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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 2021 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

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

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

5.03.  
ul. Brzezińska 54

6.03.  
ul. Przejazd 6

7.03.  
ul. 11 Listopada 33

8.03.  
ul. Żwirki 2

9.03.  
ul. Głowackiego 20

10.03.  
ul. Korczaka 5

11.03.  
ul. Sikorskiego 6A
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Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach 
zaprasza do obejrzenia wywiadu 

z Panią Elżbietą Draczyńską - autorką książki  
„Śmiech przez łzy. Opowieść o Adolfie Dyszmy, Dodku” 

zamieszczonego na stronie internetowej MOK 

www.mok-koluszki.pl 
oraz profilu społecznościowego Facebook ośrodka. 

Rusza przebudowa dróg
Gmina Koluszki podpisała umowy z wykonawcami na realizację 

kolejnych inwestycji drogowych. Do końca sierpnia mają zostać 
utwardzone kostką brukową ostatnie trzy ulice w ramach przebudowy 
os. Czarnieckiego w Koluszkach (ul. Krańcowa, Okrzei i Wyspiań-
skiego). Prace będzie wykonywała firma EUROBRUK z Bukowa. 
Wartość zadania: 483 tys. zł.

Niezależnie od powyższej inwestycji, w okolicy os. Czarnec-
kiego położona zostanie nowa nakładka asfaltowa na ul. Krańcowej, 
na odcinku który wiedzie do przejazdu w Felicjanowie. Prace sfi-
nansuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach przygotowania drogi 
pod objazd, w trakcie budowy nowego wiaduktu w Koluszkach. 

Do jesieni gmina planuje zakończyć również przebudowę dróg, 
które odchodzą od ul. Szkolnej w Żakowicach. Wykonawcą inwesty-
cji będzie firma BUD-DROG z Koluszek. Wartość zadania: 1 mln 289 
tys. zł. Budowa obejmie ulice: Szkolną, Lipową, Poprzeczną, Dwor-
cową, Willową, Dojazdową, Zakątną i Krótką. Z ulicy Szkolnej znik-
ną betonowe płyty i zastąpi je nawierzchnia asfaltowa. Wzdłuż po-
wyższej drogi powstanie także chodnik oraz odwodnienie w postaci 
studni chłonnych. Na pozostałych ulicach pojawi się kostka brukowa. 

(pw)

Budowa tunelu w Gałkówku 
ma ruszyć pod koniec roku 

Od kilku miesięcy toczą się zaawansowane prace przy projekto-
waniu tunelu w Gałkowie Dużym. Wykonawca jest po wszystkich 
uzgodnieniach z PKP oraz gminą. Najbliższe tygodnie to rozpoczę-
cie procedury środowiskowej oraz podziałów nieruchomości. Jeśli 
chodzi o ostatnie zagadnienie, mamy dobrą informację dla miesz-
kańców sąsiadujących z przejazdem. Z rozmów wykonawcy z PKP 
wstępnie wynika, że tunel będzie mógł mieć płytsze podłoże torowe 
niż wstępnie zakładano. Oznacza to, że pod tunel nie trzeba będzie 
przeznaczać tak rozległego terenu, a tym samym „ocaleją” cztery 
najdalej położone prywatne działki (po dwie z jednej i drugiej stro-
ny tunelu). W temacie wykupu gruntów wkrótce rozpoczną się roz-
mowy z mieszkańcami.

Uzgodniono już organizację ruchu na czas budowy. Trasa objaz-
du prowadzić będzie przez Borową (ul. Główna w Galkowie Dużym, 
ul. Długa w Borowej, oraz ul. Łódzka i Borowiecka w Gałkowie Ma-
łym). Ponieważ objazd musi być odpowiednio zabezpieczony, na 
wniosek mieszkańców na niebezpiecznym łuku na ul. Borowieckiej 
pojawi się dodatkowe wygrodzenie chodnika i progi zwalniające. 

Ze wstępnych planów wynika, że prace budowlane rozpoczną 
się w IV kwartale tego roku. 

