TRAIL 2019, start: godzina 
12.00, zalew w Lisowicach

 � 28 października (poniedziałek) - 77. rocznica likwidacji getta w 
Koluszkach, początek godz. 10:00, plac targowy ul. Rynek,   

 � 29 października (wtorek) – „Ocalić od zapomnienia” – koncert z 
przebojami z lat 60, 70 i 80-tych, godz. 18:00, Miejski Ośrodek Kultury 
w Koluszkach ul. 3 Maja 2  

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że protokoły
z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych

spowodowanych suszą zostały zweryfikowane przez
wojewodę. Rolnicy mogą zgłaszać się do tut. urzędu

po ich odbiór do Biura Inżyniera Gminy (parter).

Rada Osiedla Głowackiego organizuje  
wycieczkę na grzyby w dniu 20.X.2019 r.  

do Przyłubia 
- zapisy tel. 512 998 400

PSZOK wstrzymuje odbiór  
odpadów wielkogabarytowych

Uwaga: od środy 23 października PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach) będzie 
przyjmował tylko odpady zielone. Od tej daty aż do odwołania wstrzyma-
ny zostaje odbiór odpadów wielkogabarytowych. Punkt jest czynny w 
środy (10.00-17.00) oraz w soboty (8.00-16.00). O przyczynach decyzji 
w najbliższym wydaniu naszej gazety. 

Uczcijmy pamięć zamordowanych obywateli Polski

77. rocznica likwidacji  
getta w Koluszkach

W 1942 roku niemieccy okupanci dokonali niemal całkowitej ekster-
minacji obywateli polskich narodowości żydowskiej z Koluszek. Getto, 
obejmujące swym obszarem ulice rozchodzące się od rynku wtorkowego, 
zostało zlikwidowane w  ciągu jednego październikowego dnia. Niecałe 
80 lat po Zagładzie koluszkowskich Żydów, w jednym z domów na tere-
nie byłego getta odnaleziono, w nieco już zniszczonym stanie zwój Tory 
z synagogi w Koluszkach, świętą Księgę Prawa Mojżeszowego.

W dniu 28 października 2019 roku odbędą się obchody 77 rocznicy li-
kwidacji Getta w Koluszkach, połączone z pierwszą prezentacją odnalezio-
nego zwoju Tory. Organizator obchodów rocznicy likwidacji getta w Ko-
luszkach, Stowarzyszenie Historia Koluszek zaprasza serdecznie do udziału 
w tych uroczystościach. Celem obchodów będzie upamiętnienie a także 
modlitwa za zamordowanych w getcie i niemieckich obozach Zagłady na 
terenie Polski i Europy. Początek będzie miał miejsce na rynku wtorkowym 
o godzinie 10:00. Po odmówieniu modlitwy i symbolicznym zapaleniu 
Ognia Pamięci  oraz odczytaniu części nazwisk zamordowanych, przejdzie-
my do sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Tam odbędzie się 
druga część obchodów i zostanie zaprezentowana, po raz pierwszy publicz-
nie od czasów wojny, Tora z koluszkowskiej synagogi, która, przypomnij-
my, stała przy ulicy Brzezińskiej. Kolejnym wydarzeniem tego dnia będzie 
spotkanie z Diną Weinstein, córką koluszkowianki ocalałej z Holokaustu. 
Spotkanie, połączone z prezentacją Tory, odbędzie się o  godzinie 18:00 w 
Sali Muzealnej w Koluszkach. Będzie to znakomita możliwość do spotkania 
i rozmowy z osobą, która przyjedzie do nas z specjalnie z Izraela i będzie 
głównym Gościem obchodów 77 rocznicy likwidacji getta w Koluszkach. 
Serdecznie zapraszamy!                                                                              Zk

Dzień papieski w Szkole  
Podstawowej nr 2 w Koluszkach

W minioną niedzielę po porannych mszach św. papieskimi kremów-
kami częstowała także parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Kolusz-
kach.   

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!

MORUSEK ZNALEZIONY 
W GMINIE KOLUSZKI

w 2019 roku

W SPRAWIE ADOPCJI,
ODBIORU ZWIERZĘCIA
PROSIMY O KONTAKT
Z BIUREM INŻYNIERA 

GMINY KOLUSZKI  
- 44 725 67 68

lub SCHRONISKIEM  
DLA ZWIERZĄT 
W ZAWIERCIU 

- 730 505 255, 515 131 350
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Gmina testuje drona  
do kontroli dymu z komina

We wtorek w okolicy rynku w Koluszkach pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach testowali drona do analizy spalin wydo-
bywających się z komina. Tego typu latające laboratoria, są coraz 
częściej wykorzystywane do walki o lepszą jakość powietrza w mia-
stach. 

Jeśli chodzi o naszą gminę, nie zapadły jeszcze jakiekolwiek decy-
zje, czy warto zaopatrzyć się w powyższy sprzęt. Sprawa z zakupem nie 
jest bowiem tak prosta, jak by nam się w pierwszej chwili wydawało. Do-
brej jakości dron wyposażony w mobilny system obserwacji i wspomaga-
nia analizy powietrza z komina, kosztuje bowiem ok. 90 tys. zł. I niestety 

nie jest on urządzeniem, którego analiza może być użyta jako dowód w 
sprawie przeciwko osobie spalającej w piecu niedozwolone surowce. 
Dron służy raczej jako urządzenie do namierzania potencjalnego „kopciu-
cha” (czujnik wychwytuje obecność cząstek pochodzących ze spalania 
plastiku, farb, lakierów). Dopiero po wychwyceniu truciciela, do danego 
budynku wysyłani są pracownicy Urzędu, którzy dysponują odpowied-
nim certyfikatem do pobierania próbek z pieca. 

W powyższym świetle, wydawanie tak potężnej kwoty jest zatem 
kwestią dość dyskusyjną. Dron zapewne świetnie sprawdziłby się jako 
element działań prewencyjnych. Każdy potencjalny truciciel powietrza 
znalazłby się bowiem pod presją nagłej i trafnej kontroli. Wyeliminowa-
ny by zatem został czynnik loterii i określania dymu na „oko”, a co za tym 
idzie marnowania pieniędzy na przestrzelone próbki. 

Ponieważ najistotniejszym czynnikiem powstrzymującym przed 
zakupem jest koszt urządzenia, Urząd rozważa możliwość nabycia dro-
na na przykład do spółki z innymi gminami lub miastami. Testowane 
będą także modele innych firm, by wprowadzić element konkurencji ce-
nowej. 

Dane techniczne
Praca bezzałogowca z analizatorem powietrza polega na nalocie 

nad komin lub miejsce wydobywania się podejrzanego zanieczyszczo-
nego powietrza. Zainstalowane pod dronem czujniki przekazują stosow-
ne dane do operatora, który może znajdować się w dość znacznej odle-
głości od kontrolowanego budynku. Zasięg drona to bowiem w 
zależności od modelu od 3,5 do 5 km. Dron testowanej firmy może po-
ruszać się z prędkością nawet do 80 km/h. Urządzenie może również 
monitorować natężenie pyłów i gazów w powietrzu, a także dysponuje 
kamerą na podczerwień, która umożliwia wykorzystywanie drona także 
do innych zastosowań.

(pw)     

Pozdrowienia koluszkowian  
dla koluszkowian sprzed 90 lat…

Na fotografii widzimy mieszkańców Koluszek podczas spaceru, 
prawdopodobnie na „Czarnej Drodze”, która była tradycyjnym gościń-
cem przedwojennych mieszkańców Koluszek, na którym spędzano nie-
dzielne popołudnia. Może ktoś z czytelników rozpoznaje na zdjęciu swo-
ich przodków? Napiszcie do nas. Zdjęcie zostało zrobione w roku 1930 
lub w okolicy tej daty. Znajduje się w zbiorach Sali Muzeum Koluszek. 

Używając metafory, można by rzec: patrzą na nas minione pokolenia  
przodków…                                                                                            Zk 

„PODARUJ WIERSZ”
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach wzięli udział w 

Ogólnopolskiej Akcji Fundacji im. Zbigniewa Herberta „Podaruj wiersz”. 
Organizatorzy przedsięwzięcia zwrócili uwagę na to, ż e „przepisanie i 
podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może 
dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję.”  

Skąd pomysł takiej akcji? Jest to nawiązanie do twórczości Zbigniewa 
Herberta, który pisał listy-wiersze do osób będących dla niego wyjątkowy-
mi. Uczniowie klas Va, Vb, VIa,VIc,VId i VIIa pod opieką p. U. Chachul-
skiej-Tomaszczak, p.M.Drabik i p.D. Pecyny przepisali wybrane wcześniej 
wiersze i podarowali ważnym dla siebie osobom: rodzicom, dziadkom, ro-
dzeństwu, nauczycielom, przyjaciołom. Nie zapomnieli również o tych, 
którzy bardzo potrzebują naszego wsparcia- podopiecznych Fundacji Ga-
jusz i osobach przebywających w domach pomocy społecznej. Tym adresa-
tom wiersze zostaną przekazane m.in. przez rodziców tam pracujących  
Część utworów została napisana na papeterii, specjalnie przygotowanej 
przez koordynatorów ogólnopolskiej akcji, ale uczniowie stworzyli rów-
nież zaprojektowane przez siebie ozdobne karty, na których umieścili wy-
brane teksty. Wybór utworu nie był łatwym zadaniem. Podczas zajęć koła 
polonistycznego czy lekcji języka polskiego młodzież czytała tomiki poezji 
i dyskutowała, które z tekstów są najodpowiedniejsze dla konkretnego ad-
resata. Młodzi miłośnicy poezji sięgnęli po wiersze m.in. K.I. Gałczyńskie-
go, J. Kofty, L. Staffa, ks. J. Twardowskiego, a także Zbigniewa Herberta. 
Niektórzy spośród uczniów postanowili wręczyć własne utwory. Kto wie, 
może wśród nich są następcy Zbigniewa Herberta?
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Wybory parlamentarne 2019
Za nami wybory do Sejmu i Senatu RP. W stosunku do wyborów par-

lamentarnych, które miały miejsce w 2015 r., nie zaszły większe zmiany 
w preferencjach wyborców naszej gminy, a trochę odmienne wyniki są 
wypadkową kumulacji głosów w ramach tworzonych koalicji wybor-
czych.

