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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

29.11.  
ul. Sikorskiego 6A

30.11.  
ul. 3 Maja 8

1.12.  
ul. 3 Maja 19G

2.12.  
ul. Brzezińska 54

3.12.  
ul. Przejazd 6

4.12.  
ul. 11 Listopada 33

5.12.  
ul. Żwirki 2
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Rozbiórka wiaduktu  
już w roku 2020?

Budżet województwa łódzkiego na 2020 rok zakłada dalsze nakłady 
na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715, na odcinku przechodzącym 
przez Gminę Koluszki. Na ten cel zabezpieczono 1,5 mln zł. Zgodnie z 
uzasadnieniem do uchwały budżetowej, środki zostaną przeznaczone na 
rozpoczęcie prac związanych z rozbiórką i budową nowego wiaduktu w 
Koluszkach, a także na przystąpienie do projektowania rozbudowy drogi 
wojewódzkiej na odcinku Regny - Budziszewice. 

(pw)   

Nocleg „na dziko”  
pod Koluszkami 

Lasy Państwowe uruchomiły pilotażowy program, w ramach którego 
na specjalnie wyznaczonych obszarach leśnych fani survivalu będą mogli 
realizować swoje hobby bez obawy, że naruszą ustawę o lasach. Do pro-
gramu dołączyło także Nadleśnictwo Brzeziny. Na ich terenie obszar ob-
jęty programem znajduje się na styku Gminy Koluszki z Gminą Ujazd 
(pas lasu tuż za Budziszewicami, a kilka kilometrów od Regien).    

Osoby, które będą chciały nocować „na dziko” na terenach Lasów 
Państwowych muszą jednak stosować się do regulaminu. Jego najważ-
niejsze zapisy mówią o tym, że biwakowanie w granicach wyznaczonych 
obszarów bez zgody nadleśnictwa dozwolone jest maksymalnie przez 
4-osobowe grupy, nie dłużej niż dwie noce z rzędu (powyżej ustalonego 
limitu wymagana jest zgoda właściwego nadleśniczego). Każdy nocleg 
należy zgłosić mailowo na adres właściwego nadleśnictwa nie później niż 
w dniu noclegu. Użytkowników obszarów pilotażowych obowiązuje za-
kaz używania otwartego ognia w lesie. W przypadku rozbicia namiotu, na-
leży to robić na trwałej, twardej nawierzchni bez szkody dla runa leśnego 
i bez rozgarniania ściółki leśnej. Miejsce po biwakowaniu należy później 
przywrócić do stanu wyjściowego.

Okres pilotażu trwa od 21 listopada br. do 23 listopada 2020 roku. 
Program pozwoli zapoznać się leśnikom z tą formą rekreacji, ale także po-
każe jaki wpływ na stan lasu ma tego rodzaju hobby.

Regulamin oraz mapy obszarów objętych programem znajdują się na 
stronie Lasów Państwowych w zakładce turystyka/pilotaż bushcraft i sur-
wiwal.

(pw)

Zakupią dodatkowe karmniki
Urząd Miejski w Kolusz-

kach podjął decyzję, że zakupi 
100 dodatkowych karmników 
dla ptaków. Są one przekazy-
wane za darmo w ramach ak-
cji ochrony i powiększania 
populacji małych, ćwierkają-
cych ptaków.  

Karmniki otrzymają 
wszystkie osoby, które znala-
zły się na liście rezerwowej. 
Partię 100 pierwszych karm-
ników gmina rozdała miesiąc 
temu. 

(pw) 

Co dalej z kapliczką  
przy kościele?

Mieszkańcy zastanawiają się jaki los czeka kapliczkę, która wisi na 
drzewie na prywatnym placu przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Koluszkach. Kapliczka ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz św. 
Rity, została stworzona przez Czesława Kowalewskiego. Do dziś kaplicz-
ka znajduje się pod jego opieką. Przez lata na tyle wrosła już w nasz reli-
gijny krajobraz, że doczekała się nawet poświęcenia przez poprzedniego 
proboszcza parafii. Niestety, wkrótce kapliczka zostanie najprawdopo-
dobniej zakryta przez banery reklamowe, których rusztowania już pojawi-
ły się na posesji.  

(pw)      
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Działania Straży Pożarnej
Kalendarium gminnych wydarzeń

 � 30 listopada (sobota) - spotkaj Kicie Kocię (postać kostiumowa) w 
Księgarni Skład Główny. Wstęp wolny, godz. 10.00-13.00

 � 6 grudnia (piątek) - Wieczór Gór i Przygody, I LO w Koluszkach,  
ul. Kościuszki 16, godz. 16.00- 20.00

 � 6 grudnia (piątek) - „PEWNIAK” spektakl,  w roli głównej Sebastian 
Cybulski, Księgarnia Skład Główny, Koluszki ul. Brzezińska 21, godz. 18.00 
(bilety do kupienia) 

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

do mieszkańców naszej gminy. 

W dniu 21 listopada w Koluszkach na ul. Partyzantów straż pożarna 
została wezwana do  zagrożenia związanego z zerwaniem linii energe-
tycznej. Strażacy zabezpieczyli teren taśmami ostrzegawczymi do czasu 
przyjazdu pogotowia energetycznego. W działaniach brał udział  zastęp z 
JRG Koluszki.

Do pożaru w koszu zasypowym pieca na pelet, doszło w dniu 24 li-
stopada w Koluszkach na ul. Słowackiego. Strażacy po dojeździe na 
miejsce zdarzenia, ugasili proszkiem gaśniczym płonący pelet, jak rów-
nież przewietrzyli wszystkie pomieszczenia. W wyniku tego zdarzenia, 
nikt nie został ranny. W działaniach brały udział dwa zastępy z JRG Ko-
luszki oraz OSP Koluszki i OSP Długie.

Uszkodzony konar drzewa zwisający nad jezdnią i linią energetyczną 
był przyczyną interwencji straży pożarnej w Koluszkach na ul. Józefa 
Hallera. Zdarzenie miało miejsce w dniu 25 listopada. Przy pomocy pod-
nośnika odcięto nadłamany konar po wyłączeniu napięcia w przewodach 
energetycznych. W działaniach brały udział 3 zastępy z JRG Koluszki.

Zaproszenie na spotkanie  
informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjno–konsultacyjne nt. 
„ Zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD” z zakresu podejmo-
wania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodar-
czej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność (LSR) wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie „Mroga”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” 
serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyj-
ne dotyczące „ Zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD” z zakre-
su podejmowania działalności gospodarcze oraz rozwijania działalności 
gospodarczej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność (LSR) wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzy-
szenie ”Mroga”.

Data i miejsce spotkań informacyjno – konsultacyjnych:
 
1. Podejmowanie działalności gospodarczej: 02 grudnia 2019 r. (po-

niedziałek) Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brzeziny ul. Sienkiewicza 
16A, 95-060 Brzeziny

Czas trwania spotkania: 10.00 - 15.00

2. Rozwijanie działalności gospodarczej: 03 grudnia 2019 r. (wto-
rek) Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brzeziny ul. Sienkiewicza 16A, 
95-060 Brzeziny

Czas trwania spotkania: 10.00 - 15.00

Weszliśmy w okres jesienno-zimowy. 

Dzień staje się coraz krótszy.

Widzisz latarnię która nie świeci? Zgłoś do BIG: 

tel. 44 725 67 68 

Skorzystaj z bezpłatnych  
szkoleń ZUS!!!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  I Oddział w Łodzi zaprasza 10 
grudnia 2019 r. do udziału w bezpłatnych szkoleniach w tematach: 
- zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadko-

we;
- funkcjonalność PUE.

Szkolenie odbędzie się w Biurze Terenowym ZUS w Brzezinach 
przy ul. Głowackiego 43 w sali konferencyjnej. Początek szkolenia godz. 
10:00.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na 
szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel.  46 874 19 
01 bądź pod adresem e-mail szkolenia_lodz@zus.pl.
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Decyzja o przystąpieniu do programu  
powinna zapaść do końca roku

Mieszkanie Plus pod dużym  
znakiem zapytania

Twardy orzech do zgryzienia 
pojawił się przed radnymi w tema-
cie rządowego programu Mieszka-
nie Plus. Podczas poniedziałkowej 
sesji Rady Miejskiej w Koluszkach 
przedstawiciele Urzędu zaprezen-
towali najnowsze informacje, które 
wybrzmiały w trakcie ostatnich 
rozmów z przedstawicielami Pol-
skiego Funduszu Rozwoju, czyi 
spółki zarządzającej programem 
mieszkaniowym. Wieści niestety 
nie są optymistyczne. Obecnie na 
terenie całej Polski mieszkania po-

wstały jedynie w 5 miejscowo-
ściach, a w kolejnych 5 trwa budo-
wa. Wiele miast już zrezygnowało 
z uczestnictwa w programie, jak na 
przykład sąsiednie Brzeziny. Tak 
mizerne zainteresowanie nie bierze 
się oczywiście z niczego. Przyczy-
ny niestety tkwią w niezbyt atrak-
cyjnej formule, zarówno dla samo-
rządu jak i przeciętnego mieszkańca. 
Jako gmina wciąż jeszcze przyglą-
damy się rządowej propozycji, ale 
już niebawem będziemy musieli 
podjąć ostateczną decyzję, czy 
przystąpimy do program.   

Mocne i słabe strony 
Z założenia program skiero-

wany jest do osób, które nie dyspo-
nują zdolnością kredytową. I to 
jest niepodważalna zaleta. Jako 
plus należy także zaakcentować 
deklarowane przez rząd dopłaty do 
rodzin wielodzietnych. I w zasa-
dzie na tym zalety się kończą. Coś 
co bowiem jest atrakcyjne w dużej 
aglomeracji jak Warszawa czy 
Łódź, w Koluszkach już niestety 
takim nie musi być. Bo czy wno-

szenie miesięcznej opłaty w wyso-
kości 1500 zł za mieszkanie o pow. 
50 m kw. z opcją dojścia do wła-
sności dopiero po 30 latach, jest 
faktycznie tak łakomym kąskiem? 
- Osoby, które przychodzą do 
Urzędu i pytają o program, niestety 
nie są do końca świadome tego, że 
Mieszkanie Plus to nie jest prezent 
i już przyznane przez państwo 
mieszkanie, ale twarda matematy-
ka, coś co w ostatecznym rozra-
chunku wychodzi na tym samym 
poziomie, a może nawet drożej niż 

kredyt hipoteczny. Tutaj nie ma nic 
za darmo - tłumaczył podczas sesji 
Rady Miejskiej w Koluszkach, 
Mateusz Karwowski, dyrektor Wy-
działu Inwestycji i Rozwoju Go-
spodarczego w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach.

