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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

25.10.  
ul. 3 Maja 8

26.10.  
ul. 3 Maja 19G

27.10.  
ul. Brzezińska 54

28.10.  
ul. Przejazd 6

29.10.  
ul. 11 Listopada 33

30.10.  
ul. Żwirki 2

31.10.  
ul. Głowackiego 20
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PSZOK wstrzymuje odbiór  
odpadów wielkogabarytowych

Uwaga: od 23 października PSZOK  
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

przy ul. Reymonta w Koluszkach) przyjmuje tylko odpady 
zielone. Od tej daty aż do odwołania wstrzymany zostaje 

odbiór odpadów wielkogabarytowych. Punkt jest czynny w 
środy (10.00-17.00) oraz w soboty (8.00-16.00). 

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Reymonta w Koluszkach wstrzy-
mał odbiór odpadów wielkoga-
barytowych. Od 23 października 
aż do odwołania PSZOK przyj-
muje tylko odpady zielone. Dra-
styczne rozwiązanie jest efektem 
nadużywania udogodnień jakie 
stworzyła dla mieszkańców Gmi-
na Koluszki. 

Najprościej rzecz ujmując, 
PSZOK został wręcz zasypany od-
padam wielkogabarytowymi, z 
których duża część nie pochodzi w 
ogóle z terenu naszej gminy. Oka-
zuje się bowiem, że w geście 

„przysługi dobrosąsiedzkiej”  
mieszkańcy Gminy Koluszki przy-
jeżdżają do punktu odbioru z 
mieszkańcami Jeżowa, Rogowa, 
Budziszewic czy Brzezin, i oddają 
odpady niejako na swoje konto. A 
zgodnie z regulaminem, każdy z 
mieszkańców naszej gminy, po 
udokumentowaniu swojego miej-
sca zamieszkania, ma prawo oddać 
odpady wielkogabarytowe pocho-

dzące z jego domu (nie z działalno-
ści gospodarczej) na PSZOK.  

Jak informuje Urząd Miejski 
w Koluszkach, mieszkańcy na 
funkcjonowaniu PSZOK zaczęli 
nawet robić biznes. – W internecie 

natknęliśmy się na przykład na 
ogłoszenie jednej z koluszkow-
skich firm, która oferuje wywóz od-
padów. Wszystko byłoby w porząd-
ku gdyby nie fakt, że później 
samochód tej samej firmy  widziany 
jest przed PSZOK jak pozbywa się 
odpadów wielkogabarytowych – 
wyjaśnia  Mateusz Karwowski, dy-
rektor Wydziału Inwestycji i Roz-
woju Gospodarczego w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach. Miesz-
kańcy zaczęli także na różne sposo-
by „kombinować”, jak obejść regu-
lamin PSZOK. I tak w przypadku, 
gdy punkt nie chciał odebrać np. 
100 opon od wulkanizatora z naszej 
gminy, wkrótce do PSZOK zjeżdża-
ło się 10 osób, z których każda 
przywoziła po 10 opon.      

Niestety, skutek tego rodzaju 
zabawy jest taki, że obsługa 
PSZOK kosztuje już gminę ponad 
1 mln zł rocznie. Obecnie w punk-
cie zalega już kilkaset ton odpa-
dów, które wymagają wywiezienia 
i utylizacji, oczywiście za nasze 
pieniądze. Gmina zgodnie z wy-
tycznymi Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, nie może bowiem do-
płacać i wyręczać mieszkańców z 
obowiązku finansowania odbioru 
odpadów.   

By zatem uniknąć konieczno-
ści przerzucania na mieszkańców 

powyższych kosztów, w postaci  
bolesnej podwyżki opłaty za od-
biór odpadów (dla przykładu po 
wyborach Łódź podała informację, 
że od 1 grudnia podnosi opłaty za 
śmieci segregowane aż do 24 zł), 
gmina podjęła decyzję o wstrzy-
maniu przyjmowania odpadów 
wielkogabarytowych. Dalszy los 
PSZOKu rozstrzygnie się w naj-
bliższych miesiącach, najprawdo-
podobniej przy okazji tworzenia 
nowej umowy na odbiór odpadów, 
która zostanie sfinalizowana w 
maju 2020 r. Wtedy też dowiemy 
się w jakim kierunku zostanie 
przeorganizowany PSZOK, czy 
wprowadzone zostaną na przykład 
limity, polegające na oddawaniu 
wszystkiego ale w ograniczonej 
ilości, czy też zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych wróci do 
dawnej formy, czyli odbioru sprzed 
domów dwa razy do roku. 

Gmina przypomina także, że 
wraz ze zmianą przepisów o odpa-
dach, nie ma już możliwości nie 
segregowania odpadów. Osoby, 
które do tej pory tego nie robiły, 
muszą złożyć do gminy nowe de-
klaracje. W przypadku uchylania 
się od powyższego obowiązku, 
grożą kary w wysokości cztero-
krotności opłaty.  

(pw)

UWAGA kierowcy
Przebudowa ulicy Polnej  
i zmiana organizacji ruchu

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że z początkiem listopada 
rozpoczynają się prace związane z przebudową ulicy Polnej w Kolusz-
kach. W związku z powyższym od 4.11.2019 r. zmieniona zostanie orga-
nizacja ruchu na czas prowadzenia robót. Organizacja przewiduje czę-
ściowe zamknięcie ulicy Polnej. 

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Koluszkach” uzyskało 
dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 
1 266 452,00 zł. Całkowita wartość zadania to 1 809 217,48 zł. Zadanie 
będzie realizowane w latach 2019-2020.

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

dżetu Obywatelskiego na rok 2020. Wnioski przyjmowane będą do dnia 
6.11.2019 r. Wnioski muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszenio-
wym, wypełnione 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 Ko-
luszki z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

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

 • za pośrednictwem Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewodni-
czących Zarządu Osiedli oraz organizacji pożytku publicznego.
Do formularza zgłoszeniowego wnioskujący ma obowiązek załączyć 

listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców. Lista popar-
cia musi zawierać tytuł popieranego projektu oraz imię, nazwisko i adres 
oraz własnoręczny podpis osoby udzielającej poparcia.

Wyłanianie projektów będzie odbywać się w dwóch etapach. Najpierw 
zapotrzebowanie na dane zadanie będą zgłaszać grupy mieszkańców. Aby 
zadanie w ogóle było brane pod uwagę, będzie musiało zyskać poparcie (w 
formie podpisu) minimum 30 mieszkańców gminy. Następnie wszystkie 
zgłoszone przez mieszkańców projekty trafią do Zespołu ds. Budżetu Oby-
watelskiego, złożonego z pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, sołty-
sów, przedstawicieli zarządów osiedli oraz przedstawicieli organizacji po-
żytku publicznego, którzy ocenią dany projekt pod kątem racjonalności z 
punktu widzenia ekonomicznego. Projekty które przejdą ocenę formalną, 
zostaną poddane ogólnospołecznej ocenie, w formie gminnego głosowania. 
UWAGA: Pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 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  

 � 10-11 listopada – uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Koluszkach  

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).

Pożar tlenu wyciekającego z butli 
17 października 2019 roku do Stanowiska Kierowania w tut. Komen-

dzie wpłynęło zgłoszenie o wybuchu butli z gazem na terenie jednego z 
zakładów w Koluszkach. Strażacy po dojeździe na miejsce zdarzenia uga-
sili palący się tlen wyciekający z zaworu butli oraz udzielili kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy mężczyźnie, który doznał licznych obrażeń twarzy 
i rąk. Osobę poszkodowaną przekazano przybyłemu na miejsce Zespoło-
wi Ratownictwa Medycznego, który przewiózł rannego mężczyznę do 
szpitala. Prawdopodobnie podczas przetłaczania  tlenu z butki 40 kg do 
10 kg doszło do rozerwania przewodu ciśnieniowego i zapalenia się wy-
ciekającego gazu. Po ugaszeniu pożaru butle z gazami technicznymi  
znajdujące się w pomieszczeniu strażacy schłodzili prądami wody spraw-
dzając ich zawory w zakresie wycieku. W działaniach brały udział 4 za-
stępy jednostek ochrony przeciwpożarowej, łącznie 16 ratowników.

„Uwierz, że możesz,  
a już będziesz w połowie drogi”   

T. Roosvelt

Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się decyzją, 
by spróbować. 2188 kart wyborczych z moim 

nazwiskiem, za każdą szczerze dziękuję! 
Oczywiście to trochę za mało by wygrać,  

ale wystarczy by nadal wierzyć,  
że polityka może być inna. 

Mateusz Karwowski

Wśród najbezpieczniejszych  
gospodarstw rolnych w województwie

Podczas sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, koluszkowski samo-
rząd uhonorował Sylwię i Tomasza Słabych, którzy brali udział w woje-
wódzkim etapie konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019”. Go-

spodarstwo Państwa Słabych zostało wyróżnione i znalazło się w gronie 
9 finalistów. Sukces jest tym większy, że w konkursie brało udział 75 go-
spodarstw z woj. łódzkiego. Przy typowaniu komisja konkursowa brała 
pod uwagę m.in. takie parametry jak: organizacja, ład i porządek w obrę-
bie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan techniczny budynków i 
maszyn; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich; czy wypo-
sażenie w ubrania robocze.

(pw)
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Bank Spółdzielczy  
wycofuje się z Gałkówka

Ponad 120 komentarzy w internecie, dyskusje sąsiedzkie, dziesiątki 
pomysłów na rozwiązanie problemu. Tak piorunujący efekt przyniosła in-
formacja o likwidacji z dniem 15 grudnia 2019 r. filii Banku Spółdziel-
czego w Gałkowie Dużym. Z decyzją nie mogą pogodzić się przede 
wszystkim osoby starsze, te które słabiej poruszając się w tematyce ban-
kowej, przyzwyczaiły się do konkretnej lokalizacji, a może nawet obsłu-
gującej osoby. 

