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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

6.12.  
ul. Głowackiego 20

7.12.  
ul. Korczaka 5

8.12.  
ul. Sikorskiego 6A

9.12.  
ul. 3 Maja 8

10.12.  
ul. 3 Maja 19G

11.12.  
ul. Brzezińska 54

12.12.  
ul. Przejazd 6
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Obniżą ul. Brzezińską?
Rada Miejska w Koluszkach wsparła woj. łódzkie kwotą 50 tys. zł, 

na stworzenie koncepcji przebudowy ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. 3 
Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury. Rozważane będą dwie 
koncepcje. Pierwsza z nich zakłada obniżenie obecnego wyniesienia w 

celu stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych i dodania funkcji 
miejskiej powyższemu odcinkowi. Byłby to oczywiście proces bardzo 
skomplikowany i czasochłonny, obarczony koniecznością przebudowy 
infrastruktury podziemnej. Drugi wariant zakłada pozostawienie ulicy na 
tej samej wysokości i poprawę jedynie samego wyglądu. Tego rodzaju 
przebudowa byłaby o wiele mniej uciążliwa dla miasta i mieszkańców, ale 
z drugiej strony niewiele wnosiłaby do polepszenia funkcjonalności ulicy.

(pw)

Kapliczka i miejsce pamięci  
w Gałkówku Parceli 

Szczególną inicjatywą wyka-
zali się mieszkańcy Gałkówka Par-
celi. W trosce o zachowanie dla 
przyszłych pokoleń miejsc symbo-
licznych, ściśle związanych z miej-
scowością z której pochodzą, pod-
jęli się trudu odnowienia własnymi 
siłami starej, przydrożnej kapliczki. 
Kapliczka powstała w 1951 r. ku 
czci mieszkańców parafii Gałkó-
wek, którzy swe życie złożyli w 
więzieniach i niemieckich obozach 
koncentracyjnych. Obłożona mar-
murem kapliczka stała się zatem nie 
tylko miejscem kultu Matki Bożej, 
ale również pamięci i łączności z 
przodkami. 

(pw)  

Kiedy odbiorą azbest?
Zgodnie z harmonogramem 

do końca października miał być 
odebrany azbest od mieszkańców, 
którzy uczestniczą w programie 
usuwania wyrobów zawierających 
tego rodzaju szkodliwe substancje. 
Ponieważ wyłoniony wykonawca 
odmówił podpisania umowy, gmi-
na zmuszona została do przepro-
wadzenia nowego przetargu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przedłużył termin realizacji zadnia do 
końca marca 2020 r.

(pw)

Dzieci niepełnosprawne  
doczekają się windy 

W budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2020, zostały za-
pisane środki na inwestycję związaną z budową windy w budynku Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. Jest to nie-
zwykle ważna inwestycja, a wręcz obowiązkowa, o którą od lat zabiegają 
rodzice i nauczyciele. Bez tego urządzenia dzieci niepełnosprawne na pię-
tro muszą być wnoszone na rękach. O dofinansowanie dobudowy windy 
powiat będzie składał wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

(pw)   

Chcą zgazyfikować tereny  
wiejskie w naszej gminie

Trwają rozmowy między gminą a Polską Spółką Gazownictwa w te-
macie rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Koluszki. Pod kątem 
zainteresowania doprowadzeniem gazu do posesji, ankietowane mają być 
takie miejscowości jak: Słotwiny, Nowy Redzeń, Stary Redzeń, Regny, 
Borowa, Gałków Mały i Duży, Kaletnik, Różyca, Żakowice, Stefanów i 
Długie. Dalsze kroki w powyższym temacie będą zależały od tego, ile 
osób wykaże chęć przystąpienia do gazyfikacji.

(pw)     

W nowy rok wejdź bez długów
Już 570 tys. zł wynoszą zaległości mieszkańców gminy w płatno-

ściach za odbiór śmieci. W związku z powyższym po świętach samorząd 
rozpocznie procedurę wysyłania upomnień i egzekucji długów.  Urząd 
Miejski w Koluszkach zachęca zatem do kontaktu i uporządkowania swo-
ich spraw jeszcze przed końcem roku.

(pw)  
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 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) 

 � od 9 grudnia - zapisy na ferie w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, 
w godz. 8:00 - 15:00

 � 11-20 grudnia - wystawa „Stan wojenny 1981-83”, Sala Muzealna w 
Koluszkach, ul. 3 Maja 17

 � 11 grudnia (środa) - zajęcia z filmu i fotografii (pierwsze pokazowe 
zajęcia), Sala Muzealna w Koluszkach, ul. 3 Maja 17, godz. 18:30

 � 12 grudnia (czwartek) – „Magiczne Indie, sztuka i architektura”, wykład z 
pokazem, Sala Muzealna w Koluszkach, ul. 3 Maja 17, godz. 17:00

 � 12 grudnia (czwartek) - „Okiem Kobiety”,  spotkanie z uczestniczkami 
wyborów Miss: Martą Kaczmarczyk, Sylwią Garbarczyk oraz fotografem 
gwiazd Izabelą Urbaniak, Restauracji Kriada, godz. 18.00

 � 14 grudnia (sobota) - Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego, SP w Długiem, 
od godz. 17.00

 � 6 stycznia (poniedziałek) - Orszak Trzech Króli w Koluszkach

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

do mieszkańców naszej gminy. 

Weszliśmy w okres jesienno-zimowy. 
Dzień staje się coraz krótszy.

Widzisz latarnię która nie świeci? Zgłoś do BIG: 
tel. 44 725 67 68 

Po dwóch stronach obiektywu 

„Okiem Kobiety” zaprasza
Już w najbliższy czwartek 12 grudnia kolejne spotkanie z cyklu „ 

Okiem Kobiety”. Tym razem o życiowych pasjach opowiadać będą gwiaz-
dy modelingu, uczestniczki wyborów Miss: Marta Kaczmarczyk, Sylwia 
Garbarczyk oraz zawodowy fotograf gwiazd (i nie tylko) Izabela Urbaniak. 
Zapraszamy do Restauracji Kriada. Początek spotkania o godz. 18.00.

Informujemy, że w dniu 12.12.2019 r. o godz. 19.00 

odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Będzelin. 

Tematem zebrania będzie gazyfikacja wsi.  

Serdecznie zapraszamy.

Budki dla jerzyków  
w walce z komarami

Gminne akcje związane z rozdawaniem budek lęgowych i karmni-
ków przeznaczonych dla małych ćwierkających ptaków, cieszyły się tak 
dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, że Urząd Miejski w 
Koluszkach postanowił iść za ciosem i w nowym roku ruszyć z kolejną 
inicjatywą. Tym razem rozdawane mają być budki lęgowe dla jerzyków i 
nietoperzy. Dlaczego akurat dla tych stworzeń? Jerzyki jak i nietoperze są 
zabójczą bronią przeciw komarom. Jeden jerzyk potrafi zjeść dzienne na-
wet do 20 tys. komarów. Choć ptaki te chętnie zamieszkują w przestrzeni 
miejskiej, to z roku na rok ich populacja staje się coraz mniejsza. Wszyst-
ko z powodu termoizolacji budynków, a tym samym braku szczelin, w 
których najchętniej gniazdowały. W trosce o komfort naszego bytowania, 
warto zatem zatroszczyć się o zaproszenie pod swój dach tych natural-
nych sprzymierzeńców w walce z dokuczliwymi insektami.              (pw)    

Gmina nie zlikwidowała PSZOKu
Do instytucji państwowych posypały się skargi od mieszkańców 

gminy, z doniesieniem że Gmina Koluszki zlikwidowała Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a tym samym nie wypełnia swoich 
obowiązków ustawowych. 

Gmina przypomina zatem, że punkt przy ul. Reymonta w Kolusz-
kach do którego mieszkańcy mogli oddawać odpady wielkogabarytowe, 
nie został zlikwidowany, a jedynie zamknięty do czasu uporządkowania 
terenu i przemodelowania swojej działalności. Obecnie cały plac został 
już oczyszczony ze śmieci które zalegały na składowisku i za kilka tygo-
dni PSZOK wznowi przyjmowanie odpadów, na doprecyzowanych zasa-
dach. Przemodelowanie funkcjonowania Punktu ma na celu uchronienie 
mieszkańców gminy przed obciążaniem ich dodatkowymi kosztami dzia-
łalności składowiska, które wzrastały na skutek nieuczciwych praktyk 
części społeczeństwa.  

(pw)     

Wstępna rekrutacja do żłobka
Przypominamy, że osoby które myślą o zapisaniu dziecka do miej-

skiego żłobka (zarówno do obecnie już funkcjonującego lub tworzonego 
w budynku po gimnazjum przy ul. Mickiewicza), powinny do końca roku 
wypełnić stosowną ankietę. Ankiety dostępne są w miejskim żłobku przy 
ul. Staszica w Koluszkach. Zebrane dane posłużą do zaplanowania przy-
szłej rekrutacji.

(pw)  

Większość mieszkańców nie chce 
zmieniać nazw swoich ulic 

Co jakiś czas do Urzędu Miejskiego w Koluszkach wpływają prośby 
od pojedynczych mieszkańców o zmianę nazwy swojej ulicy. Podobna 
uwaga pojawiła się na sesji Rady Miejskiej w Koluszkach. Radna Mar-
kowska-Kurc zaproponowała, by w ramach poprawy przejrzystości, dro-
dze która odchodzi prostopadle od ul. Warszawskiej, a przy której znajdu-
ją się bloki socjalne, nadać nową nazwę. Zdaniem radnej, ulicę można by 
przemianować na „Szczęśliwą”.   

Zdaniem burmistrza Koluszek, doświadczenie uczy jednak, że zwy-
kle po szerszych konsultacjach z mieszkańcami, w takiej sytuacji pada od-
powiedź negatywna. Mieszkańcy nie chcą bowiem uczestniczyć w czaso-
chłonnej procedurze zmiany dokumentów. Dodatkowo wymiana 
niektórych z nich jest płatna, jak np. w przypadku prawa jazdy. Nie mó-
wiąc już o sytuacji, gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą. Wtedy 
tego rodzaju operacja staje się drogą przez mękę.                                (pw)       
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28 listopada 2019 roku w Sali 
Muzealnej Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Koluszkach zorganizował 
spotkanie Bitwa Łódzka – wspo-
mnienie sprzed 105 lat. Za spotka-
nie odpowiedzialni byli Damian 
Polny i Adrian Kut. Wydarzenie 
rozpoczęło się o godzinie 18:00 i 
zgromadziło ponad 50 słuchaczy. 
Spotkanie otworzył pokaz filmu 
„Tory” wraz z reżyserskim komen-
tarzem Pawła Siedlika z łódzkiej 

filmówki. Film wprowadził nas w 
temat pamięci o przeszłości i bi-
twie stoczonej 105 lat temu pod 
Łodzią, gdzie w Gałkówku i Boro-
wej stoczono jedną z największych 
bitew I wojny światowej. Zapre-
zentowano także krótkie ujęcia, 
pokazujące jak wygląda plan fil-
mowy od strony ekipy filmowej. 