Również gmina musi bardzo 
poważnie się zastanowić, czy ofe-
rowany program wart jest zaanga-
żowania przez samorząd. Z punktu 
widzenia naszej gminy, plusem jest 
finansowanie inwestycji przez pań-
stwo. W skrócie wygląda to w ten 
sposób, że państwo pożycza gmi-
nie pieniądze na budowę bloku, a 
gmina daje ziemię pod budowę (w 
naszym przypadku jest to teren za 
cmentarzem przy ul. Andersa). Na-
stępnie państwo i gmina powołują 
spółkę, która zarządza nierucho-
mością. A zatem gmina nie jest 
właścicielem nieruchomości i nie 
może nią swobodnie zarządzać. 
Dla gminy niezaprzeczalnym plu-
sem jest sam fakt pojawienia się 
bloku (brak nowych mieszkań jest 
bowiem tym problemem, który 
najbardziej doskwiera obecnym 

lub potencjalnym mieszkańcom, 
którzy chcieliby sprowadzić się do 
Koluszek). Wielkim minusem jest 
za to ryzyko finansowe, jakie bie-
rze na siebie gmina. Pieniądze, 
które zainwestuje w budowę bloku 
państwo, nie są bowiem kwotą da-
rowaną, ale swego rodzaju kredy-
tem, który w dłuższej perspekty-
wie państwo będzie chciało 
odzyskać. Jednym słowem, jeżeli 
na dane mieszkania w wybudowa-
nym bloku nie znajdą się chętni, 
kwotę wynikającą z dojścia do 
współwłasności, za pusty lokal bę-
dzie wnosić nasza gmina. 

Co prawda władze miasta 
analizując program, szukają jesz-
cze rozwiązań, które mogłyby ob-
niżyć koszty czynszu, np. poprzez 
umieszczenie na parterze bloku lo-
kali pod działalność komercyjną, 
ale wciąż są to analizy obarczone 
dość dużym znakiem zapytania. 

Przyszłość
Biorąc pod uwagę zapotrzebo-

wanie mieszkaniowe na naszym te-
renie, przedstawiciele Gminy Ko-
luszki nie ukrywają, że mocno 
kibicowali programowi. Nasza 

gmina była zresztą pierwszym sa-
morządem w woj. łódzkim, który 
przystąpił do projektu. Decyzja o 
tym, czy przystąpimy do programu 
zapadnie do końca roku. Takie zo-
bowiązanie złożyliśmy do Polskie-
go Funduszu Rozwoju. W przypad-
ku pozytywnego rozważenia, 
odpowiedzią naszego samorządu 
byłaby stosowna uchwała o wejściu 
do spółki celowej. Do tego czasu 
wartość całej inwestycji i wysokość 
czynszów nie będzie znana, bo-
wiem o ostatecznych kosztach do-
wiemy się dopiero po przetargu na 
wybór wykonawcy inwestycji. 

Jeśli chodzi o zapotrzebowa-
nie, z dwóch przeprowadzonych 
przez Urząd Miejski w Koluszkach 
akcji ankietowych wynika, że po-
zyskaniem mieszkań w ramach 
programu Mieszkanie Plus zainte-
resowanych jest 91 osób. Tymcza-
sem Polski Fundusz Rozwoju pro-
ponuje nam budowę co najmniej 
120 mieszkań. W takim przypadku, 
jak już wcześniej wspominaliśmy, 
odpowiedzialność za utrzymanie 
niezamieszkałych lokali będzie 
musiała wziąć na siebie gmina.

(pw)

Konkurs „Baw się z gminą”
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Święto kolejarzy obchodzone 
25 listopada, czyli  w dniu świętej 
Katarzyny Aleksandryjskiej, Pa-
tronki kolejarskiej braci, skłania, by 
zapytać o  najbliższą inwestycję ko-
lejową w Koluszkach, to znaczy o 
budowę nowego budynku dworca.  

Koluszki stanęły na kolejo-
wym szlaku w roku 1846, kiedy to 
oddano do użytku kolejny odcinek 
Kolei Żelaznej Warszawsko- Wie-
deńskiej ze Skierniewic do Piotr-
kowa Trybunalskiego. Pociągi 
przez Majątek Koluszki wówczas 
jedynie przejeżdżały. Przystanek 
kolejowy oddano do użytku w la-
tach 1860-1861. Był to z pewno-
ścią prosty, drewniany peron. 

W 1866 roku postawiono 
piękny, stylowy budynek dworca 
kolejowego, który obsługiwał Ko-
lej Żelazną Fabryczno-Łódzką. W 
roku 1982 dobudowano do niego 
lewe skrzydło dworca, patrząc od 
strony ulicy 3 Maja. 

Budynek przeżył wiele:  za-
równo Rewolucję 1905 roku, Za-
mach Majowy 1926 a także obie 
wojny światowe. Nic nie wiado-
mo, by jakieś materialne szkody 
powstały na stacji w Koluszkach 
podczas zrywu robotniczego w 
1905 roku. 

W czasie Zamachu Majowego 
kolejarze  rozkręcili tory, by unie-
możliwić dojazd do Warszawy 
wojskom rządowym. Był to więc 
wyraz poparcia koluszkowskich 
kolejarzy dla Marszałka Piłsud-
skiego. Druga wojna światowa, za-
równo we wrześniu 1939 jak pod-
czas okupacji i kampanii roku 
1945 pozostawiły dworzec nie-
tknięty. Duże szkody pozostawiła 
po sobie natomiast I wojna świato-
wa. Niemal wszystkie zabudowa-
nia drewniane jak i parowozownia 
zostały zniszczone. Spalony był 
także główny dworzec, po którym 
pozostały jedynie ściany nośne. 
Dziś widok ten możemy oglądać 
na dużej fotokopii w Muzeum Ko-
luszek naprzeciw stacji kolejowej. 
Po odzyskaniu przez Polskę Nie-
podległości cały budynek dworca 
został odbudowany i tak przetrwał 
do lat 60-tych. Dlaczego został 
wówczas rozebrany? Postaramy 
poruszyć ten temat niebawem.

Z relacji starszych mieszkań-
ców, budynek owszem, wymagał 

Święto Kolejarzy 2019 

Budowa dworca kolejowego  
w Koluszkach coraz bliżej

remontu, ale nie było potrzeby 
jego rozbiórki, dlatego decyzja ta 
była dla wielu niezrozumiała. 
Wśród krążących „plotek” na te-
mat motywu rozbiórki historycz-
nego budynku jedna powtarzała się 
najczęściej. Według sporej części 
mieszkańców z lat 60-tych powo-

dem rozbiórki nie była żadna prze-
słanka ekonomiczna lecz  ideolo-
giczna. Zburzenie dworca z okresu 
Rosji Carskiej i postawienie budyn-
ku sławiącego idee socrealizmu w 
architekturze było dla najwyższych 
władz ważnym elementem propa-
gandowym, zwłaszcza, gdy weź-
miemy pod uwagę, że Koluszki 
były wówczas jednym z ważniej-
szych, jeśli nie głównym węzłem 
kolejowym w Polsce. Socreali-
styczny, modernistyczny dworzec 
mógł zatem każdemu podróżnemu 
podpowiedzieć, ze jesteśmy wła-
śnie w państwie socjalistycznym.

Gdy w roku 1968 rozpoczęto 
demontaż starego budynku, by w 
roku następnym oddać do użytku 
nowy, znany nam obecnie, wielu 
mówiło, że bardziej przypomina 
on magazyn niż piękny dworzec 
kolejowy. 

Obecnie czeka nas  kolejna 
przebudowa. Dworzec służący pa-
sażerom stacji kolejowej w Ko-
luszkach już 50 lat stal się zbyt du-
żym w stosunku do potrzeb 
pasażerów, koszty jego utrzymania 
są wysokie, lokalizacja dworca, 
zwłaszcza po oddaniu  10 lat temu 
do użytku tunelu pod peronami, z 
uwagi na jego oddalenie, też jest 
obecnie utrudnieniem dla podróżu-
jących. Budowa nowego dworca w 
Koluszkach to jedna z 400 zapla-
nowanych bądź już realizowanych 
inwestycji na PKP. 

Żeby wiedzieć więcej, zapyta-
liśmy o szczegóły  Aleksandrę Ru-
dzińską-Rdzanek z wydziału praso-
wego Biura Komunikacji i Promocji 
Polskich Kolei Państwowych S.A. 
Jak nas poinformowała, w chwili 
obecnej rozstrzygany jest przetarg 
na wyłonienie wykonawcy projektu 
dworca kolejowego w Koluszkach. 
Podpisanie umowy na projektowa-
nie jest planowane w styczniu 2020 
roku, a planowane rozpoczęcie prac 
budowlanych to kwiecień 2021 rok. 
Zakończenie inwestycji jest plano-
wane wiosną 2022 roku. 

-Budowa nowego dworca bę-
dzie się wpisywać w obowiązujące 
trendy projektowania z wykorzysta-
niem zasad zrównoważonego roz-
woju, minimalizowania kosztów 
eksploatacji i efektywności wyko-
rzystania budynku. Projekt będzie 
uwzględniać specyfikę lokalną i cha-
rakter funkcjonalny i historyczny 
dworca w Koluszkach-zapewniła 
nas Aleksandra Rudzińska-Rdzanek 
z Wydziału Prasowego PKP.S.A.

Planowane jest stworzenie wy-
sokiej jakości przestrzeni obsługi 
podróżnych, spełniającej obowiązu-
jące standardy międzynarodowe 
oraz w pełni dostosowanej do ko-
rzystania z obiektu przez osoby o 
ograniczonych możliwościach po-
ruszania się (PRM). 

Dworzec będzie w każdym 
względzie bardzo nowoczesny i 
modalny.

-W założeniach projektowych 
na dworcu kolejowym w Kolusz-
kach przewidywana jest ogrzewana 
poczekalnia na 30 miejsc siedzą-
cych oraz 20 stojących o powierzch-
ni ok. 100 m2, dwie toalety publiczne 
dostosowane dla osób niepełno-
sprawnych o pow. ok. 25 m2, po-
mieszczenia gospodarcze i technicz-
ne (ca. 40 m2), a także otwarta 
poczekalnia pod zadaszeniem na 15 
miejsc siedzących, stojaki na min. 20 
rowerów oraz 2 miejsca parkingowe 
dla niepełnosprawnych. Zaintereso-
wanie kasą na dworcu kolejowym 

w Koluszkach zgłosił nam prze-
woźnik PolRegio i taką przewidu-
jemy w ramach inwestycji. Oczy-
wiście na etapie projektowania 
uwzględnimy zgłoszenia innych 
przewoźników, jeśli wyrażą chęć 
posiadania kasy na terenie dworca.

Ze względu na lokalizację 
nowopowstającego dworca w 
jego ramach przewidziana jest 
niewielka powierzchnia komer-
cyjna dla najemców (kiosk ok. 18 
m2). Dla pasażerów dostępne 
będą biletomaty, automaty z prze-
kąskami oraz informacja wizual-
na- powiedziała nam Aleksandra 
Rudzińska -Rdzanek.

Pytanie, którego nie mogłem 
nie zadać, tak w imieniu własnym 
jak również w imieniu sporej czę-
ści mieszkańców Koluszek, 
brzmiało: co z przywróceniem, 
choćby w jakimś niewielkim, 
symbolicznym zakresie elewacji  
historycznego dworca PKP Ko-
luszki sprzed roku 1968? 

