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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

13.12.  
ul. 11 Listopada 33

14.12.  
ul. Żwirki 2

15.12.  
ul. Głowackiego 20

16.12.  
ul. Korczaka 5

17.12.  
ul. Sikorskiego 6A

18.12.  
ul. 3 Maja 8

19.12.  
ul. 3 Maja 19G
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Kto wybuduje tunel  
w Gałkówku?

Gmina Koluszki ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy, który 
podejmie się budowy tunelu pod przejazdem kolejowym w Gałkówku. In-
westycja ma być realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza 
to, że wykonawca który wygra przetarg, będzie zajmował się zarówno 
projektem i wszelkimi uzgodnieniami z PKP, jak i samą budową. Oferty 
cenowe powinniśmy poznać do końca stycznia.   

Inwestycja potrwa co najmniej dwa lata. Tak długi okres budowy 
związany jest z dużym skomplikowaniem zadnia. Wraz z likwidacją prze-
jazdu, zmianie będzie musiał ulec cały system sterowania ruchem. Ko-
nieczne będzie przebudowanie infrastruktury podziemnej, wykupienie 
gruntów, przesunięcie ogrodzeń. Na czas budowy pojazdy będą kierować 
się objazdem przez Borową, a piesi przez kładkę na dworcu kolejowym. 
Inwestycję będą finansować: gmina, powiat oraz PKP.      

(pw) 

Gmina podnosi stawki podatków  
od nieruchomości i środków transportowych

Wchodzimy w spiralę  
podwyżek?

Wzrost cen energii, niedosza-
cowanie subwencji oświatowej, 
obniżenie podatku PIT oraz wzrost 
płacy minimalnej, oto powody dla 
których Gmina Koluszki zdecydo-
wała się podnieść wysokość podat-
ków od nieruchomości oraz środ-
ków transportowych (autobusy, 
samochody ciężarowe, przyczepy). 
Nowe stawki będą obowiązywać 
od 2020 r. Za podwyżką głosowało 
14 radnych, przeciw było 7 rad-
nych z opozycji.

- W tym roku podnosiliśmy 
opłaty za śmieci i wielokrotnie 
było mówione, że jest to niezależ-
ne od nas. I zgoda. Natomiast te 
podatki jak najbardziej są zależne 
od nas i dotkną wszystkich miesz-
kańców (…). Zgadza się, to nie są 
wielkie podwyżki jeśli chodzi o 
wartość bezwzględną. W przypad-
ku śmieci jest to o wiele bardziej 
odczuwalne dla portfela mieszkań-
ców. Niemniej uważam, że podno-
szenie podatków od budynków jak 
i gruntów, nie zachęca nowych 
mieszkańców do sprowadzania się 
do naszej gminy. Dlatego też ja 
będą głosował przeciwko i zachę-
cam do tego innych – wyjaśnił 
swoją decyzję ws. uchwały o wzro-
ście stawek podatków, radny Mi-
chał Sudowski. 

Z kolei zdaniem burmistrza 
Koluszek, podwyżka była nieunik-
niona, ponieważ powoli wchodzi-
my w okres spowolnienia gospo-
darczego i jako gmina będziemy 
pozyskiwać mniej środków do bu-
dżetu.

- Zmiany w podatkach nie 
były dokonywane od roku 2012. To 
jest długi okres dobrej koniunktu-
ry, podczas którego społeczeństwo 
się bogaciło. Dzisiaj jesteśmy jed-
nak w takiej sytuacji jeśli chodzi o 
finanse gminy, że wyraźnie widzi-
my pierwsze symptomy spowol-
nienia gospodarczego. Wzrost pła-
cy minimalnej, który zaskutkuje 
większymi wydatkami w skali 
gminy, obniżenie podatku PIT oso-
bom do 26 roku życia oraz obniże-
nie podatku wszystkim pozostałym 
zarabiającym o 1 proc., wszystko 
to jest oczywiście dobre w rozu-
mieniu społecznym, natomiast bar-

dzo poważnie odbije się na finan-
sach gminy. W tym przypadku 
kwoty już idą w miliony. Do tego 
niedoszacowanie subwencji oświa-
towej, wzrost cen energii, wszyst-
ko to są powody, dla których nale-
ży potraktować wzrost podatków 
jako naturalną regulację - argu-
mentował decyzję burmistrz Kolu-
szek Waldemar Chałat.

Wstępna analiza skutków 
zmian podatkowych jakie wprowa-
dził Rząd, faktycznie wskazuje na 
to, że samorządy mocno „dostaną 
po kieszeni”. Dla przykładu dla 
Gminy Koluszki wprowadzenie 
minimalnego wynagrodzenia 
(2600 brutto) będzie skutkować 
dodatkowymi wydatkami rzędu 
580 tys. zł w skali roku (całkowity 
koszt pracodawcy). Wprowadzenie 
ulgi w podatku dochodowym od 
os. fizycznych dla podatników do 
25 roku życia, może uszczuplić 
nasz budżet kwotą ok. 1 mln 670 
tys. zł. Obniżenie podatku z 18 
proc. na 17 proc. to kolejne 3,6 mln 
ubytku w skali roku. Nieciekawie 
wygląda także sytuacja w sferze 
oświaty po wprowadzonych pod-
wyżkach. Po odliczeniu subwencji 
ze strony państwa, w okresie od 
września do grudnia 2019 r. Gmina 
Koluszki musiała dołożyć ze swo-
jego budżetu na wynagrodzenia 
dla nauczycieli brakujące ok. 60 
tys. zł. Z kolei aż 195 tys. zł gmina 
musiała wyłożyć na wynagrodze-
nia dla nauczycieli w przedszko-
lach, których pensje nie są dotowa-
ne przez państwo. 

Z powyższego zestawienia 
widać, że łącznie w skali roku gmi-
na może stracić blisko 6 mln zł. 
Tymczasem wprowadzony wzrost 
obciążeń podatkowych dla miesz-
kańców Gminy Koluszki, zasili 
budżet gminy kwotą jedynie 1,1 
mln zł (438 tys. zł – zmiana stawki 
podatku od nieruchomości dla 
osób fizycznych, 692 tys. zł - po-
datku od nieruchomości dla osób 
prawnych, 8,3 tys. zł – podatku od 
środków transportowych).            

Podczas sesji burmistrz Kolu-
szek zaznaczył także, że z wielkim 
niepokojem obserwuje sytuację 
związaną z odbiorem odpadów. 

Miasta lub gminy, które przepro-
wadziły przetargi na rok 2020, nie-
stety podniosły stawki za usługę. 
Wszystko wskazuje zatem na to, że 
na stałe weszliśmy w spiralę pod-
wyżek w wielu sektorach gospo-
darczych w całym kraju. 

Wybrane zmiany stawek 
podatków (za m kw.)  

 • od budynków mieszkalnych: z 0,63 do 0,70 (wzrost o 11 proc.)
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej: z 17,10 do 19,00 (wzrost o 11 proc.)
 • od budynków gospodarczych (komórki, garaże): z 3,65 do 4,50 

(wzrost o 23 proc.)
 • od gruntów: z 0,23 do 0,27 (wzrost o 17 proc.)
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:  

z 0,70 na 0,80 (wzrost o 14 proc.)

Na pocieszenie pozostaje nam 
jedynie to, że już po podwyżce, 
stawki podatków w Gminie Ko-
luszki w większości przypadków 
będą i tak niższe od stawek obo-
wiązujących w 2019 r. w gminach i 
miastach ościennych.                (pw)          

 

 � Uszczuplenie budżetu Gminy Koluszki na skutek  
ogólnopolskich zmian podatkowych: ok. 6 mln zł

 � Wpływy do budżetu Gminy Koluszki na skutek  
podwyżki lokalnych podatków: ok. 1,1 mln zł
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 11-20 grudnia - wystawa „Stan wojenny 1981-83”, Sala Muzealna  
w Koluszkach, ul. 3 Maja 17

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

 � 19 grudnia (czwartek) - spotkanie autorskie z koluszkowianinem Pawłem 
Ciołkiewiczem - premiera książki „Moje komiksy. Vol.1. Od Tajfuna  
do Supermana”. Księgarnia Skład Główny, Koluszki, Brzezińska 21,   
godz. 18.00. Wstęp wolny.

 � 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 

Śmiecą na potęgę
„Pragnę zwrócić uwagę na odpady 

przy głównej drodze wojewódzkiej na 
ulicy Partyzantów za stacją Orlen w kie-
runku Słotwin. Śmieci zalegają wzdłuż 
rowu i placu ziemi, który porośnięty jest 
wysoką trawą. To że śmieci nie leżą na 
ulicy nie znaczy że ich nie ma. Bardzo 
proszę o nagłośnienie sprawy, ponieważ 
znieczulica w społeczeństwie jest coraz 
większa” – apeluje w liście do redakcji 
mieszkanka naszej gminy. Pani Iwona 
zastanawia się także nad tym, czy nie 
należałoby zaostrzyć kary za śmiecenie 
lub wprowadzić w szkołach na lekcjach 
biologii chociaż jedną godzinę na temat 
zanieczyszczenia środowiska.

(pw)

Parafialny zespół Caritas przy kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Koluszkach zaprasza podopiecznych  

po odbiór paczek świątecznych  
w dniach 16, 17, 18 grudnia (pon, wt, śr) w godz. 16-18. 

Sms przypomni o zaległościach  
za odbiór odpadów

Gmina rozpoczęła wysyłanie wiadomości sms z przypomnieniem o 
konieczności uregulowania zaległych opłat za odbiór śmieci. Wiadomości 
otrzymują ci mieszkańcy, którzy w deklaracji na odbiór odpadów podali 
swój numer telefonu i których zaległość wynosi ponad 100 zł. Rekordzi-
sta zalega na kwotę aż 5,5 tys. zł. Z kolei łączna zaległość mieszkańców 
gminy to 570 tys. zł. 