Drugim prelegentem był Domi-
nik Trojak z Muzeum im. Leokadii 
Marciniak w Gałkowie Dużym, któ-

Bitwa Łódzka  
– wspomnienie sprzed 105 lat

ry szczegółowo omówił walki w 
okolicach Koluszek i Brzezin z 1914 
roku. Pod koniec swojego wystąpie-
nia przedstawił ciekawostki i legen-
dy związane w wydarzeniami sprzed 
105 lat. Następnie Piotr Łyszkowicz 
zaprezentował umundurowanie i 
wyposażenie żołnierza Armii Impe-
rium Rosyjskiego z 1914 roku opo-
wiadając o każdym elemencie 
umundurowania. Ostatnim prelegen-
tem był Adrian Kut ze Stowarzysze-
nia Historia Koluszek, który przed-
stawił nieznane dotychczas 
fotografie obrazujące zniszczenia 
dokonane między 15, a 28 paździer-

nika 1914 r. przez wycofujących się 
z Koluszek Niemców. Omówiono 
zniszczenia i lokalizacje nieistnieją-
cych już budynków kolejowych, a 
także odbudowę stacji przez okupan-
ta w latach 1915 – 1916. 

Na tym zakończono spotkanie 
ze względu na późną porę, chociaż 
nie zrealizowano całego programu. 
Pozostał jeszcze film „1914. Zanim 
opadły liście” w reż. Pawla Siedli-
ka, który będzie tematem na kolejne 
spotkanie. Wszystkim prelegentom 
i uczestnikom dziękujemy za obec-
ność i zapraszamy na kolejne spo-
tkania.                            Adrian Kut 

Tak twierdzą Ci, którzy nabyli 
tę wigilijną rybę u Państwa Ołubek z 
Gałkówka Parceli. Karp to ryba, któ-
ra najczęściej gości na polskich sto-
łach w najpiękniejszy wieczór roku 
– Wigilię. Zgodnie z tradycją karp na 

stole wigilijnym symbolizuje długo-
wieczność, a łuski karpia schowane 
do portfela zapewniają dobrobyt i 
pomyślność na cały rok. Tuż przed 
świętami ustawiają się zatem długie 
kolejki za tym świątecznym przy-
smakiem. Na terenie Gminy Kolusz-
ki, w dolinie rzeki Mrogi znajdują 
się stawy hodowli karpia. Tutaj ich 
hodowla już od ponad 40 lat odbywa 
się „w zasadzie w naturalnym środo-
wisku”, a ryby mają zapewnione 
bardzo dobre warunki i dużo prze-
strzeni. Ze stawu o powierzchni 1,5 
ha odławia się około 1 tony ryb. Kar-
mione są tylko naturalnym zbożem 

oraz żywią się pokarmem 
naturalnym, czyli różnymi drobnymi 
organizmami żyjącymi w dnie 
stawowym. Nie otrzymują żadnych 
hormonów ani antybiotyków. Cykl 
hodowlany w gałkowskim gospo-

darstwie trwa około 10 miesięcy. 
W tym czasie z narybka wyrasta-
ją karpie o masie od 1,5 do 1,8 kg. 
Warunki hodowli i dystrybucji 
sprawiają, że w mięsie karpia nie 
następuje kumulacja substancji 
toksycznych pochodzących ze 
środowiska zewnętrznego. Dlate-
go też odłowiona ryba jest bardzo 
dobra, ekologiczna i smaczna - 

jak zapewnia lokalny hodowca – Pan 
Grzegorz, a gospodyni dodaje, że 
ryby nie trzeba jakoś szczególnie 
przyprawiać ani moczyć w mleku 
czy innych zalewach. Wystarczy ob-
toczyć w mące, posolić i na patelnię. 
Gospodarze podkreślają, że spośród 
ryb hodowlanych na naszym rynku 
mięso karpia jest właściwie naj-
zdrowsze. Na około dwa tygodnie 
przed Bożym Narodzeniem spusz-
czana jest woda ze stawu, a ryby gro-
madzone są w tzw. odłówce. Aby na-
sze ryby dotarły na stół, właściciel 
przez 3 dni stoi po pas w lodowatej 
wodzie i ładuje ryby do specjalnej 

przyczepy z wodą. Sprzedaż, ho-
dowcy z Gałkówka Parceli rozpo-
czynają około 18 grudnia i w kilka 
dni wszystkie ryby znajdują swoich 
nabywców. 

Prowadzenie stawów hodowla-
nych nie jest jednak czynnością ła-
twą. Praca trwa cały rok. W styczniu 
stawy są czyszczone i wapnowane. 
W lutym trwa napuszczanie wody, a 
w marcu stawy są ponownie zarybia-

ne. Przez pozostały okres ryby trze-
ba dokarmiać i pilnować, by bobry 
czy wydry nie zadomowiły się w sta-
wie. Działalność tego typu to bar-
dziej pasja i hobby niż biznes. Za-
chęcamy do kultywowania tej 
tradycji wigilijnej spożywania kar-
pia, ale również do spożywania tej 
ryby przez cały rok, bo to bardzo do-
bra, ekologiczna i smaczna ryba.                 

(tom)

Najlepsze świąteczne karpie 

Karp to ryba hodowlana, która znana była już w VII wieku przed Chrystu-
sem. Chów ryb w stawach znany był już w starożytnym Egipcie i Grecji oraz 
Azji Mniejszej. O karpiu i innych rybach pisał Arystoteles w III wieku przed 
Chrystusem. Starożytni Rzymianie mieli sztuczne stawy-sadzawki, w których 
przetrzymywali ryby morskie i śródlądowe, w tym karpie, które miały trafić na 
ich stoły. Te zwyczaje przejęli od Rzymian Galowie i Germanie, zakładając u 
siebie stawy rybne. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego hodowlę karpia w sta-
wach rozpowszechniły zakony. W ten sposób z północnej Italii, Bawarii i połu-
dniowych Czech poprzez Morawy karp dotarł na Śląsk, Małopolskę i dalej do 
Polski. O karpiu w swoich „Kronikach” z roku 1466 pisał Jan Długosz. 

Najstarszym zakonem, który zajmował się hodowlą ryb byli cystersi, 
którzy przybyli do Polski w roku 1140. Najwcześniejsze ślady prymitywnego 
przetrzymywania ryb w stawach (rybnikach) znajdujemy pośrednio także u 
Benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. Na rozwój hodowli karpia decydu-
jący wpływ miało rozwijające się na naszych ziemiach chrześcijaństwo i obec-
ne w tej religii okresy postów. W XVI wieku hodowla karpia w Polsce, na Ślą-
sku i Morawach była najnowocześniejsza i najsilniejsza w Europie, zarówno 
pod względem technik budowania stawów, jak i metod gospodarowania oraz 
wielkości produkcji. Przez wieki produkcja w naszym kraju była systematycz-
nie poszerzana i Polska jest obecnie największym producentem karpia w Unii 
Europejskiej - produkuje rocznie ok. 21 tys. ton tej ryby. Nie przekłada się to 
jednak na spożycie tej ryby w Polsce - Polacy zjadają średnio około 60 dkg 
karpia rocznie, głównie w okresie świąt Bożego Narodzenia
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Tydzień w Koluszkach nr 46

Budżet obywatelski  
Gminy Koluszki 
na rok 2020

4 grudnia ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego dla 
Gminy Koluszki. W obecnym numerze gazety zamieszczona została 
karta do głosowania, opisy projektów oraz zasady głosowania. Głoso-
wanie potrwa do 18 grudnia 2019 r.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że początkowo na urzędo-
wej stronie została zamieszczona karta do głosowania z błędną nazwą 
miejscowości dla projektu nr 5 (zamiast Gałków Mały pojawiła się nazwa 
Gałków Duży). UWAGA: karta z błędną nazwą miejscowości nie traci 
swojej ważności i będzie brana pod uwagę przy liczeniu głosów.

OPISY PROJEKTÓW

UWAGA: opisy PROJEKTÓW pochodzą od wnioskodawców. 
Na obecnym etapie opisowym Gmina Koluszki nie bierze odpowie-

dzialności za ostateczny kształt zgłaszanych inwestycji.

Projekt „PEKIN” 
Inwestycja polegać ma na stworzeniu miejsca wypoczynku, rekreacji 

i integracji dla mieszkańców Gminy Koluszki i okolic w miejscu dawne-
go „Pekinu” mieszczącego się przy ścieżce rowerowej między Gałków-
kiem Małym, a Justynowem. 

Teren zostanie uprzątnięty, zbudowana będzie duża altana wyposażo-
na w stół i ławy, specjalne palenisko do grillowania oraz robienia ognisk, 
ustawione zostaną ławki  oraz usypane będą ścieżki i miejsca postoju dla 
rowerzystów.

Doposażenie placu zabaw
Inwestycja polegać będzie na doposażeniu istniejącego placu zabaw 

w nowe sprzęty dostosowane dla dzieci młodszych, tyrolkę oraz urządze-
nia do street workoutu. Zamontowane będą dodatkowe ławki oraz zbudo-
wana zostanie duża altana z ławkami i stołem, gdzie rodzice z dziećmi 
będą mogli zjeść posiłek w trakcie zabawy oraz schronić się przed słoń-
cem lub deszczem. 

Celem tej inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i różnorodnego 
miejsca zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz przyjaznej przestrzeni dla 
całych rodzin, gdzie będą mogli wspólnie spędzać czasu na świeżym po-
wietrzu. 

Automat do recyklingu
Od lat 50. XX wieku człowiek wyprodukował już 8 miliardów ton 

plastiku jednakże obecnie tylko nieznaczna ilość tego tworzywa podlega 
recyklingowi. Automat do zwrotu butelek plastikowych pozwoli zniwelo-
wać zaśmiecanie środowiska zbędnym materiałem. Zatroszczmy się o 
Matkę Ziemię!

„Edukacja przez Szachy w Szkole”
Nauka gry w szachy dla dzieci, 1 godz. lekcyjna, w kl. I-III w SP Ró-

życa w roku szkol.: 2020/21 oraz 2021/22, przeszkolenie nauczycieli, pro-
ste scenariusze lekcji, wyposażenie klas w szachownice z bierkami, w tym 
szachy demonstracyjne oraz szachy tarasowe.

W jakim celu? Szachy pomogą poprawić Twojemu dziecku koncen-
trację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć intuicję, pa-
mięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; 
gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania. 
Zadbajmy o dzieci, pokażmy im alternatywę dla gier mobilnych.

