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Tydzień w Koluszkach nr 7

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:
• sobota w godz. 8.00 – 13.00

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

14.02.  
ul. 11 Listopada 33

15.02.  
ul. Żwirki 2

16.02.  
ul. Głowackiego 20

17.02.  
ul. Korczaka 5

18.02.  
ul. Sikorskiego 6A

19.02.  
ul. 3 Maja 8

20.02.  
ul. 3 Maja 19G
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Czy obniżać ul. Brzezińską?
Wielkie zainteresowanie wzbu-

dza wśród mieszkańców temat prze-
budowy ul. Brzezińskiej na odcinku 
od świateł do ul. 3 Maja w Kolusz-
kach. Wrzucona przez gminę na por-
tal społecznościowy informacja z za-
proszeniem do dyskusji, doczekała 
się już przeszło 80 komentarzy.  

Przypomnijmy, że rozważane 
są dwie opcje: szybki remont z nie-
wielkimi utrudnieniami lub gene-
ralna przebudowa połączona z ob-
niżeniem jezdni do poziomu 
chodników. A zatem za jakim roz-
wiązaniem optują mieszkańcy Ko-
luszek uczestniczący w dyskusji? 
Przygniatająca większość głosów 
popiera obniżenie ul. Brzezińskiej. 
Co więcej, sporo mieszkańców wi-
działoby powyższą ulicę jako dep-
tak. 

- Na tym odcinku powinno się 
ograniczyć ruch. Może mały dep-
tak, albo coś w stylu Piotrkowskiej 
w Łodzi? Tiry puścić bokiem. Jest 
to jedyna szansa, aby wróciło „ży-
cie” na tej ulicy – czytamy w jed-
nej z wypowiedzi.

Ze względu na parametry ul. 
Brzezińskiej, która jest drogą wo-
jewódzką, takie rozwiązanie oczy-
wiście nie wchodzi w grę. Ale rów-
nież z innych względów deptak 
niekoniecznie wszystkim odpo-
wiada. - Wyłączenie z ruchu tej uli-

cy osłabiłoby tylko handel - ripo-
stuje inna osoba.

Największy problem z którym 
mierzy się ul. Brzezińska, to oczy-
wiście brak wystarczającej ilości 
miejsc parkingowych. A obniżenie 
ul. Brzezińskiej ma być właśnie 
antidotum na powyższe uniedo-
godnienie.  

- Ulica Brzezińska w Kolusz-
kach dawniej była wizytówką. Te-
raz większość sklepów z Brzeziń-
skiej splajtowała. Sklep bez 
parkingu nie ma racji bytu, więc za 
chwilę wszystkie z Brzezińskiej 
znikną. Przy każdym markeciku są 
parkingi na kilkanaście aut, czyli 
tyle co obecnie mogłoby stanąć na 
całej długości od ul. 3 Maja do ul. 
Wigury. Jeśli nie zmieni się sposób 
parkowania lub nie powstaną za-
toczki po przeciwnej stronie, to re-
mont Brzezińskiej mija się z celem 
– czytamy w kolejnym wpisie.

W celu uwolnienia miejsc par-
kingowych, wciąż pojawia się w 
niektórych postulatach koniecz-
ność ograniczenia czasu parkowa-
nia np. do pół godziny. Inne z argu-
mentów, które przemawiają za 
obniżeniem ulicy, to m.in. zalania 
czy utrudnienia dla kierowców.  

- Jeśli chodzi o zalewanie, to 
w niektórych miejscach już istnieje 
ten problem przy silnych ulewach. 
Woda spływa z całej powierzchni 
ulicy oraz z trawników. Obsypuje 
się z nich również ziemia. Ludzie 

starsi mają problem z poruszaniem 
się po pochyłych podjazdach, 
szczególnie podczas przymroz-
ków. Mieszkańcy mają problem z 
wjazdami na posesje. Ich pojazdy 
często ulegają podczas tych ma-
newrów uszkodzeniom. I ostatni 
argument, ale jakże ważny. Jedy-
nie obniżając ulicę, mamy szansę 
na poprawienie estetyki Brzeziń-
skiej. Mimo wszystko powinna 
być to reprezentacyjna ulica mia-
sta, a taki efekt można osiągnąć 
jedynie dzięki URBANISTYCZ-
NEMU projektowi. Taki remont 
zapewne trwa dłużej i naraża 
przedsiębiorców na starty, dlatego 
wymaga sprawnego i szybkiego 
przeprowadzenia. A z efektów 
skorzystają wszyscy, mam nadzie-
ję że kiedyś serce miasta znów bę-
dzie tętnić życiem - podsumowuje 
jedna z mieszkanek.

Przypomnijmy, że Rada Miej-
ska w Koluszkach wsparła woj. 
łódzkie kwotą 50 tys. zł, na stwo-
rzenie koncepcji przebudowy. Te-
mat przebudowy to jednak na razie 
jedynie kwestia pomysłu na zago-
spodarowanie tej części naszego 
miasta. Samo projektowanie trwa 
zazwyczaj kilka lat. A przed nami 
jeszcze ważniejsza operacja, 
związana z budową nowego wia-
duktu, która zapewne zepchnie 
przebudowę ul. Brzezińskiej na 
kolejne lata.     

(pw)

Czekamy na decyzję  
o dofinansowaniu

W okolicy kwietnia/maja gmina i powiat mają otrzymać informację 
o tym, czy otrzymamy dofinansowanie na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 i budynku I LO. Wniosek wciąż rozpatrywany jest 
przez Urząd Marszałkowski. Przypomnijmy, że budowa nowego skrzydła 
ma ruszyć na wiosnę 2020 r. Obecnie na terenie szkoły kończą się prace 

związane z budową kanalizacji deszczowej, która pozwoli odwodnić piw-
nice i przyszłościowo nowy budynek. Projekt przewiduje budowę 4 klas z 
przeznaczenie dla liceum, oraz 7 klas dla szkoły podstawowej. W nowym 
skrzydle specjalnie z myślą o „Dwójce”, ulokowana zostanie świetlica 
oraz gabinet logopedy. Budynek zostanie także wyposażony w windę i 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu budynku ma 
również pojawić się planetarium, połączone z jedną z klas o profilu fi-
zycznym. 

