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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 2020 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

31.01.  
ul. Sikorskiego 6A

1.02.  
ul. 3 Maja 8

2.02.  
ul. 3 Maja 19G

3.02.  
ul. Brzezińska 54

4.02.  
ul. Przejazd 6

5.02.  
ul. 11 Listopada 33

6.02.  
ul. Żwirki 2
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Lisowice jak najbliżej natury 
21 stycznia odbyło się spotkanie koordynujące prace na części zbior-

nika wodnego w Lisowicach, objętej ochroną konserwatorską. Oprócz 
przedstawicieli Urzędu, uczestniczył w nim konserwator zabytków oraz 
lokalny nadleśniczy. Podczas spotkania ustalono, że w części leśnej par-
ku wodnego, zostaną ułożone ścieżki z kruszywa naturalnego. Żadne z 
drzew nie zostanie wycięte. Kolejne z uzgodnień dotyczy tarasu widoko-
wego, który ma znajdować się na sporej wysokości nad lustrem wody. 

Będzie można z niego podziwiać panoramę rozlewiska oraz podświetlane 
ruiny zabytkowej kaplicy, która zostanie oczyszczona z napisów i śladów 
nadpaleń. Dodatkowo wejście do jej piwnicy zostanie zabezpieczone me-
talową kratą. Z wnętrza budowli zostanie także usunięte drzewo, które w 
międzyczasie zdążyło tam samoistnie wyrosnąć.        

Widok na zbiornik sprzed prac budowlanych

Pozostałości kaplicy

Miejsce do spacerów w kierunku tamy
W dolnej części zalewu (od mostku do tamy za Domem Pomocy 

Społecznej), pojawią się alejki o tej samej strukturze co w zrewitalizowa-
nym parku przy pałacu. Mają one zatem tworzyć jednolitą całość z infra-
strukturą już istniejącą. Aby umożliwić swobodne spacerowanie nad za-
lewem od plaży w kierunku tamy, przesunięte zostanie ogrodzenie Domu 
Pomocy Społecznej.  

Wszystkie prace uzgodnione z konserwatorem realizowane będą do 
końca czerwca 2020 r.

(pw)

Nasza gmina wysoko oceniana  
w kolejnym rankingu

Ogłoszono wyniki dorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwo-
ju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Gmina Koluszki zajęła 75 miej-
sce w kategorii gmin miejsko-wiejskich na 628 sklasyfikowanych jedno-
stek.

Podstawą rankingu prowadzonego od 2003 r. pod kierunkiem prof. 
Eugeniusza Sobczaka, jest 16 wskaźników obejmujących trzy obszary 
rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Ranking 
uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są 
dane Głównego Urzędu Statystycznego. Gmina Koluszki znalazła się w 
czołówce gmin miejsko-wiejskich w województwie łódzkim, udowadnia-
jąc, że należy do grona samorządów najszybciej rozwijających się w Pol-
sce. W województwie łódzkim plasujemy się na 5 miejscu. Wyprzedzają 
nas tylko Stryków, Rzgów, Wolbórz i Wieluń. 

Pozyskaliśmy 1,6 miliona zł  
na drugi żłobek w Koluszkach!

To już pewne, gmina otrzyma środki na dostosowanie budynku po by-
łym gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Koluszkach na potrzeby drugiego 
żłobka. Finanse będą pochodzić z rządowego programu „Maluch+”, który 
wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przypomnijmy, że 
Urząd Miejski opraco-
wał już stosowny pro-
jekt zagospodarowania 
budynku. Na parterze 
zostaną ulokowane po-
mieszczenia administra-
cyjne i kuchnia. Na I 
piętrze znajdzie się żło-
bek dla 64 dzieci. II pię-
tro zostanie przeznaczo-
ne dla czterech grup 
przedszkolnych (łącznie 
100 dzieci), które odcią-
żą obecne placówki. Aby zapewnić wygodny dostęp do pomieszczeń, do 
budynku zostanie dobudowana klatka schodowa z windą. Dodatkowo 
szatnie zostaną przypisane oddzielnie dla żłobka i przedszkola, poprzez 
ulokowane ich na każdym z pięter. 

Dodajmy, że na prowadzenie żłobka w powyższym miejscu, gmina 
pozyskała 1,3 mln zł dotacji ze środków unijnych. 

Żłobek najpóźniej ruszy 1 stycznia 2021 r. W optymistycznym wa-
riancie, który związany jest m.in. ze sprawnym wyborem wykonawcy, 
uruchomienie może nastąpić już we wrześniu 2020 r.   

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

(pw)    

Spotkanie z reżyserem i aktorami
13 lutego w ramach miejskich obchodów 30. rocznicy ogólnopolskiej premie-

ry filmu Filipa Bajona „Bal na dworcu w Koluszkach”, odbędzie się spotkanie z re-
żyserem, aktorami i projekcja filmu. Szczegółowy program wydarzenia już za ty-
dzień.  

O Koluszkach w telewizji
2 lutego od godz. 10.15 w programie TVP Łódź „Budzi się ludzi” bę-

dzie mowa o naszym mieście.  Poruszony zostanie między innymi temat 
zbliżającego się wydarzenia pt. „Bal na dworcu w Koluszkach”. Przed ka-
merami wystąpi także kilkoro znanych osób z naszego miasta. 
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Działania Straży Pożarnej Seniorze, nie daj się oszukać!
Mimo wielu akcji profilaktycznych wciąż zdarzają się przypadki 

oszustw metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”. Grupy przestęp-
cze oszukują głównie starsze osoby i wyłudzają pieniądze, stanowiące 
wszystkie oszczędności seniorów. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy 
naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające 
się pod członków rodziny lub policjantów. Uczulmy ich jak mają re-
agować w takich sytuacjach, czego bezwzględnie nie powinni robić i 
na co zwrócić uwagę.

Tylko w ostatnich dniach doszło na terenie województwa łódzkiego 
do kilku oszustw i kilkudziesięciu prób wyłudzenia oszczędności całego 
życia od seniorów przez osoby podszywające się pod policjantów lub 
przedstawicieli urzędów. Od 20 do 24 stycznia 2020 roku policjanci odno-
towali między innymi przypadki przekazania gotówki na terenie Łodzi, 
gdzie starsi ludzie wręczyli przestępcom w dwóch przypadkach ponad 
100 tysięcy złotych. Z kolei w Piotrkowie Trybunalskim fałszywy poli-
cjant wyłudził od pokrzywdzonych ponad 90 tysięcy złotych. 

Na szczęście, dzięki świadomości starszych osób  większość prób 
ich oszukania kończy się  dla przestępców porażką. Starsi ludzie stali się 
bardziej czujni i wiedzą jak reagować, co niewątpliwie cieszy. Mimo 
wszystko wciąż dochodzi jeszcze do oszustw seniorów. Pamiętajmy, że 
zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tyl-
ko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej 
łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony osób podają-
cych się za policjantów, adwokatów, pracowników  instytucji państwo-
wych, dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie mu-
szą zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać 
kilku zasad:
 •  policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji,
 •  policja nigdy nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich 
na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu,

 •  jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość , co do danych osoby dzwoniącej 
do nas czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy 
to. Zgłaszajmy takie sytuacje policji, konsultujmy z rodziną,

 •  pamiętajmy, żeby nie dać się namówić na pozostawienie naszych pie-
niędzy w jakimś odosobnionym miejscu, nie wyrzucać ich przez okno, 
nie pozostawiać we wskazanym przez oszusta miejscu,

 •  nie udostępniajmy kodów, haseł czy danych do naszych kont banko-
wych nikomu czyjej tożsamości nie jesteśmy pewni i komu nie ufa-
my.

Przestrzeganie tych kilku zasad może uratować nasze, często długo 
odkładane, oszczędności życia.

Nie dajmy się oszukać! Omawiajmy nietypowe sytuacje, które nas 
spotykają z innymi członkami rodziny, a wszelkie podejrzane prośby o 
pożyczenie pieniędzy zgłaszajmy policji.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do intencji dzwoniących 
osób, a w szczególności gdy podają się za policjanta lub członka rodziny 
i proszą o przekazanie pieniędzy. Zgłoś ten fakt policjantom. Po usłysze-
niu ciągłego sygnału w słuchawce wybierz numer alarmowy 112 i przekaz 
swoje spostrzeżenia. 

