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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 8

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 

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

21.02.  
ul. Brzezińska 54

22.02.  
ul. Przejazd 6

23.02.  
ul. 11 Listopada 33

24.02.  
ul. Żwirki 2

25.02.  
ul. Głowackiego 20

26.02.  
ul. Korczaka 5

27.02.  
ul. Sikorskiego 6A
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Im bliżej nowego przetargu na 
odbiór odpadów komunalnych, 
tym głośniej wybrzmiewa dyskusja 
w powyższym temacie. Jedną z 
nich podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Koluszkach wywołała 
sugestia, którą za pośrednictwem 
radnego przekazał jeden z miesz-
kańców Gałkowa. Mieszkaniec 
wyraził potrzebę zawarcia w nowej 
umowie takiego zapisu, który 
umożliwiłby raz na jakiś czas dar-
mowe oddawanie gruzu przez 
mieszkańców. Gruz miałby być od-
bierany podobnie jak śmieci, czyli 
sprzed danej posesji.  

Zdaniem przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 
dodatkowe usługi, owszem można 
dodawać do umowy, ale trzeba 
mieć wtedy świadomość tego, że 
wpłynie to na podwyższenie ceny 
za odbiór śmieci dla wszystkich 
mieszkańców gminy. 

- Nowe przepisy, które będą 
nas obowiązywać od kolejnego 
przetargu, nakazują na rozliczanie 
się z firmą odbierającą odpady nie 
ryczałtowo [bez względu na ilość 
oddawanych śmieci - red.], ale wa-
gowo. Oznacza to, że opłata nali-
czana będzie od każdej tony odpa-
dów. Dodanie do usługi odbioru 
worka gruzu, będzie musiało odbić 
się na stawce. A wywóz tony odpa-
dów poremontowych to obecnie 
koszt 450 zł. Już obecnie ciężko jest 
obronić społecznie cenę 17,50 zł za 
odbiór odpadów segregowanych. A 
za chwilę dojdziemy do 25-30 zł, je-
śli dodawać będziemy kolejne wy-
magania. Obecnie, najważniejsze 

Dyskusja na temat odbioru śmieci

Taniej czy z wieloma  
udogodnieniami?

pytanie jakie musi sobie zadać sa-
morząd, brzmi, jak wypośrodkować 
oczekiwania mieszkańców, którzy 
chcieliby oddawać wszystkie śmie-
ci w dowolnej ilości, najlepiej 
sprzed domu, z oczekiwaniami, by 
oddawać je za jak najniższą cenę. 
Na dziś, te dwie kwestie bardzo 
rzadko ze sobą współgrają - stwier-
dził Mateusz Karwowski, dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Go-
spodarczego w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach.

Niestety, mieszkańcy naszej 
gminy muszą liczyć się z tym, że w 
nowym przetargu, którego skutki za-
czną obowiązywać od maja 2020 r., 
nie uda się obronić obecnej stawki. 
W przetargach, które odbywały się 
w okolicznych gminach pod koniec 
2019 r., stawki bardzo wzrosły. 

Wszystko wskazuje zatem na 
to, że w walce o niższe ceny, za-
miast dodawać nowe udogodnienia 
dla mieszkańców, najprawdopo-
dobniej trzeba będzie je raczej 
ograniczać. Przykładem jest tu 
chociażby kwestia odpadów BIO. 
Ponieważ do tej pory nie obowią-
zywał system wagowy, można 
było wystawiać duże ilości wor-
ków np. z trawą. Po nowym prze-
targu każdy dodatkowy kilogram 
będzie podnosił opłatę.      

Pamiętajmy również, że wiele 
gmin nie ma mimo wszystko takie-
go komfortu jak nasi mieszkańcy, 
którzy PSZOK (Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych) 
mają na miejscu i nie muszą podró-
żować kilkadziesiąt kilometrów, 
by skorzystać z takiej usługi.      

Wszyscy po równo  
czy w zróżnicowaniu

W trakcie dyskusji pojawił się 
jeszcze jeden wątek. Radna Maria 
Markowska-Kurc postawiła pyta-
nie, czy w takiej sytuacji nie nale-
żałoby zróżnicować ceny za odpa-
dy dla mieszkańców bloków i 
domów rodzinnych. – Jako miesz-
kańcy bloków nie produkujemy 
trawy, liści, nie mamy ogródków. 
Czyli mniej śmieci wytwarzamy, a 
stawkę płacimy taką samą – stwier-
dziła radna.

Faktycznie, najnowsze zmia-
ny w ustawie, które weszły w ży-
cie 1 stycznia 2020 r. dają tego ro-
dzaju możliwość. Do tej pory przy 
przeliczaniu opłat dla mieszkań-
ców, możliwe było stosowanie na-
stępujących metod: od osoby (me-
toda którą obecnie stosujemy); od 
ilości zużytej wody (co ma zna-
czenie w przypadku miejscowości 
wypoczynkowych, gdzie pojawia 
się duża liczba osób); oraz od po-
wierzchni nieruchomości. Istniała 
jeszcze możliwość obniżenia 
stawki w sytuacji, gdy na nieru-
chomości pojawi się kompostow-
nik, a właściciel nieruchomości 
zrezygnuje z oddawania odpadów 
BIO. Od tego roku samorządy 

mogą dodatkowo różnicować 
opłaty w zależności od rodzaju za-
budowy czy podziału terenu na 
miejski i wiejski. 

Do powyższego pytania rad-
nej odniósł się m.in. burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat: - To 
bardzo trudny temat. Gdybyśmy 
się bowiem poważniej zastanowi-
li, to takich różnicowań mogliby-
śmy znaleźć jeszcze z dziesięć. Bo 
co powiecie Państwo na podział 
biedni-bogaci. Przecież wszystkie 
badania wskazują na to, że bogaci 
produkują więcej śmieci, gdyż są 
dużymi konsumentami. Więcej 
kupują, wyrzucają więcej opako-
wań. Kiedyś śmialiśmy się z tego, 
że może rozliczać śmieci wzglę-
dem zużytej wody. A przecież bo-
gaty zużyje tej wody więcej, bo 
częściej pierze, ma więcej ubrań. 
A co z rodzinami wielodzietnymi. 
Czy rodziny te produkują tyle 
samo śmieci co rodzina z jednym 
dzieckiem lub starsza osoba, która 
mieszka sama. 

To są trudne pytania i boję 
się, że możemy nie znaleźć takie-
go wzoru, który by objął wszyst-
kie te problemy o których mówi-
my.

(pw)    

Wykaz ilości „śmieci” 
wyprodukowanych przez mieszkańców 
Gminy Koluszki w 2019 r.

 • odpady zmieszane: 4 173 tony
 • papier i tektura: 367 ton
 • opakowania z tworzyw sztucznych: 256 ton
 • opakowania z metali: 77 ton
 • opakowania ze szkła: 250 ton
 • popiół: 318 ton
 • odpady BIO: 128 ton
 • opony: 40 ton
 • odpady wielkogabarytowe: 1011 ton
 • zużyte leki: 400 kg  

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
24 lutego (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Koluszkach odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Ko-
luszkach. W porządku obrad m.in.:
– sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
– wyrażenie woli w sprawie przystąpienia gminy do łódzkiego związku 

metropolitarnego.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Trzy Dni Niezłomnych  
Parafia św. Jana Chrzciciela w Świnach organizuje trzydniowe wyda-

rzenie patriotyczno-religijne poświęcone pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Uroczystości rozpoczną się w piątek 28 lutego Mszą Św. o godz. 17.00 w 
kościele św. Jana Chrzciciela w Świnach. Po Eucharystii odbędzie się dro-
ga krzyżowa zatytułowana „Golgota Wyklętych”. W sobotę w godz. 9.00-
18.00 będzie można zwiedzać wystawę poświęconą „Niezłomnym”. Trze-
ciego dnia w niedzielę o godz. 19.00 (tuż po Mszy Św. o godz. 18.00) 
zorganizowany zostanie koncert dla Żołnierzy Wyklętych.                    