Przyczyny likwidacji
Przypomnijmy, że przez lata filia Banku Spółdzielczego w Gałkowie 

Dużym mieściła się w wynajmowanym pomieszczeniu w budynku przed-
szkola. Na podobnych zasadach z budynku korzystał zakład fryzjerski. 
Umowa najmu była zawierana na rok i sukcesywnie przedłużana. W 
ostatnim czasie przedszkole coraz poważniej zaczęło jednak rozpatrywać 
konieczność likwidacji najmu i odzyskania dwóch pomieszczeń. Powo-
dów tego rodzaju decyzji było kilka. Pierwszy z nich wiązał się z suge-
stiami i prośbami rodziców dzieci uczęszczających do powyższej placów-
ki oświatowej. Rodzice wypominali kwestie bezpieczeństwa i ogólnie 
sam pomysł łączenia przedszkola i oferty usługowej w jednym budynku.      

Kolejny powód to zaawansowane prace modernizacyjne. Obiekt 
przechodzi głęboką termomodernizację. Po dociepleniu ścian rozpoczyna 
się kolejny etap, związany z remontem wnętrza budynku. Przenoszona 
będzie między innymi kuchnia. Stosownym remontem i zagospodarowa-
niem na potrzeby placówki objęte muszą zostać także wynajmowane po-
mieszczenia. Trzeci i chyba najważniejszy powód, to wzrastające potrze-
by samego przedszkola. 

– My się po prostu tam nie mieścimy. Była już nawet rozważana pro-
pozycja, by zerówkę przenieść do pobliskiej szkoły, ale również tam po-
jawił się problem z przepełnieniem. Poza tym jako przedszkole, w ramach 
projektu unijnego uruchomiliśmy dodatkowe zajęcia, które wymagają za-
gospodarowania kolejnych pomieszczeń – wyjaśnia dyrektor przedszkola 
Jolanta Majka.

Decyzja banku         
Śledząc komentarze kreślone przez mieszkańców, ale również ofi-

cjalną informację wystosowaną przez centralę Banku Spółdzielczego „PA 
– CO – BANK”, można odnieść wrażenie, że informacja o nieprzedłuże-
niu wynajmu pomieszczenia, spadła na bank jak grom z jasnego nieba. 
Jednak z informacji pozyskanych od przedstawicieli gminy, jak i dyrektor 
placówki oświatowej, wynika, że rozmowy o konieczności opuszczenia 
lokalu trwały co najmniej od roku. – Tego rodzaju konsultacji było kilka. 
Wiosną odbyła się m.in. rozmowa z dyr. banku, podczas której zostało 
wyraźnie zakomunikowane, że placówka ta musi szukać sobie innego lo-
kalu – informuje dyr. przedszkola.

Zdaniem przedstawicieli samorządu, bank wcale nie musiał opusz-
czać Gałkówka, bowiem na terenie tej miejscowości jest kilka obiektów, 
które mogłyby zostać zagospodarowane pod filię banku. Bank wybrał 
jednak likwidację. Przeważyły czynniki finansowe, czego Bank nie ukry-
wa. „Organizacja placówki bankowej na terenie Gałkowa Dużego w no-
wej lokalizacji nie jest przez Bank akceptowalna ze względu na znaczny 

koszt takiego przedsięwzięcia, związany z adaptacją lokalu na potrzeby 
prowadzenia działalności bankowej (położenie, cena wynajmu, koniecz-
ność spełnienia zaostrzonych norm oraz wymogów bezpieczeństwa prze-
widzianych dla nowych placówek)” – czytamy w piśmie skierowanym 
przez Bank Spółdzielczy do lokalnych sołtysów.     

Faktycznie, wzrost kosztów funkcjonowania filii byłby nie do unik-
nięcia, ponieważ lokal w przedszkolu był wynajmowany na niezwykle 
korzystnych warunkach. Czynsz wynosił zaledwie 650 zł miesięcznie. 
Najemca nie musiał także płacić za prąd, wodę, ogrzewanie czy śmieci.                

Przyszłość
Opuszczenie przez Bank Spółdzielczy Gałkówka, nie musi oznaczać 

całkowitej katastrofy. Prowadzone przez ostatnie dni rozmowy burmi-
strza Koluszek z Pocztą Polską spowodowały, że instytucja ta wyraziła 
gotowość do obsługi bankowej mieszkańców Gałkówka poprzez Bank 
Pocztowy. Placówka znajduje się na tej samej ulicy co Bank Spółdzielczy, 
w odległości ok. 100 metrów. Co więcej, po uzgodnieniu z burmistrzem, 
w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej 
w Gałkowie Dużym zorganizowane zostanie spotkanie dla mieszkańców, 
podczas którego przedstawiciel Banku Pocztowego pomoże w założeniu 
konta i przedstawi ofertę skierowaną do mieszkańców.      

(pw)

UWAGA:  Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo- 
-Pożyczkowe „PA–CO–BANK” w Pabianicach informuje,  

że z dniem 15 grudnia 2019 r. Filia Banku w Gałkowie Dużym  
przy ul. Dzieci Polskich 20 zostaje przeniesiona do siedziby Oddziału 

Banku w Koluszkach mieszczącego się przy ul. Reja 3 A.  

PODZIĘKOWANIA  
dla harcerskich „Aniołów”

Rada Rodziców ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
chciałaby serdecznie podziękować Harcerzom z 13 Koluszkowskiej Dru-
żyny Harcerskiej „ Anioły” oraz Hufcowi z Brzezin za zorganizowanie 
akcji na rzecz szkoły. Cieszymy się, że młodzi ludzie tak szybko zareago-
wali na artykuł w gazecie Koluszkowskiej, który pojawił się dwa tygo-
dnie temu. Dzięki „Aniołom” z 
Koluszek dzieci ze SOSW otrzy-
mały mnóstwo artykułów szkol-
nych, gier, układanek oraz 
odzieży z których będą mogli 
korzystać na świetlicy szkolnej, 
w internacie i podczas zajęć 
szkolnych. Harcerze w mundu-
rach przyjechali do szkoły co 
prawda w październiku, ale dla 
dzieci było to jak przyjazd Świę-
tego Mikołaja w grudniu. Ze 
zdziwieniem przyglądały się jak 
wnoszone są duże pudła z pre-
zentami, których zawartość zo-
stała szybciutko rozpakowana. 
Rodzice i dzieci z całego serca 
dziękuję za każdą otrzymaną 
rzecz, a harcerzom życzymy dalszych sukcesów i pomysłów na pomoc 
potrzebującym. W imieniu Rady Rodziców obdarowanych dzieci może-
my potwierdzić, że motto jakie przyświeca harcerzom w ich działalności, 
które istniej na ich oficjalnej stronie  w 100% odzwierciedla kierunek ich 
postępowania: ”Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: może-
my latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka” – Bruno Fer-
rero.
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Zapadły ostateczne decyzje w temacie zagospodarowania budynku 
po byłym gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Koluszkach. Budynek zo-
stanie przeznaczony pod żłobek i przedszkole. Urząd Miejski opracował 
już stosowny projekt zagospodarowania. Na parterze zostaną ulokowane 
pomieszczenia administracyjne i kuchnia. Na I piętrze znajdzie się żłobek 
dla 64 dzieci. II piętro zostanie przeznaczone dla czterech grup przed-
szkolnych (łącznie 100 dzieci), które odciążą obecne placówki. Aby za-
pewnić wygodny dostęp do pomieszczeń, do budynku zostanie dobudo-
wana klatka schodowa z windą. Dodatkowo szatnie zostaną przypisane 
oddzielnie dla żłobka i przedszkola, poprzez ulokowane ich na każdym z 
pięter. 

Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę, inwestycja mogłaby zostać uru-
chomiona już 1 września 2020 r. Dodajmy, że na prowadzenie żłobka w 
powyższym miejscu, gmina pozyskała 1,3 mln zł dotacji ze środków unij-
nych. Czynione są również starania, by pozyskać dodatkowe pieniądze z 
programu „,Maluch”, na dostosowanie obiektu do zaplanowanych dzia-
łań. 

Przypomnijmy także, że z końcem kwietnia 2020 r. miejski żłobek 
przy ul. Staszica w Koluszkach przestanie podlegać pod projekt unijny. 
Oznacza to, że od 1 maja przy naborze nie będą obowiązywać już kryte-
ria projektu skierowane do osób o szczególnej sytuacji na rynku pracy, ale 
nabór będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy.   

(pw)    

Nowy żłobek i grupy przedszkolne  
w budynku dawnego gimnazjum

Nowa ścieżka rowerowa,  
nawierzchnia i kanalizacja 

Planowane inwestycje  
na drodze do Gałkówka

Trwa projektowanie nowej ścieżki rowerowej, która połączy Kolusz-
ki z najliczniejszą miejscowością naszej gminy. Ścieżka ma zostać popro-
wadzona wzdłuż kilkukilometrowego odcinka drogi powiatowej, od tzw. 
opalówki czyli ul. Zagajnikowej do muzeum w Gałkowie Dużym. Jeżeli 
w przyszłości uda się uregulować spory własnościowe na nieruchomo-
ściach wzdłuż torów kolejowych, perspektywa inwestycyjna zakłada 
przedłużenie ścieżki do Koluszek wzdłuż torów. Kolejny kierunek plano-
wanego przedłużenia przewiduje dobudowanie ścieżki na odcinku od mu-
zeum do lasu w Gałkówku, oraz w kierunku projektowanego tunelu kole-
jowego. Inwestycja ma być realizowana wspólnie przez powiat i gminę.