(lodz-wschod.policja.gov.pl)

W dniu 27.01. w Koluszkach, przy ul. Brzezińskiej miało miejsce za-
dymienie lokalu w budynku wielorodzinnym. Prawdopodobną przyczyną 
zadymienia było pozostawienie niedopałka w pojemniku na odpady. W 
działaniach udział brały zastępy z JRG Koluszki.

Uwaga! Pary małżeńskie z 1970 roku!
Wszystkie pary, które zawarły ślub w 1970 roku, pragnące uczcić 

swój Złoty Jubileusz i odebrać z rąk Burmistrza Koluszek medal, nadawa-
ny przez Prezydenta RP, proszone są o zgłaszanie się do USC w Kolusz-
kach przy ulicy 11 Listopada 65 do końca lutego. 

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 31 stycznia (piątek) godz. 16.00 – kolędowanie z Przedszkolem nr 2, 
kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach

 � 6 lutego (czwartek) godz. 18:00 – spotkanie „Kadrowanie historii”  
z reż. Pawłem Siedlikiem w Sali Muzealnej w Koluszkach, ul. 3 Maja 17

 � 9 lutego (niedziela) godz. 11.30 – widowisko „Zimowy cyrk na scenie”, 
bilety do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach  

 � 11 lutego (wtorek) godz. 18.00 – multimedialny spektakl podróżniczy 
o Kolumbii, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach , wstęp bezpłatny

 � 13 lutego (czwartek) – miejskie obchody 30. rocznicy ogólnopolskiej 
premiery filmu Filipa Bajona, „Bal na dworcu w Koluszkach”

 � 16 lutego (niedziela) – wyjazd na DZIEŃ ZAKOCHANYCH do Teatru 
Muzycznego w Łodzi na spektakl „Magiczny Muzyczny”, organizator 
os. Głowackiego, koszt 60 zł, zapisy: 512 998 400

Brak wody na osiedlu
30 stycznia w godzinach przedpołudniowych nastąpiła dwugodzinna 

przerwa w dostawie wody do bloków w centrum Koluszek. Tydzień wcze-
śniej firma zewnętrzna z Brzezin na zlecenie Koluszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wykonywała prace związane z kanalizacją sanitarną i 
uszkodziła wodociąg. Ponieważ naprawa przez firmę z Brzezin została 
wykonana dość pobieżnie, Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej zostało zmuszone do dokonania poprawek i właściwego za-
bezpieczenia wodociągu.

(pw)       

Wpłaty za śmieci i podatki

Bez prowizji również w banku
Urząd Miejski w Koluszkach przypomina, że podatki na rzecz Gmi-

ny Koluszki oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych bez prowizji i 
dodatkowych opłat bankowych można uiszczać nie tylko w kasie Urzę-
du, ale również w placówce PKO Bank Polski przy ul. 11 Listopada 41 w 
Koluszkach (przy cmentarzu). Co ważne, w celu ułatwienia i usprawnie-
nia transakcji, nie trzeba wypełniać dowodu wpłaty. Płatności można do-
konywać także przelewem elektronicznym ze swojego osobistego konta.  

Informujemy, że obecnie w gminie funkcjonują dwa rachunki do re-
alizacji płatności: 

- konto do uiszczania wpłat za podatki (nieruchomości, rolny, le-
śny, transportowy) i pozostałych opłat (m.in. adiacencka, skarbowa):  
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841.
UWAGA: od stycznia 2020 roku wprowadzono nowy rachunek bankowy: 
konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Strefa Biznesu
4 lutego o godz. 18.15 w TVP Łódź w programie Strefa Biznesu wyemi-

towany zostanie kolejny odcinek poświęcony przedsiębiorczości  
w Koluszkach. W programie obejrzymy materiał m.in. o budowie dróg  
w gminie, modernizacji sali widowiskowej oraz o spotkaniu noworocznym. 
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Wnętrze sali widowiskowej z podwieszanym systemem wentylacji 

Modernizacja sali widowisko-
wej przy Urzędzie Miejskim w Ko-
luszkach przenosi się do wnętrza 
budynku. Budynek z zewnątrz jest 
już otynkowany i pomalowany, 
kończą się prace wykończeniowe 
na dachu. Od strony urzędowego 
patio wymienione zostały okna 
oraz oszklone drzwi. Wewnątrz 
obiektu można już dostrzec zarys 
rozmieszczenia poszczególnych 
pomieszczeń. Przy głównej sali, w 
której montowany jest system 
wentylacji i ogrzewania, wyodręb-
nione został aneks kuchenny, szat-
nie, toalety oraz dodatkowe po-
mieszczenia biurowe. Z kolei 
szeroki korytarz łączący urzędowy 
biurowiec z kompleksem głównej 
sali widowiskowej, przerobiony 
został na salę konferencyjną. Dość 
tajemniczo na tle całego obiektu 

wyglądają piwnice, zlokalizowane 
pod salą widowiskową. Ciągnące 
się na całej długości sali widowi-
skowej pomieszczenia podziemne 
przerabiane są na urzędowe archi-
wa.        

Zmodernizowana sala wido-
wiskowa jest wręcz niezbędna dla 
naszej gminy, ponieważ obecnie 
nie dysponujemy odpowiednim 
obiektem do przeprowadzania 
większych imprez miejskich. W 
sali kinowej mieści się za mało 
miejsc, w dodatku jedynie stacjo-
narnych, a hala sportowa zniechę-
ca złą akustyką. Po przebudowie 
będzie sala będzie w stanie pomie-
ścić ok. 300 osób.

Prace modernizacyjne mają 
zakończyć się w połowie 2021 r. 
Wartość inwestycji to 7,68 mln zł. 

(pw)

Podglądamy przebudowę  
sali widowiskowej

Wyodrębniona sala konferencyjna w łączniku

Widok na główne wejście

Widok odnowionej elewacji od strony urzędowego patio 

Wyremontowany dach

Podsumowanie ferii zimowych  
w powiecie łódzkim wschodnim

Mimo zakończenia ferii zimowych w województwie łódzkim poli-
cjanci będą nadal monitorować sytuację na drogach. W trakcie trwających 
ferii zimowych od 10 stycznia do 26 stycznia 2020 roku w powiecie łódz-
kim wschodnim policjanci wzywani byli do 5 wypadków drogowych, w 
których 7 osób było rannych i do 27 kolizji drogowych. Na szczęście w 
naszym powiecie nie było ofiar śmiertelnych.

Policjanci prowadzili szereg działań profilaktycznych obejmujących 
miejsca, w których przebywały dzieci. Policjanci ruchu drogowego dbali 
o bezpieczeństwo na drogach. W powiecie łódzkim wschodnim nikt nie 
utonął, ani nie zamarzł.

Policjanci apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów, dostosowa-
nie prędkości do warunków panujących na drodze, cierpliwość oraz wy-
rozumiałość dla innych uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym roku 
podczas trwających ferii zimowych doszło do 2 wypadków drogowych, w 
których śmierć poniosła 1 osoba. Mundurowi wzywani byli do 19 kolizji. 
Okres ferii zimowych był dla stróżów prawa pracowity ale ogólnie oce-
niany jako bezpieczny.                          (www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Niedzielnym popołudniem za-
witałam do rodziny Anny i Romu-
alda Spychalskich oraz ich synka 
Stasia.  W rodzinnej atmosferze, 
przy odgłosach trzaskającego 
drewna w kominku, porozmawiali-
śmy o tym co w życiu ważne: miło-
ści, szacunku, zaangażowaniu i 
wzajemnych relacjach rodzinnych 
oraz zawodowych. Podsumowali-
śmy miniony rok, omówiliśmy te-
raźniejszość i plany na przyszłość. 
Zapraszam do przeczytania inspi-
rującej rozmowy, a było to tak:

- Monika Winciorek: Za 
nami rok 2019. Gdyby pokusić 
się o dokonanie analizy SWOT 
minionego roku, to jakie były 
jego mocne i słabe strony oraz 
szanse i zagrożenia?

- Romuald  Spychalski: Moc-
ne strony minionego roku to ilość 
pracy, którą wspólnie wykonali-
śmy. Po analizie kalendarza wyli-
czyliśmy 78 różnego rodzaju im-
prez, w których braliśmy udział. 
Były to koncerty nasze, solowe, 
były również duże produkcje, takie 
jak koncert Piosenki Rosyjskiej w 
prestiżowym miejscu ICE w Kra-
kowie. Koncerty przy akompania-
mencie Orkiestry Reprezentacyj-
nej Straży Granicznej z Nowego 
Sącza oraz start projektu Broad-
way Story – koncertu muzyki fil-
mowej, który zrealizowaliśmy z 
towarzyszeniem Łódzkiej Orkie-
stry Filmowej pod dyrekcją Piotra 
Piątkowskiego.