Aktywna strefa rozrywki i rekreacji 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach 

Projekt zakłada zakup: 
1. Dmuchańców do skakania  w ilości dwóch sztuk.
2. Wyposażenia do świetlicy szkolnej i zamontowania: zjeżdżalni, su-

chego basenu, domku, elementów z gąbki, przejścia linowego, kon-
strukcji. 

3. Zakup piachu na plac do boiska do „plażówki”, wykonanie ościeża be-
tonowego.

4. Zakup tablicy do koszykówki wraz ze słupem i wykładzinę sztuczną na 
istniejące podłoże z kostki brukowej.

Publiczna toaleta
Automatyczne, płatne (np. 1 zł) dwukabinowe wc zamontowane w 

Parku Miejskim w Koluszkach. Projekt zakłada, aby toaleta była podłą-
czona do wody, kanalizacji oraz prądu. Ściany toalety dodatkowo mogą 
służyć jako słup ogłoszeniowo reklamowy (płatny).

Szczepionki
Większość szczepionek podawana jest w dzieciństwie. Są jednak wi-

rusy, przeciwko którym można się zaszczepić dopiero w okresie dojrze-
wania. Tak jest w wypadku HPV – wirusa, który jest główną przyczyną 
rozwoju raka szyjki macicy. Szczepienia przeciwko HPV pomagają za-
bezpieczyć przed najgroźniejszymi odmianami tego wirusa. W połączeniu 
z regularnymi badaniami cytologicznymi to najskuteczniejsza forma 
ochrony przed groźnym rakiem szyjki macicy i innymi chorobami, za któ-
re odpowiedzialny jest wirus HPV. 

KKS
Po położeniu nowej trawy, murawa boiska będzie równa i co się z 

tym wiąże będzie mniej kontuzji piłkarzy zarówno seniorów jak i dzieci, 
ze względu na to, że obecnie są place gdzie słabo rośnie trawa i jest przez 
to twardo i nierówno. Mając na uwadze ich zdrowie i bezpieczeństwo 
podczas rozgrywanych meczów, treningów, stwierdziliśmy, że trzeba 
mieć nową murawę. Dodam, że obecna z informacji które posiadam, ma 
minimum 30 lat.

„Modernizacja placu zabaw i boiska w miejscowości Stamirowice”
Proponowany do realizacji projekt ma na celu zwiększenie atrakcyj-

ności istniejącego placu zabaw oraz boiska, poprzez doposażenie placu 
zabaw w brakujące urządzenia do zabaw jak i urządzenia do ćwiczeń. Do-
datkowo planuje się przesunięcie istniejącego ogrodzenia z zakupem bra-
kujących elementów. Cała inwestycja będzie zgodna z wcześniej ustalo-
nym  projektem budowlanym.

OSP
Realizacja projektu pod nazwą „Edukacja i bezpieczeństwo - zakup 

materiałów dydaktycznych oraz środków ochrony indywidualnej dla straża-
ków - ratowników OSP w Koluszkach”  i zakup niezbędnego umundurowa-
nia wykorzystywanego podczas działań ratowniczo gaśniczych, znacząco 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków - ratowni-
ków Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach. Pozyskanie specjalistycz-
nej pralnicy pozwoli prawidłowo utrzymać i konserwować użytkowany 
sprzętu. Zakupiony fantom pozwoli przeprowadzić zajęcia edukacyjne z za-
kresu pierwszej pomocy wśród mieszkańców i strażaków ochotników z te-
renu gminy Koluszki.

Jeziorko
Staw w Jeziorku to jeden z niewielu takich akwenów w gminie Ko-

luszki. Niestety od kilku lat teren wokół niego był zaniedbywany, przez 
co flora rozwija się tam „na dziko”. Założeniem projektu jest uporząd-
kowanie działki oraz przywrócenie jej ładu przestrzennego, tak aby mo-
gła stać się miejscem relaksujących spotkań oraz odpoczynku na łonie 
natury dla mieszkańców gminy Koluszki. Zgodnie z projektem, teren 
wokół stawu zostanie ogrodzony oraz wzbogacony o ścieżki dla pie-
szych. Poza tym postawione zostaną mola, ławki, lampy, kosze oraz 
wiata dla zwiększenia komfortu użytkowania działki.
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KARTA DO GŁOSOWANIA 
NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI DO ZREALIZOWANIA 

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KOLUSZKI
Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Koluszki, stale zamieszkały na terenie Gminy.

Należy wybrać maksymalnie 3 projekty inwestycji/zadań poprzez wstawienie „X” w kolumnie „WYBÓR”

LP. NAZWA PROJEKTU SZACUNKOWY 
KOSZT WYBÓR

1 Edukacja przez Szachy w Szkole 55 320,00 zł

2 Rewitalizacja stawu i terenu wokół niego we wsi Jeziorko 99 735,00 zł

3 Modernizacja placu zabaw i boiska w miejscowości Stamirowice 100 000,00 zł

4 Edukacja i bezpieczeństwo – zakup materiałów dydaktycznych oraz środków ochrony 
indywidualnej dla strażaków – ratowników OSP Koluszki 100 000,00 zł

5 Doposażenie placu zabaw – Gałków Mały 100 000,00 zł

6 Zagospodarowanie gminnej działki „Pekin” 100 000,00 zł

7 AKTYWNA STREFA ROZRYWKI I REKREACJI  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach 100 000,00 zł

8 Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy 100 000,00 zł

9 Automat recyklingowy do zwrotu butelek i puszek po napojach 100 000,00 zł

10 Publiczna płatna toaleta (wc) automatyczna 100 000,00 zł

11 Renowacja boiska głównego KKS Koluszki 100 000,00 zł

Uwaga! Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe. Koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania.

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis

ZADADY GŁOSOWANIA NA WYBRANE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KOLUSZKI NA 2020 ROK
Karty do głosowania, według określonego wzoru zamieszczone zo-

staną w wersji elektronicznej na stronie www.koluszki.pl, a także w for-
mie papierowej w Kancelarii Ogólnej, Biurze Promocji i Obsługi Inwe-
stora Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz w prasie lokalnej.

1. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Koluszki, 
stale zamieszkały na terenie Gminy.

2. Głosowanie odbywa się bezpośrednio w wyznaczonych miejscach 
(Urząd Miejski w Koluszkach), korespondencyjnie lub elektronicznie 
przez 14 dni kalendarzowych.

3. Karty do głosowania można składać:
a) osobiście: w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 

11 Listopada 65,
b) listownie na adres: Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kolusz-

ki z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”, przy czym za ważne uznaje się 
karty, które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania,

c) mailowo: na adres: um@koluszki.pl, w formie zeskanowanych kart.

4. Głosować można tylko raz poprzez postawienie znaku „X” przy mak-
symalnie 3 projektach, we wskazanej na karcie do głosowania rubryce.

5. Osoba składająca kartę do głosowania ma obowiązek podać na karcie 
do głosowania swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia).

6. Za ważne uznaje się głosy oddane przez osoby uprawnione na poprawnie i 
czytelnie wypełnionych kartach do głosowania, zgodnie z ustalonym wzo-
rem, na których postawiono znak „X” przy nie więcej niż 3 projektach.

7. Głos uznaje się za nieważny, jeśli:
a) na karcie nie wybrano żadnego projektu / zadania lub wybrano wię-

cej niż 3 projekty / zadania,
b) imię i nazwisko, adres zamieszkania wpisane na karcie są nieczytel-

ne,
c) kartę do głosowania złożono na formularzu innym, niż udostępnio-

ny przez Urząd Miejski w Koluszkach,
d) jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, 

wszystkie karty złożone przez daną osobę uznaje się za nieważne.
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Tydzień w Koluszkach nr 46

Załącznik dla osób niepełnoletnich

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  
dotyczące zgody na udział w głosowaniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia

Oświadczam, że:
– jestem rodzicem/opiekunem prawnym popierającego propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki na rok 2020;
– akceptuję jego udział w tym przedsięwzięciu;
– zapoznałem/am się z zasadami głosowania dostępnymi na stronie Internetowej www.koluszki.pl oraz z treścią zgłoszeń popieranych przez mojego 

podopiecznego;
– podane dane są prawdziwe i aktualne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz  danych mojego podopiecznego.

Przyjmuję do wiadomości, iż:
– administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego podopiecznego jest Burmistrz Koluszek z siedzibą w Koluszkach,  

ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki;
– moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego podopiecznego będą przetwarzane w celu wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Koluszki oraz w celu przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji procesu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne;
– Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i danych osobowych mojego podopiecznego oraz ich poprawiania.

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 
(drukowanymi literami)

Adres zamieszkania

DATA Podpis

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 związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Koluszek reprezentujący Gminę Koluszki z siedzibą w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

kod pocztowy: 95-040 Koluszki, Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer tel. 44 725 67 00, oraz za pośrednictwem 
poczty e-mail na adres: um@koluszki.pl.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres iod@koluszki.pl.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji czynności określonych w Uchwale Nr 

XLVII/85/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lipca 2018 r. oraz Uchwale Nr XXXII/71/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.  w sprawie przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki, a w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe prze-
twarzane 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 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, – innym podmiotom, które na 
podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Koluszki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Koluszek. 

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 zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez Burmistrza Koluszek  przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do danych osobowych; 
• prawo do sprostowania danych osobowych; 
• prawo do usunięcia danych osobowych;  
• prawo do 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 dowolnym 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 praw do wniesienia skargi do państwowego organu 

nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa Pana/Pani w konsultacjach 

społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki.”
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Witryna literacka  
w sercu miasta

Każdemu miastu potrzebna jest wizytówka. Na takie miano zasługu-
ją zwykle urocze place rynkowe otoczone kamienicami lub główne ulice, 
które  z czasem przeistaczają się w obsadzone klombami  deptaki, wypo-
sażone w ławki zapraszające przechodniów do krótkiego choćby odpo-
czynku. Czy jest to większy obszar starego miasta, czy promenada wzdłuż 
rzeki, czy wreszcie zabytkowa ulica, której bruk pamięta czasy sprzed 
wieku, miejsca te stają się celem niedzielnych spacerów, powodem do 
dumy dla mieszkańców, perełkami wartymi pokazania przyjezdnym. Jed-
nak czas działa nieubłaganie na nasze otoczenie, wszystko poddaje się 
jego sile, szczególnie niepielęgnowane ludzką ręką. Obiekty  początkowo 
nabierają patyny, a potem niszczeją, roślinność wymyka się spod kontro-
li. A często to właśnie sam człowiek dokłada się do zubożenia swojego 
otoczenia.

