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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 

(tylko odpady zielone)

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

15.11.  
ul. Przejazd 6

16.11.  
ul. 11 Listopada 33

17.11.  
ul. Żwirki 2

18.11.  
ul. Głowackiego 20

19.11.  
ul. Korczaka 5

20.11.  
ul. Sikorskiego 6A

21.11.  
ul. 3 Maja 8
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Tegoroczny program obcho-
dów Święta Odzyskania Niepodle-
głości był wyjątkowo bogaty.                       
Miejski Ośrodek Kultury w Ko-
luszkach rozpoczął je już pod ko-
niec października. Wtedy, w Sali 
Muzealnej w Koluszkach, odbyły 
się bezpłatne warsztaty patriotycz-
ne przeprowadzone przez Mate-
usza Jaśkiewicza. Podczas zajęć 
poruszonych było wiele tematów 
mówiących o patriotyzmie kiedyś i 

dziś, symbolach narodowych oraz 
Małej Ojczyźnie. Na koniec każdy 
uczestnik wykonał własnoręcznie 
kokardę narodową. Udział w 
warsztatach wzięło ponad 90 
uczniów z koluszkowskich szkół 
podstawowych. Szerokie zaintere-
sowanie warsztatami sprawiło, że 
znalazły się w stałej ofercie eduka-
cyjnej Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Koluszkach (więcej informa-
cji na stronie www.mok-koluszki.
pl). 

Edukacyjną formę przybrała 
także ekspozycja zaprezentowana 
w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Koluszkach w dniach 8-13 listopa-
da 2019.  Wystawa nosiła tytuł „Fi-
lary Wolności”. Była to niezwykła 
podróż po życiorysach osób, któ-
rych działalność w sferze politycz-
nej, kulturalnej i oświatowej przy-
czyniła się do odrodzenia 
niepodległej Polski. Wystawa była 
prezentowana dzięki uprzejmości 
Muzeum Tradycji Niepodległo-
ściowych w Łodzi. 

W przededniu obchodów 101. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości mieszkańcy Gminy 
Koluszki wzięli udział w uroczy-
stej wieczornej mszy za Ojczyznę 
w Kościele pw. Niepokalanego Po-
częcia NMP. Po nabożeństwie, 

Narodowe Święto 
Niepodległości w Koluszkach

przy akompaniamencie orkiestry 
OSP Koluszki i udziale harcerzy, 
uczestnicy przemaszerowali na 
cmentarz, gdzie zebrali się wokół 
Grobu Nieznanego Żołnierza. W 
tym symbolicznym miejscu, w at-
mosferze refleksji i zadumy, odbył 
się Apel Poległych. Wśród osób i 
delegacji skradających wieniec na 
płycie Grobu Nieznanego Żołnie-
rza, był Pan Andrzej Kleban z No-
wego Dworu Mazowieckiego, po-

tomek jednego z Żołnierzy 
spoczywających w Mogile.

W mroźny poranek Święta Od-
zyskania Niepodległości  mieszkań-
cy również zgromadzili się w Ko-
ściele pw. Niepokalanego Poczęcie 
NPP w Koluszkach. Mury tej świą-
tyni dobrze pamiętają dzień sprzed 
101 laty, kiedy rozległa się wiado-
mość o odzyskaniu wolności. Tak i 
teraz, rozbrzmiały piękne słowa i 
modlitwy za Ojczyznę oraz pole-
głych w jej obronie. Po zakończe-
niu nabożeństwa, władze Kolu-
szek, wojsko, poczty sztandarowe 
oraz delegacje przybyłych organi-
zacji przemaszerowały pod Po-
mnik Orła Białego. W tym symbo-
licznym miejscu odegrany został 
Hymn Państwowy, wzniesiono 
polską flagę na maszt, po czym  
wygłoszony został Apel Poległych. 
Następnie delegacje wieńcowe 
złożyły kwiaty u stóp pomnika 
Orła Białego autorstwa Władysła-
wa Strzemińskiego. Po zakończe-
niu obchodów ich uczestnicy udali 
się do Sali Muzealnej, gdzie w hi-
storycznej atmosferze czekała go-
rąca herbata oraz kawa. Był to zna-
komity czas na rozmowy oraz 
obejrzenie ekspozycji. 

Dzień 11.11.2019 zakończyli-
śmy wyjątkowym koncertem pa-

triotycznym pt. Tobie Ojczyzno w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Ko-
luszkach.  Było to pierwsze tego 
typu widowisko, które łączyło w 

sobie występy muzyczne z arty-
stycznymi obrazami filmowymi. 
Podczas dwugodzinnego koncertu 
goście przebyli muzyczną drogę 
przez powstania narodowe, zabory, 
I wojnę światową, fronty II 
wojny światowej aż do 
współczesności. Przed pu-
blicznością wystąpiło wie-
lu wykonawców. Byli to: 
Zespół Śpiewaczy Gałko-
wianie, Zespół Złota Je-
sień, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ko-
luszkach, Uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Gałko-
wie Dużym, wychowan- 
kowie Przedszkola nr 2 w 
Koluszkach oraz uczestni-
cy zajęć muzycznych w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Koluszkach. 
Koncert poprowadzili Daria Przy-
wara oraz Mateusz Jaśkiewicz. Na 
zakończenie każdy z wykonawców 

otrzymał słodki podarunek od Bur-
mistrza Koluszek Pana Waldemara 
Chałata oraz Dyrektor MOK Elż-
biety Przywara. 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Koluszkach serdecznie dziękuję 
uczestnikom wszystkich wydarzeń 
związanych z obchodami Święta 
Odzyskania Niepodległości za 

obecność i wspólnie spędzony 
czas. Była to piękna okazja, aby 
dumnie powiedzieć, że jesteśmy 
Polakami i cieszymy się Wolno-
ścią.               Mateusz Jaśkiewicz

Koluszki stracą swoje portki
Czy Koluszki mają swoją dziel-

nicę? Oczywiście że mają, i są nią 
„Portki”. A przynajmniej taka nazwa 
funkcjonuje w ogólnokrajowym re-
jestrze miejscowości. Nie byłoby w 
tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 
„portki” to potoczna nazwa terenu w 
Koluszkach, który mieści się między 
torami kolejowymi na wysokości 
wiaduktu. Jak doszło do rejestracji 
koluszkowskich portek? To na razie 
tajemnica. Przypuszcza się jednak, 
że tego rodzaju nazwa mogła zostać 
podana przez mieszkańca naszego 
miasta podczas jakiegoś spisu ludno-
ści. No cóż, okazuje się że bez portek 
ani rusz.                                     (pw) 
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 15 listopada (piątek) – spotkanie autorskie dla dzieci z Michałem Rusinek. 
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Księgarnia Skład Główny, Koluszki,  
ul. Brzezińska 21, godz. 16.00

 � 21 listopada (czwartek) - Andrzej Pilipiuk, spotkanie autorskie. Wstęp 
wolny. Księgarnia Skład Główny, Koluszki, Brzezińska 21, godz. 18.00.

Do wygrania  
bilety do kina!

UWAGA drodzy czytelnicy. Konkurs wciąż trwa. Do rozdania mamy 
kilkadziesiąt biletów do KINA Odeon 3D (dowolny seans do wykorzysta-
nia do końca roku). Aby zdobyć bilet zrób sobie ciekawe zdjęcie ze swoim 
zwierzakiem domowym lub sfotografuj go w śmiesznej pozie. Osoby które 
nie posiadają zwierząt mogą podesłać hasło lub żartobliwy zwrot reklamu-
jący gminę, miasto Koluszki lub naszą gazetę. Życzymy dobrej zabawy. 
Swoją twórczość prosimy przesyłać na adres twk@koluszki.pl. Nagrodzi-
my najciekawsze odpowiedzi. O sposobie odbioru biletu poinformujemy 
pocztą internetową, odpowiadając na maila. Wzięcie udziału w konkursie 
oznacza zgodę na zamieszczenie przesłanego zdjęcia i tekstu w gazecie.     

Pani Krystynie Lewandowskiej 
– zastępcy burmistrza Koluszek

z powodu śmierci 

OJCA
wyrazy głębokiego współczucia składają 

przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach  
wraz z radnymi

Pani Krystynie Lewandowskiej 
– zastępcy burmistrza Koluszek

Najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci 

OJCA
składają 

burmistrz Koluszek Waldemar Chałat  
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Łączymy się w żałobie

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
z powodu śmierci  

OJCA
Pani Krystynie Lewandowskiej

składają

dyrektor i pracownicy  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Burmistrz Krystyny Lewandowskiej 

z powodu śmierci Taty 
składa społeczność 

Przedszkoli i Szkół Podstawowych 
z terenu Gminy Koluszki

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 

chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali serce  
i życzliwość oraz uczęstniczyli we mszy świętej  

i ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Stanisława Seweryńskiego
Za okazaną pamięć, wyrazy współczucia,zamówione 

intencje mszalne, złożone kwiaty
– serdeczne podziękowania składają 

żona, syn, córka z rodziną

KOŁO TEATRALNE
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zaprasza serdecznie do 

udziału w Kole Teatralnym. Prowadzony nabór dotyczy osób powyżej 15 
roku życia. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Sali Muzealnej w Kolusz-
kach 20 listopada 2019 roku o godz. 17:00. Koło Teatralne będzie prowa-
dził Mateusz Jaśkiewicz, a miesięczny koszt uczestnictwa wynosi 40 zł. 
Zajęcia będą miały charakter twórczy - każdy uczestnik będzie aktywnie 
uczestniczył w tworzeniu sztuki teatralnej. Zapraszamy serdecznie!
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Zakończono uzbrajanie no-
wych terenów pod inwestycje. Ob-
szar o powierzchni 22 ha, który cią-
gnie się od bocznicy kolejowej przy 
naftobazach do osiedla Czarneckie-
go i terenów dawnej cegielni, wy-
posażono w sieć wodociągową, ka-
nalizację sanitarną, odwodnienie i 
oświetlenie. Do końca roku będą 
trwały już tylko drobne prace wy-
kończeniowe. Docelowo nowa stre-
fa ekonomiczna ma liczyć aż 30 ha.