W dalszym ciągu blisko połowa wyborców w Gminie Koluszki gło-
suje na PiS. Obecnie na tę partię oddało głos 45,7 proc. wyborców (42,35 
proc. - 2015 r.). Partia utrzymała zatem swój stan posiadania. Największy 
rywal czyli PO, co prawda w stosunku do poprzednich wyborów zyskał 9 
pkt procentowych (obecnie 29,42 proc.), ale trzeba pamiętać, że tym ra-
zem partia ta startowała w Koalicji. Koalicja Obywatelska wchłonęła naj-
prawdopodobniej głosy byłej partii Petru. Poza tym lokomotywą wybor-
cza dla tej partii okazał się także mieszkaniec Koluszek Mateusz 
Karwowski, którego obecność na liście skłoniła zapewne dużą liczbę wy-
borców do głosowania nie za daną partią, a na konkretną osobę reprezen-
tującą naszą gminę. Swój stan posiadania utrzymała Lewica, która po do-
kooptowaniu partii Razem Adriana Zandberga wspólnie wywalczyła 
12,15 proc. PSL zyskał 1 pkt proc. (obecnie 5,3 proc.). Partia KORWiN, 
która 4 lata temu zdobyła jedynie 4,37 proc. głosów, tym razem w koali-
cji Konfederacja (Ruch Narodowy, Braun i Liroy) podniosła swój stan po-
siadania do 7,42 proc. 

Frekwencja 
Podobnie jak w całym kraju, zdecydowanie liczniej stawiliśmy się na 

wyborach. W naszej gminie frekwencja wyniosła aż 66,16 proc. (54,68 
proc. – 2015 r.) i była o 4,5 proc. wyższa od krajowej. Największą fre-
kwencję odnotowaliśmy w komisji wyborczej przy ul. Mickiewicza 8 w 
Koluszkach (78.63 proc.). Najniższym zainteresowaniem cieszyła się ko-
misja wyborcza w Będzelinie (56,44 proc.). Na 18 456 uprawnionych do 
głosowania, wydano 12 211 kart. 113 głosów uznano za nieważne.     

Wyniki indywidualne
Zdecydowanie trzy najlepsze wyniki na terenie naszej gminy, prze-

kraczające pułap tysiąca głosów, osiągnęli: 
– Buda Waldemar (PiS) – 2 841 (łącznie 50 114 głosów), 
– Karwowski Mateusz (Koalicja Obywatelska) – 1 766 (łącznie 2188 gło-

sów), 
– Gliński Piotr (PiS) – 1 265 (łącznie 43 626 głosów).   

Szczegółowe wyniki polityków z terenu Koluszek i okolic
- Sasin Roman (PiS) - kandydat otrzymał ogółem 5 735 głosów (Łódź: 

2799, powiat łódzki wschodni: 704, powiat brzeziński: 2232). W Gmi-
nie Koluszki kandydat zdobył 385 głosów. 

- Karwowski Mateusz (Koalicja Obywatelska) - kandydat otrzymał ogó-
łem 2 188 głosów (Łódź: 283, powiat łódzki wschodni: 1809, powiat 
brzeziński: 96). W Gminie Koluszki kandydat zdobył 1766 głosów.

- Gładysz Ewa (PSL) - kandydatka otrzymała ogółem 1 945 głosów 
(Łódź: 999, powiat łódzki wschodni: 873, powiat brzeziński: 73). W 
Gminie Koluszki kandydatka zdobyła 155 głosów. 

- Markowska-Kurc Maria (SLD) - kandydatka otrzymała ogółem 998 gło-
sów (Łódź: 483, powiat łódzki wschodni: 441, powiat brzeziński: 74).  
W Gminie Koluszki kandydatka zdobyła 396 głosów.

(pw)

OKRĘG ŁÓDŹ – wyniki

 • KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  (148 830 gło-
sów, 4 mandaty) - 35,82%  

 • PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  (136 731 głosów, 4 mandaty) - 
32,90%

 • SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ  (83 524 głosów, 2 man-
daty) - 20,10% 

 • KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ (27 627 
głosów, 0 mandatów) - 6,65% 

 • POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE  (18 828 głosów, 0 manda-
tów) - 4,53%

Do Sejmu weszli:  
 • BUDA Waldemar Grzegorz - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  

(50 114 głosów) 
 • ZIMOCH Tomasz Franciszek - KOALICJA OBYWATELSKA PO 

.N IPL ZIELONI  (47 648 głosów)
 • GLIŃSKI Piotr Tadeusz - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  (43 626 

głosów) 
 • TRELA Tomasz Dominik - SOJUSZ LEWICY DEMOKRA-

TYCZNEJ (40 811 głosów)
 • PIĄTKOWSKI Krzysztof Mariusz - KOALICJA OBYWATELSKA 

PO .N IPL ZIELONI  (25 663 głosów)
 • ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA Iwona Elżbieta - KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (17 254 głosów)
 • GILL-PIĄTEK Hanna Beata - SOJUSZ LEWICY DEMOKRA-

TYCZNEJ (14 422 głosów)
 • NIEMCZYK Małgorzata Barbara - KOALICJA OBYWATELSKA 

PO .N IPL ZIELONI  (13 421 głosów) 
 • RAU Zbigniew Włodzimierz - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

(6 833 głosów)
 • TOMASZEWSKI Włodzimierz - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

(6 884 głosów)

Wyniki wyborów do Senatu (Łódź)

 • KWIATKOWSKI Krzysztof, KW. KRZYSZTOFA KWIATKOW-
SKIEGO (79 348 głosów), 38,09% 

 • NIEWIADOMSKA-CUDAK Małgorzata Krystyna, SOJUSZ LE-
WICY DEMOKRATYCZNEJ (55 046 głosów), 26,43% 

 • MARKIEWICZ Marek Sławomir, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
(73 900), 35,48%

Mandat do Senatu otrzymał Krzysztof Kwiatkowski.
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KOMITET WYBORCZY  
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1. GRABARCZYK Tomasz Michał    377 3,12% nie
2. ANTONIAK Adrian        98  0,81% nie
3. LIPCZYK Krzysztof Gniewomir    36  0,30% nie
4. KAMIŃSKI Michał Antoni     29  0,24% nie
5. LUTOMSKI Dawid Sebastian     17  0,14% nie
6. STANGRECIAK Ryszard Józef    5  0,04% nie
7. JAWORNIK Piotr        45  0,37% nie
8. SŁOTA Tomasz Andrzej      6  0,05% nie
9. MAZUR Joanna Sylwia       38  0,31% nie
10. ZIEMBA Dariusz Zdzisław     29  0,24% nie
11. DOMAGAŁA Klaudia Ewa     28  0,23% nie
12. GRANISZ Patryk Tadeusz     4  0,03% nie
13. GÓRSKI Wojciech Antoni     13  0,11% nie
14. KORWIN-MIKKE Anna      80  0,66% nie
15. CIEŚLAK Anna Paulina      28  0,23% nie
16. CIUPKA Bogusław Piotr      9  0,07% nie
17. SZCZESEK Marzena Elżbieta    2  0,02% nie
18. MODRZEJEWSKA Justyna Katarzyna 17  0,14% nie
19. GACEK Aleksandra Kamila     11  0,09% nie
20. KICOWSKI Przemysław Patryk   26  0,21% nie

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. GLIŃSKI Piotr Tadeusz      1 265  10,46% tak
2. RAU Zbigniew Włodzimierz    194  1,60% tak
3. BUDA Waldemar Grzegorz    2 841  23,48% tak
4. ADAMCZYK Piotr       137  1,13% nie
5. FISIAK Włodzimierz      40   0,33% nie
6. KACZOROWSKA Alicja Grażyna  99   0,82% nie
7. SASIN Roman        385  3,18% nie
8. CIEPLUCHA Piotr Paweł     125  1,03% nie
9. KOBIERA Renata Agnieszka    51   0,42% nie
10. JAKUBOWSKI Jacek Grzegorz  19   0,16% nie
11. WĘCŁAW Halina       12   0,10% nie
12. ANIELAK Tomasz Lucjan    7   0,06% nie
13. ŁUCZYŃSKA Justyna Aleksandra  79   0,65% nie
14. PIETRZAK Sławomir      23   0,19% nie
15. LIK Krzysztof Jerzy      2   0,02% nie
16. PRZYBYŁ Anna       43   0,36% nie
17. LEWANDOWSKA Barbara    82   0,68% nie
18. EMANUEL Sławomir      6   0,05% nie
19. KARDAS Paulina Marianna    11   0,09% nie
20. TOMASZEWSKI Włodzimierz   109  0,90% tak

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY  
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

1 ZIMOCH Tomasz Franciszek    783  6,47% tak
2 PIĄTKOWSKI Krzysztof Mariusz  134  1,11% tak
3 ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA Iwona Elżbieta 274 2,26%   tak
4 NIEMCZYK Małgorzata Barbara   201  1,66% tak
5 GOŁASZEWSKI Marcin Łukasz   66   0,55% nie
6 KACPRZAK Tomasz Piotr     25   0,21% nie
7 KOBYLIŃSKA Agata      22   0,18% nie
8 GAŁKIEWICZ Magdalena Anna   45   0,37% nie
9 MAKOWSKI Krzysztof Michał   30   0,25% nie
10 HENCZ Marcin Krzysztof    5   0,04% nie
11 CHOJNACKA-DURAJ Justyna Maria 15   0,12% nie
12 MAMULSKA Monika Joanna   15   0,12% nie
13 MAJCHRZAK Antonina     11   0,09% nie
14 CABAN-PIASKOWSKA Katarzyna Paulina 9 0,07% nie
15 NOWAK Renata Anna      35   0,29% nie
16 STĘPIEŃ Radosław Adam    10   0,08% nie

17. KARWOWSKI Mateusz    1 766  14,60% nie
18. RAHNEMA-BAJ Niloufar   2   0,02% nie
19. KRAWCZYK Maria Teresa   12   0,10% nie
20. BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 99   0,82% nie