- Anna Spychalska:  Szanse to 
zdecydowanie nagranie płyty pod  
tytułem RETRO, za którą otrzyma-
liśmy nagrodę ,,Złoty Liść” Pio-
senki Retro 2019, której patronat 
objęli Prezydent Warszawy, w 
imieniu rodziny Foggów – Michał 
Fogg, prawnuk Mieczysława, Mu-
zeum Polskiej Piosenki w Opolu i 
Biblioteka Polskiej Piosenki w 
Krakowie. Jest to płyta, którą zre-
alizowaliśmy po części w naszym 
domowym studio. Promocja tej 
płyty miała miejsce 30 marca 2019 
roku w Chojnicach, gdzie odbył się 
duży koncert wraz z muzykami, 
którzy są autorami aranżacji piose-
nek na płycie .

- RS: Słabe strony to brak cza-
su na odpoczynek. Wybraliśmy 
taką pracę i nie powinniśmy narze-
kać, ale czasem doskwiera nam 

brak wolnego czasu. Przez nad-
miar pracy, czasami przerasta nas 
logistyka, ale w związku z tym nie 
narzekamy na brak adrenaliny. Po-
dziwiamy osoby, które wykonują 
absorbującą pracę, wiążącą się z 
wyjazdami, nieobecnością w 
domu, osoby, które dodatkowo po-
siadają potomstwo, za to,  że są w 
stanie ogarnąć to wszystko. Oczy-
wiście dajemy radę, ale jest to nie-
rzadko walka z czasem.  Ciężko 
jest pogodzić ten rodzaj pracy ze 
stuprocentowym zaangażowaniem 
się w obowiązki domowe i rodzin-
ne. 

- AS: W zasadzie to przez ten 
pęd, który mamy w swoim życiu to 
można uznać, że każdy dzień jest 
naszym sukcesem. Sukcesem jest 
to, że udało się go rozpocząć, zre-
alizować plan i, że udało się szczę-
śliwie wrócić do domu.

- MW: Który z koncertów 
zapadł Wam szczególnie w pa-
mięć?

- RS: Najbardziej zapadł nam 
w pamięci koncert w ICE w Kra-
kowie. Ania została przez widzów 
okrzyknięta odkryciem sezonu. 
Miała do zaprezentowania trzy 
bardzo zróżnicowane stylistycznie 
utwory. 

- AS: Kiedy otrzymałam pro-
gram koncertu, który miałam do 
przygotowania i posłuchałam wy-
konań Ałły Pugaczowej, od razu 

zdałam sobie sprawę, że jest to 
postać nie do podrobienia i przede 
mną ogromne wyzwanie.  „Stary 
zegar”, „Wsio mogut koroli” i 
„Arlekino” w jednym koncercie. 
Trzy wcielenia, każde inne i każde 
musiało być idealne. Dodatkowy 
stres to miejsce, w którym odby-
wał się koncert i wspaniała orkie-
stra za plecami. To było niesamo-
wite. 

- RS: Reakcje publiczności 
mówiły same za siebie. Udało się. 
Wykonania Ani są dostępne w In-
ternecie. Serdecznie zapraszamy 
do słuchania. Mój repertuar był 
zdecydowanie spokojniejszy, ale 
również postawiłem sobie wysoko 
poprzeczkę. Razem z  Sebastianem 
Marszałowiczem i Witoldem Wro-
ną śpiewaliśmy największe hity ro-
syjskiej piosenki rozpisane w dość 

skomplikowany, ale piękny sposób 
przez Maestro Jerzego Sobeńko. 
Fantastyczni śpiewacy, doskonali 
muzycy, to była wielka przyjem-
ność i przygoda dla nas. Premiera 
płyty RETRO to dla nas również 
wzruszający moment, dlatego że 
nasza druga płyta została zadedy-
kowana moim świętej pamięci ro-
dzicom. Rodzicom, którzy całe ży-
cie spędzili na scenie, oboje 
pracowali, oboje śpiewali. Analo-
gii pomiędzy nami, a rodzicami 
jest wiele, Mama od Ojca była 
młodsza o 15 lat, Ania ode mnie 
jest młodsza o 15 lat, Mama uro-
dziła się w maju, Ania urodziła się 
w maju, ja urodziłem się w lutym - 
podobnie jak mój Ojciec.

- MW: Można powiedzieć, 
że historia zatoczyła koło.

- RS: Tak. Można powiedzieć, 
że metafizyczne zależności stwo-
rzyły się na kanwie tych podo-
bieństw, których jest całkiem sporo. 

- AS: W zasadzie każdy kon-
cert jest dla nas dużym wyzwa-
niem. Mamy różną publiczność. Z 
różnymi realiami wiąże się koncert 
dla dużej publiczności na dużej 
sali, mentalnie jest większa odpo-
wiedzialność dla tak licznej pu-
bliczności. Z kolei koncert dla 
mniejszej publiczności wiąże się z 
innym kontaktem z widzem. Du-
żym wyzwaniem jest, żeby tych lu-
dzi porwać. 

- RS: Realizujemy różne za-
dania. Niejednokrotnie występuje-
my we dwoje. Realizujemy kon-
certy choćby takie jak  Broadway 
Story z Łódzką Orkiestrą Filmową 
pod dyrekcją Piotra Piątkowskie-
go. Tam jesteśmy głównymi soli-
stami. Są również produkcje, gdzie 
jesteśmy jednymi z kilku występu-
jących artystów. Tak jest w przy-
padku trasy koncertowej Wielka 
sława to żart, którą zaczynamy z 
nowym menadżerem. Każdy kon-
cert jest inny i wymaga od nas in-
nego przygotowania, w tym zaple-
cza technicznego. Czasami bywa 
tak, że sprzęt jest spakowany do 
jednego samochodu, a czasami po-
dróżujemy dwoma samochodami, 
ponieważ sprzęt się nie mieści. 
Dysponujemy jako jedni z nielicz-
nych wykonawców własnym za-
pleczem technicznym.  Począwszy 
od mikrofonów, sprzętu nagłośnie-
niowego, na oświetleniu skoń-
czywszy. Ja, poza śpiewaniem, 
prowadzeniem koncertu, organiza-
cją programu, koordynacją prób, 
zajmuję się także nagłośnieniem i 
oświetleniem. Są osoby, które mi 
pomagają, ale jednak w większości 
logistycznie ogarniam to sam.

- AS: Mamy Stasia, więc każ-
dy wyjazd na koncert to przede 
wszystkim logistyka. Jedna praca, 
druga praca,  trzecia praca, ogar-
nięcie rzeczy potrzebnych na kon-
cert, spakowanie Stasia i jego 
transport do dziadków. 

- MW: Kto waszym zdaniem 
tworzy wspaniałą muzykę w Pol-
sce?

- RS: Twórca, którego darzy-
my wyjątkowym szacunkiem to 
Wojciech Kilar. Mieliśmy przy-
jemność i zaszczyt być u Mistrza w 
domu. Mamy wspólne zdjęcie, to 
było wielkie przeżycie. Skromny 
człowiek, a jednocześnie najwięk-
szy polski kompozytor. Poza tym 
lubimy musical Metro, cenimy Ja-
nusza Stokłosę i Janusza Józefowi-

Niedzielne popołudnie  
z rodziną Spychalskich
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cza - dodaje Ania. Bliscy nam są 
twórcy piosenek Ireny Santor, czy 
Zbigniewa Wodeckiego. Piękna 
muzyka i  swoista magia słowa w 
tekstach.  Ostatnio na koncercie 
Ania śpiewała z Tomaszem Furma-
nem piosenkę Zbigniewa Wodec-
kiego „ Z Tobą chcę oglądać świat”. 
Niezwykle ciepło przyjęty utwór, 
widzom się bardzo podobało.

- MW: Czy muzyka pozwala 
Wam się zrelaksować?

- AS: My muzyki mamy z za-
łożenia bardzo dużo i nawet jak 
braliśmy ślub, chcieliśmy zrobić 
przyjęcie skromne, bez muzyki. 
Jednak przyjęcie robi się dla rodzi-
ny, którą się zaprasza, dlatego też 
była muzyka. Ale czy my się relak-
sujemy przy muzyce?