Kanalizacja i przebudowa drogi
Poza budową ścieżki rowerowej, planowana jest przebudowa całej 

drogi powiatowej od ul. Zagajnkowej do Gałkowa Dużego. Oprócz no-
wej nawierzchni, chodnika i oświetlenia, w drodze ma zostać również 
poprowadzona kanalizacja sanitarna. Jeśli chodzi o samą kanalizację, 
nie zakończy się ona na Gałkowie Dużym, ale przedłużona zostanie 
przeciskiem pod torami do bloków w Gałkowie Małym. Koszt stworze-
nia całego projektu to 243 tys. zł. Dokumentacja ma zostać wykonana 
do 31 lipca 2020 r. Projekt jest po połowie finansowany przez powiat i 
gminę.    

(pw)          

Gotowi na zimę
Po gminie będą jeździć solanki

W tym roku po raz pierwszy poza piachem, do posypywania na-
wierzchni dróg gmina używać będzie samej soli. Co prawda to trochę droż-
sza metoda utrzymania odpowiedniej przyczepności na drogach, ale zda-
niem przedstawicieli gminy, przy temperaturach przechodzących przez 
zero, zapewnia ona większą skuteczność. W tym roku przy ocenianiu pracy 
drogowców, nie powinniśmy zatem sugerować się jedynie tym, co leży na 
jezdni, ponieważ sól będzie dla kierowców raczej niewidoczna. 

Jeśli chodzi o pozostałe zasady zimowej akcji, pozostają one nie-
zmienione. Standardowo na drogi wyjeżdżać będzie 6 pojazdów, a przy 
dużych opadach do akcji gotowych będzie łącznie 11 pojazdów. Proble-
my ze śliską nawierzchnią zgłaszać należy do Biura Inżyniera Gminy. 
Rozliczanie z firmą zabezpieczającą drogi będzie odbywać się na podsta-
wie faktycznie przejechanych kilometrów, a nie według ryczałtu. Przejaz-
dy są oczywiście monitorowane przez nadajniki GPS zainstalowane na 
pojazdach. Na akcję zima gmina zabezpieczyła 1 mln zł.                    (pw)      

Zaproszenie na Termy do Uniejowa

Rada Osiedla „Głowackiego” zaprasza wszystkich 
chętnych z terenu miasta i gminy Koluszki  na wyjazd 

do term w Uniejowie. Wyjazd w dniu 15 listopada 2019 
r. o godz. 16.30 z postoju Taxi. Koszt przejazdu wraz z 

trzygodzinnym pobytem na basenach 65 zł  
od osoby dorosłej (dzieci do lat 7 – 20 zł od osoby). 

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy telefonicznie 
512 998 400. Zgłoszenia do dnia 10 listopada. 

Przewodnicząca Rady Osiedla 
Anna Ołubek 
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III etap modernizacji PKP In-
tercity Remtrak Sp. z o.o. Oddział 
Idzikowice nabrał realnych kształ-
tów. 13 września br. odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy na 
budowę nowych hal z warsztatami 
specjalistycznymi oraz obiektami 
zaplecza technicznego i socjalno – 
administracyjnego. W wydarzeniu 
wzięli udział m.in. sekretarz stanu 

w Ministerstwie Infrastruktury An-
drzej Bittel, prezes Zarządu PKP 
S.A. Krzysztof Mamiński, prezes 
Zarządu PKP Intercity S.A. Marek 
Chraniuk, sygnatariusze umowy: 
prezes PKP Intercity Remtrak Sp. z 
o.o. Zbigniew Ciemny oraz Prezes 

Przedsiębiorstwa AGAT S.A. Zbi-
gniew Winkiel i Dyrektor HOCH-
TIEF Polska S.A. Oddział w Po-
znaniu Robert Grek. Wartość 
zadania inwestycyjnego wynosi 
135 700 000,00 zł brutto i zostanie 
wykonane przez konsorcjum firm, 
w którym liderem jest Przedsię-
biorstwo AGAT S.A., a partnerem 
HOCHTIEF Polska S.A.

Dla udokumentowania tych 
faktów oraz pozostawienia świa-
dectwa dla potomnych, po upływie 
trzech tygodni od zawarcia kon-
traktu, 4 października 2019 r. na te-
renie zakładu w Idzikowicach do-

szło do wmurowania kamienia 
węgielnego oraz podpisania aktu 
erekcyjnego. W uroczystości wzięli 
udział m.in. Prezesi Zarządu PKP 
Intercity S.A., Prezes Zarządu PKP 
Intercity Remtrak Sp. z o.o., Prezes 
Przedsiębiorstwa AGAT S.A., dy-
rektor HOCHTIEF Polska S.A. Od-
dział w Poznaniu, a także przedsta-
wiciele władz samorządowych, 

duchowieństwa i lokalnych służb 
mundurowych. Goście specjalni 
podpisali akt erekcyjny, który na-
stępnie został zamknięty w spe-
cjalnej tubie i wmurowany w fun-
dament mającej się wkrótce 
rozpocząć budowy. Wydarzeniu 

towarzyszył występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Drzewicy koło 
Idzikowic. 

Koluszki to jeden najważniej-
szych węzłów kolejowych w Pol-
sce. Pierwsze wzmianki o stacji 
pochodziły już z początku lat 50. 
XIX w. Historia miasta na stałe 
związana jest z rozwojem kolei. 
Prezes PKP Intercity Remtrak Sp. 
z o.o. Oddział w Idzikowicach Zbi-
gniew Ciemny jest mieszkańcem 
Koluszek a lider konsorcjum firma 
AGAT powstała w Koluszkach. Na 
tak ważnej uroczystości dla sekto-
ra kolejowego nie mogło zabrak-

nąć gospodarza miasta mającego 
tak bogate tradycje kolejowe Bur-
mistrza Waldemara Chałata. 

Celem trzeciego etapu rozbu-
dowy zakładu Remtrak Sp. z o.o. 
Oddział w Idzikowicach jest dal-
sze podnoszenie jakości wykony-
wanych napraw taboru kolejowego 
i usług świadczonych w tym zakre-
sie dla PKP Intercity S.A. Rozbu-
dowa zakładu ma przynieść realne 
korzyści kolejowej spółce, jak i lo-
kalnym mieszkańcom. 

Oddział w Idzikowicach ma za 
sobą już dwa etapy rozbudowy, za-
kończone odpowiednio w 2017 i 
2018 roku. Wówczas zakład po-
większył się o nową halę produkcyj-
ną wyposażoną w wiele specjali-
stycznych stanowisk naprawczych. 
Pozwoliło to m.in. usprawnić proces 
naprawy wagonów i zwiększyć efek-
tywność. Realizacja III etapu rozbu-
dowy zakładu Remtrak Sp. z o.o. Od-
dział w Idzikowicach zajmie 19 
miesięcy. Zakończenie prac zapla-
nowano na styczeń 2021 roku. 
Nowe hale będą 
dysponowały szere-
giem specjalistycz-
nych stanowisk. Zo-
staną zamontowane 
m.in. tokarki, prasy 
do naprawy profili 
kół układu biegowe-
go oraz stanowiska 
tworzące ciąg tech-
nologiczny do ob-
sługi poziomu utrzy-
mania P4 i P5, czyli od rozbiórki, 
poprzez mycie, pomiary i weryfika-
cję, po montaż, regulację i próby 
wstępnych nacisków zmontowa-
nych wózków. Zostanie też przebu-
dowana i rozbudowana zewnętrzna 
i wewnętrzna infrastruktura tech-
niczna oraz istniejący układ toro-
wy.

Zdaniem prezesa Remtrak Sp. 
z o.o. pana Zbigniewa Ciemnego, 
rozpoczynający się kolejny etap 
rozbudowy zakładu wpłynie na 
dalszy wzrost zatrudnienia. Po-
trzebnych będzie wielu specjali-

stów i inżynierów. Docelowo pracę 
w oddziale na terenie Idzikowic 
znajdzie od 400 do 450 nowych 
pracowników, co daje łącznie po-
nad 800 miejsc pracy.

Zaufanie, jakim Inwestor PKP 
Intercity Remtrak Sp. z o.o. obda-
rzył firmę AGAT wraz z partnerem 
HOCHTIEF Polska, zostało zbudo-
wane w oparciu o wieloletnią współ-
pracę. Przedsiębiorstwo AGAT od 
blisko 30 lat realizuje zadania dla 
Polskich Kolei Państwowych, a dla 

PKP Intercity będzie to trzeci kon-
trakt z zaplecza technicznego. 
HOCHTIEF należy do wiodących 
koncernów budowlanych na świe-
cie. Firma wypracowała silną po-
zycję na rynku dzięki swoim klu-
czowym kompetencjom w sektorze 
budownictwa, w którym prowadzi 
działalność od ponad 140 lat.

HOCHTIEF Polska jako spół-
ka należąca do HOCHTIEF Solu-
tions działa na polskim rynku bu-
dowlanym od 1996 r. łącząc 
międzynarodowe kompetencje z 

lokalnym doświadczeniem, oferu-
jąc kompleksową realizację obiek-
tów kubaturowych i infrastruktu-
ralnych. 

Tak duże doświadczenie, stały 
rozwój w wielu dziedzinach, 
ugruntowana pozycja na rynku fir-
my AGAT oraz HOCHTIEF Pol-
ska daje gwarancję na spełnienie 
wszystkich oczekiwań Inwestora a 
nowoczesne obiekty które powsta-
ną w ramach realizacji III etapu 
modernizacji będą miały wpływ na 
bezpieczny i komfortowy przewóz 
pasażerów koleją. 

Jedno z największych w Polsce  
zapleczy technicznych z warsztatami 
specjalistycznymi dla napraw taboru 
kolejowego powstaje na ziemi łódzkiej
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Z Ewą Mają Maćkowiak, pi-
sarką rozmawia Zbigniew Komo-
rowski.  

