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Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00

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

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki 
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,  

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

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

7.08.  
ul. Sikorskiego 6A

8.08.  
ul. 3 Maja 8

9.08.  
ul. 3 Maja 19G

10.08.  
ul. Brzezińska 54

11.08.  
ul. Przejazd 6

12.08.  
ul. 11 Listopada 33

13.08.  
ul. Żwirki 2

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

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
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Ogólnopolska infolinia programu  
„Czyste Powietrze” 

Od 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczęła dzia-
łanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci, 
obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyja-
śniać jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 
16:00. Z infolinii można skorzystać zarówno przed złożeniem wniosku, 
jak i po jego złożeniu, jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczą-
ce programu „Czyste Powietrze”. Jeżeli chcesz uzyskać informację o sta-
tusie swojego wniosku lub umowy skontaktuj się z właściwym woje-
wódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kontakt z WFOŚiGW w Łodzi: tel. 42 208 20 91, 
e-mail: doradztwo@wfosigw.lodz.pl.

Coraz powszechniejszy  
dostęp do gazu  

Powiększa się zasięg sieci gazowej na terenie naszej gminy. Obecnie 
projektowanych jest kilkanaście dodatkowych kilometrów, głównie w Ko-
luszkach i Gałkówku, ale również w Żakowicach i Różycy. W kwestii chę-
ci przyłączenia się do sieci, należy kontaktować się z Polską Spółką Ga-
zownictwa. Niestety, z mapy gazowniczej wypadły dwie miejscowości: 
Długie i Będzelin. Pomimo pierwotnego zainteresowania, ostatecznie zbyt 
mało mieszkańców zdecydowało się na podpisanie umowy. Spółka zrezy-
gnowała zatem z budowy sieci w powyższych miejscowościach.        (pw)

W domu hodował  
konopie indyjskie

Łódzcy policjanci zatrzymali w Koluszkach 21 - letniego mężczyznę, 
który prowadził nielegalną uprawę konopi indyjskich i posiadał środki odu-
rzające w swoim miejscu zamieszkania. Łącznie zabezpieczono blisko 240 
gramów liści konopi i 3 rośliny oraz sprzęt do uprawy konopi. Za uprawę i 
posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki 
z Przestępczością Narkotykową 
KWP w Łodzi monitorując środo-
wisko przestępcze uzyskali infor-
mację, iż w jednym z domów w Ko-
luszkach może być prowadzona 
uprawa konopi indyjskich. 23 lipca 
2020 roku około godz. 12:00 stróże 
prawa zapukali do drzwi. Jak się 
okazało na miejscu zastali 21 – let-
niego mieszkańca Koluszek, który 
w swoim domu na strychu prowa-
dził  uprawę roślin służących do 
wyrobu narkotyków, a w szafie 
ubraniowej suszył konopie. Podczas 
przeprowadzonego przeszukania 
mundurowi zabezpieczyli łącznie 
blisko 240 gramów roślin oraz 3 
krzewy konopi indyjskich. Policjan-
ci na miejscu pracowali kilka go-
dzin zabezpieczając dowody w tej 

sprawie  Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty posiadania i 
uprawy środków odurzających za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wol-
ności. W przeszłości 21 – latek nie był notowany przez policję.                          

(lodz-wschod.policja.gov.pl)

Nabór na wymianę „kopciuchów”  
zostanie powtórzony również  
w przyszłym roku 

Urząd Miejski w Koluszkach przypomina, że w przyszłym roku rów-
nież zorganizuje nabór wniosków w ramach gminnego programu dopłat 
do wymiany pieca węglowego. A zatem jeśli ktoś nie zdołał jeszcze uzy-
skać umowy z gazownią na wykonanie przyłącza, nie musi już obecnie 
składać wniosku do koluszkowskiego urzędu. Można to będzie uczynić w 
przyszłym roku. Jest to o tyle istotne, że zwrot pieniędzy nastąpi dopiero 
po realizacji inwestycji. Dotację trzeba wydać w danym roku i rozliczyć 
do końca listopada. W styczniu 2021 r. samorząd ogłosi zasady, które 
będą obowiązywać na danym rok.      

Przypomnijmy, że w myśl programu, każdy z naszych mieszkańców, 
który zdecyduje się na zaprzestanie palenia węglem, otrzyma 5 tys. zł na za-
kup nowego urządzenia na ekologiczne źródła ciepła. W grę wchodzi zarów-
no przejście na gaz, jak i wyposażenie się w ogrzewanie na bazie kotła na bio-
masę, pompy ciepła, ogrzewania olejowego lub elektrycznego. Niedozwolone 
jest jednak pozostawienie pieca węglowego, jako zapasowego źródła ciepła. 
Dotacja nie dotyczy również wymiany pieca gazowego na nowszy model. W 
tym roku dzięki gminnej dotacji wygaśnie 130 „kominów”.

Niezależnie od naszego gminnego programu, można również korzy-
stać z oferty wojewódzkiego funduszu w ramach programu „Czyste po-
wietrze”. W jego ramach można otrzymać większe dofinansowanie, trze-
ba jednak poświęcić więcej czasu na przebrnięcie samego naboru.     (pw)  
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Pewnego dnia zadzwoniła do 
mnie koleżanka z pytaniem, czy nie 
znam dziennikarzy z łódzkich gazet, 
którzy umożliwiliby jej współpracę 
dziennikarską. Chciała spróbować 
sił w tym, co od lat było jej marze-
niem: pisać artykuły i robić reporta-
że. Jeśli nie na stałe, to choć od cza-
su do czasu. Odpowiedziałem, że 
mogę owszem pomóc, ale w lokalnej 
gazecie, tu gdzie sam pracuję. Umó-
wiliśmy się z naszym naczelnym, że 
gdy tylko będzie możliwość, okazja i 
potrzeba, zaproponujemy Monice 
„zrobienie” materiału dla TwK.  Tak 
zaczęła się jej wielka przygoda, pa-
sja bycia dziennikarzem. Z pasji ro-
dzą się pomysły, a od nich już krótka 
droga do czynu. Z czasem stworzyła 
na Facebooku profil dziennikarski i 
stronę, które pozwoliły na jeszcze 
więcej przekazu niż dotychczas. O 
kim mowa? Jest młodą dziennikarką 
o pięknej urodzie i wnikliwym spoj-
rzeniu. Ale nie to się liczy, najważ-
niejsze, że jest to Kobieta z pasją.  Z 
Moniką Winciorek – „Dziennika-
rzem Z Pasji” rozmawia Zbigniew 
Komorowski.

-Witaj, tym razem po drugiej 
stronie.