(pw)    
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 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

 � 28 lutego - 1 marca - wydarzenie patriotyczno-religijne „Trzy Dni 
Niezłomnych”, kościół św. Jana Chrzciciela w Świnach 

Usłyszał zarzut kradzieży
Policjanci z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego w Koluszkach 

zatrzymali mężczyznę, który ukradł artykuły kosmetyczne i perfumy 
o łącznej wartości przekraczającej 500 zł. Za kradzież grozi kara do 
5 lat więzienia.

13 lutego 2020 roku policjanci 
z koluszkowskiego patrolu zostali 
zaalarmowani, iż w jednym z mar-
ketów jest ujęty mężczyzna podej-
rzewany o kradzież artykułów ko-
smetycznych i perfum. Mundurowi 
ustalili, iż amatorem cudzego mie-
nia jest 33  - letni mieszkaniec Piotr-
kowa Tryb. Kilka godzin wcześniej 
będąc w markecie spakował pro-
dukty do torby sportowej po czym 
wybiegł szybko ze sklepu nie płacąc 
za nic. Mężczyzna został rozpozna-
ny przez właściciela sklepu na stacji 
PKP i przy pomocy znajomego do-
prowadzili go wspólnie do sklepu oraz powiadomili policję. Przy 35 – lat-
ku zostały znalezione skradzione przedmioty. Piotrkowianin miał już w 
przeszłości konflikty z prawem za liczne kradzieże, usłyszał już zarzuty. 
Przyznał, że nabyte kosmetyki sprzedaje na terenie Piotrkowa przypadko-
wo napotkanym osobom. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

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

Spotkanie w sprawie dotacji  
na wymianę pieca

Przypominamy, że 25 lutego (wtorek) o godzinie 16.00 w Kinie Ode-
on odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Gminy Koluszki zaintereso-
wanych dotacją 5 tys. na wymianę kotłów węglowych na inne ekologicz-
ne źródła ogrzewania. Podczas spotkania pracownicy Urzędu przedstawią 
wszystkie szczegóły programu. Będzie można pobrać wnioski i zadać py-
tania urzędnikom.

Walentynki na Osiedlu  
Głowackiego przez cały rok

Kochajmy się przez cały rok i bądźmy dla siebie ludźmi, którzy so-
bie pomagają i się miłują. Takie hasło przyświecało uczestnikom wy-
cieczki do Teatru Muzycznego w Łodzi. 16 lutego mieszkańcy Osiedla 
Głowackiego, ich znajomi i przyjaciele oklaskiwali Koncert Noworoczny 
„Magiczny Muzyczny”. 65 osób powitało Nowy 2020 rok symbolicznym 
szampanem.

Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali po buteleczce szampana i z 
radością wznieśli wspólny toast. Uczestnicy wycieczki dziękują osobom, 
które bardzo kibicują budującej się przyjaźni i sympatii pomiędzy miesz-
kańcami osiedla i ufundowały ten poczęstunek.

Wspólne wyjazdy mieszkańców powodują, że osoby które od lat 
mieszkają obok siebie dopiero teraz zaczynają się poznawać i zapraszać 
na wspólne „pogaduchy” i zimową herbatkę. Tak jak powiedziała jedna z 
uczestniczek wyjazdu: „Dziękujemy za 5 godzin radości, sympatii i 
uśmiechu. Takie to proste, a zarazem trudne”

Następne propozycje Rady Osiedla Głowackiego:

8.03.2020 r. – Z okazji Dnia Kobiet wyjazd do Teatru Nowego w Ło-
dzi na komedię „Ślubu nie będzie”. Koszt biletu 35 zł, autokaru 10 zł.

Czerwiec 2020 r. - Dwudniowa integracyjna wycieczka autokarowa 
w Góry Świętokrzyskie. Szczegółowe informacje od 21.03.2020 r.

ZAPRASZAMY
Przewodnicząca Rady Osiedla Głowackiego

Anna Ołubek tel. 512 998 400

Z ostatniej chwili

Czołowe zderzenie 
W czwartek 20 lutego, po godzinie 8:00, u zbiegu ul. Towarowej i 

ul. 3 Maja w Koluszkach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 
dwóch pojazdów.

Jak wskazują wstępne ustalenia, 
32-letni kierujący pojazdem marki Do-
dge, wykonując manewr wyprzedzania 
pojazdu jadącego przed nim, nie za-
chował należytej ostrożności, na łuku 
drogi stracił panowanie nad autem i 
doprowadził do zderzenia z jadącym z 
naprzeciwka Volkswagenem. Wskutek 

zdarzenia do szpitala z urazami kręgosłupa i kończyn dolnych trafił 66-let-
ni kierujący Volkswagenem. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

(info i fot.: ELW24.net)
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Cmentarz tonie w śmieciach,  
a my w nieuporządkowanych  
zwyczajach

Gigantyczne opłaty za wywóz 
śmieci powodują, że powinniśmy 
mocno przemyśleć podejście do 
organizacji pogrzebów na cmenta-
rzu w Koluszkach. 

W Polsce zgodnie z przyjętym 
zwyczajem, zmarłego żegnamy nie 
tylko modlitwą, ale i wieńcami po-
grzebowymi, które składamy na 
jego grobie. W sytuacji, gdy wie-
niec jest jeden lub dwa, nie ma 
oczywiście z tym żadnego proble-
mu. Łatwo jednak zaobserwować, 
że wieńców jest zazwyczaj kilka-
naście, a może i więcej. Dodając 
do tego mniejsze wiązanki, otrzy-
mujemy słusznych rozmiarów ko-
piec, spod którego w ogóle nie wi-
dać grobu. 

Można to oczywiście skwito-
wać prostym: i co to komu prze-
szkadza? Jednak gdy zastanowimy 
się nad tym poważniej, powyższy 
pogrzebowy zwyczaj utrudnia nam 
strasznie życie, w tym rodzinie 
zmarłego.

Czy to możliwe, że coś co ro-
bimy w dobrej intencji, może prze-
rodzić się w coś niekorzystnego? 
Niestety może. Przeanalizujmy za-

tem krok po kroku mechanizm, 
który zapędza nas w karykaturalną 
pułapkę. 
Coś co ma upiększać szpeci

Umiera bliska mi osoba. Idę 
zatem na pogrzeb, by ją pożegnać. 

Kupuję jak największe kwiaty, by 
dać wyraz mojemu szacunkowi dla 
rodziny i zmarłego. I tu zaczynają 
się schody. Kwiaty i wieńce nie 
mamy gdzie zostawić, więc kładzie-
my je przy trumnie w kaplicy. Wień-
ce zajmują tyle miejsca, że osoby 

przybyłe na pogrzeb muszą stać na 
zewnątrz, często na deszczu lub 
zimnie, bo zwyczajnie nie mieszczą 
się w kaplicy. Idźmy dalej. W trak-
cie przemarszu z kaplicy do grobu, 
uczestnicy pogrzebu często zamiast 
skupić się na pogrzebie, zmagają się 
z wieńcem, który przecież swoje 
waży. Po pochówku, wieńce są 
składane na grobie, z braku miejsca 
jeden na drugim. Efekt jest taki, że 
na grobie tworzy się gigantyczny 
stos kwiatów, który z funkcją este-

tyczną, jaką pełnią właśnie kwiaty, 
nie ma nic wspólnego. Co więcej, 
kwiaty tak skutecznie okrywają 
grób, że nie tylko nie wiemy kto w 
danym grobie leży, ale nie możemy 
nawet zapalić tam świeczki.  