  Które miejsce w Koluszkach widzielibyście jako wizytówkę mia-
sta? Zapewne nasze miasto mocno jest kojarzone z koleją, niestety nie za-
chowały się liczne zabytkowe obiekty ze słynnej wiedenki. Mamy jednak 
osiedle kolejowe, które mogłoby funkcjonować podobnie jak kompleks 
na Księżym Młynie w Łodzi oraz wieżę ciśnień, która jest obecnie w rę-
kach prywatnych. Budynek pozostaje ogrodzony, nie jest remontowany i 
nie ma do niego dostępu. A szkoda. Ciekawie zaadaptowano wieżę ci-
śnień w Koninie, gdzie powstała mała galeria sztuki. Ale powróćmy do 
Koluszek, do spacerów, uroczych miejsc. Myślę że wielu dostrzega drze-
miący potencjał w  najstarszej ulicy miasta, czyli Brzezińskiej. To tutaj 
powstawały pierwsze kamienice, kwitło życie, chadzano na zakupy. Poło-
żenie ulicy, która sąsiaduje z dworcem kolejowym, sprzyjało również 
przyjezdnym. Jednak czas i działania ludzkie nie obeszły się łagodnie z 
tym miejscem. Niemcy na początku wojny zniszczyli imponującą syna-
gogę oraz budynek poczty, a w latach powojennych oraz późniejszych za-
burzono ścisłą miejską zabudowę. Zamiast budynków stawianych w linii 
kamienic pojawiły się podwórka i domy stawiane bez żadnego planu 
urbanistycznego. Niekorzystnie na wygląd ulicy wpłynęły również kolej-
ne remonty nawierzchni ulicy, podczas których dokładano warstwy asfal-
tu, co doprowadziło do jej znacznego wywyższenia, choć  to wciąż dziwi, 
bo trudno znaleźć podobną ulicę w innych miastach. Fatalną w skutkach 
dla lokalnego handlu okazała się decyzja przeniesienia urzędu miasta. 
Wiele lokali stoi pustych i czeka na nowych, odważnych najemców.

  Dziś ulica Brzezińska nie przypomina tej dawnej, tętniącej życiem 
głównej arterii miasta.  Choć tli się, jak zawsze nadzieja. Wciąż działa tu-
taj duża liczba przedsiębiorców, a klienci mają swoje ulubione sklepy i 
punkty usługowe. Rozkwita też życie kulturalne. Jest tutaj Muzyczny 
Moll, który poza warsztatami oferuje wiele ciekawych wydarzeń arty-
stycznych, Fame Dance Studio w nowej kamienicy Brzezińska 24, księ-
garnia Skład Główny z bogatym programem kulturalnym,  po sąsiedzku 
na ul. 3 Maja funkcjonuje Sala Muzealna, a restauracja Kriada gości na 

comiesięcznych spotkaniach klub 
„Okiem kobiety”. Warto więc wal-
czyć i troszczyć się o to miejsce  i 
dążyć do przywróceni życia  na  
Brzezińskiej. Przedsiębiorcom do 
rzetelnej obsługi klientów, niezbęd-
ne są lepsze warunki zagospodaro-
wania przestrzeni, zarówno este-
tyczne jak i praktyczne (regulacja 
parkowania). Konieczny jest spraw-
nie i szybko przeprowadzony re-
mont, w duchu historii tego miejsca. 
Nie uda się to ożywienie bez dobre-
go planu i architekta miejskiego, 
który zadba nie tylko o nawierzch-
nię, ale o stylizowane lampy, miej-
sca odpoczynku wśród dobrze za-
projektowanej zieleni. W wielu miastach się to udaje, czerpmy stamtąd 
inspiracje.

  Księgarnia Skład Główny dokłada swój mały kamyczek w żmudny 
proces rewitalizacji ulicy Brzezińskiej. Już od trzech lat realizuje  autor-
ski projekt „Witryna literacka” prezentujący koluszkowianom lokalnych 
pisarzy, poetów, artystów eksponując ich utwory w sklepowych witry-
nach. Do tej pory odbyły się cztery edycje wystaw: Pisarze z sąsiedztwa, 
Młodzi piszą, Od Kościuszki do Orła Białego (prace uczniów SP1) oraz 
Kolaże Marty Motyl. Pomysł na umieszczenie  ekspozycji na ulicy, to 
chęć sprowokowania przypadkowego przechodnia, do przeczytania wier-
szy, fragmentów książek, a w efekcie końcowym do sięgnięcia po wy-
dawnictwa. To wyjście naprzeciw odbiorcy ze sztuką, słowem, a także 
muzyką, która towarzyszy wernisażom wystaw, zmieniając na te parę 
chwil szarą ulicę Brzezińską w miejsce pełne wyjątkowego nastroju.

Wydarzenie to animuje kulturalne i społeczne życie Koluszek. Tak 
opisała swoje wrażenia bohaterka ostatniego wernisażu, Marta Motyl: 
Wyszliśmy z księgarni na moje oprowadzanie po wystawie. Wyobraźcie 
to sobie: nocne niebo, chłodne powietrze, rozmyty blask latarń, powta-
rzalny szum samochodów. A tu ulice zaczynają rozbrzmiewać muzyką. 
Grupa zawinięta w płaszcze, zaplątana w szaliki, zmierza od jednej skle-
powej witryny do drugiej. Przystaje przed podświetlonym kolażem i przy-
patruje się jego wielobarwności. Ktoś o nim opowiada, ktoś go komentu-
je, ktoś odczytuje wiersz, którego dotyczy ilustracja. W przestrzeń małego 
miasta coraz śmielej wdziera się niecodzienność. To nie sen! Momentami 
nasz korowód po ulicy prowadziła skrzypaczka, Paulina Lubecka-Sta-
wowska, upodabniając go do obrazów autorstwa Marca Chagalla.

  Zorganizowanie wystaw nie byłoby możliwe gdyby nie uprzejmość 
przedsiębiorców, którzy chętnie każdego roku użyczają swoich witryn 
sklepowych. W ostatniej edycji ‚Witryna literacka”  odbyła się w następu-
jących punktach: Księgarnia Skład Główny, Brzezińska 21, Sklep odzie-
żowy, Brzezińska 23, Salon fryzjerski, Brzezińska 33, Mono Butik, Brze-
zińska 33, Optyk, Brzezińska 16, Ankar, Brzezińska 10,  Sklep obuwniczy,  
Brzezińska 4,  Sklep odzieżowy, Brzezińska 2, Studio Teja Marina Boldy-
rieva .

Teks: Agnieszka Kurc, Foto Ilona Gruchała Photography
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Biuro podróży Turkus, z sie-
dzibą przy ulicy Głowackiego 21 
w Koluszkach ma 12 lat. Z okazji 
tego Jubileuszu zajrzeliśmy tam, 
by zapytać o kondycję i obecną sy-
tuację na rynku turystyczno- wy-
poczynkowym. W tym czasie 
świąteczno-noworocznym, który 
już się zbliża, w biurze Turkus za-
uważa się duże zainteresowanie 
wyjazdami do krajów egzotycz-

nych.  Jak nam powiedziała Anna  
Michalec, właścicielka Biura Po-
dróży Turkus w Koluszkach, w 
tym roku są to Egipt, Tajlandia, 
Kuba, Malediwy, Zanzibar i Maro-
ko.

-Dużym zainteresowaniem 
cieszą się także nasze polskie góry, 
zarówno Tatry, Bieszczady jak i 
Beskidy. Tak jak w latach poprzed-
nich nasi klienci będą w tym zimo-
wym sezonie korzystać głównie z 
zagranicznych wyjazdów pobyto-
wych w hotelach, co wiąże się z 
kąpielami w basenie czy pobytem 
na plaży.  Ponadto obecnie zauwa-
żam, że coraz częściej turyści chcą 
wypoczynek połączyć ze zwiedza-
niem, co mnie oczywiście bardzo 
cieszy- mówi Anna Michalec, sze-
fowa Turkusa.

Zapytaliśmy również o to, jak 
przez te 12 lat zmieniły się w na-
szym mieście i okolicy preferencje 
wyjazdowe oraz jak na te zmiany 
reagują biura podroży. - Gdy 
otwierałam biuro w 2007 roku Po-
lacy byli głównie nastawieni na 
wyjazdy pobytowe do  takich kra-
jów jak Tunezja, Turcja, Egipt czy 
Grecja. Rzadziej wybierali dalekie 
kierunki, gdyż cena tych wyjaz-
dów była jeszcze wtedy stosunko-
wo wysoka. Takie dalekie podróże 
wiązały się też z wieloma godzina-

Jubileusz biura  
turystycznego Turkus

mi spędzonymi w samolocie, czę-
sto z długo trwającymi przesiadka-
mi. Obecnie touroperatorzy 
wprowadzają coraz to nowe kie-
runki wakacyjne do naszej oferty. 
Możemy w zasadzie dolecieć w 
każde wymarzone miejsce na świe-
cie w stosunkowo niskich cenach. 
Wiele kierunków posiada loty bez-
pośrednie, co nie tylko skraca po-
dróż, ale także zmniejsza koszty. 

Ważne jest również to, że powstał 
Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny, który chroni pieniądze klien-
tów, w sytuacji, gdy organizator 
wyjazdu ogłosi upadłość. Klienci 
odzyskują wtedy całość wpłaco-
nych pieniędzy. Kiedyś nie było to 
zagwarantowane - mówi pani 
Ania.

Jak się okazuje nasz kolusz-
kowski Turkus przez te 12 lat zy-
skał nie tylko sympatię i zaufanie 
klientów z naszego regionu, ale 
również został dostrzeżony jako 
mocne i solidne biuro przez touro-
peratorów, których ofertę ma w 
swojej sprzedaży. - Rzeczywiście 
w latach 2016 i 2017 byłam presti-
żowym agentem biura podróży Ita-
ka. Natomiast najwięcej nagród 
posypało się w ostatnim sezonie. 
Mogę się pochwalić tym, iż obec-
nie jestem prestiżowym agentem 
Rainbow Tours za najwyższą 
sprzedaż w 2018 i 2019 roku oraz 
wysoki poziom obsługi klienta, 
otrzymałam również certyfikat od 
Sun&Fun , który gwarantuje profe-
sjonalną obsługę klienta w zakre-
sie doradztwa i sprzedaży. W ostat-
nich dniach zostałam również 
uhonorowana dyplomem przez 
Exim jako Wyjątkowy Agent za 
wysoką sprzedaż i wkład w promo-
cję marki w województwie łódz-

kim, a na gali na zakończenie se-
zonu 2019 organizowanej przez 
łódzkie lotnisko Lublinek otrzy-
małam Certyfikat Super Ananasa 
za efektywną sprzedaż ofert z 
wylotami z Łodzi- mówi właści-
cielka Biura Podróży Turkus.