-Zaczynamy…
-Nie mieszkam w Kolusz-

kach, jestem brzezinianką, ale od 
ponad dwóch lat jestem z Kolusz-
kami  bardzo związana. Pracuję w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym na stanowisku po-
mocy nauczyciela.  Od pierwszych 

chwil, kiedy przekroczyłam próg  
SOWS, wiedziałam, że będzie mi 
tu dobrze. Mogę śmiało powie-
dzieć, że czuję się tu jak „ryba w 
wodzie”. Praca z dziećmi daje mi 
bardzo dużo satysfakcji. Poczucie 
bycia potrzebnym dzieciom, które 
są wyjątkowe i szczególne, jest nie 
do przecenienia.  Z jednej strony 
chciałabym związać swe życie z 
pisaniem, a z drugiej nie wyobra-
żam sobie, bym mogła pracować 
gdzie indziej niż tu. Uwielbiam tę 
pracę, dostaję tyle mocy od dzieci, 
że trudno o tym nie mówić inaczej. 
Widzieć zaufanie w oczach i wy-
ciągniętych ramionach dzieci, bez-
cenne. Mam nadzieję, że będę mo-
gła tu pracować długo, i że moja 
praca jest dla pracodawców ważna 
i doceniana. 

-Skąd pomysł, by historie 
zmyślone, czy innych ludzi prze-
lać na papier?

-Często na spotkaniach padają 
pytania o to, czy napisane historie 
są zmyślone, czy jest w nich część 
mnie, moich przeżyć, albo faktów 
z życia znajomych? Pisarz musiał-
by przeżyć kilka żyć, żeby w każ-

Bez miłości nie istnieje nic

Ewa Maja Maćkowiak  
o miłości, wspieraniu i nadziei

dej napasanej książce opisać swoją 
historię. Tak więc w moich książ-
kach jest wszystkiego po trosze. 
Najważniejsze, to być otwartą, 
uważną na innych i umieć słuchać.  
A ja nie mam z tym problemu. I 
właśnie to wszystko sprawia, że 
mogę wplatać w książki wiele wąt-
ków i stworzyć bohatera, bo na 
książkową „biografię” jednego bo-
hatera składają się historie wielu 
różnych ludzi.

Jak to zaczęło się w moim 
przypadku? Pisać lubiłam od za-
wsze. Wiem, wiem, to jest takie 
bardzo sztampowe powiedzenie,  
ale prawda jest taka,  że gdyby się 
nie miało w duszy tej „iskry” do pi-
sania, nic by z tego nie wyszło. 
Ktoś, kto lubi liczenie cyferek bar-
dziej niż pisanie liter, zostaje głów-
ną księgową.  Ja wolałam literki i 
tak mi zostało, dlatego piszę książ-
ki. Zaczynałam tak jak prawdopo-
dobnie zaczynało wielu pisarzy, od 
pamiętników i wierszy. Pierwsze 
były o miłości, tej pierwszej.  
Później były już „poważniejsze”.  
Potem przyszedł czas na wiersze 
dla dzieci i opowiadania dla naj-
młodszych., bo jak wspomniałam, 
dzieci  są mi szczególnie bliskie. Z 
czasem otworzyłam się na prozę. 
Choć teraz, gdy czytam wiersze, 
chciałabym wrócić do wierszowa-
nia.  Zresztą poezja przewija się też 
w moich książkach. 

-Wydawcy akceptowali wrzu- 
canie wierszy w prozę?

-Niestety, niekoniecznie. Z 
bólem serca musiałam jeszcze 
przed drukiem usunąć co nieco z 

książki. Ja „uprawiam” słowotwór-
stwo, a poezja sama się mi „narzu-
ca” i nie sposób mi z niej zrezy-
gnować w mojej twórczości. W 
recenzji jednej z moich opowiadań 
konkursowych, pisarka Renata Ko-
sin napisała, że mój styl, może 
okazać się czymś, przez co będę 
odróżniana od innych Autorów. 
Przyznaję, że ta mieszanka poezji z 
prozą jest mi naturalnie bliska i 
przy następnej wydawanej książce 
będę już bardziej stanowcza w roz-
mowach z wydawcą.

-Od poezji i opowiadań do 
powieści jest jednak jakaś droga, 
która trzeba przeskoczyć…

-Przez kilka lat, Magdalana 
Kordel prowadziła na swoim blo-
gu akcję: „Napisz ze mną książ-
kę”. Podawała temat, wokół któ-
rego trzeba było się „poruszać”. 
Podjęłam to wyzwanie, i jak się 
okazało z powodzeniem. Moje 
opowiadanie dostało pochlebne 

opinie i zachętę od czytelniczek 
bloga, do jego rozwinięcia.  I tak 
oto opowiadanie rozrosło się w 
powieść

-W książce „Na koniec świa-
ta” historia miała się zamknąć w 
jednym tomie?

-Kiedy zaczynałam nie roz-
myślałam o kontynuacji.  Jednak w 
trakcie pisania powieści moi boha-
terowie przejęli pałeczkę i sami 
kreowali swoje przygody, i to jak 
powinny potoczyć się ich losy.  
Słuchałam, co mówią, ale kiedy 
poczułam, że zbytnio się „pano-
szą”, odebrałam im pałeczkę, ale 
jak się okazało było za późno.  Nie 
miałam wyjścia… część druga mu-
siała powstać.  W ten sposób po-
wstała kontynuacja „To nie koniec 
świata”. A i koniec drugiego tomu 
nie daje złudzeń, że będzie część 
trzecia.

-Okładka książki odkrywa 
treść?

-Chyba każdy zna to zdanie - 
„Nie oceniaj książek po okładce”. 
A ja myślę, że okładka to ważna 
część książki.  Dla mnie jest istot-
ne, by treść książki pokrywała się z 
tym, co widać na okładce. Na 
okładce „Na koniec świata”, widać 
kobietę, dom, psa i kiedy się na nią 
patrzy… no właśnie, jakie myśli 
wtedy przychodzą? Może, że jest 
to historia o dziewczynie, dla któ-
rej świat się skończył? Może o 
dziewczynie mieszkającej w miej-
scowości pod nazwą „Koniec 
Świata”? Może historia dziewczy-
ny, która uciekła przed światem? 
Ten „koniec świata” jest wielowar-
stwowy…

 -Miała Pani swoją literacką  
inspirację? 

-Z pewnością osobą, która 
mnie inspiruje jest Katarzyna 
Enerlich. Jej pisanie jest poetyckie 

i kiedy czytam jej książki, płynę. 
Zresztą po lekturze książek Kasi, 
zmieniła się moja poezja. Wiesz, 
możesz napisać „ogórek”, a mo-
żesz użyć określenia „piękna, zie-
lonokolczasta bulwa”. Widać róż-
nicę w opisie świata? Widać! To 
uderza w moje „nuty”. Kasia po-
nadto pisze o prostocie życia, co 
jest moim życiowym przewodni-
kiem. 

-Co w życiu jest ważne?
-Wszystko jest ważne. Ale mi-

łość jest podstawą. Bez miłości nie 
istnieje nic. To ona jest bazą. Mi-
łość do siebie, do innych, do świa-
ta. Z miłości wychodzi rodzina, 
wychodzą marzenia. Dzięki temu 
realizujemy się w domu, w pracy. 
O życiu w prostocie i w prawdzie. 
O tym jest też moja książka, o mi-
łości, pracy, przyjaźni, wspieraniu 
i nadziei.  
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Mini centrum doświadczalne  
w „Dwójce”

W październiku w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach  za-
gościła Miniphänomenta.  Jest to mini centrum nauki do samodzielnego 
eksperymentowania. Pomysłodawcą i twórcą  jest profesor Lutz Fiesser z 
Niemiec, który od dwóch lat współpracuje z Łódzkim Uniwersytetem 

Dziecięcym Politechniki Łódzkiej. 
Profesor stworzył Miniphänomentę, 
aby dać dzieciom możliwość samo-
dzielnego odkrywania i doświad-
czania. To eksperymenty bez opi-
sów, jak „prawidłowo” wykonać 
dane doświadczenie. Dziecko ma 
możliwość pomyślenia jak coś zro-
bić i doznania satysfakcji z samo-
dzielnego dojścia do rozwiązania. 
Nauczyciele nie podają gotowych 
rozwiązań, mogą jedynie naprowa-
dzać dzieci pytaniami. W trakcie za-
jęć lekcyjnych nauczyciele wraz z 
uczniami mogą korzystać z mini 
centrum i w ten sposób sprawić, aby nauka stała się radością. Uczniowie 
aktywnie zdobywają wiedzę, która pozostanie w ich pamięci znacznie 
dłużej. 

Jesień w Przedszkolu  
w Gałkowie Dużym

Jesień to najbardziej barwna  i obfita w dary natury pora roku. W tym 
czasie w naszej społeczności przedszkolnej dzieje się równie bogato i ko-
lorowo.

Zanim Jesień na dobre przywitała do Gałkówka w naszym przed-
szkolu wszędzie pojawiły się kolorowe dekoracje, sale przedszkolne za-
częły przypominać jesienny park a gazetki na korytarzach zapełniły się 
pracami plastycznymi o jeżach, wiewiórkach i grzybach. Wszystkie dzie-
ci poczuły, że nadchodzi kolejna pora roku, mimo, że deszczowa i zimna, 
to również bardzo ciekawa i barwna.

20 września całe 
przedszkole hucznie 
świętowało Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkola-
ka. Nie brakowało ko-
lorowych balonów, 
muzyki i konkursów. 
Kilka dni później Kan-
gurki przywitały jesień 
w koluszkowskim par-
ku miejskim, do które-
go grupa przyjechała 

pociągiem.  Dzieci zmierzyły się z grą terenową, która zakończyła się 
wspólnym odśpiewaniem jesiennej piosenki na scenie w amfiteatrze oraz 
harcami na placu zabaw.