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. BIŃCZYCKA Elżbieta     133  1,10% nie
2. SIEMIŃSKI Henryk Stanisław  30   0,25% nie
3. MAJEWSKI Eugeniusz Paweł  23   0,19% nie
4. GŁADYSZ Ewa Małgorzata   155  1,28% nie
5. GRALEWSKA-JAGIEŁŁO Irena 29   0,24% nie
6. ZABOROWSKA-GORZKIEWICZ Klaudia Czesława 11 0,09% nie
7. PIONTEK Marcin Tomasz      11  0,09% nie
8. KULESZKA Agata        49  0,41% nie
9. BEDNAREK Maksymilian Patryk   24  0,20% nie
10. KACPRZYCKI Adam Tomasz    6  0,05% nie
11. LIPSKI Bartłomiej        39  0,32% nie
12. JACKIEWICZ Jerzy Andrzej    8  0,07% nie
13. OLEKSIEWICZ Monika Dorota   18  0,15% nie
14. MATYSIAK Michał       36  0,30% nie
15. WOJCIECHOWSKI Adam Grzegorz  12  0,10% nie
16. MIELCZAREK Witold Adam    4  0,03% nie
17. KASPRZYK-KOSTRZEWA Anna   18  0,15% nie
18. PIEKIELNY Piotr Witold      2  0,02% nie
19. JĘDRASIK Krzysztof Piotr     33  0,27% nie
 

Wyniki do Senatu w Gminie Koluszki 

KWIATKOWSKI Krzysztof,  
KW. KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO - 4 044 (33,73%)
 
NIEWIADOMSKA-CUDAK Małgorzata,  
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - 2 517 (20,99%)
 
MARKIEWICZ Marek,  
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 5 429 (45,28%)

KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1. TRELA Tomasz Dominik      456 3,77% tak
2. GILL-PIĄTEK Hanna Beata     187 1,55% tak
3. KWIATKOWSKI Michał Wojciech   83  0,69% nie
4. PAWŁOWSKI Sylwester Stefan    40  0,33% nie
5. FRĄCZAK Tomasz        25  0,21% nie
6. URBAŃCZYK Martyna Natalia    29  0,24% nie
7. WIETESKA Agnieszka Maria     38  0,31% nie
8. MARKOWSKA-KURC Maria Wanda  396 3,27% nie
9. RACHALEWSKI Michał Cezary    11  0,09% nie
10. OLEJNICZAK Michał Andrzej    38  0,31% nie
11. MELANIUK Patrycja Karolina    23  0,19% nie
12. WOJCIECHOWSKI Igor Marcin   8  0,07% nie
13. ŚWIDERSKA Beata Katarzyna    27  0,22% nie
14. SOKOŁOWICZ Mariusz Paweł    6  0,05% nie
15. WOJECH Adam        10  0,08% nie
16. MINKIEWICZ Tomasz Jacek    5  0,04% nie
17. KOŁACIŃSKI Jakub Zdzisław    7  0,06% nie
18. PAWLIK-NOWACKA Wioleta Kamila 22  0,18% nie
19. PĘDZIWIATR Elżbieta Bogumiła   19  0,16% nie
20. BORS Piotr Marcin       40  0,33% nie

Wyniki głosowania na terenie Gminy Koluszki
W poszczególnych kolumnach odpowiednio: Nr; nazwisko i imiona; liczba głosów; procent głosów; czy kandydat otrzymał mandat. 
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Tydzień w Koluszkach nr 39

Z Jerzym Pecyną nowym dy-
rektorem Szkoły Podstawowej nr 1 
im Tadeusza Kościuszki w Kolusz-
kach rozmawia Zbigniew Komo-
rowski.

-Szkoła Podstawowa nr 1 
imienia Tadeusza Kościuszki w 
Koluszkach. Jako jej  absolwent 
mogę tylko stwierdzić: to brzmi 
dumnie!  Jak pracuje się w ko-
luszkowskiej „Jedynce”?

-Odpowiadając  na to pytanie 
w kontekście mojej pracy jako no-
wego dyrektora szkoły, mogę po-
wiedzieć, że mam  za sobą bardzo 
intensywny pierwszy miesiąc, 
związany z organizacją nowego 
roku szkolnego, ale także z reorga-
nizacją pracy szkoły po likwidacji 
oddziałów gimnazjalnych. Obecne 
komfortowe warunki lokalowe po-
zwoliły  nam na zmianę lokalizacji i 
funkcjonalności niektórych po-
mieszczeń szkolnych i pracowni 
przedmiotowych, urządzenie nowe-
go, wspólnego pokoju nauczyciel-
skiego.  Bardzo się cieszę, że udało 
się nam „wyprowadzić” świetlicę 
szkolną z podziemi i urządzić ją w 
nowej przestrzeni. Niezwykle uda-
nym przedsięwzięciem organiza-
cyjnym, zrealizowanym we współ-
pracy z Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców oraz lokalnymi partnera-
mi,  był również wrześniowy Fe-
styn  Rodzinny. Obecnie przygoto-
wujemy się  do wizyty partnerskiej 
szkół, z którymi realizujemy mię-
dzynarodowy projekt edukacyjny w 
ramach programu Erasmus +. Dużo 
się więc dzieje, ale to chyba dobrze.

Prowadzę również, choć w 
znacznie zmniejszonym wymiarze, 
zajęcia edukacyjne. Trochę brakuje 
mi na razie takiego intensywnego, 
codziennego kontaktu z uczniami, 
do którego przywykłem przez pra-
wie 30 lat mojej pracy pedagogicz-
nej. 

- Po wieloletnim doświadcze-
niu pracy z młodzieżą, objął Pan 
funkcję dyrektora szkoły. Jakie 
stawia sobie Pan  cele i zadania na 
tym stanowisku?

-Jestem przekonany, że „Jedyn-
ka” powinna być szkołą  nowocze-
sną, sprawnie zarządzaną, otwartą na 
wyzwania współczesnego świata, 

Chciałbym, aby uczniowie kończący szkołę czuli się 
Polakami, a jednocześnie byli otwarci na inne sposoby 
myślenia, inne tradycje i kultury 

Święto Edukacji: czas na refleksję  
i plany na przyszłość

ale też pielęgnującą swoje najlepsze 
ponad stuletnie tradycje. 

Chciałbym, aby była to szkoła, 
w której wychowuje się dzieci ku 
tradycyjnym wartościom, zapewnia 
wysoki poziom nauczania, dba o 
piękno mowy ojczystej, skutecznie 
i nowocześnie naucza języków ob-
cych, uczy programowania i zapew-

nia dostęp do najnowocześniej-
szych technologii.  

Chciałbym, aby nasi uczniowie 
świadomie uczestniczyli w  kulturze, 
dzięki której  lepiej będą rozumieli 
otaczający ich świat  i staną się bar-
dziej wrażliwi na potrzeby drugiego 
człowieka. Chciałbym, aby ucznio-
wie kończący Szkołę Podstawowa 
nr 1 w Koluszkach czuli się kolusz-
kowianami, Polakami, a jednocze-
śnie byli  otwarci na inne sposoby 
myślenia, inne tradycje i kultury. 
Szkoła powinna  nauczyć ich kry-
tycznego myślenia, umiejętności au-
torefleksji i modyfikacji własnych 
działań w obliczu zmieniających się 
okoliczności oraz wykorzystywania  
wiedzy w praktyce. 

- Wielu uczniów, pańskich 
podopiecznych, jest finalistami 
lub zwycięzcami w wojewódz-
kich, ogólnopolskich, a nawet 
międzynarodowych konkursach 
informatycznych, a także w BRD.  
Przypomnijmy czytelnikom te 
sukcesy.

-Przez prawie 30 lat pracy pe-
dagogicznej miałem przyjemność 
pracować  z wieloma bardzo uzdol-
nionymi uczniami. Ich ambicja, 
motywacja do pracy, wielogodzin-
ne treningi rzeczywiście  przynosiły 
wspaniałe efekty.  Ja tylko wspiera-

łem i pomagałem rozwijać skrzy-
dła. Moi uczniowie zdobyli  9 tytu-
łów laureatów i 3 tytuły finalistów 
Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Informatyki, 1 uczeń 
zdobył tytuł laureata Olimpiady In-
formatycznej Gimnazjalistów, a 3 
kolejnych zostało laureatami Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy In-
formatycznej. 

 Z drużynami  BRD 13 razy re-
prezentowałem województwo łódz-
kie podczas  finału centralnego 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym,  4 
krotnie zdobywając tytuł Mistrza 
Polski.  Te osiągnięcia często były 
przyczynkiem do wyboru przez 

nich dalszej drogi kształcenia i za-
wodowego życia. Wielu z nich to 
dzisiaj doskonali informatycy, pra-
cujący w prestiżowych firmach.  Z 
wszystkimi mam dobry kontakt i 
cieszę się z ich dorosłych sukcesów. 

- Zajmijmy się na chwilę po-
lityką. Obecny system oświaty 
jest wystarczająco sprawny? 

-Bardzo bym chciał, żeby pol-
ska szkoła była wolna od doraźnej 
polityki. Uważam, że obecnie pol-
ska oświata jest w bardzo trudnym 
momencie. Zniszczony został doro-
bek wielu dobrych  szkół, zniszczo-
ne zostały zespoły pedagogiczne, 
których członkowie stali się dziś 
nauczycielami „obwoźnymi”, pra-
cującymi w dwóch, a czasem trzech 
placówkach.  A naprędce zdobywa-
ne kwalifikacje do nauczania kolej-
nych przedmiotów? Czy to będzie 
dobrze służyło  polskiej szkole? 
Tworzy się tak naprawdę stary sys-
tem w nowej rzeczywistości, bo 
świat przecież się zmienił przez 
ostatnie 20 lat. Przyszłość pokaże, 
czy będzie  on sprawny. Bardzo 
bym chciał, żeby tak było. Pocze-
kajmy.

-W czasach nam współcze-
snych obserwujemy swego rodza-
ju przerzucające się racje: „Za 
wychowanie odpowiada szkoła. 

Nie! Za wychowanie odpowie-
dzialna jest przede wszystkim ro-
dzina”. Gdzie  szukać rozwiąza-
nia tego sporu?

-Pierwszym, najważniejszym 
środowiskiem wychowawczym 
dziecka jest zawsze rodzina. Wycho-
wują rodzice! Oni są najważniejsi. 
Zadaniem szkoły jest wspieranie ich 
wychowawczych wysiłków. Moim 
zdaniem nie ma tu konfliktu. Sło-
wem kluczowym jest współpraca 
szkoły i domu rodzinnego ucznia i 
budowanie wzajemnego autorytetu. 
Jeśli chcemy wpływać na młodego 
człowieka, kształtować jego zacho-
wania i postawy, to musimy być dla 
niego kimś ważnym. Inaczej się nie 
uda. Dlatego uważam, że to wielkie 
wspólne zadanie dla rodziców i na-
uczycieli – budować wzajemnie 
swój autorytet! Inaczej przegramy 
walkę o „rząd” młodzieńczych  dusz, 
wygra  świat i zagrożenia,  przed 
którymi chcielibyśmy ich uchronić. 