(pw)

SMS przypomni o zaległościach
Mieszkańcy Gminy Koluszki zalegają już na kwotę 480 tysięcy zło-

tych w opłatach za śmieci. W najbliższych dniach część z nich otrzyma 
sms z przypomnieniem o należności. Urząd apeluje o uregulowanie zobo-
wiązań. W przypadku zignorowania przypomnienia, grożą komplikacje 
finansowe. W marcu rozpocznie się bowiem egzekucja poprzez zajęcia 
kont przez Urząd Skarbowy oraz komorników.
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Tydzień w Koluszkach nr 7

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 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

 � 19 lutego (środa) godz. 18.00 – wystawa Koła Fotograficznego, Miejski 
Ośrodek Kultury w Koluszkach, ul. 3 Maja 2

 � 20 lutego (czwartek) – Wielka Lekcja Historii o Katarzynie Kobro, 
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach godz. 10.00, powtórka  
godz. 18.00: Sala Muzealna w Koluszkach, ul. 3 Maja 17

 � 25 lutego (wtorek) godz. 16.00 – spotkanie dla mieszkańców 
zainteresowanych dotacją 5 tys. na wymianę kotłów węglowych, sala 
kinowa w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, ul. 3 Maja 2

 � 27 lutego (czwartek) godz. 18.00 – Kadrowanie Historii, wykłady 
profesorów i prezentacja filmów o Operacji Łódzkiej 1914 r., Sala 
Muzealna w Koluszkach, ul. 3 Maja 17

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

Serdeczne podziękowania  
wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej  

naszej mamy

Śp. URSZULI MICHALAK
Składają córki Beata i Sylwia z Rodzinami.

Państwa okazane serce i życzliwość  
były dla nas dużym wsparciem

Koluszki na „Na Styku Kultur 2020”
Tegoroczne targi turystyczne w Łodzi odbędą się w dniach 20-22 

marca. Podobnie jak w ubiegłym roku swoje stanowisko wystawi także 
nasza gmina. Promowana będzie oferta muzeów w Koluszkach i Gałko-
wie Dużym, oraz powstającego parku wodnego w Lisowicach. Targi od-
bywają się w Hali Expo przy al. Politechniki 4. Podczas poprzedniej edy-
cji gościło na nich ponad 200 wystawców z kraju i z zagranicy. Liczba 
osób odwiedzających przekroczyła 10 tys. Targi ,,Na Styku Kultur” uzna-
wane są za źródło pomysłów i inspiracji dotyczących podróży po różnych 
regionach Polski.

(pw)

Spotkanie w sprawie dotacji  
na wymianę pieca

25 lutego (wtorek) o godzinie 16.00 w Kinie Odeon odbędzie się 
spotkanie dla mieszkańców Gminy Koluszki zainteresowanych dotacją  
5 tys. na wymianę kotłów węglowych na inne ekologiczne źródła ogrze-
wania. Podczas spotkania pracownicy Urzędu przedstawią wszystkie 
szczegóły programu. Będzie można pobrać wnioski i zadać pytania urzęd-
nikom.

Policjanci zabezpieczyli nielegalne  
papierosy o wartości 124 tys. zł

Kryminalni z Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i 
Korupcją wraz z dzielnicowym z Komendy Powiatowej Policji po-
wiatu łódzkiego wschodniego zabezpieczyli prawie 144 300 sztuk pa-
pierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 5,5 kg tytoniu. Wartość 
uszczuplenia Skarbu Państwa oszacowana została na blisko 124 ty-
siące złotych. 50-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty.

7 lutego 2020 roku poli-
cjanci koluszkowskiego Ze-
społu do Walki z Przestęp-
czością Gospodarczą i 
Korupcją razem z dzielnico-
wym pojechali pod jeden ze 
wskazanych adresów na tere-
nie Koluszek. Miały być tam 
przechowywane wyroby ty-
toniowe bez polskich znaków 
akcyzy. Dzięki dobremu roz-
poznaniu na swoim terenie 
policjanci podczas przeszu-

kania mieszkania 50 – letniego mieszkańca Koluszek znaleźli i zabezpie-
czyli w nim 5,5 kg tytoniu oraz 144 300 sztuk papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia Skarbu Państwa dla zabezpieczo-
nych wyrobów tytoniowych to blisko 124 tysiące złotych. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty, w przeszłości miał konflikty z prawem.

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

Z ostatniej chwili…
Dramatyczny wypadek w Bedoniu opóźnił świętowanie artystyczne-

go wydarzenia pod nazwą „Bal na dworcu w Koluszkach”. W czwartek 
(13.02) około godz. 13.45 na przejeździe kolejowym w Bedoniu Przyko-
ścielnym, przy zamkniętych rogatkach kierowca opla jadący w kierunku 
Andrespola, wjechał pod pociąg Intercity relacji Łódź-Warszawa. Pociąg 
pchał zmiażdżony samochód przez ok. 500 metrów. Kierowca stracił życie. 

Wypadek zablokował ruch na powyższym odcinku, utrudniając m.in. 
dotarcie pociągiem do naszego miasta najważniejszym gościom zmierza-
jącym z Łodzi na „Bal na dworcu w Koluszkach”. Historia w pewien spo-
sób zatoczyła koło, bowiem film w oparciu o który zostało zorganizowa-
ne wydarzenie w Koluszkach, opowiada prawdziwą historię ludzi, którzy 
podczas „zimy stulecia” z przełomu lat 1978 i 1979, utknęli na dworcach 
kolejowych i na nich zmuszeni zostali spędzić sylwestra.                  (pw)
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Tam postawią nowe  
latarnie uliczne 

Gmina uzupełnia czarne plamy na 
mapie oświetlenia ulicznego. Obecnie 
latarnie są stawiane przy ul. Polnej oraz 
ul. Nasiennej w Koluszkach. W ciągu 
najbliższych lat rozświetlonych zostanie 
kolejne kilkadziesiąt ulic w różnych 
miejscowościach naszej gminy. 

Trwa właśnie projektowanie oświe-
tlenia ulicznego dla następujących miej-
scowości:

- Stamirowice i Leosin
- Różyca ulice: Piotrkowska, Pała-

cowa, Zawiła i Bursztynowa
- Słotwiny ul. Wąska (wraz z pla-

cem zabaw)
- Koluszki ul. 8 Marca (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 

Próchnika)  
- Kaletnik ulice: Leśna, Świerkowa i Wczasowa
- Regny ul. Polna 
- wzdłuż drogi powiatowej Różyca-Gałkówek (ul. Główna).
Powstaje także duży projekt oświetlenia dla Gałkowa Małego (ok. 40 

ulic). Projektowanie ma być zakończone do końca maja. Prace budowla-
ne będą prowadzone przez 4 lata, etapami. Powyższy projekt przewiduje 
m.in. budowę oświetlenia przy ścieżce rowerowej i drodze powiatowej z 
Gałkowa Małego do Justynowa.    

(pw)     

Od marca rusza nabór  
do szkół i przedszkoli

2 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli oraz klas pierw-
szych szkół podstawowych z terenu Gminy Koluszki. Wnioski będzie 
można składać do 13 marca. Upublicznienie listy kandydatów zakwalifi-
kowanych nastąpi 6 kwietnia. W dniach od 7 kwietnia do 17 kwietnia ro-
dzice będą składać potwierdzenie woli przyjęcia do danej placówki, nato-
miast informacja o przyjęciu pojawi się 20 kwietnia.  