Po pogrzebie, gdy z poczuciem 
dobrze spełnionego obowiązku 
wracamy do domu, dla rodziny 
zmarłego szykuje się prawdziwy 
koszmar. Kwiaty trzeba uprzątnąć, 
bo po kilku dniach zaczynają już 
gnić na grobowcu. Nie trzeba chyba 

dodawać, ile trzeba włożyć wysiłku 
i czasu w uprzątnięcie kwiatów, 
które na grób zniosło kilkadziesiąt 
osób, a my musimy to zrobić same-
mu lub w 2-3 osoby. 

Gdy jako rodzina zmarłego po-
zbędziemy się kłopotu, kolejny pro-
blem zrzucamy na cmentarz i para-
fię. Dwa lub trzy tego rodzaju 
pogrzeby, a niekiedy nawet jeden 
duży, są w stanie zapełnić cały cmen-
tarny kontener na śmieci. Obecnie 
jego opróżnienie dochodzi już nawet 
do 1,8 tys. zł. A więcej produkowa-
nych cmentarnych śmieci, to droższa 
usługa za tzw. „placowe” i pochó-
wek. I na tym cierpimy już wszyscy. 

Warto się zastanowić
Jaki ma zatem sens kupowanie 

dużej ilości wieńców? Nie cieszą 
oka i nie wnoszą nic do estetyki, bo 
układane są w stos pogrzebowy. Są 
przyszłym utrapieniem dla rodziny 
zmarłego, bo wymagają dużego 
wysiłku lub dodatkowych pienię-
dzy na ich uprzątnięcie. Podwyż-
szają wydatki na utrzymanie cmen-
tarza, co odbija się na naszej 
kieszeni. I wreszcie, nie służą w ża-
den sposób zmarłemu. Większość z 
nas jest ochrzczona, a zatem wierzy 
w życie wieczne. Wierzymy zatem 
również w to, że zmarłemu potrzeb-
na jest nasza modlitwa, a nie rzeczy 
materialne. Czy jedna piękna róża 
lub zapalona świeca, nie wyrażą 
tego samego co wieniec lub ogrom-
na wiązanka? Być może najwyższy 
czas by zastanowić się nad tym, czy 
dany zwyczaj służy nam, czy może 
my zwyczajowi. 

(pw)   UWAGA: Dofinansowanie  
na usuwanie azbestu w 2020 roku

Przypominamy, że prowadzony 
jest nabór wniosków na demontaż 
i usunięcie wyrobów zawierających 
azbest z terenu nieruchomości  leżą-
cych na terenie Miasta i Gminy Ko-
luszki. Wnioski można składać do 30 
marca 2020 r. Warto zainteresować 
się tematem, ponieważ obecny nabór 
w związku ze zmianą przepisów 
może okazać się ostatnim, jaki na-
sza gmina realizuje wspólnie z mieszkańcami.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie 
powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
pokój 219 – komplet dokumentów. Wzory wniosków oraz załączników 
można pobrać w tutejszym urzędzie pokój 219 II piętro oraz ze strony in-
ternetowej urzędu: www.koluszki.pl .

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, 
odbioru, transportui unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mo-
gącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod wa-
runkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Koluszki. Dofi-
nansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem 
nowych pokryć dachowych.

Zmiany na PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Reymon-

ta w Koluszkach rozpoczął już przyjmowanie odpadów wielkogabaryto-
wych, w tym opon. W funkcjonowaniu składowiska zaszły jednak pewne 
zmiany organizacyjne. PSZOK czynny jest tylko w soboty w godzinach 
8.00-13.00. Obecnie odbywa się także dość rygorystyczna weryfikacja 
przyjmowanych odpadów. Osoba korzystająca z usługi składowiska, musi 
okazać się dowodem osobistym, wypełnić odpowiedni kwit z informacją o 
ilości i rodzaju złożonych odpadów. Dane będą następnie weryfikowane 
pod kątem tego, czy pochodzą z gospodarstwa domowego. W przypadku 
nieścisłości pracownicy PSZOK będą mieli prawo odmówić przyjęcia od-
padów. Weryfikacja będzie obejmować również to, czy osoba oddająca od-
pady wielkogabarytowe zalega z opłatami za „śmieci”. Dodajmy również, 
że odpady nie może oddawać firma w imieniu danego mieszkańca. Odpady 
nie mogą również pochodzić z działalności gospodarczej. 

Zasady o których wspominamy, będą obowiązywać do końca kwiet-
nia 2020 r. Od maja, wraz z nowym przetargiem na odbiór „śmieci”, w ży-
cie wejdzie nowy regulamin PSZOK, w którym ujęte zostaną limity oraz 
rodzaje przyjmowanych odpadów wielkogabarytowych.        

(pw) 
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Opady śniegu i bardzo niskie 
temperatury na przełomie lat 
1978/1979 sparaliżowały życie Po-
laków tak dotkliwie, że okres ten 
przeszedł do najnowszej historii Pol-
ski jako „zima stulecia”. Uciążli-
wość dała się we znaki zarówno  lu-
dziom prywatnym jak i instytucjom. 
Transport kolejowy został sparaliżo-
wany. W Koluszkach w noc sylwe-

strową 31 grudnia 1978 stanęły po-
ciągi, uniemożliwione były wszelkie 
kolejowe „połączenia”, wskutek 
czego, zmierzający na bal sylwestro-
wy w różne strony Polski, próżno 
oczekujący na stacji na swój pociąg, 
zorganizowali zabawę sylwestrową 
na dworcu w Koluszkach. 10 lat póź-
niej powstaje film „Bal na dworcu w 
Koluszkach” w reżyserii Filipa Ba-
jona, nawiązujący do tamtych wyda-
rzeń. Premiera  miała miejsce na po-
czątku lutego 1990 roku, dokładnie 
30 lat temu…

Wydarzenie zatytułowane „Bal 
na Dworcu w Koluszkach – 30 lat 
później”, przeszło do historii. Po-
mysł zorganizowania tego happe-
ningu  pojawił się wiele lat temu 
jednak dopiero teraz mógł zostać 
przeprowadzony. Obchody roczni-
cy premiery filmu Filipa Bajona od-
biły się szerokim echem nie tylko w 
naszej gminie czy województwie 
łódzkim, lecz także daleko poza 
jego granicami, czego dowodem 
był przyjazd ludzi z całej niemal 
Polski,  choćby Wandy Ziembickiej 
Hass  ze Świebodzina, czy uczniów 

ze Szkoły Realnej z Lublina, którzy 
przyjechali do Koluszek specjalnie 
na to wydarzenie, wcześniej zwie-
dzając Łódzką Szkołę Filmową. 