-Zgodnie z wytycznymi PKP 
S.A. wybrany projektant powinien 
nawiązać do dawnego budynku 
dworcowego oraz  do moderni-
stycznych akcentów architekto-
nicznych znajdujących się w pobli-
żu planowanego budynku (Pomnik 
Orła Białego, kamienica u zbiegu 
ulic: 3 Maja i Paderewskiego) lub 
do istniejącego budynku dworca, 
który wpisał się w krajobraz mia-
sta i jest jednym z jego symboli- 
stwierdziła Pani Aleksandra Ru-
dzińska-Rdzanek z Wydziału 
Prasowego P.K.P.S.A.   

Co czeka obecny budynek 
dworca? Jak mnie poinformowała 
Aleksandra Rudzińska-Rdzanek- 
istniejący budynek dworca, o ile 
nie znajdzie się najemca – zosta-
nie poddany rozbiórce, a dyżurny 
ruchu  PKP PLK  będzie przenie-
siony do budynku ekspedycji i 
manewrowych na peronie nr 2.

Jak zachować obecny budynek 
i jak odtworzyć historyczny wygląd 
dworca, który byłby  ciekawostką 
architektoniczną, przypominającą o 
dawnych dziejach naszego miasta? 
Co wiele głów, to nie jedna. Z tym 
pytaniem zwracam się do wszyst-
kich mieszkańców Koluszek i oko-
lic, do wszystkich miłośników hi-
storii kolei na naszych ziemiach. 
Może petycja od mieszkańców do  
odpowiednich władz kolei?  

Nie sadzicie, że mieszkanie 
w mieście, które jako jedyne w 
Polsce posiada w swoim herbie 
symbole kolejowego fachu, zobo-
wiązuje?  Piszcie: twk@koluszki.pl

Zk.
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STEP DANCE kolejny raz wygrywa
17 listopada w Łomiankach odbyły się zawody z cyklu MAŁE 

GRAND PRIX - Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzyskie-
go. Nasze miasto reprezentowali tancerze z koluszkowskiej szkoły tańca 
STEP DANCE prowadzonej przez Krzysztofa Wegwerta. Tym razem na-
sze pary rywalizowały w dwóch  kategoriach wiekowych juniorów:  
12-13 i 14-15 lat.

W juniorach młodszych w 
klasie tanecznej H zwycięstwo 
i pierwsze miejsce wywalczyli 
DAMINA KOŁTUN i KARO-
NA WEGWERT, pokonując  
8 par w rywalizacji tańców 
standardowych i latynoamery-
kańskich. Nasza para wygrała 
całą konkurencję, zdecydowa-
nie zwyciężając w obydwu 
stylach tanecznych. Zwycię-
stwo dało tancerzom odpo-
wiednią ilość punktów do 
tego, aby zostać przeklasyfiko-
wanym do wyższej klasy ta-
necznej G, w której to będą ry-
walizować już od kolejnych 
zawodów, zapewne jeszcze w 
tym roku kalendarzowym.

W kategorii juniorów starszych równie wysokie II m wywalczyli 
RAFAL GRAŁEK i JULIA GRAŁEK, dla których wynik stanowi zna-

czący postęp w porównaniu 
do ubiegłych zawodów. Nasi 
juniorzy starsi również zaj-
mując wysokie miejsce, 
mogą zostać przeklasyfiko-
wani do wyższej klasy F. 

Natomiast III m zajęli 
SZYMON KŁYS i MARI 
NOWAK, startując również 
w tej samej kategorii i klasie 
tanecznej.

Jak stwierdził trener 
Krzysztof Wegwert, udział - 
w ostatnim czasie - w dużej 
ilości zawodów powoduje, 
że pary zyskują dużą pew-
ność siebie w rywalizacji, co 
przekłada się na lepsze wy-
niki na zawodach.

W kalendarzu tancerzy 
z klubu STEP DANCE jesz-
cze w tym roku przewidzia-

ny jest udział w zawodach w Bydgoszczy dla solistek oraz w Warszawie 
dla par sportowych.

Trzymamy kciuki!

Odkąd 22 listopada 2018 roku wypożyczalnie systemu Wojewódz-
kiego Roweru Publicznego pojawiły się w dziesięciu miastach, 14,2 tysię-
cy zarejestrowanych użytkowników skorzystało z nich ponad 148,8 tys. 
razy.

Rowerowe łódzkie jest pierwszym w Polsce systemem Nextbike 
umożliwiającym korzystanie z rowerów IV generacji przez cały rok. 
Użytkownicy najbardziej aktywni byli w czerwcu 2019 roku – łącznie we 
wszystkich miastach z rowerów skorzystali ponad 30,3 tys. razy. 

Poniedziałek był dniem największej statystycznej aktywności w Kut-
nie (16,09% wypożyczeń), Łasku (21,14%), Łodzi (17,93%), Pabianicach 
(17,46%), Skierniewicach (16,94%), Zduńskiej Woli (16,58%) i Zgierzu 
(21,0%). Mieszkańcy Sieradza najczęściej jeżdżą w niedzielę – 17,04% 
wypożyczeń, a mieszkańcy Koluszek i Łowicza – w soboty, odpowiednio 
15,59% i 17,11%.

Pierwszy rok w pigułce:
Miejskie dzienne rekordy wypożyczeń:

 9 Koluszki – 9 czerwca: 275
 9 Kutno – 2 lipca: 178
 9 Łask – 7 kwietnia: 57
 9 Łowicz – 23 lipca: 189
 9 Łódź – 2 lipca: 127
 9 Pabianice – 5 czerwca: 275
 9 Sieradz – 21 kwietnia: 217
 9 Skierniewice – 20 czerwca: 217
 9 Zduńska Wola – 22 lipca: 115
 9 Zgierz – 1 maja: 108

Najpopularniejsze stacje wypożyczeń w miastach:
Koluszki

 9 Park Miejski: 16,49%
 9 Dworzec PKP Koluszki:9,20%
 9 Andersa: 8,95%

Wypożyczenia w miastach – udział procentowy:
 9 Koluszki: 21,6%
 9 Pabianice: 16,9%
 9 Łowicz: 12,8%
 9 Sieradz: 12,5%
 9 Skierniewice: 11%
 9 Kutno: 10%
 9 Zduńska Wola: 7,7%
 9 Zgierz: 3,4%
 9 Łódź: 2%
 9 Łask: 1,8%

System „Rowerowe Łódzkie”  
obchodzi pierwsze urodziny
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Tydzień w Koluszkach nr 45

Tradycyjnie, czwartkowym 
popołudniem w restauracji Kriada, 
odbyło się spotkanie kobiet w ra-
mach inicjatywy „Okiem kobiety”. 
W każdy drugi czwartek miesiąca 
Mariola Garnys-Jaskóła zaprasza 
kobiety oraz mężczyzn. Ideą są 
spotkania dla mieszkańców Kolu-
szek oraz okolic, które niosą ze 
sobą przesłanie pomocy, doznań 
artystycznych, odkrywania siebie 
na nowo. Każde, cyklicznie odby-
wające się spotkanie odznacza się 
hasłem przewodnim. Do tej pory 

przeniesiono nas m.in. w świat 
polityki oczami kobiet w niej funk-
cjonujących, poznaliśmy dziedzic-
two kulturowe naszego regionu. 
Uczestnicy spotkań poznali meto-
dy pielęgnacji ciała i duszy. Odby-
wają się spotkania autorskie ludzi 
różnych gatunków sztuki, którzy 
otwierają przed uczestnikami swój 
prywato-zawodowy świat, dzieląc 
się swoimi pasjami oraz wiedzą. 
Projekt powstał z myślą o aktyw-
nym spędzaniu czasu przez kobie-
ty. Ma pozwalać oderwać się od 
codziennych obowiązków. Zdoby-
wać nową wiedzę oraz doświad-
czenia. Nie bez kozery nadano mu 
nazwę „Okiem kobiety”. Nie ina-
czej było i tym razem. 

Spotkanie otworzyła rozmo-
wa z Małgorzatą Leszczyńską, te-
rapeutką, która propaguje życie w 
harmonii duszy i ciała, poprowa-
dzona przez Annę Oraczyńską. 
Podczas rozmowy uczestnicy spo-
tkania mieli czas na refleksję nad 
byciem w jedności ze sobą. Nie-
jednokrotnie nacisk położono na 
aspekt wybaczania jako ważnej 
sprawy dla życia w wewnętrznej 
harmonii. Gniew porównano do 
rozżarzonego węgla, który pali się 

Inspirujące spotkania  
– inicjatywa „Okiem Kobiety”

w człowieku i niszczy wszystko od 
środka. Uczestników w ten sposób 
zachęcono do refleksji nad swoim 
życiem. Terapeutka opowiada na 
przykładzie własnego życia, jak 
warto pracować nad sobą, żeby żyć 
szczęśliwie.

Kolejną odsłoną spotkania był 
występ Anny i Romualda Spychal-
skich. Koncert rozpoczęła Daria 
Przywara, wychowanka Miejskie-
go Domu Kultury, ucząca się śpie-
wu pod okiem Romualda Spychal-
skiego. Zaśpiewała piosenkę 

Maryli Rodowicz „Tango na głos, 
orkiestrę i jeszcze jeden głos”. 
Koncert kontynuował utalentowa-
ny duet Spychalskich, zaśpiewali 
m.in. „Ojczyzno ma tyle razy we 
krwi skąpana” ks. Karola Dąbrow-
skiego. Następnie wykonali kilka 
piosenek z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego: „Zimny drań”, 
„Ja się boje sama spać”, „Umówi-
łem się z nią na 9” i „Już nigdy”. 
Anna aksamitnym, melodyjnym 
głosem, Romuald tenorem niczym 
ze sceny opery, przenieśli nas w 
świat dobrze znanych nam utwo-
rów. Na koniec duet zaczarował 
przybyłych gości utworem: „Po-
wróćmy jak za dawnych lat”. Przy 
występie towarzyszył parze ich sy-
nek Staś, stworzyli fantastyczny 
rodzinny tercet, urzekając tym 
przybyłych gości. Wzruszeniom 
nie było końca. Koncert zakończył 
występ Darii i melodyjne wykona-
nie piosenki „Kolorowy wiatr” z 
ekranizacji bajki Walta Disneya 
„Pocahontas”. Anna Spychalska to 
wokalistka obdarzona ciepłą barwą 
głosu, talentem aktorskim, specja-
lizująca się w repertuarze musica-
lowym i rozrywkowym. Jej umie-
jętności wokalne zyskały uznanie 

na wielu krajowych przeglądach i 
konkursach wokalnych, których 
była laureatką.