Wnioski o przyjęcie składa się w danej placówce oświatowej. Druki 
można pobierać także ze stron internetowych szkół lub przedszkoli.    

Co taniej: z kostki czy asfaltu?
Co jakiś czas w przestrzeni publicznej pojawia się temat surowca 

używanego do utwardzania dróg gruntowych. Czy budowa dróg na tere-
nie Gałkowa Małego przy użyciu kostki brukowej byłaby tańsza niż przy 
użyciu asfaltu? Takie pytanie zadają sobie w ostatnim czasie mieszkańcy 
powyższego sołectwa. 

- Na dziś budowa dróg z asfaltu w 
Gałkowie Małym to wydatek rzędu 120 
zł za m2. Ze względu na konieczność 
użycia grubszej podbudowy w tym tere-
nie, koszt metra kwadratowego z kostki 
brukowej dochodzi do 200 zł. Różnica 
na korzyść asfaltu wynosi zatem ok. 40 
proc. - informuje Mateusz Karwowski, 

dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach.

Pamiętajmy jednak, że powyższy kosztorys nie ma przełożenia na 
każdą inwestycję drogową na terenie naszej gminy. Przed przystąpieniem 
do danego projektu, każdorazowo sporządzana jest bowiem oddzielna 
analiza finansowa, uwzględniająca m.in. warunki terenowe.               (pw)

Pijak na drodze czy próba  
kradzieży samochodu

W minioną sobotę w godzinach wieczornych doszło do dziwnego 
zdarzenia na drodze. W Gałkowie Małym na wysokości ul. Łódzkiej 28, 
jadąc samochodem w stronę Łodzi, kobieta natknęła się na leżącego na 
środku ulicy człowieka. Po zatrzymaniu się, nie wysiadając z samochodu, 
kobieta wykonała połączenie na numer alarmowy. Po minucie obok jej sa-
mochodu stanął żółty pojazd na skierniewickiej rejestracji. Wysiadło z 
niego dwóch młodych ludzi. Zdaniem kobiety relacjonującej zdarzenie, 
osoby te widząc że prowadzi rozmowę przez telefon, podnieśli leżącego, 
który wstał o własnych siłach i w trójkę odjechali. Zdaniem kobiety, wy-
glądało to na próbę kradzieży. Z informacji uzyskanych od policji wyni-
ka, że w ostatnim czasie na terenie naszego powiatu nie zgłoszono innych 
tego rodzaju podejrzanych zdarzeń.    

Policja radzi, by podobnie jak uczyniła to powyższa kobieta, w przypad-
ku natknięcia się na coś niepokojącego na drodze, zablokować drzwi, zatrzy-
mać samochód z włączonymi światłami awaryjnymi, wezwać pomoc i do 
czasu przybycia policji lub służb ratowniczych nie wysiadać z pojazdu. Nasz 
oświetlony samochód ostrzeże innych kierowców, a my będziemy lepiej za-
bezpieczeni przed ewentualną próbą kradzieży naszego pojazdu.              (pw)          

Projektują kolejne parkingi
Gmina projektuje nowe parkingi na terenach wiejskich. Miejsca do 

parkowania mają pojawić się przy cmentarzu w Kaletniku, przy szkole w 
Długiem, oraz w Gałkowie Dużym przy: szkole podstawowej, przedszko-
lu i budynku dawnej przychodni.  

(pw)
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Spontanicznie, powoli, różnorodnie i empatycznie

Ankieta na Dzień Zakochanych
Dziś Walentynki, Święto Zakochanych, a za niecały miesiąc Między-

narodowy Dzień Kobiet. Przyjrzyjmy się temu,  co w miłości jest – zdaniem 
niektórych podstawą, zdaniem innych ukoronowaniem, a dla jeszcze in-
nych „odbiorców” miłości”- spoiwem i katalizatorem w związkach, czyli 
seksualną stroną miłości. Mówiąc o seksualności człowieka, myślimy zwy-
kle o tym od strony naszych fizjologicznych lub emocjonalnych potrzeb, 
czemu towarzyszą, wcale nie tak rzadko, mniej lub bardziej zaawansowane 
werbalnie wulgaryzmy. 

Skoro o potrzebach naszej psychiki lub np. nawyków żywieniowych  
potrafimy już mówić językiem bardziej naukowym, spróbujmy pokusić się 
o takowy w przypadku seksualności, pozbawiony słownego „rynsztoka”.

Jakiś czas temu znana firma farmaceutyczna Gedeon Richter opubli-
kowała wyniki badań w sferze aktywności i preferencji seksualnych Polek. 
Spójrzmy zatem na „seksualną mapę Polki”. Swoją drogą, ciekawe jak wy-
glądała ta „Mapa Polki” sprzed dajmy na to stu lat. Jeśli ktoś  z czytelników 
posiada takie dane, prosimy, by z nami się podzielił. 

Pierwsze co można zauważyć po  najnowszych badaniach, to fakt, że 
współcześnie Polki lubią seks i są dość zadowolone z życia erotycznego. 
Niestety, akty seksualne nie zawsze są spowodowane ich inicjatywą. Choć 
zgodnie mówią, że niezwykle cenią sobie szczerość i zaufanie w związku,  
56% badanych przyznaje, że przynajmniej raz w życiu udawały orgazm. Z 
jednej strony nasze żony czy partnerki czerpią ogromną radość i satysfakcję 
ze współżycia, z drugiej strony nierzadko hamuje je stres lub zwykłe prze-
męczenie tempem codziennego życia. Barierą na drodze do czerpania sa-
tysfakcji seksualnej są też kompleksy i brak akceptacji swojego ciała.  

Ważną i chyba najczęściej bagatelizowaną przyczyną braku ochoty lub 
możliwości fizycznych, by odbyć stosunek, są - niekoniecznie u osób w 
starszym wieku - choroby. Przyjrzenie się im i próby leczenia ich mogą 
wiele pomoc i wyjaśnić w interesującym nas aspekcie. Najczęściej wymie-
nianymi chorobami są wulwodynia, cukrzyca, infekcje pochwy, tarczyca. 
Powodem niechęci i lęku przed współżyciem mogą być też niektóre leki, 
które kobieta przyjmuje a także, co nie jest jakąś nowiną - menopauza. 

Az 96% Polek deklaruje swoją  aktywność seksualną, ale 20% przy-
znaje się do  tego, że uprawia seks rzadziej niż raz w miesiącu. Młode ko-
biety rozpoczynają współżycie średnio w wieku 18 lat, czyli  mniej więcej 
dwa lata wcześniej, niż ich matki. Zaledwie co 10 kobieta podejmuje współ-
życie przed ukończeniem 16 roku życia. 