Na zakończenie rozmowy 
zapytaliśmy o dalsze zawodowe 
plany pani Ani. Dowiedzieliśmy 
się, że jest ona członkiem Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia 
Agentów Turystycznych. Jest to 
jedyna taka organizacja agencyj-
na w naszym kraju. Nasz kolusz-
kowski Turkus należy do wąskie-
go grona tzw. Wakacyjnych 
Ekspertów. Właścicielka biura 
wyjaśniła nam na czym polega 
ten projekt. - OSAT zrzesza takie 
biura agencyjne, które posiadają 
duże doświadczenie, mają bardzo 
dobrą opinię nie tylko wśród 
klientów, ale również organizato-
rów w Polsce. Wakacyjni Eksper-
ci, to właśnie członkowie OSA-
Tu. Jest mi niezmiernie miło, być 

w tak wąskim prestiżowym gronie. 
Takich biur w Polsce jest na ten mo-
ment około 200. Czym jest zakup 
wyjazdu dla klienta w takim biurze 
Wakacyjnego Eksperta? Turysta ma 
pewność, że kupuje swoje wakacje u 
profesjonalisty, który posiada szero-
ką wiedzę w dziedzinie turystyki. 
Taki sprzedawca potrafi dopasować 
ofertę do najbardziej wymagającego 
klienta.  Uważam, że turyści szukają 
biur, którym mogą zaufać. Chcą mieć 
pewność, że dobrze wydali swoje pie-
niądze i nie będą musieli się streso-
wać, że ich wyjazd będzie nieudany. 
Dlatego zakup wyjazdu w  biurze, 
które ma wieloletnie doświadczenie, 
a co za tym idzie jest wiarygodne i 
rzetelne, wygrywa z zakupem waka-
cji w internecie, gdzie odpowiedzial-
ność za wybór spada tylko i wyłącz-
nie na klienta. Moje zawodowe plany 
wiążą się właśnie z tym, by w kolej-
nych latach pielęgnować zaufanie 
klientów jako Wakacyjny Ekspert. - 
mówi Anna Michalec

Zk

Nowa sala widowi- 
skowa ma żyć

W szybkim tempie postępuje przebudowa dużej sali Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach. Ponieważ termin oddania do użytku, który upływa 
w maju 2021 r., w żaden sposób nie jest zagrożony, Urząd Miejski planu-
je już, w jaki sposób ożywić to miejsce. Przygotowywany jest zatem 
wniosek o dofinansowanie przeróżnych inicjatyw artystycznych i kultu-
ralnych, które miałyby być organizowane w zmodernizowanej sali wido-
wiskowej. Przypomnijmy, że ma ona pomieścić ok. 300 osób. Obiekt bę-
dzie także wyposażony w zaplecze sanitarne i miejsce pod catering.    

(pw)  
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Kiermasz świąteczny  
w Miejskim Ośrodku Kultury

Rozpoczął się grudzień. W każdym domu już wkrótce pojawią się 
bożonarodzeniowe dekoracje, a ich zwieńczeniem będzie przystrojona 
choinka oraz prezenty. Aby pięknie powitać święta w naszych domach 
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach przygotował kiermasz bożonaro-

dzeniowy, na którym każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Głównymi wystawcami kier-
maszu byli przedstawiciele zajęć 
tematycznych prowadzonych 
przez Miejski Ośrodek Kultury. 
Odwiedzający mogli podziwiać 
prace wykonane przez uczestni-
ków warsztatów rękodzieła arty-
stycznego, zajęć plastycznych 

oraz zajęć malarskich. Pośród przepięknych prac można było odnaleźć 
ręcznie wykonaną biżuterię, sztukę koronkarską, obrazy sztuki współcze-
snej, akwarele nawiązujące do sztuki chińskiej i przede wszystkich deko-
racje świąteczne. 

Gościliśmy także stoiska, na których odwiedzający mieli szanse ku-
pić stroiki, skrzaty, dekoracyjne słoiki, choinki, skarpety i wiele, wiele in-
nych przepięknych przedmiotów. Każdy kto odwiedził niedzielny kier-
masz świąteczny z pewnością nie żałuje tego wyboru. Była to doskonała 
szansa, aby porozmawiać z prowadzącymi warsztaty i przekonać się, że 
każdy, bez względu na zdolności, może wziąć w nich udział i tworzyć 
piękne przedmioty.

Dziękujemy za odwiedziny i wspólnie spędzony czas! 
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„Jedynka” triumfuje w Konkursie 
Sprawności Fizycznej i Wiedzy  
o Bezpieczeństwie

Komenda Powiatowa Policji w 
Koluszkach w ramach projektu pro-
filaktycznego „Policyjna Akademia 
Bezpieczeństwa”, we współpracy z 
Komendą Wojewódzką Policji w 
Łodzi, od czternastu lat organizuje 
Konkurs Sprawności Fizycznej 
oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie. 

Turniej adresowany jest do uczniów 
drugich klas szkół podstawowych. 
Uczestniczą w nim pary zawodni-
ków złożone z dziewczynki i chłop-
ca, którzy reprezentują swoją szko-
łę po wcześniejszych eliminacjach. 
Podczas zawodów uczniowie wy-
kazują się sprawnością fizyczną po-
konując tor przeszkód zbliżony do 
tego, który pokonują kandydaci do 
Policji. Ponadto uczniowie odpo-
wiadają na 15 pytań z wiedzy ogól-
nej dotyczącej bezpieczeństwa. 
Konkurs od lat cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem nie tylko 
wśród dzieci, ale także nauczycieli i 
opiekunów.

29 października 2019 r. w 
Szkole Podstawowej w Długiem 
odbył się konkurs na szczeblu po-
wiatowym. Szkoła Podstawowa nr 
1 wystawiła do rozgrywek dwoje 
uczestników, zwycięzców szkol-
nych eliminacji -  Antoninę Le-
wandowską i Wojciecha Bąka z kl. 
II a.  Reprezentanci „Jedynki”  ry-
walizowali z zawodnikami z dzie-
więciu szkół powiatu łódzkiego –
wschodniego. Wiedzę teoretyczną 
młodym uczestnikom pomagała 
przyswajać wychowawczyni, p. 
Agnieszka Sławińska, oraz rodzi-
ce. Nad doskonaleniem sprawności 
fizycznej pracowali nauczyciele 

wychowania fizycznego SP1 w Ko-
luszkach, p. Renata Chorąży i p. 
Beata Starosta.

Drugoklasiści z „Jedynki’ wy-
kazali się ogromną sprawnością fi-
zyczną oraz doskonałą znajomością 
wiedzy na temat bezpieczeństwa. 
Tosia i Wojtek zajęli I miejsce i zo-
stali reprezentantami naszego po-
wiatu w wojewódzkim etapie XIV 
Konkursu Sprawności Fizycznej 
oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie, 
który odbył się 22 listopada 2019 r. 
w Łodzi. Organizatorami zmagań 
były Kuratorium Oświaty i Komen-
da Wojewódzka Policji w Łodzi. 
Na starcie stawiły się aż 22 drużyny 
z całego województwa łódzkiego, 
zwycięzcy eliminacji powiato-
wych.

 Uczniowie „Jedynki”, Tosia 
Lewandowska i Wojtek Bąk, spisa-
li się w czasie turnieju znakomicie. 
Biegli bardzo szybko, pokonując 
trudne zadania na torze przeszkód, 
sprawnie rozwiązali test o bezpie-
czeństwie. Konkurencja była jed-
nak ogromna, a na podium tylko 
trzy stopnie. Nasi reprezentanci 
przywieźli miłe wspomnienia, cen-
ne doświadczenia i piękne prezenty 
- hulajnogi i kaski, ufundowane 
przez Marszałka Województwa 
Łódzkiego.

W trakcie Wojewódzkiego Fi-
nału zorganizowano równolegle 
Konkurs „Super Kibice 2019” na 
najlepiej kibicującą reprezentację 
szkoły.

 Aby dopingować swoich ko-
legów oraz zawodników z innych 
szkół, z „Jedynki” pojechała 

20-osobowa reprezentacja kibiców. 
Konkurencja była duża, gdyż na 
trybunach zasiadły drużyny z kilku-
nastu szkół całego województwa. 
Wszystkie kibicujące zespoły były 
świetnie przygotowane. Zwracały 
uwagę kolorowe jednolite przebra-
nia, pompony i inne gadżety, pio-
senki, hasła i transparenty. Tym 
większe było zaskoczenie i radość 
małych kibiców z „Jedynki”, gdy 
jury ogłosiło, że drużyna ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Koluszkach, 
jedyna poza szkołą zwycięską, 
otrzymuje wyróżnienie w Konkur-
sie „Super Kibice 2019”. Zespół zo-
stał zauważony dzięki identycznym 
sportowym przebraniom dzieci i 

opiekunów, głośnemu dopingowi 
nie tylko swoich zawodników, 
własnoręcznie przygotowanym 
pomponom i kolorowym szalikom 
zrobionym przez jednego z rodzi-
ców, które komponowały się ze 
strojami. Kibicom z kl. II a i przed-
stawicielkom Samorządu Ucznio- 
wskiego przyjemnie było wyjść z 
trybun na płytę hali i odebrać dy-
plom i nagrody ufundowane przez 
Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz 

Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Łodzi. 

Uczniom życzymy dalszych 
sukcesów, a rodzicom dziękujemy 
za pomoc w przygotowaniach do 
zawodów!
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

MAKIJAŻ 
Stylizacja paznokci

Oczyszczanie twarzy  
na bazie aloesu.

Zapraszam
tel. 600-690-692

Orszak Trzech Króli  
zaprasza do zabawy

6 stycznia 2020 r. ulicami naszego miasta po raz kolejny przejdzie 
barwny korowód kolędników. Przy śpiewie i dobrej zabawie pomaszeru-
jemy za światłem gwiazdy betlejemskiej, by oddać pokłon Nowonaro-
dzonemu. Oczywiście przewodzić nam będą Trzej Królowie. 

Już teraz zapraszamy do zabawy. Organizatorzy przygotowali dwa 
konkursy, które nie tylko uświetnią pochód, ale także będą okazją do zdo-
bycia ciekawych nagród.

KONKURS NA NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE  
KOLĘDNIKA W ORSZAKU TRZECH KRÓLI
Do konkursu organizatorzy serdecznie zapraszają dzieci i młodzież 

z przedszkoli, szkół jak i osoby prywatne oraz całe rodziny. Przebrania 
zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli organizatorów Or-
szak Trzech Króli oraz osób zaproszonych do komisji po zakończeniu 
przejścia orszaku. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uczest-
nictwo w Orszaku Trzech Króli, a następnie zgłoszenie się do Jury po za-
kończeniu przemarszu.

Przebrania będą oceniane pod kątem staranności wykonania, estety-
ki, oryginalności oraz zgodności z tradycją bożonarodzeniową. Dla naj-
lepszych przebrań zostaną rozdane po 3 nagrody w kategorii dla osób:

• niepełnoletnich w wieku przedszkolnym,
• niepełnoletnich w wieku szkolnym
• pełnoletnich

Szczegółowych informacji udziela p. Karolina Banaszkiewicz ( 
tel. 601 762 445, mail: marszdlarodziny.koluszki@gmail.com).