Zamknięcie przejazdu będzie miało duży wpływ na zmiany w 
rozkładzie jazdy szczególnie pociągów, ale również busów. Jeśli 
chodzi o PKP, zmiany zostaną wprowadzone najprawdopodobniej 
w grudniowym rozkładzie jazdy. Zmian może być sporo, ponieważ 
rozkład jazdy będzie musiał uwzględnić aż trzy inwestycje: budo-
wę tunelu w Gałkówku, w Bedoniu oraz nowego wiaduktu w Ko-
luszkach. Prace nad rozkładem jazdy w powyższym temacie już 
trwają. 

(pw)             

Zmodernizują most  
w Lisowicach

Gmina i powiat porozu- 
miały się w sprawie przebu-
dowy drewnianego mostu w 
Lisowicach. Most ułożony 
na drodze powiatowej, tuż 
przy wodnej kaskadzie, to 
wysłużony obiekt będący 
pod nadzorem konserwatora 
zabytków. Właśnie powstaje 

projekt jego modernizacji, który ma nie tylko uwzględniać aspekty bezpi-
ecznego przejazdu, ale również walory estetyczne. Gmina chce go lekko 
podświetlić, tak by wraz z podświetlaną tamą nadał nowy, efektowny cha-
rakter temu miejscu.    

(pw)
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Wspieraj lokalnie
W Gminie Koluszki ok. jedna czwarta całego budżetu to środki 

pochodzące z podatku docho-
dowego, który odprowadzamy 
do urzędu skarbowego. Dzięki 
tym pieniądzom zmieniamy 
naszą gminę. Jeżeli zatem 
mieszkasz w naszej gminie, i 
chcesz by płacony podatek do-
chodowy wracał do ciebie, w postaci przeróżnych samorządowych 
inwestycji, odprowadzaj go do naszego miasta. 

W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formula-
rzu PIT adres zamieszkania na terenie naszej gminy oraz wskazać 
dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego. 

UWAGA: aby uiszczać podatki w Gminie Koluszki, nie trzeba 
być tutaj zameldowanym – wystarczy tu mieszkać.

(pw)

SPROSTOWANIE I WYJAŚNIENIE 
Ponieważ nie wszyscy mogą znać sprawę szczegółowo od po-

czątku, przypomnę:
16 lutego br. Patryk Kurc zobaczył na bloku, w którym mieszka, 

drastyczne napisy i rysunki:
- „KURC Z*******Y CIĘ”, „KURC K***A”, „1488”
- rysunek szubienicy, na której powieszone są trzy strzały i obok 

cyfry: 1488.

Dla niewtajemniczonych – to faszystowskie symbole. 1488 to 
zwrot używany często przez neonazistów i rasistów, 14 do 14 słów: 
„We must secure the existence of our people and a future for White 
children” co oznacza mniej więcej tyle co: „Musimy zabezpieczyć 
byt naszego ludu przyszłość dla białych dzieci”. 

88-HH 8 oznacza ósmą literę alfabetu czyli H i jest to skrót od 
Heil Hitler, zaś trzy strzały to symbol antyfaszyzmu, antykomuni-
zmu i antymonarchizmu. Patryk Kurc opublikował na FB zdjęcia 
tych napisów/rysunków. Sprawą zainteresowały się ogólnopolskie 
media – m.in. gazeta.pl – które poinformowały, że policja w Kolusz-
kach wszczęła dochodzenie. Zareagowała również posłanka H.Gill-
-Piątek, jej wpis ukazał się na FB. „Z*******y Cię” to groźba karal-
na, propagowanie faszyzmu też jest przestępstwem. Po kilku dniach 
policja zidentyfikowała podejrzanych. 

O sprawie ani słowa nie można było przeczytać w koluszkow-
skim tygodniu „TwK” (nr 7 z dnia 19.02.2021). Dopiero w kolejnym 
tygodniu, gdy policja zidentyfikowała podejrzanych, głos na łamach 
„TwK”. zabrał redaktor naczelny Przemysław Wegwert, który napi-
sał o znaczeniu haseł tak, jakby to Patryk Kurc był ich autorem „W 
e d ł u g Patryka Kurca czternastka to …, dwie ósemki to ….” – czy-
li tak, jakby to była kwestia subiektywna. Mylnie podał znaczenie 
HH. Ponadto redaktor 3 strzały symbolizujące: antyfaszyzm, anty-
komunizm, antymonarchizm utożsamia z wartościami socjalistycz-
nymi, co jest błędem a wcześniej wspominał o antylewicowych 
symbolach. Wszystkie ideologie neonazizmu zostały potępione w 
rezolucji ONZ z 1967 r. 