-Witam wszystkich serdecznie. 
Czuję się bardzo dobrze, uwielbiam 
rozmawiać z ludźmi. Każdy z nas 
ma niesamowitą moc, dar słuchania 
innych ludzi. Poznawania siebie na-
wzajem i to jest wspaniałe.

- Skąd u pracownika sektora 
„finansowego” pragnienie zasta-
nia dziennikarzem?  

-Już w szkole podstawowej bra-
łam udział w konkursach. Jednak 
wtedy nie traktowałam tego, aż tak 
poważnie. Nawet studia, które ukoń-
czyłam niewiele mają wspólnego z 
literaturą (śmiech). Ukończyłam Po-
litechnikę Łódzką, gdzie świat cyfe-
rek i projektów to chleb powszedni. 
Jednak bardzo mi brakowało pisa-
nia. Kiedy pojawiła się szansa na 
przygotowywanie materiałów z wy-
darzeń kulturalnych do „Tygodnia w 
Koluszkach”, nie zastanawiałam się 
zbyt długo. Od tego momentu słowo 
pisane jest obecne bardzo często w 
moim życiu. Nie ma znaczenia, w ja-
kiej formie, mogą to być posty na 
moim profilu bądź stronie, czytanie 
książek oraz współpraca z magazy-
nem LIFE IN. Łódzkie. Wszystkie te 
aktywności bardzo cieszą. 

- Swoją pasję rozpoczęłaś od 
pisania dla TwK. Który z tekstów 

Ludzie z pasją 

Monika – dziennikarz z pasji 
zapadł Ci w pamięci jako Twój 
najważniejszy? 

-Wszystkie materiały, które 
wyszły z pod mojego pióra, są dla 
mnie bardzo ważne i stanowią satys-
fakcję z wykonanej pracy. Nie daję 
sobie półśrodków, angażuję się w 
projekt, ponieważ wiem, że po dru-
giej stronie jest czytelnik, który po-
święca swój czas. Jednak jeśli miała-
bym wybrać taki, który wskazał mi 
dalszy bieg zdarzeń to zdecydowa-
nie wywiad z Katarzyną Grocholą. 

Pisarka to ciepła, autentyczna i prze-
miła kobieta, która zna życie i ser-
wuje je na kartach swoich powieści. 
Podczas tego wywiadu zrozumia-
łam, że rozmowy z ludźmi, wywiady 
to jest to co czuję i w tym widzę swój 
potencjał. Nie chcę tutaj umniejszać 
roli nikogo, ponieważ każda z osób 
oraz wydarzeń, o których pisałam 
dały mi niesamowity bagaż do-
świadczeń, przeżyć, za co jestem 
ogromnie wdzięczna. Zresztą na po-
czątku swojej drogi nie spotkałam 
nikogo, kto by mnie nie wspierał i je-
stem bardzo wszystkim tym osobom 
wdzięczna, w tym redakcji „Tygo-
dnia w Koluszkach”. Wiele materia-
łów tworzyłam z wydarzeń kultural-
nych dla Księgarni Skład Główny w 
Koluszkach. Współpraca z Agniesz-
ką i Bartkiem Kurc to czysta przy-
jemność. Jestem pod ogromnym 
wrażeniem ich potencjału. Fanta-
stycznie, również wspominam wy-
wiad ze znakomitymi muzykami 
Anną i Romualdem Spychalskimi, 
którzy przyjęli mnie u siebie jakby-
śmy się znali od lat, cudowni ludzie.

-Po jakimś czasie dałaś się po-
znać jako „Dziennikarz Z Pasji”. 
Jak to się zaczęło? 

- Jesienią 2019 roku, krok po 
kroku zdobywałam się na odwagę. 
Dziś każdy jest bardzo oceniany, 
szczególnie w Internecie. Zastana-

wiałam się, czy warto, czy ludzie 
będą pozytywnie nastawieni do ta-
kiej formy. Dziś mam okazję podzię-
kować Kamili Krawczyk, która na-
tchnęła mnie do postawienia kropki 
nad i. Nie wspomnę o mojej rodzinie 
i przyjaciołach, którzy zawsze dają 
mi konstruktywne uwagi, tak nie-
zbędne do dalszego rozwoju. Tak 
powstał profil o przewrotnej nazwie 
„Dziennikarz Z Pasji” oraz strona 
„Dziennikarskim Okiem” na Face-
booku. Jest to moje autorskie pisar-
skie dziecko, które daje mi sporo sa-
tysfakcji. Dzięki tej współpracy 
poznaję również dużo fantastycz-
nych ludzi, którzy tak jak ja pracują 
z pasją i tworzymy autorskie projek-
ty dla społeczności mojego profilu i 
strony. Z niektórymi się zaprzyjaźni-
łam, tak jak z fantastyczną Moniką 
Lehman, córką Papcia Chmiela. 
Poza wywiadem, który się ukazał, 
mamy prywatny kontakt, to cudow-
na kobieta.

- Skąd przewrotna nazwa 
profilu? 

-Nazwa przewrotna, ponieważ 
chciałam, żeby zwracała uwagę. 
Okazało się, że zdało to egzamin. 

-Spodziewałaś się takiego od-
bioru w „sieci”?

-Bardzo chciałam, żeby treści 
umieszczane dawały mnóstwo sa-
tysfakcji odbiorcom, żeby mogli do 
porannej kawy, deseru po obiedzie, 
czy wina wieczorem, sięgnąć po mój 
materiał i miło spędzić czas. Odszu-
kać dla siebie coś wartościowego w 
przekazywanych treściach. Cieszy-
łam się i cieszę nadal z każdej ak-
tywności na profilu oraz stronie, bo 
wiem, że to ma sens. Dostaję infor-
macje zwrotne, w których ludzie 
dziękują za to, że ten profil stał się 
bodźcem do rozwoju i zmian. Zdaję 
sobie również sprawę, że nie jestem 
w stanie tworzyć treści, które zdobę-
dą uznanie każdego z odbiorców, ale 
również to szanuję.

-Przeprowadziłaś dotąd  wy-
wiady z wieloma ludźmi. Byli 
przypadkowi, czy też miałaś swój 
„klucz”?

-Moi goście są to ludzie, którzy 
pracują z pasją. Mój profil zrodził się 
z pasji i w tym duchu jest prowadzo-
ny, aby ją promować, ponieważ jest 
motorem napędowym w życiu. W 
szarej zabieganej codzienności jest 
takim światełkiem w tunelu, które 
rozprasza mrok życia codziennego.