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ 
GWIAZDĘ BETLEJEMSKĄ

Podobnie jak w przypadku konkursu na przebranie, warunkiem 
wzięcia udziału w zabawie jest uczestnictwo z własnoręcznie wykonaną 
gwiazdą betlejemską w Orszaku Trzech Króli, a następnie zgłoszenie się 
do Jury po zakończeniu przemarszu. Gwiazda winna mieć minimum 30 
cm średnicy i być zmieszczona na drążku/kiju/tyczce, tak aby całkowita 
wysokość wynosiła minimum 130 cm. Prace będą oceniane pod tym sa-
mym kątem co w przypadku przebrań.

Nagrody zostaną rozdane w następujących kategoriach:
• dzieci w wieku przedszkolnym,
• dzieci w wieku szkolnym klasy 1-3,
• dzieci i młodzież w wieku szkolnym klasy 4-8,
młodzież szkolna uczestnicząca do klas ponadpodstawowych,
dzieci i młodzież niepełnosprawna,
osoby pełnoletnie.

Zabłyśnij  
na święta  

i sylwestra!
Koniec roku kojarzy nam się ze Świętami i Sylwestrem. 

Jest to czas, kiedy chcemy błyszczeć. Szarej i matowej skórze 
mówimy STOP! Dlatego mamy dla Was najnowszy zabieg 
z linii Glow jest idealny zabieg, który pomoże przywrócić 
zmęczonej skórze blask i świeżość. 

Wyjątkowa mieszanka kwasów, skutecznie nawilża oraz 
poprawia jędrność i elastyczność skóry. Wydobędzie z niej 
to, co najlepsze w tym wyjątkowym czasie! W prezencie 
mikołajkowym od Estetic Day Spa ten wyjątkowy zabieg 
z 50% rabatem ze 199 zł na 99 zł. Ten wyjątkowy zabieg 
będzie gościnnie z nami przez cały grudzień. Lśnij w ten 
wyjątkowy czas. 

Zapisz się już dziś! Nie zwlekaj! Ul. 11 Listopada 44b 
Koluszki Tel. 733 888 370 Możesz nas znaleźć na naszym 
Facebooku jak również na portal moment.pl 

                                                      *oferta promocyjna do końca roku.

RADOSNEGO MIKOŁAJA,  
spełnienia marzeń 
i samych szczęśliwych dni.
Wspaniałej i Kochanej żonce Jolancie 
życzy mąż Włodek
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 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

1 kolejka XX EDYCJI ROZGRYWEK HLPN 
O PUCHAR BURMISTRZA KOLUSZEK  

SEZON 2019/2020

Sobota 30 listopada 2019 roku
FitCentrum & I 41LO - OpelReaktywacja 10 - 1 

Grabski(3), Nasalski(2), Drabik(2), Warchoł, Dymowicz,  
Drzymała-Brzozowski 

Łap Gołębia - KP PSP Koluszki 3 - 2 
Trzewikowski(2), Jedynak, Turek(2) 

Czerwone Diabły - Mariany 9 - 0  
Sztuka(4), Perek(3), Jankowski, Duczek

 
Strefa Zrzutu - Misie 0 - 1  

Meszka 

Grube Wióry - Gałkówek LKS 2 - 3 
Stępień, Karczewski - Chmielewski(2), Brzeziński

 
2 kolejka 
Niedziela 1 grudnia 2019 roku

 
Czerwone Diabły - KP PSP Koluszki 12 - 0

Perek(3), Jankowski(3), Sztuka(2), Waszczykowski, D. Grobelny, 
Lubczyński, Duczek 

Mariany - Galkówek LKS 2 - 1 
Kołada, Rżanek - Antkowicz 

Opel Reaktywacja - StrefaZrzutu 1 - 4 
Brzozowski - K. Adamczyk, Chłądzyński, Mela, Frączkowski 

Misie - ŁapGołębia 0 - 2 
Szubert, Kowalski

 
FitCentrum&I LO - GrubeWióry 2 - 2 
Warchoł, Nasalski - Stępień, Filipiński

1. CZERWONE  DIABŁY  2  6  21-0
2. ŁAP   GOŁĘBIA    2  6  5-2
3. FIT CENTRUM& I LO  2  4  12-3
4. STREFA  ZRZUTU   2  3  4-2
5. GAŁKÓWEK     2  3  4-4
6. MISIE        2  3  1-2
7. MARIANY      2  3  2-10
8. GRUBE WIÓRY    2  1  4-5
9. OPEL  REAKTYWACJA   2  0  2-14
10. KP PSP  KOLUSZKI  2  0  2-15

TERMINARZ

3 kolejka sobota 7 grudnia 2019 roku
godz. 14.30 - FitCentrum&I LO  - Mariany 
godz. 15.05 - StrefaZrzutu - ŁapGołębia 
godz. 15.40 - KP PSP Koluszki - Gałkowek 
godz. 16.15 - CzerwoneDiabły - Misie 
godz. 16.50 - OpelReaktywacja - GrubeWióry

4 kolejka niedziela 8 grudnia 2019 roku
godz. 13.30 - ŁapGołębia - OpelReaktywacja 
godz. 14.05 - KP PSP Koluszki - FitCentrum& ILO
godz. 14.40 - Misie - Gałkówek 
godz. 15.15 - CzerwoneDia  - StrefaZrzutu 
godz. 15.50 - Mariany - GrubeWióry
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24 listopada w Pabianicach po raz pierwszy zorganizowano zawody w 
duathlonie. Wśród przytłaczającej ilości zawodników z Pabianic i Łodzi, 
Gałków Mały a tym samym i naszą gminę reprezentowali Tomasz Kompa i 

Marcin Mikołajczyk. - Po wielogo-
dzinnych obradach sołectwa Gałków 
Mały, rada postanowiła wytypować 
dwóch największych kozaków ze wsi 
i oddelegować ich na zawody. Ale że 
akurat nie mogli, to w zamian poje-
chaliśmy z Tomaszem Kompą by 
spróbować swoich sił - opowiada z 
żartem o swoim pomyśle na zawody 
Marcin Mikołajczyk.  

Uczestnicy imprezy mieli naj-
pierw do przebiegnięcia 2,8 km, po-
tem na rowerze 24 km i znów na no-
gach 2,8 km. Trasa była typowo 
crossowa i przebiegała po okolicz-
nych lasach i wsiach wokół Pabia-
nic.

- Zawody, mimo że towarzy-
skie, miały formułę mocno sprinterską. Czyli w wolnym tłumaczeniu: 
„trzymasz ogień nontoper a odpoczniesz na mecie albo w ambulansie - 
komentuje w swoim stylu Marcin, który po zaciętym boju wpadł ostatecz-
nie na metę jako trzeci. Do lidera stracił jedynie 45 sekund. Całkowity 
czas w którym ukończył duathlon, to 1h 11 minut. Jego kolega z Gałków-
ka Tomasz Kompa był 8. W zawodach startowało 75 osób.    

- Być może nasz start w duathlonie, będzie motywacją dla innych do 
podjęcia aktywności fizycznej i spróbowania się w interdyscyplinarnych 
zawodach – podsumowuje zawody Marcin Mikołajczyk.  

(pw)

Wystartowali z sukcesem  
w duathlonie

Bracia Bankowscy  
najlepsi w Warszawie

W Warszawie odbył się coroczny turniej karate. W zawodach starto-
wało ponad 200 zawodników z 13 klubów, w tym zawodnicy z Klubu Ha-
rasuto Łódź.

Bardzo dobrze zaprezentowali się bracia Bankowscy: Łukasz wygrał 
swoją kategorię – 57 kg w kadetach, a jego młodszy brat Mateusz trium-
fował w kategorii 35 kg 10-11 lat. Obaj dołożyli brązowe medale w wyż-
szych kategoriach wiekowych.

Srebro wywalczył Kacper Gąsiorek w kategorii +55 kg młodzików, a 
brązowe medale Julia Świątek (+50 kg młodziczki) i Laura Gałązka (10-
11 lat). Bardzo dobre 5 miejsce zajął Szymon Piwoński w kategorii kumi-
te młodzików. Dobre walki stoczyli również Gabrysia Szymborska, Ame-
lia Olejniczak i Jakub Kujawski. Podczas nieobecności głównego trenera 
Janusza Harasta, funkcję opiekunek sprawowały trenerki Kinga Harast i 
Weronika Pogoda.

I Otwarty Świąteczny Turniej  
Tenisa Stołowego
• Termin: 14 grudnia (sobota) godz. 17.00 – dzieci i młodzież do lat 19, 

godz. 18.00 - dorośli
• Miejsce: SP w Długiem
• ORGANIZATOR: Ludowy Klub Sportowy Koluszki, przy współpra-

cy Szkoły Podstawowej w Długiem
• Opłaci wpisowe: dzieci i młodzież do lat 19 - 15,00 zł., osoby dorosłe 

(20 lat i starsi) i OPEN - 20,00 zł
• Zgłoszenia i kontakt: Przewodniczący LKS Koluszki Antoni Tomczyk 

e-mail:antonio5@interia.eu , z-ca przewodniczącego Piotr Mróz  
e-mail: piotrmroz1@wp.pl  
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I Gminne rozgrywki szachowe 
dzieci i młodzieży! 

W pierwszym otwartym tur-
nieju szachowym, 45 uczniów 
szkół podstawowych rywalizowa-
ło o mistrzostwo Gminy Koluszki 
w szachach. Turniej zorganizowa-
ny został w gościnnej sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej w 

Różycy, organizatorami byli: 
gminny organizator szkolnych im-
prez sportowych, LKS Koluszki i 
SP Różyca. Zawo    dy zostały 
przeprowadzone w formule indy-
widualnej w ramach Gminnych 
Igrzysk Dzieci (2007 i młodsi) 
oraz Gminnych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej (2006-2005).

Przed przystąpieniem do roz-
grywek, sędzia, a zarazem instruk-
tor z Łódzkiego Związku Szacho-

wego Rafał Kowalczyk 
przeprowadził godzinną rozgrzew-
kę, podczas której omówił zasady 

jak i strategię gry w szachy, a orga-
nizator Antoni Tomczyk system 
przeprowadzenia turnieju, w taki 
sposób aby uczestniczące w nim 
dzieci rozegrały jak najwięcej 
rund. Zawody prowadzono syste-
mem ”każdy z każdym’ (elimina-

cje jak i finał) w 3-4 osobowych 
grupach w kategorii dziewcząt i 
chłopców. W Igrzyskach Dzieci 
uczestniczyło 29 zawodników: 11 
dziewczynek i 18 chłopców, w 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej: 4 
dziewczynki i 12 chłopców. 