Sprostowania wymaga również informacja dotycząca Protestu 
Kobiet, na którym nie było żadnych obraźliwych haseł i było spo-
kojnie. 

Redaktor milczy na temat gróźb karalnych wobec Patryka Kur-
ca, a faszystowską symbolikę unieważnia. Nie ma w tekście potępie-
nia neofaszyzmu, który, jak widać z napisów na bloku i innych 
obiektach jest obecnych w Koluszkach. Można więc odnieść wraże-
nie, że redaktor naczelny gazety przymyka oko na przejawy faszy-
zmu i daje mu ciche przyzwolenie. 

Jako koluszkowska radna, przewodnicząca komisji Oświaty, 
Kultury, W y c h o w a n i a  oraz  S p r a w  M ł o d z i e ż y  ale też 
jako po prostu obywatelka i mieszkanka naszego miasta, stanowczo 
przeciw takiej postawie protestuję. Mam też nadzieję, że o sprawie 
faszystowskich napisów, która prawdopodobnie będzie miała ciąg 
dalszy w sądzie, TwK będzie rzetelnie i szczegółowo informować.

Z poważaniem  
Maria Markowska-Kurc    

Na wyraźną prośbę Pani Marii Markowskiej-Kurc, radnej 
Rady Miejskiej w Koluszkach, publikujemy komentarz 
pani radnej do artykułu „Zatrzymano podejrzanych  
o wykonanie obraźliwych i propagujących faszyzm 
napisów” z nr 8/2021 r.) 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej koleżanki 

radcy prawnego 

Agnieszki Przybyszewskiej 
wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Koluszkach  

Rodzinie i najbliższym wyrazy współczucia  
i słowa otuchy składają

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat  
wraz z pracownikami Urzędu 

Przewodnicząca Anna Szostak, radni i pracownicy 
Rady Miejskiej w Koluszkach 

Informacja do projektu 
fotowoltaiki

W związku z Państwa zgłoszeniem do projektu montażu 
instalacji fotowoltaicznej Gmina Koluszki prosi o wniesienie 
opłaty na pokrycie kosztów oględzin w wysokości 184,50 zł na 
nr rachunku 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841 lub w kasie 
Urzędu. 

W tytule należy wpisać „EZS + adres nieruchomości, której do-
tyczy płatność”. Potwierdzenia płatności należy przesyłać na adres 
mail: k.kawecka@koluszki.pl. 

Osoby u których audyt miał już miejsce proszone są jedynie o 
przesłanie potwierdzenia (nie ma potrzeby wnoszenia wtórnej płat-
ności). Brak wpłaty do dnia 8 marca spowoduje wykreślenie z listy 
zainteresowanych. Wpłata nie podlega zwrotowi. 

Więcej informacji pod nr tel. 44 725 67 68. Nabór wniosków zo-
stał już zakończony. 
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Objęcie stanowiska Komendanta  
Powiatowego Policji powiatu  
łódzkiego wschodniego

W koluszkowskiej komendzie odbyło się wprowadzenie na 
stanowisko Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego mł. insp. Marka Wojtczaka. Tego dnia również ko-
luszkowską komendę uroczyście pożegnał insp. Krzysztof Dą-
browski. Objęcia i zdania stanowiska dokonał Komendant Wo-
jewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin.