-Ludzi, których znamy z tele-
wizji, zdają się być nieosiągalni…

-To prawda. Jednak jak to w ży-
ciu wszystko zależy od człowieka i 
jego podejścia. Ja bez względu na 
rozpoznawalność, cenię każdego z 

moich rozmówców, dlatego że znaj-
dują dla mnie czas i chcą się przede 
mną otworzyć. Na pewno wywiady 
z Pauliną Holtz znakomitą aktorką, 
Michałem Batorym wybitnym pla-
kacistą, Eweliną Rydzyńską stylist-
ką TVN, Katarzyną Bosacką, która 
na zdrowym stylu życia zna się bar-
dzo dobrze, czy też charyzmatyczną, 
będącą wulkanem energii Cristiną 
Catese, która gotuje z sercem na dło-
ni robią wrażenie. Jednak ja się sku-
piam na wartościach, jakie ma dany 
człowiek do przekazania. Moje wy-
wiady są skrojone na miarę. Patrzę 
na człowieka, tym czym się zajmuje, 
co go poprzez jego działania definiu-
je i już mam pomysł na pytania, jakie 
mu zadam, żeby odbiorcy mogli po-
znać jego pozytywne strony.

-Jak do nich trafiasz?
-Piszę zaproszenie na wywiad, 

jeżeli ktoś zechce porozmawiać, po-
święcić mi czas to cudownie, jeśli 
nie to też w porządku. Nie zawsze 
jest kolorowo, chcesz się umówić na 
wywiad już prawie jestem umówio-
na, a ktoś nie odzywa się lub nie od-
pisuje w ogóle na zaproszenia. Nie-
stety takie jest życie, widocznie nie 
było nam pisane się spotkać.

-Za co najbardziej cenisz 
swoją pasję?

- Najbardziej za to, że daje mi 
wolność twórczą. Mogę robić to co 
kocham, poznawać ludzi i pisać. 
Uczestniczę też w wielu wydarze-
niach kulturalnych, które są dla 
mnie motorem napędowym. Dzięki 
pasji mogę rozmawiać z ludźmi, 
których cenię jak Kamil Maćko-
wiak- aktor, który swoje sztuki wy-
stawia na deskach Monopolis. Jesz-
cze parę lat temu, gdyby mi ktoś 
powiedział, że przeprowadzę z nim 
wywiad to bym się uśmiechnęła z 
niedowierzaniem. Poznałam fanta-
stycznych ludzi z Duetu Bolewski & 
Tubis, tworzony przez wspaniałych 
muzyków. Przeprowadziłam z nimi 
wywiad video oraz dla magazynu 
LIFE IN. Łódzkie. Zresztą cenię 
moją pasję za to, że otworzyła mi 
współpracę z magazynem LIFE IN. 
Łódzkie, gdzie mogę opisywać wy-
darzenia z Łodzi, które są mi bardzo 
bliskie.

-Co jeszcze chciałabyś robić 
w życiu poza dziennikarstwem?

-Marzę o tym, by móc pisać. 
Coś, co robimy kreatywnego i twór-
czego, pozwala na takie ukojenie du-
szy. Myślę, że tak jest z każdą pasją 
bez względu na to czego dotyczy. 
Chciałabym moją twórczość dzielić 
z szerszym gronem odbiorców, moc-
no w to wierzę, że kiedyś mi się uda, 
a w jakiej formie czas pokaże.
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Powiatowe obchody Święta Policji  
w koluszkowskiej komendzie

29 lipca 2020 roku w Komen-
dzie Powiatowej Policji powiatu 
łódzkiego wschodniego odbyły się 
powiatowe uroczystości Święta 
Policji. To szczególny dzień dla 

wszystkich policjantek i policjan-
tów, to czas awansów, nominacji 
oraz podziękowań za ich codzien-
ną i nie zawsze łatwą służbę. Z 
uwagi na panującą epidemię koro-
nawirusa uroczystość była obcho-
dzona skromniej niż w poprzed-
nich latach.

Wzięła w niej udział mniejsza, 
niż w latach ubiegłych liczba gości 
oraz wyróżnionych policjantów i 
pracowników Policji. Władze sa-
morządowe reprezentowali zapro-
szeni goście starosta powiatu łódz-
kiego wschodniego Andrzej Opala 
oraz burmistrz Koluszek Waldemar 
Chałat.

Z kolei 30 lipca 2020 roku, na 
terenie Oddziału Prewencji w Ło-
dzi odbyły się wojewódzkie uro-
czystości Święta Policji. Podczas 
tej uroczystości uhonorowany Zło-

tą Odznaką został szef koluszkow-
skiej Policji insp. Krzysztof Dą-
browski oraz jego zastępca mł. 
insp. Marek Wojtczak.

W tym roku mianowani na 
wyższe stopnie służbowe w powie-
cie łódzkim wschodnim zostali:

Podinspektorem Policji:
- nadkom. Robert Kieszek
Komisarzem:
- Witold Błoński
Aspirantem Sztabowym:
- st.asp. Marcin Rogowski
- st. asp. Sławomir Roman
- st. asp. Jarosław Spychalski

Starszym Aspirantem:
- asp. Jarosław Sawicki
- asp. Marcin Klimkiewicz
- asp. Sebastian Sobczyk
- asp. Roman Wachowiec
Aspirantem:
- mł. asp. Tomasz Gałązka
- mł. asp. Michał Kwiecień
Młodszym Aspirantem:
- sierż. szt. Robert Janiczek
- sierż. szt. Artur Kijewski
- sierż. szt. Rafał Lotka
- sierż. szt. Sebastian Poznański
- sierż. szt. Rafał Ściurtek
- sierż. szt. Konrad Włodarczyk
Sierżantem Sztabowym:
- st. sierż. Anna Dudek - Żaczek
- st. sierż. Artur Niźnikowski

Starszym Sierżantem:
- sierż. Rafał Kotynia
- sierż. Adrian Majchrzak
- sierż. Ewelina Redzisz
- sierż. Przemysław Urbański
Sierżantem:
- st. post. Michał Boruta
- st. post. Piotr Pietrzak
Starszym Posterunkowym:
- post. Mateusz Hans
- post. Kamil Kowalczyk
- post. Witold Maciejek
- post. Łukasz Maślanka
- post. Mateusz Popek
- post. Dawid Ryżanek
- post. Dawid Taroń
- post. Krzysztof Wachowicz
- post. Robert Witczak.

Historia Koluszek on-line
Na profilu facebookowym Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolusz-

kach zamieszczane są kilkuminutowe filmy w ramach spotkań on-line z 
historią naszego miasta i okolic. Ostatni z zamieszczonych odcinków 
opowiada o cmentarzu w Koluszkach. Do tej pory ukazało się 15 nagrań.      