Moment inicjacji jest zróżnicowany. Najwięcej, aż 57% Polek, współ-
życie rozpoczyna między 17 a 20 rokiem życia. Na drugim miejscu, pod 
względem wieku rozpoczęcia aktów seksualnych, znajdują się kobiety po-
między 21 a 25 lat. Coraz więcej dziewcząt podejmuje współżycie poniżej 
16 roku życia. Ankieterzy odliczyli w tej grupie wiekowej 10% populacji 
Polek. Biorąc pod uwagę młodociany wiek, 10% procent to wcale nie tak 
mało. Cieszyć się czy krytykować ten stan rzeczy? Czy to kwestia szybkich 
przemian społecznych czy raczej kryzysu rodziny, to temat na inny artykuł. 
Pozostała jeszcze ostatnia grupa - 25 lat i więcej. Badania wykazały 2% po-
pulację 25-latek i starszych, które w tym wieku miały swój „pierwszy raz”, 
przepraszam za trywialność tego określenia. 

Kto w seksie zyskuje a kto traci? Jak w życiu tak i tu: im mniej się 
przejmujemy i bierzemy życie jak „leci”, tym lepiej dla naszego dobrego 
samopoczucia. Znane jest nam przecież przysłowie: im mniej wiem i się 
przejmuję, tym dłużej żyję i zdrowszy umrę. Idąc po tej linii, perfekcjonist-
ki tracą. Ciągle są z czegoś niezadowolone, jeśli chodzi o seks. Gdy są spra-

wy nie „zapięte na ostatni guzik”, jeśli chodzi o życie zawodowe czy domo-
we, nie są w stanie odnieść satysfakcji ze współżycia. Tylko 44 % badanych 
kobiet jest zadowolonych ze swego wyglądu i ciała. Druga grupa czyli 33 
% to panie niezadowolone ze swego wizerunku fizycznego.  

Na co panowie powinni zwrócić uwagę, aby ich wybranka była zainte-
resowana „alkową”? Popatrzymy na najczęstsze powody psycho-soma-
tyczne niechęci czy niemożności współżycia. Walka czy wykluczenie ich 
może nam wiele pomóc, by życie w związku było piękne i harmonijne tak 
pod względem duchowym, emocjonalnym, jak i fizycznym. Najczęstszym 
powodem braku ochoty, by „się kochać” jest  zmęczenie.  W tej grupie zna-
lazło się 72 % badanych pań. Stres jest powodem odmowy seksu dla 57%, 
zaś problemy zdrowotne – 53% ankietowanych. Są też powody  bardziej 
„społeczne” i relacyjne, byśmy powiedzieli. Na problemy w relacjach z 
partnerem uskarża się 38% kobiet i z tego tytułu nie chcą „uprawiać seksu”. 
„Nie chce współżyć z moim mężem/partnerem  z powodu poczucia, że jest 
to obowiązek”- tak twierdzi 26 % Polek. Dwadzieścia cztery procent kobiet 
odmawia seksu, tłumacząc to poczuciem braku swej atrakcyjności. Aż 24% 
Kobiet uważa się za brzydkie? Panowie co wy na takie niedorzeczności? 
Niestety, nic tak nie zabija twórczości artystycznej, życia i miłości w związ-
kach, jak rutyna. Jest to powód, dla którego 22% badanych w ankiecie Po-
lek nie chce „pójść do łóżka” ze swym ukochanym. 

Co robić, aby życie intymne polskich par było udane? Przede wszyst-
kim, potrzebne są dobre emocje. Polki poddane badaniu przyznały, że ocho-
ta na miłosne igraszki zależy od atmosfery w związku, ale także od atrak-
cyjności swojej i…partnera. Aż 18% kobiet nie ma ochoty na igraszki z 
powodu braku atrakcyjności ich facetów. 

Podsumowując, możemy powiedzieć że Polki lubią seks i są dość za-
dowolone ze swego życia erotycznego. Współżycie jest dla nich ważną czę-
ścią wspólnego życia ze swoim mężczyzną, jest wyrazem miłości i przy-
wiązania. W seksie cenią sobie spontaniczność i różnorodność, tak 
deklarują. Nie każda kobieta jednak ceni sobie szczerość w związkach mał-
żeńskich lub partnerskich. Ponad połowa z nich przyznaje, ze przynajmniej 
raz w życiu udawała orgazm. Tylko co czwarta rozmawia otwarcie z part-
nerem o wszystkich swoich potrzebach seksualnych. Wiele kobiet woli po-
zostawić to w sferze domysłów swoich mężczyzn. Wśród badanych aż 7 na 
10 pań uważa, że nie musi werbalizować swoich potrzeb w łóżku, bo ich 
mężowie  doskonale o nich wiedzą.  

Jaki jest idealny seks zdaniem Polek?- Spontaniczny, niespieszny, nie-
nudny, różnorodny, niekoniecznie w łóżku, ale w zaciszu domowym przy 
zgaszonym świetle. Ochotę na seks odbierają Polkom  poczucie braku 
atrakcyjności oraz kompleksy, zmęczenie i stres. 

Kobiety miewające różne problemy natury seksualnej rzadko kiedy 
rozmawiają o tym z kimkolwiek, poza partnerem. Tylko nieliczne decydu-
ją się na fachową pomoc seksuologa czy psychologa.  

Raport „Seksualna Mapa Polki” powstał na podstawie badania, prze-
prowadzonego w lutym 2019 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie 
firmy Gedeon Richter Polska Sp. Z o.o. W badaniu tym wzięły udział 1043 
Polki w wieku 18-65 lat. Były wśród nich zarówno mieszkanki wielkich 
miast, miasteczek jak i wsi. 

Żeby w tym temacie nie zachciały się nam wszystkim proporcje, war-
to przypomnieć, że w sferze kultury grecko-rzymskiej i judeochrześcijań-
skiej, które są podstawą cywilizacji Zachodu, ciało, dusza i psychika nie są 
odrębnymi bytami, lecz tworzą jedną całość. Pozbawienie się jednej z nich 
powoduje nasze kalectwo. W historii przerabiano już różne skrajności - od 
apoteozy spraw ducha nad ciałem, do samouwielbienia i kultu ciała wyż-
szości nad duszą. Gdy odrzucimy platońskie stwierdzenie, że” ciało jest 
więzieniem dla duszy” i różne, współczesne kulty ciała, to mamy idealną 
jedność cielesno-duchową. Nie przychodzi mi w tej chwili do głowy nikt 
inny, jak rewelacyjny w tym względzie Jan Paweł II z jego nowatorską 
„teologią ciała”. Polecam też świetne opracowania ojca  Walerego Knotza, 
z jego książkowym „przebojem” zatytułowanym „Seks jest Boski”. Zachę-
cam także do lektur wszystkich autorów, którzy opisują seks jako przyjem-
ność, ale i element spoiwa w związku, nigdy zabawy dla zabawy. Na zupeł-
ny koniec przypomnienie biografii Walentego. Był biskupem. Ponoć w 
czasach starożytnych, zanim stał się patronem zakochanych, był patronem 
chorych psychicznie. Patrząc na to nieco z przymrużeniem oka, czy to nie 
jest jedno i to samo? 