- RS: Czasem jakiś chillout, 
zupełnie gdzieś w tle. Kolędy, zde-
cydowanie, czasem zagraniczne 
utwory świąteczne. 23 grudnia 
śpiewaliśmy koncert świąteczny w 
Pruszczu Gdańskim. Słuchając 
czegokolwiek analizujemy - przy-
da nam się, czy nie przyda. Sytu-
acja z dzisiaj – gościem Polskiego 
Radia był autor piosenek Ireny 
Santor. Dzwonię do Ani - włącz ra-
dio, jedynkę - mogłabyś zaśpiewać 
tę piosenkę. 

- AS: Programy koncertów 
Retro powstawały właśnie podczas 
słuchania tematycznych audycji 
radiowych. Spisywałam tytuły, 
często słowa, bo nie wszystkie 
utwory dwudziestolecia między-
wojennego są łatwe do znalezienia, 
a mi bardzo zależało, na tych mniej 
popularnych. Słuchałam i notowa-
łam anegdoty z życia gwiazd, 
wszystko było spisywane w trakcie 
podróży. Tak towarzyszy nam mu-
zyka w życiu. Słuchając radia 
stworzyliśmy repertuar koncertu z 
piosenkami  dwudziestolecia mię-
dzywojennego. 

- RS: Relaks tylko w ogro-
dzie. To nas relaksuje. Mój relaks 
to garaż.  Jestem pasjonatem moto-
ryzacji i amerykańskich samocho-
dów. A Ani relaks?

- AS: Gotowanie. W tym roku 
zmierzyłam się z kapustą z gro-
chem i makówkami według prze-
pisu śp. Mamy Romka.

- RS: Prosiłem Anię, żeby tego 
nie robiła. Wiedziałem, że mnie to 
wzruszy. Na wigilijnym stole znala-
zły się makówki i kapusta z gro-
chem. Smakowało jak Mamy. 

- AS: Co do relaksu przy mu-
zyce, ostatnio wsłuchujemy się w 
dzieła np. „Była sobie żabka 
mała”, „Kaczuszki” itp. Dodatko-
wo przy tym tańczymy.

- MW: Czy rodzina Spychal-
skich ma rytuały dnia codzienne-
go lub receptę szczęśliwego ży-
cia?

- AS: Naszą receptą jest mó-
wić do siebie szczerze i otwarcie.

- RS: Wszystkie troski dzieli-
my na dwoje, a radości mnożymy 
razy trzy. A rytuał, to chyba poran-
na kawa, ten kto wstaje pierwszy 
robi kawę drugiemu. Sztuka bycia 
razem to małe klocuszki z których 
układamy naszą codzienność. Ry-
tuałem jest również czytanie Sta-

siowi bajki przed snem przez 
mamę, a potem wycałowanie każ-
dego centymetra Stasia na dobra-
noc przez tatę - codziennie.

- MW: Z mojej obserwacji 
waszą receptą jest miłość. Wi-
dać, że się kochacie i tworzycie 
rodzinne trio.

- RS: Gdyby nie było tego 
wzajemnego szacunku, zrozumie-
nia i miłości, to ciężko by nam 
było ze sobą wytrzymać. Nie jeste-
śmy zazdrośni o swoje sukcesy, je-
żeli jedno z nas dostaje większe 
brawa, cieszymy się nimi razem. 
W tym roku obchodzimy 10-lecie 
pracy artystycznej. Po doświadcze-
niach, jakie mamy z  ostatniego 
półtora roku, wiemy na pewno, że 

nic nie jest w stanie równać się ze 
zdrowiem, wzajemnym szacun-
kiem i miłością.

- AS: Nie powiemy tutaj nic 
odkrywczego, ale wspólne życie to 
sztuka kompromisu.

- MW: Jaki moment wasze-
go życia był najszczęśliwszy?

- AS: Tak motywacyjnie – to 
mam nadzieję, że taki moment 
jeszcze nie nastąpił, że jeszcze 
przed nami. 

- RS: Każdy dzień jest dla nas 
wyjątkowy. Cieszymy się, że roz-

poczęliśmy nowy dzień. Z prze-
szłości to urodziny Stasia, dzień 
naszego ślubu i dzień kiedy sobie 
uświadomiliśmy że chcemy resztę 
życia spędzić razem.

- MW: Jakie plany na przy-
szłość ?

- AS: Chcielibyśmy zwolnić 
tempo. Ku naszemu zdziwieniu im 
bardziej chcemy zwolnić, tym bar-
dziej tzw. kariera przyspiesza i to 
się nie udaje. 

- RS: Dajemy radę. Na pewno 
chcielibyśmy kontynuować te pra-
ce, które rozpoczęliśmy. Będziemy 
poszerzać repertuar, inwestować w 
zaplecze techniczne i współpraco-
wać z fantastycznymi ludźmi. 
Chcielibyśmy wydać płytę z kolę-

dami. Mamy jeszcze kilka pomy-
słów, ale nie będziemy zdradzać. 

- AS: Udało mi się nagrać pio-
senkę z Andrzejem Rybińskim. 
Jest to mój kolejny mały sukces. 
Natomiast gdzie mnie to zaprowa-
dzi dalej, zobaczymy. Wszystko w 
rękach producenta i  menadżera. 

- RS: Chciałbym, żeby projekt 
The Polish Tenors, który realizuje-
my ze znakomitymi tenorami Syl-
westrem Targoszem-Szalonkiem i 
Tomaszem Furmanem był nadal tak 
dobrze odbierany.  Przed nami wy-
jazd na Węgry, koncert z okazji 
Dnia Kobiet i udział w Śląskim Fe-
stiwalu Operetki. Jeden z koncer-
tów poprowadzi sam Maestro Wie-
sław Ochman. W tym koncercie 
tenorom będzie towarzyszyła Anna. 
Chcemy kontynuować pracę ze 
znakomitymi orkiestrami. Mamy co 
robić, nie narzekamy na brak pracy, 
a co los przyniesie zobaczymy.

- MW: Czego poza zdro-
wiem, które jest najważniejsze, 
życzyć rodzinie Spychalskich na 
nowy rok 2020?

- AS: Wytrwałości i cierpliwo-
ści. Najgorsze, co mogłoby się 
nam przydarzyć to to, gdybyśmy 
się pokłócili. 

- RS: Trzeba pamiętać o zasa-
dzie - że jedna strona ma zawsze 
racje,  a druga to mąż. (Śmiech)

- MW: Ja ze swojej strony 
życzę Wam wydania płyty z kolę-
dami, która Wam się marzy oraz 
płyty solowej Ani. Życzę, żeby los 
zawsze Wam sprzyjał.

- RS. Moje marzenie częściowo 
się spełniło. Wydałem płytę z kolę-
dami w ramach współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Kolusz-
kach, zresztą z fantastycznymi, 
młodymi Artystami, z którymi pra-
cuję. Życzylibyśmy sobie, żeby ota-
czali nas życzliwi i szczerzy ludzie.

- AS: Życie nas już nauczyło, 
że „co się odwlecze, to nie ucie-
cze”. To, co nie wydarza się w da-
nej chwili, to tylko dla naszego do-
bra. Szczególnie doświadczyliśmy 
tego będąc świadkami wypadków 
na drogach, gdzie niejednokrotnie, 
zdawałoby się zbyt późny wyjazd z 
domu, uratował nam życie. 

- MW: Jakie życzenia na rok 
2020 chcielibyście złożyć czytel-
nikom Tygodnia w Koluszkach?

- RS i AS: Drodzy Państwo 
życzymy, aby każdy Państwa dzień 
był pełen radości, wzajemnego 
szacunku i zrozumienia. Życzymy, 
żeby otaczali Państwa szczerzy i 
życzliwi ludzie, by zdrowie dopi-
sywało, troski omijały szerokim 
łukiem, a fortuna nie zbłądziła.
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28 stycznia w sali konferencyj-
nej Komendy Powiatowej Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego w 
Koluszkach, odbyła się odprawa 
roczna. Spotkanie było poświęcone 
podsumowaniu wyników i osiągnięć 
policyjnych uzyskanych przez poli-
cjantów w 2019 roku. W odprawie 
uczestniczyła kadra kierownicza 
KPP Łódź Wschód, przedstawiciele 
władz samorządowych, służb i insty-
tucji współpracujących z policją na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa w 
powiecie łódzkim wschodnim.