Gala była ważnym wydarze-
niem w tegorocznym kalendarzu 
polskiej kinematografii, a świadczą 
o jej randze nazwiska osób, które 
tu zjechały. W dawnej Restauracji 
„Wars” na dworcu kolejowym w 

Koluszkach pojawił reżyser filmu 
Filip Bajon, odtwórca głównej roli 
Zbigniew Zamachowski wraz z ro-
dzicami z Brzezin, Iza Połońska – 
wokalistka, wykonująca bardzo 
szeroki repertuar od klasyki po 
rozrywkę i jazz, profesor  Mirosła-
wa Marcheluk, aktorka i były wy-
kładowca w Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i 
Teatralnej w Łodzi, znana z takich 
obrazów jak: „Zezowate szczę-
ście”, „Popielec”, „Seksmisja”, 
„Na kłopoty Bednarski”, „Uciecz-
ka z kina Wolność”, „Przedwio-
śnie”. W Koluszkach gościliśmy 
też Sławomira Kryńskiego, reżyse-
ra m.in.: „Dziecka szczęścia”, „To 
nie tak jak myślisz, kotku”, „Pokaż 
kotku, co masz w środku”. Do Ko-
luszek przyjechał również Bogdan 
Sőlle, scenograf, pracujący m.in. 
przy „Stawce większej niż życie”. 
Podczas  poczęstunku barwnie opo-
wiadał różne „ciekawostki” towa-
rzyszące produkcji tego najwięk-
szego super serialu czasów 
komunistycznych. Gościliśmy  Elę 
Stefankiewicz - wdowę po Krzysz-

tofie Stefankiewiczu, autorze sce-
nografii „Balu…” a także „Krolla” 
czy „Kinsajz”,  a także Janusza Wi-
śniocha i Marcela Szytenchelma 
- aktorów grających w „Balu…”.  
W happeningu wziął udział rów-
nież Wojciech Pawlak, scenograf 
filmu, Wanda Ziembicka-Hass, 
wdowa po Wojciechu Jerzym Has-
sie, reżyserze filmowym, twórcy 
takich adaptacji filmowych jak 
„Pamiętnik znaleziony w Saragos-
sie”, „Lalki”, czy „Pożegnania”, 
wykładowcy i rektorze Państwo-
wej Wyższej Szkoły Filmowej Te-
lewizyjnej i Teatralnej  w Łodzi w 
latach 90-tych, a także Jolanta Szo-
stak - wdowa po Zdzisławie Szo-
staku, znanym kompozytorze i dy-
rygencie, związanym od lat z 
łódzką Filharmonią oraz wykła-
dowcy łódzkiej filmówki rodem z 
Koluszek - profesorowie Paweł 
Siedlik i Tomasz Komorowski.  
Przyjechali również: Sabina Kubik 
ze Szkoły Filmowej w Łodzi, 
przedstawiciele Wydziału Kultury 
Miasta Łodzi i Biura Promocji 
Miasta Łodzi oraz starosta powiatu 
łódzkiego wschodniego Andrzej 

Opala, wraz z wicestarostą  Ewą 
Gładysz, sekretarzem Iwoną Wal-
ter-Wisiałkowską, skarbnikiem  
Barbarą Ignatowską i Tobiaszem 
Puchalskim z wydziału Promocji 
powiatu łódzkiego wschodniego.

„Bal na dworcu w Koluszkach 
- 30 lat później” był obserwowany 
i został opisany przez ważne media 
Ziemi Łódzkiej: TVP Łódź, Radio 
Łódź, Radio RSC Skierniewice, 
Magazyn Kulturalny „Kalejdo-
skop”, Telewizję „Toya”, Plaster-
lodzki.pl, Express Ilustrowany. Nie 
zabrakło oczywiście dziennikarzy 
„Tygodnia w Koluszkach”. Gości-
liśmy także członków Łódzkiego 
Towarzystwa Fotograficznego oraz 
Mieczysława Kuźmickiego, byłe-
go, wieloletniego dyrektora Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi. 

Bal na dworcu w Koluszkach 
- 30 lat później” poprowadziła Elż-
bieta Czarnecka, której towarzy-
szył w tej roli Jacek Tokarczyk, 
dziennikarz TVP Łódź. 

Z uwagi na wypadek kolejo-
wy pod Bedoniem wstrzymano 
tego dnia na kilka godzin ruch ko-
lejowy na odcinku Łódź Fabryczna 
- Koluszki, skutkiem czego niektó-
rzy pasażerowie (m.in. pasażerki 
jadące z lub do Kędzierzyna-Koź-
le, Katowic i Częstochowy) zmu-
szeni zostali odbyć postój na dwor-
cu w Koluszkach i tym samym 
wzięli udział w całym wydarzeniu. 
Filip Bajon z ekipą filmową oraz 
prowadzący spotkanie przyjechali 
do Koluszek autobusem. Na stacji 
witali ich mieszkańcy i liczni 
dziennikarze. 

Na głównej sali - dawnej Re-
stauracji „Wars” zorganizowano bu-
fet w stylu lat 70-tych i 80-tych oraz 
scenę. W byłej świetlicy dworca za-
instalowano wystawę fotosów fil-
mowych oraz sprzętu magnetofono-
wego i przedmiotów gospodarstwa 
domowego z okresu PRL. Można 
było oglądać fragmenty „Balu na 

dworcu w Koluszkach” oraz relacje 
z planu filmowego. Zarówno w daw-
nym „Warsie” jak i świetlicy zgro-
madzonych było mnóstwo ludzi. Nie 
mniej oblegana była oddzielająca je 
część – dawna poczekalnia. Charak-
terystyczne drewniane ławki na me-
talowym stelażu, które stoją tam nie-
zmiennie od czasów Gierka albo i 
jeszcze wcześniej, zdają się opowia-
dać niejedną historię, której były 
świadkiem. „Spotkanie” z tymi  me-
blami, czy choćby stąpanie po starej 
posadzce, niejednego skłoniły do 
wzruszeń…

Znów, jak 30 i 40 lat temu 
ławki te  zapełniły się „pasażera-
mi”. Niektórzy z nieukrywanym 
sentymentem siadali tam i rozma-
wiali ze sobą. Być może przywoły-
wali wspomnienie jakiejś ważnej 

Koluszki stolicą polskiej kinematografii

„Bal na dworcu w Koluszkach 
– 30 lat później”
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w ich życiu rozmowy sprzed de-
kad. Może to  tam właśnie ktoś po-
znał miłość swego życia, oczeku-
jąc na „połączenie”  pociągu? 

Jak wspomniałem wcześniej, 
spotkanie poprowadziła Elżbieta 
Czarnecka, niegdyś związana z 
Muzeum Kinematografii w Łodzi, 
jak nikt znająca środowisko filmo-
we od podszewki. 

Pomiędzy „wejściami” na 
scenę i rozmowami z Bajonem, 
Zamachowskim i pozostałymi fil-
mowymi gośćmi, mieszkańcy gali 
rocznicowej oklaskiwali samego 

Bartka Grzanka, laureata „Mam ta-
lent”  i „The Voice of Poland”, któ-
ry akompaniował śpiewającemu 
Zbigniewowi Zamachowskiemu, a 
także młodzież z Centrum Inicja-
tyw Artystycznych „Muzyczny 
moll”. Młodzi artyści przypomnie-
li największe przeboje z lat 70-tych 
i 80-tych. To nie wszystko, bo nie 
tylko muzyka, stare wnętrza nie-
czynnej już poczekalni dworcowej, 
fragmenty filmu, fotosy czy sprzę-
ty użytku codziennego sprzed 40 
lat przypominały tego dnia klimat 
minionych dekad. W postacie, ja-
kie można było w latach 70-tych 
czy 80-tych spotkać na ulicy, wcie-
lili się członkowie stowarzyszenia 
Historia Koluszek a także przybyłe 
panie ze Zgierza, z których jedna 
„udawała” Marylę Rodowicz, a 
inna Karin Stanek. Podczas happe-
ningu był czas na prywatne rozmo-
wy z twórcami filmu. Wszyscy byli 
szczerze poruszeni pomysłem zor-
ganizowania tego wydarzenia w 
Koluszkach. Mogliśmy zobaczyć 
nieskrywaną radość na twarzach 
twórców tego obrazu, mimo, że 
większość scen z dworca kolusz-
kowskiego powstała w wytwórni 
Filmów Fabularnych na Łąkowej 
w Łodzi. 