Romuald Spychalski tenor, 
kompozytor i aranżer. Wokalną ka-
rierę rozpoczął na scenie Teatru 
Wielkiego w Poznaniu rolą Tamina 
w „Czarodziejskim Flecie” W.A. 
Mozarta. Koncertował w Niem-
czech, Francji, Kanadzie oraz Sta-

nach Zjednoczonych. W jego bo-
gatym repertuarze znajdują się 
utwory z gatunku liryki wokalnej, 
dzieła oratoryjno-kantatowe, arie i 
duety operowe, operetkowe  i mu-
sicalowe, pieśni neapolitańskie, a 
także utwory z gatunku muzyki 
rozrywkowej – m.in. Jana Kiepury, 
Andrea Bocellego, Franka Sinatry 
oraz Josha Grobana.

Dla wielbicieli skrzypiec 
elektronicznych zagrała Małgorza-
ta Krześlak, utalentowana skrzy-
paczka. Występ rozpoczęła melodią 
„You raise me up” , z każdym utwo-
rem napięcie i zachwyt wzra-
stał. Mistrzowskie brzmienie 
skrzypiec w dłoniach Małgo-
rzaty podarowały kolejne 
utwory: „Archangel two steps 
to hel” czy „Libertango”. Mu-
zyczną ucztę zakończyły 
utwory „Book of Love” oraz 
taneczne zagrane „Despacito”. 
Małgorzata Krześlak jest za-
wodowym muzykiem – instru-
mentalistą. Utalentowana skrzy- 
paczka gra na instrumentach 
muzycznych, wynika to z ro-
dzinnej tradycji oraz edukacji 
w szkołach muzycznych. Pu-
bliczność w dźwięku skrzy-
piec siedziała i obserwowała 
artystkę jak zaczarowana. Z 
każdym dźwiękiem można 
było przenieść się do innego 
świata i choć przez kilka chwil 
zatrzymać wybrzmiewające melo-
die wewnątrz siebie.

Artyści tego wieczoru podaro-
wali, na wyłączność, kawałek swo-

jej sztuki w szczytnym celu. Wie-
czór przebiegał pod hasłem 
pomocy dla Bartka Szolca. Na spo-
tkaniu obecne były mama Bartka, 
babcia oraz komitet społeczny. 
Mama podziękowała wszystkim, 
którzy zaangażowali się w pomoc 
dla jej syna. Zgromadzeni z zaan-
gażowaniem wspierali inicjatywę 
pomocy. Bartkowi może pomóc 

każdy z nas. Na portalu Facebook 
utworzono grupę pod nazwą licyta-
cje dla Bartka Szolc „POMÓŻMY 
Bartkowi Stanąć Na Nogi” tam 
określono formy pomocy. Pomagać 
można również wpłacając datki na 
stronie www.siepomaga.pl/bartek-
-szolc. Ponadto w wielu miejscach 
stoją puszki, do których można 
wrzucać pieniądze dla chorego 
chłopaka.

Spotkanie miało wymiar od-
najdowania tego, co w nas najcen-
niejsze: dobra, uwrażliwienia na 
sztukę oraz chęć wsparcia i pomo-

cy potrzebującym. Mieszkańcy na-
szej gminy jak zwykle nie zawie-
dli.

Monika Winciorek 
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Spotkanie z pisarzem  
Andrzejem Pilipukiem

Wielki Grafoman w księgarni 
Skład Główny w Koluszkach! W 
ramach Taboru Literackiego mo-

gliśmy się spotkać z Andrzejem Pi-
lipukiem, jednym z najbardziej po-
czytnych pisarzy fantastyki, 
publicystą i archeologiem, laure-
atem nagrody im. Janusza A. Zaj-
dla oraz nagrody Nautilusa.

Autor opowiadał o pomysłach 
na bohaterów swoich książek 
(pierwszą Norweski Dziennik za-
czął pisać jako nastolatek). W za-
myśle miała to być 12-tomowa po-
wieść historyczna...Zanim ją 
dokończył, ostatecznie jako 3 tomy, 
wykorzystał jednego z bohaterów w 
pojedynczym opowiadaniu. Tak na-
rodził się Jakub Wędrowycz - wiej-
ski ochlapus, bimbrownik i egzorcy-

sta, postać jednocześnie obrzydliwa i 
uwielbiana przez czytelników. Do 
tej pory autor wydał 9 tomów opo-

wiadań z Jakubem Wędrowyczem, 
najnowszy to Karpie bijem.

Jeszcze na studiach Andrzej Pili-
piuk dołączył do grona autorów, kon-
tynuujących pisanie przygód Pana 
Samochodzika, detektywa amatora, 
stworzonego przez Zbigniewa Nie-
nackiego. Pod pseudonimem Tomasz 
Olszakowski napisał 19 tomów Sa-
mochodzików (jak twierdzi -więcej 
niż pierwotny autor- i wystarczy!.) 
Nie podobało mu się, że wydawcy 
chętniej brali te kontynuacje niż prace 
pisane pod własnym nazwiskiem, 
jednak przyszedł czas i na laury - za 
jedno z opowiadań o kuzynkach Kru-
szewskich Pilipiuk dostał cenioną w 

środowisku nagrodę im. Zajdla, a 
cykl rozrósł się do 4 tomów.

W połowie stycznia przyszłe-
go roku wydany zostanie kolejny 
tom „niewędrowyczowych”

opowiadań, których bohatero-
wie też podbili serca czytelników. 
Pojawią się tam archeolog Tomasz 
Olszakowski, Robert Storm -miło-
śnik numizmatyki, detektyw, zbie-
racz antyków, artefaktów i tajem-
nic, ciekawa jest tez postać Pawła 
Skórzewskiego -lekarza działają-
cego w carskiej Rosji, syna zesłań-
ca. Przez jego przygody nasz gość 
przekazuje nam ciekawostki z za-
kresu historii medycyny i walki z 
chorobami zakaźnymi.

W swych pracach Pilipiuk nie 
ukrywa fascynacji Skandynawią, 
gdzie umieścił akcję cyklu Oko Je-
lenia. Na spotkaniu opowiadał o 
Nansenie, który zapowiadał się na 
niezłego biologa, zanim został po-
dróżnikiem i być może brał udział 
wraz z Hansenem w badaniach nad 
trądem.

Nasz gość kilkakrotnie odwie-
dzał Skandynawię, a efektem jest Ra-
port z Północy - jeden z ciekawszych 
przewodników turystycznych, z fa-
scynującymi opowieściami autora o 
odwiedzanych miejscach, zachęcają-
cych by zobaczyć je osobiście. Autor 
opisuje m.in zwiedzanie leprozorium, 
miejsca związane z Astrid Lindgren i 
- co najbardziej emocjonujące - krętą 
Drogę Trolli, na którą trzeba się przy-
gotować z samochodem z dobrym, 
mocnym silnikiem, ale wrażenia są 
niezapomniane!

Po spotkaniu autor chętnie podpi-
sywał czytelnikom swoje książki (a 
niektórzy przybyli z niemałymi stosi-
kami). Można też było nabyć przeza-
bawny kalendarz na 2020 rok z zazna-
czonymi wszelkimi możliwymi 
świętami do uczczenia , ze świetnymi 
ilustracjami Andrzeja Łaskiego, który 
jest ilustratorem większości książek pi-
sarza. Dziękujemy księgarni Skład 
Główny za zorganizowanie kolejnej 
ciekawej imprezy kulturalnej w na-
szym mieście!      Beata Płuciennik

Szkolny Klub Europejski EU-
ROMŁODZIAKI działający przy 
Szkole Podstawowej im. Juliana Tu-
wima w Różycy nie przestaje zaska-
kiwać. Po spektakularnych sukce-
sach dwóch poprzednich projektów 
– „Culture a window opened to the 
world” i „Polish – Italian journey 
through the legends, tales and my-
ths” nagrodzonych ogólnopolskimi 
nagrodami – Odznakami Jakości 
eTwinning oraz nagrodą rangi euro-
pejskiej – European Quality Label 
(„Polish – Italian journey through 
the legends, tales and myths”) - mło-
dzi ludzie zrzeszeni w tej organizacji 
postanowili dalej rozwijać znakomi-
cie zapowiadającą się współpracę 
międzynarodową. Obecny rok szkol-

ny stawia przed nastolatkami nowe 
wyzwania. Placówka z Różycy przy-
stąpiła bowiem do przedsięwzięcia 
„Inspired by…” („Zainspirowani 
przez…”), w którym wspólnie ze 
szkołami z miejscowości Capranica 
z Włoch oraz z zaprzyjaźnioną pod-
stawówką z Rudy Śląskiej, będzie 
poszukiwać inspiracji w różnych 
dziedzinach europejskiej sztuki, kul-
tury i literatury. Celem działań SKE 
jest podtrzymywanie skutecznej ko-
munikacji w języku angielskim, ćwi-
czenie umiejętności pisania, mówie-
nia, poszerzanie zasobu słownictwa, 
rozwijanie wyobraźni i umiejętności 
współpracy online. W chwili obec-
nej uczniowie pod kierunkiem: p. 
Anniki Niburskiej – nauczycielki ję-

zyka polskiego i  angielskiego oraz 
p. Jolanty Piaseckiej – germanistki i 
pedagoga szkolnego,  pracują nad 
pierwszym etapem projektu – krót-
kim filmikiem prezentującym grupę 
z Różycy, miejscowość oraz szkołę, 
następnie odbędzie się konkurs na 
logo projektu, aby późną jesienią za-
cząć właściwe działania zmierzające 

do poszukiwania europejskich inspi-
racji. Podsumowaniem projektu ma 
być wspólna, polsko-włoska sztuka 
teatralna wystawiona na scenie szko-
ły we włoskiej miejscowości Capra-
nica w maju 2020, gdzie EUROM-
ŁODZIAKI planują udać się wraz z 
koordynatorkami projektu.

Życzymy dalszych sukcesów!!!

Kolejny międzynarodowy projekt  
Szkolnego Klubu Europejskiego z Różycy
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Przywracamy pamięć

Prace porządkowe na cmentarzu  
ewangelickim w Erazmowie

We wsi Erazmów, Gmina Koluszki, ruszyły prace porządkowe na 
tamtejszym, nieczynnym od czasów zakończenia wojny, cmentarzu 
ewangelickim. Prace wykonują członkowie stowarzyszenia „Historia Ko-
luszek”, przy pomocy mieszkańców Erazmowa: Jana Lesiaka i Dariusza 
Dudki. Prace te ruszyły po uzyskaniu zezwolenia konserwatora zabytków. 
-Pierwszy etap już za nami. Trzeba było wyciąć dziko rosnące krzaki i od-
rosty a następnie zgrabić liście, które zalegały teren cmentarza od lat. Po 
zakończeniu ścinki zarośli i uprzątnięciu liści, naszym oczom ukazały się 
kwatery grobowe. W następnej kolejności będzie trzeba  wyciąć wystają-
ce korzenie i pnie ściętych krzewów i małych drzew-mówią  porządkujący 
cmentarz członkowie stowarzyszenia  „Historia Koluszek”. Prezes stowa-
rzyszenia, Mateusz Jaśkiewicz dodaje, że  po zakończeniu prac pośrodku 
nekropolii postawiony będzie metalowy krzyż, a przed kamiennym ogro-
dzeniem cmentarza zostanie postawiona tablica informacyjna, przybliża-
jąca historię wsi i cmentarza ewangelickiego. W chwili oddawania gaze-
ty do druku, na cmentarzu zainstalowano metalową bramę. 