Biznes robi biznes
W uzbrojenie kolejnych tere-

nów pod inwestycje gmina prze-
znaczyła 15 mln zł, z czego 5 mln 
zł pochodziło z dotacji unijnej. Po-
wyższy wydatek ma nie tylko 
szybko się zwrócić, ale również 
przynieść spory dochód. Władze 

miasta liczą na to, że po sprzedaży 
powyższych terenów do kasy 
gminnej wpłynie aż 30 mln zł. Na 
potwierdzenie tego, że na pierw-
szych chętnych do zakupu działek 
nie trzeba będzie długo czekać, 
przedstawiciele Urzędu Miejskie-
go w Koluszkach przekazują infor-
mację, że do końca roku planują 
sfinalizować rozmowy z dwoma 
nowymi inwestorami. Przypomnij-
my także, że 3-hektarową działkę 
zakupiła już firma Starmeat. Po-
wstający na niej zakład produkcji 
mięsa drobiowego (rozbiór i mro-
żenie), planuje rozruch już w 
pierwszym kwartale 2020 r. Przed-
stawiciele władz miasta cieszą się 
także z tego, że przy budowie no-

wej strefy pracę znaleźli głównie 
mieszkańcy naszej gminy. 

- Całe 15 ml zł, które przezna-
czyliśmy na budowę nowej strefy, 
trafiło wyłącznie do koluszkow-
skich firm, które wygrały przetargi 
inwestycyjne. W ten sposób wyda-
ne pieniądze w pewnym sensie po-
zostały w naszej gminie – wyjaśnia 
Mateusz Karwowski, dyrektor Wy-
działu Inwestycji i Rozwoju Go-
spodarczego w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach.

Inwestycje się zwracają
Obecnie nasza gmina dysponu-

je już 43 hektarami terenów dla in-
westorów (docelowo 50 ha). Na po-
wyższym terenie nowej i starej strefy 
ekonomicznej zainwestowało już 8 
firm, z których 7 pobudowało lub 

buduje swoje zakłady. Działające już 
przedsiębiorstwa ogółem zatrudniają 
ok. 500 osób. Kolejne kilkaset 
miejsc pracy powstanie w przyszłym 
roku po ukończeniu budowy zakła-
dów przez firmę Starmeat oraz Air-
stal. Co więcej, dalszą rozbudowę 
zapowiadają prężnie działające na 
terenie koluszkowskiej strefy firmy 
Kongsberg oraz Hart. Ta ostatnia do-
kupiła od gminy kolejną działkę.       

Poza miejscami pracy, gmina 
zaczyna czerpać również dochody 
z podatków od nieruchomości. 
Pierwszym inwestorom skończyły 
się już bowiem okresy „ochronne”, 
związane ze zwolnieniami podat-
kowymi w ramach strefy ekono-
micznej.                                     (pw)

Zainwestowaliśmy 15 mln zł, ze sprzedaży  
możemy pozyskać nawet 30 mln zł

Nowa strefa  
ekonomiczna już gotowa

Stara strefa ekonomiczna 
(21 ha przy ul. Nasiennej)

• Frima Kongsberg Automotive - norweski holding motoryzacyjny, 
produkujący części do samochodów i maszyn roboczych  
(planowana rozbudowa)

• Logiq Rożko - centrum dystrybucyjne wyrobów wyposażenia łazienek
• Firma HART - sprzedaż hurtowa części do samochodów i motocykli 

(planowana rozbudowa)
• Petro Energia - hurtowa sprzedaż paliw
• Airstal – regeneracja i produkcja podzespołów samochodowych  

(w budowie)
• SuperDrob – zakład przetwórstwa mięsa z drobiu (działalność  

jeszcze nie rozpoczęła się) 

Nowa strefa ekonomiczna
(22 ha przy ul. Zielonej)

 • Art in Energy – budowa i rewitalizacja sieci trakcyjnych
 • Starmeat – zakład produkcji mięsa drobiowego (w budowie) 

Wybudują plac zabaw  
za nowym przedszkolem

Za przedszkolem przy ul. Budowlanych w Koluszkach powstanie 
nowy plac zabaw. Inwestycja zostanie wykonana do końca kwietnia 2020 r. 
Powyższe zadanie gmina chce zrealizować przy współpracy z powiatem, 
tak by z placu zabaw mogły korzystać również dzieci ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, który sąsiaduje z 
przedszkolem. Władze powiatu wstępnie wyraziły zainteresowanie. Jeże-
li dojdzie do porozumienia, na placu zabaw pojawiłyby się dodatkowo za-
bawki o charakterze sensorycznym, a zatem na przykład takie, które wy-
dają osobliwe odgłosy, mają dziwne kształty, czy są wykonane z 
niespotykanych materiałów. 

Gmina z powiatem rozmawia także o przebudowie boiska sportowe-
go na tyłach budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Budowlanych. Dzięki 
współpracy obiekt mógłby być udostępniony także mieszkańcom osiedla. 

(pw)  
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Mieszkanie Plus to nowy rzą-
dowy projekt w ramach, którego 
mają powstać mieszkania na wy-
najem z możliwością wykupu na 
własność. W celu przybliżenia te-
matu  poniżej odpowiadamy na 
najważniejsze z pytań jakie mogą 
się pojawić u zainteresowanych: 

Czym jest Mieszkanie PLUS?
Mieszkanie PLUS to pakiet 

rozwiązań, którego celem jest po-
prawa dostępności mieszkań po-
przez  zaspokojenie potrzeb miesz-
kaniowych obywateli. Program 
polega na budowie mieszkań na 
wynajem o umiarkowanym czyn-
szu, w tym mieszkań z opcją doj-
ścia do własności. Inwestycja w ra-
mach programu Mieszkanie Plus w 
Koluszkach będzie realizowana na 
działce  w rejonie osiedla Andresa. 
Zgodnie z wstępnymi  założeniami 
wybudowane zostaną trzy – cztery 
bloki, w których powstanie około 
120- 180  mieszkań o powierzchni 
od 36 do 70 mkw. 

Model w jakim zrealizowane 
zostanie przedsięwzięcie?

Realizacja zadania możliwa 
będzie poprzez stworzenie przez 
Gminę Koluszki oraz Państwowy 
Fundusz Rozwoju spółki celowej 

Mieszkanie Plus  
w Koluszkach 

odpowiedzialnej za realizację in-
westycji – tj. przygotowanie doku-
mentacji projektowej, budowę 
obiektów, a także późniejsze utrzy-
manie obiektów. Gmina, jako 
udziałowiec, zapewni grunt pod 
przedsięwzięcie natomiast partner 
sfinansuje realizację inwestycji. 

Kto może skorzystać  
z programu?

Z programu mogą skorzystać 
wszyscy, którzy posiadają zdol-
ność czynszową, czyli dochody 
umożliwiające terminową zapłatę 
czynszu. Inicjatywa powstała jed-
nak głównie z myślą o osobach z 
umiarkowanymi i niskimi dochoda-
mi. Dla tych projekt wydaje się być 
bardziej atrakcyjny z uwagi na do-
płaty do czynszu, jakie nie są prze-
widziane dla wszystkich. Mieszka-
nie plus jest też doskonałym 
rozwiązaniem dla tych, którzy nie 
mają zdolności kredytowej, by za-
ciągnąć zobowiązania finansowe na 
zakup mieszkania. W przypadku 
tego projektu mieszkanie mogą na-
bywać latami korzystając z niego w 
opcji wynajmu z przyszłym doj-
ściem do własności (uiszczając do-
datkowo oprócz czynszu także co-
miesięczną ratę zakupu mieszkania). 
Nieruchomość powstaje z przezna-

czeniem na cele mieszkaniowe. 
Niewykluczone jednak, że niewiel-
ką część powierzchni oddamy do 
użytku przedsiębiorców. Rękę po 
mieszkanie wyciągnąć może każdy 
– nie tylko mieszkaniec naszej 
Gminy. Dbając o rozwój miasta, 
jesteśmy otwarci na migracje.   

Na jakich zasadach można 
korzystać z programu?

Na etapie ubiegania się o 
możliwość skorzystania z progra-
mu wnioskodawca będzie musiał 
udokumentować swoją zdolność 
czynszową a jeśli będzie zaintere-
sowany bonifikatą zobligowany 
będzie przedłożyć dokumenty po-
twierdzające sytuację finansową. 