Ze względu na okres przedświąteczny gmina wysyła jedynie upo-
mnienia, ale po nowym roku wobec osób uchylających się od powyższe-
go obowiązku, zostaną uruchomione czynności komornicze. 

(pw)   

Gmina pozyskała dotację na nowe  
samochody dla strażaków ochotników

Koluszkowski samorząd otrzymał informację, że pozytywną weryfi-
kację przeszedł wniosek na dofinansowanie zakupu trzech samochodów 
dla ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy. Wysokość dofi-
nansowania, o które gmina starała się od kilku lat, to 1,5 mln zł. Środki 
posłużą do zakupu dwóch średnich samochodów dla ochotniczych straży 
pożarnych z Gałkowa Dużego i Długiego, oraz lekkiego samochodu dla 
OSP Koluszki. 

(pw) 

Starosta Andrzej Opala otrzymał  
odznaczenie Bene Meritus Powiatom

11 grudnia Starosta 
Łódzki Wschodni Andrzej 
Opala otrzymał odznaczenie 
Bene Meritus Powiatom za 
szczególną troskę o dobro i 
rozwój polskich powiatów.

Wyróżnienie zostało 
przyznane przez Zarząd 
Związku Powiatów Polskich 
celem wyróżnienia za szcze-
gólne osiągnięcia wpływają-
ce na rozwój polskich powia-
tów, w tym przede wszystkim 
powodujące podniesienie po-
ziomu życia mieszkańców, a 
także w uznaniu zasług na 
rzecz Związku Powiatów 
Polskich.

- Pamiętając o tym co 
było dobre, co było złe w przeszłości, myślmy o tym co nas czeka, a cze-
kają nas trudne czasy. Myślę, że powinniśmy mieć w sobie ten zapał, siłę 
do tworzenia tej samorządności. Cieszę się, że po trudnych pierwszych 
spotkaniach na niwie Związku Powiatów Polskich, udało się wypracować 
tę dobrą atmosferę, że niezależnie od podziałów politycznych potrafimy 
ze sobą rozmawiać i do siebie się uśmiechać - stwierdził odbierając wy-
różnienie starosta Andrzej Opala.

Odznaczenie wręczono podczas Konwentu Powiatów Województwa 
Łódzkiego, który odbył się 11 grudnia br. w Brzezinach

(źródło: elw24.net)
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7 grudnia 2019 roku zmarł na-
gle w 59 roku życia i 34 roku kapłań-
stwa ś.p. ksiądz kanonik Sławomir 
Ochocki – od 2002 r. proboszcz pa-
rafii w Gałkowie Dużym i kapelan 
strażaków Gminy Koluszki. Pogrzeb 
odbył się w minioną środę, 11 grud-
nia. Ksiądz Sławomir spoczął na 
cmentarzu w Galkowie Dużym. 

Ksiądz Sławek, tak o Nim mó-
wili i tak się do Niego zwracali mło-
dzi koluszkowianie z parafii Niepo-
kalanego Poczęcia N.M.P. w 
Koluszkach, gdzie we wrześniu 
1989 roku rozpoczynał posługę jako 
wikary. 

Księdzem Sławomirem stał się 
dopiero wiele lat później, gdy został 
proboszczem parafii w Galkowie 
Dużym. Był otwarty na innych, nie 
tworzył wokół swej osoby poczucia 
kogoś niedostępnego, „z ołtarza”. 
Czasem miał ostry, kąśliwy język, 
nie pozbawiony nawet sarkazmu, ale 
kto jest w Kościele nie tylko duszą 
ale i ciałem, wie, że tego rodzaju po-
stawa tworzy swoisty „smaczek” i 
nadaje życiu we wspólnocie Kościo-
ła pewien klimat. Był dowcipny i 
miał poczucie humoru. W relacjach 
z wiernymi wprowadzał normal-
ność, wyraźnie nie był to ksiądz 
„starej” daty, gdzie pomiędzy du-
chownym a świeckim istniała prze-
paść nie do pokonania. 

Przede wszystkim był świetnym 
liturgistą. Miał doskonałe wyczucie, 
czym jest msza i jak ksiądz i wierni 
powinni zachowywać się podczas 
składania Ofiary Chrystusa. To był 
pierwszy kapłan, który z takim we-
wnętrznym przeżyciem, jak tylko po-
trafił, wydłużał moment Podniesie-
nia. Chciał przez to podkreślić i 
pokazać najważniejszy moment 
mszy. Miało się wrażenie, ja je w każ-
dym razie odniosłem, że dla niego od 
Ukazania Świętych Postaci nie było 
nic ważniejszego. Wszystko, łącznie 
z Liturgią Słowa prowadziło do Pod-
niesienia. Ukazanie w górze Hostii i 
Kielicha z Krwią Chrystusa widziane 
jako moment naszego stawania pod 
Krzyżem, gdy Boska Ofiara sięga 
właśnie zenitu, to był moment, który 
ksiądz Sławek chciał swoim wiernym 
pokazać zdecydowanie najmocniej. 
Bo to tam jest źródło naszego życia. 

Jego zdaniem podstawową 
wspólnotą jest ta, którą od zarania 
tworzy chrześcijaństwo: wspólnota 
Słowa Bożego i stołu eucharystycz-
nego, czyli coniedzielna msza święta 
gromadząca lokalnych wyznawców 
Chrystusa. 

Zmarł ks. Sławomir Ochocki
Co po sobie pozostawił w Ko-

luszkach? Był bez wątpienia tym 
człowiekiem, który wspierał swego 
proboszcza, Księdza Edwarda Wie-
czorka, w powstaniu i prowadzeniu 
pieszych pielgrzymek na Jasną 
Górę. W wielu sprawach związa-

nych z organizacją pielgrzymek, 
zwłaszcza w ich pierwszych „edy-
cjach”, odciążał swego przełożone-
go, w logistyce i w różnych technicz-
nych szczegółach. Zainicjował w 
Koluszkach tradycję Drogi Krzyżo-
wej poza murami świątyni. Najpierw, 
na początku lat 90-tych, Droga Krzy-
żowa wiodła z kościoła do lasu, na 
„Czarną drogę” i tam, znajdowała się 
zwykle XIV stacja, czyli Złożenie do 
Grobu. Dopiero po kilku latach roz-
ważania „Via Dolorosa” przeniesiono 
na ulice Koluszek. Dziś, gdy nabo-
żeństwo to zdąża z jednej parafii do 
drugiej, warto sobie uświadomić, że 
w pewnej mierze zawdzięczamy to 
księdzu Sławomirowi Ochockiemu. 
Przez lata 90-te przewodniczył mszy 
o 8.30, podczas której śpiew liturgicz-
ny wykonywała „Schola świętego 
Efrema”. Jego otwartość na tę nowa-
torską wówczas formułę muzyki li-
turgicznej nie była czymś oczywi-
stym, nie każdy potrafił dostrzec w 
średniowiecznej monodii czy rene-
sansowej polifonii wartość Kościoła. 
Dziś za tę otwartość i zgodę na taką 
muzykę dziękujemy Księdzu!

Kiedy odchodził w drugiej po-
łowie lat 90 tych z Koluszek do innej 
parafii, wielu poczuło pustkę. Tym 
bardzo ucieszyło, gdy po latach za-
witał z potworem w nasze strony 
jako proboszcz parafii p.w. Świętej 
Trójcy w Galkowie Dużym. Jakim 
był proboszczem? Świętym, udu-
chowionym, rozmodlonym, a może 

wręcz przeciwnie: kontrowersyjnym, 
służbistą, „Urzędnikiem Pana B.”, 
parafrazując kabaret Olgi Lipińskiej 
sprzed lat? Zdania mogą być podzie-
lone, sąd pozostawmy Bogu a my od-
dajmy głos tym, którzy o to prosili. 

-Nie jestem osobą, która co nie-
dzielę chodzi do kościoła. Ale za-
wsze, kiedy potrzebna była pomoc 
ks. Sławka, nigdy mi nie odmówił. 

Oznacza to, że był człowie-
kiem o wielkim sercu. Na-
prawdę wiele mu zawdzię-
czam. Kiedy zmarła bliska mi 
osoba, nie wziął za pogrzeb. A 
i jeszcze wspomnę, że wiele lat 
temu, kiedy chrzciliśmy nasze 
dziecko, nie byliśmy po ślubie. 
Ksiądz proboszcz nie dość, że 
nie robił problemów z chrztem, 
to jeszcze nic za niego nie 
wziął. Powiedział do mnie w 
ten sposób: dziecko ty się wy-
chowałaś bez rodziców, więc 
tobie się przydadzą bardziej te 
pieniądze. Po kilkunastu latach 
życia w związku partnerskim, 
poszliśmy do ks. Sławka prosić 
o ślub. Nie robił problemów, a 
że nie mieliśmy zbytnio pienię-

dzy, więc zapytaliśmy się, czy co ła-
ska wystarcza. Odpowiedział: nic nie 
chcę od was drogie dzieci, tylko weź-
cie już ten ślub i żyjcie w spokoju i z 
Bogiem. Ale i tak daliśmy na siłę ile 
mogliśmy- wspomina pewna kobieta 
mieszkająca na terenie parafii w Gał-
kowie Dużym. Podobne świadectwo 
o Księdzu Ochockim krąży od kilku 
dni na Youtubbe. Można je także 
obejrzeć w całości na internetowych 
stronach archidiecezji łódzkiej. Opo-
wiedziana tram historia nigdy nie 
była przez księdza nagłaśniana, zgod-
nie ze wskazaniem Jezusa: „Niech 
nie wie lewa twoja ręka, co czyni pra-
wa”. Proboszcz Gałkowa Dużego, po 
lekturze reportażu Anny Skopińskiej 
w Tygodniku „Niedziela” o ciężko 
chorym dziecku, któremu potrzebna 
była duża suma pieniędzy na rehabili-
tację, wraz ze znajomymi zebrał kwo-
tę 10 tysięcy złotych i przez dzienni-
karkę przekazał te pieniądze 
rodzicom dziewczynki. Kwota ta, 
mająca w zamiarze pomóc w rocznej 
rehabilitacji, przedłużyła dziecku 
zdrowie o 2,5 roku. Treść tego świa-
dectwa przytoczył w kościele gał-
kowskim arcybiskup Grzegorz Ryś, 
metropolita łódzki, który przewodni-
czył uroczystościom pogrzebowym, 
wraz z kilkuset księżmi, przybyłymi 
do kościoła w Galkowie Dużym w 
minioną środę. Tego dnia kościół był 
zapełniony do ostatniego, zarówno 
stojącego jak i siedzącego miejsca. 
Większość przybyłych na pogrzeb 

parafian musiała zostać na placu 
przed kościołem. W liturgii udział 
wzięła liczna rodzina Księdza Sławo-
mira, wraz z matką, bratem-kapła-
nem i siostrą. Uroczystość z udziałem 
setek wiernych, w tym władz Kolu-
szek z burmistrzem na czele, wypeł-
niły pieśni wykonywane zwykle w 
okresie wielkanocnym. 