 -Spróbuje się Pan zmierzyć z 
odwiecznym „Ach, ta dzisiejsza 
młodzież”!?  Już Arystoteles żyją-
cy kilka wieków przed naszą erą 
narzekał na obyczaje ówczesnych 
młodych i zwiastował bliski upa-
dek. Co różni współczesnych na-
stolatków od tych sprzed kilku-
dziesięciu lat? Może wszyscy 
jesteśmy tacy sami? Młodzież jest 
nadzieją świata, czy należy po-
chylać się nad nią z troską i oba-
wą o przyszłość? 

-Dzisiejsza młodzież to wielu 
wspaniałych, utalentowanych  lu-
dzi. Uczą się  języków obcych, po-
dróżują, poznają świat, sprawnie 
posługują się nowoczesnymi tech-
nologiami, które właściwie nie 
mają przed  nimi  tajemnic. Zdrowo 
się odżywiają, uprawiają sport. 
Czasem zawstydzają nas, doro-
słych, swoją troską o losy planety, 
na której żyją. Są chyba też bardziej 
od nas otwarci na innych, inne kul-
tury, tradycje, sposoby myślenia. 

Ale są też tacy, którzy nie ra-
dzą sobie z rzeczywistością, w któ-
rej żyją, własnymi kompleksami, 
presją i oczekiwaniami rodziców, 
gotowi na wszystko, by zyskać ak-
ceptację grupy rówieśniczej. Nie ra-
dzą sobie  ze swoją wrażliwością, z 
niepowodzeniami, z samotnością. I 
wtedy zaczynają się problemy, czę-
sto ucieczka w wirtualny świat.  Na-
szą rolą jest bycie uważnym. Czas i 
uwaga, które możemy im 
podarować, to najbardziej deficyto-
wy dziś towar.  Pomyślmy o tym, 
zanim oburzeni powiemy :„Ach, ta 
dzisiejsza młodzież”. Myślę, że są 
jednak nadzieją świata. 
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Gala z okazji Święta  
Edukacji Narodowej 

W kolejną rocznicę ustano-
wienia w XVIII wieku  przez 
Sejm Wielki Komisji Edukacji 
Narodowej, swoje święto ob-
chodzili nauczyciele i wszyscy 
pracownicy oświaty. Główne 
uroczystości w Gminie Koluszki 
odbyły się w piątek 11 paździer-
nika, w sali Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Koluszkach. Po oko-
licznościowych przemówie-
niach, m.in. burmistrza Kolu-
szek Waldemara Chałata  i 
starosty łódzkiego wschodniego 
Andrzeja Opali oraz wręczeniu 
dyrektorom placówek oświato-
wych nagród z okazji Święta 
Edukacji Narodowej, zebrani na 
Gali obejrzeli część artystyczną 

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 
Zk

STEP DANCE na Grand Prix  
w Łomiankach

W miniony weekend 13 października w Łomiankach k/Warsza-
wy odbyły się zawody w sportowym tańcu towarzyskim z cyklu - 
MAŁE GRADN PRIX. Startowały w nich pary taneczne z całego kra-
ju, a wśród nich nie mogło zabraknąć tancerzy z klubu STEP DANCE, 
prowadzonego przez trenera Krzysztof Wegwerta.

Nasi tancerze po kilku latach przerwy znów wracają na salony ogól-
nopolskiego tańca. Już przed wakacjami startowali w swoich pierwszych 
ogólnopolskich zawodach, teraz po wakacyjnej przerwie znów kontynu-
ują przygodę z tańcem w formie sportowej.

Tym razem swoich reprezentantów mieliśmy w trzech kategoriach 
tanecznych. W kat.10-11 lat klasa taneczna H drugie miejsce wywalczyli 
Krystian Purkiewicz i Wiktoria Łysak. W kat.12-13 lat klasa taneczna H 
pierwsze miejsce przypadło dla Damiana Kołtuna i Kariny Wegwert. W 
kat.14-15 lat w klasie tanecznej G reprezentowały nasze miasto 3 duety: 
II m - Rafał Grałek i Julia Grałek, III m - Aleksander Purkiewicz i Barba-
ra Stańczyk, III m - Szymon Kłys i Maria Nowak.

To oczywiście nie koniec rywalizacji na ogólnopolskich zawodach. 
Do końca roku kalendarzowego pozostały jeszcze zawody m.in. w Będzi-
nie, Kędzierzynie Koźlu, Pabianicach, Łomiankach i Warszawie.

W zawodach w tym roku będą rywalizowały również tancerki-solist-
ki, startujące w kategorii LATIN SOLO, która staje się coraz popularniej-
sza ze względu na duży temperament i żywiołowość jaką prezentują mło-
de latynoskie tancerki. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy 
„połamania obcasów”.
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Ostatnie dni lata, to na dział-
kach czas weekendowych prac 
wzmożonych i błogiego uspokoje-
nia w tygodniu. W mieście zaś, w 
moich Koluszkach, co je sobie ulu-
biłam, następuje czas zmian, które 
raz wprawiają w osłupienie innym 
razem są powodem do niezdrowe-
go obżarstwa. Ale o tym za chwilę.

Koniec lata okazał się być u 
nas wietrzny, a od wiatru ludzie 
głupieją, zresztą nie tylko ludzie. 
Od jakiegoś czasu w drodze do 
pracy spotykam młodą sarnę. Prze-
chodzi przez drogę skubać spod 
płotu sąsiada soczystą, bo latem 
podlewaną a już nie koszoną, tra-
wę. Sarniątko jest młode, i samot-
ne (może to i młody jeleń, ale pew-

ności nie mam, nie zaglądałam, 
leśnikiem nie jestem). Sarniątku 
dałam robocze imię Dolores. Dolo-
res zwykła czmychać tuż przed 
światłami mojego pojazdu, kiedy 
przed świtem zmierzam do pracy, 
ale ostatnio coś się zmieniło, to 
przez ten  dziwny wiatr. O 5-tej 
nad ranem, spotykam Dolores któ-
ra zamiast zmykać, jak ma w zwy-
czaju, stoi jak wryta… Gapi się na 
mnie, aż głupio, w końcu, leniwym 
krokiem oddala się w stronę opusz-
czonego ogrodu, gdzie wchodzi 
przez uchyloną furtkę. W połowie 
drogi na drugą stronę ścieżki, Do-
lores zamyśla się i drapie za 
uchem. Widział ktoś kiedyś jak się 
sarna kopytem za uchem drapie?

Pierwsze dni jesieni, to u nas 
czas ostatnich kwitnących krze-
wów, porannych mgieł i grzybów 
w lesie. Jakaś nostalgia wisi w po-
wietrzu, wiatr już nie wieje, ale 
głupota się ostała.

I oto idę z psem, po zabałaga-
nionym wskutek wietrzyska lesie, 
skacząc pociesznie (jak to w kalo-
szach się skacze) poprzez połama-

ne gałęzie leżące na ścieżce i do-
biega mnie dziwny dźwięk. Ni to 
świst, ni to gwizd, może trochę jak 
wściekła sowa. Kilkanaście sekund 
przerwy i kolejny gwizd, po chwili 
znowu i znowu. Żadne znane mi 
zwierzę takiego głosu nie wydaje. 
Dwa machnięcia ogonem później 
sprawa się wyjaśniła, chociaż nie 
do końca. Otóż, ścieżką naprzeciw 
szedł mężczyzna, nie młody, bar-
dzo nie młody. Idzie ścieżką, za-
gląda od czasu do czasu w krzaki, 
po czym robi zamaszysty ruch la-
ską, aż liście lecą, a później gwiż-
dże w gwizdek i idzie dalej. Stoję i 
patrzę, i nic nie rozumiem. Tuż 
obok mój pies obrzuca mnie pyta-
jącym spojrzeniem – a ja nie wiem 

co mam mu odpowiedzieć. Idzie 
człowiek, zapalczywie gmera laską 
w leśnej ściółce, gwiżdże i odcho-
dzi. O co mogło chodzić? Wilki 
odstrasza? Niedźwiedzie wabi? 
Nie mam pojęcia, a skoro nie wiem 
to oceniać nie będę – może to waż-
ne? Może potrzebne? A może miał 
sobie tylko znane powody… Męż-
czyzna odszedł, więc poszłam 
sprawdzić co on tam grzebał w 
tych liściach. Oczom uwierzyć nie 
mogłam – to machanie i gmeranie 
laską, to sposób na sprawdzanie 
grzybów! Szlakiem Pana z gwizd-
kiem można było przejść wypatru-
jąc zmasakrowanych łebków grzy-
bów – oczywiście niejadalnych, po 
jadalne pewnie by się schylił. Tak 
na marginesie – taki sposób choć 
jest bez wątpienia skuteczny, to 
może być kosztowny Za niszcze-
nie grzybów, nawet trujących, w 
lesie grozi grzywna w wysokości 
do 250 zł. A za niszczenie ściółki 
razem z  grzybnią  nawet do 5000 
zł. Dlatego ja wolę się schylić i z 
bliska się przyjrzeć, ale kto bogate-
mu zabroni?

W Koluszkach tymczasem 
na koniec lata zamknięto niektó-
re lodziarnie – w tym i moją ulu-
bioną. Jakoś z niezrozumiałych 
dla mnie przyczyn, jedzenie lo-
dów zimą jest niemodne. Kiedy 
tylko dowiedziałam się o plano-
wanym zamknięciu lodziarni, 
znowu zawiał wiatr głupoty, tym 
razem poważnie uszkadzając ra-
cjonalność mojego myślenia. Do 
wiosny miałabym czekać na 
moje ulubione karmelowe solo-
ne? Może da się najeść na zapas? 
Dało się! Pochłonęłam coś około 
pół litra lodów na raz (a może i 
trochę więcej?). Spodni dopiąć 
nie mogę do dziś.