Komendant insp. Krzysztof 

Odprawa roczna w Komendzie  
Powiatowej Policji

Dąbrowski, przywitał zgromadzo-
nych gości po czym omówił rezul-
taty pracy poszczególnych pionów 
oraz jednostek podległych jak rów-
nież stan bezpieczeństwa na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 
W 2019 roku na terenie całego po-
wiatu doszło do 1011 przestępstw, 
to o 104 mniej niż w roku ubie-
głym. 1052 prowadzonych postę-
powań przygotowawczych czyli 76 
postępowań mniej niż w 2018 roku. 
W 2019 roku doszło do 98 wypad-
ków drogowych na drogach powia-

tu łódzkiego wschodniego, w któ-
rych śmierć poniosło 6 osób, to o 
połowę mniej niż w roku poprzed-
nim. Policjanci obsługiwali 926 
kolizji drogowych, których było o 
36 więcej niż w 2018 r. Ilości pod-

jętych interwencji, na terenie całe-
go powiatu wyniosła 9 998 to o 772 
interwencji więcej.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Schola liturgiczna 
ze Św. Katarzyny 

Schola liturgiczna, posługująca w parafii p.w. św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Koluszkach, znana już dosyć dobrze w naszych okolicach 
ze swej działalności, liczy na nowych chętnych do śpiewu.  - Teraz w 

scholi jest około 20 dzieci. Naj-
młodsze ma 5 lat, najstarsze 15 - 
mówi Paulina Sasin, kierownik 
scholii. Młodzież i dzieci mogą 
się kształcić w zespole tak pod 
względem wokalnym, jak i in-
strumentalnym. - Zespół uczest-
niczy także w różnych przeglą-
dach piosenki religijnej poza 
swoją parafią. - Występujemy 

chociażby w Przeglądach Piosenki Religijnej w Nowych Chrustach i Tu-
szynie - mówią członkowie zespołu. W okresie wakacyjnym dzieci 
uczestniczą w wypoczynku, np. w górach. Próby odbywają się w każdą 
sobotę o godzinie 15.00 w OSP Koluszki na 11 listopada 39. 

zk

Bałwan ulepiony, zima zaliczona

Zima w Gminie
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SPAWACZ – ŚLUSARZ

Wymagania:
 • umiejętność spawania metodą MAG,
 • spawanie różnego rodzaju elementów,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości,
 • szczere chęci i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i lojalność.

Oferujemy:
 • umowę o pracę na pełen etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę w systemie jednozmianowym,
 • uczciwe i udokumentowane rozliczenie każdej przepracowanej godziny,
 • miłą atmosferę w pracy, 
 • możliwości rozwoju zawodowego  oraz pracę w zespole specjalistów,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

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:

Gala Noworoczna 2020
Zgodnie z długoletnim zwyczajem, w  ostatni poniedziałek stycznia 

w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się Gala Nowo-
roczna, podsumowująca dzia-
łania i wydarzenia w Gminie 
Koluszki w roku minionym. 

W imieniu naszej gminy 
głos zabrali burmistrz Kolu-
szek Waldemar Chałat, zastęp-
ca burmistrza Krystyna Le-
wandowska oraz dyrektor ds. 
rozwoju gospodarczego Mate-
usz Karwowski.  W przemó-
wieniach padły między innymi 
słowa o silnej pozycji Gminy 
Koluszki w regionie, inicjaty-
wach społecznych i kultural-
nych oraz inwestycjach, które 
są podstawą dynamicznego 

rozwoju naszej gminy. Nie zabrakło również wspomnienia o tych, którzy 
w ubiegłym roku odeszli do życia wiecznego.

Szczególnej oprawy przemowom nadał profesjonalny film promocyjny, 
omawiający najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane oraz planowa-
ne do realizacji w przyszłych latach.     

Gośćmi honorowymi tegorocznej Gali była pani poseł Iwona Śledziń-
ska-Katarasińska, poseł Tomasz Zimoch, poseł Włodzimierz Tomaszewski. 
Pozdrowienia dla uczestników gali przekazali, przez swoich przedstawicieli, 
parlamentarzyści: Hanna Gil-Piątek, Krzysztof Kwiatkowski, Tomasz Trela. 
Poza nimi głos zabrał także starosta powiatu łódzkiego wschodniego Andrzej 
Opala, który podziękował naszemu samorządowi za owocną współpracę.  Po 
części oficjalnej zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Joanny Smajdor, 
która przypomniała widzom repertuar Anny  Jantar. 
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Finał rozgrywek XX edycji Halowej Ligi  
Piłki Nożnej 2019/2020 o Puchar Burmistrza Koluszek

Czerwone Diabły mistrzem!
W dniu 26 stycznia 2020 roku w hali sportowej Ośrodka Sportu i Re-

kreacji w Koluszkach rozegrana została ostatnia, 18. kolejka XX Edycji 
Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Koluszek. 
W rozgrywkach ligowych wzięło udział 10 drużyn. W zmaganiach ligo-
wych zaprezentowało swoje piłkarskie umiejętności 150 zawodników. W 
czasie rozgrywek rozegrano 90 meczy i strzelono w sumie 463 bramki.

Wszystkie drużyny startujące w lidze otrzymały z rąk Burmistrza 
Koluszek Waldemara Chałata okolicznościowe puchary. Dodatkowo, naj-
lepsze trzy drużyny  zostały obdarowane pamiątkowymi medalami oraz 
nagrodą rzeczową dla zwycięskiej drużyny. 

I miejsce i Puchar Burmistrza Koluszek zdobyła drużyna CZERWO-
NE DIABŁY. Na miejscu II uplasował się zespół MISIE. III miejsce za-
jęła drużyna FIT CENTRUM&ILO.

Zawodnicy poza rywalizacją drużynową walczyli również o miano 
Króla Strzelców oraz Najlepszego bramkarza Turnieju. Tytuł Najlepsze-
go Bramkarza otrzymał Pan Krzysztof Bogdan – MISIE. Tytuł Króla 
Strzelców zdobył Pan Jakub Perek (28 bramek) - CZERWONE DIABŁY.

Serdecznie dziękujemy wszystkim drużynom za grę w lidze i sporto-
wą postawę. Szczególne podziękowania należą się publiczności, która 
podczas każdej kolejki licznie wypełniała trybuny hali i dopingowała 
swoje drużyny. Dziękujemy również sędziom za sprawne przeprowadze-
nie meczów: sędziemu głównemu – Panu Dariuszowi Piaseckiemu, sę-
dziemu bocznemu - Panu Markowi Ćwiklińskiemu. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję 
rozgrywek.

Końcowa tabela rozgrywek wyglądała następująco:

DRUŻYNA MECZE PKT. Z. R. P. BRAMKI
1. CZERWONE  DIABŁY 18 49 16 1 1 113 - 20
2. MISIE 18 38 12 2 4 63 - 19
3. FIT CENTRUM&ILO 18 38 12 2 4 59 - 19
4. GRUBE  WIÓRY 18 30 9 3 6 47 - 50
5. ŁAP  GOŁĘBIA 18 28 8 4 6 38 - 45
6. MARIANY 18 23 6 3 9 34 - 54
7. GAŁKÓWEK 18 21 6 3 9 36 - 61
8. KP PSP KOLUSZKI 18 15 3 6 9 28 - 59
9. OPEL  REAKTYWACJA 18 7 2 1 15 18 - 76

10. STREFA  ZRZUTU 18 7 1 4 13 25 - 55

Najlepsi strzelcy:
1. Jakub PEREK – 28
2. Jakub SZTUKA – 26
3. Krzysztof TRZEWIKOWSKI – 18
4. Wojciech KOPERNIAK – 17

17 kolejka sobota 25 stycznia 2020 roku
  

KP PSP Koluszki - Strefa Zrzutu 2-2  
Wolski (2) - Adamczyk, Bryszewski

Opel Reaktywacja - Misie 0-3  
G. Kaźmirczak, M. Kaźmierczak, Pietrzak

Mariany - Łap Gołębia 3-3  
Goździk, Romanowski, Mroczek - Trzewikowski (2), Gralec

Fit Centrum & I LO - Gałkówek 3-1 
Nasalski (2), Grabski, Karpiński

Grube Wióry - Czerwone Diabły 0-7 
Sztuka (3), Waszczykowski (2), Lubczyński (2)

18 kolejka niedziela 26 stycznia

Opel Reaktyw - Mariany 0-2 
Stasiak, Romanowski

Strefa Zrzutu - Gałkówek 2-2  
Adamczyk, Bryszewski, Brzeziński, Fiedorowicz

Grube Wióry - Kp PSP Koluszki  4-1 
Pietrzak (2), Prusek, Stępień

Misie - Fit Centrum & I LO 2-3 
Grochowalski, Krawczyk, Drabik (2), Nasalski

CzerwoneDiabły - Łap Gołębia 5-0 wo
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Czerwone Diabły - Mistrzowie HLPN 2019/2020. Od lewej stoją: Jakub Sztuka, Jakub Perek, Jacek Jankowski, Piotr Głyda, 
Adrian Marczyk, Damian Waszczykowski. Zawodnicy nieobecni na zdjęciu: Daniel Grobelny, Dawid Malka, Konrad Gicel, 
Krzysztof Duczek, Mateusz Lubczyński, Piotr Wojtaszek.