Jak się dowiedzieliśmy, na cmentarzu ewangelickim w Erazmowie- 
która od  powstania, a więc od końca XVIII wieku aż do roku 1945 była 
wsią zamieszkałą głównie, choć nie tylko, przez niemiecką ludność osad-
niczą wyznania ewangelickiego- poza ludnością miejscową, pochowa-
nych jest kilkunastu żołnierzy niemieckich, którzy zginęli podczas wojny. 
Niektórzy mieszkańcy mówią też o pochowanej na cmentarzu młodej Ży-
dówce, której ciało znaleziono na okolicznych polach, choć inni tej infor-
macji zaprzeczają.  

Warto zaznaczyć, że na terenie obecnej gminy Koluszki, poza Era-
zmowem, cmentarze wyznania ewangelickiego znajdują się także w miej-
scowościach : Borowa, Felicjanów, Gaj,  Katarzynów, Leosin, Przanowi-
ce, Słotwiny, Stamirowice, Żakowice. Łącznie na terenie parafii 

ewangelickiej w Brzezinach, do 
której należały wspominane 
cmentarze, znajdowało się 28 ne-
kropolii.  

Tak jak na wsiach wokół Ko-
luszek, poza Polakami dominowa-
ła mniejszość niemiecka, sprowa-
dzona tu już po II Rozbiorze 
Polski, tak statystyka ludności 
przedwojennych Koluszek wyglą-
dała nieco inaczej. Jak powiedział 
Adrian Kut ze Stowarzyszenia 
„Historia Koluszek”, w roku  1921 
w Koluszkach mieszkało 3775 ka-
tolików, 557 ludzi wyznania moj-
żeszowego oraz  401 ewangeli-
ków. Dane te nie są jednak zbieżne z liczbą ludności Koluszek pod 
względem przynależności narodowościowej. Według spisu ludności Pol-
ski z roku 1921, w Koluszkach mieszkało 4086 Polaków, 446 Żydów i 
256 Niemców.  

Zk

Bezpieczeństwo jest najważniejsze
Policjanci spotkali się z władzami i mieszkańcami miasta Koluszek 

aby podsumować i omówić kroki, które zostały podjęte i zrealizowane 
przez ostatnie 4 miesiące mające na celu podniesienie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Dzielnicowi systematycznie pracują nad likwidowaniem 
zagrożeń naniesionych na KMZB przez mieszkańców naszego powiatu, 
które w dużej mierze dotyczą przekraczania prędkości w powiecie łódz-
kim wschodnim.

Asp. szt. Robert Derliński i asp. szt. Marcin Szustak uczestniczyli w 
spotkaniu Rady Miejskiej i Rady Osiedla w Koluszkach. Na spotkaniu zo-
stało podsumowane pozytywne działanie i funkcjonowanie tutejszej Poli-
cji. Przewodnicząca zebrania Anna Ołubek podkreśliła, iż zwiększyło się 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez intensywne działania Po-
licji. Mundurowi ponownie podkreślali duże znaczenie funkcjonującej 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

22 listopada 2019 roku dzielnicowy mł. asp. Konrad Kaczmarek i 
sierż. szt. Przemysław Frankowski eliminowali wykroczenia w ruchu dro-
gowym w swoich rejonach służbowych. Dzielnicowi wraz z policjantami 
koluszkowskiej drogówki na terenie miejscowości gminy Koluszki i gmi-
ny Rzgów prowadzili pomiary prędkości i eliminowali popełniane wykro-
czenia w ruchu drogowym. Niwelowanie ich to jedno z głównych założeń 
realizowanego planu priorytetowego przez dzielnicowych w ramach dzia-
łań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Mundurowi 
prowadzili działania na zagrożonych odcinkach drogi. Szczególnie zwra-
cali uwagę i kontrolowali przekraczanie prędkości przez kierujących oraz 
inne naruszenia w ruchu drogowym.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Wieczór Pamięci
„Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie znali wielokulturowe tradycje 

swojego miasta i szkoły. Żeby byli otwarci na  innych ludzi, żeby umieli 
żyć z nimi w pokoju. Dla wszystkich przecież starczy miejsca pod wiel-
kim dachem nieba.” – tymi słowami p. Danuta Pecyna otworzyła Wieczór 
Pamięci, spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Razem na tej zie-
mi. Historia i kultura koluszkowskich Żydów”. 

25 listopada w auli Szkoły Podstawowej nr 1 zebrali się uczniowie, 
rodzice i nauczyciele. Dopisali również zaproszeni goście, m.in. p. Maria 
Markowska-Kurc – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Młodzieży Rady 
Miejskiej w Koluszkach, p. Elżbieta Przywara – dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Koluszkach, p. Marcin Ciechowicz – solista Teatru 
Wielkiego i Muzycznego w Łodzi, który piosenką „To świat, to zmrok”, 
zaśpiewaną wraz z córką Marysią, wprowadził wszystkich w klimat wie-
czoru.

Następnie uczniowie klas 6, biorący udział w projekcie, oraz ich 
starsi koledzy z klasy 7a zaprezentowali program artystyczny przygoto-
wany pod kierunkiem p. Anny Malechy i p. J. Rozmarynowskiej. Wcieli-
li się w postaci koluszkowskich Żydów i słowem, tańcem, muzyką opo-
wiedzieli o ich życiu. Najpierw zwyczajnym, codziennym, a później o 
zmaganiu się z dramatem napiętnowania, izolacją, o życiu w cieniu 
śmierci i o walce o przetrwanie. Do tego, by opowiedzieć o Zagładzie, 
wybrali wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Jeszcze”.  

Występ uczniów wzbogacony 
był o część informacyjną, w której 
zebrani mogli zobaczyć prezentację 
multimedialną przygotowaną przez 
p. Adriana Kuta, dotyczącą historii 
społeczności żydowskiej w Kolusz-
kach. Prelegent przedstawił ciekawe 
informacje i pokazał zdjęcia z okresu 
międzywojennego i czasów II wojny 
światowej. Razem z nim spacerowa-
liśmy dawnymi ulicami Koluszek, 
odnajdując ślady obecności   Żydów 
w staromiejskich dzielnicach, w sy-
nagodze, getcie. Dowiedzieliśmy się 
o koluszkowskich Sprawiedliwych, 
którzy narażając swoje życie, rato-
wali sąsiadów. 

O ocalonych i ich potomkach 
opowiedział p. Zbigniew Komorowski. Zaprezentował bogatą kolekcję 
pożółkłych już zdjęć, pokazujących twarze ludzi, dorosłych i dzieci, któ-
rzy byli kiedyś mieszkańcami naszego miasta. Chodzili jego ulicami, 
uczyli się w naszej szkole, ciężko pracowali, świętowali i modlili w miej-
scowej synagodze. Pan Zbigniew Komorowski opowiedział również o 
wzruszających spotkaniach z potomkami koluszkowskich Żydów, o ich 
życiu w Izraelu i powrotach do ojczyzny przodków w poszukiwaniu swo-
ich korzeni i tożsamości.

Piękną puentą wieczoru były słowa p. Marcina Ciechowicza, który 
powiedział: „bo przecież najważniejsza jest miłość” i zaprosił publicz-
ność do wspólnego wykonania utworu Leonarda Cohena „Dance me to 
the end of love”.

Wieczorowi towarzyszyła wystawa prac uczniowskich pt. „Synagogi 
i macewy – szepty przeszłości” przygotowana przez p. Piotra Łyszkowi-
cza. Na zakończenie spotkania p. dyrektor Jerzy Pecyna podziękował 
uczniom, nauczycielom i zaproszonym gościom za piękne spotkanie i za-
prosił  wszystkich na przygotowane przez rodziców uczniów kl. 6 specja-
ły kuchni żydowskiej. 

Projekt został dofinansowany w konkursie grantowym Stowarzysze-
nia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Młodzi tancerze breaka  
z Koluszek podbili Poznań

16.11. br. podczas zawodów GROOVE CONTEST  w Poznaniu pod-
opieczni Oli Drabik z Fame Dance Studio osiągnęli ogromny sukces w 
zmaganiach ze swoimi rówieśnikami w kategorii BREAKING FRESH, 
ponieważ aż 5 spośród nich: Gabrysia Dymowicz, Miłosz Porczyk,  Aga 
Drabik, Bartek Kłąb, Franek Strzopa, Miłosz i znalazło się w TOP 8, któ-
rą wyłoniono z 22 zawodników biorących udział w rywalizacji. Po kolej-
nych walkach 4. miejsce wywalczył Franek “Karateka” Strzopa, a 
Agnieszka “Minion” Drabik została zwycięzcą w tej kategorii.
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Ślubowanie pierwszaków  
w „Jedynce”

Każde dziecko rozpoczynając naukę w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej z wielką niecierpliwością czeka na moment, gdy zosta-
nie pasowane na  pełnoprawnego ucznia. W tym roku szkolnym uro-
czysta akademia z okazji Ślubowania i Pasowania na ucznia Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach odbyła się 25 
października 2019 roku.

Gośćmi tej uroczystości byli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ko-
luszkach- p. Anna Szostak, Sekretarz Gminy Koluszki- p. Beata Kusiak – 
Stanisławska, Starszy Inspektor ds. Oświaty- p. Przemysław Łącki, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców - p. Aneta Graczyk i rodzice.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, 
pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swo-
ją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i na-
uczycielom oraz ojczyźnie – Polsce. Po złożeniu ślubowania dyrektor 
szkoły p. Jerzy Pecyna ogromnym ołówkiem dokonał aktu pasowania 
pierwszaków na uczniów szkoły podstawowej. 

Następnie uczniowie z pomocą kolegów klas starszych zaprezento-
wali wspaniały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wy-
chowawczyń: p. Aleksandry Januszewskiej, p. Bożeny Salińskiej i p. Ilo-
ny Samiec.

Po występach uczniów głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Hejch-
man, która gratulowała i życzyła dzieciom sukcesów w nauce oraz sa-
mych radosnych chwil w murach naszej szkoły.  Do życzeń dołączyli się 
również przybyli goście i rodzice.

Uczniowie otrzymali z tej okazji legitymacje szkolne i upominki 
ufundowane przez rodziców, Urząd Miejski i Radę Rodziców. Uwieńcze-
niem całej uroczystości były pamiątkowe zdjęcia. 