A co słychać w ogrodach? Tu i 
ówdzie przygotowane są już stosiki 
suchych liści i gałęzi. Ale po co? 
Przecież nie wolno palić ognisk! I 
nikt nie pali. Tylko nocą w powietrzu 
unosi się przyjemny aromat jesienne-
go dymu – jakby wspomnienie cza-
sów, kiedy można było na podwórku 
rozpalić ogień i posiedzieć sobie 
przyjemnie wpatrzonym w ogień. Na 
działkach, był nawet pomysł aby za-
bronić palić w piecach i kominkach – 
ktoś podobno od takiego dymu astmy 
dostał. Czy to prawda? Nie wiem. 
Wiem natomiast z oficjalnego listu 
jaki znalazłam zatknięty w szparę 
furtki, że nikt na działkach prawu 
sprzeciwiać się nie będzie mieć ocho-
ty. Podobno wróciła moda na pisanie 
donosów do zarządów. Z książek 
wiem, że kiedyś większość listów za-
czynało się od słów „uprzejmie dono-
szę...” i teraz te zwyczaje mają wra-
cać? Poważnie? Mam głębokie 
przekonanie, że coś poszło nie tak, 
ale skoro zacząć trzeba od siebie to : 
„Uprzejmie donoszę, Wam wszyst-
kim, że donosów nie pisuję.

Karolina Bast Kolasa

Pamiętniki Kaletnickie (cz.5)

Od wiatru ludzie głupieją

Oszuści znowu dają o sobie znać
Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do swoich klientów o 

ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być 
korespondencją z ZUS. Dokładnie zwracajmy uwagę na adres, z którego 
przychodzą maile.

Po kilku miesiącach spokoju, oszuści podszywający się pod Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych ponownie podjęli aktywność w internecie. W 
ostatnich dniach dość liczna grupa klientów Zakładu, w różnych czę-
ściach kraju otrzymała maile z informacją o pilnej konieczności spłaty za-
ległości składkowych. Część maili sugeruje ponowne wypełnienie formu-
larza zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA, który jest 
załącznikiem do maila. Umieszczone w stopce korespondencji logotypy 
(ZUS i PUE – Platforma Usług Elektronicznych) sugerują, że nadawcą 
jest sam Zakład. Gdy jednak przyjrzymy się dokładnie adresowi nadaw-
cy, nie powinniśmy mieć wątpliwości, że korespondencja elektroniczna 
nie pochodzi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie oszuści po-
sługują się dwoma adresami:  składki@ubezpieczenia.pl i zus.@zua.pl. 
Jak widać żaden z dresów nie ma stosowanego przez Zakład rozwinięcia 
„zus.pl”. ZUS nie stosuje też w swoich adresach mailowych rozwinięcia 
„gov.pl”, które to pojawiało się przy wcześniejszych próbach oszustw. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że kontakt elektro-
niczny ze strony Zakładu możliwy jest jedynie w sytuacji gdy klient po-
siada profil na Platformie Usług Elektronicznych i wyraził zgodę na taką 
formę kontaktu. ZUS ostrzega by w żadnym przypadku nie odpowiadać 
na maile, które teoretycznie pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, ani nie otwierać zawartych w tej korespondencji załączników. Ko-
respondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie 
komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane 
są w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpli-
wości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z 
najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod nu-
merem: 22 560 16 00.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

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
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa 1 d. Stoją od lewej: Mariusz Ściurtek, Maria Polit, Piotr Pachniewicz, Mateusz Kaczuba, Alek-
sander Karp, Patryk Czech, Antoni Kopeć, Bartłomiej Chądzyński. Siedzą od lewej: Alan Deredas, Jowita Rogozińska Kopińska, Filip Krzepiński, 
Anastazja Kroc, Antoni Bator, Natalia Owczarek, Amelia Wawrzyniak, Amelia Falkiewicz, Julia Kotynia. Nieobecna: Zuzanna Gradowska Majczak.

Wychowawczyni: Sylwia Kąkiel-Nowak.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach. Klasa I c.  Stoją od lewej: Amelia Jess, Tymon Kabat, Kacper Malczewski, Marcel Łabuza, Piotr Kra-
kowiak, Oskar Włodarkiewicz, Jakub Pietrasik, Julian Kubik, Dawid Ziobrowski, Hubert Świderek. Siedzą od lewej: Filip Kotynia, Agata Zawadzka, 
Natalia Oraczyńska, Julia Zawadowska, Angelika Buczyńska, Jessika Walczak, Nikola Stankowska, Sabina Płocka, Alicja Długoborska, Paweł Am-
brozik. Nieobecna Maja Majek. Wychowawczyni: Milena Lebiedzińska.

WITAMY PIERWSZAKÓW
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Ślubowanie Klasy I w Szkole  
Podstawowej w Długiem 

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w długiem ślu-
bowali uczniowie klasy I. W uroczystości udział wzięli uczniowie szkoły, 
wychowawca Klasy Pierwszej, rodzice, a także zastępca burmistrza Kolu-
szek, Krystyna Lewandowska. Pani dyrektor, Joanna Jeżyna,  przeprowa-
dziła wśród „Pierwszaków” egzamin, którego oczywiście nikt nie „oblał”. 
Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu na ucznia, wszyscy udali się na 
słodki poczęstunek. Zdjęcie grupowe klasy I już wkrótce.                          Zk
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„Zakątek sensoryczny”  
już otwarty…

9 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Koluszkach miała miejsce uroczystość otwarcia punktu dydaktycznego pn. 
Zakątek sensoryczny. Powstanie punktu dydaktycznego było możliwe dzię-
ki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edu-
kacji ekologicznej „Ekopracownia pod chmurką” w wysokości 32 465,00 
zł, przy udziale Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 3 633,00 zł. 
Koordynatorami projektu były Magdalena Bąk i Ilona Jasiaczek.

Uroczystego otwarcia „Zakątka”, poprzez przecięcie wstęgi, doko-
nali: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki 
Wschodni Ewa Gładysz, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz, Burmistrz Koluszek Walde-
mar Chałat oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Koluszkach Katarzyna Mrówka wraz z uczennicą klasy V Anną 
Chruścielewską.

„Zakątek sensoryczny” został wyposażony w różnego rodzaju ele-
menty (m.in w stację meteorologiczną, domek dla owadów, rzeźby zwie-
rząt, ławki, stoły, karmnik dla ptaków, dzwonki wietrzne, kaskadę wodną, 
kosz do segregacji odpadów, wiatę, ścieżkę sensoryczną), nasadzenia 
oraz pomoce dydaktyczne do realizacji  programu edukacyjnego pn. „Za-
kątek sensoryczny – cztery pory roku”. Dzięki temu wyposażeniu w ra-
mach projektu został osiągnięty efekt rzeczowy. Przed uczniami w bieżą-
cym roku szkolnym pozostaje do realizacji wiele zadań edukacyjnych 
związanych z nowo powstałym „Zakątkiem” w celu osiągnięcia efektu 
ekologicznego. 

Punkt dydaktyczny w Ośrodku został podzielony na tematyczne ką-
ciki oddziałujące na każdy ze zmysłów. Stworzenie ekologicznego, przy-
rodniczego miejsca jednocześnie oddziałującego sensorycznie pozwoli 
uczniom lepiej poznawać i postrze-
gać otaczający świat, rozumieć 
zmiany przyrody zachodzące w po-
szczególnych porach roku. 

Podczas otwarcia zaproszeni 
goście mogli obejrzeć przedstawie-
nie noszące tytuł „O drzewie, które 
umiało dawać” oraz skosztować 
ekologicznych potraw przygoto-
wanych przez naszych uczniów i 
ich rodziców. 

Otwarcie „Zakątka sensorycz-
nego” było możliwe dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób i instytucji. W 
tym miejscu Dyrekcja SOSW w 
Koluszkach pragnie serdecznie po-
dziękować  Radzie Rodziców, Ro-
dzicom uczniów, Radzie Pedago-

gicznej,  wieloletnim oraz nowym sponsorom, władzom Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego a także przybyłym gościom. 

Utworzenie „Ekopracowni pod chmurką” na naszym terenie to kolej-
ny etap w rozwoju Ośrodka. Piękny sensoryczny „Zakątek” będzie  naszą 
wizytówką, także miejscem spełniającym funkcję  edukacyjną, terapeu-
tyczną, rewalidacyjną, relaksacyjną co w przypadku dzieci o specjalnych  
potrzebach edukacyjnych ma ogromne znaczenie terapeutyczne. 

Koordynatorzy projektu: 
Magdalena Bąk 
Ilona Jasiaczek 
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Piłka nożna Pewna wygrana na inaugurację  
V ligi tenisa stołowego

Od zwycięstwa rozpoczęli zmagania w V lidze grupy B  tenisiści sto-
łowi  LKS Koluszki.  W pierwszym inauguracyjnym meczu nasza druży-
na grająca w gościnnej sali SP Długie w składzie: Władysław Czuj, Sła-
womir Szymczak, Maksymilian Banaszkiewicz i Antoni Tomczyk 

(kapitan), pokonała 8:2 zespół KS Elta Łódź. Punkty zdobyli, indywidu-
lanie: Sławomir Szymczak 3, Władysław Czuj 2, Antoni Tomczyk 2 i de-
bel 1 (Maksymilian Banaszkiewicz i Sławomir Szymczak). Sędziowali:  
Piotr Mróz, Błażej Piątkowski, Wojciech Klim i Dawid Koluszkowski. W 
pozostałych meczach V ligi Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
Łódź padły wyniki: KS Energetyk II Łódź –LUKS Start Przygłów 10:0, 
GUKS II Gorzkowice – UMLKS II Radomsko 7:3. Po pierwszej kolejce 
LKS Koluszki zajmuje drugie miejsce, prowadzi KS Energetyk II. Na-
stępny mecz również u siebie 24.10. z KS Energetyk II Łódź.

HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 
2019/2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach 
zaprasza do udziału  

w XX Edycji Rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej 
Sezon 2019/2020 

o Puchar Burmistrza Koluszek.