Ile to będzie kosztowało?
Koszty będą zależne od formy 

wynajmu mieszkania. 
Opcja samego wynajmu – na 

dzień dzisiejszy szacuje się, że 
koszty te będą na poziomie około 
16 zł za m2;

Opcja wynajmu z dojściem do 
własności – oprócz kosztu wynaj-
mu, o którym mowa powyżej,  na-
jemca będzie zobowiązany dopła-
cać około 16,00 zł za m2 
miesięcznie, co będzie dawało 
łączną opłatę miesięczną w wyso-
kości około 32,00 zł za m2. Należy 
jednak pamiętać, że wykup miesz-
kania będzie możliwy dopiero po 
30 latach. Przewiduje się możli-
wość rezygnacji z dojścia do wła-
sności bez utraty zgromadzonego 
wkładu. 

Czy przysługują jakieś formy 
dopłat do mieszkań?

Bonifikaty będą możliwe dla 
wszystkich najemców, którzy spełnią 
kryteria m.in. kryterium dochodowe 
oraz najemcom, którzy nie posiadają 
praw własności do innych nierucho-
mości. Dopłaty mogą być przyzna-
wane przez okres maksymalnie do  15 
lat, jednak nie dłużej niż przez okres 
20 lat od chwili zakończenia budowy 
budynku mieszkalnego. 

Kiedy będzie się można wprowa-
dzić?

Planowany czas trwania inwe-
stycji - tj. od powstania spółki ce-
lowej do wręczenia kluczy najem-
com, przewiduje się na okres od 2 
do 4 lat. 

Jak to będzie wyglądać?
Na dzień dzisiejszy trwają pra-

ce koncepcyjne, które zakładają wy-
budowanie 3 lub 4 nowoczesnych 
boków wraz z adaptacją działki 
przeznaczonej na inwestycję. 

Korzyści dla mieszkańców:
- dostęp do nowoczesnego miesz-

kania w umiarkowanej cenie,
- położenie w nowo zagospodaro-

wanej przestrzeni w pobliżu 
centrum miasta,

- za utrzymanie budynku odpo-
wiada jego zarządca, 

- możliwość wykupu mieszkania 
na własność (nie trzeba posiadać 
zdolności kredytowej i przecho-
dzić skomplikowanych procedur),

- możliwość wieloletnich dopłat 
do czynszu.

„Złota Jesień” rozstaje się z KSM
Zespół Seniora „Złota Jesień” będzie musiał opuścić mury Kolusz-

kowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zespół, który został powołany do 
działalności 35 lat temu przez ówczesny Zarząd KSM, do tej pory wynaj-

mował pomieszczenia piwniczne za darmo. W pomieszczeniach odbywa-
ły się spotkania, przetrzymywane były stroje, nagrody oraz dokumentacja 
bogatej historii. Decyzją obecnych władz spółdzielni, korzystanie z po-

mieszczeń zostało objęte stosowną opłatą. Miesięczny czynsz za wyna-
jem dwóch lokali o łącznej powierzchni 77 m kw. (wraz z opłatami za 
wodę, energię i ogrzewanie) został określony na poziomie 900 zł brutto. 
Niestety zespołu na to nie stać. 

Obecnie trwają poszukiwania innego lokalu. Zespół liczy na pomoc 
przyjaznych ludzi i instytucji, w tym władz gminy, które już monitorują 
sytuację.

(pw)         

Teleopieka w Koluszkach
Wzorem Łodzi i Pabianic, nasza gmina chce uruchomić program 

zdalnej opieki długoterminowej nad osobami starszymi i chorymi. W jego 
ramach pewna grupa seniorów i osób niesamodzielnych ma otrzymać 
specjalne opaski na ręce, które zdalnie zbadają tętno lub w razie zagroże-
nia życia zaalarmują opiekunów. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które 
musiałyby trafić np. do placówki typu DPS, nadal będą mogły przebywać 
tam, gdzie czują się najlepiej, czyli we własnym domu. Stosowny wnio-
sek o dofinansowanie programu zostanie złożony w styczniu. 

(pw)
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ANKIETA  
dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym  

w ramach programu rządowego „MIESZKANIE PLUS”

Szanowni Państwo
Informujemy, że mimo nieodstanego zainteresowania mieszkańców 

projektem Mieszkanie PLUS” nie wycofała się z programu i podejmuje 
kolejne kroki w celu jego realizacji. Zainteresowanych zachęcamy do za-
poznania się ze szczegółami i wypełnienia poniższej ankiety. 

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej w termi-
nie do 29 listopada 2019 roku. poprzez:

 • złożenie ankiety w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
 • przesłanie drogą mailową na adres: mieszkanieplus@koluszki.pl,

Osoby, które złożyły już ankietę proszone są o nieskładanie jej po-
nownie.  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej  
https://mieszkanieplus.gov.pl/

imię nazwisko: ............................................................................................

adres: ..........................................................................................................

nr kontaktowy: ............................................................................................

1. Jaka  wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje?  
□ do 30 m² (1 pokój)  
□ do 45 m² (2 pokoje)  
□ do 56 m² (3 pokoje)  
□ powyżej 56 m²
 
2. Jaką opcją będzie Pani/Pan zainteresowana(y) w Programie 
MIESZKANIE PLUS?
□ wynajem  
□ wynajem z dojściem do własności (z możliwością przyszłego wykupu)
 
3. Jaką opcją wyposażenia mieszkania będzie Pani/Pan zaintereso-
wana(y) w Programie MIESZKANIE PLUS?  
□ stan deweloperski  
□ stan wykończony do zamieszkania  
 
4. W jakim przedziale mieszczą się miesięczne dochody netto przy-
padające na jednego członka Pani/Pana gospodarstwa domowego?    
□ do 500 zł     
□ od 501 zł do 1000 zł  
□ od 1001 zł do 2000 zł  
□ powyżej 2000 zł  
 
5. Jakie są Pani/Pana źródła dochodu?  
□ umowa o pracę na czas nieokreślony    
□ umowa o pracę na czas określony    
□ własna działalność gospodarcza    
□ renta/emerytura   
□ nie mam stałego źródła dochodów   
□ inne …………………………….  
 
6. Jaka jest liczba osób należących do Pani/Pana gospodarstwa 
domowego?  
□ do 2 osób   
□ powyżej 2 do 4 osób  
□ więcej niż 4 osoby  

7. Ilość osób mających poniżej 16 roku życia pozostających w Pani/
Pana gospodarstwie domowym ?
□ brak                 □ 1                 □ 2                □ 3                 □ więcej niż 3
 

8. Obecne miejsce zamieszkania?  
□  Koluszki  
□ poza Koluszkami, ale na terenie Gminy Koluszki;  ...............................
...................................................................................................... (gdzie?) 
□ poza Gminą Koluszki 
 
9. Czy obecnie stara się Pani/Pan o mieszkanie?
□ tak, z gminnego zasobu komunalnego  
□ tak, na „wolnym rynku”  
□ nie   
 
10. Jakie koszty miesięcznie ponosi Pani/Pan z tytułu czynszu lub 
wynajmu mieszkania?  
□ nie więcej niż 500 zł  
□ od 501 zł do 1000 zł  
□ powyżej 1000 zł  
□ nie ponoszę żadnych kosztów

                          .......................................................  
                                 (podpis)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Dostarczone nam informacje z 
pewnością pomogą nam w identyfikacji potrzeb i rozpoznaniu zaintereso-
wania programem „Mieszkanie plus”. 

 

 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Koluszek repre-

zentujący Gminę Koluszki z siedzibą w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, kod 
pocztowy: 95-040 Koluszki. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą te-
lefoniczną na numer tel. 44 725 67 00, oraz za pośrednictwem poczty e-mail na 
adres: um@koluszki.pl.

2. Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, którym jest Karolina Sybilska. 
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem 
poczty e-mail na adres: iod@odosc.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji projektu MIESZ-
KANIE PLUS, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwa-
rzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 
w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz 
podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie orga-
nów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów po-
wszechnie obowiązującego prawa, – innym podmiotom, które na podstawie sto-
sownych umów podpisanych z Gminą Koluszki przetwarzają dane osobowe dla 
których Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Koluszki.

5. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia 
realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakre-
sie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są 
przetwarzane przez ADO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: pra-
wo dostępu do danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych; 
prawo do usunięcia danych osobowych;  prawodo ograniczania przetwarzania 
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do niepodlegania 
decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej 
przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w do-
wolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do 
spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak nie-
zbędne do realizacji projektu, o którym mowa w pkt. 3.  

        

       ..................................................................  
                      (miejscowość, data, podpis)
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Projekt „Have a brave trip” 
jest finansowany ze środków euro-
pejskich w ramach programu 
ERASMUS +,  a koordynuje go p. 
Marta Frączkowska przy znaczą-
cym wsparciu p. Anny Spały, p. 
Piotra Zendła. Jego założenia opie-
rają się na zwiększeniu świadomo-
ści i kompetencji młodzieży w ob-
rębie trzech tematów. Młodzież 

uczy się współpracy w grupie, po-
znaje zasady bezpiecznego zacho-
wania w domu, szkole i podróży. 
Celem projektu jest także zapobie-
ganie wykluczeniu i przemocy ró-
wieśniczej, tej rzeczywistej, jak i 
komputerowej.

Tym razem Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Koluszkach gościła 20 
osobową grupę młodzieży oraz 5 

nauczycieli z niemieckiej Bremy i 
włoskiej Ancony. Tygodniowy po-
byt został tak zaplanowany, aby 
młodzież miała szansę zintegro-
wać się, zrealizować założenia 
projektu sprawdzając się w nieco-
dziennych zadaniach prowadzo-
nych przez harcerzy w Załęczu 
Wielkim, ale także poznać walory 

naturalne oraz historię i bogactwo 
naszego regionu. Służyły temu wy-
cieczka do Łodzi, odwiedzenie lot-
niska w Lublinku, a także pobyt w 
szkole i uczestniczenie w przygo-
towanych warsztatach projekto-
wych. 