Zk. 
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Kino Odeon 3D  na tegorocz-
ne Walentynki zaprasza na film w 
reżyserii Barbary Białowąs i Tom-
ka Mandesa pt. „365 dni”. Świetna 
obsada i erotyczna tematyka filmu  
sprawia, że wizyta w koluszkow-
skim kinie będzie interesującą pro-
pozycją spędzenia święta zakocha-
nych. W filmie „365 dni” występują 
m.in.: Anna-Maria Sieklucka, Mi-
chele Morrone, Magdalena Lam-
parska, Natasza Urbańska, Grażyna 
Szapołowska, Tomasz Stockinger, 
których obecność na ekranie gwa-
rantuje niezapomniane wrażenia.

W piątek, sobotę i niedzielę 
zaplanowano seanse filmowe o 
godz. 17:00 i 19:30. Osoby, któ-
rym nie uda się obejrzeć filmu 365 
dni w ten weekend, kino Odeon 3D  
zaprasza już od środy 19 lutego. 

Trzeba przyznać, że koluszko-
wianie i osoby z okolicznych miej-
scowości w ostatnim czasie coraz 
chętniej odwiedzają Kino Odeon 3D. 

Koluszki miastem zakochanych
To sprawia, że po seansach więk-
szą frekwencję notują także pizze-
rie i inne lokale gastronomiczne.

Dużą popularnością w ubiegły 
weekend cieszyła się polska pro-
dukcja pt. Mayday. Scenariusz fil-
mu powstał na podstawie sztuki, 
która podbiła serca widzów na ca-
łym świecie od europejskich stolic 
aż po nowojorski Broadway, a w 
samej Polsce wystawiana była ty-
siące razy w kilkudziesięciu te-
atrach na terenie całego kraju. Kry-
styna Janda tak streściła tę historię: 
„On jest bigamistą, a cała afera po-
lega na tym, że żony nie mogą się – 
w jego zamierzeniu – o sobie dowie-
dzieć”. Seksowną komedię Piotra 
Wereśniaka w kinie w Koluszkach 
oglądano przy komplecie widzów. 

Życzymy, aby kolejne premie-
ry kinowe w kameralnej atmosfe-
rze Kina Odeon 3D cieszyły się 
niesłabnącą frekwencją.

(tom)

Warsztaty z MOK
Czy sztuka awangardowa w rzeczywistości jest trudna? Z tym pyta-

niem mierzą się uczestnicy warsztatów plastycznych pt. Spotkanie z 
awangardą prowadzonych przez Mateusza Jaśkiewicza w Sali Muzealnej 
w Koluszkach. 

Kreatywne zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej oraz prak-
tycznej. W pierwszej z nich uczestnicy poznają ciekawy życiorys Katarzyny 
Kobro, która w latach 1927-1931 mieszkała w Koluszkach wraz z Władysła-
wem Strzemińskim. Oprócz 
biografii przedstawiana jest 
także twórczość artystki. Na-
stępnie, na podstawie form i 
kolorów, każdy ma za zadanie 
zaprojektować ubiór bądź jego 
część inspirując się twórczością 
Katarzyny Kobro. Do tej pory 
powstała ponad setka prac, któ-
re w niezwykły sposób obrazu-
ją jak szeroka jest wyobraźnia 

dzieci. Szal, suknia, apaszka a 
nawet dres zostały zaadoptowa-
ne na awangardową modę 
przez młodych twórców. 

Serdecznie zapraszamy 
do udziału w tych oraz innych 
warsztatach prowadzonych 
przez Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Koluszkach. Więcej in-
formacji znajduję się na stro-
nie www.mok-koluszki.pl w 
zakładce Sala Muzealna > 
Oferta edukacyjna.

Panorama Firm

„Anna” zaprasza
Przy ulicy 3 Maja 17 w Ko-

luszkach od niedawna otwarty zo-
stał sklep spożywczy „Anna”. W 
sklepie można zaopatrzyć się w cały 
spożywczy asortyment: zarówno 
pieczywo, jak i nabiał, swojskie wę-
dliny, warzywa, owoce. Właściciel-
ki, Anna Zimnicka i Anna Mich-
niewska, zapraszają od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 5-21, w so-
boty 6-22, a także we WSZYSTKIE 
NIEDZIELE 10-18. 

Zk 
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Gmina powoli kończy wielki 
program termomodernizacji bu-
dynków z zasobu komunalnego 
oraz użyteczności publicznej. Pra-
ce na większości obiektów zostały 
ukończone, na pozostałych mają 
zakończyć się do końca roku. 

W ostatnim czasie nowa, rzu-
cająca się w oczy elewacja o żółto-

-piaskowym zabarwieniu, pojawiła 
się na budynku przy ul. Brzeziń-
skiej 30. Budynek został zmoder-
nizowany zgodnie z wymogami 
konserwatora zabytków. Ukończo-
no również termomodernizację 
strażnicy OSP Koluszki oraz ka-
mienicy przy 3 Maja 18. 

Dużo zmian czeka budynek 
dawnego Urzędu, w którym obec-
nie znajduje się siedziba Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. W kamienicy podzielona 
zostanie duża sala, w której kiedyś 
odbywały się posiedzenia Rady 
Miejskiej. Nowe pomieszczenia 
zostaną wykorzystane do obsługi 

mieszkańców. Budynek zostanie 
również dostosowany do przepi-
sów przeciwpożarowych oraz dla 
osób niepełnosprawnych. Być 
może pojawi się nowa klatka scho-
dowa.      

Nie wszystkie inwestycje idą 
jednak zgodnie z planem. Wstrzy-
mana została termomodernizacja 

budynku miejskiej biblioteki w 
Koluszkach. Wykonawca zszedł z 
placu budowy. Urząd Miejski bę-
dzie musiał dokonać wyboru no-
wej firmy do kontynuacji inwesty-
cji. Poprawiany będzie również 
dach.  

Ogółem, w ramach gminnej 
termomodernizacji zmodernizowa-
no 5 budynków OSP, 9 budynków 
wielorodzinnych (w których zlikwi-
dowano 116 „kopcących” urządzeń 
grzewczych, zmienionych na cen-
tralne ogrzewanie), 3 budynki 
szkolne, oraz 8 budynków użytecz-
ności publicznej, w tym kino. 