9 października odbyła się w naszym przedszkolu wyjątkowa Olim-
piada w Jarzynowie. Na balowej sali w zabawach i konkursach tanecz-
nych udział brały dzieci przebrane za owoce i warzywa. Było kolorowo i 
bardzo smacznie.

15 października najstarsza grupa przedstawiła program artystyczny 
dla wszystkich pracowników przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Nie zabrakło wzruszenia i szczerych uśmiechów.

Przedszkolnej codzienności towarzyszą jesienne spacery oraz wy-
cieczki do lasu. W kącikach przyrodniczych w salach goszczą kolorowe 
liście, kasztany i żołędzie, a na parapetach kiśnie w słoikach kapusta.
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Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

1. OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Opis stanowiska:
- obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC (ploter frezujący),
- obsługa tokarki CNC (HAAS, Nakamura),
- wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego lub wzoru.

2. PRACOWNIK PRODUKCJI
Opis stanowiska:
- wykonywanie czynności gratowania,
- usuwanie ostrych pozostałości materiału po jego obróbce,
- obsługa piły taśmowej, wiertarki.

3. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY     
    ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. ANGIELSKIEGO
Opis stanowiska:
- sporządzanie pism oraz dokumentów firmowych,
- obsługa urządzeń biurowych,
- nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji oraz dokumentów,
- kontakt telefoniczny z Klientem,
- wystawianie dokumentów sprzedażowych oraz magazynowych.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system motywacyjny,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- perspektywę wieloletniej współpracy,
- możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz karty Multisport,
- całoroczne posiłki regeneracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres  
e-mail: biuro@cmplast.pl  

lub kontakt telefoniczny: 505 210 010

Międzynarodowy turniej karate  
w Portugalii 

Pierwsze miejsce i piękną statuetkę wywalczyła zawodniczka Hara-
suto Patrycja Łapka w kategorii U 18. Zawodniczka ta, to 4-krotna Mi-
strzyni Polski kadetek i juniorek w karate Olimpijskim WKF, medalistka 
wielu imprez międzynarodowych.Trzecie miejsce wywalczyła Karolina 
Orzechowska w kategorii U 12. Blisko medalu byli Kacper Gąsiorek - ka-
tegoria wiekowa U14, oraz Julia Świątek - kategoria wiekowa U14. W za-
wodach wzięło udział 900 zawodników z 10 państw.

Klub Harasuto działa również na terenie Gminy Koluszki. Zajęcia 
odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach, wtorki i czwart-
ki godz. 17.30.

Grali przy tenisowych stołach 
w ramach Gminnych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej!  

Gminny organizator szkolnych imprez sportowych i LKS Koluszki 
przy współpracy Szkoły Podstawowej w Długiem zorganizował drużyno-
we mistrzostwa Gminy Koluszki w tenisie stołowym w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej.

W turnieju uczestniczyły:  cztery drużyny dziewcząt i pięć drużyn 
chłopców.  Zawodnicy grali na sześciu stołach systemem „każdy z każ-
dym”, do trzech wygranych 
punktów i trzech wygranych 
setów - w grach indywidual-
nych i grze podwójnej. Rywa-
lizacja była bardzo zacięta, 
niektóre mecze były pięciose-
towe zarówno w „singlu” jak i  
„deblu”. Dziewczęta rozegrały 
185, chłopcy 220 setów. Zawody dostarczyły sporych emocji, a zawodni-
cy pokazali wysoki poziom sportowy i grę fair play. 

Wśród dziewcząt I miejsce zdobyła drużyna SP 1 w składzie: Marce-
lina Gralewska i Martyna Smejda, II miejsce SP Długie: Patrycja Krupiń-
ska i Katarzyna Marczyk, III miejsce  SP Gałków Duży: Paulina Wyso-
kińska i Katarzyna Wysokińska. Chłopcy: I miejsce SP Będzelin w 
składzie Grzegorz Zychla, Wiktor Wieloch,  Kacper Bołoz, II miejsce SP 
2 Koluszki: Alan Miksa i Kacper Krzemiński, III miejsce SP 1 Koluszki: 
Patryk Kłosiński i Jakub Rządkowski. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze i napoje, zdobywcy pierw-
szych trzech miejsc medale i nagrody,  drużynowi zwycięzcy puchary 
ufundowane przez burmistrza Koluszek, wręczane przez Dyrektora Szko-
ły Joannę Jeżynę i sędziego głównego Antoniego Tomczyka. Organizato-
rzy serdecznie dziękują młodzieży za udział, nauczycielom W-F  za do-
ping i opiekę nad zawodnikami, wspaniałym sędziom- uczniom Szkoły 
Podstawowej w Długiem, i Dawidowi Koluszkowskiemu za  bardzo do-
bre i sprawne sędziowanie. 
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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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Piknik w Przedszkolu Nr 2
W sobotę 5 października w Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach odbył się 

Piknik Rodzinny. Zorganizowane przez nauczycieli, pracowników obsłu-
gi i rodziców wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie przyciąga-
jąc szerokie grono odbiorców. Najliczniej przybyli oczywiście najmłodsi 
wraz z rodzicami. Na terenie przedszkola czekał na nich szereg atrakcji. 

Piknik połączony był także z oficjalnym pasowaniem na przedszko-
laka. Tego dnia najmłodsi mieli nie lada zadanie – występ przed najbliż-
szymi. Poradzili sobie wspaniale, pokonali tremę i zdali ten trudny egza-
min celująco. Na pamiątkę otrzymali medale dzielnych przedszkolaków.

Po uroczystym pasowaniu czas obecnym uświetniły występy arty-
styczne wychowanków, którzy w ten sposób przyjęli najmłodszych do 
swojego grona.

 Poza standardowym sprzętem placu zabaw na dzieci czekały dodat-
kowe atrakcje takie jak dmuchańce czy malowanie twarzy. Dodatkową 
atrakcją był pokaz iluzjonisty. Zgromadzeni mieli także możliwość spró-
bowania ciast przyrządzonych przez rodziców oraz przygotowywanych 
na bieżąco ciepłych posiłków z grilla.  W trakcie pikniku odbył się  „I 
Bieg na Szpilkach” , było trochę śmiechu , ale uczestniczki bardzo po-
ważnie potraktowały to nietypowe zadanie. Bieg był charytatywny a  pie-
niądze zgromadzone podczas niego zostaną przeznaczone na pomoc dla 
Bartka Szolc.

Tego dnia na parkingu przed budynkiem przedszkola zaparkował 
ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby 
uczestnicy pikniku rodzinnego mogli podzielić się z innymi najcenniej-
szym darem, jakim jest krew.- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
tego dnia włączyli się w tak szlachetną akcję – podkreśla Mariola Garnys 
– Jaskóła, dyrektor Przedszkola Nr 2 w Koluszkach

Pod patronatem Małgorzaty Niemczyk, byłej siatkarki, złotej meda-
listki mistrzostw Europy w 2003 roku, rozegrał się „Wyścig Bobasów”. 
Podczas pikniku odbyła się promocja Projektu Unijnego „CYFROWY 
RODZIC- BEZPIECZNE DZIECKO.  Realizację projektu zaplanowano 
na rok szkolny 2019/2020. Wydarzenie zakończył występ podopiecznych 
Centrum Inicjatyw Artystycznych Muzyczny Moll.

- Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy Nas wspomogli w tym przed-
sięwzięciu: SP w Różycy, Kinder Party Koluszki I. Borowiecki, Centrum 
Inicjatyw Artystycznych A. Borowiecka, Kwiaciarni B. Przybylska. W po-
moc przy organizacji pikniku włączyli się także: Sklep ABC Kwadrat E. 
Kamińska, Sklep Domino Ł. Działak, Auto Service J. Niżnikowski, Mania 
Studio M. Winkiel, Firma Agat, Firma Andro A. Fijałkowska, Pol- Hun M. 
Bielska,  Margo M. Michalak, Ankar, R i  P. Petrykowscy, Firma Kar – Pol 
H.S. Karlińscy, Firma Jastrzębowski M. Jastrzębowski, Firma Wiola, ZPM 
Piekarski, E.P. Olszyńscy, Klub Sportowy Gałkówek, Zakład Mięsny 
Ścibiorów, Sklep Obuwniczy Atut M i M Budlewscy. Imprezę wsparli rów-
nież E. Sadowska, A. Dąbrowska, I. Piechota,  M. Niemczyk, KP Policji, 
KPP Straży Pożarnej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Łodzi. Za pomoc w organizacji dziękuję również pracownikom 
Przedszkola Nr 2 oraz wszystkim rodzicom za przepyszne wypieki – wy-
mienia z wdzięcznością Mariola Garnys – Jaskóła.

Marceli Jasiński
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Szkoła Podstawowa w Długiem. Klasa I. Stoją od lewej: Sergiusz Klimczak, Szymon Koluszkowski, Bartłomiej Matusiak, Adam Bator, Fabian Szychowski, 
Michał Marczyk, Fabian Wawrzonowski, Marcel Rybiński, Damian Adamka. Siedzą od lewej: Julia Matusiak, Zuzanna Swaczyna, Martyna Kaźmierczak, 
Judyta Kaźmierczak, Iga Słaba, Karolina Zawadzka, Karolina Adamska. Wychowawca: Marlena Bednarek.  

WITAMY PIERWSZAKÓW
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Największe charytatywne  
wydarzenie w Koluszkach
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17 października 2019 roku w 
Koluszkach w Sali Bankietowej u 
Lenarta miał miejsce koncert chary-
tatywny na rzecz Bartka Szolca. Na 
scenie zjednoczyli się wówczas arty-
ści o gołębich sercach w szczytnym 
celu, by postawić Bartka na nogi!