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszokla-
sistom życzymy wielu sukcesów w naszej szkole!
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach. Klasa I a. 
Pierwszy rząd od lewej: Monika Witczak, Bartosz Król, Marcel Czaplejewicz, Wojciech Kostecki, Michał Frączkowski, Wiktor Ma-

ziarz, Jan Urbańczyk, Bartosz Supera. Drugi rząd: Maja Olejnik, Karol Ruciński, Cyprian Wieloch, Nikola Kowalczyk, Mikołaj Kacprzak, Jo-
anna Szymczak, Jagoda Kowalczyk, Mateusz Amroziński, Laura Michniewska. Trzeci rząd: Wiktor Michniewski, Sergiusz Śmigiel, Lena 
Kałucka, Ada Felkiewicz, Iga Góral, Aleksandra Michalczewska, Julia Arndt, Zuzanna Grzelak. Nieobecny: Adam Janowski. Wychowaw-
czyni: Aleksandra Januszewska.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach. Klasa I b. 
Pierwszy rząd od lewej: Wojciech Walas, Weronika Guzek, Nina Woźniak, Juliusz Zwoliński, Szymon Skibiński, Maksymilian Stań-

czyk, Nikola Janowska, Maciej Szymczak, Kacper Książek, Hubert Saj. Drugi rząd od lewej: Jagoda Kobacka, Maja Milewska, Jakub Gu-
zek, Emilia Gralewska, Łucja Kaczorowska, Faustyna Gocalska, Oskar Rosłaniec, Natalia Golińska, Maria Jendrzejczyk, Nadia Czajkowska. 
Wychowawczyni: Bożena Salińska. Nauczyciel wspomagający: Ilona Samiec. 
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LKS RÓŻYCA jedyną niepokonaną drużyną roku 2019

Wyczyn piłkarskiego  
klubu z Różycy

Mijający rok dla LKS Różyca z pewnością przejdzie do klubowej hi-
storii. Obecny lider drugiej grupy łódzkiej A klasy, okazał się jedyną nie-
pokonaną drużyną roku 2019 w całym województwie łódzkim. 

- Miło jest Nam zakomunikować, że LKS Różyca jako jedyna z po-
nad 200 drużyn z 27 lig, była niepokonana w całym roku kalendarzowym 
(…). Prezesem tej drużyny jest Zbigniew Łudzikowski i śmiało można 
powiedzieć, że to on jest ojcem tego sukcesu i z tego miejsca jeszcze raz 
należą mu się podziękowania.– czytamy na stronie facebookowej klubu.

Uprzedzając głosy osób studzących wyczyn, autor wpisu podkreśla, 
że nie z samymi drużynami z A klasy w tym roku rozgrywali swoje spo-
tkania piłkarze Różycy. Przypomnijmy zatem, że w okręgowym pucharze 
Polski, LKS Różyca zmierzył się z występującym w klasie okręgowej 
Startem Brzeziny (wygrana 3-1) oraz z ŁKS Łódź II, który z powodze-
niem występuje w IV lidze (goście z Łodzi mocniejsi okazali się dopiero 
w rzutach karnych). 

Po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 drużyna trenera Kornela Bła-
żejewskiego zajmuje pierwsze miejsce z czteropunktową przewagą nad 
drugim w tabeli ZKS Włókniarz Zgierz i jest na najlepszej drodze do awan-
su do klasy okręgowej. Dodajmy, że w ubiegłym sezonie LKS Różyca o 
włos przegrał rywalizację do wyższej ligi z drużyną z Koluszek.          

(pw)

Med-Kol otrzymał kontrakt z NFZ  
na tomograf komputerowy

NZOZ Med-Kol podpisał umowę z NFZ na wykonywanie badań z 
zakresu tomografii komputerowej. Oznacza to, że pacjenci z Koluszek w 
końcu zyskali możliwość realizacji powyższej usługi w swoim mieście. - 
To bardzo nowoczesny sprzęt ze specjalną lampą do prześwietlania dzie-
ci. Tomograf został zakupiony 4 lata temu, ale ze względu na brak zakon-
traktowania, stał w zasadzie nieużywany. Wykorzystywany był jedynie do 
badań zlecanych prywatnie. Mieszkańcy naszej gminy musieli zatem cze-
kać po kilka miesiące na badania w łódzkich placówkach, a niezwykle no-
woczesne urządzenie do badań obrazowych bezczynnie stało w ich mieście 
– wyjaśnia Michał Suwalski, prezes Zarządu NZOZ Med-Kol sp. z o.o.

Z tomografu może skorzystać każdy pacjent, który otrzymał skiero-
wanie od lekarza specjalisty. By ułatwić kontakt, Med-Kol uruchomił de-
dykowany numer telefonu (502 472 222), pod którym przyjmowane są 
wyłącznie zgłoszenia na badanie tomografem. Przy okazji rejestracji, pa-
cjent zostanie pouczony przez technika o tym, jak należy się przygotować 
do badania. Osoby obciążone chorobami przewlekłymi muszą poinfor-
mować o tym przed badaniem, i ewentualnie dostosować terapię według 
otrzymanych zaleceń. Dotyczy to głównie chorób takich jak: niewydol-
ność nerek, cukrzyca i choroby tarczycy.  

W przychodni Med-Kol badanie wykonywane jest przy użyciu 16 
rzędowego tomografu komputerowego, który spełnia dwa najnowsze 
standardy technologiczne. Jego konstrukcja skierowana jest na niskodaw-
kową diagnostykę (redukcja dawki promieniowania wynosi aż 40 proc.) 
oraz wyższą jakość obrazu, która z kolei przekłada się na obniżenie daw-
ki stężenia kontrastu wstrzykiwanego do krwi. Zwiększa to bezpie-
czeństw pacjenta. Całe badanie łącznie z czynnościami przygotowawczy-
mi trwa zwykle jedynie od kilku do kilkunastu minut, natomiast samo 
naświetlanie zaledwie do kilkunastu sekund.  

Wynikiem badań wykonywanych w przychodni Med-Kol  przy ul. Prze-
jazd 6, jest płyta CD z nagranym badaniem i opis. Za pisemną zgodą pacjen-
ta, opis może być również przesłany droga elektroniczną na wskazany adres 
e-mail.                                                                                                   (pw)

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!

SUNIA ZNALEZIONA
W GMINIE KOLUSZKI w 2019 r.

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

GMINY KOLUSZKI  
- 44 725 67 68

lub SCHRONISKIEM  
DLA ZWIERZĄT 
W ZAWIERCIU 

- 730 505 255, 515 131 350
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Piłka nożna
Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II
24 listopada (zaległy mecz z 4. kolejki) - ostatni mecz rundy jesiennej

Czarni Smardzew - LKS Różyca  1:7
Bramki: Witold Kurzawa x2, Hubert Mikołajczyk x2, Wojciech Kaczma-
rek x2, Adrian Olszewski x1

Tabela

1. LKS Różyca   12  34  61-9    
2. Włókniarz Zgierz  12  30  40-15   
3. Kolejarz Łódź   12  27  45-20    
4. Boruta II Zgierz  12  25  28-22    
5. LZS Justynów   12  20  23-22   
6. Struga Dobieszków 12  19  45-33    
7. Błękitni Dmosin  12  15  22-22    
8. Polonia Andrzejów  12  13  22-36     
9. LKS Kalonka   12  12  28-42 
10. Milan SC Łódź  12  10  29-48
11. Czarni Smardzew 12    8  22-35 
12. Sport Perfect Łódź 12    6  13-30      
13. LKS Gałkówek  12    4  11-55     

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.

Przypominamy, że 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 od-
dania odpadów (w kilogramach).

Warunkiem przeprowadzenia zbiórki folii, siatki, sznurka i opako-
wań po nawozach jest otrzymanie dofinansowania od NFOŚiGW.

O dalszych ustaleniach będziemy informować na bieżąco.

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

 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 HACCP, BRC, IFS

 � pracownik biurowy

 � pracownik produkcji

 � kierownik działu rozbioru mięsa drobiowego

CV prosimy przesyłać na adres: 
zarzad@starmeat.pl 

Kontakt telefoniczny: 724 997 979
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Karol Sokołowski trzeci  
w Aleksandrowie Łódzkim!

Świetnie pobiegł Karol Sokołowski w III Biegu Charytatywnym w 
Obronie Praw Dziecka, który odbył się w Aleksandrowie Łódzkim. Na  
dość wymagającej 5-kilometrowej trasie, z licznymi ostrymi podbiegami 
i zróżnicowanej nawierzchni (kostka, kamienie, asfalt, drogi polne), Ka-
rol w klasyfikacji generalnej „OPEN” zajął bardzo dobre III miejsce. 
Choć „życiówki” nie poprawił to i tak uzyskał niezły czas 19:16, a co naj-
ważniejsze poprzez udział wsparł finansowo w/w bieg.  

Podwójne zwycięstwo SP 2 Koluszki  
w drużynowym tenisie stołowym! 

Do walki o tytuł najlepszych drużyn w tenisie stołowym Gminny 
Igrzysk Dzieci rozgrywanych w gościnnej Szkoły Podstawowej w Dłu-
giem, stanęło pięć ekip dziewcząt i sześć ekip chłopców szkół podstawo-
wych rocznika 2007 i młodszych. Zespoły w drodze losowania podzielo-
no na dwie grupy, w których rozegrano mecze „każdy z każdym”. W 
pierwszej grupie dziewcząt I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 
(2pkt.) sety 18:0; II miejsce SP 1 (1pkt) w setach 9:9; III miejsce SP Bę-
dzelin (0 pkt) sety 5:18. W drugiej grupie Szkoła Podstawowa w Różycy 
pokonała 3:0  w setach 9:1 Szkołę Podstawową w Długiem. W chłopcach 
w grupie pierwszej I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 zdobywając 
(2pkt) w setach 16:3; II miejsce  Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym 
(1pkt) sety (12:7); III miejsce Szkoła Podstawowa w Będzelinie (0pkt) 
0:18. Grupa druga I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Długiem (2pkt) 
w setach 19:5; II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 Koluszki (1pkt); 13:7 
III miejsce Szkoła Podstawowa w Różycy (0pkt) 1:21. 

W finale Gminnych Igrzysk Dzieci w tenisie stołowym dziewcząt  o 
pierwsze miejsce pingpongistki  Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Kolusz-
kach w składzie: Agata Pakuła i Agata Walczewska  nie dały najmniej-
szych  szans rywalkom ze Szkoły Podstawowej w Różycy, wygrywając 
wszystkie mecze po 3:0 zarówno indywidualne jak i w deblu, i nie tracąc 
przy tym seta. SP Różyca zajęła drugie miejsce grając w składzie: Alicja 
Klimczak, Oliwia Rosiak, Katarzyna Racz.  