(pw)

Wykaz budynków objętych  
termomodernizacją

Zakończone (po odbiorach technicznych): 
1. Budynek Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich 14 
2. Budynek Przedszkola w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich 20
3. Budynek OSP w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich 18 
4. Budynek OSP w Długiem, Długie 42 
5. Budynek OSP w Borowej Borowa ul. Długa 164
6. Budynek położony przy Budowlanych 4 i 4a w Koluszkach 
7. Budynek przy ul Teatralnej 6 w Koluszkach 
8. Budynek położony w Gałkowie Małym przy ul. 1 Maja 2
9. Budynek przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach 
10. Budynek przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach 
11. Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach 
12. Budynek SP2 i LO w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 

Niezakończone, ale na etapie końcowym  
(roboty budowlane zakończone, odbiory techniczne w trakcie):
1. Budynek OSP w Będzelinie ul. Strażacka 16 
2. Budynek OSP w Koluszkach przy 11 Listopada 39 
3. Budynek po byłej przychodni ul. Staszica 34 w Koluszkach 
4. Budynek położony przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach 
5. Budynek Świetlicy w Regnach ul. Główna 22 
6. Budynek przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach 
7. Budynek przy ul Brzezińskiej 18 w Koluszkach 
8. Budynek przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach 

Niezakończone, w trakcie realizacji
1. Budynek po byłej przychodni w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich 12 

– termin zakończenia robót budowlanych do 30 czerwca 2020 r. 
2. Remont niskiej części – termin zakończenia robót budowlanych  

do 31.12.2020 roku
3. Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach
4. Budynek przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach
5. Budynek przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach

Umowa o dofinansowanie  nr UDA – RPLD.04.02.01-10-0005/18-00 
z dnia 21.12.2018 roku dotycząca projektu pod nazwą „Zwiększenie 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” 

Kwota dofinansowania 16 434 958,84 zł

Termomodernizacja  
na ukończeniu 

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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Kamienica ul. Brzezińska 30

OSP Gałków Duży

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. 3 Maja 18

OSP w Będzelinie 

OSP Koluszki

OSP Koluszki

ul. Mickiewicza 4

ul. Staszica 34
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Studniówka z Zespole Szkół nr 2
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniej-
sze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowa-
nego. EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jed-
ną z wiodących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą 
wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy 
prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowi-
ska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

OPERATOR  
PRODUKCJI

Miejsce pracy:  
okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola 

parametrów procesu.

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat  

w systemie trzyzmianowym/czterobrygadowym.
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie 

produkcyjnej.
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe.
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków.
• Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• System premiowy.
• Atrakcyjny pakiet socjalny.
• Dobrą atmosferę pracy.

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych  
osobowych prosimy przesyłać na adres  

rekrutacja@euroglas.com,  
wpisując w temacie Pracownik Produkcji.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. www.euroglas.com 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00

OSTATNIE DNI ZAPISÓW  
DO BRZEZIŃSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

Trwają zapisy na ósmy sezon Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. To już 
ostatnie dni na zgłoszenie, ostateczny termin mija w piątek 21 lutego. 
BLPN to największe amatorskie rozgrywki sportowe w regionie. Liga ob-
jęta jest nawet oficjalnym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Niemal od samego początku w rozgrywkach udział brały także drużyny 
z Koluszek. W pierwszych sezonach barwy miasta reprezentował zespół Hel-
lo Kitty. Następnym zespołem wywodzącą się naszego miasta był Turbo 
Team, który przez kilka sezonów znajdował się w czołówce. W ostatnich la-
tach jedynym koluszkowskim zespołem są Grabarze prowadzeni przez Rafa-
ła Karpińskiego. Ich największym sukcesem było dojście do finału w zeszłym 
roku, gdzie ulegli dopiero w rzutach karnych z łódzkim zespołem JRK Me-
ble. Według nieoficjalnych doniesień, w tym roku Koluszki będą reprezento-
wane przez dwie drużyny. Do aktualnych wicemistrzów, Grabarzy, ma dołą-
czyć powracający po kilku latach nieobecności Turbo Team. Szykują się nam 
zatem emocjonujące Derby Koluszek w… Brzezińskiej Lidze.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania się i brania udziału w roz-
grywkach. Więcej informacji o BLPN: www.facebook.com/LigaBrzeziny
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Złoto dla SP 2 Koluszki  
i SP Gałków Duży w Gminnych  
Igrzyskach Szkolnych w Mini Siatkówce!

W koluszkowskiej hali sportowej, szkolny organizator imprez spor-
towych i LKS Koluszki przeprowadzili mini turniej siatkówki dziewcząt 
i chłopców w kat. 2007 i młodsi. Rozgrywki prowadzone były systemem 
„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Zarówno wśród dziew-
cząt jak i chłopców, emocji nie brakowało. Drużyny walczyły do końca. 
Aż w pięciu na sześć meczy dopiero „trzeci set” tzw. tie-break wyłonił 
zwycięzcę. Wśród dziewcząt najlepsza była drużyna Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Koluszkach wygrywając  2:1 ze  SP 1 Koluszki i 2:1 z SP Różyca. 
Zespół grał w składzie: Aleksandra Kulińska, Bianka Rogalska, Nikola 
Kotynia, Marcelina Klimkiewicz, Roksana Pietrasik, Wiktoria Bakalar-
ska, Sylwia Janik, Kinga Chądzyńska, Kornelia Krakowiak, Wiktoria 
Większa Vel Staniewska.  Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Koluszkach, III miejsce Szkoła Podstawowa w Różycy. 

W kategorii  chłopców I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Gał-
kowie Dużym, zwyciężając Szkołę  Podstawową Nr 2 w Koluszkach 2:1 
(25:8, 22:25, 15:13) i Szkołę Podstawową w Różycy również 2:1 (25:12, 
22:25,15:4). W walce o drugie miejsce SP 2 pokonała SP Różyca 2:1 
(25:16, 23:25,15:7). Drużyna z Gałkowa Dużego wystąpiła w składzie: 
Szymon Brzeziński, Jakub Witkowski, Artur Duk, Oliwier Szulc, Igor 
Bulikowski, Alan Kołodziejczyk, Adam Rucki, Mateusz Bankowski, 
Aleksander Żegota. Wszyscy uczestnicy turnieju, zawodnicy i opiekuno-
wie otrzymali napoje i słodycze, drużyny dyplomy. Zwycięskie zespoły w  
kat. dziewcząt i chłopców, puchary, I-III miejsca medale ufundowane 
przez Gminę Koluszki. Główny organizator Antoni Tomczyk, serdecznie 
dziękuję sędziom głównym turnieju: Jakubowi Cyprysowi,  Michałowi 
Nowakowi  i sędziom sekretarzom: Joannie Jeżynie i Dawidowi Kolusz-
kowskiemu za zaangażowanie, obiektywne i sprawne sędziowanie. Dzię-
kujemy dzieciom, nauczycielom i opiekunom drużyn za wspaniałą atmos-
ferę podczas zawodów i Szkole Podstawowej Nr 2 za współorganizację. 

Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych  

poszukuje pracowników na stanowisko: 

OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC 
Opis stanowiska: 
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC (ploter frezujący), 
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i 

wcześniej przygotowanego programu przez Programistę / 
Ustawiacza. 

 
Oferujemy: 
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
– atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe w 8 godz. trybie pracy, 
– comiesięczne premie uznaniowe, 
– dwuzmianowy czas pracy, 
– możliwość rozwoju zawodowego – kursy, szkolenia, 
– perspektywę wieloletniej współpracy, 
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego  

oraz karty Multisport, 
– całoroczne posiłki regeneracyjne. 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email:  
biuro@cmplast.pl  

lub kontakt telefoniczny: 505 210 010 
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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

Burmistrz Koluszek
 informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 
95-040 Koluszki, w dniach od  11.02.2020 r. do 24.03.2020 r. wywieszo-
ny będzie wykaz obejmujący niezabudowaną nieruchomość oznaczoną 
numerem ewidencyjnym działki 3396/1, obręb 6 miasta Koluszki, o po-
wierzchni 0,0367 ha, przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej.

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

Terminy płatności 
Urząd Miejski w Koluszkach przypomina, że w dniu 29.02.2020 r.

upływa termin płatności opłaty rocznej za rok 2019 za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego na własność

oraz przypomina, że w dniu 31.03.2020 r.
– upływa termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie-

czystego za rok 2020, opłaty rocznej za rok 2020 za przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego na własność oraz termin płatności rocznych 
czynszów dzierżawnych.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Koluszki o numerze:
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach z dopiskiem:
„Użytkowanie wieczyste za rok 2020” lub „opłata roczna za prze-

kształcenie za rok 2019” lub „opłata roczna za przekształcenie za rok 
2020” lub „czynsz dzierżawny”.

PRZYŁĄCZA GAZU
Instalacje CO,CWU,GAZOWE.

Instalacje WOD-KAN
Kotłownie gazowe, pellet, ekogroszek

Ogrzewanie podłogowe 
Protokoły szczelności instalacji gazowej

tel. 693-905-839

Projekt dla osób  
z niepełnosprawnościami!

Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej PROGRESSIO, 
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski i Gmina Koluszki, 

ogłaszają nabór osób z niepełnosprawnościami do projektu

MOGĘ WIĘCEJ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM

Celem projektu jest: zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej 
i zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi 
oraz powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego 
i zgierskiego oraz udzielanie wsparcia otoczeniu tych osób. Udział w 
projekcie jest bezpłatny.

Projekt przewiduje między innymi następujące usługi dla uczestników: 
- poradnictwo: prawne, psychologiczne i zawodowe; 
- treningi umiejętności społecznych, usługi asystenckie; 
- zajęcia podnoszące sprawność osób z ograniczeniami zdrowotnymi; 
- szkolenia i staże zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
- wsparcie dla członków otoczenia osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2021 r., zajęcia odbywać 
będą się na terenie Koluszek.

Uczestnicy z ograniczeniami komunikacyjnymi będą mogli 
skorzystać z bezpłatnego transportu specjalnym samochodem.

Zainteresowane osoby informacje i dokumenty rekrutacyjne 
otrzymają na stronie internetowej projektu www.mogewiecej.
fundacjaprogressio.pl, oraz pod numerami telefonu: 512-530-391 w 
godzinach 9-15

Wypełnione dokumenty chętnych uczestników można przesłać 
na emaila biuro@fundacjaprogressio.pl lub składać u realizatorów 
projektu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 marca 2020 r. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

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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Piątek 14.02
15:00 Tajni i fajni 2D Dub
17:00 365 dni 2D Pol PREMIERA
19:30 365 dni 2D Pol PREMIERA    

Sobota 15.02
15:00 Tajni i fajni 2D Dub
17:00 365 dni 2D Pol PREMIERA
19:30 365 dni 2D Pol PREMIERA  

Niedziela 16.02
15:00 Tajni i fajni 2D Dub
17:00 365 dni 2D Pol PREMIERA
19:30 365 dni 2D Pol PREMIERA  

Środa 19.02 17:00 365 dni 2D Pol PREMIERA
19:30 365 dni 2D Pol PREMIERA

Czwartek 20.02 17:00 365 dni 2D Pol PREMIERA
19:30 365 dni 2D Pol PREMIERA 
365 dni
Romans / Erotyk / Polska / 2020 /
PREMIERA 2D Polska

„365 dni” to pierwszy polski erotyk. Film po-
wstał na podstawie bestsellerowej książki au-
torstwa Blanki Lipińskiej. To nie kolejna ko-
media romantyczna, ale opowieść o pożądaniu 
i pragnieniach. Massimo Torricelli, młody i 
przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej po 
zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmu-
szony przejąć rządy. Laura Biel jest dyrektorką 
sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi suk-
cesy zawodowe, ale w życiu prywatnym braku-
je jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę ra-
towania związku. Razem z partnerem i 
przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spo-
dziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – 
najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, 
który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… poko-
chanie go.

Tajni i fajni
Anim./Przygodowy / USA / 90 min. 2D Dubb

Superagent Lance Sterling i naukowiec Walter 
Beckett są niemal dokładnymi przeciwieństwa-
mi. Lance jest pewny siebie, elegancki i obyty. 
Walter natomiast nie jest zbyt kontaktowy, ale 
nadrabia to sprytem i inwencją, wynajdując nie-
samowite gadżety, które Lance wykorzystuje 
podczas swych niezwykłych misji. Jeśli ta nie-
dobrana para nie sprawdzi się jako zgrany duet, 
cały świat znajdzie się w niebezpieczeństwie…

INTEGRACJA SENSORYCZNA
TERAPIA RĘKI

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SI
MASAŻ KLASYCZNY I RELAKSACYJNY

Tel. 506 408 620  
www.impulsbrzeziny.pl

MALOWANIE
Docieplenia  

elewacji
tel. 792-022-640

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

 • Fundacja Avalon, KRS: 0000270809, z dopiskiem Oller 12803
 • ZHP, KRS: 0000283814, cel szczegółowy: Chorągiew Łódzka, Ko-
luszkowski Szczep Harcerski „Niebo” 

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

GABINET  
KOSMETYCZNY

„NINA COSMETIC”
Zaprasza od 20 lutego

Oferujemy zabiegi:
- Endermologii
- Drenażu Limfatycznego
- GENEO
- IPL
Zapraszamy od 1000 do 1800