Swoje organizatorskie siły te-
goż wieczoru połączyły Katarzyna 
Osińska i Emilia Felkiewicz. Kasia 
ściągnęła na scenę gwiazdy telewi-
zyjne, natomiast Emilka z Joanną 
Wojtas utalentowaną, pełną pasji 
młodzież. Choć koncert odbywał się 
na żywo, wszystko zostało dopięte na 
ostatni guzik przez komitet społecz-
ny w składzie: Izabela Słaby, Kata-
rzyna Pecyna i Monika Redzynia. 
Wydarzenie miało też swojego rzecz-
nika prasowego – Honoratę Krako-
wiak.

Balonowe, czerwone serca uno-
szące się w powietrzu, kolorowe li-
ście kąpiące się we wrzosach – tenże 
radosno-jesienny klimat na sali stwo-
rzyli Marynia Ekert, Teresa i Damian 
Kencler z firmy Planeta dzieci oraz 
florystki Agnieszka Ruta i Katarzyna 
Tomczak. Za bezpieczeństwo na sali 
odpowiedzialny był patrol Rutkow-
ski. Młodzież z I Liceum Ogólno-
kształcącego pod kierunkiem Emilii 
Felkiewicz zajęła się rozstawieniem 
krzeseł dla gości, zbiórką pieniędzy 
do puszek, przygotowaniem kawia-
renki, gdzie można było skosztować 
najlepszą pizzę w mieście od Seby 
Sebastian Berensztajn, pyszne lody 
od Joanny Latek, wypieki z cukierni 
Marianny Jeziorskiej oraz Zakładu 
Piekarniczego Olszyńskich, a także 
napoje ze sklepu „Donata” Bogumiły 
Mazurek. Cały ten klimat uwiecznili 
na zdjęciach Marcin Cajdler, Marcin 
Zeman tudzież wybornie zapowiada-
jący się fotograf Damian Suligorski – 
uczeń I LO w Koluszkach.

Koncert poprowadziła aktorska 
para Dorota Deląg i dwukrotnie na-
grodzony Telekamerą za serial W11 - 
Sebastian Wątroba. Na scenie wystą-
pili wokaliści z I LO im H. 
Sienkiewicza w Koluszkach: Alek-
sandra Reczulska, Barbara Górna, 
Wiktoria Jaworska, Marta Kobus, 
Borys Chmielewski i absolwentka I 
LO Patrycja Galach oraz zespół 
„White muffins” w składzie: Sara 
Kunka, Tomasz Piwowarski, Kacper 
Kruś i Michał Teodorczyk. Widowi-
sko wzbogacił zróżnicowany reper-
tuar takich gwiazd jak: Anna Cym-
merman – śpiewaczka operowa, 
Katarzyna Kołodziejczyk - uczest-
niczka programu „The Voice of Po-
land”, Agata Milczarek, Aleksandra 
Gintrowska - uczestniczka programu 
„Twoja twarz brzmi znajomo”, Edyta 

Płocka, Popek, Jacek Malanowski - 
wokalista zespołu Trubadurzy oraz 
Kamil Wrona. Koncert uświetniły 
występy formacji tanecznej instruk-
torek tańca: Justyny Kłąb, Alicji Cie-
ryc i Oliwii Teodorczyk ze szkoły 
Fame Dance Studio Kamili Marczuk 
Włodarskiej. 

Niesamowity spektakl scenicz-
ny, choć miał swój scenariusz, podą-
żał własnym torem. Artyści rozdawa-
li autografy, chętnie pozowali do 

zdjęć, Sebastian Wątroba nie przesta-
wał żartować, a piosenki przeplatały 
licytacje przedmiotów oferowanych 
przez osobistości życia publicznego: 
płyty Kasi Kołodziejczyk, własno-
ręcznie wykonana taca przez Olę 
Gintrowską, koszulka Sebastiana 
Wątroby. Licytacje wsparli też rodo-
wici koluszkowianie, jak i osoby 
przyjezdne. Marynia Ekert przekaza-
ła własnoręcznie malowany obraz, 
Kriada bon na Bal Andrzejkowy, 
Agnieszka Kozieł talon na sesję ma-
sażu. Piotr Staniucha z Fundacji Nio-
se Pomoc przyjechał aż z Chorzowa, 
by oddać cegiełkę w postaci koszulki 
reprezentacji Ruchu Chorzów z auto-
grafami zawodników. Joanna Negro 
przywiozła z samych Katowic biżu-
terię firmy „Energetix”. Wszystkie 
przedmioty wystawione na licytacje 
cieszyły się imponującą popularno-
ścią. Nie zabrakło też momentów 
wzruszenia, kiedy to Paweł Mikoła-
juw wylicytował sesję masażu, a ku-
pon przekazał mamie Bartka, mó-
wiąc: „- Beatko, nie musisz martwić 
się już o swój kręgosłup, siedząc przy 
łóżku syna”. W ślady Popka poszedł 
Emil Margasiński z firmy Cerami-
gos, który na ręce cioci Bartka oddał 
wylicytowaną płytę Kasi Kołodziej-
czyk. 

Gromkie brawa zebrał występ 
dwunastoletniej Emilii Dutkiewicz w 
piosence Roksany Węgiel „Dobrze 
jest jak jest”. Młoda solistka uczy się 
pod patronatem muzyka Trubadurów 
Jacka Malanowskiego, podobnie jak 
narzekająca na starość i łamiąca ob-
casy koluszkowianka Edyta Płocka. 

Trzeba przyznać, że publiczność 
chłonęła z uśmiechem przerywniki 
satyryczne utalentowanej muzycznie 
Edyty. W tonie humorystycznym wi-
downia mogła obserwować taniec 
dwojga rozpalonych dobrocią serc. 
Niezwykle pięknej Annie Cymerman 
udało się bowiem na skrzydłach swe-
go cudownego głosu unieść do tańca 
Popka - zawodnika MMA. Sama 
Anna Cymmerman skomentowała 
występ słowami: „- Kiedyś soprany 

tłukły szyby swoim głosem, teraz po-
walają zawodników MMA”. Nie po-
została obojętna na taniec Pięknej i 
Bestii Katarzyna Osińska, komentu-
jąc: „- W życiu niczym w bajce, Be-
stia ma złote serce, a anioły są wśród 
nas.” „- To Kasia właśnie uruchomiła 
ogrom serc w walce o powrót do 
zdrowia Bartka i to jej należą się naj-
większe podziękowania” – zauważy-
ła Katarzyna Kołodziejczyk.

To był niezwykle różnorodny 
koncert pod względem artystycznym 
i muzycznym, który docenili widzo-
wie brawami, komentarzami na fb, 
słowami uznania: „—Takiego kon-
certu jeszcze w Koluszkach nie było! 
Wszystko i wszyscy dla Bartka! 
Koncert bardzo mi się podobał. Lu-
dzie, którzy organizowali i występo-
wali są wzorem zachowań dla każde-
go z nas” – streściła Maria 
Markowska-Kurc. Jedna z organiza-
torek Katarzyna Pecyna dopowie-
działa: „- To bardzo miłe, że zjawiło 
się tyle osób, że przyszli na koncert 
ludzie, którzy osobiście nie znają 
Bartka, ale jego los nie jest im obojęt-
ny. Mimo pędu w jakim każdy żyje, 
ludzie znaleźli kilka godzin, aby tu 
być, by zjednoczyć się i wspierać 
Bartka oraz jego rodzinę w ciężkiej 
sytuacji.”

Organizatorzy znakomicie połą-
czyli koncert charytatywny ze zbiór-
ką funduszy na rehabilitację i lecze-
nie Bartka. Tym samym tego 
wieczoru do puszek wpłynęła nieba-
nalna kwota - 10769,77 zł!!!

Koncert charytatywny udowod-
nił, że można liczyć na Państwa soli-

darność i chęć niesienia pomocy. Za 
ten gest dobrej woli są niezmiernie 
wdzięczni Bartek i jego mama. Bo-
hater wydarzenia Bartek Szolc, który 
z powodu hospitalizacji nie mógł 
uczestniczyć w koncercie, opubliko-
wał na swym facebookowym profilu 
płynące prosto z serca słowa: 

„-Dziękuję wszystkim i jedno-
cześnie każdemu z osobna za zorga-
nizowanie tak wspaniałego koncertu. 
Dziękuję wszystkim obecnym na sali 
widzom i rodzinie za wsparcie w 
tych trudnych dla mnie chwilach. 
Daję słowo, że jeśli tylko stanę na 
nogi podziękuję organizatorom i ar-
tystom osobiście o własnych siłach. 
Ogromne słowa uznania i wyrazy 
szacunku, bo tu zwykłe słowo dzię-
kuję nie wystarczy!!! Dzięki takim 
aniołom staję na nogi. Jeszcze dużo 
pracy przede mną, ale podładowało 
to moje baterie i idę do przodu!!!! 
OGROMNE DZIĘKUJĘ!!!” 

Do podziękowań dołącza się 
mama Bartka Beata Szolc: „- Skła-
dam wraz z naszą Rodziną serdeczne 
podziękowania wszystkim Organiza-
torom, Sponsorom, Fundacjom, Cu-
downym Wykonawcom i Każdemu, 
kto swym wspaniałym sercem wsparł 
nas w tych ciężkich dla nas chwilach. 
Dziękuję za każdy gest, dobre słowo, 
poradę czy modlitwę. Dzięki Wam 
droga, którą kroczymy, choć długa i 
ciernista stała się o wiele łatwiejsza 
wiedząc i czując, że obok nas podą-
żają Anioły o cudownych sercach. 
Nie dowiedziałabym się o Waszym 
istnieniu, gdyby nie trzy Cudowne 
Dziewczyny, które to wszystko zapo-
czątkowały. Chylę czoła w stronę 
moich sąsiadek: IZABELI SŁABY, 
MONIKI REDZYNIA i KASI PE-
CYNY. Jeszcze raz z głębi serca mat-
ki wszystkim razem i każdemu z 
osobna Serdeczne Dziękuję.”