W czasie trzydniowego poby-
tu w stanicy harcerskiej  „Nadwar-
ciański Gród” uczniowie bardzo 

szybko przełamali lody i w mię-
dzynarodowych grupach dzielnie 
uczyli się współpracy. W małych 
grupach ćwiczyli orientację w tere-
nie, obserwowali gwiazdy, pływali 
kajakami po Warcie. Był też czas 
na wspólną zabawę i śpiewy przy 
ognisku. Ogromną zaletą tej części 
spotkania było wykorzystanie 
przez młodzież sprzyjających wa-

runków do wzajemnej współpracy 
i wyjątkowo sprawnej komunikacji 
(głównie w języku angielskim) za-
równo w pracy nad zadaniami, 
ćwiczeniach praktycznych jak i w 
czasie wolnym. Jak podsumowali 
nauczyciele z wszystkich trzech 
szkół przyjemnością było obser-
wowanie jak młodzież przejmuje 

inicjatywę, wspólnie realizuje po-
wierzone im zadania a nauczyciele 
mogą być w odwodzie. W Załęczu 
nie było zasięgu telefonii mobilnej 
ani Wi-Fi. Co ciekawe nikomu 
tego nie brakowało, a jedyny mo-
ment, w którym młodzież odczuła 
swego rodzaju mobilny paraliż, to 
kiedy nie udawało się ściągnąć 
muzyki, czy słów do piosenki, któ-

rą chcieli nauczyć kolegów z Nie-
miec czy Włoch.

Dalsze trzy dni to pobyt gości 
w rodzinach uczniów w Kolusz-
kach, zajęcia w szkole, wycieczka 
do Łodzi (ze spontanicznym od-
tańczeniem Belgijki na rynku Ma-
nufaktury). Było to bardzo cenne i 
ważne doświadczenie zarówno dla 
gości jak i dla 17 rodzin, które 
przyjmowały pod swój dach nasto-
latka z innego kraju, przedstawi-
ciela innej kultury, religii, również 
o innym kolorze skóry. Wszyscy 

poznawali się nawzajem, dowiady-
wali ciekawych rzeczy o swoich 
gościach i gospodarzach. Rodziły 
się przyjaźnie i opadały bariery 
uprzedzeń. Były też momenty 
dumy, kiedy nastolatkowie spraw-
dzili się w nowych rolach. Naj-
pierw Polacy uczyli gości recytacji 
„Lokomotywy”, a następnie Włosi 
i Niemcy nauczyli naszych 

uczniów krótkich wierszy w swo-
ich językach. Pokazy aktorskie, a 
czasami po prostu próba sił (kiedy 
to zagraniczni uczniowie mierzyli 
się z trudnymi onomatopejami Tu-
wima) odbyły się na zakończenie 
projektu. Sukces projektu potwier-
dzili jego uczestnicy, kiedy pod-
czas podsumowania spotkania 
pięknie opowiadali na forum szko-
ły, nauczycieli i rodziców o swoich 
doświadczeniach, przyjaźniach i że 
nie chcą wyjeżdżać z Koluszek. 

„Have a Brave Trip”

Trwa europejska przygoda  
koluszkowskiej „Jedynki”

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!

SUNIA ZNALEZIONA
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



9Tydzień w Koluszkach nr 4315.11.2019 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Miło nam poinformować, iż 
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tu-
wima w Różycy otrzymała niezwy-
kle prestiżowe wyróżnienie, jakim 
jest European Quality Label (Euro-
pejska Odznaka Jakości) za działa-
nia w międzynarodowym  projekcie 
„Polish – Italian journey through the 
legends, tales and myths” („Polsko-
-włoska podróż przez legendy, ba-
śnie i mity”). Jest to już drugi po-
ziom odznaczenia (po ogólnopolskiej 
nagrodzie), które świadczy o tym, że 

praca uczniów i nauczycieli została 
oceniona jako reprezentująca naj-
wyższy europejski poziom. Szkoła 
otrzymała więc kolejny certyfikat, a 
sam projekt zostanie pokazany w 
specjalnym miejscu na Europejskim 
Portalu: www.etwinning.net.  

Nie byłoby tej nagrody bez do-
brze przemyślanego planu projektu, 
systematycznej pracy, godzin spę-
dzonych przy montowaniu filmi-
ków, nagrań, przygotowywania ko-
laży, audiobook’a, e-book’a, a także 
międzynarodowego spotkania szla-
kiem legend warszawskich w stoli-
cy Polski. Słowem: nie byłoby tego 
wyróżnienia bez zaangażowania 
uczniów ze Szkolnego Klubu Euro-
pejskiego EUROMŁODZIAKI i 
nauczycielek koordynujących pro-
jekt: p. Anniki Niburskiej i p. Jolan-

ty Piaseckiej. Dlatego jest ona taka 
cenna i przede wszystkim zasłużo-
na. Teraz nie pozostaje już nic inne-
go, jak zakasać rękawy i z energią 
zabrać się za realizację kolejnego 
projektu..., którego pierwsze kroki 
już za klubowiczami z Różycy, ale  
o tym dowiedzą się Państwo nieba-
wem.J

Europejską Odznakę Jakości 
otrzymują projekty spełniające wy-
sokie kryteria programu eTwinning 
i nagrodzone wcześniej przynaj-

mniej dwiema odznakami krajowy-
mi. Projekt, który zgłosił i koordy-
nował Szkolny Klub Europejski 
EUROMŁODZIAKI wraz ze 
szkołą z Włoch i Rudy Śląskiej 
otrzymał w sumie 4 odznaki krajo-
we i 2 europejskie – we Włoszech i 
Polsce. W gronie tak wyróżnio-
nych eTwinnerów znalazło się je-
dynie 239 placówek edukacyjnych, 
w tym Szkoła Podstawowa im. Ju-
liana Tuwima z Różycy. Tu można 
ją odnaleźć  wśród innych nagro-
dzonych  https://etwinning.pl/239-
-europejskich-odznak-jakosci/, zaś 
pod tym adresem https://twinspace.
etwinning.net/72029/pages/
page/629686 znajduje się przebieg 
wszystkich działań podejmowa-
nych przez partnerów polsko-wło-
skiego projektu.

Szkoła z Różycy wyróżniona  
w Europie!!!

Spotkanie z pisarzem  
Marcinem Koziołem

W październiku 
uczniowie klas IV-VI 
Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Koluszkach  
mieli okazję uczestni-
czyć w nietypowej lek-
cji języka polskiego 
poprowadzonej przez 
Marcina Kozioła- au-
tora lektury uzupełnia-
jącej „Skrzynia Wład-
cy Piorunów”.

Podczas spotkania 
w auli szkoły pisarz w niezwykle interesujący, a przy tym również zabaw-
ny sposób przybliżył uczniom problematykę swojej powieści. Uświado-
mił słuchaczom, jak ważną rolę w życiu osób niepełnosprawnych odgry-
wają zwierzęta i na przykładzie głównej bohaterki pokazał, że 
niepełnosprawność nie musi oznaczać konieczności rezygnacji z ma-
rzeń oraz to,  że wiara we własne siły, przyjaźń, zaufanie i umiejętność 

współdziałania pozwalają osiągnąć prawdziwy sukces. To spotkanie 
było również okazją do omówienia pewnych zagadnień z dziedziny fi-
zyki poprzez przybliżenia postaci Nikoli Tesli i jego kuli plazmowej. 
Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w doświadczeniach z jej wyko-
rzystaniem. Autor przygotował dla wszystkich uczestników spotkania 
pamiątkowe karty z autografem. Zainteresowani mogli również nabyć 
książki pisarza i otrzymać autograf z imienną dedykacją oraz  zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie. 

„Rada Osiedla „Głowackiego” zaprasza Mieszkańców  
na zebranie w dniu 20.11.2019 r. o godzinie 18.00  

do Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Na zebraniu 
będą obecni przedstawiciele: Urzędu Miejskiego,  

KP Policji, Spółdzielni Mieszkaniowej.  
Prosimy o liczne przybycie.

Przewodnicząca RO „Głowackiego”
Anna Ołubek
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Kiedy słowa „miłość” i „sztu-
ka” stają się synonimami? Wtedy, 
gdy o literaturze miłosnej rozma-
wiają filozofka z historyczką sztuki. 

Ci, którzy w czwartek 7 listo-
pada odwiedzili Księgarnię „Skład 
Główny”, mogli przekonać się, że 

było to nietuzinkowe spotkanie. W 
godzinach popołudniowych, tak jak 
wcześniej zapowiadaliśmy, odbył 
się wieczór autorski Marty Motyl, 
koluszkowianki, połączony z wer-

nisażem wystawy jej kolaży, pre-
zentowanych w witrynach sklepów 
przy ulicy Brzezińskiej. Rozmowę 
z pisarką z Koluszek poprowadziła 
Paulina Frankiewicz, filozofka. 