Drużyna Fit Centrum & I LO. Stoją od lewej burmistrz Waldemar Chałat oraz zawodnicy: Paweł Siedlecki, Michał Dymo-
wicz, Artur Cuchra, Adam Badełek, Konrad Rutkowski, Mateusz Grabski, Piotr Rybiński. Na dole od lewej: Michał Grabski, 
Michał Drabik, Piotr Warchoł. Nieobecni: Krystian Nasalski, Kacper Drzymała.
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Druga grupa dzieci  
spędziła ferie z MOK

Podobnie jak podczas pierwszego turnusu, dzieci ferie z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Koluszkach rozpoczęły od odwiedzin policjantów 
oraz strażaków, którzy wygłosili prelekcje na temat bezpiecznego wypo-
czynku. Następnie wyświetlona została bajka „Urwis” w Kinie Odeon 
3D. W kolejnych dniach dzieci odwiedziły budynki telewizji TVP 3 w 
Łodzi oraz Teatru Wielkiego w Łodzi, poznając tajniki pracy i produkcji 
programów, uczestniczyły w zabawach ruchowych w Hali Sportowej w 
Koluszkach, oraz odbyły warsztaty „Chiny w pigułce”, zorganizowane w 
Sali Muzealnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Podsumowa-
niem II turnusu był bal karnawałowy oraz wręczenie nagród i słodkich 
upominków przez gościa specjalnego Burmistrza Koluszek Waldemara 
Chałata.
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STEP DANCE kończy  
2019 rok na podium

W bardzo dobrym stylu zakończyli rok tancerze koluszkowskiego 
Kluby Tańca Sportowego STEP DANCE działającego przy Centrum Tań-
ca. Zarówno pary sportowe jak i solistki rywalizowały w zawodach ogól-
nopolskich w Warszawie i Bydgoszczy, które były ostatnimi w 2019 roku. 
Wszyscy tancerze zajęli wysokie miejsca na podium a szczegółowe wyni-
ki przedstawiamy poniżej.

01.12.2019 - Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego 
- FAST STEP MOTION WARSZAWA (federacja POLSKIE TOWA-
RZYSTWO TANECZNE):

Kat. 10-11 lat klasa H
2 miejsce - KRYSTIAN PURKIEWICZ i WIKTORIA ŁYSAK

Kat. 14-15 lat klasa G
1 miejsce - RAFAŁ GRAŁEK i JULIA GRAŁEK
3 miejsce - ALEKSANDER PURKIEWICZ i BARBARA STAŃCZYK

8.12.2019 - OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TANCA MIKOŁAJKO-
WY BAILA CUP BYDGOSZCZ (federacja WORLD ARTISTIC 
DANCE FEDERATION):

Kat. MINI KIDS (6-7 lat) - pary
2 miejsce - JAN GAŁĄZKA i NATALIA LOBA, cza cza
2 miejsce - JAN GAŁAZKA i NATALIA LOBA, walc angielski
2 miejsce - JAN GAŁĄZKA i NATALIA LOBA, polka

SOLO LATIN;
Kat. 7-9 lat
JIVE: 4 miejsce OLIWIA KOTECKA

Kat. 6-7 lat
JIVE: 2 miejsce MARTYNA MARCINIAK
4 miejsce MARYSIA KOTECKA

Kat. 10-11 lat
JIVE: 5 miejsce GABRYSIA NAWROCKA

Warto dodać że Martyna z Marysią mają po 5 lat, a startują w katego-
rii znacznie wyższej. To nasze najmłodsze tancerki na tych zawodach. 
Wszystkie tancerki startowały po raz pierwszy w zawodach takiej rangi i 
w tej federacji tanecznej.

08.12.2019 - Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego 
CHRISTMAS PARTY WARSZAWA (federacja POLSKIE TOWA-
RZYSTWO TANECZNE):

Kat. 14-15lat klasa G
1 miejsce - RAFAL GRAŁEK i JULIA GRAŁEK
2 miejsce - ALEKSANDER PURKIEWICZ i BARBARA STANCZYK

Kat. 10-11 klasa H
1 miejsce - KRYSTIAN PURKIEWICZ i WIKTORIA ŁYSAK

Gratulujemy wszystkim koluszkowskim tancerzom znakomitych 
wyników mając nadzieję, że w nowym roku również znakomicie będą re-
prezentować nasze miasto na parkietach całego kraju. Życzymy „połama-
nia obcasów”.

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!

SUNIA ZNALEZIONA
W GMINIE KOLUSZKI w 2020 r.

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

GMINY KOLUSZKI  
- 44 725 67 68

lub SCHRONISKIEM  
DLA ZWIERZĄT 
W ZAWIERCIU 

- 730 505 255, 515 131 350
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MALOWANIE
Docieplenia  

elewacji
tel. 792-022-640

Gabinet pomocy 
psychologicznej 

dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych

tel. 691-840-079

Przetestuj hiperbaryczną 
komorę tlenową 

Do naszej redakcji trafiło 5 
zaproszeń na zabieg w hiperba-
rycznej komorze tlenowej. Terapia 
przy pomocy tego rodzaju urzą-
dzenia polega na dostarczaniu czy-
stego tlenu w środowisku zwięk-
szonego ciśnienia. W normalnych 
warunkach tlen dostarczany jest do 
konkretnych obszarów ciała w za-
leżności od ukrwienia danego or-
ganu, natomiast w komorze hiper-
barycznej ma on właściwości 
przedostawania się także do nie-
ukrwionych miejsc w organizmie. 

Ponoć wchłanianie tlenu w 
wyższym ciśnieniu jest nawet 
siedmiokrotnie lepsze, ponieważ 
tlen pozbawiony jest fizjologicz-
nych barier. Powoduje to zwięk-
szenie tlenu w limfie, płynie rdze-

niowo mózgowym, osoczu i krwi. 
A lepsze dotlenienie narządów to 
sprawniej funkcjonujący orga-
nizm. 

Spektrum zastosowań komo-
ry hiperbarycznej może być wręcz 
nieograniczone, od medycyny 
sportowej która podnosi wydol-
ność i regenerację u sportowców, 
przez zabiegi odmładzające, od-
chudzające (przyśpieszenie prze-
miany materii), kardiologię, na le-
czeniu trudno gojących się 
owrzodzeń, stopy cukrzycowej, 

reumatyzmu czy udarach mózgu 
kończąc. Tlenoterapia ma przyno-
sić również duże korzyści dla 
układu nerwowego i może być wy-
korzystywana również w leczeniu 
depresji, łagodząc stres, bezsen-
ność i podnosząc koncentrację.    

Jak dalece skuteczny wpływ 
na nasz organizm ma tlenoterapia, 
mogą ocenić tylko specjaliści, ale 
mamy już co najmniej jeden przy-
padek z terenu naszej gminy, w 
którym wykorzystano zalety ko-
mory hiperbarycznej.   

- Jednym z naszych pacjentów 
jest Alan, 8-latek, który po 5 mie-
siącach wybudził się ze śpiączki.

Jest poddawany codziennej re-
habilitacji, dzięki której zaczyna 
swoje życie na nowo. Poza rehabi-
litacją ruchową, terapią widzenia, 
basenem i wsparciem neurologope-
dy rozwój Alana wspiera także ko-
mora hiperbaryczna. Chłopiec z 
każdym dniem robi kolejne postę-
py i snuje plany na przyszłość. Jak 
powiedziała jego mama Kinga: 
“Syn jest zachwycony. Duża po-
prawa w koncentracji i funkcjono-
waniu ogólnym. Wrócimy na kolej-
ne dotlenianie” - relacjonuje 
właścicielka gabinetu z komorą tle-
nową Iwona Łukasik.