Śmiało powtórzę za Anthonym 
Peakem, iż „Prawdziwą miarą czło-
wieczeństwa nie jest ani inteligencja, 
ani to, jak wysoką pozycję potrafi 
człowiek osiągnąć na tym szalonym 
świecie. Nie. Prawdziwą miarą czło-
wieczeństwa jest to, jak szybko po-
trafi on reagować na potrzeby innych 
i jak wiele daje z siebie.” Nie tak 
dawno dla mamy Bartka nieosiągal-
ny wydawał się zakup łóżka i sprzętu 
rehabilitacyjnego tudzież przystoso-
wanie domu dla syna poruszającego 
się na wózku inwalidzkim. Dziś Be-
ata Szolc wie, że nie jest sama, a sło-
wo dziękuję płynie z jej ust wartkim 
strumieniem. 

Zawalczyliśmy o to, co utraco-
ne, o to, co zabrała Bartkowi choro-
ba! Zatem Bartek, wstawaj!!

HK
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Piłka nożnaPółfinał wojewódzki Igrzysk Dzieci i Igrzysk  
Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych

Dziewczęta z SP 2 Koluszki  
najlepsze w przełajach

Na błoniach w Tomaszowie Mazowieckim, odbył się organizowany 
przez Szkolny Związek Sportowy półfinał wojewódzki Igrzysk Dzieci i 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych. W zawodach 
uczestniczyły drużyny ośmioosobowe dziewcząt i chłopców – zwycięzcy 
z eliminacji gminno-powiatowych.  Nasz powiat łódzki wschodni  repre-
zentowany był przez osiem drużyn: Igrzyska Dzieci – dziewczęta SP 2 i 
SP 1, chłopcy SP2 i SP Gałków Duży; Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 
dziewczęta SP 2 i SP 1, chłopcy SP 1 i SP 2.  

Największy sukces odniosła drużyna dziewcząt (8 x 800 m) SP 2 w 
Koluszkach, która  po ambitnej i pięknej walce zajęła I miejsce, VI miejsce 
SP 1.  W chłopcach na tym samym dystansie IV miejsce SP 2, V miejsce SP 1. 
W Igrzyskach Dzieci i Młodzieży, super pobiegli chłopcy SP Nr 1, którzy 
na dystansie (8x1200 m), zajęli bardzo dobre II miejsce,  VII SP 2.  
W dziewczęta w tej samej kategorii, na dystansie (8x800 m) III miejsce 
SP 2, VI miejsce  SP 1. 

Do finału wojewódzkiego, zakwalifikowały się dwie nasze drużyny: 
ID dziewczęta SP 2. IMS chłopcy SP1. Zawody odbędą się w dniu 23.10. 
br. w Sieradzu. Wszystkim naszym uczestnikom: zawodnikom i opieku-
nom organizator wyjazdu, LKS Koluszki i gminny organizator sportu 
szkolnego, serdecznie dziękują za udział, zaangażowanie i atmosferę pod-
czas zawodów.   

Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź

Kolejka 11.  19-20 października
LKS Sarnów - KKS Koluszki  1:1

Bramka dla KKS: Daniel Chłądzyński

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

Najbliższe spotkania
KKS Koluszki - GKS Ksawerów  26 października, 15:30

1. Widzew II Łódź     11   33  57-5
2. Stal Głowno      11    28  51-7 
3. Zawisza Rzgów     11   26  35-14 
4. GKS Ksawerów     11   22  27-17
5. Start Brzeziny     11   22  27-24 
6. UKS SMS Łódź     11   20  23-20
7. Włókniarz Pabianice   11   17  19-23
8. LKS Rosanów     11   16  22-26
9. KKS Koluszki     11   14  28-20 
10.  Orzeł Parzęczew    11   13  20-26
11. Termy Uniejów    11   11   14-26
12. GLKS Dłutów     11   10  22-40
13. LKS Sarnów     11     7  10-27  
14.  KS II Kutno     11       7  17-32    
15.  Sokół II Aleksandrów  11     2  10-41
16.  PTC Pabianice     11     1  6-40  

Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II

Kolejka 9.  19 października
LKS Różyca - Błękitni Dmosin  2:0

Do przerwy wynik bezbramkowy, goście na początku spotkania w sytuacji sam 
na sam z Woźniakiem nie potrafili pokonać Naszego bramkarza, a z rzutu karnego 
pomylił się Kurzawa. Po przerwie mecz toczył się już praktycznie na jedną bramkę, 
ale nic nie chciało wpaść. Nie chciało wpaść również po drugim (Chorąży) i trzecim 
rzucie karnym, ale przy tym ostatnim skuteczną dobitką swojego strzału popisał się 
Mikołajczyk. Trzy minuty później winy odkupił pięknym wolejem Kurzawa, wyko-
rzystując dośrodkowanie Krogulca.                                                        (LKS Różyca)

LKS Gałkówek - Milan SC Łódź  1:0

Najbliższe spotkania:
Boruta II Zgierz - LKS Gałkówek  26 października, 15:00
LKS Różyca - Polonia Andrzejów (Łódź)  26 października, 15:30

1. Włókniarz Zgierz  9  24  38-12    
2. LKS Różyca    8  22  48-6    
3. Boruta II Zgierz   9  19  20-15    
4. Kolejarz Łódź   9  18  30-15    
5. Struga Dobieszków  9  16  35-21    
6. LZS Justynów   9  16  19-13    
7. Błękitni Dmosin   8  14  14-10    
8. Polonia Andrzejów   9  12  19-27    
9. Czarni Smardzew  8    8  17-18    
10. LKS Kalonka   8    6  17-29 
11. Sport Perfect Łódź  9    6  12-20 
12. LKS Gałkówek  9    4  12-39    
13.  Milan SC Łódź  8    3  13-34    
14.  Zamek Skotniki  8    3  3-38    

Zapraszamy na bieg  
LISOWICE TRAIL 2019

26 października na terenie naszej gminy już po raz trzeci odbędzie się 
bieg Lisowice Trail, organizowany przez utytułowanego biegacza Krzysz-
tofa Pietrzyka. Bieg odbędzie się wokół zbiornika wodnego w Lisowicach. 
Trasa przełajowa, 2 pętle, łącznie ok 10,5 km. Lisowice Trail - 26.10.2019r. 
(sobota) start: godzina 12.00. Regulamin i zapisy: www.zapisy.inessport.pl.

(pw)
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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

Osiedle „Głowackiego”  
na Grzybobraniu

W niedzielę 20.10.2019 r. wczesnym rankiem wszyscy uczestnicy 
„odliczyli” się na grzybobranie w lasy kielecko – końskie. Piękna sło-
neczna pogoda dopisywała wędrującym po lesie, a pełne koszyki grzy-
bów cieszyły oko. Wspólne śpiewy i rozmowy integrowały uczestników, 
którzy już zgłosili wiele pomysłów na wspólne wycieczki i spotkania.

Po powrocie do Koluszek byliśmy zmęczeni, ale miła atmosfera i hu-
mory nas nie opuszczały. Zimą suszone i marynowane grzybki będą sma-
kować jeszcze bardziej. Wszyscy zgodnie powiedzieli – do zobaczenia za 
rok.

Uczyli udzielania  
pierwszej pomocy

Dnia 1.10.2019 roku na zajęciach „Edukacja dla Bezpieczeństwa” w 
Szkole Podstawowej w Różycy poprowadziliśmy pierwsze zajęcia z za-
kresu RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Lekcja była dla nas 
wyzwaniem, ponieważ mieliśmy za zadanie omówić i dokonać praktycz-

nej prezentacji w zakresie poprawnego udzielania pierwszej pomocy oso-
bie poszkodowanej w wypadku samochodowym. Omówiliśmy dokładnie 
sposób poprawnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz pozycję 
bezpieczną (boczną ustaloną). Uczniowie naszej klasy bardzo chętnie za-
angażowali się w prowadzone przez nas zajęcia i sprawnie wykonywali 
powierzone przez nas zadania. Umiejętność wykonywania pierwszej po-
mocy osobie poszkodowanej jest bardzo ważna, ponieważ dzięki temu 
możemy uratować ludzkie życie. Naszym celem w tym roku szkolnym 

jest przekazanie wiedzy, którą nabyliśmy przez kilka lat nauki, młodszym 
kolegom z naszej szkoły w ramach akcji ,,Dzieci dzieciom”.

Autorzy: 
Aleksandra Janowska, 

Wiktoria Doreń i Krzysztof Wojdal
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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

Kupię od 0,5 do 2,5 ha ziemi przy głównej  
drodze asfaltowej. 

Sprzedam działkę budowlaną w Koluszkach o pow. 1630 m2 
pomiędzy zabudowaniami – ul. Graniczna.

Telefon 602 57 97 06

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Kino Odeon 3D  

czynne od środy do niedzieli!  

(w poniedziałki i wtorki  

– kino nieczynne).