Policjanci ścigali  
nietrzeźwego kierującego

Policjanci koluszkowskiej drogówki chcieli skontrolować szybko ja-
dącego volkswagena. Kiedy próbowali zatrzymać go kierujący najpierw 
zwolnił, zrównał się ze stojącym mundurowym a następnie gwałtownie 
przyspieszył uciekając. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim. Po-
licyjny pościg zakończył się zatrzymaniem 40–latka. Jak się okazało 
mężczyzna był pijany. Usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontro-
li drogowej oraz kierowania w stanie nietrzeźwości. Za takie przestęp-
stwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

25 lipca 2020 roku tuż przed godz. 12:00 w Regnach gm. Koluszki 
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z koluszkowskiej komendy za-
uważyli w terenie zabudowanym szybko jadącego volkswagena.  Funk-
cjonariusze wskazali kierującemu miejsce do zatrzymania się, ten nato-
miast ominął stojącego mundurowego najpierw zwalniając po czym 
gwałtownie przyspieszając. Stróże prawa natychmiast ruszyli w pościg za 
volkswagenem. Kierowca nie reagował na wydawane sygnały i pędził 
główną ulicą po czym gwałtownie skręcił w boczną uliczkę. Tam poli-
cjanci udaremnili jego dalszą ucieczkę i zatrzymali nieodpowiedzialnego 
kierowcę Jak się okazało był nim 40 – letni tomaszowianin. Kierował w 
stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało blisko 2 promile w jego organi-
zmie.  Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Usłyszał już zarzu-
ty kierowania w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli 
drogowej. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wol-
ności. Stracił również prawo jazdy.

(lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Twórczość „Zygmuntowiaków”  
trafi do Internetu 

Pochodząca z Koluszek Ewa Cieniak podjęła się realizacji pro-
jektu pod tytułem: „Zygmuntowiacy - śpiewana tradycja ziemi łódz-
kiej w sieci”, który dokumentuje i popularyzuje w sieci dorobek i tra-
dycje muzyczne związane z naszym regionem. Projekt jest 
dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura w sieci i realizowany przez Fundację „Siłaczka”.

Zespół „Zygmuntowiacy” od kilkunastu lat gromadzi i wykonuje tra-
dycyjne pieśni i utwory muzyczne, popularyzując w ten sposób twórczość́ 
ludową regionu wśród lokalnych społeczności. 

- Chcemy, by twórczość́ ich trafiła do szerokiego odbiorcy. Stworzy-
my nagrania filmowe 12 wybranych i reprezentatywnych dla regionu i ze-
społu utworów. Wykonania nagrane zostaną w plenerach okolic Koluszek 
- mówi pani Ewa. 

Utwory będzie można znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.
com/Zygmuntowiacy oraz YouTube. Jak nas zapewnia Ewa Cieniak, po-
wstanie także krótki dokument o członkach zespołu, jego historii, doko-
naniach.

-Dodatkowo przygotujemy także „Śpiewnik Zygmuntowiaków”, 
którym będą  spisane i wydane w formie elektronicznej utwory wykony-
wane przez zespół – powiedziała pani Ewa. 

Partnerami projektu są: MOK w Koluszkach, GOKSIR w Jeżowie, 
Muzeum Regionalne w Brzezinach, Muzeum Regionalne im. Wł. St. 
Reymonta – Lipce Reymontowskie, Fundacja Polskich Kolei Wąskotoro-
wych, Kolej Rogowska, Stowarzyszenie MROGA, Fundacja Batorówka, 
Gmina Lipce Reymontowskie, Gmina Jeżów. Partnerem projektu i reali-
zatorem filmu dokumentalnego oraz nagrań piosenek jest Stowarzyszenie 
Pracownia Filmowa „COTOPAXI”. 

-Stowarzyszenie istnieje od 2008 roku, skupiając twórców, animato-
rów, badaczy, naukowców. Realizujemy etiudy, kampanie, filmy eduka-
cyjne i aktywnie uczestniczymy w edukacji kulturalnej. Pragniemy, by 
narzędzie jakim jest kamera filmowa wzmacniało potencjał społeczeń-
stwa obywatelskiego, jak i prowadziło do upodmiotowienia grup społecz-
nych. Staramy się odpowiadać na kwestie i problemy społeczne zarówno 
przez informowanie, jak i propagowanie godnych naśladowania postaw. 
Jako pierwsi w Polsce implementujemy i rozwijamy technikę wideo 
uczestniczącego (Participatory Video), tak by głos osób pomijanych mógł 
być słyszalny. Korzystając z naszego doświadczenia artystycznego, na-
ukowego i na polu animacji społecznej budujemy więzi i wzmacniamy re-
lacje w środowiskach lokalnych. Wierzymy, że sztuka i zaangażowanie 
społeczne idą w parze, nawzajem się wzbogacając – mówi Ewa Cieniak. 

„Zygmuntowiacy” istnieją od roku 2006. Założycielka zespołu, Tere-
sa Petrykowska, prowadziła go początkowo razem z mężem, aż do jego 
śmierci, obecnie samodzielnie, z pomocą swoich koleżanek i kolegów. - 
Powstaliśmy w czasie, gdy dyrektorem MOK był pan Jarosław Woźniak. 
Pamiętam, że chętnych nie brakowało, by do nas dołączyć. Skąd pomysł 
na nazwę? Jestem mieszkanką Zygmuntowa i tak już zostało, mimo, że 
nie wszyscy członkowie zespołu mieszkają w Zygmuntowie - wyjaśnia 
pani Teresa. 

Mimo pewnej rotacji, liczba członków jest stała od początku jego ist-
nienia i wynosi 15 osób: 10 pań i 5 panów. W chwili obecnej „Zygmunto-
wiacy” poszukują akordeonisty, zapraszają zatem chętnych, niekoniecz-
nie w wieku senioralnym. 

- Mamy za sobą wiele różnych sukcesów, choćby wspomnę przeglą-
dy piosenki ludowej w Skierniewicach, gdzie jury od lat jest bardzo wy-
magający dla wykonawców. Zajmowaliśmy tam I miejsca, zarówno jako 
zespół, a także jako soliści czy jako kapela - zachwala sukcesy zespołu 
szefowa „Zygmuntowiaków”, Teresa Petrykowska.