Rozgrywki I kolejki HLPN 2019-2020 rozpoczną się  
23 listopada (sobota) 2019 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 listopada 2019 r.  
w siedzibie OSiR przy ul. Ludowej 2  

lub pocztą elektroniczną osir@koluszki.pl   
ZAPRASZAMY

Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź

Kolejka 10.  12-13 października
KKS Koluszki - Termy Uniejów  0:3
Widzew II Łódź - Włókniarz Pabianice  5:0
Stal Głowno - GKS Ksawerów  0:1
Zawisza Rzgów - LKS Sarnów  3:1
Start Brzeziny - Orzeł Parzęczew  4:1 
Sokół II Aleksandrów - KS II Kutno  1:5
GLKS Dłutów - UKS SMS Łódź  1:4
PTC Pabianice - LKS Rosanów   0:1

Najbliższe spotkania
LKS Sarnów - KKS Koluszki  19 października, 15:00

                                   Tabela
1. Widzew II Łódź    10  30  53-4
2. Stal Głowno     10  25  48-7 
3. Zawisza Rzgów    10  23  32-12 
4. GKS Ksawerów    10  22  25-14
5. Start Brzeziny    10  19  24-23 
6. UKS SMS Łódź    10  17  20-20
7. Włókniarz Pabianice  10  17  19-20
8. LKS Rosanów    10  16  21-22
9. KKS Koluszki    10  13  27-19 

10. Termy Uniejów    10  11   13-23
11. Orzeł Parzęczew   10  10  18-25
12. GLKS Dłutów    10  10  21-37
13. LKS Sarnów     10    6  9-26  
14. KS II Kutno     10    4  14-31    
15. Sokół II Aleksandrów 10    2  9-39
16. PTC Pabianice    10    1  6-37  

Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II
Kolejka 8.  13 października
Sport Perfect Łódź - LKS Różyca  1:1
Czarni Smardzew - LKS Gałkówek  5:2

Najbliższe spotkania
LKS Różyca - Błękitni Dmosin  19 października, 16:00
LKS Gałkówek - Milan SC Łódź  19 października, 15:00

Okręgowy Puchar Polski 4 runda

LKS Różyca - ŁKS Łódź II 1:1 (1-1) 
dogrywka 0:0, rzuty karne 4-5

Bramki: 0-1 10’ goście, 1-1 42’ Kaczmarek (asysta Olszewski)
W piątej kolekcje rzutów karnych zakończył się mecz pomiędzy 

LKS Różyca a rezerwami ŁKS Łódź - Łódzki Klub Sportowy. Bez wąt-
pienia wszyscy kibice, których z każdą minuta spotkania na trybunach 
było coraz więcej, nie mogą być zawiedzeni z emocji, których nie brako-
wało. 

Można śmiało powiedzieć, że zabrakło tylko szczęścia, a wola walki 
i zaangażowanie było na najwyższym poziomie.

(LKS Różyca)
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I Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży! 
Na obiektach OSiR Koluszki, gminny organizator szkolnych imprez 

sportowych wraz z LKS Koluszki i przy współpracy SP 1 i KKS Koluszki 
zorganizował biegi sztafetowe. Celem zawodów  była popularyzacja biegów, 
jako najbardziej naturalnej formy ruchu wśród dzieci i młodzież szkół podsta-
wowych Gminy Koluszki, przestrzegania zasad fair play i wyłonienie 
najlepszych dwóch zespołów z poszczególnych biegów na zawody rejonowe. 
W rywalizacji w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży uczestniczyło 128 za-
wodników w 4 kategoriach. W każdej grupie walka była bardzo zacięta i 
emocjonująca, o miejscu decydowały niekiedy sekundy, szczególnie było to 
w kategorii dziewcząt 2005-2006. Szkoła Podstawowa Nr 1 aż do ósmej 
zmiany, miała 60-metrowe prowadzenie nad reprezentacją SP Nr 2. Biegnąca 
na ostatniej zmianie Amelka Napierała (SP 2), przybyła na metę jako pierw-
sza uzyskując 20 sekundową przewagę nad również dobrze biegającą Marty-
ną Smejdą (SP 1).  

Wyniki. Wśród dziewcząt 2007 i młodsi Igrzyska Dzieci - bieg 8x800 
m: I miejsce z czasem 27:03 zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 w składzie: Ad-
rianna Siemińska, Amelia Nowak, Bianka Rogalska, Sylwia Janik, Karolina 
Korbel, Milena Płocka, Nikola Kotynia, Aleksandra Kuklińska; II miejsce z 
czasem 30:55 Szkoła Podstawowa Nr 1 w składzie: Amelia Ołubek, Maja 
Kruś, Julia Suligorska, Julia Jaśkiewicz, Natalia Kamińska, Natalia Gnie-
wisz, Maria Szymańska Maja Kaczmarek; III miejsce ( 31:23)  Szkoła Pod-
stawowa w Różycy: Marcelina Słaby, Amelia Chorązy, Natalia Chorąży, Ka-
tarzyna Chądzyńska, Natalia Mazuchowska, Klaudia Adamczyk, Katarzyna 
Racz, Jagoda Nowakowska; IV SP Gałków Duży (33:43). Chłopcy 8x 800 
m: I miejsce z czasem 26:52 Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym w skła-
dzie: Szymon Brzeziński, Maciej Jakubiak, Błażej Niedośpiał, Jakub Wit-
kowski, Tobiasz Bednarek, Damian Kobyłecki, Aleksander Żegota, Adrian 
Waliszek; II miejsce (28:02) Szkoła Podstawowa Nr 2: Patryk Filipczak, Kac-
per Skorzycki, Filip Sztuka, Maciej Wolski, Patryk Klimacki, Karol Szew-
czyk, Radosław Babiarski, Michał Chądzyński; III miejsce (30:13) Szkoła 
Podstawowa Różyca: Jan Słaby, Mateusz Tryt, Piotr Śliwiński, Szymon 
Kaczmarek, Patryk Muras, Bartosz Nockowski, Jan Wiśniewski, Igor Cel; IV 
SP 1 (30:51). 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dziewczęta 2005-2006  8 x 1000 m: I 
miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 (36:13) w składzie: Nikola Rogalska, Nata-
lia Chruścielewska, Natalia Goldas, Oliwia Czech, Magda Mielczarek, Wero-
nika Kurc, Lena Wawrzonek, Amelia Napierała; II miejsce (37:09) Szkoła 
Podstawowa Nr 1: Katarzyna Ławska, Marta Rolczyńska, Maja Bajer, Anna 
Sochańska, Joanna Kruś, Klaudia Gozdek, Zosia Szkupińska, Martyna Smej-
da; III miejsce (37:29) Szkoła Podstawowa w Długiem: Małgorzata Szklarek, 
Julia Banaszkiewicz, Agata Banaszkiewicz, Wiktoria Olczyk, Julita Kaczo-
rowska, Katarzyna Marczyk, Martyna Romanowska Patrycja Krupińska. 
Chłopcy: I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 (30:01): Bartek Skorzycki, Da-
wid Łapka, Oskar Kacperski, Karol Skibiński, Jakub Sadowski, Piotr Kę-
dzierski, Tomek Widomek, Maciej Jeżyna; II miejsce (31:26) Szkoła Podsta-
wowa Nr 2: Igor Susik, Mateusz Stec, Antoni Krawczyk, Antoni Karliński, 
Karol Chądzyński, Mateusz Gędek, Fabian Koperkiewicz, Igor Staroń; III 
miejsce (32:49) Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym: Patryk Gierach, Ja-
kub Żakieta, Bartosz Przewoźniak, Miłosz Modrzejewski, Jan Trzonek, Szy-
mon Super, Marcin Adamczyk, Adam Milczarek; IV miejsce (33:29) SP Ró-
życa. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze i napoje, była herbata i jabłka 
ufundowane przez radnego Piotra Stefańczyka. 

Zwycięskie zespoły otrzymały z rąk Dyrektora ds. Inwestycji Mateusza 
Karwowskiego puchary burmistrza Koluszek Waldemara Chałata,  pierwsze 
trzy zespoły poszczególnych kategorii otrzymali nagrody i medale wręczane 
przez organizatorów i sędziów: Joannę Jeżynę, Martę Siemińską i Antoniego 
Tomczyka. Organizatorzy serdecznie dziękują: Dawidowi Koluszkowskie-
mu, Łukaszowi Żyłce, Dariuszowi Siemińskiemu i uczniom Szkoły Podsta-
wowej Nr 1  za pomoc w organizacji biegów. W związku  zbliżającym się 
świętem Dnia Edukacji Narodowej, podziękowania za bycie z dziećmi jak i 
życzenia wraz z upominkami dla nauczycieli, złożył w imieniu swoim jak i 
dzieci organizator zawodów. Dzieci wznieśli też okrzyki hip, hip, hura, hura. 
Zrobiło się pięknie, rodzinnie, no i słonecznie. Dziękujemy wszystkim za 
wspaniałą atmosferę, zwycięzcom życzymy powodzenia na zawodach w To-
maszowie Mazowiecki i awansu na zawody wojewódzkie. 

 Sędzia Główny Antoni Tomczyk 
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Ukradli odkurzacz piorący
Koluszkowscy kryminalni dzięki dobremu rozpoznaniu ustalili 

dwóch mężczyzn, którzy włamali się do samochodu i ukradli z niego od-
kurzacz piorący o wartości 1 tys. złotych. Mężczyźni zostali zatrzymani 
już po 2 godzinach. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzie-
nia.

13 października 2019 roku policjant z Wydziału Kryminalnego przy-
jął zawiadomienie dotyczące kradzieży z włamaniem do volkswagena 
lupo, z którego skradziony został odkurzacz piorący o wartości 1000 zło-
tych. Do zdarzenia doszło tego samego dnia w Koluszkach tuż po godzi-
nie 16:00. Po przyjęciu zawiadomienia policjanci natychmiast podjęli 
działania w celu wykrycia potencjalnych sprawców. Po przejrzeniu na-
grania z pobliskiego monitoringu wytypowali charakterystycznego vw 
golfa, którym mogli się poruszać. Podczas sprawdzenia pobliskiego tere-
nu policjanci zauważyli typowany samochód. Zatrzymali go do kontroli. 
Podróżowało nim dwóch mieszkańców gminy Koluszki w wieku 30 i 33 
lat oraz 24-letnia mieszkanka Koluszek. Jak się okazało 33-letni kierow-
ca golfa był nietrzeźwy. 

Tego samego dnia mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włama-
niem za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo kie-
rowca golfa usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwo-
ści za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Kryminalni odzyskali 
skradziony odkurzacz, który ukrył 30-latek w swoim miejscu zamieszka-
nia. Obaj mężczyźni są dobrze znani policji za wcześniejsze konflikty z 
prawem.

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

Wrzesień w Przedszkolu w Różycy
Wrzesień powitał nas wieloma atrakcjami. Drugi  września powitało 

130 przedszkolaków. Dla niektórych były to trudne chwile, ale pozostali z 
radości witali przedszkole.  Dnia 17.09 najstarsza grupa 6-latków brała 
udział w projekcie zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Koluszki 
„Wiem jak bezpiecznie zachować się nad wodą i potrafię udzielić pierwszej 
pomocy”. Tego dnia dzieci zapoznały się z podstawowymi znakami obo-
wiązującymi na plażach i na terenie zbiorników wodnych, miały okazję 
obejrzeć sprzęt jakim posługują się ratownicy WOPR, oraz jak zachować 
się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia lub życia nad wodą. Przedszkola-
ki otrzymały koszulki, oraz przybory piśmiennicze. Dwa dni później go-
ściem na terenie naszej placówki była funkcjonariuszka Policji, która przy-
bliżyła wszystkim dzieciom podstawowe zasady ruchu drogowego, oraz 
opowiadała ciekawostki dotyczące swojej pracy. Na zakończenie spotkania 
wszystkie obecne dzieci otrzymały znaczki lub kamizelki odblaskowe i za-
pewniły, że będą je codziennie nosić.