Wydarzeniem towarzyszącym 
spotkaniu był koncert skrzypaczki 

Pauliny Lubeckiej -Stawowskiej. 
Muzyka może być dla wielu jedy-
nie jakimś dodatkiem, ale w tym 
wypadku była ważną częścią tego 
wieczoru, ubarwiła go. Paulina Lu-

becka-Stawowska ukończyła 
Szkołę Muzyczną  I i II stopnia w 
klasie skrzypiec i altówki oraz 
Akademię Muzyczną w Łodzi na 
wydziale instrumentalnym. Jest  
multiinstrumentalistką, gra na 
skrzypcach klasycznych, elek-
trycznych, altówce, gitarze, for-
tepianie, organach oraz śpiewa. 
Jako wszechstronna artystka wy-
konuje utwory z repertuaru kla-
sycznego, filmowego, rozrywko-
wego, improwizacje muzyki 
klubowej. Tym razem dobrała re-
pertuar pasujący do „Kolekcjo-
nerki”, najnowszej powieści 
Marty Motyl.

Uczestnicy wieczoru autor-
skiego wyszli na ulicę i oglądali 

Kiedy sztuka wychodzi 
na ulicę?

kolaże Marty Motyl. Tej niecodzien-
nej wycieczce towarzyszyła muzyka 
elektronicznych skrzypiec. Idea, by 
wyzwolić literaturę, sztukę i muzykę 
z wnętrz i pokazać ją światu, realizu-
je się, jak widać, w Koluszkach cał-
kiem dobrze.  

Ciekawe, czy podobne imprezy 
plenerowe odbywają się w innych 
miastach? Wyłączając trupy teatral-
ne i komediantów z XVII wieku 
oczywiście… 

Można z pewną  przekorą po-
wiedzieć, odwracając niegdysiejsze 
pragnienie Mickiewicza, że w tych 
dniach sztuka wyszła „spod strzech”  
na ulice naszego miasta. 

Zk
Za tydzień wywiad z pisarką.

24 listopada w godz. 9.00 - 12.30 (niedziela)  
w komendzie powiatowej  

Państwowej Straży Pożarnej  
w Koluszkach przy ul. Słowackiego 28,  

odbędzie się akcja  
honorowego oddawania krwi.

Podsumowanie długiego 
weekendu na drogach

Na drogach powiatu łódzkiego wschodniego podczas długiego listo-
padowego weekendu doszło do 3 wypadków drogowych i 10 kolizji.  
3 osoby odniosły obra-
żenia, policjanci ukara-
li 51 mandatami za 
przewinienia w ruchu 
drogowym. Mundurowi 
kontrolowali trzeźwość 
kierowców oraz pręd-
kość z jaką się poruszali 
i pracowali na miejscu 
zdarzeń drogowych.

Od 8 do 11 listopa-
da 2019 r. do północy 
trwał długi listopadowy weekend. Policjanci intensywnie pracowali i pro-
wadzili wzmożone działania na drogach oraz dbali o bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu. Mundurowi poza stanem trzeźwości 
sprawdzali również prędkość, kontrolowali czy kierowcy i pasażerowie 
używają pasów bezpieczeństwa oraz w jaki sposób przewożone są dzieci. 
Obserwowali również pieszych i rowerzystów, zwłaszcza ich zachowane w 
okolicach przejść dla pieszych, pracowali przy zdarzeniach drogowych.  
W powiecie łódzkim wschodnim doszło do 3 wypadków drogowych,  
w których obrażenia odniosły 3 osoby oraz 10 kolizji. Mundurowi zatrzy-
mali 6 dowodów rejestracyjnych a kierowcy zostali ukarani 51 mandatami.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Szkoła Podstawowa w Różycy. Klasa I a. Wychowawca: Zdzisława Kupisz. Rząd I od lewej: Julia Olejniczak, Julianna Szkopińska, Julita 
Śliwkiewicz, Nika Kenig, Zofia Solarek, Julia Kołodziejczyk, Konstanty Granosik, Wiktor Milczarek, Filip Niburski. Rząd II od lewej: Jakub 
Siedlik, Michalina Marczyk, Wiktoria Majek, Szymon Łapka, Jakub Łudzikowski, Aleksandra Macedońska, Ignacy Lasocki, Adam Kilian. 
Nieobecni: Miłosz Marcinkowski, Martyna Szmidel, Witold Pecyna, Hubert Stasiak.

Ślubowanie klas pierwszych  
w Szkole Podstawowej w Różycy

25 października odbyła się w Szkole Podstawowej w Różycy nie-
zwykle podniosła uroczystość -  ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
Wpisała się ona  na stałe w kalendarz imprez szkolnych i stanowi bardzo 
ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodzi-
ców, dziadków  oraz wychowawców.

Wszystkich zebranych gości powitała pani wicedyrektor - a zarazem 
wychowawczyni klasy 1a – Zdzisława Kupisz, zaś splendoru uroczysto-
ści dodała niezwykle efektownie i nietuzinkowo udekorowana sala gim-

nastyczna, która tego dnia przeniosła widownię w świat wiedzy, nauki i li-
teratury. 

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej 
musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie 
ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności 
– śpiewu i recytacji. Przez to niełatwe zadanie prowadziły pierwszaków dwie 
bajkowe wróżki – dobra i zła. Ta druga chciała za wszelką cenę zmusić boha-
terów uroczystości do pozostania maluchami, rzucając na nich zaklęcie. Jed-
nak dzięki swym niezwykłym talentom, uczniowie dostąpili zaszczytu wej-
ścia do czterech krain: muzyki, pracy, miłości i mądrości, czym złamali zły 
czar. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem - mali artyści 
po każdej piosence i wierszu otrzymywali gromkie brawa. A było co oklaski-
wać, gdyż pierwszaki okazały się być znakomicie przygotowane. Oprócz 
utworów o zabarwieniu patriotycznym, takich jak: „Jesteśmy Polką i Pola-
kiem” oraz „Kto ty jesteś?” bez zająknięcia i z aktorskim mistrzostwem wy-
konały cały montaż poetycko -muzyczny, autorstwa wychowawczyń obu 
sympatycznych klas – p. Zdzisławy Kupisz i p. Justyny Brzezińskiej.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasi-
stów na Sztandar Szkoły, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania 
dokonała pani wicedyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwsza-
ki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. 
Juliana Tuwima w Różycy. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia 
oraz legitymacje szkolne wręczone dzieciom przez wychowawczynie.

Najmłodsi otrzymali upominki i słodycze od przybyłych gości, zaś 
po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni 
do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce, 
samych szczęśliwych chwil przeżytych w murach naszej szkoły i mnó-
stwa powodów do radości!
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Gminne obchody  
Święta Niepodległości 
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VI gminny przegląd teatrów  
profilaktycznych w Różycy

Szkoła Podstawowa w Różycy już po raz szósty, przy wsparcie Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach, była gospodarzem i organizatorem Gmin-
nego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych. Każdego roku spektakle poru-
szają tematy dotykające problematyki bliskiej uczniom, a młodzi aktorzy 
starają się przekonać swoich rówieśników do życia bez różnego rodzaju 
używek, wśród miłości bliskich, w harmonii z samymi sobą oraz przyjaź-
ni z innymi.

W wydarzeniu wzięło udział 
sześć grup teatralnych z terenu Gmi-
ny Koluszki, a wymowny tytuł tego-
rocznego przeglądu - „Dziwny jest 
ten świat – stop mowie nienawiści” 
ściśle związany był z szerzącym się 
obecnie „hejtem”, agresją i wrogo-
ścią wśród młodych ludzi, zarówno 
w Internecie, jak i w realnym życiu. 

Wszystkich zgromadzonych 
powitały gospodynie spotkania:  
pani dyrektor – Aneta Mrówka oraz 
pedagog szkolny – pani Jolanta Pia-
secka,  która słowem wstępu przed-
stawiła zebranym, jak istotne jest 
przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym, a wśród nich wszechobec-
nej mowie nienawiści z jednocze-
snym wykorzystaniem elementów 
małych form teatralnych. Taki spo-
sób wyrażania swych myśli przed-
stawia troskę o rozwój młodego po-

kolenia i jest poszukiwaniem nowych dróg  komunikacji z uczniami oraz 
alternatywnym uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki.

Występy uczniów oceniane były przez zacne Jury, wśród członków 
którego nie zabrakło: pani wiceburmistrz Koluszek – Krystyny Lewandow-
skiej oraz takich znamienitości jak aktor - Marek Siudym, czy też wielu in-
nych znanych osób, wspierających działania profilaktyczne na terenie gmi-
ny. W sposób bezpieczny, poprzez tworzenie spektakli, młodzi ludzie mogli 
wyrazić swoje postawy, uczucia, myśli i sposób spostrzegania świata bez 
mowy nienawiści, zaś zaprezentowane inscenizacje stały się skarbnicą wie-
dzy o samej młodzieży oraz swoistą próbą dialogu z młodymi ludźmi, bę-
dącą zarazem doskonałą  formą pracy profilaktycznej.

W tym roku Jury przyznało następujące nagrody :
 I   miejsce – sztuka pt. „Drogowskaz” w wykonaniu Szkoły Podsta-

wowej w Różycy, 
 II miejsce – inscenizacja zatytułowana „Kształt słowa” wystawiona 

przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach,
 III  miejsce – przedstawienie pt. „Stop”, które  na ,,teatralnych de-

skach” zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Długiem.
Pozostałe inscenizacje były równie wartościowe, zarówno pod 

względem artystycznym, jak i merytorycznym w odniesieniu do treści 
profilaktycznych, co przełożyło się na przyznanie wyróżnień następują-
cym placówkom:

Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach, Szkole Podstawowej w Bę-
dzelinie oraz Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym.