O czasach, gdy ballada o Janku Wiśniewskim  
dorastała w Gałkówku…

Zapraszamy na spotkanie z autorką 
„Jestem Janek” w Gałkowie Dużym

W najbliższy wtorek, 11 sierpnia o godzinie 11 w Szkole Podstawo-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Galkowie Dużym odbędzie się 
spotkanie  z Anną Szawarą, autorką książki pt. „Jestem Janek”. Książka 
zainspirowana masakrą robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku,  
a także cyklem reportaży w „Tygodniu w Koluszkach”  jest opowieścią o 

legendarnym „Janku Wiśniewskim”, zabi-
tym w grudniu 1970 roku w Gdyni. Bohater 
„Ballady o Janku Wiśniewskim” naprawdę 
nazywał się Zbyszek Godlewski i na przeło-
mie lat 50-tych i 60-tych mieszkał i chodził 
do szkoły w Gałkówku. To tu żyją do dziś 
jego koleżanki i koledzy z klasy a także wy-
chowawczyni. Wtorkowym  spotkaniem z 
Autorką „Jestem Janek” zainaugurowane 
zostaną lokalne obchody rocznicy „Wyda-
rzeń Grudniowych”. 

Na późną jesień zaplanowano główne 
uroczystości  gminne z okazji 50 rocznicy 

masakry z grudnia 1970 roku, podczas których zostanie odsłonięta na mu-
rach szkoły w Galkowie Dużym tablica upamiętniająca Zbyszka Godlew-
skiego, ufundowana przez IPN. Włączymy się w ten sposób w centralne, 
ogólnopolskie obchody tego tragicznego wydarzenia w najnowszej histo-
rii powojennej Polski. O szczegółach jesiennych uroczystości, które 
wstępnie zaplanowane są na koniec listopada, będziemy informowali. 

Tymczasem widzimy się we wtorek, 11 sierpnia,  o godzinie 11, w 
gmachu Szkoły Podstawowej w Galkowie Dużym. Zapraszamy Mło-
dzież, rodziców, dziadków, nauczycieli a w sposób szczególny sposób 
tych, którzy swoją naukę w gałkowskiej szkole rozpoczynali 1 września 
1959 roku! To będzie spotkanie o Waszym klasowym Koledze!  

Uwaga! Obowiązują maseczki i zachowanie dystansu.
Zk

Ewa Cieniak, pochodzą-
ca z Koluszek jest absolwent-
ką Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie na wy-
dziale grafika warsztatowa. 
Przez wiele lat była dyrekto-
rem artystycznym w polskich 
i międzynarodowych agen-
cjach reklamowych, gdzie 
między innymi miała szansę 
stworzyć, z czego jest najbar-
dziej dumna - postać Pajacy-
ka dla Polskiej Akcji Huma-
nitarnej. 

Jest koordynatorką swe-
go pomysłu „Roboty Koron-
kowe”. Projekt ten został do-
finansowany po raz drugi w 
tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 
zeszłym roku jego pierwsza edycja realizowana była w Koluszkach i 
Jeżowie. W ramach tego projektu uczestniczki uczyły się sztuki koron-
karstwa od mamy Ewy - pani Marii Cieniak - urodzonej koluszko-
wianki, niegdysiejszej członkini zespołu ludowego „Zygmuntowia-
cy”.

Ogromną pasją Ewy Cieniak jest haftowanie. Każdy może zapo-
znać się z jej twórczością na stronie internetowej ewacieniak.com/ In-
stagram: @ewac.
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Obecnie, podczas nagrywania dla mediów projektu „Kultura w sie-
ci”, chcą przedstawić piosenki ze swojego repertuaru. Będą to bardzo sta-
re i znane utwory ludowe.

- Poza tym nagraniem do Internetu, będzie także wydany śpiewni-
czek. Ekipa filmowa, która realizuje nasze nagrania podpowiada, że bę-
dzie też jakaś wzmianka w telewizji o tym, co robimy. Wszystkim człon-
kom zespołu udzieliła się atmosfera tego zdarzenia. Słyszałam, że wielu z 
nas nie spało minionej nocy, tak to wszyscy przeżywamy! Na szczęście 
nasz stres był zbyteczny i wszystko poszło świetnie.  Mam bardzo fajną 
grupę, z czego jestem dumna i zadowolona - chwali zespół jego kierow-
nik Teresa Petrykowska. 

Jak na pasję swoich rodziców i dziadków reaguje młodsze pokole-
nie? 

- Powiem na przykładzie swej rodziny. Mój syn był na początku 
przeciwny temu co robię. Gdy wracałam z jakiegoś przeglądu, wszyscy 
mi gratulowali, pytali się, jak poszło, a syn nic. W końcu zaczął i on zada-
wać mi pytania. Gdy z uśmiechem zapytałam: synu, co Cię tak nagle 
zmieniło, że zacząłeś się interesować ludową muzyką, odpowiedział: Ma-
musiu, chyba dorosłem do tego! Teraz syn występuje na koncertach, bie-
siadach czy weselach. Występował ze swoim programem podczas dni Ko-
luszek i w czasie Dożynek, a kilka miesięcy temu wystąpił w finale 
programu telewizyjnego „Szansa na sukces”! Duże nadzieje pokładam też 
w mojej wnusi i we wnuczku, który otrzymał certyfikat wodzireja - za-
chwala pani Teresa.  

Początki Zygmuntowiaków wspomina też pani Natalia Liśkiewicz. - 
W Koluszkach działały wtedy „Złota Jesień”, „Koluszkowianie”, „Piwni-
ca”, „Radość życia”. W pewnym momencie powstały „Zemki” czyli 
Związek Emerytów i Rencistów. Tam poznałyśmy się z Teresą Petrykow-
ską, Jankiem Petrykowskim i Basią Golińską. Po tym, jak szefowa zespo-
łu zachorowała, i zespół zakończył działalność, jedni poszli do „Złotej Je-
sieni”, inni pod przewodem Tereski Petrykowskiej, założyli swój własny 
zespół. Tak powstali „Zygmuntowiacy”. Skąd u mnie śpiew? Zawsze bar-
dzo kochałam muzykę. Jednak moja 
przygoda ze śpiewem zaczęła się na 
dobre dopiero wraz z przejściem na 
emeryturę. Naszym muzykantem 
był Sławek Szczepanik, który grał 
na akordeonie i Janek Petrykowski, 
grający na skrzypkach. Poza inicja-
torką i założycielką, pierwszy trzon 
„Zygmuntowiaków” stanowiły Je-
neczka Szolcowa, wspomniana Ba-
sia Golińska, Jola Kobus, Janek So-
bierajski i oczywiście ja. Od czasu 
naszego powstania w roku 2006 
przewinęło się przez zespól bardzo 
wielu ludzi. Jak odszedł Sławek 
Szczepanik, naszym muzykantem 
był Marcin Dobruszek. Grał prze-
pięknie! Po założeniu rodziny od-
szedł z zespołu - wspomina pani 
Natalia Liśkiewicz.                   Zk
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Piłkarskie derby Gminy
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fot. Tomasz Krawczyk
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Super wyniki biegaczy w Toruniu i Częstochowie

Karol z trzema „życiówkami”  
w trójboju sprinterskim!