Po mszy świętej żałobnej Księ-
dza pożegnali liczni przyjaciele i 
znajomi, tak spośród duchowień-
stwa jak i osób świeckich. Przytocz-
my słowa Pani Dominiki Smyczek, 
która głos zabrała w imieniu doro-
słych już dziś, dawnych członków 
Ruchu Światło-Życie z Koluszek. 
„Kochany księże Sławku, My mło-
dzież oazowa, dziś już dorośli ludzie 
ojcowie i matki dziękujemy za to, że 
Bóg postawił Cię na naszej drodze. 
W 1989 roku jako młody kapłan 
przyszedłeś do Koluszek i rozpoczą-
łeś pracę z młodzieżą, która groma-
dziła się przy parafii Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Na spotkaniach formowałeś nas du-
chowo, uczyłeś i prowadziłeś. Wska-
zywałeś jak ważna jest Eucharystia 
oraz czerpanie z niej Mocy Bożej. 
Za to wszystko Ci dziś dziękujemy. 
Dziękujemy za cotygodniowe Sło-
wo Boże kierowane do nas na wspól-
nej mszy św., za drogi krzyżowe le-
śnymi ścieżkami, a później ulicami 
miasta. Za pieszą Pielgrzymkę na Ja-
sną Górę na spotkanie z Ojcem 
Świętym JP II, podczas światowych 
Dni Młodzieży. Zapoczątkowało to 
coroczne pielgrzymki piesze z Kolu-
szek. Dziękujemy za wspólne wy-
jazdy w góry, przyjazne i otwarte 
spotkania przy herbacie.

Nigdy nie przeszedłeś obojęt-
nie obok drugiego człowieka. Z 
uśmiechem, ciepłym, troskliwym 
słowem i pozdrowieniem zwracałeś 
się do wszystkich. Swoim pogod-
nym usposobieniem zjednywałeś so-
bie ludzi. Dzięki Twojej postawie 
przybliżałeś nas do Boga. A kiedy 
już odszedłeśz Koluszek zawsze słu-
żyłeś radą i dobrym słowem. Zapew-
niamy Cię, że to co w nas zasiałeś: 
wiarę, miłość do Boga i do drugiego 
człowieka będziemy pielęgnować i 
przekazywać następnym pokole-
niom. Obiecujemy naszą modlitwę. 
Do zobaczenia w Domu Ojca”.

Ksiądz Sławomir Ochocki spo-
czął na cmentarzu w Galkowie Du-
żym. Podobnie jak w czasach prasło-
wiańskich, naszych bliskich nie 
wysyłamy na „tamten świat” bez ni-
czego. Ksiądz Sławek lubił grać w 
siatkówkę. Zapamiętał to jeden z 
uczestników pogrzebu i do grobu 
Księdza wrzucił piłkę do siatki…  Zk
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Listopad w Przedszkolu nr 2
Listopad w Przedszkolu nr 2 był miesiącem nie tylko poświęconym 

historii i aktywnościom patriotycznymi, ale i wiedzy o zdrowiu. Dzieci z 
grupy X odwiedziła pielęgniarka. Przypomniała ona najmłodszym zasady 
pierwszej pomocy (np. układanie w pozycji bezpiecznej). Opowiedziała 
także o trudach zawodu pielęgniarki i oswoiła dzieci ze sprzętem medycz-
nym. W ramach zdrowego tygodnia grupa VI odwiedziła aptekę. Podczas 
spotkania przedszkolaki poznały zawód farmaceuty.

 W poniedziałek, 25 listopada starsze grupy miały  nietypowego go-
ścia, Panią Monikę Światek-Tarnowską z Gabinetu Podologicznego. Po-
przez zabawę zapoznała ona dzieci z budową stopy. A  zajęcia sensorycz-
ne, w  których brały udział  pokazały im także ile receptorów znajduje się 
w stopach. 

26 listopada grupy V i VI pojechały na wycieczkę do Teatru Piccolo 
w Łodzi, gdzie wzięły udział w przedstawieniu pt. ,,Bałwankowa kraina”. 
Podczas spotkania z Mikołajem dzieci poczuły magie zbliżających się 
świąt i otrzymały drobne upominki. 27 listopada odbyły się w naszej pla-
cówce  obchody Dnia Pluszowego Misia. Wyprawione były uroczyste 
urodziny Misia. Dzieci dawały jubilatowi prezenty m.in. miód, czy ko-
cyk. Miś spędził także dzień z dziećmi bawiąc się, tańcząc i śpiewając. 
Obchody uświetniła wizyta Kaliske, studentki z Kirgistanu. Na przepro-
wadzonym w języku angielskim spotkaniu opowiedziała ona dzieciom o 
swoim kraju.

Listopad zakończył się obchodami Andrzejek. Dzieci lały wosk i 
otrzymywały wróżby od specjalnie przebranych na tą okazje nauczycie-
lek. Dobre humory nie opuszczały nikogo.

Marceli Jasiński

Sportowo w Długiem  
– Mikołajkowy X Turniej w Dwa Ognie

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbył się Mikołajkowy Turniej w Dwa 
Ognie. W turnieju wzięło udział 6 szkół podstawowych: SP nr 1 w Ko-
luszkach, SP nr 2 w Koluszkach, SP w Będzelinie, SP w Różycy,  SP w 
Gałkowie Dużym i SP Długie. Po bardzo wyrównanej grze szkoły zajęły 
następujące miejsca:

I miejsce SP nr 1 Koluszkach,
II miejsce SP w  Gałkowie Dużym,
III miejsce SP w Różycy,  
Miejsca IV-VI: SP w Długiem, SP nr 2 w Koluszkach  i SP w Będze-

linie. 
Uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody, dyplomy oraz poczęstu-

nek. 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu zawodów wszystko przebiegło 
sprawnie i bezpiecznie. W/w zadanie współfinansowane jest ze  środków 
budżetu Gminy Koluszki.  Sędzią głównym był p. Antonii Tomczyk - 
przyjaciel szkoły i przewodniczący LKS Koluszki. 
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Szykują się  
nowe połączenia  

autobusowe  
na linii:  

Rawa Mazowiecka 
– Budziszewice – 

Koluszki

Czy już niedługo mieszkańcy 
Rawy Mazowieckiej, Żelechlinka, 
Węgrzynowic, Budziszewic, Re-
gien, Redzenia Starego, Katarzy-
nowa i okolicznych miejscowości 
uzyskają możliwość dojazdu do 
Koluszek transportem zbiorowym? 
Województwo łódzkie przymierza 
się do uruchomienia autobusowe-
go połączenia Rawy z Koluszkami. 
Przygotowania są już mocno za-
awansowane. 

Ideą jaka przyświeca Urzędo-
wi Marszałkowskiemu Wojewódz-
twa Łódzkiego jest uruchomienie 
pierwszego zintegrowanego połą-
czenia kolejowo-autobusowego w 
regionie. Do Koluszek podróżni 
dojeżdżaliby pociągiem, a tam 
mieliby możliwość przesiadki na 
skomunikowany autobus. Przewo-
zy autobusowe ma świadczyć PKS 
Skierniewice. Jeżeli wszystko pój-
dzie zgodnie z założeniami, umo-
wy zostaną podpisane jeszcze 
przed Świętami Bożego Narodze-
nia, a nowe autobusy zaczną kur-
sować już od stycznia 2020 roku 
według zamieszczonego poniżej 
projektu rozkładu jazdy. 

Dziś do Koluszek poza licz-
nymi pociągami docierają głównie 
prywatne busy. Wybierają one jed-
nak tylko te trasy gdzie rentowność 
jest najwyższa. Ponadto, Gmina 
Koluszki złożyła do Urzędu Mar-
szałkowskiego wniosek o uzupeł-
nienie nowych połączeń autobuso-
wych na linii Jeżów – Koluszki. 
Czy podjęta próba wskrzeszenia 
lokalnej komunikacji z dofinanso-
waniem z funduszu zakończy się 
sukcesem? To czas pokaże. 

(tom)

Projekt rozkładu jazdy 
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„Bierzemy życie garściami”  
– usprawnianie osób niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci 
Specjalnej Troski realizuje kolejny 
już projekt w formie specjalistycz-
nej terapii dla osób niepełnospraw-
nych. Stało się to możliwe dzięki 
dotacji pozyskanej ze środków bę-
dących w dyspozycji Województwa 
Łódzkiego w ramach zadania pu-

blicznego „Działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych”. Całko-
wita wartość zadania wynosi 
17 890,00 zł, w tym 13 300,00 zł 
współfinansowane jest z funduszy 
Województwa Łódzkiego. 