Jeżeli ktoś z Państwa zmaga 
się ze schorzeniem, przy którym 
może zostać zastosowana tlenote-
rapia, i chciałby przetestować sku-
teczność tego rodzaju urządzenie, 
dysponujemy pięcioma zaprosze-
niami na jednorazowy zabieg z za-
stosowaniem hiperbarycznej ko-
mory tlenowej. Wystarczy okazać 
trzy ostatnie numery „Tygodnia w 
Koluszkach”. Decyduje pierw-
szeństwo zgłoszeń. Prosimy o kon-
takt z redakcją od wtorku do 
czwartku (w dniach 4 - 6 lutego).   

Gabinet TLEN-MED, znajdu-
je się w Andrespolu przy ul. Roki-
cińskiej 122. Kontakt telefoniczny 
pod nr 662 888 129. 

(pw)

1% dla organizacji pożytku publicznego

Możemy wspomóc lokalne inicjatywy
Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na te-

renie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc osoby i 
organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku. W przypad-
ku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej 
informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
 • Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy wpisać: 

#177 Maciek i Wojtek Łudzikowscy
 • Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 0000283761
 • Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel szczegółowy: 

Historia Koluszek
 • Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegółowy: Artur 

Ostrowski 2775
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Koluszkach, KRS 0000 15 92 03
 • Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100
 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”, KRS nr 

0000149337
 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, KRS: 

0000232719
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS nr 00000 49 771 z 

dopiskiem dla Agnieszki Lenkiewicz
 • Fundacja Avalon, KRS 0000 270 809, z dopiskiem Olczyk Łukasz 9920
 • Fundacja Rozszczepowe Marzenia, KRS 0000 248 920 z dopiskiem 
Tymoteusz Grochal 

 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko, KRS  0000 
186 434, subkonto 249/D Dyrała Paulina

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.

Zadanie realizuje Powiat Łódzki Wschodni
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Piątek 31.01
15:00 Tajni i fajni 2D Dub
17:00 Mayday 2D Pol
19:30 Jak zostałem gangsterem...         

Sobota 1.02
15:00 Tajni i fajni 2D Dub
17:00 Mayday 2D Pol
19:30 Jak zostałem gangsterem. 

Niedziela 2.02
15:00 Tajni i fajni 2D Dub
17:00 Mayday 2D Pol
19:30 Jak zostałem gangsterem.         

Środa 5.02 17:00 Mayday 2D Pol
19:30 Jak zostałem gangsterem.         

Czwartek 6.02 17:00 Mayday 2D Pol
19:30 Jak zostałem gangsterem.         
Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa
Sensacja/Akcja / Polska / 140 min. 2D Polska

Film o przyjaźni i miłości w czasach, w których 
pozwolenie sobie na emocje może okazać się 
tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą 
się tylko dwie osoby – najbliższy przyjaciel i 
ukochana kobieta, a światem jego interesów rzą-
dzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 
70-tych – już wtedy młody Bohater wie, że adre-
nalina smakuje bardziej niż mleko w proszku. 
Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. 
Oparta na faktach historia Bohatera po raz 
pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich 
mafiosów: zaczynali w kreszowych dresach i 
stworzyli organizację przestępczą, która przez 
chwilę panowała nad całym krajem.
Tajni i fajni
Anim./Przygodowy / USA / 90 min. 2DDubb

„Tajni i fajni” to animowana komedia, której ak-
cja toczy się w świecie międzynarodowych 
szpiegów najwyższej klasy. Superagent Lance 
Sterling i naukowiec Walter Beckett są niemal 
dokładnymi przeciwieństwami. Lance jest pew-
ny siebie, elegancki i obyty. Walter natomiast 
nie jest zbyt kontaktowy, ale nadrabia to sprytem 
i inwencją, wynajdując niesamowite gadżety, 
które Lance wykorzystuje podczas swych nie-
zwykłych misji. Jeśli ta niedobrana para nie 
sprawdzi się jako zgrany duet, cały świat znaj-
dzie się w niebezpieczeństwie…
Mayday
Komedia / Polska / 2019 / 113 min.  2D 

Dwie żony to nie zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) 
prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi (Anna De-
reszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz… Ma-
rysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny 
dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o 
istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu 
między dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do 
czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną do-
datkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Na szczęście z po-
mocą przychodzi mu znajomy Staszek. Lawina zda-
rzeń, pomyłek i zwrotów akcji przerosną ich 
wielokrotnie… a to dopiero początek. Każde wymyślo-
ne męskie kłamstewko będzie miało kolosalne skutki!

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach 

poszukuje pracownika do prac remontowo budowlanych.

Wymagania dla kandydatów w zakresie umiejętności:
- remontów mieszkań,   - szpachlowania, malowania,
- montażu drzwi i okien,  - napraw hydraulicznych.

Wymagania dla kandydatów dotyczące wykształcenia:
- preferowane będzie wykształcenie ogólno-budowlane,
- prawo jazdy kategorii ,,B’’, - umiejętność pracy w zespole,
- praktyka w firmach budowlanych.

Oferty z przebiegiem dotychczasowego przebiegu pracy, zgłaszać proszę w siedzibie  
Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 do dnia 7 lutego 2020 r.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
TERAPIA RĘKI

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SI
MASAŻ KLASYCZNY I RELAKSACYJNY

Tel. 506 408 620  
www.impulsbrzeziny.pl

Tak się bawi w karnawale  
„OSIEDLE GŁOWACKIEGO”

W karnawale z uśmiechem i dobrym humorem 60 mieszkańców 
Osiedla „Głowackiego” pojechało do Teatru Powszechnego w Łodzi na 
komedię pt. „Pomoc domowa”.

Wyjazd ten został dofinansowany przez przedsiębiorcę z terenu gmi-
ny Koluszki, za co uczestnicy wyjazdu podziękowali gromkimi brawami. 
W drodze powrotnej na pamiątkę mile spędzonego czasu uczestnicy wy-
cieczki otrzymali symboliczne upominki.

Rada Osiedla „Głowackiego” zaprasza wszystkich mieszkańców 
Miasta i Gminy Koluszki na:
- DZIEŃ ZAKOCHANYCH - 16.02 na godz. 17.00 do Teatru Muzycz-

nego w Łodzi na spektakl „Magiczny Muzyczny”
 Koszt wyjazdu: Bilet- 50zł, Autokar – 10 zł
- DZIEŃ KOBIET - 08.03 na godz. 16.00 do Teatru Nowego w Łodzi  na 

komedię „Ślubu nie będzie”. Koszt wyjazdu: Bilet- 35zł, Autokar – 10 zł
- CZERWIEC 2020 - dwudniowa wycieczka autokarowa w Góry Świę-

tokrzyskie z licznymi atrakcjami.
Rada Osiedla „Głowackiego” wychodzi do mieszkańców Koluszek z 

różnymi propozycjami. To od Państwa zależy z czego skorzystacie. Bardzo 
budujący jest fakt, że z tych wyjazdów korzysta coraz więcej młodzieży. 

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Koluszki w każdym wie-
ku - młodsi i starsi nie widzą barier dla wspólnego spędzania czasu. Rada 
Osiedla „Głowackiego” tel. 512-998-400

Dopłaty do materiału siewnego:  
nabór wniosków od 25 maja

Zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zuży-
tego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany. Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia.  Teraz, 
zgodnie z nowym rozporządzeniem z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
wnioski będzie można  składać w biurach powiatowym ARiMR w termi-
nie od 25 maja do dnia 25 czerwca 2020 r.
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Wyposażenie cukierni, tel. 698-387-205
Pszenicę jarą, 692-228-058
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, tel. 515-310-037
URSUS C-360P i C-330 stan bdb., 
500-122-131
Passat B6, combi 2,0TDI, 2009 r., 
507-364-074
Peugeot 207SW, 506-138-467
SUKIENKĘ ślubną lub weselną, 
506-138-467
Piec DEFRO 1,5KW, stan bdb., 
510-937-100