Zanim wszystko zaczęło się 
na dobre, w poczekalni pojawił się 
piękny tort z „Piekarni Olszyńscy” 

z nadrukiem prezentującym fotos z 
filmu. Urodzinowe świeczki 
zdmuchnął, a następnie tort pokro-
ił i częstował nim mieszkańców 
sam Zbigniew Zamachowski. W 
godzinach wieczornych, w Kinie 
Odeon 3D odbył się pokaz filmu 
„Bal na dworcu w Koluszkach” 
poprzedzony wstępem reżysera i 
jego etiudą reżyserską pt. „Sadze”.

Impreza zakończyła się. Nie-
którzy uznali, z niemałym senty-
mentem, że happening był poże-
gnaniem mieszkańców Koluszek z 
budynkiem dworca. Jak wiemy, 

nieruchomość zostanie rozebrana, 
a nowy dworzec będzie pobudo-
wany na placu dawnej rampy kole-
jowej od strony ulicy 3 Maja. Hi-
storia dworca kolejowego, zbudo- 
wanego w roku 1968, pomału dobie-
ga końca…

Przyszedł czas na podsumo-
wanie. Nie będzie chyba przesady, 
jeśli powiem, że Koluszki w  
czwartek 13 lutego 2020 roku stały 
się  na kilka godzin stolicą polskie-
go kina. Nazwiska ludzi, którzy 
tego dnia odwiedzili dworzec kole-
jowy w naszym mieście są tego do-
wodem. Aby tak się mogło stać, lu-
dzie za tę imprezę odpowiedzialni 
wykonali dużą pracę i wysiłek. 
Najpierw trzeba przypomnieć, że 
pomysł zorganizowania tego wy-
darzenia rodził się już wiele lat 
temu i miał wielu „ojców”.  Osta-
tecznie temat dojrzał i można było 
dopiąć planów, a zajął się tym 
Urząd Miejski wraz z MOK-iem i 
Stowarzyszeniem Historia Kolu-
szek.  

Czy happening był udany? 
Liczba wpisów w portalach spo-
łecznościowych jest dowodem, że 
tak. Z nieskrywaną satysfakcją 
możemy zacytować filmowców 
„Balu na dworcu w Koluszkach”, 
którzy kilka dni po imprezie sko-
mentowali odbiór tego wydarzenia 
w środowisku filmowym jednym 

zdaniem „Cały Internet aż hu-
czy!”

Po zakończeniu happeningu 
Elżbieta Czarnecka, prowadząca 
happening powiedziała: „Koluszki 
są mi znane, bo tu mieszkają moi 
przyjaciele związani z Łódzką 
Szkołą Filmową, czy dawniej z 
Muzeum Kinematografii w  Łodzi. 
Cieszę się, że od dziś zyskałam tu 
nowych, kolejnych przyjaciół. Ser-
decznie chcę podziękować i po-
zdrowić głównego organizatora 
tego wydarzenia, Pana Burmistrza 
Waldemara Chałata, Panią Krysty-
nę Lewandowską jego zastępcę. 
Dzięki Państwu mogliśmy przeżyć 
to wspaniałe święto polskiego 
Kina!” 

Swoje podziękowania do or-
ganizatorów skierował także Filip 
Bajon, reżyser filmu.: „W imieniu 
męża – Filipa Bajona i swoim, 

chciałabym podziękować organi-
zatorom spotkania wspominające-
go 30-lecie powstania filmu „Bal 
na dworcu w Koluszkach” za uro-
czą imprezę.

Bal po latach udał się bardzo i 
przyniósł nam dużo radości. Go-
ścinne, jak zawsze dla artystów 
Koluszki, będziemy jak najlepiej 
wspominać. Pozdrawiamy ser-
decznie. Marzena Mróz-Bajon i Fi-
lip Bajon”.

Imprezę skomentowała także  
pani Agnieszka, mieszkanka na-
szej gminy, uczestnik happeningu: 

„Dziękuję organizatorom za to nie-
zwykłe spotkanie z przeszłością. 
To było dla mnie prawdziwe prze-
niesienie. Bardzo przykra sytuacja 
spowodowała duże opóźnienia po-
ciągów, duże zamieszanie, niepew-
ność i pewien rodzaj napięcia. Sta-
łam i przyglądałam się dynamicznie 
zmieniającej się sytuacji. Obcy lu-
dzie zasiadali przy stolikach z ce-
raty… nawiązywali rozmowy… 
pojawiały się żarty, śmiech… jak 
na bal przystało - również tańce. 
Mnóstwo nas tam było i to był wła-
śnie ten niezwykły klimat. Prowa-
dząca ze sceny tę dynamicznie 
zmieniającą się imprezę Elżbieta 
Czarnecka ogarniała wszystko. 
Fantastyczni goście, artyści z naj-
wyższej półki zagościli w naszej 
poczekalni. Do tego śpiewająca, 
zaangażowana młodzież była wi-
sienką na torcie. Wróciłam zmę-

czona i zachwycona… i jeszcze raz 
dziękuję. Było tak, jak bywało...”. 

Organizatorzy „Balu na dwor-
cu w Koluszkach - 30 lat później”- 
Urząd Miejski w Koluszkach, 
Miejski Ośrodek Kultury w Ko-
luszkach, stowarzyszenie „Historia 
Koluszek”. Współpraca ŁKA, PKP 
S.A.. Media: TVP3, Radio Łódź, 
Radio RSC Skierniewice, Maga-
zyn Kulturalny „Kalejdoskop”, 
Telewizja „Toya”, Plasterlodzki.
pl, ELW24, „Express Ilustrowa-
ny”, „Tydzień w Koluszkach”.           

Zk

Już dziś (piątek 21 lutego)  
o godz. 19.15 w TVP Łódź  

relacja z wydarzenia  
„Bal na dworcu w Koluszkach” 
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Brzezińska Liga Piłki Nożnej

Zgłoszenia na ostatniej prostej.  
Derby Łodzi i Koluszek…  
w Brzezinach!

Tylko do 21 lutego trwają zapisy na ósmy se-
zon Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Wiele wskazu-
je na to, że zainteresowanie rozgrywkami nie tylko 
nie słabnie, lecz nadal rośnie - do gry zgłosiło się 
bowiem kilka nowych zespołów spoza Brzezin. 

Na kilkadziesiąt godzin przed końcem zgło-
szeń chęć gry w Brzezińskiej Lidze wyraziło 15 
zespołów. Do grona zgłoszonych drużyn, które 

mieliśmy już okazję oglądać w akcji, zaliczają się aktualny mistrz oraz wi-
cemistrz czyli JRK Meble (Łódź), Grabarze (Koluszki), a także OKS, Mi-
sie, Red Devils, Wybrzeże Klatki Schodowej, Wikingowie, Grabarze, 
Ciamciaramciam, Arka Brzeziny i Zielona Strona Mocy. Warto przy tej 
okazji zauważyć, że jedynym zespołem, który gra nieprzerwanie od pierw-
szego sezonu (czyli od 2013 r.) jest słynący z oddanych kibiców OKS.