Na stadionie miejskim w Toruniu po raz 42 odbył się Miting-Memo-
riał LA poświęcony pamięci Grzegorza Duneckiego. W zawodach wzięło 
udział przeszło 500 startujących - zawodników i zawodniczek z całej Pol-
ski, najwięcej w konkurencjach biegowych na krótkich dystansach tj. 
dwuboju kobiet i trójboju mężczyzn: 60,100 i 200 m. Organizatorzy z po-
wodu burzy i dość obfitego deszczu kilka razy przekładali starty, co spo-
wodowało prawie 2-godzinne opóźnienie. 

Najbardziej pasjonujące i dla nas 
satysfakcjonujące były biegi krótkie, 
gdzie Amelia Napierała poprawiła re-
kord życiowy na 200 m (28:80) i Ka-
rol Sokołowski, który na trzech dy-
stansach ustanowił nowe wspaniałe 
czasy. Bieg 60 m (7,85 sek.), 100 m. 
(12.48 sek.), 200 m (24.99).  Łącznie 
w trójboju sprinterskich zdobył 1771 
punktów. Super w biegu na 600 me-
trów pobiegł Maciej Jeżyna, który 
świetnym 60-metrowym finiszem, za-
jął w 2 serii czwarte miejsce, z  cza-
sem 1:37,5 i piątą klasę sportową (o 
ponad 6 sekund lepiej od dotychczaso-
wego rekordu). Na tym samym dy-
stansie Michał Smyka uzyskał czas 

1:49,72. W biegu na 100 metrów Amelia Napierała po dość słabym starcie 
z czasem 14.33 uzyskała szóste miej-
sce. Do domu wróciliśmy po półno-
cy zmęczeni i głodni, ale szczęśliwi. 

Nie mniej emocji było podczas 
ogólnopolskiego mitingu kwalifika-
cyjnego LA w Częstochowie. Orga-
nizatorzy w ostatniej chwili zmieni-
li start biegu na 300 metrów 
przesuwając go o 40 minut wcze-
śniej. Z tego powodu dwójka na-
szych zawodników pobiegła bez na-
leżytej rozgrzewki i to w składzie 
dwuosobowym. Pomimo takich 
trudności Maciek Jeżyna poprawił 
swoją życiówkę 0,01 sekundy (obecny czas 42,34). Karolowi Sokołow-
skiemu, do nowego rekordu zabrakło 0,05 sekundy (uzyskał czas 39,71). 
Biorąc to wszystko pod uwagę chłopcy spisali się znakomicie.

DLA KAŻDEGO  
COŚ SŁODKIEGO 

    Serdecznie zapraszamy na kiermasz ciast który 
odbędzie się 09 sierpnia 2020  

na ulicy 11 Listopada 32  
przy Lodach  „Zielona Budka”

Startujemy od godziny 8:00

Cały dochód z zbiórki  
zostanie przekazany na rzecz  

5-miesięcznej Mai z Łodzi,  
chorej na rdzeniowy zanik mięśni 

(SMA). 

Koszt leku to 9 mln złotych  
– zolgensma to najdroższy lek świata.

Jeśli zalegają Wam jakieś plastikowe korki w 
dniu kiermaszu chętnie od Was je odbierzemy 
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STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jesteśmy producentem najwyższej jakości mebli tapicerowanych.

Poszukujemy pracownika na stanowisko

OPERATOR MASZYN 
Miejsce pracy: Koluszki                 

Obowiązki:
 • realizacja produkcji w oparciu o plany produkcyjne;
 • bezpośrednia, prawidłowa obsługa przydzielanych maszyn;
 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji produkcyjnej
 • jakościowa kontrola wykonywanej produkcji na stanowisku pracy

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie;
 • samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy;
 • solidności, kreatywności, uczciwości;
 • umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komu-

nikatywności;
 • gotowości do pracy na dwie zmiany
 • znajomość rysunku technicznego
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy na danym sta-
nowisku

 CV proszę przesyłać na adres  kadrysk@stella-furniture.pl

Klasa okręgowa 2020/2021

LKS Różyca - KKS Koluszki 1:0 (0:0)
Bramka: Nowak 81 min. (karny)

Gminne derby rozpoczęły sezon w lidze okręgowej

Mecz zdecydowanie odbył się pod dyktando Różycy. Było dużo wal-
ki, fauli i kontuzji, a decydujący o wyniku okazał się rzut karny. 

Do pierwszej kontrowersyjnej sytuacji doszło już w 18 minucie spo-
tkania, kiedy w pole karne wpadł zawodnik Różycy (Mikołajczyk). Przy 
próbie oddania strzału doszło do kontaktu, jednak sędzia nie dopatrzył się 
faulu. Z powodu urazu zawodnik Różycy zszedł z boiska. Do kolejnego 
incydentu w polu karnym doszło w 30 minucie. Zawodnik Różycy (No-
wak) przy próbie minięcia bramkarza, został przez niego powalony na 
ziemię. Rzutu karnego nie wykorzystał jednak Olszewski. Jego strzał z ła-
twością obronił bramkarz KKS-u. Kolejną szansę Różyca otrzymała w 80 
minucie spotkania. Do odbitej w polu karnym piłki, dopadł Nowak i zo-
stał zahaczony przez zawodnika KKS-u. Sędzia drugi raz podyktował „je-
denastkę”, którą skutecznie wykorzystał sam poszkodowany. Spotkanie 
mogło zakończyć się wyższą wygraną, ale tego dnia na przeszkodzie za-
wodnikom Różycy stanął bramkarz KKS Rafał Adamczyk. 

Obie drużyny z boiska zeszły z mieszanymi uczuciami. Co prawda 
KKS przegrał, ale pocieszał się tym, że grając piłkarzami ze swojego mia-
sta, prawie zremisował z drużyną z Różycy, która mocno się zbroi, pozy-
skując zawodników z innych klubów. Najgłośniejszym nabytkiem Róży-
cy, który nie wystąpił w derbach gminy, jest 38-letni Paweł Golański, były 
reprezentant kadry narodowej Polski (Euro 2008). 

Ze względu na obostrzenia pandemiczne, obowiązywała ograniczona 
ilość miejsc na trybunach. Mecz oglądało ok. 300 osób.      