Klasyfikacja generalna  
Gminnych Igrzysk Dzieci 

Dziewczęta: I miejsce Niko-
letta Podywsocka SP1, II miejsce 

Laura Nowak SP Różyca, III miej-
sce Roksana Pietrasik SP 2, 4. 
Magdalena Klimczak SP Różyca, 

5.Amelia Kopacz SP Długie, 6. 
Viktoria Większa Vel Staniawska, 
7.Zuzanna Ślązak SP Różyca, 8. 
Maria Wawrzonowska SP Długie, 
miejsca 9-11: Julia Sodłoń SP2, 
Karolina Sobocińska SP1, Kinga 
Michniewska SP Długie.

Chłopcy: I miejsce Paweł Zy-
chla SP Będzelin, II miejsce Ksa-
wery Truszkiewicz SP Długie, III 
miejsce Jakub Malinowski SP Bę-
dzelin, 4.Piotr Koprowski SP 1, 5.
Kacper Stasiak SP 1, 6.Wojciech 
Zalewski SP Będzelin, 7. Przemy-
sław Piasny, miejsca 8-9: Jan Krze-
miński SP Gałków Duży i Krystian 
Purkiewicz SP1, 10. Filip Kłosiń-
ski SP 1, 11. Damian Kołtun SP 
Długie, 12. Antoni Stompór SP 1, 
miejsca 13-15: Mateusz Olczyk, 
Mateusz Sikora, Michał Pająk 
(wszyscy SP Długie), 16. Igor Cel 
SP Różyca, 17. Wiktor Delewski 
SP 2, 18. Konrad Przybył SP Bę-
dzelin.

Klasyfikacja generalna Gmin-
nych Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Dziewczęta: I miejsce Natalia 
Bądzińska SP Gałków Duży, II Pa-
trycja Trembowska SP Będzelin, 
III Agata Dziedzińska 
SP2, IV Angelika Ba-
biarska SP 2.

Chłopcy: I miejsce 
Wiktor Ciejska SP 2, II 
Mateusz Banaszkie-
wicz SP2, III Grzegorz 
Zychla SP Będzelin, 4. 
Jan Trzonek SP Gałków 
Duży, 5.Alan Miksa SP 
2, 6.Mikołaj Mincer 
SP2, 7. Kacper Bołoz 
SP Będzelin, 8. Patryk 
Kłosiński SP 1, 9. Ja-

kub Żakieta SP Gałków Duży, 
miejsca 10-11: Dominik Berensz-
tajn SP Różyca i Szymon Jóźwik 
SP 1, 12. Igor Ladorudzki SP Gał-
ków Duży.

Pierwszych trzech zawodni-
ków w poszczególnych katego-
riach wiekowych Igrzysk Dzieci i 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej otrzy-
mało medale i nagrody, wręczane 
przez Dyrektora Szkoły Panią Ane-
tę Mrówkę, sędziego Pana Rafała 
Kowalczyka i głównego organiza-
tora – fundatora medali i nagród 
Antoniego Tomczyka. 

Turniej był pełen emocji i 
wrażeń, przyjemną zabawą mło-
dych adeptów królewskiej gry, któ-
rzy pięknie grali w duchu zasad fa-
ir-play, bo szachy to nie zawsze 
musi być wielka rywalizacja. Dro-
dzy Dyrektorzy Szkół, istnieje 
możliwość utworzenia szkolnej 
sekcji szachowej, informacje: An-
toni Tomczyk i instruktor Rafał 
Kowalczyk.  

Organizatorzy, serdecznie 
dziękują dzieciom za udział w tur-
nieju, opiekunom – nauczycielom 
za doping i pomoc w imprezie.  
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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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo, pity

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

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

 r Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 r Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

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

USŁUGI 
PARKIECIARSKIE
Cyklinowanie, Lakierowanie

Renowacje Schodów
503-141-333
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Piątek 6.12
15:00 Kraina lodu 2 3D Dub PREM.
17:00 Kraina lodu 2 2D Dub PREM.
19:00 1800 gramów 2D Pol

Sobota 7.12
15:00 Kraina lodu 2 3D Dub PREM.
17:00 Kraina lodu 2 2D Dub PREM.
19:00 1800 gramów 2D Pol

Niedziela 8.12
15:00 Kraina lodu 2 3D Dub PREM.
17:00 Kraina lodu 2 2D Dub PREM.
19:00 1800 gramów 2D Pol

Środa 11.12 17:00 Kraina lodu 2 3D Dub PREM.
19:00 Kraina lodu 2 2D Dub PREM.

Czwartek 12.12 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 po-
dróż. Czy ta wyprawa odmieni życie bohaterów 
Krainy lodu 2? Czego się podczas niej dowie-
dzą? 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?

1800 gramów
Komediodramat / Polska / 2019 / 101 min.
2D Polska

Akcja filmu „1800 gramów” rozgrywa się 
w Krakowie, w okresie przedświątecznym. Bo-
haterką filmu jest Ewa (Magdalena Rożczka) – 
dyrektorka interwencyjnego ośrodka preadop-
cyjnego, która szuka nowych rodziców dla 
porzuconych dzieci. Ewa jest wulkanem energii 
i postrachem miejskich urzędników. Nie ma dla 
niej rzeczy niemożliwych, potrafi wyważyć 
każde drzwi i nagiąć każdy przepis dla dobra 
dzieci ze swojego ośrodka. Zaraz przed Bożym 
Narodzeniem w jej życiu pojawia się niezwykła 
dziewczynka – Nutka, niemowlę porzucone 
przez matkę. By znaleźć dla niej rodzinę adop-
cyjną jeszcze przed świętami, Ewa gotowa jest 
zrobić wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją 
karierę i szansę na miłość…Czy ratując jeden 
mały świat Ewie uda się uratować również sie-
bie?..

                                                                     

XIV Wieczór Gór i Przygody
6 grudnia 2019 r. - piątek

Sala gimnastyczna I LO w Koluszkach, ul. Kościuszki 16
Godzina 16.00- 20.00

Mile widziani są wszyscy, którzy kochają podróże, a góry nade 
wszystko! Będzie to wspaniała okazja, żeby  posłuchać i zobaczyć 
ludzi mających szczęście do przygody,  zdobywców  bliskich i 
dalekich niezwykłych ziemskich zakątków. 

Nasi goście będą wspominać swoje najciekawsze wyprawy.  
Przeniosą nas do miejsc, które zapisały się w ich sercach i wspo-
mnieniach najmocniej. 

1. Jacek Karczewski ,,Góry Zbyszka Łuczaka” wspomnienie 
o twórcy  Explorers Festival.

2. Paweł Lewiak  ,,Rąbek korony Europy – Zugspitze – Alpy 
Bawarskie”

3. Agnieszka Paź-Kerner ,,Jak nie Peru to co…? – Madera!”

4. Katarzyna i Piotr Jabłońscy – Podróż na koniec świata 

5. Krzysztof Grzelak ,,Na krańcach Europy – Islandia, Wy-
spy Owcze”

Imprezie patronuje Starosta Łódzki Wschodni

Patron medialny ,,Tydzień w Koluszkach”

Zapraszam serdecznie 
Paweł Lewiak

  i Samorząd Uczniowski I LO 
im. H. Sienkiewicza w Koluszkach
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Drzewo opałowe, kominkowe i do 
rozpałki, 515-310-037
Pszenżyto do siewu, 730-16-07-93
Pszenżyto, owies, 730-160-793
Drewno kominkowe-opałowe, 
504-288-286
Drewno kominkowe opałowe,  
tel. 608-830-403

KUPIĘ

AUTO SKUP całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Skup Aut do 25 tys. Każdy stan, 
505-927-959
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA

Angielski, mówienie, matura ustna, 
600-168-248

USŁUGI

KAMIENIARSTWO, blaty, 
schody, parapety, kominki,  
tel. 661-196-032. Budziszewice,  
J. Ch. Paska 65
Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz. 
Serwis Kotłów Gazowych, przeglą-
dy gazowe. Wymiana i montaż 
Kotłów Gazowych, tel. 601-739-479
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,  
tel. 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. Wybu-
rzenia 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

Zatrudnię Panią do sprzątania lub 
sprzątania i gotowania z Koluszek 
lub okolic. Wymagania: dojazd 
samochodem, rzetelność, dokład-
ność, dobry stan zdrowia. Praca dwa 
lub trzy razy w tygodniu. Propono-
wana dobra stawka godzinowa. 
Zatrudnienie od Nowego Roku,  
tel. 697-450-286 
Dam pracę osobie potrafiącej szyć 
– DZIANINA. Stacjonarnie lub 
chałupniczo – Koluszki, 602-891-343
Zatrudnię kierowcę – magazyniera  
do Hurtowni Spożywczej, 660-170-744

Szwaczki zatrudnimy – szycie 
bluzek i sukienek, tel. 604-797-243
Zatrudnię kucharza, młodszego 
kucharza oraz osobę na stanowisko 
garmażeryjne, tel. 601-050-129
Zatrudnię pracownika do biura oraz 
przedstawiciela handlowego, 
44 714-05-38
Zatrudnię pracowników budowlanych 
– pokrycia dachowe, 44 714-05-38
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 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

RÓŻNE

SYLWESTER w Gościńcu,  
46 875-63-99
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 działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-258-627
Sprzedam dom piętrowy w zabudo-
wie szeregowej z działką 800 m2, 
601-99-22-60
Sprzedam działkę 1200 m2  
z domkiem Cisów, tel. 781-787-004
Sprzedam dom 100m2 z działką, 
okolice Czarnocina, 781-787-004 
lub 508-104-787
M-4 sprzedam, 783-913-162
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 rolną w Kolusz-
kach, 6000 m2, tel. 604-793-912

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Szukam domu do wynajęcia, 
732-342-271
40m2 mieszkanie do wynajęcia, 
Koluszki, tel. 883-050-448
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37
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 handlo-
wą lub usługową, tel. 693-450-093

SPRZEDAM

Ciągnik C-360-3P, 1988 r., stan 
dobry, 667-053-980
Volksvagen UP! 2012r., 73 tys. km, 
Sprzedam, 512-446-532
CHOINKI w donicach i cięte. Jodła 
kaukaska, Świerk srebrny i pospoli-
ty. Felicjanów 12, tel. 506-123-425, 
www.artfili-twojogrod.pl 
Stebnówki Brother podwójny, 
transport – szt 3, tanio sprzedam, 
604-797-243
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
Drewno kominkowe, 695-277-882

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnię do zakładu krawieckiego prasowacza oraz szwaczki, tel. 601-20-
44-20 lub 504-802-868
Przygotowanie do matury – matematyka oraz chemia, 606-639-081
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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

Firma SOLCRAFT zatrudni:  
pracownika produkcji  

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

„Dwójka” zdobyła mobilną  
pracownię multimedialną

W bieżącym roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach przystąpi-
ła do konkursu #OSEWYZWANIE.  To program realizowany przez 
NASK Państwowy Instytut Badawczy. Nagrodą w konkursie były mobil-
ne pracownie multimedialne, umożliwiające prowadzenie lekcji cyfro-
wych oraz korzystanie z internetowych zasobów edukacyjnych. Warun-
kiem koniecznym udziału w konkursie było zgłoszenie szkoły do 
projektu OSE (rządowy program bezpłatnego, szybkiego dostępu do in-
ternetu dla szkół) i programu „eLegitymacja szkolna”. Dodatkowo 
„Dwójka” wysłała przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną 
pt. „Smart szkoła”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z ca-
łej Polski. W województwie łódzkim na 1300 funkcjonujących szkół, na-
grodę otrzymało 36. 

W piątek 29 listopada, dyrektor SP Nr 2 w Koluszkach Sławomir 
Mela odebrał nagrodę dla zwycięzcy specjalnej edycji konkursu. Mobil-
na pracownia dotrze do placówki jeszcze w tym roku szkolnym. 
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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

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

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

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

CHOINKI 
w pojemnikach i cięte

„OGRÓD i DOM”
Koluszki, Przejazd 8

44 714-49-45

Skup Aut
513-067-594

P R E Z E N T Y  P O D  C H O I N K Ę

Same pyszności; herbaty, kawy, owoce  
w czekoladzie, syropy, konfitury, 

czekolady i inne smakołyki oraz akcesoria.

Ciasta świąteczne

Torty bezowe i wiele innych artykułów.

SKLEP I KAWIARNIA  

K A W Y  M A L O W A N E
Galeria Arkadian, Koluszki, ul. Reja 3 lok 5

Te l .  6 0 6 - 2 3 - 9 6 - 9 6
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Uczniowie ZS nr 1 w Rumunii
W dniach od 21 października do 1 listopada 2019 roku sześcioro 

uczniów Zespołu Szkół Nr 1  w Koluszkach wraz z nauczycielem S. Ko-
pytkiem wzięło udział w międzynarodowym projekcie „Be On Your Way 2”. 
Miejscem realizacji zadań było urocze miasteczko Comanesti położone 
na terenie Karpat Wschodnich.

Pierwszą rzeczą, która uderza cudzoziemca po znalezieniu się w Ru-
munii, jest niesłychana życzliwość ludzi. Dzięki niej nasza podróż z Bu-
karesztu odbyła się bez przeszkód, chociaż język angielski znają tam z re-
guły tylko osoby młode i wykształcone.

Samo spotkanie odbywało się w atmosferze wręcz rodzinnej. Zakwa-
terowani zostaliśmy w niewielkim hoteliku „Sophia”. Osoby prowadzące 
zajęcia to ludzie bardzo sympatyczni, z dużym doświadczeniem w reali-
zacji tego typu przedsięwzięć. Również członkowie „zespołu wspierają-
cego” – rumuńscy uczniowie szkół średnich i studenci okazali się bardzo 
opiekuńczy i uczynni.

Pierwsze dni upłynęły nam na tak zwanych „lodołamaczach” – zada-
niach integrujących grupę składającą się z uczniów i studentów z siedmiu 
krajów: Litwy, Ukrainy, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Turcji i Polski. 
Później przeszliśmy do zasadniczej części projektu, którą było przygoto-
wanie młodych ludzi do rozpoczęcia kariery zawodowej. Ćwiczyliśmy 
konstruowanie przejrzystego życiorysu zawodowego, tworzyliśmy bizne-
splan, omawialiśmy problemy związane z funkcjonowaniem przedsię-
biorcy w społeczności lokalnej, kręciliśmy film animowany zawierający 
instruktaż pisania CV. Odskocznią od codziennej rutyny były noce kultu-
rowe – każdy zespół narodowy został zobowiązany do opracowania wła-
snej. 

obotę 26 października spędziliśmy na wycieczce krajoznawczej w 
okolicach miasta Piatra Neamt. Widzieliśmy Jezioro Czerwone, Wąwóz 
Bicaz, pływaliśmy stateczkiem po zalewie na rzece Bystrzyca. Po połu-
dniu zwiedzaliśmy samo miasto, które posiada przepiękną starówkę. Tro-
chę szkoda, że na atrakcje turystyczne Rumunii przewidziano tylko jeden 
dzień, ale organizatorzy musieli się liczyć z nieprzewidywalnością pogo-
dy w górskich okolicach. Ta dla nas okazała się szczególnie łaskawa – na 
początku trwania projektu temperatury dochodziły do 27 stopni Celsju-
sza. W związku z tym trochę nam doskwierało siedzenie w murach hote-
lu.

Wielką zaletą projektów takich, jak ten, jest dobre zbalansowanie 
wymiaru zajęć poświęconych zdobywaniu przez uczestników tak zwa-
nych „kompetencji twardych i miękkich”. Te drugie (umiejętność auto-
prezentacji, komunikatywność, gotowość do pracy w zespole) są niedoce-
niane zarówno przez uczniów szkoły branżowej, jak i technikum. 
A to przekłada się niestety na ich funkcjonowanie w szkole i później na 
rynku pracy. Projekty mobilności osób młodych pozwalają na przełamy-
wanie w naturalny sposób pewnych barier psychicznych czy zakorzenio-
nych stereotypów myślowych dotyczących obcej kultury, co nie jest moż-
liwe w warunkach szkolnych. Żadna drama realizowana w obrębie 
oddziału klasowego nie wytworzy takiej sytuacji stresowej, w jakiej funk-

cjonuje uczestnik projektu poza granicami swojego kraju, „zmuszony” 
współpracować z osobami zupełnie obcymi sobie językowo i kulturowo.

Potwierdzeniem nabytych umiejętności społecznych jest świadectwo 
YOUTHPASS – respektowane przez pracodawców na terenie całej Unii 
Europejskiej. Dokument ten zyskuje szczególnie na ważności, kiedy apli-
kujemy o przyjęcie do pracy na stanowisko związane z koniecznością od-
bywania delegacji zagranicznych.

Uczniowie ZS Nr 1 to w dużej części  młodzież z terenów wiejskich. 
Dla wielu z nich udział w projektach jest jedyną możliwością wyjazdu za 
granicę i doświadczenia obcej kultury. Dlatego doceniamy pracę ludzi 
tworzących platformę dla takich doświadczeń. Projekt w Rumunii był 
trzecim tego typu, w którym wzięliśmy udział - dwa poprzednie odbyły 
się w Turcji.  Mamy nadzieję, że wkrótce  skorzystamy ponownie z Pro-
gramu Mobilności Młodych ERASMUS+ i odwiedzimy kolejny ciekawy 
kraj.

Przypominam, że równolegle z uczestnictwem w Programie ERA-
SMUS+ szkoła z ulicy Wigury wykorzystuje środki finansowe Programu 
POWER+, organizując wespół z Polsko  -Grecką Izbą Przemysłowo - 
Handlową zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Technikum nr 1 i 
Szkoły Branżowej I Stopnia.

S.K.



Zdobył Puchar Marszałka 2019  
w biegach ulicznych

Krzysztof Pietrzyk po raz 
trzeci z rzędu,  a piąty w historii 
wygrał Cykl Biegów o Puchar 
Marszałka woj. łódzkiego. Zawo-
dy były rozgrywane na atestowa-
nych trasach w terminie od maja 
do listopada, na dystansach od 5 
km do 21 km, czyli półmaratonu. 
Ostatni bieg (15 km) odbył się w 
Bełchatowie, gdzie zawodnik 
Grupy Biegowej Pietrzyk Run-
ning Team zajął wysokie 4 miej-
sce, co dało mu wygraną w całym 
cyklu. Rywalizacja w tym roku 
była zacięta, trwała do ostatniego 
biegu i zakończyła się sukcesem 
koluszkowskiego biegacza.

Dobrze spisali się również 
pozostali zawodnicy grupy. W swoich kategoriach wiekowych klasyfika-
cje wygrali Joanna Mędrek i Stanisław Korczyński. Gratulujemy!

Zapraszamy na warsztaty świąteczne 
„Dawno temu przy choince”

Wielkimi krokami zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia. Z tej 
okazji Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach przygotował darmową 
ofertę warsztatów świątecznych pt. „Dawno temu przy choince”.  Oferta 
skierowana jest do szkół z terenu Gminy Koluszki. 

Zajęcia pt. „Dawno temu przy choince” odbywać się będą w Sali 
Muzealnej w Koluszkach (ul.3 Maja 17). Mają na celu przybliżenie 
uczestnikom tematów związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Naro-
dzenia przed wieloma laty. Uczestnicy zajęć dowiedzą się między inny-
mi, skąd wzięła się choinka, dlaczego dajemy sobie prezenty oraz prze-
niosą się na staropolski wigilijny stół wszystkich klas społecznych 
minionych stuleci. 

Zajęcia składają się z trzech części. Na początku uczestnicy wysłu-
chają prezentacji dotyczącej Świąt Bożego Narodzenia w przeszłości. 
Następnie każdy z uczestników otrzyma kartę pracy do wypełnienia. Za-
kończeniem zajęć będzie własnoręczne wykonanie dekoracji świątecznej 
przy użyciu przygotowanych materiałów.

Czas trwania zajęć to 60 minut.  Terminy przewidziane na darmowe 
warsztaty świąteczne to 4, 5, 11 i 12 grudnia 2019 (maksymalnie 3  gru-
py dziennie). O wzięciu udziału w warsztatach decyduje kolejność zapi-
su.  Zapisy należy dokonywać  u Pana Mateusza Jaśkiewicza pod nume-
rem telefonu 601 291 039. 

MAGICZNE INDIE  
– SZTUKA I ARCHITEKTURA

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zaprasza serdecznie na spo-
tkanie Klubu Podróżnika pt. Magiczne Indie - sztuka i architektura. Pod-
czas bogatej prezentacji uczestnicy poznają indyjskie osiągnięcia z dzie-
dziny malarstwa, rzeźby, sztuki użytkowej i budowlanej. Każdy będzie 
miał okazję zobaczyć na własne oczy oryginalne prace rzeźbiarskie oraz 
malarskie wykonane przez indyjskich artystów. Wykład połączony z po-
kazem rozpocznie się w czwartek 12 grudnia o godz. 17:00 w Sali Muze-
alnej w Koluszkach. 

ZAJĘCIA Z FILMU I FOTOGRAFII
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zaprasza do udziału w zajęciach 

poświęconych filmowi i fotografii. Podczas cotygodniowych spotkań uczest-
nicy będą poznawać tajniki dziedzin związanych ze sztuką filmową oraz fo-
tograficzną. Zajęcia będą opierać się na teorii oraz praktyce. Pierwsze poka-
zowe zajęcia odbędą się 11 grudnia o godz. 18:30 w Sali Muzealnej w 
Koluszkach. Spotkania będzie prowadził pan Mateusz Jaśkiewicz - magister 
sztuki, realizator obrazu filmowego.