Jak co roku, dużą uwagę skupiają na sobie debiutanci. Chociaż nigdy 
do końca nie wiadomo, czego można się po nich spodziewać, z pewnością 
nie można ich lekceważyć, o czym świadczy chociażby zeszłoroczny 
przypadek JRK Meble. Ten pierwszy w historii BLPN w 100% łódzki ze-
spół w swoim debiutanckim sezonie wygrał bowiem mistrzostwo. Póki 
co, do gry zgłosiły się 4 nowe zespoły: Polskie Sao Paulo - kapitanem 
drużyny będzie Patryk Winciorek. W skład zespołu będą wchodzić mło-
dzi zawodnicy z Brzezin oraz Jeżowa. W przypadku tej drugiej miejsco-
wości możemy mówić o pierwszej tak zorganizowanej reprezentacji.

Lewary - kolejny młody zespół, w którym opaskę kapitana zakładać 
będzie zawodnik Startu Brzeziny, Arkadiusz Łapka. Część zawodników 
występowała już w BLPN w innych drużynach (np. Bugo Hoss)

Turbo Team - nie jest to do końca nowy zespół, gdyż powraca po 
krótkiej (niespełna rocznej) nieobecności. Jest to zespół, który w przewa-
żającej części będzie złożony z piłkarzy pochodzących z Koluszek. Kapi-
tanem drużyny będzie Hubert Marczyk.

FC Jarrones - będzie to drugi po JRK Meble łódzki zespół. Drużynę 
poprowadzi Adrian Woźniak. Na papierze jest to bardzo doświadczony 
zespół - w różnych łódzkich rozgrywkach występowali od ok. 15 lat. 

Dołączenie do rozgrywek Turbo Team oraz FC Jarrones jest tym bar-
dziej ekscytujące, że oznacza to kolejne bardzo ciekawe pojedynki derbowe. 
W tym sezonie w Brzezińskiej Lidze zobaczymy w tym wypadku derby… 
Koluszek (Grabarze vs Turbo Team) oraz Łodzi (JRK Meble vs FC Jarrones). 
Zapowiada nam się zatem bardzo ciekawa edycja oraz świetny wyścig o fut-
bolowe mistrzostwo Brzezin. Dla osób, które chcą śledzić rozgrywki lub za-
pisać się do nich zapraszamy na stronę www.facebook.com/LigaBrzeziny.

W tym klubie młodzież szkoli się  
na odpowiednim poziomie

KKS Koluszki z certyfikatem 
PZPN dla grup młodzieżowych

W ciągu najbliższych trzech lat w szkółki piłkarskie z całego kraju 
wpompowane zostanie 130 milionów złotych. Dotacje otrzymają kluby, 
którym Polski Związek Piłki Nożnej przyznał certyfikaty w ramach Pro-
gramu Certyfikacji Szkółek PZPN. 

Do programu zakwalifikowanych zostało ok. 700 klubów z całej Polski, 
w tym KKS Koluszki (w woj. łódzkim certyfikaty przyznano 33 szkółkom). 
Certyfikat z brązową gwiazdką nasz klub otrzymał dla 5 grup młodzieżo-
wych. Poza walorem prestiżowym, certyfikat wiąże się także z korzyścią fi-
nansową. Może to być kilka tysięcy złotych dofinansowania na jedną druży-
nę rocznie. 

Z czym mamy do czynienia
Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to innowacyjny projekt 

skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie pił-
ki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi za-
wodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie 
danemu podmiotowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów 
(złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem 
przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkole-
nia. Dzięki Certyfikacji Szkółek, rodzice i dzieci grające w piłkę nożną 
uzyskują pewność, że certyfikowana szkółka piłkarska spełnia standardy 
szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma niezbędne kwalifikacje. 

Wymogi
Aby otrzymać brązową gwiazdkę trenerzy muszą posiadać licencję tre-

nerską Grassroots C (albo wyższą) lub PZPN A dla absolwentów AWF. Na 

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe zatrudni:
– kierownika robót
– kierownika produkcji i warsztatu
– operatorów maszyn drogowych

miejsce pracy Koluszki

tel. kontaktowy 609 759 659, 601 22 72 16   CV na e-mail: buddrogstan@wp.pl

każdym treningu musi być minimum jeden trener z powyższą licencją, na 
maksymalnie 20 zawodników w grupie treningowej. Klub musi dysponować 
odpowiednim sprzętem treningowym oraz boiskami, dostosowanymi do ka-
tegorii wiekowych. Jednym z warunków jest także realizowanie programu 
szkoleniowego Akademii Młodych Orłów. Aby kluby utrzymywały odpo-
wiedni poziom, będą poddawane okresowym kontrolom.                      

(pw)
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Jubileusze małżeńskie 
Kolejne pary świętowały swoje 50 -lecie małżeństwa. Na ślubnym 

kobiercu w roku 1968 i 1969 stanęły pary: Kazimiera i Stanisław Ant-
czak, Urszula i Wojciech Klimczak, Wiesława i Jan Misio, Bożenna i Bo-
gumił Wójcik. W uroczystości uczestniczyli najbliżsi Jubilatów, a specjal-
ny medal, nadany przez prezydenta Polski, wręczył burmistrz Koluszek 
Waldemar Chałat, wraz z zastępcą, Krystyną Lewandowską i przewodni-
czącą Rady Miejskiej w Koluszkach, Anną Szostak. Uroczystości Jubile-
uszowej przewodziła Ewa Sztuka, Kierownik urzędu Stanu Cywilnego w 
Koluszkach. Po wręczeniu medalu „Za długoletnie pozycie małżeńskie”, 
wszyscy wznieśli toast na cześć dostojnych Jubilatów. Jak zawsze, tak i 
podczas tego spotkania, „wisienką na torcie” był koncert w wykonaniu 
zespołu „Przygoda”. 

Zk
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„Bal na dworcu w Koluszkach”
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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

Kino Odeon 3D czynne od środy do niedzieli!  

(w poniedziałki i wtorki – kino nieczynne).

Więcej informacji na stronie: 

www.kino-odeon.pl 
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Zastanawialiście się kiedyś 
jak powstają wszelkie towary które 
kupujemy w sklepach? Artykuły 
spożywcze, kosmetyki, leki czy 
zabawki?

Wszystko to produkowane 
jest w fabrykach na specjalnie 
stworzonych do tego maszynach 
produkcyjnych. Natomiast każda z 
tych maszyn składa się z części 
które również produkowane są w 
innych fabrykach. Na co dzień nie-

zauważalne dla ludzkiego oka i ta-
jemniczo brzmiące łańcuchy płyt-
kowe prostobieżne czy skrętne, 
obracarki do puszek i butelek, pro-
file i prowadnice łańcuchowe czy 
ślimaki ustalające to części, które 
w znaczący sposób usprawniają 
działanie wielu firm. Bez nich nie 
powstałaby żadna maszyna pro-
dukcyjna. 

Okazuje się, że wiele części do 
maszyn dzięki metodzie obróbki 
skrawaniem CNC powstaje całkiem 
niedaleko od Koluszek, bo w Dłu-
giem, w firmie CMPLAST sp. z o.o.