Kolejka 1. (1-2 sierpnia)
LKS Różyca - KKS Koluszki 1:0  
KAS Konstantynów Łódzki - GLKS Sarnów/Dalików  5:2  
KS II Kutno - Zawisza Rzgów  5:1  
Victoria Rąbień - PTC Pabianice  5:0  
Sokół II Aleksandrów Ł. - GLKS Dłutów (odwołany zagroż. epidem.)
GKS Ksawerów - Orzeł Parzęczew  1:1  
Włókniarz Pabianice - Termy Uniejów  3:0  
Start Brzeziny - Widzew II Łódź (odwołany)
UKS SMS Łódź - AKS SMS Łódź  2:1

Kolejne spotkania
KKS Koluszki - UKS SMS Łódź  8 sierpnia, 16:00
Widzew II Łódź - LKS Różyca  8 sierpnia, 15:00

(pw)

Wiejska Liga Piłki Nożnej: 

Iskra Bęben - Dobre Mordy  18:2
Mariany - Wodnik Atlantyk  7:5
Albatros Katarzynów - Emeryci  2:2
Katarzynów Legends - TRGK Zjednoczeni  4:3

Tabela po 5. kolejce:

1. Strefa Zrzutu                 4       12
2. Mariany                          4       12
3. Iskra Bęben                    5          9
4. TRGK Zjednoczeni          5          9
5. Lokomotiv Koluszki        4          9
6. Gang Plebanii                 4           9
7. RKS Reptilianie             3          6
8. Emeryci                          4          4
9. Katarzynów Legends      5          3
10. Albatros Katarzynów     3          1
11. Dobre Mordy                  4          0
12. Wodnik Atlantyk             5          0

W najbliższą niedzielę 9.08 odbędzie się druga runda Pucharu Knu-
ra, a to oznacza już ćwierćfinały. Do rywalizacji włączają się drużyny 
Strefy Zrzutu i Gangu Plebanii, które z uwagi na zdobycie Pucharu w 
dwóch ostatnich edycjach były zwolnione z gry w pierwszej rundzie. Cie-
kawie zapowiadają się wszystkie mecze ćwierćfinałowe, szczególnie za-
praszamy na te rozgrywane na boisku w Katarzynowie.

Kamil Freliga
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USŁUGI
Pralki – naprawa, 609-046-483
Transport piachu, żwiru, wywóz 
ziemi. Rekultywacja terenu, wy-
wrotka, koparka, tel. 728-012-040
Docieplenia, prace ogólnobudowlane, 
609-296-865
Tynki agregatorem cementowo-wa-
pienne i gipsowe 669-201-962
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Ogrodzenia – produkcja, montaż, 
tel. 515-310-037
Pranie tapicerki samochodowej, 
dywanów i mebli tapicerowanych, 
513-573-078
Mycie kostki i elewacji, 513-573-078
Usługi koparką. Wykopię, rozbiorę, 
wywiozę, 603-692-065
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 600-932-147
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
dzień - noc, plisy, żaluzje, moskitiery, 
tel. 603-993-306
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Ogrodzenia Borowa, sprzedaż  
i wykonawstwo, 606-682-837  
Zadbam o Twoje auto. Mycie, 
sprzątanie, odkurzanie, polerowanie. 
Usługa od ręki, tel. 600-932-147
Budowa domów, 505-509-874
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
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
Wylewki, tynki, docieplenia,  
piana PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA PODEJMĘ
Posprzątam dom jednorodzinny 
bądź mieszkanie, 739-097-452

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę rekreacyjną  
z domem w Koluszkach, 505-484-617
Sprzedam mieszkanie  
w Koluszkach, 509-706-834
Sprzedam dom w Koluszkach,  
tel. 698-614-915
Sprzedam dom z działką w Kolusz-
kach, tel. 44 74-01-85-67-14  
lub 48 729-677-655
Sprzedam bardzo ładne mieszkanie 
w blokach – ul. 11 Listopada, metraż 
61,5 m2, M-4, tel. 696-054-543
Sprzedam dużą działkę budowlaną 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia 3-pokojowe  
mieszkanie w domu jednorodzinnym, 
601-28-56-27
Do wynajęcia M-3, 501-64-91-04 
Lokal do wynajęcia z przeznacze-
niem na handel lub usługi, Koluszki, 
693-450-093
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno opałowe z remontu palet. 
Tanio, 885-162-087
Volkswagena Polo 2002 r,  
1,2 benzyna + gaz, tel. 603-248-565
Sprzedam piec węglowy 4-letni, 
691-740-110
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
Piach płukany, siany, kruszywa, żwir 
8-16 i 16-32, ziemia, tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

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
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Zatrudnię pracownika do docie-
pleń, praca stała, więcej informacji 
pod tel. 666-383-355
Zatrudnię szwaczki, praca cały rok, 
605-845-380
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko hydrauliczne, 604-574-055
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach, 
604-574-055
Zatrudnię pracownika do robót 
wykończeniowych w Brzezinach 
– glazura, płyta GKB, 604-574-055
Zatrudnię pracownika do docie-
pleń, praca stała, więcej informacji 
tel. 666 383 355
Szwaczki zatrudnię, stała praca, cały 
rok. Wysokie zarobki, 605-600-896 
Przyjmę do ochrony z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, 507-774-111, 
696-069-191 
Zatrudnię laborantkę stomatolo-
giczną, 602-25-14-01
Zatrudnię panów do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na terenie 
Koluszek. Praca dwuzmianowa. Do 
obowiązków należeć będzie obsługa 
maszyn myjacych oraz drobne prace 
porządkowe. Orzeczenie o niepełno-
sprawności będzie dodatkowym 
atutem. Tel.: 724-486-855 
Zatrudnię panią do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na terenie 
Koluszek. Praca dwuzmianowa. Do 
obowiązków należeć będzie bieżące 
utrzymanie czystości w biurach oraz 
zapleczach socjalnych. Orzeczenie o 
niepełnosprawności będzie dodatko-
wym atutem. Tel.: 724-486-855 
Szukam pracownika do montażu 
ogrodzeń, 507-364-074
Zatrudnimy pracownika do wulka-
nizacji w Żelechlinku z możliwością 
przyuczenia, 508-641-807

Firma remontowa zatrudni pracow-
nika do wykończeń wnętrz,  
tel. 515-144-089 lub 510-064-044 
Skład budowlany Tobartus  
w Jeżowie zatrudni sprzedawcę, 
601-692-302
Zatrudnię pracownika gospodar-
czego, tel. 603-692-065
Zatrudnimy spawaczy MIG/MAG 
lub TIG z możliwością przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek, tel. 606-762-071
Zatrudnimy konstruktora/technolo-
ga. Branża konstrukcje stalowe. 
Może być student, możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek, 
tel. 606-762-071
Zatrudnię mechanika samochodo-
wego, tel 502-118-870
Zatrudnię prasowaczkę, 601-175-330
Zatrudnię do prac dekarskich  
i ogólnobudowlanych, 602-138-477
Zatrudnię chałupniczki, praca  
od zaraz, 609-387-718
Zatrudnię szwaczki, praca od zaraz, 
609-387-718
Zlecę przeszycia zakładom krawiec-
kim. Produkcja polska, 605-086-828
Zakład krawiecki zatrudni osoby do 
szycia. Praca cały rok - Rejestracja, 
605-086-828
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