Kolejna atrakcja to dn. 20.09, jak co roku nasze Przedszkole wzięło udział 
w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, gdzie przedszkolaki miały okazję 
oczyścić pobliskie tereny z zalegających śmieci. Głównym celem tej akcji było 
ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie konieczności 
ochrony środowiska, recyklingu. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte do-
świadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.

Ale to nie koniec atrakcji, pierwszego dnia kalendarzowej jesieni, do 
naszych sal zawitała Pani Jesień. Dzieci powitały wierszem i piosenką go-
ścia. Przy okazji spotkania dzieci utrwaliły nazwy owoców, warzyw, a po-
tem wspólnie   wykonały sałatkę owocową. Na zakończenie spotkania dzie-
ci wręczyły dary , z których wykonano  kącik skarbów Jesieni w szatni.

Natomiast 25.09 grupa 5 latków miała okazję uczestniczyć w wyciecz-
ce do Biblioteki Miejskiej w Koluszkach, którą z ciekawością zwiedziły. Z 
pomocą pracujących tam Pań mogły obejrzeć i posłuchać interesujących je 
pozycji bajek i opowiadań. Dużą atrakcją okazał się też Lisek Fenek któ-
ry poprowadził różnorodne zabawy sportowe na terenie biblioteki, co 
spotkało się z wielką radością naszych przedszkolaków.

Składamy również serdeczne podziękowania w imieniu dzieci i całe-
go personelu Sołectwu Kaletnik, oraz sołectwu Przanowice za przekaza-
nie środków pieniężnych na zakup krzewów do ogrodu przedszkolnego, 
doposażenia placu zabaw, oraz pomocy dydaktycznych.

Ciekawe co wydarzy się w następnym miesiącu. Czas pokaże.
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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)

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

PPHU IWA w Koluszkach ul. Partyzantów 32F 
zatrudni pracownika do biura:

- znajomość obsługi komputera     - sporządzanie ofert przetargowych
- zamieszczanie ofert na portalach internetowych

- obsługa spraw związanych z bieżącą działalnością firmy
- współpraca z Kancelarią Doradztwa Podatkowego w zakresie obsługiwanych spraw

Telefon 602 57 97 06

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

stopada 65, w dniach od 15.10.2019 r. do dnia 05.11.2019 r., wywieszony 
jest wykaz o przeznaczeniu działki gruntu, oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 401/30 o pow. 316 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.
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Piątek 18.10
15:00 Był sobie pies 2 2D Dub
17:00 Czarny Mercedes 2D Pol
19:30 Joker 2D Nap

Sobota 19.10
15:00 Był sobie pies 2 2D Dub
17:00 Czarny Mercedes 2D Pol
19:30 Joker 2D Nap

Niedziela 20.10
15:00 Był sobie pies 2 2D Dub
17:00 Czarny Mercedes 2D Pol
19:30 Joker 2D Nap

Środa 23.10 17:30 Był sobie pies 2 2D Dub
19:30 Joker 2D Nap

Czwartek 24.10 17:30 Był sobie pies 2 2D Dub
19:30 Joker 2D Nap
Czarny Mercedes 
Kryminał / Polska / 2019 / 100 min.
2D Polska

Warszawa, czerwiec 1942 roku. W podejrzanych 
okolicznościach zostaje zamordowana Aneta 
Landau, żona szanowanego adwokata – Karola 
Holzera. Sprawę tajemniczego zabójstwa próbu-
je rozwikłać nadkomisarz Rafał Król, funkcjo-
nariusz współpracującej z Niemcami Granato-
wej Policji, a równocześnie zaprzysiężony 
żołnierz polskiego podziemia. Kolejne tropy 
mnożą podejrzenia i ujawniają głęboko skrywa-
ne sekrety zmarłej oraz niejasne powiązania 
Holzera z wysoko postawionym oficerem SS. 
Czy nadkomisarz Król, który znajduje nieocze-
kiwanego sojusznika w osobie dowódcy Gesta-
po – Ernsta Kluge, zdoła odnaleźć mordercę ko-
biety, zanim ten ponownie przeleje krew?
Joker
Kryminał / USA / 2019 / 122 min.
PREMIERA2DNapisy

Historia jednego z cieszących się najgorszą sła-
wą superprzestępców uniwersum DC — Jokera
po raz pierwszy na wielkim ekranie. Przedsta-
wiony przez Phillipsa obraz kultowego czarne-
go charakteru, Arthura Flecka (Phoenix), czło-
wieka zepchniętego na margines, to nie tylko 
kontrowersyjne studium postaci, ale także opo-
wieść ku przestrodze w szerszym kontekście.

Był sobie pies 2
Komedia / Przygodowy / Familijny / USA/
Hong Kong/Indie / 2019  2D Dubbing

Wszystkie psy doskonale wiedzą, że życie ma
sens tylko u boku ukochanego pana lub pani. Ale 
czasem trzeba się nieźle nabiegać, żeby za nimi 
nadążyć. Bailey dostaje od swojego ukochanego 
Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnucz-
ką – CJ. Dziewczynka wyjeżdża z matką do 
wielkiego miasta i traci kontakt z dziadkami. 
Tym razem będzie musiał pomóc swojej uko-
chanej pani odnaleźć prawdziwą miłość, zreali-
zować marzenia i przede wszystkim pogodzić 
skłóconą rodzinę...

Kilka wspomnień  
z „Okiem Kobiety” 

Ostatnie spotkanie z cyklu „Okiem Kobiety” upłynęło pod hasłem 
wielu ciekawych tematów. Wieczór rozpoczął się niezwykle eterycznie, 
relaksująco i odprężająco. Mowa była bowiem o zbawiennych dla ciała 
zabiegach Katarzyny Hejduk-Meli - właścicielki gabinetu Magia Dotyku. 
O ich zaletach kilka z pań mogło przekonać się na własnej skórze korzy-
stając z proponowanych  masaży kamieniami podczas spotkania. - Mówi-

łyśmy o planach politycznych 
zaproszonych Pań: Małgorzaty 
Niewiadomskiej-Cudak- kan-
dydatki do Senatu RP,  Hanny 
Gill-Piątek oraz Marii Mar-
kowskiej- Kurc- kandydatek do 
Sejmu RP. Paniom towarzyszy-
li: Małgorzata Sarah-Szymań-
ska, Aleksandra Grocka, Pa-
tryk Kurc. Reprezentantka 
naszego miasta podczas swojej 
wypowiedzi udowodniła że 
drzemią w niej ogromne pokła-
dy energii, oraz wielkie  zaan-
gażowanie. 

- Okazało się, że Małgo-
rzata Niewiadomska-Cudak 
jest również blisko związana z 
Koluszkami . A to za sprawą 
męża. Wszystkie Panie mówiły 
o sprawach ważnych dla nas 

Polaków – relacjonuje Mariola Garnys – Jaskóła, inicjatorka spotkań z 
cyklu „Okiem Kobiety”. Ostatnim tematem było zdrowie. Joanna Negro 
oraz Andrzej Kwiatkowski- właściciele firmy Energetix Polska, opowie-
dzieli o swojej pasji zdrowego życia, świecie welness, biżuterii wspoma-
gającej procesy życiowe człowieka, zaprosili do degustacji wina, po 
uprzednim uszlachetnieniu jego smaku za pomocą krążka Energetix. 
- Okazało się również, że nasza wspaniała Agnieszka Kozieł wygrała se-
sję do nowego projektu „Kobieta bez makijażu” Ilony Adamskiej- redak-
torki i właścicielki m.in. Law Business Quality, Imperium Kobiet (jest 1 z 

5ciu finalistek projektu o zasięgu ogólnopolskim). Gratulujemy - z dumą 
nadmienia Mariola Garnys – Jaskóła. Jak zwykle nie obyło się bez loso-
wania upominków.

-Dziękujemy Restauracji Kriada i Kwiaciarni Agnieszki Ruta- 
Wy  już wiecie za co . Nasze fotoreporterki- Marlena Jasińska i Bogumi-
ła Banaś jak zwykle stanęły na wysokości zadania, dzięki kochane. Za-
praszamy na kolejne spotkanie 14.11.19, godz. 18.00, wstęp wolny, 
humor obowiązkowy! Już teraz wiem, że będzie fascynująco - pozdra-
wiam Mariola Garnys – Jaskóła.
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SPRZEDAM

Piaskowiec, kamień polny, podkła-
dy sprzedam, tel. 510-189-943
Jęczmień po centrali sprzedam, 
516-061-980
Drewno kominkowe – 695-277-882
Drewniany 100-letni dom oddam  
za rozbiórkę, 664-774-701
Wyprzedaż używanych urządzeń, 
artykułów gospodarstwa domowego, 
odzieży, mebli i innych gastrono-
micznych, kuchennych, biurowych, 
kosmetycznych, fryzjerskich, 
pokojowych, Koluszki ul. Słowac-
kiego 22, 508-089-623 
Sprzedam owerlok 3-nitkowy  
oraz stębnówkę, 695-739-458
Drewno opałowe, 511-704-500
Pralkę, kanapo-tapczan i inne, 
506-138-467
Meble kuchenne + stół z ławą, 
608-863-460
Drewno kominkowe – opałowe, 
509-101-167
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
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA

Matematyka. Poziom podstawowy 
i rozszerzony, tel. 502-271-164
Angielski, korepetycje, 781-228-709
Kursy maturalne oraz zajęcia indy- 
widualne z chemii i matematyki, 
606-639-081

USŁUGI

Pranie tapicerki, dywanów, kanap. 
Chemia Karcher, bez zapisów, 
512-450-390

Budowa – docieplenia, 604-350-807

Remonty i wykończenia komplek-
sowo, tel. 737-985-710
TOSKAN - usługi kuśnierskie, 
oferujemy: przeróbki kroju kożuchów, 
futer; odmładzanie fasonu; zmiana 
rozmiaru, przedłużanie, skracanie. 
Kontakt: Andrespol B. Prusa 5A,  
tel. 601-225-907