Tradycyjne metody obróbki 
mają swoje plusy, jednak aby 
otrzymać element naprawdę wyso-
kiej jakości, konieczne jest zasto-
sowanie nowocześniejszych me-
tod. Obróbka metali i tworzyw 
sztucznych jest procesem niezbęd-
nym w wielu gałęziach przemysłu.

W wielu sytuacjach konieczna 
jest nie tylko wysoka jakość otrzy-

Panorama firm

Wysoko zaawansowana technologicznie firma  
z Długiego otwarta na nowych pracowników

manych części, ale również szyb-
kość ich wykonania. Wraz z rosną-
cymi potrzebami klientów, coraz 
większą popularnością cieszy się 
metoda obróbki CNC, czyli Com-
puterized Numerical Control, która 
działa w oparciu o nowoczesne 
układy sterujące i  stopniowo wy-
piera inne urządzenia z dziedziny 
obrabiarek. 

Główną zaletą obróbki CNC 
jest ogromna dokładność wykona-

nia, która umożliwia uzyskanie ca-
łej serii identycznych elementów. 
Zapewnia jednocześnie minimali-
zację błędów, co stanowi koniecz-
ność w wielu współczesnych bran-
żach przemysłowych. 

Firma z Długiego duży nacisk 
kładzie na wysoką jakość usług po-
przez elastyczne podejście do re-
alizacji zamówień oraz wysoką ja-
kość wytwarzanych elementów, 
stosując odpowiednio dobrane ma-
teriały konstrukcyjne. Maszyny 
numeryczne pozwalają maksymal-
nie obniżyć koszty wykonywanych 
detali przy jednoczesnym zacho-
waniu wysokiej jakości. W przy-
padku ręcznej obróbki byłoby to 
znacznie trudniejsze czy wręcz 
niemożliwe do osiągnięcia.

Firma CMPLAST zrodziła się 
z pasji właściciela, Pana Marcina 
Cieślaka, który obróbką skrawa-
niem tworzyw sztucznych zajmuje 
się już od ponad 14 lat. 

Jest to jedyna taka maszyna w województwie łódzkim. Została ona 
zaprojektowana na specjalne zlecenie CMPLAST, a właściciel firmy 

Nakamura zaprosił Pana Marcina do swojej fabryki do Japonii  
w celu podziękowania za zakup maszyny oraz zapoznania się z jego firmą. 

W listopadzie ubiegłego roku 
firma świętowała 5 lat swojej dzia-
łalności. W tym czasie nawiązała 
współpracę z wieloma firmami z 
branży przemysłowej.  Jej początki 
były bardzo skromne, opierały się 
głównie na samozatrudnieniu. 
Wraz z upływem czasu zakres 
możliwości się poszerzał i firma 
rozwijała się.

 W przeciągu 5 lat firma z 
Długiego bardzo się rozbudowa-
ła, obecnie  zatrudnia około 30 
osób i posiada bardzo rozbudo-
wany park maszynowy, w które-
go skład wchodzą najnowocze-
śniejsze obrabiarki sterowane 
numerycznie. 

Jedną z nich jest tokarka NA-
KAMURA-TOME sprowadzona z 
fabryki mieszczącej się w samej 
Japonii. 

Działalność firmy ciągle ewolu-
uje. To dynamiczny proces, który od-
bywa się równolegle w dwóch sekto-
rach produkcji - projektowaniu a 
także produkcji maszyn i urządzeń 
oraz produkcji części do maszyn na 
obrabiarkach sterowanych nume-
rycznie CNC. Produkty firmy 
CMPLAST trafiają nie tylko na rynek 
polski, z roku na rok grono klientów 
poszerza się o kontrahentów z zagra-
nicy, m.in. z Niemiec, Francji, Belgii, 
Estonii, Kolumbii czy Anglii.

Z uwagi na bardzo zaawanso-
waną technologię produkcji oraz 
nowoczesny park maszynowy 
CMPLAST kładzie nacisk na za-
trudnienie wyspecjalizowanej ka-
dry. Młodzi ambitni specjaliści są 
zawsze mile widziani. 

  (tom)

Pan Marcin Cieślak ma też drugą pasję którą jest Straż Pożarna.  
Jest on strażakiem ochotnikiem podobnie jak jego ojciec i dziadek,  
a jego brat jest zawodowym strażakiem. Pomimo wielu obowiązków 

zawodowych, Pan Marcin bardzo udziela się w straży i jeździ  
na prawie każde wezwanie. Stąd też wizyta w Straży Pożarnej w Tokio.
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Terminy płatności 
Urząd Miejski w Koluszkach przypomina, że w dniu 29.02.2020 r.

upływa termin płatności opłaty rocznej za rok 2019 za przekształce-
nie prawa użytkowania wieczystego na własność oraz przypomina, że 
w dniu 31.03.2020 r. – upływa termin płatności opłaty rocznej z tytu-
łu użytkowania wieczystego za rok 2020, opłaty rocznej za rok 2020 
za przekształcenie prawa 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 przekształcenie za rok 2019” lub „opłata roczna za prze-
kształcenie 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

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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo, pity

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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Piątek 21.02
15:45 Gang zwierzaków 2D Dub
17:45 365 dni 2D Pol
20:00 Ptaki Nocy (i fantastyczna eman- 
cypacja pewnej Harley Quinn) napisy 2D  

Sobota 22.02
15:45 Gang zwierzaków 2D Dub
17:45 365 dni 2D Pol
20:00 Ptaki Nocy 

Niedziela 23.02
15:45 Gang zwierzaków 2D Dub
17:45 365 dni 2D Pol
20:00 Ptaki Nocy

Środa 26.02 17:45 365 dni 2D Pol
20:00 Ptaki Nocy

Czwartek 27.02 17:45 365 dni 2D Pol
20:00 Ptaki Nocy 

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. 

Gang zwierzaków
Animacja / Familijny / Niemcy/Chiny / 2019 
/ 89 min. 2D Dubbing

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…

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja  
pewnej Harley Quinn) 
Akcja / Fantasy / Kryminał / USA / 2020 / 
120 min. 2D Napisy

A znacie to o policjantce, kanarku, wariatce i 
mafijnej księżniczce? Ptaki Nocy (i fantastyczna 
emancypacja pewnej Harley Quinn) to pokręco-
na historia, opowiadana przez samą Harley w 
stylu, w jakim tylko ona może ją opowiedzieć. 
Kiedy najbardziej narcystyczny z bandziorów 
Gotham, Roman Sionis, i jego oddana prawa 
ręka Zsasz biorą na cel niejaką Cass, w poszuki-
wania dziewczyny angażuje się całe miasto. 
Nieprawdopodobny zbieg okoliczności krzyżuje 
drogi Harley, Łowczyni, Czarnego Kanarka i 
Renee Montoyi. Cztery diametralnie różniące 
się kobiety nie mają wyjścia. Muszą współpra-
cować, żeby pokonać Romana.