W spotkaniu o trzecie miejsce SP Nr 1 Koluszki w składzie: Patrycja 
Jaśkiewicz i Julia Żyłka pokonała 3:1 Szkołę Podstawową w Długiem, 
która w składzie: Alicja Kowalczyk i Agata Koprowska zajęła czwarte 
miejsce, piąta była Szkoła Podstawowa w Będzelinie Klaudia Berent, 

Oliwia Andrysek, Klaudia Wołosz. W finale chłopców w walce o pierw-
sze miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach w składzie: Igor De-
redas i Maksymilian Banaszkiewicz pokonała 3:0 (w setach 9:0) zespół 
Szkoły Podstawowej w Długiem w składzie: Damian Kołtun, Michał Pa-

jąk. O trzecie miejsce spotkały się zespoły Szkoły Podstawowej Nr 1 ( Fi-
lip Kłosiński, Michał Wawrzyn) i Szkoły Podstawowej w Gałkowie Du-
żym (Szymon Brzeziński, Lucjan Koronkiewicz, Mateusz Bankowski). 
Wynikiem 3:0 (w setach 9:0) lepszą okazała się Szkoła w Gałkowie Du-
żym. Piąte miejsce wywalczyli chłopcy Szkoły Podstawowej w Różycy w 
składzie: Adam Tomczak, Jan Wiśniewski, Antoni Staroń pokonując 3:0 
(9:0) Szkołę Podstawową w Będzelinie: Wojciech Zalewski, Konrad 
Przybył, Antoni Staroń. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje i batony Szkoły dyplomy, czte-
ry pierwsze drużyny dziewcząt jak i chłopców nagrody, pierwsza trójka 
medale, zwycięzcy puchary ufundowane przez  przewodniczącego LKS 
Koluszki a wręczane przez Joannę Jeżynę- Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Długiem i sędziów: Antoniego Tomczyka i Piotra Mroza. Organi-
zatorzy serdecznie dziękują dzieciom za sportową fair play rywalizację, 
sędziom ze Szkoły  Podstawowej w Długiem za obiektywne i dobre sę-
dziowanie, opiekunom- nauczycielom za współpracę i opiekę nad dzieć-
mi. 
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Burmistrz Koluszek
 informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 
95-040 Koluszki od dnia 26.11.2019 r. do dnia 17.12.2019 r. wywieszony 
jest wykaz obejmujący:
- lokale biurowe nr: 314 i 315 o łącznej pow. 31,97 m2, przeznaczone  

do najmu na okres jednego roku. Opisane lokale biurowe położone są  
w mieście Koluszki obręb 5, przy ul. 11 Listopada 65 w budynku admi-
nistracyjno-biurowym, stanowiącym własność Gminy Koluszki, który 
położony jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
1315 o pow. 2.247 m2 i nr 1316 o pow. 5.548 m2. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 44 725 67 53.

Daria Telus z Koluszek  
Mistrzem Europy!

W dniach 21 do 24 listopada 2019 roku w Pabianicach odbywały się 
Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłowym federacji WPA „WPA European 
Championships Pabianice 21-24.11.2019”. W zawodach tych, na które 
zjechało - jak mówili sami zawodnicy - „z pół Europy”, w kategorii do 
67,5 kg kobiet I miejsce i tym samym tytuł Mistrza Europy European 
Championships zdobyła mieszkanka Koluszek Daria Telus! 

Wynik Darii to 402,5 kg w Totalu,  165 kg Przysiadzie, 67,5 kg w 
Wyciskaniu Sztangi, 170 kg w Martwym Ciągu. Koluszkowianka najlep-
szą dziewczyną w Europie w Trójboju? To brzmi dumnie! Z zawodów w 
Pabianicach Daria do Koluszek powróciła z jeszcze jednym medalem. W 
kategorii Open zajęła III Miejsce. 

To nie jest koniec wiadomości. Daria Telus przygotowuje się obecnie 
do Mistrzostw Świata w Trójboju Siłowym, które w czerwcu przyszłego 
roku odbywać się będą na Ukrainie. Trzymamy Kciuki za naszą Repre-
zentantkę!

Jak powiedziała „Tygodniowi w Koluszkach”, do Mistrzostw Euro-
py w Pabianicach przygotowywała się w sumie od maja, ale to były bar-
dzo burzliwe przygotowania.

- Tak naprawdę ostatni miesiąc dopiero przycisnęłam -przyznała. 
Daria na co dzień trenuje w sekcji Turbo Dzik Team i ćwiczy pod 

okiem trenera Piotra Gałeckiego. -Chciałabym złożyć podziękowania dla 
Piotra Gałeckiego, Kamila Zdziebłowskiego, Piotra Gaja, całego Teamu 
Turbo Dzików oraz rodzinie, przyjaciołom i podopiecznym. Dziękuję im 
za ogromne wsparcie, pomoc i mobilizację. Dzięki takim ludziom marze-
nia się spełniają, nawet marzenia o  zdobyciu tytułu mistrza Europy! - wy-
znaje Daria Telus.

Foto :Kamil Zdziebłowski
tekst z.k. 

Harasuto na Pucharze Polski PUK
W Krotoszynie zakoń-

czył się turniej Karate 
Olimpijskiego WKF. 
Udział w nim wzięła cała 
czołówka polskiego Kara-
te. Klub Harasuto wystarto-
wał w 4-osobowym skła-
dzie zdobywając 4 medale.

Złoto i Puchar Polski 
wywalczyła seniorka Kinga 
Harast w kategorii +68 kg, 
wygrywając swoje walki 
bez starty punktu. Michał 
Bankowski przegrał w fina-
le +76 kg z aktualnym brą-
zowym medalistą MŚ ju-
niorów. Łukasz Bankowski 
wywalczył 3 miejsce, w 
półfinale uległ nieznacznie 
aktualnemu Mistrzowi 
Świata z Chile 0:1. Szymon 
Stawiarski przegrał w finale kumite seniorów 75 kg.

Był to bardzo dobry kolejny start zawodników z Klubu Harasuto.

NOWE GRUPY
Bezpłatna nauka języka angielskiego  
w Centrum Języków Obcych Lingua Center  
dla osób 50 lat i więcej…

Grupy językowe dla osób 50 lat i więcej rozpoczęły naukę języka an-
gielskiego w Lingua Center. Lektorzy powitali serdecznie wszystkich 
kursantów, rozdali podręczniki, zeszyty ćwiczeń  i wszyscy z wielkim za-
pałem i entuzjazmem rozpoczęli naukę języka. Jestem pod  wrażeniem 
świadomości, wielkiej otwartości i naturalnej chęci do nauki ze strony 
mieszkańców  Koluszek i okolic- podkreśla Dyrektor CJO Lingua Center 
Alicja Mazurowska. Okazało się również- dodaje  p. Alicja po licznych 
rozmowach z osobami 50+, że kursy dla Nich to nie tylko pożytecznie 
spędzany czas, to także nowe, ciekawe znajomości i dobre emocje. Sły-
sząc takie słowa i obserwując taką energię wśród kursantów tworzymy 
nowe grupy językowe. Plan zajęć jest dostosowany do potrzeb naszych 
kursantów. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do sekretariatu CJO Lin-
gua Center w Koluszkach przy ul. Przejazd 7B. Zapisy telefoniczne pod 
nr 691-752-653 lub 697-766-523.
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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)

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4  

ogłasza nabór  
na wolne stanowiska pracy na Wydziale Kanalizacyjnym 

przy ul. Reymonta 69, tj.:

1) Operator urządzeń ściekowych i kanalizacyjnych  
– wymiar czasu pracy – pełny etat

2) Elektromonter - wymiar czasu pracy – pełny etat

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

Termin składania aplikacji do dnia 5 grudnia 2019 r.

Firma SOLCRAFT zatrudni:  
pracownika produkcji  

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

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

ZOSP RP WUS  
zatrudni pracownika  
na stanowisko magazyniera

tel. (46) 874 24 60  
mail: wus@wusbrzeziny.pl
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Piątek 29.11
15:00 Kraina lodu 2 3D Dub PREM.
17:00 Kraina lodu 2 2D Dub PREM.
19:00 Nieplanowane 2D Lektor

Sobota 30.11
15:00 Kraina lodu 2 3D Dub PREM.
17:00 Kraina lodu 2 2D Dub PREM.
19:00 Nieplanowane 2D Lektor

Niedziela 1.12
15:00 Kraina lodu 2 3D Dub PREM.
17:00 Kraina lodu 2 2D Dub PREM.
19:00 Nieplanowane 2D Lektor

Środa 4.12 17:00 Kraina lodu 2 3D Dub PREM.
19:00 Kraina lodu 2 2D Dub PREM.

Czwartek 5.12 17:00 Kraina lodu 2 3D Dub PREM.
19:00 Kraina lodu 2 2D Dub PREM.

Kraina lodu 2

Animacja / USA / 2019 / 95 min.
PREMIERA 3D Dubbing

Dlaczego Elsa urodziła się obdarzona ma-
giczną mocą? Odpowiedź na to pytanie nie daje 
jej spokoju i… zagraża całemu królestwu! Dla-
tego razem z Anną, Kristoffem, Olafem i Sve-
nem wyruszają w niebezpieczną i niezwykłą 
podróż. Czy ta wyprawa odmieni życie bohate-
rów Krainy lodu 2? Czego się podczas niej do-
wiedzą? Jakie przygody przeżyją?

W oscarowej Krainie lodu Elsa bała się, że 
jej moc jest zbyt potężna i może doprowadzić 
do katastrofy. W drugiej części musi mieć na-
dzieję, że ta moc będzie wystarczająca, aby 
przezwyciężyć problemy, które napotka. Czy 
tak się stanie?

Nieplanowane

Dramat/Biograficzny / USA / 2019 / 109 min.
2D Lektor

Jedyne, czego pragnęła Abby Johnson, to 
pomagać kobietom. Z tym nastawieniem już 
podczas studiów została wolontariuszką, a po-
tem pracownicą jednej z klinik aborcyjnych po-
tężnej organizacji Planned Parenthood. Głębo-
ko wierząc w prawo kobiet do wyboru, szybko 
awansowała, by ostatecznie zostać jedną z naj-
młodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego 
giganta wykonującego seryjne aborcje. Tak 
było do czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej 
życie na zawsze...

Uwaga! Kino Odeon 3D jest czynne od środy do niedzieli!  
(w poniedziałki i wtorki – kino nieczynne).

Więcej informacji na stronie: 

www.kino-odeon.pl 
tel. 44-714-58-80

Kino zastrzega sobie możliwość zmiany w repertuarze

Firma SOLCRAFT zatrudni:  
pracownika produkcji  

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

Osiedle Głowackiego w teatrze
„Rada Osiedla „Głowackiego” wraz z Mieszkańcami wyjechała w 

dniu 23.11.2019 r. do Teatru Powszechnego w Łodzi na komedię pt. 
„Wszystko w rodzinie”. W autokarze z 50-cioma osobami z Osiedla od 
początku panowała miła i serdeczna atmosfera. Wspólne śpiewanie i nie-
spodzianki jakie miały miejsce w drodze do teatru i z powrotem - zasko-
czyły uczestników wycieczki. Fundatorem niespodzianek był POL-HUN 
i Przedstawiciel Teatru.

Wyjazd do teatru mógł się odbyć dzięki sponsorom. Mieszkańcy 
Osiedla „Głowackiego” bardzo dziękują Burmistrzowi Koluszek Panu 
Waldemarowi Chałatowi oraz Firmie POL-HUN Pani Małgorzacie Biel-
skiej.