Po burzliwych naradach przyznano również nagrodę specjalną – dla 
najlepszego aktora - która powędrowała na ręce Damiana Kołtuna, ucznia 
Szkoły Podstawowej w Długiem. Gościnie, jak co roku uświetniając prze-
gląd,  wystąpiła również grupa teatralna „Tacy sami” reprezentująca Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach, przedstawiając 
sztukę zatytułowaną „O drzewie, które umiało dawać”. 

Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym uczestnikom przeglądu, 
serdecznie gratulujemy pomysłowości, doskonałych wrażeń artystycz-
nych  oraz  trafności przekazu.

Marek Siudym, aktor i Damian 
Kołtun ze Szkoły Podstawowej  

w Długiem ze statuetką dla najlepszego 
aktora tegorocznego Przeglądu

Szkoła Podstawowa w Różycy – I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach – II miejsce.

Szkoła Podstawowa w Długiem – III miejsce. 
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź

Kolejka 14.  9-10 listopada

KKS Koluszki - Stal Głowno  3:4
Bramki: 1:0 Perek Jakub 36’, 1:1 43’, 2:1 Chłądzyński Daniel, 2:2 64’, 

2:3 74’, 2:4 85’, 3:4 Perek Jakub 92’ 

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

Najbliższe spotkania
Zawisza Rzgów - KKS Koluszki  16 listopada, 13:00

Tabela
1. Stal Głowno     14  37   61-10
2. Widzew II Łódź    14  34   59-9 
3. Start Brzeziny    14  29   33-27 
4. Zawisza Rzgów    14  29   37-21
5. GKS Ksawerów    14  29   33-19 
6. UKS SMS Łódź    14  24   30-27
7. Włókniarz Pabianice  14  23   23-26
8.  Orzeł Parzęczew   14  20   29-30
9. Termy Uniejów    14  18   22-27 
10. KS II Kutno     14  16   25-35
11. LKS Rosanów    14  16   31-40
12. KKS Koluszki    14  14   32-28
13. GLKS Dłutów    14  14   25-44  
14. LKS Sarnów    14  10   17-32    
15. Sokół II Aleksandrów 14    3   11-50
16. PTC Pabianice    14    1   7-50  

Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II

Kolejka 12.  9-10 listopada

LKS Różyca - LZS Justynów 6:1
BRAMKI: 1:0 Radosław Sudak 31’, 1:1 39’, 2:1 Rafał Chorąży 48’,  

3:1 Hubert Mikołajczyk 54’, 4:1 Hubert Mikołajczyk 69’,  
5:1 Przemysław Kulik 74’, 6:1 Hubert Mikołajczyk 77’

Od początku spotkania goście chcieli się zrewanżować za ubiegło-
roczną porażkę, kiedy wygraliśmy aż 7-0. Grali agresywnie i starali się za 
wszelką cenę utrudniać konstruowanie składnych akcji. Udawało im się 
to do 30 minuty spotkania, kiedy po rzucie wolnym piłkę sparował bram-
karz gości, a idealnym uderzeniem z woleja, na prowadzenie wyprowa-
dził nas Sudak. Radość nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ jeszcze 
przed przerwą przewinienia jednego z zawodników dopatrzył się główny 
arbiter i ku zaskoczeniu zawodników jak i kibiców, wskazał na 11 metr. 
Do przerwy schodziliśmy z bramkowym remisem, ale wiedzieliśmy rów-
nież, że przeciwnicy nie będą wstanie utrzymać w pełnym wymiarze cza-
sowym takiego tempa jak w pierwszej połowie. Po przerwie jednak, za-
częliśmy grać jeszcze szybciej i przełożyło się to na wiele sytuacji 
bramkowych. Po rzucie rożnym dośrodkowaną piłkę przez Krogulca, 
strzałem głową na bramkę zamienił Chorąży. Kilka minut później mecz 
zamknął Mikołajczyk wykorzystując pewnie prostopadłe podanie. Z każ-

dą minutą przewaga rosła, a zawodnicy wcale nie chcieli się zatrzymy-
wać. Kolejne dwa trafienia dołożył jeszcze Mikołajczyk oraz tuż przed 
zejściem z boiska, na listę strzelców wpisał się również Kulik. Ponownie 
w spotkaniu obu drużyn padło aż siedem bramek, ale z innym układem. 
Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:1 i jesteśmy już bardzo blisko, aby 
zasiąść na zimę w fotelu lidera tabeli.

(LKS Różyca)

Sport Perfect Łódź - LKS Gałkówek  4:0

Najbliższe spotkania
LKS Gałkówek - LKS Różyca  17 listopada, 13:30

Tabela
1. LKS Różyca    10  28  50-8    
2. Włókniarz Zgierz   11  27  39-15   
3. Kolejarz Łódź    11  24  40-19    
4. Boruta II Zgierz   11  24  24-19    
5. LZS Justynów    11  19  22-21   
6. Struga Dobieszków  12  19  45-33    
7. Błękitni Dmosin   10  14  18-17    
8. Polonia Andrzejów   11  12  21-35     
9. LKS Kalonka    11  12  25-38 
10. Czarni Smardzew  10    8  19-24 
11. Sport Perfect Łódź  11    6  12-25 
12. Milan SC Łódź   10    6  21-42     
13. LKS Gałkówek   11    4  11-51   

 Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

poszukuje pracowników 
do nowego zakładu w Koluszkach 

na stanowiska:
 � operator wózka widłowego wysokiego  

podnoszenia

 � elektromechanik

 � specjalista do spraw chłodnictwa

 � specjalista do spraw HACCAP

 � pracownik biurowy

 � pracownik produkcji

 � kierownik działu rozbioru mięsa drobiowego

 � pracownik produkcji

CV prosimy przesyłać na adres: 
zarzad@starmeat.pl 

Kontakt telefoniczny: 724 997 979



16 15.11.2019 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 43

Podwójne zwycięstwo dziewcząt  
i chłopców SP 2 w piłce ręcznej  

W gminnych rozgrywkach piłki ręcznej Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
rywalizowały 4 drużyny dziewcząt i 4 drużyny chłopców. W eliminacjach 
w pierwszym spotkaniu dziewcząt SP 2 pokonało SP 1, drugim dziewczę-
ta SP w Długiem pokonały SP w Różycy. W finale o pierwsze miejsce nie-
zwykle ambitnie walczyły  drużyny SP Długie i SP 2 Koluszki. 

Zespół z Długiego pomimo prowadzenia, uległ bardzo dobrze grają-
cym dziewczętom z „koluszkowskiej  dwójki”. Zwycięski zespół  SP 2 
grał w składzie: Roksana Suchan, Julia Przybylska, Jagoda Tomaszew-
ska, Aleksandra Płocka, Julia Gajewska, Nikola Rogalska, Patrycja Wie-
czorek, Amelia Rusek, Natalia Filipczak. Drugie miejsce zajęła SP Dłu-
gie: Julia Banaszkiewicz, Monika Gawrych, Julita Kaczorowska, Izabela 
Kobus, Agata Koprowska, Katarzyna Marczyk, Martyna Romanowska, 
Justyna Sikora, Patrycja Krupińska. 

W spotkaniu o trzecie miejsce i brązowe medale SP1 Koluszki poko-
nało SP Różyca. Drużyna z Koluszek grała w składzie: Klaudia Gozdek, 
Oliwia Rzycka, Joanna Kruś, Patrycja Kuśmirek, Julia Tomczyk, Natalia 
Wyka, Ola Grzelak, Julia Molska, Anna Sochańska, Martyna Smejda, 
Marcelina Gralewska. 4 miejsce SP Różyca. Ogromne emocje udzielały 
się chłopcom, szczególnie widać to było w eliminacyjnym  meczu: SP 2 i 
SP Długie, w którym tak ja wśród dziewcząt, drużyna z Długiego objęła 
prowadzenie, aby ostatecznie przegrać z dobrze dysponowaną i świetnie 
grającą koluszkowską „dwójką”. 

W drugim spotkaniu SP 1 pokonało SP Różyca. W finale o pierwsze 
miejsce rywalizacja pomiędzy SP1 i SP 2 była niezwykle emocjonująca, 
zacięta i bardzo wyrównana, ostatecznie niesiona olbrzymim dopingiem 
kibiców, drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2 pokonała 4:2 SP 1 Koluszki. 
Zwycięski zespół grał w składzie: Alan Miksa, Kacper Krzepiński, Jakub 
Szulc, Igor Staroń, Fabian Koperkiewicz, Karol Chądzyński, Dominik 
Klimkiewicz, Patryk Malinowski Dawid Rządkowski, Szymon Szew-
czyk. Drugie miejsce SP 1 Koluszki: Karol Skibiński, Michał Szadkow-
ski, Paweł Jakubowski, Wiktor Jakubowski, Maciej Jeżyna, Oskar Kac-
perski, Piotr Kędzierski, Jakub Sadowski, Tomek Widomek, Bartosz 
Skorzycki. Brązowe medale Igrzysk Młodzieży Szkolnej wywalczyła do-

Oferujemy usługi  
koparko-ładowarką:
– prace ziemne,
– wykopy pod fundamenty,
– niwelacje terenu,
– skarpowanie,
– przygotowanie terenu pod budowę,
– rozbiórki małych obiektów,
– załadunek i rozładunek widłami,
– odśnieżanie i posypywanie  

solą lub piaskiem,
– wywóz ziemi,
– wywóz gruzu.