ZDROWIE/URODA
MAKIJAŻ okazjonalny! Kuferek 
gotowy do zadań specjalnych. 
Możliwość dojazdu, tel. 881-250-683
PODOLOGIA u pacjenta (odciski, 
modzele, wrastające paznokcie itp.  
tel. 794-133-358

RÓŻNE
Spływy kajakowe Pilicą, 505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Firma KOLREX zatrudni  
pracownika na produkcję:

  Wymagania:
  - dyspozycyjność oraz chęć nauki pracy przy maszynach tekstylnych

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV  
i ostatniego świadectwa pracy na adres: tomek@kolrex.com.pl

Firma OLIKOL RAIL ENERGY zatrudni pracowników budowlanych  
oraz elektromonterów w branży kolejowej. Umowa o pracę.  Zapewniamy 
noclegi, posiłki regeneracyjne, dojazdy na teren budowy (praca w delegacji od 
poniedziałku do piątku). Kontakt: e-mail: biuro@olikol.pl, tel. 42 208-06-09
Zatrudnimy brukarzy i pracowników budowlanych do firmy drogowej.  
CV na e-mail: buddrogstan@wp.pl / biuro Koluszki, ul. 11 Listopada 65,  
tel. 605 053 812
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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

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

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

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

USŁUGI  
SPRZĄTAJĄCE
 �pranie dywanów, kanap  
i tapicerki
 �mycie okien

tel. 691 840 071 

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.

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
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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.

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00

www.turkus-travel.pl

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

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

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

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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  � wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47
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„Dla Ciebie” TANIE UBRANIE
Koluszki, ul. Brzezińska 2
Czynne od 9.00 do 17.00

Nowa dostawa w każdy piątek!!!

Skup Aut
513-067-594

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Piątek 7.08
15:00 Wiking i magiczny miecz 2d dub
17:00 Wiking i magiczny miecz 2d dub
19:00 Polowanie 2d nap

Sobota 8.08
15:00 Wiking i magiczny miecz 2d dub
17:00 Wiking i magiczny miecz 2d dub
19:00 Polowanie 2d nap

Niedziela 9.08
15:00 Wiking i magiczny miecz 2d dub
17:00 Wiking i magiczny miecz 2d dub
19:00 Polowanie 2d nap 

Środa 12.08 17:00 Wiking i magiczny miecz 2d dub
19:00 Polowanie 2d nap

Czwartek 13.08 17:00 Wiking i magiczny miecz 2d dub
19:00 Polowanie 2d nap

Wiking i magiczny miecz

Komedia / Animacja 
Niemcy / Francja / Belgia / 2019 / 82 min.
2D Dubbing

Wigi jest synem wodza wikingów mo-
carnego Halvara. Jego tatko ma złote serce, 
ale działa szybciej niż myśli, co niestety jest 
źródłem problemów całego plemienia. Wigi 
może nie ma ojcowskiej siły i postury mamu-
ta, dysponuje za to odwagą i nie lada sprytem. 
Obie te cnoty okażą się kluczowe, gdy na sku-
tek złowrogiej klątwy, mama Wigiego zmieni się w złoty posąg. Dzielny 
chłopak kompletuje załogę, która wyruszyć ma na poszukiwania magicz-
nej wyspy. Według legendy tylko tam można odczynić czar i przywrócić 
mamie jej dawną postać. Wigi, jego dzielny tatko Halvar i kudłata druży-
na walecznych wikingów będą musieli zmierzyć się z potężnymi falami, 
wrednymi stworami i wyjątkowo bezczelnym wrogiem, który podąża za 
nimi wiosło w wiosło. Stawką okaże się nie tylko dobro kochanej rodzi-
cielki, ale los całego plemienia.

Polowanie
Thriller / Akcja / 
USA / 2020 / 90 min. 2D Napisy

Blumhouse Productions przedstawia 
thriller, przerażającą wizję amerykańskiego 
koszmaru, która jakby zbyt mocno pasuje do 
dzisiejszych czasów…

Dwanaścioro obcych sobie ludzi budzi 
się na polanie. Nie wiedzą, gdzie są i jak się tu 
znaleźli. Nie wiedzą, że zostali wybrani… w 
bardzo nieoczywistym celu. Tym celem jest 
tytułowe polowanie.

W cieniu internetowej teorii spiskowej grupa wybrańców gromadzi 
się w oddalonym domostwie, aby polować na zwykłych ludzi w ramach… 
sportu. Ale wybrańcy nie wiedzą, że jedna z tych, na których będą polo-
wać, Crystal (Betty Glipin), zna tę grę lepiej niż oni. Sytuacja się zmienia, 
a role odwracają. Pozbywając się kolejnych osób, Crystal dociera do ta-
jemniczej kobiety (dwukrotna laureatka Oscara® Hilary Swank), która 
stoi w samym centrum tej przerażającej gry.
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„Egzotyczna maska”  
– wyniki konkursu

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt.: „Egzotyczna maska” zorgani-
zowanego przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Koluszkach. Konkurs skie-
rowany był do przedszkolaków oraz 
uczniów szkół podstawowych. Zada-
niem było wykonanie maski inspiro-
wanej kulturami całego świata w do-
wolnej technice plastycznej. 

Konkurs miał na celu rozbudze-
nie wyobraźni, kreatywności oraz 
umiejętności twórczych wśród dzieci, 
promowanie młodych talentów pla-
stycznych i artystycznych, poszerza-
nie wiedzy z zakresu kultur świata 
oraz różnych technik plastycznych. 

Wpłynęło wiele ciekawych i 
twórczych prac. Jury miało nie lada wyzwanie w wyłonieniu laureatów. 
Podczas wyboru jury zwracało szczególną uwagę na zgodność pracy z te-
matem, pomysłowość, oryginalność, estetkę wykonania, różnorodność wy-
korzystanych materiałów oraz ogólny wyraz artystyczny pracy.

Oto lista zwycięzców:
I kategoria: I miejsce – Julia Tałasiewicz, II – Aleksander 

Kotynia, III – Zuzanna Ćwik i Aleksander Ćwik
II kategoria: I – Julia Barcicka, II – Weronika Lasota, III – 

Oliwia Lasota
III kategoria: I – Mateusz Solarek, II – Mateusz Sikora 
Zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrodzonych prac na profilu Fa-

cebook ośrodka oraz stronie internetowej: www.mok-koluszki.pl