Wszystkich miłośników teatru zapraszamy do kontynuacji tej przy-
gody. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie Mieszkańców Kolu-
szek i Mieszkańców Gminy Rada Osiedla „Głowackiego” zaprasza:
- styczeń 2020 r. do Teatru Powszechnego w Łodzi na komedię pt. „Po-

moc domowa”,
- 16 luty 2020 r. o godzinie 17.00 do Teatru Muzycznego w Łodzi na 

„Koncert Noworoczny”,
- luty lub marzec 2020 r. do Teatru Nowego w Łodzi na komedię pt. „Ślu-

bu nie będzie”.
Już można telefonicznie zgłaszać swój udział w wyżej wymienio-

nych imprezach. Ponadto Rada Osiedla przypomina, że do soboty tj. 
30.11.2019 r. można jeszcze zapisać się na wyjazd do Berlina na Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Wyjazd 06.12.2019 r. z postoju Taxi (ul. 3 Maja) o 
godz. 04.30 - wyjazd prowadzi profesjonalny pilot. W Berlinie spotkanie 
z przewodnikiem i zwiedzanie oraz zakupy na jarmarku. Koszt wyciecz-
ki: 140 zł + 5 euro (przewodnik).

Wszystkich informacji związanych z wyjazdami do teatrów i na wy-
cieczkę można zasięgnąć pod numerem telefonu 512 998 400.

Przewodnicząca RO „Głowackiego”
Anna Ołubek

Przerwy w dostawach prądu
5.12.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare 1.
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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

USŁUGI

KAMIENIARSTWO, blaty, 
schody, parapety, kominki,  
tel. 661-196-032. Budziszewice,  
J. Ch. Paska 65
PIASKOWANIE, szkiełkowanie 
elementów metalowych, żeliwnych, 
aluminiowych, 609-170-736
BUDOWA domów, Usługi budow-
lane, 505-509-874
Pranie dywanów, kanap, chemia 
karcher, bez zapisów, 512-450-390
Elewacje, docieplenia, 796-241-330
Wycinki, koszenia, karczowanie 
terenu. Usługi koparko – ładowarką, 
wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Montaż Ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z Siatki. 
Wyburzenia oraz inne. Wycena 
gratis, 507-364-074
RTV-SAT INSTALACJE, 608-857-122
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
Montaż i naprawa ogrodzeń, 
515-310-037
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
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

Dam pracę osobie potrafiącej szyć 
– DZIANINA. Stacjonarnie lub 
chałupniczo – Koluszki, 602-891-343
Zatrudnię kierowcę – magazyniera 
do Hurtowni Spożywczej,  
660-170-744
Zatrudnię pracownika do biura  
oraz przedstawiciela handlowego, 
44 714-05-38
Zatrudnię pracowników budowlanych 
– pokrycia dachowe, 44 714-05-38
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie 
spożywczym. Możliwość zamiesz-
kania – M2, tel. 501-041-742
Zatrudnię Panie do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym  
w Koluszkach. Praca dwuzmianowa. 
Od poniedziałku do piątku. Wyma-
gamy orzeczenia o niepełnospraw-
ności. 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

Szwaczki zatrudnię. Praca cały rok. 
Sukienki i żakiety, 605-600-896 

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 Operatora Koparko  
– ładowarki. Kontakt 505-210-010

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

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

M-4 sprzedam, 783-913-162
Sprzedam atrakcyjną działkę, 
Zygmuntów k. Koluszek, 604-637-528
Sprzedam dom piętrowy w zabudo-
wie szeregowej z działką 800 m2, 
601-99-22-60
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 działki budowlane  
w Koluszkach – teren 6000 m2,  
tel. 691-750-199

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Do wynajęcia miejsce na reklamę 
przy ul. Brzezińskiej, 697-044-037
Szukam mieszkania lub domu  
do wynajęcia w Koluszkach, 
517-933-310
Posiadam lokal do wynajęcia  
w Koluszkach na działalność 
handlową lub usługową,  
tel. 693-450-093

SPRZEDAM
Ziemniaki odpady, gmina Koluszki, 
Długie 51, 600-812-586
Piec na EKOGROSZEK, 784-69-69-71
Peugeot 207 SW, 506-138-467
Pralkę, meble, 506-138-467
Zlewozmywak, okap, kuchnię-gaz, 
stół + 3 taborety, 608-863-460
Drewno kominkowe, opałowe  
i do podpałki, 515-310-037
Piaskowiec, kamień polny, podkła-
dy sprzedam, 510-189-943
Drewno 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
Drewno kominkowe opałowe,  
tel. 608-830-403

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Volksvagen UP! 2012 r., 73 tys. km, Sprzedam, 512-446-532

Szukam domu do wynajęcia, 732-342-271

Naprawa pralki – lodówki – komutery, 609-046-483
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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. OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI

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

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

Zatrudnię Panią do sprzątania  
lub sprzątania i gotowania z Koluszek lub okolic. 

Wymagania: dojazd samochodem, rzetelność, dokładność,  
dobry stan zdrowia. Praca dwa lub trzy razy w tygodniu.  

Proponowana dobra stawka godzinowa. 
Zatrudnienie od Nowego Roku, tel. 697-450-286 
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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

CHOINKI 
w pojemnikach i cięte

„OGRÓD i DOM”
Koluszki, Przejazd 8

44 714-49-45

Zatrudnię ekspedientkę  
w sklepie spożywczym
Możliwość zamieszkania  

– M2

tel. 501-041-742

Skup Aut
513-067-594
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Uczniowie ZS nr 1 w Koluszkach  
ponownie w Grecji!

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach całkiem niedawno, bo 
16 listopada zakończyli swój dwutygodniowy pobyt w Grecji w ramach 
projektu pt. „My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji” realizo-
wanego przy wsparciu Unii Europejskiej – programu POWER na zasa-
dach programu Erasmus + Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Był to już 
drugi wyjazd szkolnej młodzieży za granicę w celu odbycia praktyk za-
wodowych. Zeszłoroczny zapewnił moc wrażeń, a z tegorocznego 
uczniowie wrócili z bagażem pełnym wiedzy, nowych doświadczeń i 
przeżyć.  

Dwutygodniowy staż w greckiej miejscowości  Leptokarya odbyło 
trzydzieścioro uczniów klas drugich, zarówno technikum, jak i Branżo-
wej Szkoły I stopnia. Byli wśród nich technicy informatycy, technicy 
elektrycy oraz mechanicy pojazdów samochodowych. Wyjazd na staż po-

przedzony został zajęciami z 
języka angielskiego i greckie-
go. Młodzież miała też przygo-
towanie pedagogiczne. 

Mobilność zawodowa re-
alizowana była w terminie 3 – 
16.11.2019 r. Uczniów wraz z 
opiekunami  zakwaterowano  
w czterogwiazdkowym hotelu 
Posejdon Palace niecałe 100 
metrów od morza Egejskiego. 

Głównym celem stażu było zdobycie przez  uczniów kompetencji i umie-
jętności zawodowych. Zagraniczne praktyki  umożliwiły uczestnikom 
projektu szczególnie z małych i średnich miejscowości zdobycie do-
świadczenia w międzynarodowym środowisku. Jest to bardzo cenne do-
świadczenie, a dla wielu jedyna okazja, by poznać procedury europejskich 
firm i rozwinąć praktyczną znajomość języka obcego.

Uczniowie mieli dużo różno-
rodnych zajęć w ramach praktyk. 
Mechanicy pojazdów samochodo-
wych w jednym z okolicznych 
warsztatów demontowali  amortyza-
tory, wymieniali olej i płyny eksplo-
atacyjne w samochodzie. Omawiali  
części maszyn i urządzeń oraz ro-
dzaje ich połączeń,  demontowali 
rozrząd i koło zamachowe pojazdu. 
Składali silnik Fiata Bravo. Demon-
towali układ chłodzenia. Byli też z  
wizytą w zakładzie wulkanizacyj-
nym. Obserwowali produkcję opon 
bieżnikowanych do samochodów te-
renowych i ciężarowych. Technicy 

informatycy natomiast instalowali i aktualizowali systemy operacyjne. 
Na  uniwersytecie  AITHOYSA YPOLOGISTON „BEPGINA” w Saloni-
kach uczestniczyli w wykładzie  w  języku angielskim na temat robotyki. 
Montowali komputery osobiste z podzespołów. Na zajęciach poznawali  
podstawy zarządzania wersją z wykorzystaniem repozytorium GIT. Two-
rzyli stronę internetową z wykorzystaniem bukstref4. Uczyli się  progra-
mowania robotów LEGO. Technicy elektrycy z kolei dobierali metody i 
przyrządy do pomiaru układów elektrycznych i elektronicznych. Instalo-
wali tablicę rozdzielczą. Omawiali schemat instalacji wyłącznika krzyżo-
wego i  schodowego, który następnie podłączali. Wprowadzali  do pro-
gramowania płytki mikroprocesorowe Arduino. Podłączali domofon , 
czujki ruchu.

        Poza praktykami był też czas przeznaczony na poznawanie uro-
ków Grecji. Uczniowie w ramach programu kulturowego popłynęli stat-
kiem  do Zatoki Pagasyjskiej. Zwiedzili  Meteory – jeden z najpiękniej-
szych i najbardziej zadziwiających zakątków świata, zespół 

prawosławnych klasztorów na wzniesieniach skalnych, które są zapisane 
na liście dziedzictwa UNESCO. Udali się z miasteczka Litochoro do par-
ku narodowego wzdłuż wąwozu Enipeas. Magicznym miejscem wszyst-
kich uczniów przebywających w Grecji stała się  miejscowość Pantale-
imon Stary, gdzie Morze Egejskie spotyka się z górami Olimpu i gdzie  
szelest liści ze starych platanów opowiada prastare dzieje o burzliwej hi-
storii owych miejsc. Uczestnicy projektu  wzięli również udział  w poka-
zach lotniczych w miejscowości Larisa z okazji Święta Lotnictwa  Woj-
skowego. Gospodarze udostępnili do zwiedzania liczne hangary z 
eksponatami.  Następnie odbyły się pokazy  akrobacji lotniczych w wy-
konaniu pilota samolotu F-16. Nieliczni z uczestników  mieli możliwość 
lotu awionetką nad płytą lotniska. 

Młodzież przebywająca w Grecji na praktykach nie zapomniała też o 
Narodowym Święcie Niepodległości. Na plaży Morza Egejskiego odśpie-
wała hymn Polski, co wzbudziło ogromne zainteresowanie okolicznych 
mieszkańców i turystów. Na zakończenie praktyk uczestnicy otrzymali 
certyfikaty potwierdzające odbycie stażu. Nauczyciele i uczniowie Ze-
społu Szkół nr 1 w Koluszkach są pewni, że projekt pt. „My way, My fu-
ture - praktyki zawodowe w Grecji” spełnił ich oczekiwania, a wiedza i 
doświadczenia wyniesione z mobilności zagranicznej zaprocentują w 
przyszłości. 

M. Ł.