W ramach zadania są realizo-
wane indywidualne zajęcia: rewa-
lidacyjno-wychowawcze, neurolo-
gopedyczne oraz rehabilitacja 
ruchowa. Zajęcia odbywają się od 
09.09.2019 r. do 20.12.2019 r. Jest 
nimi objętych 25 osób niepełno-

sprawnych posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności lub stopniu nie-
pełnosprawności zamieszkujących na 
terenie jednego z powiatów woje-
wództwa łódzkiego: powiatu brzeziń-
skiego, łódzkiego wschodniego lub 
tomaszowskiego. Uczestnicy zostali 
wyłonieni spośród uczniów Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Koluszkach i pod-
opiecznych Stowarzyszenia Rodzin 
Dzieci Specjalnej Troski na podsta-
wie analizy dokumentów medycz-
nych, oświatowych i innych stwier-
dzających potrzebę udziału w tego 
typu zajęciach. W wyłonionej gru-
pie znajdują się osoby m.in. z zabu-
rzeniami ośrodkowego układu ner-
wowego, niepełnosprawnością 
ruchową lub intelektualną. Przewi-
dywana liczba prowadzonych zajęć 

to 360 godzin, w tym 180 godzin re-
habilitacji ruchowej dla 15 uczest-
ników, 120 godzin zajęć neurologo-
pedycznych dla 10 uczestników, 60 
godzin zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych dla 5 uczestników. 
Uczestnicy w zależności od diagno-
zy potrzeb uczestniczą w jednej lub 
dwóch formach terapii w wymiarze 
1 godz. w tygodniu przez okres 12 
tygodni. Celem realizacji zajęć zo-
stały zakupione pomoce do zajęć 
m.in. wałki, piłki rehabilitacyjne, 
pomoce logopedyczne, gry.. Zapla-
nowano również pracę społeczną 
członków Stowarzyszenia w wy-
miarze 60 godzin w przebiegu zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych. 
Pośrednimi odbiorcami zadania są 
także rodzice lub opiekunowie 
uczestników zajęć W ramach reali-
zacji zajęć zaplanowana jest indy-
widualna konsultacja z rodzicami/
opiekunami celem dalszego uspra- 
wniania podopiecznych. 

Realizacja zadania „„Bierzemy 
życie garściami” – usprawnianie 
osób niepełnosprawnych daje 
wszystkim jego odbiorcom szansę 
na rozwinięcie kluczowych umiejęt-
ności społecznych i otwiera drzwi do 
pełniejszej integracji. Każdy uczest-
nik jest objęty pomocą i wsparciem 
dostosowanym do jego możliwości 
rozwojowych. Punktem wyjścia do 
pracy jest indywidualna diagnoza 
określająca zastany poziom umiejęt-
ności. W trakcie realizacji projektu 
są stosowane metody pracy oparte 

na dobrej praktyce, jak i metody in-
nowacyjne. Uczestnicy projektu 
bądź ich opiekunowie prawni/rodzi-
ce w trakcie spotkania podsumowu-
jącego realizację projektu zostaną 
poinformowani o możliwości konty-
nuacji terapii, którą przewiduje się w 
ramach działań statutowych realizo-
wanych przez SRDST.

Warto nadmienić, iż zadanie 
realizowane jest w ramach fundu-
szy na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódz-
kiego w roku 2019 z zakresu dzia-
łalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych w ramach otwartego 
konkursu ofert ogłoszonego przez 
Regionalne Centrum Polityki Spo-
łecznej w Łodzi. Jest to nasz kolej-
ny projekt realizowany we współ-
pracy z tą instytucją. 

Aneta Szymańska-Klepacz 
koordynator projektu

Mikołajki w Pałacu Prezydenckim
W dniu 6 grudnia 2019 r. uczniowie z klas 1c i 1d Szkoły Podstawo-

wej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach z wychowawczyniami; 
Sylwią Kąkiel-Nowak i Mileną Lebiedzińską odwiedziły Pałac Prezy-
dencki. Pierwszą, niezaplanowaną atrakcją okazała się uroczysta zmiana 
warty, w której brało udział dziesięciu żołnierzy, prezentujących swoje 
umiejętności. Dowódca sprawdzał ich umundurowanie, dokonywał prze-
glądu broni oraz zarządzał pokaz musztry. W odprawie warty towarzyszy-
li wojskowi muzycy, werblista i trębacz, którzy odgrywali podczas wido-
wiska proste akordy.

Pierwsza Dama do siedziby głowy państwa zaprosiła tego dnia nie 
tylko dzieci, ale też Świętego Mikołaja. Uczniowie obejrzeli mikołajko-
wy, pełen humoru i energii spektakl muzyczno-teatralny „Imieniny Św. 
Mikołaja” przygotowany przez aktorów Teatru Kamienica, Hannę Ko-
chańską i Jacka Zawadę. Dowiedzieli się z niego skąd pochodzi św. Mi-
kołaj i  jak wygląda lapońskie kino. Dzieci były bardzo zadowolone z pre-
zentów, które otrzymały od Pierwszej Damy i Mikołaja.  Odwdzięczyły 
się przygotowując imieninową 
piosenkę niespodziankę dla Miko-
łaja oraz wręczając własnoręcznie 
wykonane kartki świąteczne i bo-
żonarodzeniową dekorację Agacie 
Kornhauser-Dudzie. Na zakończe-
nie zjadły obiad, podziwiając pa-
łacowe wnętrze i wymieniając się 
wrażeniami. 

Agata Kornhauser-Duda z 
okazji zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia życzyła wszystkim 
dzieciom i ich rodzicom „zdro-
wych, spokojnych, pełnych radości 
Świąt”, a także szczęśliwego no-
wego roku. – Życzę Wam oczywi-
ście bardzo dużo prezentów pod 
choinką i spełnienia wszystkich 
marzeń – mówiła Pierwsza Dama.
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I LO na szkoleniu I can volunteer
Współpraca I Liceum Ogól-

nokształcącego w Koluszkach ze 
Stowarzyszeniem Sztukater trwa  
od półtora roku i nieustannie przy-
ciąga kolejnych młodych ludzi 
chcących brać udział w wymia-
nach międzynarodowych w ra-
mach programu Erasmus+. To 
dzięki tej organizacji oraz zaanga-
żowanym w wymiany nauczycie-
lom kolejni uczniowie mogą od-
wiedzać te bliższe nam ale i te 
dalej położone kraje. Młodzież w 
trakcie wyjazdów wzbogaca umie-
jętności językowe oraz zdobywa 

nowe doświadczenia. Wszystko to 
stało się możliwe poprzez uczest-
nictwo w kilkunastu już wymianach 
zorganizowanych przez liceum w 
kooperacji ze stowarzyszeniem. 
Przypomnijmy, że początki współ-
pracy wiążą się z osobą pani Kata-
rzyny Łyskowicz nauczycielki bio-
logii , z którą to skontaktowała się 
jej była wychowanka – obecnie 
doktorantka w Katedrze Biochemii 
Klinicznej Collegium Medicum w 
Bydgoszczy proponując nawiąza-
nie współpracy ze stowarzysze-
niem. Dzięki naszej absolwentce  
i nauczycielom pragnącym pomóc 
uczniom w poszerzaniu ich hory-
zontów licealiści mieli już możli-
wość uczestniczyć w tak wielu wy-
mianach.

Ostatni z wyjazdów odbywał 
się w dniach 03.11-09.11 2019 r., 
kiedy to uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego im. H. Sienkiewi-
cza wraz z opiekunem panią Kata-
rzyną Łyskowicz uczestniczyli w 
szkoleniu ‘’ I can volunteer. Impro-
ving skills of volunteers to deal 
with new challenges and needs”. 
Szkolenie odbywało się we wło-
skim Forli - niedaleko Bolonii. W 
spotkaniu uczestniczyły również 
grupy z Włoch, Rumunii i Słowe-
nii. Zajęcia pozwoliły przybliżyć 
młodym ludziom ideę wolontariatu 

i pokazać zaangażowanie społecz-
ności włoskiej w tego typu działa-
nia. Uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się z różnymi formami 
pomocy dla imigrantów, których 
jak wiadomo dotarło do Półwyspu 
Apenińskiego bardzo wielu. 

Pani Katarzyna Łyskowicz 
opowiada: „Podczas zajęć odwie-
dziliśmy placówkę zlokalizowaną 
w Forli „ Comitato per la lotta con-
tro la fame nel mondo”, która zaj-
muje się zbiórką i wysyłką darów 
dla potrzebujących. W tym cen-
trum wolontariatu odwiedziliśmy 

dział leków, które wysyłane są naj-
częściej do krajów azjatyckich i 
afrykańskich. Byliśmy także w 
części zajmującej się rozdziela-
niem żywności imigrantom. Prze-
konaliśmy się, że włoscy wolonta-
riusze niosą pomoc nie tylko 
imigrantom, ale wspierają również  
rozwój kulturalny osób niepełno-
sprawnych. Ciekawym doświad-
czeniem były warsztaty prowadzo-
ne przez twórców teatru dla 
niewidomych „ Teatro no limits”. 
Mogliśmy się przekonać, jak wy-
gląda realizacja spektaklu dla osób 
z tą niepełnosprawnością. W trak-
cie innych zajęć skupiliśmy się na 
włoskich szkołach i problemach z 
integracją dzieci imigrantów. Po-
znaliśmy sposoby  włoskich wo-
lontariuszy na przełamanie barier 
językowych i kulturowych.”

Wszyscy jednogłośnie stwier-
dzili, że szczególnie miłym akcen-
tem wyjazdu było zwiedzanie 
pięknej i klimatycznej Bolonii. 
Warto wiedzieć, że to miasto moż-
na zwiedzać podczas deszczu bez 
parasola, ponieważ Bolonia ma 53 
km przejść pod arkadami.

Uczestnicy opowiadają, że 
czas między zajęciami spędzali 
głównie na integracji w rodzinnej 
włoskiej restauracji, do której zo-
stali zaproszeni  przez organizato-

ra. Wszyscy są zgodni co do tego, 
że włoska kuchnia nie ma sobie 
równych. Dodatkowym atutem dla 
wszystkich uczestników była moż-
liwość doskonalenia języka angiel-
skiego.  Ważnym dokumentem 
świadczącym o udziale w tym 
szkoleniu jest Youthpass.  Jest on 
międzynarodowym zaświadcze-
niem służącym do potwierdzenia 
uczestnictwa w edukacji niefor-
malnej, uzyskania nowych umie-
jętności i poszerzenia kompetencji.  
Cały dokument jest wypełniany w 
języku angielskim, co dodatkowo 
ukazuje poziom wykształcenia i 
znajomość języków obcych osoby 
otrzymującej certyfikat.  Jest to 

więc bardzo przydatny i cenny dla 
uczniów  dokument, który może 
być pomocny w dalszym kształce-
niu.