3 marca 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Ko-
luszkach odbyła się uroczysta ceremonia, która rozpoczęła się od 
złożonego meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji i 
wprowadzenia sztandaru. Został odczytany rozkaz wyznaczający 
na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkie-
go wschodniego mł. insp. Marka Wojtczaka, który złożył meldu-
nek o objęciu stanowiska. Podczas ceremonii rozkazem został od-
wołany z zajmowanego stanowiska również dotychczasowy 
komendant insp. Krzysztof Dąbrowski, który obecnie objął stano-
wisko komendanta w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Młodszy inspektor Marek Wojtczak służbę w Policji rozpoczął 
w 1991 roku jako dowódca Drużyny Pogotowia Policji i Patrolowa-
nia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ukończył studia w 
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od 1999 roku objął stanowisko 
kierownika referatu kryminalnego Komisariatu Kolejowego Łódź 
Fabryczna a następnie oficera dyżurnego w III KP KMP w Łodzi. W 
latach 2002-2007 pełnił służbę jako wykładowca w Ośrodku Szko-
lenia Policji w Sieradzu. Od 2007 roku został Zastępcą Komendanta 
Powiatowego Policji w Pabianicach. W roku 2017 objął stanowisko 
I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego. 16 stycznia 2021 roku Komendant Wojewódzki Poli-
cji w Łodzi powierzył obowiązki mł. insp. Markowi Wojtczakowi na 
stanowisku Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego.

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

Konkurs na książkę  
o Adolfie Dymszy  
rozstrzygnięty

W lutym publikowaliśmy wywiad z  Elżbietą Draczyńską, au-
torką książki o Adolfie Dymszy „Śmiech przez łzy. Opowieść o 
Adolfie Dymszy, Dodku”. Jeden z egzemplarzy pani Elżbieta poda-
rowała pierwszej osobie, która zgłosi się po książkę do księgarni 

„Skład Główny”, do 
czego zachęcaliśmy ty-
dzień temu.

Prezent-Książka o 
Adolfie Dymszy z au-
tografem Autorki, Elż-
biety Draczyńskiej  tra-
fiła do  anonimowej 
mieszkanki Koluszek. 
Warunkiem otrzyma-
nia woluminu było 
przyjście z egzempla-
rzem 6 numeru TwK, w 
którym opublikowany 
został wywiad z panią 
Draczyńską. Właściciel-
ce biograficznej książki 
o przedwojennym „Kró-
lu Komedii” gratuluje-
my! Pozostałe osoby 
chcące kupić tę pozycję 
literacką zapraszamy do 
„Składu Głównego” w 
Koluszkach. 

Zk

Mężczyzna zginął na torach 
W sobotę doszło do tragicznego wypadku na torach kolejowych 

w Koluszkach. Na wysokości ul. Łódzkiej pociąg śmiertelnie potrą-
cił młodego mężczyznę (lat 22) z naszej gminy. Jego ciało znalezio-
no na nasypie kolejowym. 

Wyprawka czytelnicza 
w bibliotece

Twoje dziecko nie ma jeszcze karty 
bibliotecznej? Zapisz je do biblioteki, a w 
prezencie otrzyma Wyprawkę Czytelniczą 
na dobry czytelniczy start! Akcja przezna-
czona dla dzieci w wieku 3-6 lat, również 
tych, które posiadają już swoją kartę bi-
blioteczną. 

Zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach. 
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Czy to możliwe, żeby Ko-
luszki miały swój własny bro-
war? Wszystko wskazuje na 
to, że tak. Na naszych oczach 
zapisuje się właśnie pierwsza 
karta naszej lokalnej, browar-
niczej historii.  

- Przemysław Wegwert: 
Skąd pomysł na warzenie bro-
waru, bo nie ukrywam że to 
dość odważna inicjatywa?

- Mateusz: To w zasadzie 
ciekawa historia. Otóż już od 
pewnego czasu zajmowaliśmy 
się z Konradem warzeniem piwa 
w domu - niezwykle przyjemne 

hobby, naprawdę polecam. Pod-
czas przygotowywania jednej z 
warek, któryś z nas podrzucił te-
mat funkcjonowania browarów 
w Polsce i zagranicą. W trakcie 
rozmowy zaczęliśmy się też za-
stanawiać nad tym, jak mógłby 
wyglądać nasz własny browar. 
Okazało się, że pomysł ten trafił 
na niezwykle podatny grunt. W 
trakcie następnych spotkań 
opracowaliśmy koncepcję dzia-
łalności, z czasem kontaktowali-
śmy się z regionalnymi browara-
mi. Był w nas - i nadal jest - pewien 
optymizm, chęć do działania, 
która mimo zapewne wybujałych 
fantazji na temat rozwoju naszej 
firmy, może pozwolić nam za-
serwować koluszkowianom - i 
nie tylko - wspaniałe piwo. Da-
lej niesieni zapałem wertowali-
śmy normy prawne, pracowali-

W naszym mieście powstaje „Browar Kolejowe”

Narodziny piwa  
z Koluszek 

śmy nad finansami i po kilku 
miesiącach stwierdziliśmy, że 
oficjalnie startujemy.