Brzeziny, ul. Głowackiego 30
tel. 607-967-767 OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Tanio mieszkanie do wynajęcia 60 m2, 601-835-140
Kupię od 0,5 do 1 ha ziemi lub więcej przy głównej drodze asfaltowej  
w okolicach Koluszek, 602-57-97-06
Sprzedam działkę budowlaną 1600 m2 w Koluszkach, ul. Graniczna, 80 zł za m2, 
tel. 602-57-97-06
Mercedesa C-180 B+G, 1996r., stan dobry sprzedam, 607-157-581
Kupię działkę, ziemię lub gospodarstwo rolne, tel. 536-996-026

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
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Pralkę, stół, kanapę, 506-138-467
Sprzedam Audi A4, „Małysz” 
2004r., 1,9TDI, 130 KM, Mercedesa 
GL 450,2013 – możliwa zamiana na 
tańszy, Laptopa hp. 17”, 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
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Owczarki niemieckie (szczeniaki), 
tel. 603-641-590, 530-504-780
Pszenicę jarą, tel. 692-228-058 
ROWERY używane, rowery 
elektryczne używane. Pomogę 
wybrać, tel. 600-83-11-89
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403
Drewno kominkowe – opałowe,  
tel. 695-277-882
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, tel. 515-310-037
Passat B6, combi 2,0TDI, 2009 r., 
507-364-074
Peugeot 207SW, 506-138-467
SUKIENKĘ ślubną lub weselną, 
506-138-467

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

Pralki – lodówki naprawa,  
609-046-483
Profesjonalne ostrzenie noży, 
nożyczek itp., tel. 782-411-355
Układanie kostki, zakładanie traw- 
ników, odwodnienia działek i dre- 
naże opaskowe, tel. 530-810-900
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
K/G – glazura, gładź itp., 789-030-878
REMONTY – docieplenia podda-
szy, 720-778-624
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, plisy, żaluzje, moski-
tiery, tel. 603-993-306

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remonty, wykończenia, niedrogo, 
solidnie, 660-160-989
Pranie kanap, dywanów, foteli bez 
zapisów, 512-450-390
Zakład Fryzjerski Damsko – Męski 
zaprasza osoby, które mają proble-
my z włosami lub chcą mieć ładną 
fryzurę na wesele, komunię, imprezę, 
600-931-554
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
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 3,5t., 
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
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 krawcową do punktu  
z Usługami Krawieckimi. Praca  
od 8.00 do 16.00, tel. 603-440-013
„KAWY MALOWANE” zatrudnią 
pracownika, tel. 606-23-96-96
Zatrudnię prasowaczkę do zakładu, 
603-297-009
Zatrudnię operatora koparko-łado-
warki, tel. 505-210-010
Zatrudnię osoby do montażu 
balustrad. Również do przyuczenia, 
tel. 785-197-253
Zatrudnię szwaczki, konfekcja 
damska, bluzki, sukienki, 519-375-900
Zatrudnię brukarzy z doświadcze-
niem, 790-824-553
Firma odzieżowa zatrudni osobę  
do prasowania, tel. 605-08-68-28 
lub 44 714-23-75
Zatrudnię osobę na dziurkarkę  
i guzikarkę, 512-298-308
Praca On-Line przez internet. 
Więcej informacji, tel. 724-720-916
Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286
Zatrudnię diagnostę samochodowego, 
502-357-222
Zatrudnię operatora wózka widłowe-
go, tel. 785-998-740 lub 44 719-54-19
Zatrudnię operatora koparki  
i pracownika do robót ziemnych, 
665-183-407
Zatrudnię panów 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 wynagrodze-
nie, tel. 724-486-855
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM / KUPIĘ

Sprzedam działkę budowlaną  
w Głownie, 2611 m2, tel. 886-423-100
Działki 600 m2 i 850 m2 w Kolusz-
kach sprzedam, tel. 530-810-900
Kupię działkę na wsi do 800 m2  
z domkiem do remontu lub bez,  
tel. 503-729-631 lub 608-180-102
Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na osiedlu Andersa, 61 m2, 1 piętro, 
tel. 667-098-216 
Sprzedam działkę 1300 m2, ul. Miła 
w Koluszkach, 601-34-84-51
Dom piętrowy, solidny do remontu. 
Tanio sprzedam, 607-370-071
Sprzedam działkę 1800 m2  
w Nowych Chrustach. Woda i prąd, 
603-082-828
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. 270 m2, 603-070-462
Sprzedam działkę 2300 m2, Rewica 
„B”, media, blisko lasu,  
tel. 886-779-480
Sprzedam mieszkanie w Regnach, 
tel. 783-468-698
Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-258-627
Kupię działkę s domem,  
tel. 503-729-631 lub 608-180-102

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Do wynajęcia lokal handlowo- 
-usługowy, Koluszki, ul. Reja 6,  
tel. 509-25-45-55
Tanio do wynajęcia Garaż 60 m2. 
Możliwość działalności+poddasze, 
601-835-140
Do wynajęcia M-3 na Głowackiego 
w Koluszkach. Po remoncie,  
tel. 888-660-721
Do wynajęcia lokal handlowo  
– usługowy 42m2, Koluszki,  
ul. Targowa, 693-45-00-93
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Poloneza Truck 1,6 1997r. dwuosobo-
wy. Benzyna-Gaz, tel. 44 710-24-42

OGŁOSZENIA DROBNE
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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

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
Gabinet pomocy psychologicznej 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
tel. 691-840-079
Badania profilaktyczne do pracy. 
Badania kierowców,  
www.eskulapkoluszki.pl
Klub Zdrowego Życia – Historie 
Zdrowia. Zapraszamy od Ponie-
działku 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

ROWERY używane, rowery 
elektryczne używane. Pomogę 
wybrać, tel. 600-83-11-89

NAPEŁNIANIE BALONÓW 
HELEM, tel. 604-227-209

DJ na Imprezy, 720-717-817

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

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
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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



19Tydzień w Koluszkach nr 714.02.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Dla babci, dla dziadka…
W dniu 7 lutego w naszej szkole odbył się uroczysty Dzień Babci i 

Dziadka. Uczniowie pod opieką pań: A. Karlińskiej, B. Krupińskiej-Ko-
walik, M. Bednarek przygotowali pełen emocji występ, w którym część 
słowna przeplatana była tańcem i śpiewem. Mogliśmy obejrzeć humory-
styczną scenkę rodzajową o naszych babciach i dziadkach oraz zachwy-
cać się występem dzieci z klas I-III oraz przedszkolaków. Po części arty-
stycznej nasi goście zostali obdarowani drobnymi upominkami 
przygotowanymi przez swoich wnuków.

Na zakończenie Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na słodki poczę-
stunek przygotowany przez Radę Rodziców.

To był wyjątkowy dzień, na twarzach  naszych babć i dziadków moż-
na było zauważyć zadowolenie, a zarazem wzruszenie i wdzięczność.



Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl


