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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
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

– 44 725 67 68
– 44 714 58 45
– 44 714 04 95
– 44 714 58 25
– 991
– 468-30-15-31
– 44 714 58 79
507 078 873
– 992
– 44 714 58 24
605 370 020
– 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
ul. Sikorskiego 6
ul. Głowackiego 20
ul. Korczaka 5
ul. 11 Listopada 33
ul. Przejazd 6
ul. 3 Maja 8
ul. 3 Maja 19G
ul. Brzezińska 54
Gałków

– 736 697 592
– 44 714 16 43
– 44 714 02 86
– 44 714 24 58
– 44 714 03 63
– 44 714 24 44
– 44 714 07 88
– 44 714 02 73
– 44 714 00 77
– 605 509 502

Taxi
Rower miejski
Biuro numerów
Informacja PKP
KSM
Spółdz. Odlewnik
Urząd Pracy

– 44 714 58 42
– 42 214 40 00
– 118 913
– 19 757
– 44 714 10 41
– 44 714 19 98
– 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

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
przy ulicy Reymonta
w Koluszkach jest czynny w dniach:

28.02.2020 r.

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

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

• sobota w godz. 8.00 – 13.00

Biuro Inżyniera Gminy

przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

awarii sieci infrastruktury miejskiej
(wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo,
energetyka, gazociągi);
zimowego odśnieżania dróg;
uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej
(znaki, przepusty);
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
nielegalnie prowadzonych robót w pasie
drogowym;
uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
czystości w mieście i gminie;
przepełnień pojemników na odpady;
przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
zniszczeń i nieporządku wokół pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów;
zaśmiecenia terenów;
dzikich wysypisk śmieci;
padłych zwierząt;
inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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ul. 3 Maja 8
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ul. 3 Maja 19G
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ul. Brzezińska 54
2.03.
ul. Przejazd 6
3.03.
ul. 11 Listopada 33
4.03.
ul. Żwirki 2
5.03.
ul. Głowackiego 20
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Koluszki za ideą łódzkiego
związku metropolitarnego
W związku z podjęciem przez
Senat RP uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o
łódzkim związku metropolitarnym,
Rada Miejska w Koluszkach większością głosów wyraziła wolę poparcia projektu i kroków zmierzających do utworzenia związku.

- Obecnie nie ma jeszcze ustawy. Istnieje jedynie projekt, który
wyszedł z Senatu, został skierowany do Sejmu, ma negatywną opinię
rządową i będzie przedmiotem obrad Sejmu.
Dzisiejszą uchwałę, którą
przedkładam Radzie Miejskiej w

Koluszkach, rozumiem jako gest
poparcia tego, by utworzyć związek metropolitarny. Jest to wyraz
solidaryzowania się z tymi, którzy
walczą o związek. Według mojej
oceny utworzenie metropolii jest
bardzo dobrym rozwiązaniem dla
naszego terenu, a głos wsparcia od
poszczególnych gmin i rad, będzie
niezwykle istotny w obradach Sejmu - skomentował uchwałę burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.
Po co nam metropolia
Co jako gmina możemy zyskać, wchodząc w skład łódzkiego
związku metropolitarnego? Obecne zapisy w projekcie ustawy mówią o tym, że Łódź i wszystkie
gminy z okalających ją czterech
powiatów (brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i
zgierskiego) mogłyby otrzymywać
ok. 200 mln zł rocznie na swe
wspólne potrzeby. Owe 200 mln zł
byłoby to 5 proc. PIT z terenu samorządów tworzących metropolię.
Środki te zamiast trafić do budżetu,
zostałyby w regionie. Pieniądze
mogłyby posłużyć do finansowa-

nia na przykład wspólnych projektów komunikacyjnych, ochrony
środowiska i promocji.
- Drugie źródło korzyści to
kwestia pozyskiwania środków
unijnych, które są dedykowane
konkretnie dla metropolii. Gdy
utworzymy związek metropolitarny, podobnie jak Śląsk, będziemy
mogli starać się o dodatkowe dofinansowanie z UE – wyjaśnił burmistrz Koluszek.
Aby związek metropolitarny
zaistniał, musi mieć poparcie 70
proc. gmin z naszego obszaru.
Jeżeli projekt bez zakłóceń
przeszedłby całą drogę legislacyjną i zyskał poparcie partii rządzącej, łódzki związek metropolitarny
mógłby rozpocząć funkcjonowanie
w drugiej połowie 2020 r. Ponieważ Rada Miejska w Koluszkach
wyraziła na razie jedynie wolę poparcia projektu, w późniejszym
czasie, gdy będzie już znany ostateczny kształt uchwały i zasady
funkcjonowania metropolii, będzie
musiało odbyć się dodatkowe głosowanie nad przystąpieniem przez
naszą gminę do związku.
(pw)

J-TECH Janeczek
firma zajmująca się obróbką
skrawaniem poszukuje:

KURENDA
Mieszkańcy Sołectw: Regny, Redzeń Nowy, Redzeń Stary, Słotwiny,
Katarzynów, Żakowice, Przanowice, Przanowice Majątek, Felicjanów,
Erazmów, Lisowice, Leosin, Stamirowice, Stefanów, Długie, Jeziorko,
Wierzchy, Turobowice, Kazimierzów, Świny
Mieszkańcy Miasta Koluszki.
Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny
dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Gminie Koluszki w miejscowości Regny na terenie fermy kaczek hodowcy drobiu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego, oraz powinni
zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:
•• Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem.
•• Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym
przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.
•• Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają
dostępu ptaki dzikie.
•• Stosować w gospodarstwie odzieży obuwie ochronne oraz po każdym
kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
•• Stosować maty dezynfekujące w wejściach i wyjściach z budynków, w
których utrzymywany jest drób.
Hodowco!!! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i
instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Burmistrz Koluszek za pośrednictwem Biura Inżyniera Gminy tel. 44-72567-68) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
Za brak stosowania w/w zasad będą nakładane mandaty i kary administracyjne.

OPERATORA FREZAREK CNC
(Konkurencyjne wynagrodzenie w stosunku do innych firm)

Miejsce pracy: Koluszki
Opis stanowiska/obowiązki:
Obsługa frezarek cnc, wykonywanie detali według rysunku
technicznego, wprowadzanie drobnych korekt w programie,
wymiana narzędzi, uzbrajanie, ustawianie maszyny
Wymagania:
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, doświadczenie
zawodowe, znajomość oprogramowania komputerowego
Nasza oferta:
Atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie jest uzależnione
od doświadczenia), możliwość pracowania w godzinach
nadliczbowych (zależne od pracodawcy) płacone extra +25%
do wypłaty, dodatki za prace zmianowe, dodatki urlopowe
oraz świąteczne, cykliczne podwyżki wraz z nabieraniem
dodatkowego doświadczenia
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na maila:
biuro@janeczek-tech.pl
W razie pytań telefon do kontaktu 693 612 470

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 28 lutego - 1 marca - wydarzenie patriotyczno-religijne „Trzy Dni
Niezłomnych”, kościół św. Jana Chrzciciela w Świnach
 8 marca (niedziela) godz. 17.00 – koncert z okazji Dnia Kobiet, Miejski
Ośrodek Kultury w Koluszkach, ul. 3 Maja 2
 29 marca (niedziela) – godz. 11.00-15.00, Wielkanocny Kiermasz
Świąteczny, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, ul. 3 Maja 2

Terminy płatności

28.02.2020 r.

Dwójka w Atlas Arenie
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach korzystając z zaproszenia Pana Artura Partyki mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu
sportowym jakim był mityng lekkoatletyczny Orlen Cup. Zawody zorganizowane były w Atlas Arenie, uczestniczyli w nich sportowcy z całego
świata. Rozgrywane były konkurencje: bieg na 60 m, skok wzwyż, skok
o tyczce, pchnięcie kulą i bieg na 60 m przez płotki.
Wśród tyczkarzy uczniowie mogli podziwiać skoki zwycięzcy Sama
Kendricksa (5.80 m), Pawła Wojciechowskiego (II miejsce - 5.60 m), Roberta Sobery i Kanadyjczyka Shawna Babera (mistrza świata z Pekinu
2015 r., który skoczył w Łodzi na wysokość 5.30 m.)

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 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 przekształcenie za rok 2020” lub
„czynsz dzierżawny”.

W konkursie kulomiotów zwyciężył Konrad Bukowiecki (21.54 ),
drugi był Michał Haratyk, który w najlepszej próbie uzyskał 20,95. Trzeci był Nigeryjczyk Chukwuebuka Enekwechi (20.87). Kibicom wiele
emocji dostarczyły biegi. Finał płotkarek ze znakomitym czasem 8.04 s
wygrała Klaudia Siciarz (halowa rekordzistka świata U-20). Wśród płotkarzy triumfował Valdo Szucs (7.57 s). Drugi był Damian Czykier (7.58
s). Uczniowie naszej szkoły przyglądali się budującej formę na drugie
igrzyska w karierze Kamilii Lićwinko, która wygrała skok wzwyż zaliczając wysokość 1,93 m.
Na mitingu panowała wspaniała, sportowa atmosfera. Po zakończonych zawodach młodzi kibice ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach
mogli spotkać się ze sportowcami, sfotografować się i zebrać autografy.
Dziękujemy Panu Arturowi Partyce za możliwość uczestniczenia w tym
wydarzeniu i liczymy na dalszą współpracę.

Nieletni odpowiedzą
za posiadanie narkotyków

Wyrazy głębokiego współczucia
dla koleżanki Marii Cieniak z powodu śmierci męża

ŚP. Stanisława
Składają słuchacze Akademii Wieku Dojrzałego

Dwóch 16-latków odpowie za posiadanie narkotyków. Koluszkowscy
policjanci znaleźli u nich środki odurzające, jeden z nich to mieszkaniec powiatu łódzkiego wschodniego a drugi powiatu brzezińskiego. Teraz o ich
losie zadecyduje sąd rodzinny.
21 lutego 2020 roku około godz. 18 kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach przy jednej ze stacji benzynowej zauważyli młodego mężczyznę, który zachowywał się nerwowo. Policjanci postanowili
wylegitymować młodzieńca jednak ten nie wykonywał ich poleceń i cały
czas był pobudzony. Kryminalni podejrzewali, że może mieć przy sobie
środki odurzające. Podczas przeszukania znaleźli u niego blisko 11 gramów
marihuany. Jak się okazało był to 16-letni mieszkaniec gminy Koluszki.
Tego samego dnia przed godziną 22 w Koluszkach przy ul. 3 Maja policjanci z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego z koluszkowskiej komendy
zauważyli grupę młodzieży, gdzie jednemu z nich wystawała z torebki butelka z piwem. Kiedy mundurowi postanowili skontrolować młodzież okazało się, że to osoby nieletnie w wieku od 16 do 15 lat. U jednego z 16-latków policjanci znaleźli fifkę oraz torebkę ze środkiem odurzającym. Jak się
okazało było to blisko 0,4 grama kokainy. Nieletni jest mieszkańcem powiatu brzezińskiego. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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W Regnach ptasia grypa
wybiła kilka tysięcy kaczek
23 lutego na fermie drobiu w
miejscowości Regny potwierdzono
ognisko ptasiej grypy. W Urzędzie
Miejskim w Koluszkach zebrał się
powiatowy i gminny sztab kryzysowy z udziałem służb wojewody,
wojewódzkiego i powiatowego lekarza weterynarii, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służb mundurowych, burmistrza Koluszek oraz
starosty powiatowego.

muje nie tylko drób, ale również
gołębie na terenie strefy zapowietrzonej i zagrożonej, powinien
zwrócić uwagę na takie objawy jak
zmniejszone zapotrzebowanie na
pokarm i wodę, biegunki, kichanie,
objawy nerwowe jak np. skrzywienia głowy, chodzenie w kółko. W
przypadku ich zaobserwowania,
powinno to zostać zgłoszone do
powiatowego lub najbliższego le-

Wstępne szacunki mówiły o
tym, że wskutek choroby padło ok.
3 tysięcy sztuk kaczek z pośród hodowli liczącej ponad 8 tysięcy
sztuk. Wdrożono środki związane
z likwidacją ogniska oraz wyznaczono obszar zagrożony i zapowietrzony. Strefa zapowietrzona obejmuje obszar o promieniu 3 km od
punktu zakażenia (miejscowości
Regny, Redzeń Nowy i Redzeń
Stary oraz okoliczne lasy), zaś
strefa zagrożona obszar o promieniu 10 km wokół ogniska choroby
(Słotwiny, Katarzynów, Żakowice,
Przanowice, Przanowice Majątek,
Felicjanów, Erazmów, Lisowice,
Leosin, Stamirowice, Stefanów,
Długie, Jeziorko, Wierzchy, Turobowice, Kazimierzów, Świny i
miasto Koluszki). Kwarantanna
dotknęła także obszar ościennych
powiatów: brzezińskiego i tomaszowskiego. Strefy będą funkcjonować przez 21 dni dla obszaru zapowietrzonego, oraz 30 dni dla
obszaru zagrożonego. .
Uwaga, wirus nie stanowi zagrożenia dla człowieka, ale jest
groźny dla drobiu.
- Odkryty wirus to podtyp
H5N8, a zatem najmniej szkodliwy
dla ludzi, ale bardzo niebezpieczny
dla ptactwa. Każdy kto przetrzy-

karza weterynarii. Jeżeli posiadamy większą ilość drobiu i nie dokonamy zgłoszenia, nie otrzymamy
odszkodowania - wyjaśniał podczas sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, zastępca przewodniczącego Rady, a zarazem lekarz
weterynarii Mirosław Supera.
Pamiętajmy, że drób powinien
być przetrzymywany w zamknięciu, a do pokarmu nie powinny
mieć dostępu ptaki wolnożyjące.
Gospodarstwa w których znajduje
się drób, będą poddawane kontrolom przez powiatowego lekarza
weterynarii. Warto stosować się do
wytycznych, bowiem za nieprzestrzeganie procedur grożą dotkliwe
kary finansowe. - Nie jest to zwyczajny mandat w wysokości 500
zł. Ponieważ podczas kontroli sumują się poszczególne uchybienia,
jak wysypywanie ziarna na podwórzu, niezamykanie drobiu,
kara może dojść do kilku tysięcy
złotych - dodał radny Mirosław
Supera.
Obostrzeniami zostały objęte
także koluszkowskie targowiska.
Wprowadzono na nich bezwzględny zakaz handlu drobiem, jajkami,
mięsem drobiowym. Nie może być
wystawiane również innego rodzaju ptactwo, jak na przykład gołę-

bie. Powyższy nakaz egzekwują
patrole policji.
- Mamy nadzieję, że skończy
się jedynie na strachu. Zakażenie
dotyczy bowiem tylko małych, kilkudniowych kaczek. Istnieje zatem
duże prawdopodobieństw, że nie
będzie innych potwierdzonych
przypadków na terenie naszej gminy – podsumował Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w
Urzędzie Miejskim w Koluszkach.
Drogi zakażenia
Zakażenie wirusem ptasiej
grypy następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem
zakażenia drobiu domowego jest
bezpośredni lub pośredni kontakt z
wędrującymi ptakami dzikimi,
zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz,
ściółkę, sprzęt i środki transportu.
Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt
i produkty może przyczynić się do
rozprzestrzeniania choroby.
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem
istotne jest przy podejrzeniu lub
stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są

5
wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka
termiczna (smażenie, gotowanie).
Likwidacja ogniska
grypy ptaków
W przypadku stwierdzenia
ogniska grypy ptaków, pod nadzorem urzędowym podejmowane są
m. in. następujące działania:
•• niezwłoczne zabicie drobiu lub
innych ptaków w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się
grypy ptaków;
•• usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków oraz jaj znajdujących się w gospodarstwie;
•• zniszczenie lub obróbkę, w sposób zapewniający zniszczenie
wirusa grypy ptaków, produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, paszy oraz przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem grypy ptaków;
•• gospodarstwo, w którym stwierdzono grypę ptaków podlega
oczyszczaniu i dezynfekcji przy
użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające
w stosunku do wirusa grypy ptaków.
Wszyscy hodowcy, u których
wystąpiło ognisko grypy ptaków,
spełniający wymagania weterynaryjne, otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione
w związku z działaniami Inspekcji
Weterynaryjnej.
(grafika: www.wetgiw.gov.
pl)

Oni wystąpią na Dniach Koluszek
Znamy już nazwiska gwiazd oraz nazwy zespołów, które wystąpią na
Dniach Koluszek. W tym roku na największej koluszkowskiej imprezie
będziemy bawić się w dniach 6-7 czerwca. Na sobotę zaplanowano koncert zespołu „Wanda i Banda” oraz Eweliny Lisowskiej, która zabierze
nas „W Stronę Słońca”.
W niedzielę na scenie pojawią się:
„VOX”, „Red Lips” i Ruda, oraz Natalia
Szroeder, zapewne jako gwiazda wieczoru.
Wokalistka ta może się bowiem poszczycić
sporym gronem fanów. Na potwierdzenie
tego przypomnijmy, że piosenka Natalii Szroeder „Lustra”, została wytypowana przez słuchaczy do udziału w koncercie Grand Prix w
Opolu jako jeden spośród najlepszych utworów ostatniego 25-lecia polskiej muzyki rozrywkowej. Z utworem tym Natalia brała też
udział w eliminacjach do konkursu Eurowizji 2016. Piosenkarka miała również ciekawą przygodę z showbiznesem. W 2017 roku wzięła udział i wygrała dwudziestą edycję „Tańca z Gwiazdami”, a jej finałowy taniec u boku Jana
Klimenta określony został najlepszym występem freestyle’owym wszystkich
dotychczasowych edycji.
(fot. Wikipedia) (pw)
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„Koluszki-miasto związane z Katarzyną Kobro”

IV Wielka Lekcja Historii
Zamieszkała w Koluszkach w
roku 1927. Wraz z mężem Władysławem Strzemińskim uczyła w
Szkole Przemysłowo- Handlowej
przy ulicy Mickiewicza. Mimo, że
oficjalnie nie była zatrudniona w
szkole, to jednak pomagałą w prowadzeniu lekcji Strzemińskiemu,
który wskutek działań wojennych
utracił nogę i rękę. W archiwach zachowały się stenogramy posiedzeń
rady pedagogicznej z lat 19271931, z podpisem „Katarzyna Strzemińska”. Katarzyna Kobro poznała
Władysława Strzemińskiego w
szpitalu w Rosji podczas I wojny
światowej. Była wolontariuszką w
szpitalu im. Prochorowa w Mo-

tym, bo przecież obecnie oboje są
wystawiani, w tym w zagranicznych muzeach, a o Kobro powstają
publikacje, istnieje także nagroda
jej imienia.
Dziś przyszedł czas na danie
odpowiedzi na pytanie: kto jest dla
świata sztuki postacią bardziej
wiodącą, a kto jest „ w cieniu” mistrza. Ich sztuka sama się obroni,
zostawmy to Im. Kobro wyszła
mąż za Strzemińskiego w roku
1920. Znana była z nowoczesnego
ekstrawaganckiego wówczas, stylu
ubierania się.
W swojej sztuce Katarzyna
Kobro opowiadała się przeciw
traktowaniu artysty jako medium

skwie, w którym znalazł się Strzemiński. Pomagała w przygotowywaniu opatrunków, rozdawaniu
posiłków, rozmawiała z żołnierzami, podtrzymywała ich na duchu
itd. Kobro w szpitalu opowiadała
Strzemińskiemu o swojej pasji do

mającego wizje i protestowała
przeciw pokazywaniu emocji artysty w rzeźbie. Artysta według Kobro ma być precyzyjnym inżynierem posługującym się matematyką.
Była zwolenniczką sztuki, która
nie naśladuje rzeczywistości –

sztuki i w ten sposób zainspirowała
do podjęcia studiów artystycznych.
Zdaniem jednych krytyków
Strzemiński przyćmił dokonania
swej żony, inni nie zgadzają się z

sztuki abstrakcyjnej. Traktowała
rzeźbę jako konstrukcję i używała
w niej form geometrycznych.
Uważała, że rzeźba jest kształtowaniem przestrzeni. Jej mową
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jest forma i przestrzeń. Interesowała się kształtem, wielkością i kolorem zespolonych ze sobą form.
Wydaje się, że u Kobro formy
i przestrzeń przenikają się wzajemnie. Ponieważ jej sposób patrzenia
na sztukę, był tak bardzo odległy
od rzeźby czy malarstwa dawnego,
Kobro i Strzemińskiego uważano
za przedstawicieli skrajnie lewicowego nurtu w sztuce. Czy to prawdziwy osąd?
Katarzyna Kobro, Artystka,
przez wielkie „A”, żyła w cieniu…
koluszkowskich drzew i kamienic.
Mieszkała przy ulicy Słowackiego,
w domu, który stoi do dziś. Mamy
prawo i obowiązek zapamiętać nazwisko tej niezwykłej artystki, która z pewnością uczyła niejednego z
naszych dziadków i babć, gdy byli
dziećmi.
Katarzyna sposób ubierania
się odziedziczyła po swej matce,
Eugenii Wasiliewnej Rozanowej.
Lubiła prostotę, zamiast sukni wolała sukienkę, przyozdobiona krawatem i broszką. Tak ją opisuje w
książce „Kobro-skok w przestrzeń”, Małgorzata Czyńska. Zdaniem autorki, dla młodej artystki
dostatek i przyziemne sprawy nie
są celem jej życia w takim stopniu,
jak sztuka. Lata spędzone w Rosji
w okresie rewolucji zrobiły swoje.
Mimo, że wraz z mężem ledwo
wiążą koniec z końcem, bo więk-

skiej, po takich miastach jak Szczekociny czy Brzeziny, gdzie wcześniej mieszkali małżonkowie,
Koluszki wydawały się Katarzynie
metropolią. Małgorzata Czyńska w
swojej książce stwierdza, że nawet
jako prowincja, nasze miasto mogło być dla niej szansą. Jej mąż
Władysław, wszędzie gdzie się
znalazł, był w centrum. Nie inaczej było w Koluszkach. Mimo, że
to on zabierał publicznie glos, jednak wypowiadał się w imieniu
obojga. Lata spędzone w Koluszkach wydają się być bardzo ważnym etapem w artystycznym życiu
Kobro. Z czasem, coraz częściej
wraz z mężem myśli o Łodzi, pomimo, że miasto to ma opinię niebezpiecznego, złego. Gdy Szkoła

szość pensji Pana Strzemińskiego
idzie na materiały plastyczne, druk
własnych wydawnictw lub bilety z
Warszawy do Łodzi, Katarzyna nie
bolała nad niedostatkiem. O tym,
że Strzemińskim nie przelewa się
dowiadujemy się w jednym z listów. Strzemiński, zapraszając do
Koluszek Julina Przybosia swego
przyjaciela i poetę, prosi, by zabrał
ze sobą swoją poduszkę. Jakim
miejscem do zamieszkania były
dla Kobro i jej męża Koluszki?
Zdaniem ich Córki, Niki Strzemiń-

Przemysłowo-Handlowa w Koluszkach, w której pracują, splajtowała, przeprowadzka stała się już
konsekwencją.
Co pozostało po Kobro i
Strzemińskim w naszym mieście?
Nie tylko nieliczne prace, nota
bene wypożyczone niegdyś przez
jednego z reżyserów filmowych w
celach edukacyjnych i do dziś w
większości nie zwróconych lecz
także uczniowie, którzy przekazali
pamięć o swych nauczycielach następnym pokoleniom. To tu, w Ko-
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luszkach zrodziły się najważniejsze
pomysły artystyczne, realizowane
przez Strzemińskiego i Kobro w
Łodzi.
Osoba Katarzyny Kobro i jej
konstruktywistyczne dzieła były tematem IV Wielkiej Lekcji Historii
w Koluszkach. W Lekcji wzięli
udział uczniowie szkół naszej gminy. W obecności burmistrza Waldemara Chałata i wszystkich uczestników, głos zabrały panie: Gość
specjalny tegorocznej edycji Wielkiej Lekcji Historii, rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, prof.
dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak
oraz parlamentarzystka „Wiosny”
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Hanna Gil-Piątek. Pani rektor z radością skomentowała pomysł zorganizowania tego wykładu na temat
Katarzyny Kobro a także zapowiedziała, iż planowane od wielu lat
wybudowanie przedszkola, w całości zaprojektowanego przez Kobro,
jest już bliskie realizacji. Gmach
stanie nieopodal ASP w Łodzi.
Trzeba przyznać, że bryła budynku,
stworzona przez Artystkę w roku
1936, bije na głowę i zadziwia
współczesną architekturę.
Z kolei posłanka Hanna Gil-Piątek stwierdziła, że Koluszki to
miasto związane z Katarzyną Kobro. Można być dumnym, gdy się
słyszy taki aksjomat.

Zdobyliśmy środki na zakup
kolejnych samochodów
strażackich
Gmina Koluszki pozyskała 1,5 mln zł dofinansowania ze środków
unijnych na zadanie wiązane z zakupem trzech nowych samochodów
strażackich. Dwa samochody średnie i jeden lekki trafią na wyposażenie
ochotniczych straży pożarnych z Koluszek, Długiego i Gałkowa Dużego.
Wniosek o dofinansowanie, który osobiście tworzyła i pilotowała nasza
gmina, został złożony już w 2015 r. i trafił na listę rezerwową. Obecnie,
wraz z innymi gminami które wyczekiwały w kolejce, doczekaliśmy się
uruchomienia wsparcia finansowego. Fizycznie, pojazdy do naszych jed-

Organizatorem Wielkiej Lekcji
Historii jest MOK i stowarzyszenie
Historia Koluszek. Lekcja została
poprowadzona przez Mateusza Jaśkiewicza i Martę Motyl, historyka
sztuki, która wygłosiła bardzo ważny i ciekawy wykład zatytułowany:
„Jakie granice przekroczyła Katarzyna Kobro”? Następnie odbyła się
projekcja filmu Mateusza Jaśkiewicza pt. „ Dom w Ogrodzie”. Jest to
dokument na temat koluszkowskich
śladów i korzeni sztuki Kobro i
Strzemińskiego. Na koniec zaprezentowano dotychczas nieznane i nigdzie wcześniej nie prezentowane
zdjęcie, które jakiś czas temu zostało
przekazane Muzeum Koluszek. Na

zdjęciu widzimy Katarzynę Kobro
w towarzystwie swoich sąsiadek z
ulicy Słowackiego. Młode panie siedzą z tylu domu, w ogrodzie i odbywają partyjkę brydża, ulubioną rozrywkę pani Katarzyny. Obok zdjęcia
zaprezentowano kostium oraz czepiec zaprojektowany dla samej siebie przez Kobro, w którym często
widywana była w Koluszkach. Jej
wierną kopię wykonała Agnieszka
Kurc.
W godzinach popołudniowych, w Sali Muzeum Koluszek,
odbyła się druga edycja Wielkiej
Lekcji Historii dla mieszkańców
Koluszek.
Zk

pękane elementy gumowe i instalacji elektrycznej itp.). Jest sprawny
dzięki wysiłkowi grupy strażaków, a szczególnie druha Mariusza Grzegorka, kierowcy-konserwatora. Utrzymanie tego pojazdu w pełnej sprawności generuje coraz większe koszty. Nowy samochód zapewni uczestnictwo jednostki we wszystkich zdarzeniach do których zostanie
zadysponowane przez najbliższe 20 – 25 lat. Wyposażenie pozwoli na gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa technicznego oraz likwidacje powstałych skażeń środowiska. Zostanie zapewnione bezpieczeństwo
ratowników pracujących w strefach zagrożenia. Jesteśmy wdzięczni władzom Gminy Koluszki za ten zakup, który służyć będzie wszystkim
mieszkańcom Gałkowa, gminy Koluszki i powiatu łódzkiego wschodniego. Jest to wspaniały prezent dla nas z okazji 110 rocznicy powstania OSP
Gałków Duży, którą będziemy świętować w 2021 roku - skomentował
wiadomość o pozyskanym przez gminę dofinansowaniu Piotr Pakuła, prezes OSP Gałków Duży.
(pw, fot. OSP Koluszki)

Pojazdy strażackie na stanie OSP
z terenu Gminy Koluszki:
Koluszki:
• Mercedes-Benz rok produkcji 2015, rodzaj GBA 2,5/16, średni
• Scania rok produkcji 2011 r., rodzaj GCBARt 5/36, ciężki
• Ford Transit Kontener rok produkcji 2008 r., rodzaj GLBARt 0,3/06, lekki
• Ford Transit Furgon rok produkcji 2008 r., rodzaj SLRR, lekki
Długie:
• Renault Master rok produkcji 2003 r., rodzaj GZM, lekki
• Jelcz 422 rok produkcji 1994 r., rodzaj GCBA 5/24, ciężki
• Star 1466 rok produkcji 2003, rodzaj GBA, średni
nostek pożarniczych trafią na wiosnę 2021 r. OSP z Gałkowa Dużego i
Długiego otrzymają średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem
4×4, lekki samochód trafi do OSP KoluszkI.
- Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym jest w pełni uzasadniony. Jednostka
ta uczestniczy w likwidacji 25% zdarzeń powstałych na terenie gminy
Koluszki, do których dysponowane są jednostki OSP. Potwierdza to dziesięcioletnia statystyka. W ubiegłym roku OSP Gałków Duży brała udział
w 34 akcjach ratowniczych. Gaszono 13 pożarów, 19 razy likwidowano
miejscowe zagrożenia (skutki wypadków drogowych, wichur, podtopień
itp.) oraz odnotowano 2 alarmy fałszywe. Obecnie posiadany średni samochód gaśniczy na podwoziu Star 1142 wyprodukowany w 1997 roku.
W wyniku intensywnej eksploatacji jest on mocno zużyty i ulega częstym
awariom (wycieki oleju, awarie układu hamulcowego, zużyty silnik, po-

Gałków Duży:
• Iveco Daily rok produkcji 2014 r., rodzaj GLBA 1/04, lekki
• Star 1142 rok produkcji 1997 r., rodzaj GBA 2/16, średni
Borowa:
• STAR 1142 rok produkcji 1999 r., rodzaj GBA, średni
• IVECO Daily rok produkcji 2017 r., rodzaj GLBA, lekki
Wierzchy:
• JELCZ 005 rok produkcji 1984 r. rodzaj GBA, średni
• Lublin rok produkcji 1997 r., rodzaj GBA, średni
• Mercedes Benz rok produkcji 2018 r., rodzaj GLBA lekki
Będzelin:
• STAR 244 L rok produkcji 1982 r., rodzaj GBA, średni
• Fiat Ducato rok produkcji 2000 r., lekki
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Międzynarodowe działania SKE
„Euromłodziaki” z Różycy
Realizacja trzeciego już projektu międzynarodowego w Szkole Podstawowej w Różycy trwa na dobre. Obok Włoch i podstawówki z Rudy
Śląskiej placówka z Różycy jest współtwórcą niezwykle ciekawego
przedsięwzięcia zatytułowanego „Inspied by…” (Zainspirowani przez…),
którego głównym celem jest odnalezienie źródeł inspiracji w literaturze,
kulturze i sztuce europejskiej. W ramach prac projektowych członkowie
Szkolnego Klubu Europejskiego EUROMŁODZIAKI wykonali już sze-

reg różnych zadań. W początkowej fazie projektu, uczniowie przedstawiali się za pomocą aplikacji Padlet, tworzyli propozycje logo, wysyłali
do siebie własnoręcznie wykonane kartki świąteczne w okresie Bożego
Narodzenia. Teraz przyszedł czas na dalszą, bardziej zaawansowaną pracę. W związku z tym, że w klubie działają młodsi oraz starsi członkowie,
zadania zostały podzielone w zależności od wieku i stopnia trudności.
Piątoklasiści pracowali nad sylwetkami i ilustracjami przedstawiającymi
najważniejsze europejskie wynalazki i ich twórców, zaś uczniowie klasy
ósmej wzięli pod lupę zgłębianie tajników sztuki malarskiej. Wspólnie z
przyjaciółmi z zagranicy opracowywali biografie oraz analizowali i interpretowali dzieła takich mistrzów jak: Auguste Renoir, Leonardo da Vinci
czy Jan Matejko.
Całość wspólnej pracy będzie można zobaczyć w internetowej książce „European Inpiration Book” (Europejska księga inspiracji), którą młodzież tworzy na platformie storyjumper. Warto dodać, że „starsi” klubowicze odbyli też wiodeokonferencję z Włochami, którzy będą gościć
naszą grupę już w maju w słonecznej Italii, gdzie nastąpi podsumowanie
ośmiomiesięcznych zmagań w projekcie.
W projektach realizowanych przez Szkolny Klub Europejski EUROMŁODZIAKI – jak zapewniają jego opiekunki: p. Annika Niburska i
p. Jolanta Piasecka - najważniejsze są wspólne zainteresowania i kreatywność uczestników oraz ich zaangażowanie w proces edukacyjny. To
elementy, które w istotnym stopniu wpływają ostatecznie na rozszerzenie
kompetencji językowych i społecznych młodych ludzi, a także na rozwinięcie ich umiejętności współpracy w różnorodnym kulturowo, międzynarodowym zespole.

28.02.2020 r.

W nieznane zakątki
z „Okiem Kobiety”
Ostatnie spotkanie z cyklu
Okiem Kobiety chodź odbyło się
nietypowo bo w środę, to tradycyjnie pozwoliło poznać historie fantastycznych kobiet.
Wieczór rozpoczął się rozmową Anny Oraczyńskiej z autorką
książek „Koniec świata”, oraz „To
nie koniec świata”, które stanowią
zapowiedź kolejnej pozycji książkowej - Ewą Mają Maćkowiak.
Ewa jest też autorką tomików
wierszy oraz rękodzielniczką, prezentującą podczas naszego spotkania swoje prace, w większości wykonane
techniką
Powertex.
Okazało się, że talent, i to wszechstronny, można w sobie odkryć
niezależnie od wieku. Wszystko

przed nami Drogie Panie – podkreśla Mariola Garnys – Jaskóła, inicjatorka spotkań z cyklu „Okiem
Kobiety”.
Kolejnym punktem wieczoru
była prezentacja slajdów z życia w
Kirgizji, w szczególności kobiet, w
narracji młodej wolontariuszki ze
stowarzyszenia KobieTy ŁódźNazarbek Kyzy Kalyskan. Z uwagi
na fakt, że Kalyskan jest osobą an-

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

glojęzyczną (bardzo szybko jednak
uczącą się naszego języka) wspaniałą pomocą służyła Bogna Stawicka, znana nam już działaczka,
prezes stowarzyszenia KobieTy
Łódź, była pełnomocnik prezydenta
Łodzi ds. równego traktowania,
która z dużą sympatią tłumaczyła

wypowiedzi Kalyskan oraz dzieliła
się również swoją wiedzą i doświadczeniem – nadmienia Mariola Garnys – Jaskóła. Okazało się też, że
działania „Okiem Kobiety” obserwują i wspierają również panowie.
Idealnym dopełnieniem tematu okazały się prace fotograficzne,
które przekazał podróżnik, pasjonat fotografii Szczepan Feja. -Podsumowując muszę zaliczyć nasze
spotkanie do niezmiernie ciekawych. Dziękujemy Ewie Mai Maćkowiak, Ani Oraczyńskiej, Kalyskan, Bognie Stawickiej, Marlenie
Jasińskiej, Szczepanowi Feja, Państwu Katarzynie i Adamowi Sołtysiak, Pani manager Ewie Kotynia,
Agnieszce Ruta, obsłudze restauracji Kriada, oraz wszystkim gościom – podkreśla organizatorka.
Kolejne „Okiem Kobiety” już w
marcu. Serdecznie zapraszamy.

28.02.2020 r.
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Bayer Full i Zenek na Balu WTZ
W dniu 19 lutego 2020 r. odbył się IX Bal Integracyjny „Zaczarowany Świat 2020” zorganizowany w Koluszkach przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Patronat nad imprezą objął Starosta Łódzki Wschodni
Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.
Tematem tegorocznego balu była muzyka DISCO POLO. Piękne stroje,
wspaniałe dekoracje i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, którzy w
niesamowity sposób zaprezentowali swój program artystyczny, wprowadzili wszystkich zaproszonych gości w karnawałowy nastrój.
Na bal przybyli wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej z terenu
województwa łódzkiego.

Wszyscy uczestnicy Warsztatów zostali nagrodzeni za swoje występy - kreatywność, scenografię i wysoki poziom przygotowania przedstawień. Wspólna zabawa, taniec, poczęstunek, prezentacja programów artystycznych, dała osobom niepełnosprawnym poczucie bycia obecnym i
potrzebnym w społeczeństwie.
Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali: Starosta Łódzki Wschodni
- Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni - Ewa Gładysz, Członek
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Marta Stasiak, Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Sokołowski oraz Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Elżbieta Ciesielska, Zofia Sójka, Mateusz Jaśkiewicz, Agnieszka Biała, Mariusz Kotynia. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie reprezentowały Dyrektor Urszula Łużniak oraz Beata
Grzesiak – Młynarczyk i Martyna Mróz.
Miasto Koluszki reprezentowali Burmistrz Waldemar
Chałat, przewodnicząca Rady
Miejskiej Anna Szostak, zaprzyjaźnieni z naszą placówką Dyrektorzy Szkół, MOK-u, MOPS-u, DPS-u, Biblioteki, Banku
Spółdzielczego, PUP-u, Nadleśnictwa Kaletnik. Na Bal Zaczarowany Świat przybyli również Burmistrzowie i Wójtowie z Gmin Powiatu Łódzkiego Wschodniego a także członkowie Stowarzyszenia
„RAZEM” i osoby prywatne zaprzyjaźnione z WTZ-em.
Organizatorzy szczególnie dziękują za wsparcie finansowe i wszelaką pomoc Staroście Łódzkiemu Wschodniemu, Burmistrzowi Koluszek,
Prezesowi Firmy POL-HUN za ufundowanie nagród , Firmie Agat, Bankowi Spółdzielczemu w Pabianicach i innym osobom wspierającym koluszkowski WTZ.								
Kolejny Bal za nami. Prezes Stowarzyszenia „Razem” Jolanta Truszczyńska dziękuje wszystkim przybyłym gościom za cudowną zabawę i
zaprasza na kolejny bal już za rok. Będzie to X Bal Zaczarowany Świat i
25-lecie istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 			
Do zobaczenia !!!!
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Zabawa choinkowa
z „AGAT-em”
Pierwszego lutego 2020 r. Hala Sportowa w Koluszkach zamieniła się
w bajkową egzotyczną wyspę zamieszkaną przez szczęśliwe kolorowe ptaki-nieloty wzorowane na bohaterach filmu animowanego Angry Birds. Tradycją lat poprzednich firma „AGAT” zorganizowała zabawę choinkową.
Był to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni, dostarczający
dzieciom i dorosłym wielu
przeżyć i radości. Wśród zaproszonych gości znakomicie bawili się uczniowie
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Czas oczekiwania na
prezenty, które miał przywieźć Św. Mikołaj, wypełniły dzieciom zajęcia
prowadzone przez animatorów, oraz liczne atrakcje: malowanie twarzy,
konkursy, gry i zabawy. Na Hali było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się
wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy nawet mimo chwilowego zmęczenia.
Słodki poczęstunek oraz wiele innych kulinarnych przysmaków przygotowała firma Inter Solar Sp. z o.o. Tuż po godzinie 15:30 pojawił się Mikołaj
wraz ze swoimi pomocnikami, aby wręczyć prezenty wszystkim dzieciom
oraz podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z ogromną radością
pociechy żegnały się z Mikołajem trzymając w ręku paczkę pełną słodyczy.
Tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku sporo emocji dorosłym zapewnił udział w loterii oraz konkursach zręcznościowych z pulą atrakcyjnych
nagród ufundowanych przez Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. Dziękujemy
wszystkim, którzy choć trochę przyczynili się do zorganizowania tego dnia,
a szczególnie gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
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Ostatki u „Bizona”
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną 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 stanowiska 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.

Maluszek z Koluszek
Łukaszek Retwiński
ur. 02.12.2019
syn Mileny i Rafała

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

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!
PIES ZNALEZIONY
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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Dzieci kochają sport
Ponad 700 dzieci z sześciu szkół i
przedszkoli gminy Koluszki wzięło
udział w zawodach sportowo-turystycznych organizowanych przez gminnego
organizatora szkolnych imprez sportowych i LKS Koluszki w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020. Głównym celem było organizowanie dzieciom
różnorodnych form aktywności ruchowej: zawodów sportowych i rekreacyjnych dostosowanych do wieku jak i zainteresowań sportowych, propagowanie
zdrowego i aktywnego stylu życia,
kształcenie sprawności fizycznej u dzieci, poczynając od tych najmłodszych.
Bardzo ważnym aspektem było
promowanie zasad pozytywnej rywalizacji: przestrzegania zasad fair play, dobrej
zabawy, szacunku do przeciwnika np. poprzez przyznanie się do błędu czy podawanie dłoni na przywitanie, jak i pożegnanie. Cieszy bardzo fakt, że do gminnej
rywalizacji sportowej włączyły się również szkoły z małą ilością uczniów (Będzelin, Długie), zdobywając w niektórych dyscyplinach medale i puchary.
W ramach organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego gminy Koluszki,
w pierwszym półroczu, ponad 700 młodych sportowców szkół podstawowych i
przedszkoli mogło sprawdzić swoje umiejętności w n/w zawodach sportowo-turystycznych i rekreacyjnych:
1) Gminno-Powiatowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych i Średnich
– uczestniczyło 105 zawodników
2) W ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży
zorganizowaliśmy Sztafetowe Biegi
Przełajowe – uczestniczyło 128
uczniów w 10 osobowych składach.
3) Przeprowadziliśmy Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie
Stołowym – uczestniczyło 9 drużyn:
4 dziewcząt i 5 chłopców
4) Zorganizowaliśmy Rajd Pieczonego Ziemniaka – uczestniczyło prawie 130 osób, były konkursy sportowe i turystyczne, zebraliśmy też
kilkaset kilogramów żołędzi, kasztanów i orzechów.
5) W ramach Gminnych Igrzysk Dzieci
przeprowadziliśmy turniej w Mini
Piłce Ręcznej- zgłosiło się ponad 80
dziewcząt i chłopców
6) Zorganizowaliśmy Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej uczestniczyło 8- 10 osobowych drużyn.
7) Na basenie w Brzezinach przeprowadziliśmy w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży indywidualne Mistrzostwa Koluszek w Pływaniu
– uczestniczyło 40 uczniów
8) Przeprowadzono Gminne Igrzyska
Dzieci w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego – uczestniczyło 11
ekip 5 dziewcząt i 6 chłopców
9) Zorganizowaliśmy Gminne Mistrzostwa Koluszek w Szachach - uczestniczyło 45 uczniów z 6 szkół.
10-11) Wspólnie ze SP Długie zorganizowaliśmy gminne zawody szkół
podstawowych „Dwa Ognie” i Mikołajkową Mini Olimpiadę Sportową Przedszkolaków uczestniczyło
łącznie ponad 70 dzieci
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12) W ramach Igrzysk Dzieci przeprowadziliśmy Mini Turniej Siatkówki dziewcząt i chłopców – uczestniczyło prawie 60 zawodników.
Podczas zawodów nie zabrakło
sportowych wrażeń, emocji, rewelacyjnej atmosfery, dobrej zabawy, ale też i
medali, pucharów, napoi, słodyczy a
niekiedy upominków.
Najlepsi uczniowie i szkoły z zawodów gminnych, z powodzeniem
uczestniczyli w zawodach półfinałowych jak i wojewódzkich - Igrzysk
Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
zdobywając wiele medali i dyplomów.
•• Najwyższe miejsca punktowane zajęliśmy w wojewódzkich indywidualnych biegach przełajowych w Uniejowie: III miejsce Jagody Nowakowskiej
i 6 miejsce Igora Cela SP Różyca, III
miejsce Amelii Napierały SP 2 Koluszki, 7. miejsce Damiana Depty SP
Długie - w Igrzyskach Dzieci Igrzyska Młodzieży Szkolnej
•• Na półfinałowe drużynowe biegi przełajowe do Tomaszowa Mazowieckiego zakwalifikowało się aż 8 naszych
drużyn. Dziewczęta: Igrzyska Dzieci,
I miejsce SP 2, VI miejsce SP 1.
Chłopcy: IV miejsce SP 2, V miejsce
SP 1 -Igrzyska Dzieci. Dziewczęta:
III miejsce SP 2, VI miejsce SP 1.
Chłopcy: II miejsce SP 1 i VII SP2
•• 23.10. w Sieradzu odbyły się Wojewódzkie Drużynowe Biegi Sztafetowe – drugie miejsce w Igrzyskach
Dzieci zajęła wśród dziewcząt SP 2,
wysokie IX miejsce w Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej zajęli chłopcy
Szkoły Podstawowej Nr 1
•• W dniu 08.11. w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się półfinały Województwa Łódzkiego w Piłce Ręcznej
– dziewcząt - III miejsce SP 2 Koluszki
•• W półfinałach wojewódzkich w Tomaszowie Mazowieckim w Piłce
Ręcznej chłopców – II miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa NR 2 Koluszki
•• W Szachach drużynowych w półfinałach wojewódzkich w Gorzkowicach
uczniowie SP 2 Koluszki zajęli VII
miejsce
•• W zawodach półfinałowych Tenisa
Stołowego województwa łódzkiego
rozgrywanych w Gorzkowicach w
dniu 20.11 dziewczęta: Agata Pakuła
i Agata Walczewska SP 2 zajęły drugie miejsce i awans na zawody wojewódzkie, w chłopcach 5-8 miejsce
zajęli: Igor Deredas i Maksymilian
Banaszkiewicz również SP 2
•• W Rawie Mazowieckiej w dniu 27.11
odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa
w Tenisie Stołowym – dziewczęta SP
2 zajęły IX miejsce.
•• W Tomaszowie Mazowieckim w półfinale wojewódzkim Igrzysk Dzieci
–w Piłce Ręcznej dziewcząt I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2,
w finale w Piotrkowie Trybunalskim
5-6 miejsce.
•• W półfinałach wojewódzkich Igrzysk
Dzieci w Piłce Ręcznej w Ujeździe
chłopcy SP 2 zajęli 2 miejsce

•• W Mini Siatkówce dziewcząt w półfinale wojewódzkim dziewcząt SP 2
zajęła trzecie miejsce.
Śmiało możemy powiedzieć, że
dzieci naszej gminy kochają sport, lubią
rywalizować i porównywać się z
innymi.
W imieniu organizatorów szkolnych imprez sportowych: Joanny Jeżyny, Anety Mrówki, Antoniego Tomczyka, dziękujemy dzieciom za udział w
zawodach i przestrzeganie zasad fair
play. Urzędowi Miejskiemu za pokrycie
kosztów związanych z organizacją zawodów. Ludowemu Klubowi Sportowemu Koluszki, dyrekcjom szkół, nauczycielom
wychowania
fizycznego,
sędziom i innym: instytucjom i osobom
za pomoc i współpracę w realizacji powyższego przedsięwzięcia.
W drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 zorganizujemy szereg imprez i zawodów sportowych, spośród
których mamy nadzieję, niemal każdy
uczeń-miłośnik sportu znajdzie coś dla
siebie.
Zachęcajmy dzieci do udziału w
zajęciach sportowych. SPORT to ważna
dziedzina życia. A jak wiemy sport

wszystkim dzieciom służy. Osoby, które
uprawiały sport w dzieciństwie, w życiu
dorosłym często kontynuują zdrowy
tryb życia nabyty w młodym wieku,
dbają o dietę oraz regularną aktywność
fizyczną. Dzięki temu są pełne pozytywnej energii, czują się bardziej szczęśliwe
i spełnione w życiu zawodowym. Co
jeszcze daje dzieciom sport? Między innymi korektę wad postawy, zwiększenie
odporności organizmu, wytrwałość w
dążeniu do celu, poczucie własnej wartości, większą odpowiedzialność, poprawę koncentracji, umiejętność znoszenia
porażek i przyjmowania krytyki, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu, umiejętność pracy zespołowej.
Zapraszamy do współpracy sponsorów, którzy zechcą ufundować nagrody dla najlepszych zespołów i zawodników.
W zamian zapewniamy m.in.:
umieszczenie logo na wszystkich materiałach promocyjnych, możliwość
udziału przedstawiciela firmy podczas
wręczania nagród, czy wygłoszenie ustnych podziękowań w trakcie zawodów.
Antoni Tomczyk

Wykaz zawodów sportowych przygotowanych
na najbliższe miesiące
1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej Gminy Koluszki w Piłce siatkowej dziewcząt
i chłopców (2006-2005) 24.02. g.9.00 Hala Sportowa w Koluszkach
2. Igrzyska Dzieci Gminy Koluszki w Mini Koszykówce dziewcząt i chłopców (2007 i młodsi) 25.02. godz. 9.00 Hala Sportowa w Koluszkach
3. Gminne Igrzyska Dzieci w Drużynowych Grach i Zabawach w 4 grupach
wiekowych dziewcząt i chłopców (2012 i młodsi), (2011 i młodsi), (2010
i młodsi), (2009 i młodsi) - 06.03. godz. 9.30 SP Długie
4. Igrzyska Młodzieży Szkolnej Gminy Koluszki w Koszykówce dziewcząt i
chłopców (2006-2005), marzec, Hala Sportowa w Koluszkach
5. Drużynowe Gminne Igrzyska Dzieci w Biegach Przełajowych dziewcząt i
chłopców (2009 i młodsi) i (2007-2008) - 02.04. godz. 9.30 OSiR Koluszki
6. Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Gminnych Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców (2006-2005)- 02.04. godz. 10.30 OSiR Koluszki
7. Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Koluszki w Warcabach Błyskawicznych w 3 kategoriach wiekowych do lat 9 (2011 i młodsi), (20102007), (2006-2005) 23.04. SP Różyca
8. Gminne Igrzyska Dzieci w Czwórboju LA dziewcząt i chłopców (2007 i
młodsi)- 60 m. skok w dal, rzut p. palantową, skok w dal - 07.05. OSiR
Koluszki
9. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców (2006-2005) -11.05. g. 9.00 OSiR Koluszki
10. Mini Piłka Nożna dziewcząt i chłopców w ramach Gminnych Igrzysk
Dzieci (2007 i młodsi) 14.05. g. 9.00 OSiR Koluszki
11. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Plażowej dziewcząt i
chłopców (2006-2005) 28.05. LKS Gałkówek
12. Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Koluszki w Ringo z okazji DNIA
DZIECKA w 3 kategoriach wiekowych (do lat 9), (2011 i młodsi), (20102007)(2006-2005) 02.06. SP Długie
13. Gminne Igrzyska Dzieci w Trójboju Lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców (2009 i młodsi), 60 m. skok w dal, rzut p. palantową- 09.06. OSiR
Koluszki
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Sprzedam dwa pola
na Felicjanowie
Działki położone obok siebie
0,5262ha 0,6300ha
Więcej informacji
pod nr. tel. 730-947-113

Doborowe czwartki w Komendzie
Powiatowej Policji w Koluszkach
Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego przy współpracy z KWP w Łodzi organizuje w pierwsze czwartki miesiąca w godz. 14:00 - 16:00 DOBOROWE CZWARTKI.
Tego dnia zapraszamy wszystkich zainteresowanych służbą w Policji. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie są etapy rekrutacji i na czym polega zawód
policjanta - przyjdź, porozmawiamy. Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą również przyjmować dokumenty od kandydatów do służby w
niebieskim mundurze. Dyżury odbywać się będą w Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach.
Zawód policjanta to wyjątkowa profesja. Wymaga poświęcenia ale
też daje ogromną satysfakcję, szczególnie kiedy służysz dla dobra i w
obronie innych. Jeśli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojego zawodu i mieć stałość zatrudnienia – możesz zostać policjantem.
Jeśli zechcesz z nami pracować tworząc razem 100 tysięczną formację, będziemy razem odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.
Jeśli interesuje Cię ciekawa praca, dająca możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pomyśl o pracy w niebieskim mundurze.
To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. W każdy pierwszy czwartek miesiąca czekamy właśnie na Ciebie!!!
Startujemy już od marca!
Wszystkie osoby, zainteresowane wstąpieniem w policyjne szeregi
prosimy o kontakt: Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji
powiatu łódzkiego wschodniego, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 62F,
tel. (44) 719 62 15, (44) 719 62 16.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

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

poszukuje pracowników na stanowiska:
1. OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Opis stanowiska:
- obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC (ploter frezujący),
- wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i wcześniej
przygotowanego programu przez Programistę / Ustawiacza.

2. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY Z BARDZO
DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ J. ANGIELSKIEGO
Opis stanowiska:
- sporządzanie pism oraz dokumentów firmowych,
- obsługa urządzeń biurowych,
- nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji oraz dokumentów,
- kontakt telefoniczny z Klientem,
- wystawianie dokumentów sprzedażowych oraz magazynowych.
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

WĘGIEL
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.
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

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164
Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014

 Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt
i nadzór księgowy.
 Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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1% dla organizacji pożytku publicznego

Możemy wspomóc lokalne inicjatywy
Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na terenie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc osoby i
organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku. W przypadku 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

15:00 Gang zwierzaków 2D Dub

Piątek 28.02 17:00 Zenek 2D Pol

19:30 Zenek 2D Pol
15:00 Gang zwierzaków 2D Dub
Sobota 29.02 17:00 Zenek 2D Pol
19:30 Zenek 2D Pol
15:00 Gang zwierzaków 2D Dub
Niedziela 1.03 17:00 Zenek 2D Pol
19:30 Zenek 2D Pol
17:00 Zenek 2D Pol
Środa 4.03
19:30 Zenek 2D Pol

Czwartek 5.03

Zenek
Biograficzny / Muzyczny / 2020 / 100 min.
2D Polska

•• 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

Scenariusz opowiada historię opartą na życiorysie Zenka Martyniuka, gwiazdy muzyki popularnej . Jest to opowieść ubarwiona zdarzeniami, które przytrafiały się w tamtym czasie
muzykom disco polo, a których konsolidacja w
jednym filmie pozwala barwniej nakreślić realia lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
w Polsce. Oś fabuły zbudowana jest jak film
paradokumentalny. W różnych momentach pojawiają się współczesne postacie bohaterów
(grane przez aktorów), które wspominają i zapowiadają wydarzenia.
Gang zwierzaków
Animacja / Familijny / Niemcy/Chiny / 2019
/ 89 min. 2D Dubbing

•• 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
•• Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”,
KRS 0000186434, cel szczegółowy: 690/G Sławomir Głowacki

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe
– kierownika robót
– kierownika produkcji i warsztatu
– operatorów maszyn drogowych
miejsce pracy Koluszki

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

zatrudni:

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

INSTALACJE GAZOWE
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego
Ogrzewania, Podłogowe
- Wymiana Kotłów Węglowych
na Gazowe lub inne
- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA
SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW
SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409

GABINET
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

17:00 Zenek 2D Pol
19:30 Zenek 2D Pol

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

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie własnościowe
na osiedlu Sikorskiego o pow. 60,5 m2,
1 piętro, tel. 607-77-66-55
Kupię działkę, ziemię lub gospodarstwo 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, 2611m2, tel. 886-423-100
Działki 600 m2 i 850 m2 w Koluszkach 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 Koluszkach, 6000 m2, tel. 604-79-39-12
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. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
lub 601-258-627
Kupię działkę z domem,
tel. 503-729-631 lub 608-180-102
WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 42 m2, 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
Sprzedam Forda Fiestę, 2004 r.,
502-99-30-94
Kia Ceed trzydrzwiowy, 663-966-843
Owies, pszenżyto, jęczmień,
730-160-793
Opony DĘBICA 11.2019 r.,
185/70/14, Lato, tel. 698-451-414
Pralkę, Stół, Kanapę, 506-138-467
PIACH płukany, siany, kruszywa, żwir
8-16 i 16-32, ziemia, tel. 667-788-377
Drewno kominkowe opałowe
i rozpałka, tel. 608-830-403
Drewno kominkowe – opałowe,
tel. 695-277-882
KUPIĘ
AUTO SKUP całe, uszkodzone,
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

Wylewki, tynki, docieplenia, piana
PUR, 607-378-288

wanie spodni damskich. Może być
do pomocy, tel. 502-171-510

ROLETY materiałowe w kasetkach,
Dzień - Noc, plisy, żaluzje, moskitiery, tel. 603-993-306

„KAWY MALOWANE” zatrudnią
pracownika, tel. 606-23-96-96

Kompleksowe usługi brukarskie,
790-824-553
Remonty, wykończenia, niedrogo,
solidnie, 660-160-989
Pranie kanap, dywanów, foteli bez
zapisów, 512-450-390
Zakład Fryzjerski Damsko – Męski
zaprasza osoby, które mają problemy 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
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 kompleksowo, 737-985-710
Ścinka drzew. Niedrogo, 727-668-566