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,  
Koluszkowski Szczep Harcerski „Niebo” 

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRS: 0000037904, 36920 
Amelia Piechota

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

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

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 
Pszenicę jarą, tel. 692-228-058 
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
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
Pranie tapicerki, mebli tapicerowa-
nych, wykładzin – profesjonalne 
środki firmy Karcher – komplekso-
we czyszczenie wnętrz pojazdów, 
693-303-448
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
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, Plisy, Żaluzje, Moski-
tiery, tel. 603-993-306
Kompleksowe usługi brukarskie, 
790-824-553
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. 
Pełen zakres usług kominiarskich – 
frezowanie 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, impre-
zę, 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
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
Ścinka Drzew. Niedrogo, 727-668-566
BUDOWA domów, Usługi budow-
lane, 505-509-874
RTV-SAT INSTALACJE,  
608-857-122
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię pracownika na Stację 
Paliw, Myjnię samochodową, Bar. 
Zarobki 2500-3500zł, tel. 603-641-600
Przyjmę do pracy osobę na praso-
wanie spodni damskich. Może być 
do pomocy, tel. 502-171-510
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 dam- 
ska, 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 diagnostę samochodowe-
go, 502-357-222

Zatrudnię operatora wózka  
widłowego, tel. 785-998-740  
lub 44 719-54-19

Zatrudnię panów do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na 
terenie Koluszek. Praca przy użyciu 
maszyn myjących posadzkę oraz inne 
drobne prace porządkowe. Wymaga-
my osób z orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Oferujemy atrakcyjne 
wynagrodzenie, 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 szwaczki z doświadcze-
niem w szyciu sukienek i żakietów. 
Praca cały rok, 605-600-896

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.eskulap-
koluszki.pl

RÓŻNE

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

DJ na Imprezy, 720-717-817

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię działkę, ziemię lub gospodar-
stwo rolne, tel. 536-996-026
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
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

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 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, 6000m2, tel. 604-79-39-12

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 duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199

Sprzedam działki budowlane od 600 
do 900 m2, Koluszki, ul. Wyspiańskie-
go, tel. 661-428-684 lub 601-258-627

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia lokal handlowo- 
-usługowy, Koluszki, ul. Reja 6,  
tel. 509-25-45-55
Do wynajęcia mieszkanie, Żakowi-
ce, tel. 792-636-212 lub 698-451-414
Do wynajęcia M-3 na Głowackiego 
w Koluszkach. Po remoncie,  
tel. 888-660-721
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Owies, pszenżyto, jęczmień, 
730-160-793
Mercedes, C-180, b+g, 1996 r. Stan 
dobry, 607-157-581
Opony DĘBICA 11.2019 r., 
185/70/14, Lato, tel. 698-451-414

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

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

Oxford Collage 
of English

Zaprasza na wakacyjne kursy 
języka angielskiego

 9 20 lekcji j. angielskiego 
tygodniowo,
 9 zakwaterowanie w rodzinie 
angielskiej,
 9wycieczki, kręgle, gry laserowe, 
dyskoteki i sport.

Informacje i zapisy:  
604-598-044

www.oxfordcollage.pl

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

Skład u Marka – Bukowiec
 Zielonogórska 15A, tel. 505-610-959

https://ecg-polska.pl

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

MALOWANIE
Docieplenia  

elewacji
tel. 792-022-640

Zatrudnię szwaczki oraz prasowaczkę, tel. 600-260-850
Tanio do wynajęcia Garaż 60m2 + poddasze50m2. Możliwość działalności, 
601-835-140
Kwatery pracownicze, 693-97-97-01
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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 I krioterapia

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

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
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Tomek na Gali Sportu w Łodzi
W dniu 11 lutego w Teatrze 

Wielkim w Łodzi odbyła się Gala 
Sportu za 2019 rok - podsumowanie 
sezonu sportowego. 

Wyróżnionych i nagrodzonych 
zostało 170 osób, w tym 148 zawod-
ników sportów indywidualnych oraz 
gier zespołowych w grupach mło-
dzieżowca, juniora i juniora młod-
szego - wszyscy to złoci medaliści i 
złoci multimedaliści Mistrzostw 
Polski w tych kategoriach wieko-
wych. 

W gronie sportowców jako je-
dyny z Koluszek znalazł się Tomasz 
Piwowarski zawodnik OSiR Ko-
luszki zdobywca 2 medali Mi-
strzostw Polski juniorów (złotego i 

brązowego) w strzelectwie sportowym. Organizatorem tej Gali była 
ŁÓDZKA FEDERACJA SPORTU, a nagrody i wyróżnienia wręczał 
Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Sukcesy TOM-
KA to motywacja dla młodszych kolegów do zwyciężania i poprawiania 
własnych rekordów życiowych.   

Multimedialny spektakl podróżniczy w MOK

Poznawali Kolumbię 
Odległe kraje stają się coraz bliższe koluszkowianom. Tym razem 

mieszkańcy naszego miasta mieli okazję przenieść się do ojczyzny sła-
wetnego Pablo Escobara. Wszystko za sprawą wyjątkowego spotkania, 

zorganizowanego przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Koluszkach, 
którego gościem był  Tomasz 
Słodki. Spotkanie odbyło się 11 
lutego.                                            

W postaci Tomasza Słod-
kiego skupia się wiele pasji i ta-
lentów, co tworzy z niego osobę 
niezwykłym charakterze. Do-
świadczyli tego uczestnicy spo-
tkania, którzy z wielką uwagą i 

zainteresowaniem słuchali opowieści o wspaniałej Kolumbii. Goście po-
znali Kolumbie od wielu stron. Zobaczyli wszystkie barwy tego kraju, 
które odnaleźć można w kuchni, ludziach, muzyce i wspaniałej naturze.  
Warto podkreślić, że opisywane 
spotkanie nie było zwykłą poga-
danką, a przybrało bardzo orygi-
nalną formę. Dzięki połączeniu re-
toryki, sztuki filmowej i kulinarnej, 
a także tańca i muzyki był to multi-
medialny spektakl podróżniczy. W 
pamięci widzów szczególnie zapi-
sały się piękne ujęcia lotnicze, po-
kaz tańca, a także wspólne gotowa-
nie kolumbijskich przysmaków, tj. 
guacamole i smażonego platana. 
Dzięki sprzedaży książki o Kolum-
bii autorstwa Tomasza Słodkiego, 
goście mogli zabrać kawałek tego 
kraju do swoich domów i dalej 
zgłębiać kolumbijskie ciekawostki 
oraz tajemnice. 



Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Nadchodzi wydarzenie ewangelizacyjne 
dla rodzin i młodzieży

ARENA MŁODYCH i RODZIN
28 lutego o godz. 19.00 na Atlas Arenie w Łodzi zorganizowane zo-

stanie wielkopostne wydarzenie ewangelizacyjne pod nazwą ARENA 
RODZIN. 

Już dziś zapraszamy całe rodziny do udziału. Będzie to wspaniała 
okazja do tego, by poprzez słuchanie Słowa Bożego, adorację Najświęt-
szego Sakramentu, świadectwo innych małżonków i rodziców oraz 
wspólną modlitwę, dobrze przygotować się na zbliżające się święta wiel-
kanocne. A być może rozpocząć nawet nową duchową drogę.  

Wydarzenie odbywa 
się w rodzinnej atmosferze. 
Najmłodsi, którzy potrze-
bują stałej opieki rodziców 
mogą zostać z rodzicami, a 
ci starsi… dla nich przygo-
towane będzie oddzielne 
wydarzenie ARENA DZIE-
CI, które poprowadzą wo-
lontariusze.

Do udziału w tego-
rocznej Arenie Rodzin wszystkich serdecznie zaprasza metropolita łódz-
ki, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który uczestniczy w nim osobiście. 

W dniach 27 i 28 lutego 2020 r. na Atlas Arenie swoje spotkanie bę-
dzie mieć również młodzież.

Wydarzenie to wspaniale uczy tego, jak przeżywać wiarę w radości i 
wspólnocie. A takich osób jest coraz więcej. Do zobaczenia. Info:  
www.arenamlodych.pl .
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