Młodzież zgodnie twierdzi, że 
dzięki temu szkoleniu zwiększyła 
się ich świadomość na temat wo-
lontariatu jako rodzaju potencjału i 
nośnika wartości etycznych i edu-
kacyjnych, jakże ważnych we 
współczesnym świecie. 

Na koniec pragniemy złożyć 
gorące podziękowania Stowarzy-
szeniu Sztukater, które umożliwiło 
nam udział w kolejnym obfitują-
cym w nowe doświadczenia wy-
jeździe.

Uczniowie i nauczyciele I LO

Zwiedzali Berlin
W dniu 6 grudnia mieszkańcy 

naszego miasta wyjechali do Berli-
na na „Jarmark Bożonarodzenio-
wy”.

Zwiedzanie Berlina z przewod-
nikiem i zakupy na potężnym jar-
marku były dużą atrakcją. Uczestni-
kom dopisywały humory i miła 
atmosfera. Wyjazd zorganizowała 
Rada Osiedla „Głowackiego” wraz 
z biurem turystycznym.

Zarabiają na opłatkach
Mieszkańcy Koluszek przestrzegają, że po Koluszkach krążą osoby, któ-

re podszywając się pod wysłanników parafii, sprzedają wigilijne opłatki. 
Sprzedawanie opłatków na własną rękę oczywiście nie jest przestępstwem, 
pod warunkiem że dana osoba nie wprowadza w błąd i informuje uczciwie o 
swojej działalności i celach zarobkowych. Tego rodzaju akwizytorstwo ni-
czym nie różni się jednak od tego, gdybyśmy opłatek kupili w supermarkecie. 

A dlaczego opłatka nie powinniśmy kupować jak bombki pod choinkę? 
Sprawa jest bardzo prosta, ale tylko dla osób, które faktycznie chcą z wiarą 
przeżyć święta. Wigilijny opłatek jest symbolem braterstwa, miłości, pokoju 
i pojednania. Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła, powinien być on 
pobłogosławiony przez kapłana, a my dzieląc się nim powinniśmy to błogo-
sławieństwo (miłość, opiekę i obecność Bożą) przekazywać drugiemu czło-
wiekowi. Tylko przy takim podejściu, łamanie się opłatkiem ma rzeczywistą 
wartość duchową. I tego uczyli nas nasi dziadkowie. To nasza polska trady-
cja, ale nierozerwalnie powiązana z wiarą katolicką.  

Jak zatem rozróżnić poświęcony opłatek od tego od akwizytora? Pro-
boszcz miejscowej parafii przypomina, że w imieniu parafii opłatki roz-
noszą tylko osoby dobrze znane parafianom, a więc te które na co dzień 
możemy spotkać w kościele. Osoba, która przyjechała do naszego miasta 
tylko po to by sprzedać opłatek, najprawdopodobniej nic nie wie o życiu 
parafii, i jeśli jesteśmy niepewni, po dwóch pytaniach powinno się oka-
zać, czy dana osoba mówi prawdę. Poza tym zawsze możemy iść po opła-
tek do kościoła. Księża są na to przygotowani. Pamiętajmy także o tym, 
że ofiary składane za opłatek przeznaczane są na potrzeby parafii, która 
jest naszą podstawową wspólnotą zaraz po rodzinie.    

(pw) 
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Roześmiana ekipa Świętego Mikołaja  
i Elfa Antosia odwiedziła Koluszki!

W dniu Świętego Mikołaja do najmłodszych mieszkańców naszej 
Gminy zawitała ekipa elfa Antosia w składzie: Mikołaj - Waldek z po-
mocnikiem Mikołaja - Krzysztofem i  śnieżynką - reniferem Asią. Weso-
ła ekipa z uwagi na brak śniegu poruszała się  pięknym powozem zaprzę-

gniętym w dwa konie, budząc zachwyt wśród przechodniów i kierowców. 
Odwiedziła: żłobek, przedszkola (Nr, 1, 2,3 oraz „Mądra Głowa”), domy 
Opieki Świętego Józefa i Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi,  dzieci i 
młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowych, dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 3, a na zakończenie pracowników Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach. Z uwagi na ogrom swojej pracy i zmęczenie koni, Św. Mikołaj nie 

mógł odwiedzić wszystkie przedszkola naszej Gminy, dlatego też oddele-
gował swojego najlepszego pomocnika Mikołaja - Marcina i śnieżynkę 
Krystynkę do odwiedzenia dzieci z oddziału przedszkolnego w Długiem 
i Będzelinie, przedszkola w Różycy i Gałkowie Dużym.  

Wszędzie był mile witany przez dzieci z którymi wspaniale się bawił 
i rozdawał zaczarowane czekoladowe cukierki. Dzieci w zamian śpiewa-
ły piosenki, popisywały się ćwiczeniami sportowymi. Dla dzieci ‘małych 
i dużych” oraz rozrabiaków, zamiast typowej rózgi, Elf Antoś miał przy 
sobie dość złośliwą wiedźmę z długim zakrzywionym nosem -Befanę, 
która po uruchomieniu przycisku błyskała na czerwono ślipiami i pokazy-
wała długi czarny język. Niektórzy  dość mocno wystraszyli się i z pew-
nością, aż do następnej wizyty będą grzeczniejsi.

Na prośbę dzieci, które jeszcze nie zdążyły napisać listu, Święty Mi-
kołaj zostawił wizytówkę ze swoim adresem zamieszkania: Święty Miko-
łaj Tahtikuja 1, Arctic Circle Rovaniemi  96930 Laponia

Elf Antoś serdecznie dziękuję Św. Mikołajowi i wszystkim pomocni-
kom  za przyjazd do Koluszek, dzieciom i  mieszkańcom naszej Gminy za 
miłe i sympatyczne przyjęcie, Panu Kazimierzowi Kucharskiemu za udo-
stępnienie powozu i  Krzysztofowi Kaczorowskiemu za powożenie. Dzię-
kuje również Urzędowi i Radzie Miejskiej w Koluszkach za cukierki. 

Z tego co wiemy, Święty Mikołaj był zadowolony z pobytu w Ko-
luszkach i ma zamiar ponownie zawitać w wigilię Świąt Bożego Naro-
dzenia w godz. 10.30-13.00. Będzie miał ze sobą „zaczarowane cukier-
ki”, a w godz. 12.00-13.00  na rynku będzie woził bryczką dzieci. 
Tradycyjna akcja charytatywna Świętego Mikołaja trwa od 1996 roku.   

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.
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Warsztaty pisania  
Ikon w MOK

W Miejskim Ośrodku Kultury odbywają się już od pewnego czasu 
warsztaty malarskie.  Tematyka pierwszych spotkań była chińska akware-
la na papierze ryzowym. Malowane były obrazy z wizerunkiem bambusa, 
kwitnącej wiśni oraz kwiatów irysów i piwonii. Obecnie jego uczestnicy, 
pod kierunkiem Mateusza Jaśkiewicza zgłębiają tajniki pisania Ikony bi-
zantyńskiej, i są to pierwsze warsztaty w Koluszkach o tej tematyce, któ-
rej w naszej okolicy szukać ze świecą. Pod tym względem są to zajęcia 
nowatorskie!

Pisanie ikon jest wyjątkowym i oryginalnym sposobem  wyznania 
naszej wiary a także fascynacji sztuką religijną, która narodziła się na 
Wschodzie ( Etiopia, Syria, Egipt) w okresie  wczesnego chrześcijaństwa. 
Nadinterpretacja teologii ikony a także handlowanie nimi doprowadziło 
do poważnych sporów w łonie Kościoła w VIII wieku. Na szczęście spór 
o ikony, który przeszedł do historii jako „obrazoburstwo” lub „ikono-
klazm” zażegnano na  Drugim Soborze w Nicei koło Konstantynopola  w 
roku 787. Zakazano jedynie handlu świętymi wizerunkami. Wykładnia 
pisania ikon, podana w Nicei  podana 1300 lat temu, pozostaje do dziś 
niezmienna: skoro Chrystus Wcielił się i przybrał postać widzialną, moż-
na kreślić na desce Jego wizerunek, bo modlimy się nie do obrazu, a do 
Osoby, którą on przedstawia. Ojcowie soborowi uznali że w niczym ta 
kwestia nie sprzeciwia się I Przykazaniu Dekalogu.

Warsztatowicze wysłuchali części teoretycznej a następnie zabrali 
się za przygotowanie deski pod pisanie. Trzeba było wykonać podkład na 
drewnie i wykonać szkice na podstawie znanych wizerunków Ikon. Po za-
gruntowaniu odbędzie się już właściwa część pisania. 

Dlaczego mówi się o pisaniu, a nie o malowaniu ikon? Poszczególne 
etapy powstawania ikony były   uważane przez starożytnych mnichów za 
osobistą modlitwę. Tak jak Biblia jest Słowem pisanym, tak ikona jest 
Obrazem pisanym.  Dla tych, którzy nie potrafili czytać i byli pozbawie-
niu lektury Pisma Świętego, właśnie ikony czy freski ścienne były w śre-
dniowieczu traktowane jako Biblia pauperum-Biblia dla Ludu. Dziś od-
biór ikony bywa różny, dla niektórych jest ona nadal, jak przed wiekami, 
treścią ich modlitwy i życia duchowego, dla innych jedynie lub aż, wznio-
słym momentem uwielbienia sztuki i po prostu pięknem. Jednak dla jed-
nych jak i dla drugich  jest zagłębieniem się w sacrum, bo każdy z nas, 
wierzący czy agnostyk jest w swej naturze istotą religijną, poszukującą 
Wyższej Siły. 