Kontakt 505 210 010

brze grająca drużyna Szkoły Podstawowej w Długiem, pokonując Szkołę 
Podstawową w Różycy. SP Długie grało w składzie:  Jakub Adamus, Da-
mian Depta, Marcel Klimacki, Damian Kołaczkowski, Wiktor Koprow-
ski, Marek Mikina, Dominik Rudnicki, Mateusz Tomaszewski. Turniej 
stał na wysokim poziomie, z wieloma pięknymi bramkami, drużyny wy-
kazały się ogromną wolą walki,  stwarzając bardzo ciekawe widowisko 
licznie zgromadzonej publiczności. 

Organizator szkolnych imprez sportowych i LKS Koluszki serdecz-
nie dziękuję panom: Łukaszowi Wodzińskiemu i Adamowi Owczarek za 
sprawne sędziowanie, nauczycielom WF i opiekunom drużyn za współ-
pracę, opiekę i za wspaniałe przygotowanie swoich zespołów do gmin-
nych rozgrywek. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze i napoje, zwy-
cięskie zespoły puchary Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, I-III 
zespoły medale i upominki ufundowane przez Urząd Miejski i LKS Ko-
luszki a wręczane przez dyrektora SP2 Sławomira Mela, organizatora i 
sędziego Antoniego Tomczyka oraz sędziów Łódzkiego Związku Piłki 
Ręcznej.  
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Biegali dla Niepodległej! 
Na sportowo zawodnicy LKS Koluszki uczcili 101. rocznicę Odzy-

skania przez Polskę Niepodległości. W Warszawie w biegach dzieci Łu-
cja Ciesielska zajęła pierwsze miejsce, młodszy o 2 lata brat Kordian po-
mimo upadku na starcie był drugi. Super pobiegł w Biegu Niepodległości 
w Rogowie Radek Babiarski, zajmując pierwsze miejsce w kat. 4-6 klas.  

Październik w Przedszkolu  
w Różycy

W październiku obchodzony jest dzień, który jest wyjątkowy dla 
wszystkich pracowników oświaty – Dzień Edukacji Narodowej. 10 paź-
dziernika sześciolatki z grupy „Stokrotki” chcąc podziękować swoim 
ukochanym paniom oraz pracownikom obsługowym przedszkola za trud 
włożony w ich wychowanie zaprosiły gości na akademią z okazji ich 
święta. Dzieci zaprezentowały się najlepiej jak umiały, nie zabrakło wier-
szy, piosenek a także życzeń. Zarówno mali artyści, pani dyrektor i prze-
wodniczący Rady Rodziców skierowali wiele ciepłych i miłych słów w 
kierunku wszystkich pracowników naszej placówki.

Jednym z zadań planu rocznego Przedszkola w Różycy jest „Bez-
pieczne zachowanie w przedszkolu i poza nim”. W związku z tym dzieci 
z grupy „Żabki” zaprosiły swoich rówieśników na przedstawienie pt. 
„Bądź bezpieczny na drodze”, którego scenografię stanowiły znaki dro-
gowe, sygnalizator oraz przejście dla pieszych. Przedszkolaki oglądając 
występ utrwaliły wiadomości dotyczące zasad właściwego zachowania 
się w ruchu ulicznym i poznały znaki drogowe związane z bezpiecznym 
przechodzeniem przez jezdnię. Wzbogaciły również swoją wiedzę na te-
mat prawidłowego wyposażenia rowerzysty, właściwego przewożenia 
dzieci w samochodzie i 
zrozumiały dlaczego 
po zmroku potrzebne 
są znaczki odblaskowe 
i kamizelki. Wszyscy z 
wielką uwagą słuchali i 
oglądali, bo nie było 
nudno, za to kolorowo i 
wesoło. Okazją do co-
dziennego utrwalania 
zasad bezpieczeństwa 
na drodze stał się rów-
nież stworzony w szat-
ni kącik komunikacyj-
ny. 

Edukacja matematyczna jest ważna w życiu każdego człowieka, 
dlatego też kolejnym zadaniem realizowanym w naszym przedszkolu 
jest „Matematyka już w przedszkolu – wszechstronne stymulowanie 
rozwoju dziecka”. Nauczyciele chcąc przybliżyć dzieciom świat cyfr 
zorganizowali w grupach konkursy plastyczne, na które przedszkolaki 
wraz z rodzicami przygotowały „Jesienne cyferki”. Ponadto w celu in-
spirowania dzieci do zabaw matematycznych w każdej sali powstały ką-
ciki matematyczne. Zgromadzone w nich gry planszowe, cyfry, korali-
ki, liczydła oraz rzeczy służące do mierzenia oraz porównywania 
wielkości i kształtów posłużą przedszkolakom do zgłębiania tajemnic 
świata matematyki.

Szansa dla rolników na pozbycie się 
odpadów foliowych

Gmina Koluszki zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ra-
mach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej”, współfinansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Zbiórce i utylizacji podlegać będą wyłącznie odpady z: folii rolni-
czych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz 
typu Big Bag. Deklarację o przystąpieniu do programu należy złożyć w 
kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach w godzinach pracy urzędu, 
do dnia 29 listopada bieżącego roku. Druk deklaracji dostępny jest na 
miejscu w Urzędzie, wystarczy określić ilość planowanych do oddania 
odpadów (w kilogramach).

Warunkiem przeprowadzenia zbiórki folii, siatki, sznurka i opako-
wań po nawozach jest otrzymanie dofinansowania od NFOŚiGW. O dal-
szych ustaleniach będziemy informować na bieżąco. 
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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)

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

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

Firma SOLCRAFT zatrudni:  
pracownika produkcji  

do zakładu w Bogdance
Kontakt: rekrutacjabogdanka@wp.pl     tel.: 46 87 40 100

USŁUGI 
KRAWIECKIE
- krojenie
- dziurki 
- guziki
- prasowanie
- napowanie

601-175-330 
609-387-718

INSTALACJE GAZOWE – 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409



19Tydzień w Koluszkach nr 4315.11.2019 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Piątek 15.11 Kino nieczynne

Sobota 16.11
15:00 Baranek Shaun Film.    
          Farmageddon 2D Dub
17:00 Czarownica 2 2D Dub
19:30 Proceder 2D Pol PREMIERA

Niedziela 17.11
15:00 Baranek Shaun Film.    
          Farmageddon 2D Dub
17:00 Czarownica 2 2D Dub
19:30 Proceder 2D Pol PREMIERA

Środa 20.11 17:00 Czarownica 2 2D Dub
19:30 Proceder 2D Pol PREMIERA

Czwartek 21.11 17:00 Czarownica 2 2D Dub
19:30 Proceder 2D Pol PREMIERA

Baranek Shaun Film. Farmageddon

Komedia / Animacja / Przygodowy 
USA/Wlk. Brytania/Francja / 2019 / 86 min.
2D Dubbing

Niesforny baranek i jego rozbekana ferajna 
powracają w uroczej komedii science-fiction, 
która rozbawi widzów nawet w najodleglej-
szych galaktykach.

Czarownica 2

Fantasy/ Przygodowy  USA/ 2019  119 min.
2D Dubbing

W 2014 roku zadebiutowała na ekranach 
polskich kin „Czarownica”, film opowiadający 
historię Diaboliny, która była kiedyś dobrą i 
piękna dziewczyną, jednak zdrada, której do-
świadczyła, zmieniła jej serce w kamień i skło-
niła do rzucenia klątwy na księżniczkę Aurorę. 
„Czarownica 2” kontynuuje tę opowieść, uka-
zując skomplikowane relacje pomiędzy Diabo-
liną a dorosłą już Aurorą, które wspólnie będą 
musiały zmierzyć się z silnymi przeciwnikami 
w walce o ocalenie wrzosowisk i żyjących na 
nich magicznych stworzeń.

Proceder
Dramat / Polska / 2019 / PREMIERA 2D

„Proceder” to poruszająca historia rapera To-
masza Chady – chłopaka z blokowisk, z duszą 
poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. 
Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tek-
stach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicz-
nościach zostawiając zszokowanych fanów i 
dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym 
jego życiem - pasją i światem, w który uciekał, 
gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do 
zaoferowania.

Nasi biegacze wysoko  
w 2. City Trail w Łodzi

W Parku im. Baden Powella w Łodzi podczas 2 biegu City Trail, 
było przepięknie – prawdziwa złota jesień i kilkuset fantastycznych spor-
towców, ścigających się na dystansach od 300 do 5000 m. 

W pierwszym biegu po parkowych alejkach wśród kolorowych sze-
leszczących liści, wystartowało na 
dystansie 300 m kat. D1 kilkadzie-
siąt dziewcząt i chłopców rocznika 
2013-2012. Pewnie w tym biegu 
zwyciężyła 7-letnia Łucja Ciesielska 
(1:05) pokonując dziewczęta jak i 
chłopców. Jej młodszy o dwa lata 
brat Kordian na tym samym dystan-
sie w biegu DO (2019-2014) z cza-
sem (1:24) zajął wśród chłopców I 
miejsce. Pierwsze miejsce wśród 
dziewcząt na dwukrotnie dłuższym 
dystansie 600 m w kat.  D2 (2011-
2010) zajęła Milena Płocka (2:37), piąta była Ania Siemińska (2:59). W 
kat. D3 (2007-2009) biegu na 1 kilometr  Adrianna Siemińska zajęła 5 

miejsce (3:24), 10. Sylwia 
Janik (3:41). Niesamowite 
emocje i olbrzymia walka od 
startu do mety była wśród 
kilkudziesięciu startujących 
na tym samych dystansie 
chłopców. Świetnie pobiegli 
nasi sportowcy: Igor Cel był 
drugi (3:04), trzeci Radek 
Babiarski (3:08), piąty 
10-letni Karol Szewczyk 
(3:13), 21. Piotr Chojnacki( 
3:43) w pierwszej czterdzie-
stce Kamil Tenentka (4:14). 

Niesamowitą walkę o pierwsze miejsce w kat.D4 (2006-2004)  biegu 
na 2 kilometry, stoczyła lekko przeziębiona Amelia Napierała, ostatecznie 
z takim samym czasem co zwyciężczyni (6:42) zajęła drugie miejsce. 
Trzech naszych czternastolatków wystartowało w tej samej kategorii i na 
tym samym dystansie jak dziewczyny. Karol Sokołowski (6:32), choć dał 
z siebie wszystko to nie wytrzymał narzuconego przez siebie tempa bie-
gu, ostatecznie bardzo zmęczony przybiegł na metę jako szósty, siódmy 
Maciej Jeżyna (6:33), dziesiąty Michał Smyka (7:22). W biegu na 5 km w 
klasyfikacji generalnej byli zawodnicy LKS Koluszki, Patryk Stypułkow-
ski – obecnie 7 Batalion Kawalerii Powietrznej Tomaszów Maz. zajął I 
miejsce, VII był Krzysztof Pietrzyk- Klub Pietrzyk Team. 

Wszystkim zawodnikom, dziękuję za wspaniałą atmosferę i walkę 
fair play, rodzicom za opiekę i doping.  
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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

Angielski, mówienie, matura ustna, 
600-168-248
Angielski, korepetycje, 781-228-709
MATEMATYKA. Poziom podsta-
wowy i rozszerzony, tel. 502-271-164

USŁUGI

Ścinanie drzew, 519-356-788
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remonty, wykończenia wnętrz, 
wolne terminy, tel. 792-022-640, 
796-241-330
Naprawa płotów i bram, 515-310-037
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 720-724-916
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
Ścinka i uprzątanie drzew,  
tel. 727-668-566
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
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 Panie do sprzątania w 
zakładzie produkcyjnym w Kolusz-
kach. Praca dwuzmianowa. Od 
poniedziałku do piątku. Wymagamy 
orzeczenia o niepełnosprawności. 
Osoby zainteresowane proszę  
o kontakt, tel. 724-486-855 
Sprzedawcę zatrudnię w sklepie 
ODiDO przy ul. Andresa 9 na cały 
lub część etatu, 603-793-526, 
693-979-703
Zatrudnię osobę na dziurkarkę  
i guzikarkę, 512-298-308
Zatrudnię do pracy w myjni 
samochodowej, 531-254-290
Szwaczki zatrudnię. Praca cały rok. 
Sukienki i żakiety, 605-600-896 
Zatrudnię do biura, z doświadcze-
niem, znajomość programu SYM-
FONIA HANDEL, 46 874 32 18, 
e-mail: biuro@poleuro.eu
Zatrudnię pracownika do magazy-
nu opakowań tekturowych. Umowa 
o pracę, 730-130-577
Zatrudnię szwaczki do zakładu 
oraz chałupniczki, 604-588-616
Zatrudnię chałupniczki – szycie, 
733-972-508

Firma odzieżowa zatrudni szwaczki, 
tel. 605-086-828 lub 44 714-23-75
Zatrudnię szwaczki, 502-640-104
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, 
z doświadczeniem, stała praca,  
tel. 606-155-155
Zakład krawiecki zatrudni praso-
waczki(a) oraz szwaczki. Wysokie 
zarobki, stabilna praca, 606-73-77-68
Zatrudnię kierowcę kat. C, mile 
widziany emeryt, 662-593-832
Szwalnia zatrudni prasowaczkę(a), 
(możliwość przyuczenia) oraz 
szwaczki, 693-426-098
Zatrudnię operatora koparko – ła-
dowarki. Kontakt 505-210-010
Krawcową zatrudnię. Praca 2-3 dni 
w tygodniu, 602-891-343
Firma remontowa zatrudni pracow-
ników, 515-144-089 lub 510-064-044
Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Szyjemy cały rok tylko 
sukienki i żakiety, tel. 601-306-380
Stacja Demontażu Pojazdów  
w Ujeździe zatrudni pracowników 
na stanowiska: magazynier, demon-
tażysta pojazdów. Wysokie zarobki, 
stałe zatrudnienie, umowa o pracę, 
tel. 790-359-601
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

ZDROWIE

Chcesz być Piękna i Zdrowa. 
Zapraszam do kontaktu, 720-724-916
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

Sprzedam garaż murowany - 14,7 m2 
przy 11 Listopada, 35.000 zł.  
Do negocjacji, tel. 698-448-863
Kupię mieszkanie z balkonem  
w Koluszkach, tel. 783-956-247
Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2, 
Koluszki, ul. Konopnicka blisko 
Urzędu Miasta, 883-120-123
Sprzedam działkę rolną w Kolusz-
kach, 6000 m2, tel. 604-793-912
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  
w Koluszkach – teren 6000 m2,  
tel. 691-750-199

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Do wynajęcia mieszkanie M-3  
w Koluszkach, 500-260-941
Garaż do wynajęcia dla pojazdów 
jednośladowych, 736-552-489

SPRZEDAM

Sprzedam Citroen Berlingo 2007, 
1.4 benzyna, instalacja gazowa, 
501-274-054
Ciągnik C-3603P 1998r. Stan dobry, 
667-053-980
Zlewozmywak, okap, kuchnię-gaz, 
stół + 3 taborety, 608-863-460
Peugeot 207SW, 506-138-467
Pralkę, meble, 506-138-467
Sprzedam Fiata Pandę 1,2 , 2011 r.  
z przebiegiem 39000 km w stanie 
bardzo dobrym. Polski salon. Użyt-
kowany przez kobietę, 501-162-254
Drewno kominkowe, opałowe  
i do podpałki, 515-310-037
Maszyny szwalnicze tanio,  
508-363-845
Piaskowiec, kamień polny, podkła-
dy sprzedam, 510-189-943
Drewno opałowe i kominkowe  
– 695-277-882
Drzewo opałowe, kominkowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Pszenżyto do siewu, 730-16-07-93
Pszenżyto, owies, 730-160-793
Drewno kominkowe – opałowe, 
509-101-167
Drewno kominkowe-opałowe, 
504-288-286

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
SYLWESTER w Gościńcu, 46 875-63-99
RTV-SAT INSTALACJE, 608-857-122
Do wynajęcia M-4 Koluszki, 502-640-225
Sprzedam biblioteczkę, 44 714-17-80
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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

USŁUGI  
HYDRAULICZNE
- przyłącza gazu

- protokoły szczelności 

- c.o., ogrzewanie 
podłogowe

- podłączenie pieców 
gazowych, węglowych

Pełen zakres usług

tel. 693-905-839
515-390-613
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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

Uwaga!  Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255 
z późn. zm.), przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej i przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy 

złoży w tej sprawie pisemne oświadczenie.

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

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

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

CHOINKI 
w pojemnikach i cięte

„OGRÓD i DOM”
Koluszki, Przejazd 8

44 714-49-45
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Propozycje Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Koluszkach

Koło Podróżnika oraz Koło  
Historyka ruszyły na dobre

Odległe podróże stały się bliższe 
dzięki Klubowi Podróżnika, którego spo-
tkania odbywają się raz w tygodniu, w 
każdy czwartek o godz. 17. w Sali Muze-
alnej w Koluszkach. Ostatnie z nich prze-
niosło uczestników w bajeczny świat in-
dyjskich strojów. Każdy miał okazję 
dotknąć, a także przymierzyć tradycyjne 
indyjskie ubiory przywiezione z odle-
głych Indii. Najbliższe spotkanie Klubu 
poświęcone będzie architekturze i sztuce 
Indii. 

Udział w Klubie Podróżnika jest 
bezpłatny. Zajęcia prowadzi Mateusz 

Jaśkiewicz. Drugi z Klubów, działających w ramach MOK-u w Sali Mu-
zealnej to Klub Historyka, prowadzony przez Adriana Kuta. Spotkania 
odbywają się  w czwartki od 18.30 i są poświęcone naszej lokalnej histo-
rii. Uczestnicy zajmowali się takimi tematami jak np. lokacja Koluszek, 
Koluszki podczas I wojny światowej, dzieje naszej miejscowości w okre-
sie międzywojennym, powstanie kościoła w Koluszkach. W ramach za-
jęć, Klub organizuje także wycieczki po okolicy. W chwili oddawania 
tego wydania do druku ,trwa spacer szlakiem dawnej kolei w Koluszkach.  
Najbliższe spotkanie Klubu Historyka poświęcone będzie wybuchowi II 
wojny światowej z uwzględnieniem wydarzeń lokalnych. Zapraszamy do 
udziału. Uczestnictwo w obu Klubach jest bezpłatne.                           Zk

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl



Gminne obchody  
Święta Niepodległości 