Więcej informacji na stronie: 

www.kino-odeon.pl 
tel. 44-714-58-80
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Piątek 25.10
15:00 Rodzina Addamsów 2D Dub 
17:00 Rodzina Addamsów 2D Dub 
19:00 Boże Ciało 2D Pol

Sobota 26.10
15:00 Rodzina Addamsów 2D Dub 
17:00 Rodzina Addamsów 2D Dub 
19:00 Boże Ciało 2D Pol

Niedziela 27.10
15:00 Rodzina Addamsów 2D Dub 
17:00 Rodzina Addamsów 2D Dub 
19:00 Boże Ciało 2D Pol

Środa 30.10 17:00 Rodzina Addamsów 2D Dub 
19:00 Rodzina Addamsów 2D Dub

Czwartek 31.10
16:00 Rodzina Addamsów 2D Dub 
18:00 Upiorne opowieści po zmroku 
20:00 Złe miejsce 2D Nap
Boże Ciało
Dramat / Polska / 2019 / 115 min.
2D Polska

Historia dwudziestoletniego Daniela, który w 
trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi du-
chową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać 
księdzem. Po warunkowym zwolnieniu chło-
pak zaprzyjaźnia się z proboszczem niewielkiej 
parafii. Pod nieobecność duchownego Daniel 
wykorzystuje niespodziewaną okazję i udając 
księdza, zaczyna pełnić posługę kapłańską w 
miasteczku. Jego metody ewangelizacji budzą 
spore kontrowersje wśród mieszkańców, z cza-
sem jednak nauki i charyzma fałszywego księ-
dza poruszają ludzi.

Rodzina Addamsów
Komedia / Animacja / Familijny / USA/ UK  
2019 / 85 min.
PREMIERA 2D Dubbing

Rodzina Addamsów, po przeprowadzce do in-
nego miasta, musi stawić czoło wyzwaniom 
XXI wieku. A także wścibskiej, sprytnej i chci-
wej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. 
W dodatku Addamsowie szykują się do wiel-
kiej rodzinnej uroczystości…
Złe miejsce
Horror / USA / 2019 
PREMIERA 2D Napisy

Wieloletni kumple, Stan i Dommer, nie mają ła-
twego życia. Pierwszy wychowuje się pod okiem 
surowego, niestroniącego od przemocy dziadka i 
bez wzajemności podkochuje się w pięknej kole-
żance – Roxy. Drugi wciąż pada ofiarą dręczycie-
li. Ale „ludzkie potwory” i tak są niczym wobec 
koszmaru, który ożywa i zagnieżdża się w starej 
szopie nieopodal domu Stana. Kiedy mordercze 
stworzenie zabija mu dziadka, chłopak wpada na 
szatański pomysł. Postanawia użyć mocy istoty do 
własnych celów. Wkrótce Stan i Dommer zwabia-
ją do szopy swoich największych wrogów. Tak 
rozpoczyna się krwawy spektakl, który pokaże, że 
w skali okrucieństwa człowiek może dorównać 
najgorszym demonom.

Uczniowie „Jedynki” z wizytą  
w Komendzie Powiatowej Policji

Uczniowie kl.IIIb  Szkoły Podstawowej nr1 w Koluszkach wraz z 
wychowawcą udali się z wizytą do Komendy Powiatowej Policji w Ko-
luszkach. Zapoznali się ze specyfiką służby w policji. Spotkali się z poli-
cjantami pracującymi na różnych stanowiskach pracy. 

Panie policjantki – mł.asp. Marta Marczuk i sierż. Ewelina Redzisz, 
stanowiące zespół ds. Nieletnich i Patologii, przypomniały dzieciom o 
właściwych zasadach zachowania. Wskazały, jak ważne jest przestrzega-
nie ustalonych reguł, jakie mogą być konsekwencje łamania przepisów 
prawa. Następnie pokazały dzieciom poszczególne miejsca pracy poli-
cjantów i zapoznały z zakresem obowiązków. Uczniowie zwiedzili salę 
odpraw, sztab, pokój przesłuchań nieletnich. Zapoznały się z pracą st.
sierż. Anety Kotyni na stanowisku prasowo-informacyjnym oraz sierż. 

szt. Artura Kijewskiego – asystenta 
Wydziału Prewencji. Dużo emocji 
wywołał pobyt w siłowni i na strzel-
nicy. Uczniowie mieli także możli-
wość oglądania policyjnych pojaz-
dów – radiowozu i motocykli, o 
których opowiadał i zaspokajał cie-
kawość dzieci odpowiadając na py-
tania asp. Jarosław Sawicki z Wy-
działu Ruchu Drogowego. 

Największą atrakcją okazała się możliwość znalezienia się w radiowozie 
z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi.

Uczniowie wraz z wychowawcą serdecznie dziękują paniom mł. asp. 
Marcie Marczak i sierż. Ewelinie Redzisz za umożliwienie poznania taj-
ników służby w policji. Szczególne podziękowania kierujemy do pani 
Małgorzaty Olczyk – recepcjonistki Wydziału Prewencji, organizatorki 
spotkania.
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Sprzedam owerlok 3-nitkowy  
oraz stębnówkę, 695-739-458
Drzewo opałowe, kominkowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Pralkę, kanapo-tapczan  
i inne, 506-138-467
Drewno kominkowe – opałowe, 
509-101-167
Drewno kominkowe-opałowe, 
504-288-286
Drewno kominkowe opałowe,  
tel. 608-830-403

KUPIĘ

AUTO SKUP całe, uszkodzone, 
502-592-035
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

USŁUGI

Montaż i naprawa ogrodzeń, 
515-310-037
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 kożu-
chów, 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 – 
frezowanie 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
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

Zatrudnię opiekunkę dla osoby 
starszej na wózku inwalidzkim 
(mężczyzna), 606 94 37 37 
Zatrudnię kierowcę kat. C, mile 
widziany emeryt, 662-593-832
Zatrudnię Operatora Koparko – ła-
dowarki. Kontakt 505-210-010

Krawcową zatrudnię. Praca 2-3 dni 
w tygodniu, 602-891-343
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego, tel. 605-696-054
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 Koluszkach. Praca dwuzmianowa. 
Atrakcyjne 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 DRIVAL 
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 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, demonta-
żysta 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

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

Sprzedam atrakcyjną działkę, Zyg- 
muntów k. Koluszek, 604-637-528
Sprzedam działkę 1800 m2  
w Nowych Chrustach, woda, 
energia, 601-34-84-51
Sprzedam działkę rolną w Kolusz-
kach 6000m2, tel. 604-79-39-12
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, 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 Kaletniku, 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  
w Koluszkach – teren 6000 m2,  
tel. 691-750-199
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 150m2 (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

SPRZEDAM

Maszyny szwalnicze tanio,  
508-363-845
Jęczmień po centrali sprzedam, 
516-061-980
Drewno opałowe i 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 

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIAA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO/SŁOWO
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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.

OGŁOSZENIA EKSPRESOWEBiuro 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.

Zapraszamy  
na Bal Sylwestrowy,  

który odbędzie się w dniu 31.12.2019 r.  
w sali ,,INSPIRO’’

Oprawą muzyczną zajmie się zespół Atut-Pilage , 

Szczegółowe oferta znajduje się na stronie  

www.salaweselnainspiro.pl
Koszt  500 zł/para

Rezerwacje proszę zgłaszać   
pod  nr. telefonu 601 050 129, 507 526 543

lub e-mail: biuro@salaweselnainspiro.pl

Szwalnia zatrudni prasowaczkę(a), (możliwość przyuczenia) oraz szwaczki, 
693-426-098

Zatrudnię operatora wózka widłowego, 785-998-740 lub 44 719-54-19

Sprzedam tanio kocioł stalowy (CO) UKS-68KW, tel. 721-147-985
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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

WYDRUKI  
NA PŁÓTNIE

FOTOOBRAZY

FOTO – STASIAK
Kościuszki 4, Koluszki

KIEROWCĘ 
KAT. B 

ZATRUDNIĘ
tel. 601 99 44 86

USŁUGI 
PARKIECIARSKIE
Cyklinowanie, Lakierowanie

Renowacje Schodów
503-141-333
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Dzień Działkowca  
w ROD „PLENER”

W dniu 11 października 2019 r. w restauracji „u Lenarta” odbył się 
Dzień Działkowca. Tegoroczna uroczystość została połączona z obchoda-
mi 45-lecia istnienia ogrodu. ROD „PLENER”, który powstał w 1947 r., 
obejmuje obecnie 83 działki i jednym z najładniejszych i najlepiej zago-
spodarowanych ogrodów w naszym regionie.  Jest to zasługa aktywnych 
działaczy oraz działkowców. Działkowcy podczas uroczystości bawili się 
przy muzyce oraz biesiadowali do późnych godzin nocnych. Uczestnicy 
serdecznie dziękują władzom miasta za przybycie i udział w spotkaniu.

Odznaczenia 
Za wspieranie rozwoju ogrodnictwa działkowego, odznaczeniem „Za-

służony dla ROD” uhonorowani  zostali włodarze naszego miasta: bur-
mistrz Koluszek Waldemar Chałat, zastępca burmistrza Krystyna Lewan-
dowska oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak. 

Za pracę społeczną na rzecz ogrodu, odznaczeniem z okazji 45-lecia 
ROD  „Zasłużony dla ROD” wyróżnieni zostali: Aromin Halina, Zawadz-
ki Kazimierz, Frajman Ewa, Bogdański Mirosław, Nowak Grzegorz, Ko-
cięba Konrad, Strójkowska Teresa, Aromin Michał, Kartasiński Jan, Ju-
styna Tadeusz, Bembenek Krystyna, Szewczyk Anna, Caban Janina, 
Dałkowska Teresa.

Długoletni działkowcy wyróżnieni zostali Brązową Odznaką „Zasłu-
żony Działkowiec”: Rajska Alicja, Pietranek Stanisław, Boczek Jerzy, 
Skraburska Wanda, Markowska-Kurc Maria, Kartasińska Krystyna, Dy-
balski Krzysztof, Kamiński Robert, Kamińska Jolanta, Kułak Ewa, Lisz-
ka Halina, Karliński Marek, Bernaciński Kazimierz, Wojdal-Nikodemska 
Izabela, Kotynia Krystyna, Zatoń Zdzisława, Napierała Łukasz, Adrian 
Stefan, Stachlewska Jadwiga, Bogdańska Iwona, Szkudlarek Kazimiera, 
Matyjek Justyna.  

35 działkowców otrzymało dyplomy za piękne działki. 