Podczas warsztatów w MOK uczestnicy podjęli się napisania ikon 
przedstawiających Jezusa „Pantokratora”, świętego Michała Archanioła, 
świętego Gabriela Archanioła, Matkę Boską z Dzieciątkiem- typ . „Eleu-
sis” czyli Miłościwa (Matka przytulająca głowę Dzieciątka do swojej), a 
także najsłynniejszą chyba ikonę, autorstwa Andrieja Rublowa- zatatu-
owaną Trójca Święta. Po zakończeniu cyklu pisania ikon, Miejski Ośro-
dek Kultury w Koluszkach zaprosi na wystawę tych niezwykłych prac. 

Zk

 

Asystent Kierownika w Dziale Wykonawstwa 
Konstrukcji Stalowych

Obowiązki:
•• przygotowanie produkcji w oparciu o powierzoną dokumentację techniczną,
•• opracowywanie zestawień materiałowych, planowanie zakupów i kontrola jakości dostaw,  
•• przygotowanie dokumentacji / rysunków warsztatowych,   
•• organizacja i koordynacja prac zespołu pracowników działu wykonawstwa konstrukcji,
•• wsparcie w kierowaniu zespołem pracowników podczas montażu na budowach,
•• kontrola jakości realizowanych prac,
•• koordynacja współpracy z podwykonawcami innych branż,
•• kompletacja dokumentacji powykonawczej.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe – preferowany Inżynier Budownictwa w specjalności: konstrukcje 
/ spawalnictwo / antykorozja,

 • dobra znajomość rysunku technicznego,
 • doświadczenie w działach wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych będzie  
dodatkowym atutem,

 • umiejętność obsługi oprogramowania AutoCAD i pakietu MS Office,
 • komunikatywność – mile widziana znajomość języka angielskiego, 
 • dobra organizacja pracy – samodzielność w planowaniu i działaniu,
 • dokładność i terminowość, zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
 • umowę o pracę na pełen etat, 
 • atrakcyjne wynagrodzenie, 
 • miłą atmosferę w pracy, 
 • zdobycie doświadczenia przy realizacji dużych, wielobranżowych projektów budowlanych,
 • możliwości rozwoju zawodowego. 

Miejsce pracy:
••Baza Techniczna Przedsiębiorstwa AGAT S.A. w Zygmuntowie k. Koluszek

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacjabp@agat-koluszki.pl 
Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  

moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych  
przez Przedsiębiorstwo AGAT S.A. w celu realizacji procesu rekrutacji”. 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
--- Oddział Budownictwa Przemysłowego ---
prowadzi nabór kandydatów na stanowisko:
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Mikołaj w Gminie
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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.

Mikołajkowa Mini Olimpiada  
Przedszkolaków

Dnia 4 grudnia 2019 roku, odbyła się Mini olimpiada dla najstar-
szych przedszkolaków z Gminy Koluszki w Szkole Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Długiem. 

W zawodach wzięło udział sześć drużyn. Każda z nich składała się 
z czterech osób (dwie  dziewczynki  i dwóch chłopców) . 

Po przywitaniu wszystkich 
przybyłych przeprowadzono 
działania integracyjne i roz-
grzewkę przygotowaną  przez p. 
Antoniego Tomczyka. Następnie 
drużyny konkurowały między 
sobą w trójboju sportowym, czy-
li trzech konkurencjach: „Śnież-
ki” – rzut śnieżkami do celu,  
„Kto pierwszy” – tor przeszkód 
na czas,  „Rzut czapką Mikoła-
ja”.

Wygrała drużyna z Przed-
szkola nr 3. Drugie miejsce zaję-
ło Przedszkole nr 2. Na trzecim 
miejscu uplasowały się dzieci z 
Przedszkola w Gałkowie Du-
żym. Zespoły z Przedszkola nr 1  
oraz w Różycy, oddziału przed-
szkolnego w Długiem zdobyły 

czwarte miejsce. Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy i nagrody. Za-
wody finansowane byłe z środków Gminy Koluszki za co serdecznie 
dziękujemy. Współorganizatorem i sędzią głównym był p. Antoni Tom-
czyk, przyjaciel szkoły i przewodniczący LKS Koluszki. 

Maluszek  
z Koluszek
Oleńka Hadała  

ur. 25.06.2019 r.  
życzy  

Wesołych Świąt
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Halowa Liga Piłki Nożnej 
O PUCHAR BURMISTRZA KOLUSZEK  

SEZON 2019/2020

3 kolejka – sobota 7 grudnia 

FitCentrum&I LO - Mariany 3 - 1 
Warchoł (2), Dymowicz-Kos

StrefaZrzutu - ŁapGołębia 1 - 3 
Bryszewski-Szubert (2), Poździej

KP PSP Koluszki - Gałkowek 0 - 3 
Kaźmierczak, Brzezinski, Lipinski

CzerwoneDiabły - Misie 1 - 3 
Duczek - Kaźmierczak, Pietrzak, Skwarek

OpelReaktywacja - GrubeWióry 0 - 3 
Koperniak,Stępień,Prus

4 kolejka – niedziela 8 grudnia 

ŁapGołębia - OpelReaktywacja 5 - 3
Trzewikowski (4), Poździej-Kacperski, Malinowski, Wójcik

KP PSP Koluszki - FitCentrum& ILO 2 - 2
Wolski, Kotynia - Drabik, Drzymała

Misie - Gałkówek 6 - 1 
Kaźmierczak (2), Pietrzak, Grochowalski, Skwarka, Markiewicz  

- Nastorowicz

CzerwoneDiabły - StrefaZrzutu 9 - 1
Perek (3), Malka (2) Lubczyński, Marczyk, Waszczykowski, Jankowski-

-Chłądzyński

Mariany - GrubeWióry 1 - 6
Romanowski - Koperniak (3) Filipiński (2) Budzyński

1. ŁAP GOŁĘBIA    4 12  13 - 6  
2. MISIE       4   9  10 - 4 
3. CZERWONE DIABŁY  4   9  31 - 4  
4. FIT CENTRUM&I LO  4   8  17 - 6 
5. GRUBE WIÓRY    4   7  13 - 6 
6. GAŁKÓWEK     4   6  8 - 10 
7. STREFA ZRZUTU   4   3  6 - 14 
8. MARIANY     4   3  4 19 
9. KP PSP KOLUSZKI   4   1  4 - 20 
10. OPEL REAKTYWACJA 4   0  5 - 22 

5 kolejka Sobota 14 grudnia 2019 roku
godz. 14.15 Mariany - StrefaZrzutu 
godz. 14.50 Gałkówek - OpelReaktywacja 
godz. 15.25 KP PSP Koluszki - Misie 
godz. 16.00  GrubeWióry - ŁapGołębia 
godz. 16.35 CzerwoneDiabły - FitCentrum&I LO

6 kolejka Niedziela 15 grudnia 2019 roku
godz. 13.30 CzerwoneDiabły - Gałkówek 
godz. 14.05 KP PSP Koluszki - OpelReaktywacja 
godz. 14.40 Misie - Mariany 
godz. 15.15  ŁapGołębia - FitCentrum& ILO 
godz. 15.50 StrefaZrzutu - GrubeWióry

5 pierwszych miejsc w 3 City Trail w Łodzi:  
Łucji, Kordiana, Milenki, Igora i  Karola! 

Zawodnicy LKS Koluszki lubią  
biegać, a przy tym zwyciężać!  

Pogoda oraz dobry nastrój dopisywały naszym lekkoatletom uczest-
niczącym w 3. biegach przełajowych City Trail w Łodzi. W kliku biegach 
dziecięcych na dystansach od 300 do 2000 m młodsi biegacze LKS Ko-
luszki zdobyli szereg wysokich miejsc. 

W biegu na 300 m w kat. D0 zwyciężył Kordian Ciesielski, w dziew-
czętach w kat.D1 (2011-2012) na tym samym dystansie tryumfowała star-
sza o dwa lata siostra Łucja. Mi-
lena Płocka była najlepsza w 
biegu na 600 m kat. D2, Ania 
Siemińska zajęła wysokie 5. 
miejsce. Aż 9 zawodników z na-
szego klubu wystartowało w bie-
gu na 1 km w kat. D3 (2007-
2009). Wśród chłopców pierwsze 
miejsce zajął Igor Cel, drugi Ra-
dosław Babiarski, czwarty Karol 
Szewczyk, 14. Piotr Chojnacki, 
22. Kamil Tenentka. W dziew-
czętach: 3. Jagoda Nowakowska, 
4. Adrianna Siemińska, 5. Nikola Kotynia, 7. Sylwia Janik. Świetnie w 
biegu na 2 kilometry w kat.D4  (2004-2005)  pobiegł Karol Sokołowski, 
który po świetnym finiszu na mecie był pierwszy, 6. Michał Smyka. 
Wśród dziewcząt trzecie miejsce zajęła Amelia Napierała. 

W biegu głównym na 5 kilometrów, 
trzeci, a pierwszy w kat. M30 był Marcin Pa-
tecki (16:44), piąty Krzysztof Pietrzyk (LKS 
Koluszki i Pietrzyk RunningTeam), a pierw-
szy w kat. M 40 (16:59). Trzecia w kat. K20 
była Magdalena Pierzchała LKS Koluszki i 
Pietrzyk RunningTeam (20:25). 13-sta. w 
kat. K40 mama Magdy, Jolanta Pierzchała 
(26:31), 17. Marta Siemińska (28:17). 