EDUKACJA
Korepetycje – matematyka
oraz chemia, 606-639-081
Korepetycje, matematyka,
662-489-226
USŁUGI
Wycinki, karczowanie terenu, koszenie i inne. Usługi koparko-ładowarką. Wywrotka do 3,5 t., 507-364-074
Usługi księgowe, PIT-y, 502-99-30-94
K/G – glazura, panele, malowanie
itp., 789-030-878
Pralki – lodówki – naprawa,
609-046-483
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen
zakres usług kominiarskich – frezowanie kominów, montaż wkładów
kominowych, tel. 533-662-195
Budowy docieplenia wszelkie,
604-350-807

BUDOWA domów, Usługi budowlane, 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 do gospodarstwa, 603-692-065
Zatrudnimy spawacza MIG/MAG
lub TIG (możliwość przyuczenia),
606-762-071 DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy inżyniera konstruktora.
Praca w Solidworks i Inventor.
Branża przyczepy i konstrukcje
stalowe. Może być student, możliwość przyuczenia, 606-762-071
DRIVAL Żelechlinek

Zatrudnię prasowaczkę do zakładu,
603-297-009
Zatrudnię osoby do montażu
balustrad. Również do przyuczenia,
tel. 785-197-253
Zatrudnię szwaczki, konfekcja damska, bluzki, sukienki, 519-375-900
Zatrudnię brukarzy z doświadczeniem, 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 samochodowego, 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. Wymagamy osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 724-486-855
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
Zatrudnię elektromontera,
tel. 42 214-07-00
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 509-618-229
Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. Umowa o pracę. Praca
cały rok, 602-138-477
Zatrudnię szwaczki z doświadczeniem 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

Restauracja Nowa Zachęta zatrudni
Pomoc Kuchni, tel. 501-135-981

ZDROWIE

Zatrudnię pracownika na Stację Paliw,
Myjnię samochodową, Bar. Zarobki
2500-3500 zł, tel. 603-641-600

Badania profilaktyczne do pracy.
Badania kierowców,
www.eskulapkoluszki.pl
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa
1. Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal),
tel. 602-190-429

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy, Koluszki, ul. Reja 6,
tel. 509-25-45-55

Pranie tapicerki, mebli tapicerowanych, wykładzin – profesjonalne
środki firmy Karcher – kompleksowe czyszczenie wnętrz pojazdów,
693-303-448

Do wynajęcia mieszkanie, Żakowice, tel. 792-636-212 lub 698-451-414

Profesjonalne ostrzenie noży,
nożyczek itp., tel. 782-411-355

Zatrudnię szwaczki oraz prasowaczkę, tel. 600-260-850

Do wynajęcia M-3 na Głowackiego
w Koluszkach. Po remoncie,
tel. 888-660-721

Układanie kostki, zakładanie trawników, odwodnienia działek i drenaże opaskowe, tel. 530-810-900

Przyjmę do pracy osobę na praso-

Kwatery pracownicze, 693-97-97-01

28.02.2020 r.

Zatrudnię pracownika budowlanego, tel. 724-724-402
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NAJLEPSZY POLSKI PELLET

RÓŻNE
ROWERY używane, rowery
elektryczne używane. Pomogę
wybrać, tel. 600-83-11-89
DJ na Imprezy, 720-717-817

Oxford College
of English
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z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

USŁUGI
HYDRAULICZNE

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD
Skład u Marka – Bukowiec

- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ,
WOD-KAN
- REKUPERACJA

Zielonogórska 15A, tel. 505-610-959
https://ecg-polska.pl

PIELĘGNACJA OGRODÓW

Zaprasza na wakacyjne kursy
języka angielskiego
9920 lekcji j. angielskiego
tygodniowo,
99zakwaterowanie w rodzinie
angielskiej,
99wycieczki, kręgle, gry laserowe,
dyskoteki i sport.

Informacje i zapisy:
604-598-044
www.oxfordcollage.pl

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

95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78
501 10 22 81, 509 307 458

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Zadbany stół drewniany 90/150cm rozkładany do 220cm + 6 krzeseł sprzedam,
700 zł do negocjacji, tel. 606-458-168
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
Sprzedam dom w Koluszkach, ul. Żeromskiego o pow. 95 m2 ,tel. 698-614-915
Do szwalni zatrudnimy szwaczki i pomoc, tel. 519-375-900
Sprzedam działkę budowlaną – 1400 m2 . Wszystkie media w drodze przy
działce. Gałków Mały, ul. Borowiecka róg Wschodniej, tel. 605-169-391
Meble na wymiar. Kuchnie, szafy i inne. Pomiar i projekt wraz z wizualizacją 3D
Gratis,665-141-917

telefon: 690 901 602

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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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)

Licencjonowane Biuro
Nieruchomości

ROLETY
MOSKITIERY
PLISY

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5
Zapraszamy
www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

GABINET TERAPII
TLENOWEJ

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

- doradztwo w sprzedaży
i wynajmie
- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL

USŁUGI
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827

Dojazd i wycena gratis!

Już dziś umów się
na bezpłatny pomiar
i wycenę!
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BIURO PODRÓŻY
TURKUS
ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00
www.turkus-travel.pl

NAWOZY
WĘGIEL EKOGROSZEK
DŁUGIE 52A
44 714 34 87
603 79 34 98

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

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.

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!
Budziszewice, ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55
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Tydzień w Koluszkach nr 9

Międzypokoleniowy
bal walentynkowy
Karnawałowe bale organizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach dla słuchaczy Akademii Wieku Dojrzałego stały się już tradycją. 13
lutego po raz czwarty uczniowie technikum i branżowej szkoły 1 stopnia
pod kierunkiem nauczycielek: pani Wiesławy Boczyluk i pani Moniki Łukowiak urządzili dla seniorów międzypokoleniową zabawę. Tym razem
wyprawili bal, którego przewodnim motywem była miłość. W końcu niespełna kilkanaście godzin dzieliło wszystkich od Święta Zakochanych.
Na sali balowej były czerwone jak
ogień serca i balony oraz słodkie jak pocałunki ciasteczka w kształcie serduszek, ale
królowali słuchacze AWD, którzy mieli
misternie przygotowane kotyliony. Zabawę w rytmie miłosnych przebojów prowadził DJ Kupidynek, dlatego też serduszka
wszystkich uczestników międzypokoleniowej zabawy pukały w rytmie cza – cza.
Jak zawsze wybrano króla i królową balu.
Tym razem korony zwycięzców otrzymali
ci seniorzy, którzy mieli zdaniem młodzieżowego jury najpiękniejsze kotyliony.
Gdy gościom brakło już sił do tańca, młodzież postanowiła sprawdzić ich
talenty wokalne. Przeprowadziła konkursy: „Jaka to melodia” i „Dośpiewaj piosenkę”. Odgadnięcie znanych przebojów z lat sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych nie stanowiło dla seniorów żadnego problemu. Tym
bardziej dośpiewanie kilku lub kilkunastu wersów piosenek J. Połomskiego, Czerwonych Gitar, A. Dąbrowskiego czy Maryli Rodowicz. Pojedynek był zacięty, a ponieważ poziom wiedzy gości był znakomity, nie wyłoniono zwycięskiej drużyny. Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy
konkursów. Najważniejsze jednak było to, że wszyscy świetnie się bawili i mogli powspominać czasy swoich prywatek.
Młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach po raz kolejny stanęła na
wysokości zadania i sprawdziła się w roli organizatorów międzypokoleniowej zabawy. Następna dopiero za rok.

Dziękujemy Dyrektorowi ZSP nr 1 w Koluszkach
Panu Krzysztofowi Serwie oraz nauczycielom w szczególności
Pani Monice Łukowiak i Pani Wiesławie Boczyluk za tak cudowne
walentynkowe przyjęcie. Najgorętsze podziękowania kierujemy
do wspaniałej MŁODZIEŻY Szkoły, która przygotowała bal
i włączyła się do wspólnej zabawy.
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Chcesz umieścić reklamę swojej FIRMY
na bilecie koluszkowskiego Kina Odeon 3D?
Złóż OFERTĘ do Miejskiego Ośrodka Kultury
w Koluszkach.

Termin składania ofert – do 5 marca 2020 roku.
Oferty należy składać na adres email: mokkoluszki@interia.pl