Wynajem, usługa glebogryzarką, 
515 493 834
Wynajem rębaka do gałęzi,  
515-493-834
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Wycinki, koszenia, karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką, 
wywrotka do 3,5t i inne, 507-364-074
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia oraz inne. Wycena gratis, 
507-364-074 
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 
Zetnę i potnę, 519-356-788
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 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
Usługi koparką, koparkoładowarką, 
minikoparką, tel. 799-203-990
Usługi koparko-ładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi minikoparką, koparką 
obrotową, tel. 515-493-834
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

Firma remontowa zatrudni pracow-
ników, 515-144-089 lub 510-064-044
Zatrudnię do szycia męskich kurtek 
zimowych, praca w domu,  
tel. 503-187-516
WINTEX zatrudni szwaczki,  
tel. 601-33-63-73
Zatrudnię panów z orzeczeniem  
o niepełnosprawności do sprzątania 
w zakładzie produkcyjnym w Kolusz- 
kach. Praca dwuzmianowa. Atrak-
cyjne wynagrodzenie, 724-486-855 
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 DRI-
VAL Żelechlinek
Zatrudnimy monterów do przyczep 
– 606-762-071 DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy szefa produkcji. 
Produkcja przyczep – 606-762-071 
DRIVAL Żelechlinek
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 (Kolusz-
ki). Praca dwuzmianowa od Pn. do 
Pt. Wymagamy orzeczenia o niepeł-
nosprawności, tel. 724-486-855
Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Szyjemy cały rok tylko 
sukienki i żakiety, tel. 601-306-380
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
Szwaczki zatrudnimy, szycie bluzki, 
sukienki, tel. 604-797-243
Prasowaczkę – 607-613-287
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

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

DJ na Imprezy, 662-132-698
Wypożyczę napis ledowy LOVE, 
stół wiejski, nalewak piwny, ławecz-
ki, parasol, dowóz, tel. 889-994-992

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM / KUPIĘ

Działkę, ziemię, gospodarstwo 
kupię, tel. 536-996-026
Sprzedam działkę 1800 m2  
w Nowych Chrustach, woda, 
energia, 601-34-84-51
Sprzedam działkę rolną w Kolusz-
kach 6000 m2, tel. 604-79-39-12
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego,  
tel. 661-428-684, 601-28-56-27
Sprzedam dom mieszkalny  
z działką (2700 m2) w Różycy,  
tel. 889-600-506
Sprzedam dwie działki  
budowlane po 1164 m2, w Kaletni-
ku, 513-398-504
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
52 m2 w Brzezinach (kamienica), 
517-694-485
Sprzedam mieszkanie w bloku  
w Bogdance 50m2 po remoncie,  
tel. 667-282-989
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 działkę budowlaną 
(media). Wola Łokotowa,  
tel. 721-341-695 
Dom sprzedam, 508-36-38-45
Sprzedam ziemię 2,5 ha Stary 
Redzeń, tel. 721-401-579

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Wynajmę budynek handlowo-pro-
dukcyjny 150 m2 (siła, woda, gaz), 
Koluszki, Przejazd 8, tel. 605-23-67-37
Do wynajęcia (mieszkania) 40 m2  
i 30 m2 w Koluszkach,  
tel. 883-050-448
Wynajmę lokale użytkowe (różne m2) 
przy nowej Biedronce, Koluszki  
ul. Słowackiego 22, 502-343-862
Posiadam lokal do wynajęcia  
w Koluszkach na działalność 
handlową lub usługową,  
693-450-093
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

OGŁOSZENIA DROBNE
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Przerwy w dostawie energii elektrycznej
 � 28.10.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Różyca ul.: Główna i Piaskowa,  
Kaletnik ul.: Cmentarna, Kościelna, Leśna.

 � 29.10.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Mały ul.: Długa, Party-
zantów, Letniskowa, Lipowa, Andrzeja, Sporna, Wierzbowa, Łąkowa, 
Borowiecka, Krótka, Zgodna, Brzezińska, Kolejowa, Sportowa, Zaci-
sze.

Maszyny szwalnicze tanio sprzedam, 508-363-845
Krawcową zatrudnię. Praca 2-3 dni w tygodniu, 602-891-343
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego, tel. 605-696-054
Szukam domu do wynajęcia, 732-342-271
Sprzedam atrakcyjną działkę, Zygmuntów k. Koluszek, 604-637-528

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Szkolenie - podstawy  
programowania mikrokontrolerów

W dniu 4 października 2019 roku w ZS nr 1 w Koluszkach w ramach 
nawiązanej współpracy z firmą PROCAD odbyło się szkolenie z podstaw 
programowania mikrokontrolerów - ARDUINO. Było ono przeprowa-
dzone dzięki zakupieniu przez wyżej wymienioną firmę podzespołów 
elektronicznych, a przeprowadzili je Michał Bryksa oraz Anna Pabiniak – 

Miazek. Celem szkolenia była na-
uka programowania mikrokontrole-
rów oraz zastosowanie ich do 
projektowania, a także do wykony-
wania instalacji inteligentnych 
układów sterowania urządzeniami 
przemysłowymi. 

ARDUINO skupia się na pro-
gramowaniu, w związku z tym na 
szkoleniu były omawiane jego pod-
stawy, takie jak: funkcje, warunki 
czy pętle. Mówiąc w skrócie AR-
DUIONO to moduły z mikrokon-

trolerami, które w bardzo łatwy sposób można programować z wykorzy-
staniem bibliotek, w języku zbliżonym do C/C++. Zaletami powyższego 
programowania jest to, że aby zaprogramować swój układ nie wymagana 
jest znajomość rejestrów mikrokontrolera. Ponadto mamy ogromną ilość 
gotowych rozwiązań, niezliczoną ilość odmian płytek oraz rozszerzeń.

Podczas szkolenia korzystaliśmy z płytki ARDUINIO UNO z 8 bito-
wym kontrolerem pracującym przy częstotliwości 16 MHz. Oznacza to, że 
mikrokontroler jest w stanie wykonać 16 milionów operacji na sekundę. A 
zatem uczniowie zdobyli umiejętność przykładowego sygnalizowania in-
formacji poprzez odpowiednio zaprogramowane diody LED. Ponadto mie-
li możliwości poznania sposobów komunikacji ARDUINO z komputerem.

W przyszłości planowane są szkolenia, dzięki którym uczniowie będą 
mogli sterować silnikami oraz poznają funkcjonowanie czujników. Efek-
tem finalnym przewidzianego cyklu szkoleń będzie zbudowanie i zaprogra-
mowanie urządzenia, które będzie zbierało informacje z otoczenia (czujni-
ki), następnie przetworzy je, wykona pewne akcje (silniki) oraz 
skomunikuje się z użytkownikiem (diody, wyświetlacz, komputer).

Współczesny świat często wykorzystuje możliwości projektowania i 
programowania różnego rodzaju urządzeń, które ułatwiają egzystencję. Za-
równo przedmioty codziennego użytku jak i gałęzie przemysłu stosują płytki 
sterujące ARDUINO. Elektronika oraz informatyka w dzisiejszym świecie, 
gdzie obecna jest komputeryzacja różnych dziedzin, to nie tylko oprogramo-
wanie komputerowe, ale przede wszystkim szereg dziedzin powiązanych np. 
różnego rodzaju sterowniki wykorzystywane w elektryce. Poprzez szkolenie 
chcieliśmy właśnie tę zasadę i współzależność uświadomić naszym uczniom, 
by kształcąc się zawodowo, mieli świadomość zazębiania się obszarów 
rozmaitych dziedzin techniki.                                         Pabiniak - Miazek
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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

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

GABINET TERAPII 
TLENOWEJ
TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL

WYDRUKI  
NA PŁÓTNIE

FOTOOBRAZY

FOTO – STASIAK
Kościuszki 4, Koluszki

KIEROWCĘ 
KAT. B 

ZATRUDNIĘ
tel. 601 99 44 86
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Powiatowe Zawody  
Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP

W dniu 29 września na stadionie Komendy Powiatowej PSP w Ko-
luszkach odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jed-
nostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach wy-
startowało trzynaście drużyn męskich w grupie A, siedem drużyn żeńskich 
w grupie C, a także sześć chłopięcych i trzy dziewczęce młodzieżowych 
drużyn pożarniczych. Zostały one rozegrane (we wszystkich grupach) w 

dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Dru-
żyny młodzików startowały według regulaminu opracowanego na podsta-
wie międzynarodowych wytycznych  CTIF. Dodatkowo wprowadzono 
dla wszystkich drużyn konkurencję „Musztra” zrealizowaną według wy-
tycznych Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych  Rzeczpospolitej Polskiej.

Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Kolusz-
kach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

W poszczególnych grupach na pozycjach I-III sklasyfikowano 
następujące drużyny:

I. Grupa A- klasyfikacja generalna drużyn męskich, 
1 miejsce – OSP Wierzchy z wynikiem 90,10 pkt 
2 miejsce – OSP Bedoń z wynikiem 95,80 pkt 
3 miejsce – OSP Kotliny z wynikiem 101,03 pkt 

II. Grupa C – klasyfikacja generalna drużyn żeńskich, 
1 miejsce – OSP Lipiny z wynikiem 114,68 pkt 
2 miejsce – OSP Wierzchy z wynikiem 117,05 pkt 
3 miejsce – OSP Grodziski z wynikiem 127,73 pkt 

III. W grupie MDP chłopców w klasyfikacji generalnej, 
1 miejsce – OSP Stefanów z wynikiem 1028,50 pkt 
2 miejsce – OSP Lipiny z wynikiem 1017 pkt 
3 miejsce – OSP Brójce z wynikiem 1008,50 pkt 

IV. W grupie MDP dziewcząt w klasyfikacji generalnej: 
1 miejsce – OSP Starowa Góra z wynikiem 986,85 pkt
2 miejsce – OSP Koluszki wynikiem 984,10 pkt 
3 miejsce – OSP Grodzisko z wynikiem 962,25 pkt

W kategorii „MUSZTRA” w poszczególnych IV grupach 
najlepszymi okazali się:

- kobiety – OSP Wierzchy,
- mężczyźni – OSP Długie,
- dziewczęta – OSP Koluszki,
- chłopcy – OSP Stefanów
Zawody przebiegały w przyjacielskiej i rodzinnej atmosferze przy a 

nad głowami uczestników świeciło piękne jesienne słońce. Dziękujemy 
wszystkim zawodnikom za udział i sportową rywalizację. 
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