Po sportowej rywalizacji w duchu Fair 
Play, przyszedł czas na zabawę, którą w 
sposób wyśmienity zorganizowali dla dzie-
ci współorganizatorzy biegów City Trail- 
Firma Nationale Nederlanden. Wszyscy 
bawili się znakomicie w myśl zasady „lu-
bię biegać i rywalizować a przy tym dobrze 
się bawić”. W dobrych humorach, uśmiech-

nięci i zadowoleni, wróciliśmy do domów, aby podładować akumulatory 
do dalszych wspólnych zabaw „biegać i się bawić’. Trener Antoni Tom-
czyk dziękuję wszystkim zawodnikom jak i rodzicom za wspólne wspa-
niałe przeżycie dzisiejszych biegów.    
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Już od 14 lat miłośnicy podróży 
spotykają się w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Koluszkach, by po-
słuchać ludzi, którzy ze zdobywania 
niezwykłych ziemskich zakątków, 
uczynili swój sposób na życie. W 
tym roku „Wieczór Gór i Przygody” 
rozpoczął się od mocnego wstępu, 
jakim było wspomnienie o twórcy 
Explorers Festiwal Zbyszku Łucza-

ku. Przypomnijmy, że Explorers Fe-
stiwal to ceniony i popularny łódzki 
festiwal podróżników i pasjonatów 
przygody, na którym wzorował się 
dyr. I LO w Koluszkach Paweł Le-
wiak, organizując koluszkowski  
„Wieczór Gór i Przygody”.

O Zbyszku Łuczaku słucha-
czom opowiadał Jacek Karczew-
ski, przyjaciel podróżnika i uczest-
nik wielu jego wypraw. Dlaczego 
warto wciąż przytaczać postać 
Zbyszka Łuczaka? Ponieważ dla 
tego człowieka góry były tylko 
środkiem do o wiele ciekawszej 
podróży, jaką jest wnętrze człowie-
ka. Stawanie się lepszym człowie-
kiem, oto sens jego każdej podró-
ży. Tym starał się inspirować i 
zarażać swoich kompanów.    

Poza Jackiem Karczewskim, 
tegoroczny „Wieczór Gór i Przy-
gody” uświetniły opowieści, zna-
nych już sympatykom imprezy, po-
dróżników: Pawła Lewiaka, 
Agnieszki Paź-Kerner, Piotra Ja-
błońskiego i Krzysztofa Grzelaka. 

Dyr. I LO Paweł Lewiak tym 
razem zrelacjonował swoją wypra-
wę na Zugspitze (2 962 m), czyli 
najwyższy szczyt górski Niemiec. 
Wakacyjną wyprawę panu Pawło-
wi zorganizował jego syn Michał, 
z okazji Dnia Ojca. Uprzęże, wspi-
nanie się nad przepaścią po prętach 

wbitych w pionową ścianę, nocleg 
w najpiękniejszym hotelu świata 
czyli w namiocie pod rozgwież-
dżonym niebem, oto najpiękniej-
szy prezent dla ojca geografa. 

Kolejny z podróżników Piotr 
Jabłoński przeniósł słuchaczy na 
indonezyjską Sumatrę. W zasadzie 
opowieść ta przerodziła się w za-
bawną historię o wyprawie do 

dżungli, której głównymi bohatera-
mi okazali się członkowie drużyny: 
przewodnik chorobliwie tropiący 
znajomego orangutana, mężczyzna 
wiecznie szukający zasięgu dla tele-
fonu komórkowego, oraz kobieta o 
pięknej urodzie z pasją oddająca się 
medytacji. Zadaniem pana Piotra 
było oczywiście uwiecznianie 
wszystkiego na zdjęciach. A pracy 
było co niemiara, bo dżungla kusiła 
zacnymi widowiskami. Pijawki, 
dzikie pawie, mrówki wydzielające 
zapach cytryny, waran drzewny, 
żółw malajski potrafiący odgryźć 
palec, oto niektóre z dziwów, na 
które natrafiła podróżnicza drużyna. 
Czy można było się bać? Okrutna 
prawda niestety jest taka, że to czło-
wiek jest królem i prawdziwym po-
strachem dżungli. Na terenie parku 
narodowego, gdzie człowiek nie 
może ingerować w naturę, zwierzę-
ta nie bały się go i go nie unikały, 
ale w tych obszarach dżungli, które 
nie były pod ochroną, wszystkie 
zwierzęta w trosce o własne życie 
omijały człowieka szerokim łu-
kiem. Człowiek równa się śmierć. 
Niestety taki obraz został im zako-
dowany w głowie na podstawie 
własnego doświadczenia. 

Czym może urzec portugalska 
Madera? Soczysta wszechobecna 
zieleń, kwiaty, wodospady, piękne 

skaliste wybrzeże, jedyne w swoim 
rodzaju kanały irygacyjne i magicz-
ne nisko wiszące chmury. – Nie wi-
działam do tej pory miejsca na 
świecie, które by mnie tak zachwy-
ciło. A odbyłam już naprawdę wiele 

egzotycznych podróży – skomento-
wała wyprawę  Agnieszka Paź-Ker-
ner. Jej zdaniem, ta niewielka wy-
spa na Oceanie Atlantyckim, to 
idealne miejsce dla ludzi którzy lu-
bią ruch, ale nie lubią się męczyć. 
Dodatkową atrakcją Madery jest  
zjazd na koszu ulicą miasta oraz tra-
dycyjne wino, z „niewinnym” po-
smakiem, który pojawia jest na sku-
tek przechowywania wina w 
beczkach po whisky.   

 Z kolei na sam kraniec Europy 
pofatygował się Krzysztof Grzelak. 
Na Islandii nie znajdziesz pięknych 
zabytków. Również o zadawalającą 
pogodę tam trudno. Wszak to kraj 
ognia i wody. No i te koszmarne 

ceny (85 zł za zwykłą zupę!!!). Za to 
Islandia to wymarzony raj dla kone-
serów geologii. Wyspa ta leży na sty-
ku dwóch płyt tektonicznych (pół-
nocnoamerykańskiej i euroazja- 
tyckiej) i granicę tę naprawdę widać 
na własne oczy. Chcesz znaleźć się 

w dwóch miejscach jednocześnie, 
leć na Islandię – prawdziwy pomost 
miedzy kontynentami. Kochasz 
mieć bardzo długi dzień? Leć na Is-
landię – podczas dnia polarnego 
słońce zajdzie po północy, a o 3 nad 

ranem już będziesz cieszył się poran-
kiem. No i trafisz dokładnie w każde 
miejsce, bo na Islandii nawet miej-
scowości liczące 8 osób są zaznacza-
ne na mapie. Drogi czytelniku, jeśli 
wybrałeś się już na Islandię, możesz 
zajrzeć też na Wyspy Owcze. Pew-
nie niczego ciekawego nie zwie-
dzisz, ale sama świadomość że wylą-
dowałeś na wyspie na której żyje 
więcej owiec niż mieszkańców (75-
78 tys. do 50 tys.), już robi spore 
wrażenie. Co ciekawe, liczba owiec 
na wyspie nie może ulec wzrostowi. 
gdyż mogłoby mieć to tragiczny 
wpływ na tutejszy ekosystem.        

Patronat nad „Wieczorem Gór 
i Przygody” sprawuje  powiat łódz-

ki wschodni i gazeta „Tydzień w 
Koluszkach”. Imprezie towarzy-
szyła wystawa zdjęć Szczepana 
Feji „Parki Narodowe USA”. 
Sponsorem poczęstunku dla słu-
chaczy był Łukasz Majek.

(pw)

Słuchali podróżniczych  
opowieści podczas  
XIV „Wieczoru Gór i Przygody”
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10 grudnia swoją premierę 
miała książka Moje komiksy. Vol 1: 
Od Tajfuna do Supermana kolusz-
kowianina Pawła Ciołkiewicza. 
Autor zaprasza czytelników do 
magicznego świata komiksów, w 
którym spotkamy zarówno kulto-
wych polskich bohaterów sprzed 

lat, jak i ikoniczne postacie współ-
czesnej popkultury. Obok opowie-
ści o Tajfunie, Thorgalu, Kajku, 
Kokoszu oraz Tytusie znajdziemy 
rozdziały poświęcone Batmanowi, 
Supermanowi i wielu innym hero-
som. Nie mogło zabraknąć rów-
nież biografii jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych twórców – Stana 
Lee. Wszystkie teksty tworzą kolo-

rową mozaikę niezwykłych postaci 
dowodzących niesamowitej wy-
obraźni ich twórców. 

   Paweł Ciołkiewicz nie tylko 
jednak omawia opowieści obraz-
kowe, ale także wskazuje ich od-
niesienia do współczesności. W 
dzisiejszych czasach otaczają nas 
one na każdym kroku i często na-
wet nie zdajemy sobie sprawy, że 
jakiś film czy serial ma swój ko-
miksowy pierwowzór. Komiksy 
zyskują na popularności i stopnio-
wo – choć bardzo powoli – pozby-
wają się piętna gorszego, infantyl-
nego i ogłupiającego medium. 
Coraz częściej zajmują się nimi na-
ukowcy, poświęcając im sążniste 
traktaty. Same dzieła komiksowe 
nierzadko znajdują uznanie w 
oczach najbardziej wybrednych 
krytyków sztuki. Warto zatem od-
rzucić stereotypy i zainteresować 
się tym bogatym oraz niezwykle 
różnorodnym medium. 

   W dniu premiery autor oraz 
wydawca wzięli udział w dyskusji 
panelowej zatytułowanej „Którędy 
na rynek?”, zorganizowanej z oka-
zji czterdziestej piątej rocznicy po-
wstania magazynu „Kalejdoskop”. 
W łódzkiej księgarni Ossolineum 
obok Pawła Ciołkiewicza i Barto-
sza Kurca pojawili się graficy – 
Michał Arkusiński oraz Barbara 

TAJFUN, TYTUS, SUPERMAN I INNI…  

Nowa książka o komiksach 
już dostępna!