KUPIĘ

AUTO SKUP całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA

Korepetycje – matematyka  
oraz chemia, 606-639-081

USŁUGI

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Firma odzieżowa zatrudni osobę  
do prasowania, tel. 605-08-68-28 
lub 44 714-23-75
Remonty – wykończenia – docie-
plenia, tel. 789-030-878
Tapetowanie, malowanie,  
694-163-722
Tynki maszynowe cementowo – 
wapienne, tel. 669-20-19-62
Montaż i naprawa ogrodzeń  
oraz bram, tel. 515-310-037
Wykończeniowo – Remontowe. 
Sprawnie i Solidnie, 513-597-150
Ogrodzenia, łupek, klinkier, 
kamień, 604-543-817
Blaty, schody, parapety, kominki, 
tel. 661-196-032
Meble na wymiar. Kuchnie, szafy  
i inne. Projekt i wycena gratis,  
tel. 782-413-495
DROBNE REMONTY, malowanie, 
płytki, kamień. Złota Rączka,  
tel. 510-779-378 
Wynajem minikoparki,  
tel. 515-493-834
Wynajem koparko-ładowarki, 
koparki obrotowej, tel. 515-493-834

Przyłącza wodociągowe,  
tel. 515-493-834
Przyłącza kanalizacyjne,  
tel. 515-493-834
Remonty i wykończenia komplek-
sowo, 737-985-710
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia oraz inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, karczowanie terenu, 
koszenie i inne. Usługi koparko-ła-
dowarką. Wywrotka do 3,5 t., 
507-364-074  
Ścinka Drzew. Niedrogo, 727-668-566
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 720-724-916 
Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz. 
serwis kotłów gazowych, przeglądy 
gazowe. Wymiana i montaż kotłów 
gazowych, tel. 601-739-479
BUDOWA domów, usługi budowla-
ne, 505-509-874
Elewacje, docieplenia,  
tel. 796-241-330
RTV-SAT INSTALACJE,  
608-857-122
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
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA

Zatrudnię magistra farmacji w aptece 
w Koluszkach, tel. 722-164-646
Zatrudnię technika farmacji  
w aptece w Koluszkach  
tel. 722-164-646
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach, 
604-574-055
Zatrudnię elektromontera,  
tel. 42 214-07-00
Zatrudnimy pomocników elektro-
montera, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię przedstawiciela handlo-
wego w branży budowlanej – dachy, 
tel. 44 714-05-38

Zatrudnię kierowcę kat. C, mile 
widziane uprawnienia na HDS,  
tel. 44 714-05-38

Zatrudnię dekarza, tel. 44 714-05-38

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 509-618-229

Zatrudnię murarzy, 604-543-817

Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Umowa o pracę. Praca 
cały rok, 602-138-477

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 666-093-501

Zatrudnię chałupniczki – szycie, 
604-588-616

Zatrudnię kierowcę kat. C, lub 
C+E, kraj, 602-612-364

Zatrudnię szwaczki z doświadcze-
niem w szyciu sukienek i żakietów. 
Praca cały rok, 605-600-896

Zatrudnię prasowaczkę oraz pomoc 
do szwalni, 602-194-850

Zakład krawiecki zatrudni szwaczki 
(szycie spodni, żakietów, sukienek), 
tel. 696-091-312

Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
prasowacza oraz szwaczki, 601-20-
44-20 lub 504-802-868

Szwaczki zatrudnimy – szycie 
bluzek i sukienek, tel. 604-797-243

Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

ZDROWIE

Badania profilaktyczne do pracy. 
Badania kierowców,  
www.eskulapkoluszki.pl

Klub Zdrowego Życia – Historie 
Zdrowia. Zapraszamy od poniedział-
ku do piątku od godz. 18.00,  
tel. 720-724-916

UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

RÓŻNE

NAPEŁNIANIE BALONÓW 
HELEM, tel. 604-227-209

DJ na Imprezy, 720-717-817

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ

Sprzedam działkę 1300 m2,  
ul. Miła w Koluszkach, 601-34-84-51
Sprzedam działkę 1800 m2  
w Nowych Chrustach. Woda i prąd, 
603-082-828
Kupię mieszkanie w blokach  
do 38 m2, 728-356-288
Sprzedam działkę rolną w Kolusz-
kach, 6000 m2, tel. 604-79-39-12
Sprzedam działkę budowlaną 577 m2. 
Woda, Gaz, Prąd w ulicy. Kanaliza-
cja w działce, tel. 605-10-83-87
Sprzedam dom w Nowych Chru-
stach o pow. 270m2, 603-070-462
Sprzedam działkę 2300 m2, Rewica 
„B”, media, blisko lasu,  
tel. 886-779-480
Sprzedam dom jednorodzinny  
w Koluszkach wraz z budynkiem 
gospodarczym, działka 702 m2,  
tel. 602-342-180
Sprzedam mieszkanie w Regnach, 
tel. 783-468-698
Sprzedam mieszkanie 60 m2, 1p., 
Brzeziny, ul. Antoniego Hetmana, 
660-487-570
Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam dom jednorodzinny  
z działką 800m2 w Koluszkach,  
tel. 691-642-126
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-258-627
Kupię działkę z domem,  
tel. 503-729-631 lub 608-180-102

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

LOKAL do wynajęcia w Brzezi-
nach. Na sklep, biuro, usługi, itp. 
 45 m2 (lokal ogrzewany),  
tel. 881-388-579
Do wynajęcia M-3 na Głowackiego 
w Koluszkach. Po remoncie,  
tel. 888-660-721
Do wynajęcia lokal handlowo – 
usługowy 42 m2, Koluszki,  
ul. Targowa, 693-45-00-93
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM

Drewno kominkowe – opałowe,  
tel. 695-277-882
Opel Meriva 1,4 benzyna, 2007 r., 
bezwypadkowy, tel. 512-329-533

OGŁOSZENIA DROBNE

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

 
 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
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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

telefon: 690 901 602

SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

  BRZEZIŃSKA 135
Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

Drewno kominkowe i rozpałka, tel. 608-830-403
Sprzedam Mercedesa GL 450,2013 – możliwa zamiana na tańszy, Telewizor 
65 cali Panasonic VTX, Organy profesjonalne Technics,  Piękną sypialnię, 
ludwikowską – antyk, Odśnieżarkę solidną 12 KM, Profesjonalny expres  
do kawy Franke, Tel. 604-607-306
Pracuj w opiece w Niemczech, tel. 572-141-922
Praca On-line przez internet. Więcej informacji, tel. 724-720-916
Zakład fryzjerski Damsko – Męski zaprasza osoby, które mają problemy  
z włosami lub chcą mieć ładną fryzurę na wesele, komunię, imprezę,  
tel. 600-931-554
Zatrudnię mężczyzn do sprzątania w zakładzie produkcyjnym na terenie 
Koluszek. Praca przy użyciu maszyn myjących posadzkę oraz inne drobne 
prace porządkowe. Wymagamy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 724-486-855

Przerwy w dostwach prądu
 r 10.02.2020r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Olszewo, Władysławowo.
 r 11.02.2020r. w godz. 8:00 do 11:00: Turobowice, Kazimierzów.  
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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

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)

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

Skup Aut
513-067-594
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Zimowy Cyrk w MOK
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na wydarzenie kulturalne 

pt.: „Zimowy Cyrk na Scenie”, które odbędzie się w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w dniu 9 lutego 2020 r. o go-
dzinie 11:30. 

Bilety do nabycia m.in. w sekretariacie MOK w godzinach pracy.
„Zimowy Cyrk na Scenie” to barwne widowisko świąteczno-karna-

wałowe z udziałem artystów cyrkowych, tancerzy, Świętego Mikołaja 
oraz jego asystentek - uroczych Śnieżynek. Jest to opowieść o przygodach 
Świętego Mikołaja, który zupełnie przypadkiem trafia na przedstawienie 
wędrownego Cyrku Tramp. Zafascynowany magią areny postanawia sam 
spróbować swych sił jako ... artysta cyrkowy.

W programie oprócz akrobatów, żonglerów, fakirów, ekwilibrystów 
nie zabraknie zabaw ze Świętym Mikołajem i konkursów z nagrodami. 
Występują artyści z „Laponii”, Ukrainy, Polski oraz uczniowie Państwo-
wej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku.

UWAGA KONKURS !!!

Wygraj bilety do cyrku
Do zdobycia 4 jednoosobowe zaproszenia na wydarzenie kultu-

ralne pt.: „Zimowy Cyrk na Scenie”, które odbędzie się w sali widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w dniu 9 lutego 
2020 r. o godzinie 11:30.

Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie posta zamiesz-
czonego na profilu MOK oraz udostępnienie go na swoim profilu. Lo-
sowanie zwycięzców odbędzie się 5 lutego 2020 r. o godzinie 12:00. 

Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie inter-
netowej: www.mok-koluszki.pl oraz na profilu Facebook Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Koluszkach. 