 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

Kędzierska. Rozmowę prowadził 
Piotr Kasiński, współorganizator 
Międzynarodowego Festiwalu Ko-
miksu i Gier. Uczestnicy rozma-
wiali o tym, jak dziś można odna-
leźć się na rynku komiksowym 
oraz ilustratorskim. Szukano rów-
nież odpowiedzi na pytanie, czy w 
Polsce da się zarobić na tworzeniu 
komiksów, ich wydawaniu oraz pi-
saniu na ich temat. Była również 
okazja, by powiedzieć kilka zdań 

na temat książki Moje komiksy. 
Pełna sala świadczyć może o ro-
snącej popularności opowieści ob-
razkowych. Warto jednak samemu 
przekonać się, czy faktycznie war-
te są one całego zamieszania. Pu-
blikację można nabyć w księgarni 
Skład Główny, która oferuje rów-
nież bogatą ofertę komiksów. A już 
19 grudnia o godz. 18.00 na Brze-
zińskiej 21 odbędzie się spotkanie 
z autorem.

Burmistrz Koluszek  informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 
95-040 Koluszki od dnia 10.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wywieszony 
jest wykaz obejmujący lokal biurowy nr 303 o pow. 15,23 m2, przezna-
czony do najmu na okres jednego roku. Opisany lokal biurowy położony 
jest w mieście Koluszki obręb 5, przy ul. 11 Listopada 65 w budynku ad-
ministracyjno-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.

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

stopada 65, w dniach od 10.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wywieszony 
jest wykaz o przeznaczeniu działki gruntu, oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 401/57 o pow. 341 m2, położonej w miejscowości Borowa, obręb 
Borowo I gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego   w Koluszkach - www.koluszki.pl.
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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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY
 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  � 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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

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.
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Piątek 13.12
15:00 Salma w krainie dusz 2D Dub
17:00 Jak poślubić milionera 2D Pol
19:00 Last Christmas 2D Nap

Sobota 14.12
15:00 Salma w krainie dusz 2D Dub
17:00 Jak poślubić milionera 2D Pol
19:00 Last Christmas 2D Nap

Niedziela 15.12
15:00 Salma w krainie dusz 2D Dub
17:00 Jak poślubić milionera 2D Pol
19:00 Last Christmas 2D Nap

Środa 18.12 17:00 Jak poślubić milionera 2D Pol
19:00 Last Christmas 2D Nap

Czwartek 19.12 17:00 Jak poślubić milionera 2D Pol
19:00 Last Christmas 2D Nap
Salma w krainie dusz
Animacja / Fantasy / Meksyk / 2019 / 89 min.
2D Dubbing

Osierocona dziewczynka nigdy nie poznała 
swoich rodziców i dlatego nie może sprowadzić 
ich na ziemię. Wszystko zmienia się, gdy w ręce 
Salmy wpada tajemniczy medalion. Dzięki mocy 
amuletu dziewczynka dowiaduje się, jak odszu-
kać mamę i tatę. Wkrótce ona i jej przeszywani 
bracia, Jorge i Pedro, rozpoczną niezwykłą wy-
prawę, która przeniesie całą trójkę w zaświaty. W 
krainie duchów czeka ich wspaniała przygoda, w 
czasie której Salma odkryje prawdę o rodzinie 
oraz własnych, głęboko ukrytych zdolnościach. 
Mocach, o których nie miała dotąd pojęcia.
Jak poślubić milionera
Komedia romantyczna / Polska / 2019 / 110 min.
2D Polska

Główni bohaterowie filmu zamiast czekać, 
aż ślepy los ześle im upragnioną miłość, biorą 
sprawy w swoje ręce i zapisują się na kurs gwa-
rantujący znalezienie drugiej połówki. Oczywi-
ście, jeśli przy okazji okaże się, że wybranek 
serca jest milionerem, nikt nie będzie przecież 
składać reklamacji. Czy faktycznie istnieją 
sprawdzone metody uwodzenia, które działają 
na wszystkich mężczyzn? Co można, a czego 
absolutnie nie wolno robić na pierwszej randce? 
Jak znaleźć miłość i nie zepsuć wszystkiego w 
jeden dzień?

Last Christmas
Komedia romantyczna / USA / 2019 / 102 min.
2D Napisy

Kate mieszka w Londynie, czkawką odbijają 
się jej konsekwencje złych wyborów, jakich doko-
nała w życiu. Na co dzień pracuje jako elf w jednym 
ze sklepów z artykułami świątecznymi. Kiedy w jej 
życie wkracza Tom, wydaje się, że mężczyzna jest 
ideałem, może nawet więcej niż ideałem. Ale kiedy 
do Londynu puka „most wonderful time of the 
year”, wszystko zaczyna się psuć... 

Integracyjne andrzejki w ZS nr 2  
przy ulicy Budowlanych 

29 listopada, jak co roku, wolontariusze działający w szkolnym klu-
bie ‘Volontarius’ przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach pod opieką p. 
Aleksandry Wieloch i p. Zbigniewa Wróblewskiego, zorganizowali inte-
gracyjną imprezę andrzejkową dla podopiecznych Stowarzyszenia Ro-

dzin Dzieci Specjalnej Tro-
ski w Koluszkach oraz 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Koluszkach. W zabawie 
obfitującej w tańce, wróżby 
andrzejkowe i konkursy 
brało udział ponad 100 
osób.

Dla niepełnospraw-
nych podopiecznych Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego w Koluszkach podobne spotkania są niebywałym 
przeżyciem. Dzieci już na kilka tygodni wcześniej przygotowują się do 
tego wydarzenia. Wielka frajdę sprawia im bezpośredni kontakt ze star-
szymi kolegami i koleżankami, którzy  z życzliwością i sympatią bawią 
się z nimi, rozmawiają, spędzają razem czas.

Dla wolontariuszy również to ważne chwile, ponieważ mają możli-
wość sprawdzić się w nowej dla nich sytuacji, zmierzyć z zadaniami 
związanymi z organizacja tak dużej imprezy.

Organizatorzy serdecznie dziękują lokalnym przedsiębiorcom ,dzię-
ki którym możliwa była organizacja tego przedsięwzięcia: Państwu Kar-
lińskim z firmy „KAR-POL”, Państwu Jastrzębowskim, Państwu Olszyń-
skim oraz Pani Beacie Gałązka- Dziedzińskiej.
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Peugeot 207 SW, 506-138-467
Pralkę, meble, 506-138-467
Piaskowiec, kamień polny, podkła-
dy sprzedam, tel. 510-189-943
Drewno kominkowe, 695-277-882
Drzewo opałowe, kominkowe  
i do rozpałki, 515-310-037
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

Przygotowanie do matury – mate-
matyka oraz chemia, 606-639-081
Angielski, mówienie, matura ustna, 
600-168-248

USŁUGI

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
KAMIENIARSTWO, blaty, 
schody, parapety, kominki,  
tel. 661-196-032. Budziszewice,  
J. Ch. Paska 65
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 720-724-916 
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, sztache- 
towych oraz z siatki. Wyburzenia oraz 
inne. Wycena gratis, 507-364-074
RTV-SAT INSTALACJE,  
608-857-122

Remonty, wykończenia wnętrz, 
wolne terminy, tel. 792-022-640, 
796-241-330
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 do zakładu krawieckiego 
prasowacza oraz szwaczki,  
601-20-44-20 lub 504-802-868
Dam pracę osobie potrafiącej szyć 
– DZIANINA. Stacjonarnie lub 
chałupniczo – Koluszki, 602-891-343
Przyjmę kasjerkę do baru,  
508-593-330
Przyjmę opiekunkę do dziecka, 
508-593-330

Dam pracę osobie potrafiącej szyć 
– dzianina. Stacjonarnie lub chałup-
niczo – 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 wykwalifikowane 
szwaczki. Szyjemy cały rok tylko 
sukienki i żakiety, tel. 601-306-380

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

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 mieszkanie, kamienica 
po remoncie tel. 664-925-560
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 dom- 
kiem Cisów, tel. 781-787-004
Sprzedam dom 100 m2 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
Działkę, ziemię, gospodarstwo 
kupię, tel. 536-996-026

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Wynajmę pokój z kuchnią  
w Koluszkach, 508-598-065
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37
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

CHOINKI żywe, Cięte i Doniczko-
we, Koluszki, ul. Żeliwna 11,  
tel. 690-024-024, 665-926-865
Słomę małe kostki ze stodoły  
za 2,50 zł, 511-199-589 - wieczorem
Ciągnik C-360-3P, 1988 r., stan 
dobry, 667-053-980
Opony 13x175 - Frigo i 14x175 - Kle-
ber po 2 szt., stan bdb., 571-478-504 
Volksvagen UP! 2012 r., 73 tys. km, 
Sprzedam, 512-446-532
CHOINKI w donicach i cięte. Jodła 
kaukaska, Świerk srebrny i pospolity. 
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

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

ZATRUDNIĘ operatora koparko - ładowarki  
tel. 505-210-010 
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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

Planowane wyłączenia  
energetyczne

 � Przanowice dn. 12.12.2019 nr: od 1 do 86 w godz. 08:00 do 16:00 

 � Koluszki dn. 12.12.2019: ul. Brzezińska 111 do 188 w godz. 08:00 do 
16:00
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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

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

SYLWESTER  
w Gościńcu
tel. 46/ 875-63-99

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC     - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

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)
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FERIE Z OSiR 2020
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach zaprasza  

Dzieci z Gminy Koluszki do udziału w FERIACH z OSiR

W programie wiele atrakcji:
 ) Wycieczka do Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi
 ) Warsztay Czekoladowe w Manufakturze Czekolady w 

Łodzi
 ) Wyjazd na basen

W programie zaplanowano również:
 ) Prelekcję profilaktyczną nt. bezpiecznego wypoczynku 

podczas ferii przeprowadzoną przez Strażaków  
z Państwowej Zawodowej Straży Pożarnej  
w Koluszkach.

 ) Zajęcia na lodowisku
 ) Projekcję bajki w Kinie Odeon 3D

 

I Turnus 13 – 17 stycznia 2020 roku             
II Turnus20 – 24 stycznia 2020 roku

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat.  

 Koszt uczestnictwa jednego dziecka wynosi 30 zł/turnus 

Zapisy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Ludowej 2  

od 16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) w godz. 8:00 – 15:00 

 Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

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



Mikołaj w Gminie