- PW: Gdzie będzie odby-
wało się warzenie piwa i kto 
będzie to robił?

- Konrad: Przed podjęciem 
decyzji kontaktowaliśmy się z po-
nad 30 browarami, z którymi od-
byliśmy mniej lub bardziej za-
awansowane rozmowy. Część z 
nich wizytowaliśmy, poznając 
wiele świetnych osób. Ostatecz-
nie wybraliśmy cztery browary z 
województwa łódzkiego, mazo-
wieckiego oraz śląskiego, z który-
mi będziemy docelowo współpra-
cować. Warzenie pierwszego 
piwa będzie odbywało się w Ma-
ryensztadtie w Zwoleniu. To po-
rządny, regionalny polski browar, 
nawiązujący do warszawskiej 
dzielnicy Śródmieście, dzięki któ-
remu będziemy mogli uwarzyć 
wysokiej jakości, lokalne piwo. 
Receptury na „Kolejowe” przygo-
tował nasz piwowar Darek, który 
będzie kontrolował także cały 
proces warzenia piwa. Próbne 
wersje tego złotego trunku, przy-
gotowane jeszcze w warunkach 
domowych przy wysokiej jakości 
aparatury, wypadły naszym zda-
niem znakomicie. Miały rozbudo-
wane bukiety smakowe, były 
orzeźwiające i nadawały temu 
piwu pewnej odmienności od 
tego, co zazwyczaj znajdujemy na 
sklepowych półkach.  

- PW: Czym zatem chcecie 
zaskoczyć mieszkańców, jeśli 
chodzi o smak, gatunek? Czy 
rozeznawaliście jakiego rodza-
ju piwa lubią nasi mieszkańcy?

- Darek: W zakresie smaku 
chcemy wywołać u naszych od-
biorców reakcję „wow, to nasze 
piwo jest naprawdę dobre!”. 
Mamy w planach klasyczne 
warki dla wzorcowych smako-
szy, ale także jak wspomniał 

Konrad, również rozbudowane 
bukiety smakowe i orzeźwienie 
dla bardziej wymagających od-
biorców. W połączeniu z pew-
nym drobnym elementem histo-
rycznym mogą sprawić, że piwo 
„Kolejowe” zagości wśród ko-
luszkowian na długi czas. Otóż 
wszyscy dobrze wiemy, że Ko-
luszki są nierozerwalnie związa-
ne z koleją. Stąd też chcemy, 
aby nasze lokalne piwo pielę-
gnowało ten związek. Na etykie-
tach zaprojektowanych przez 
Kamila znajdziemy ilustracje 
oraz noty historyczne przedsta-
wiające nasze dworce kolejowe. 
Zakulisowo dodam, że jednym z 
nich będzie nasz, koluszkowski 

dworzec. Jeśli chodzi o style 
piwa, to planujemy zadowolić 
wszystkich odbiorców, zarówno 
tych preferujących najpopular-
niejsze rodzaje tego złotego 
trunku, jak i tych szukających 
jeszcze bardziej zróżnicowa-
nych smaków. Na naszym fan-
page’u na Facebooku, czy też 
pod naszymi postami na Insta-
gramie ludzie często wspomina-
ją o ich ulubionych gatunkach 
piwnych i odzew ten bierzemy 
pod uwagę.

- PW: W jaki sposób bę-
dzie dystrybuowane piwo? 
Czy w Koluszkach będzie uru-
chomiony Wasz markowy lo-
kal, w którym będzie można 
napić się prosto z kufla?

- Konrad: Piwo będzie 
sprzedawane w lokalnych skle-
pach spożywczych i monopolo-
wych, ale także w pubach i re-
stauracjach. Markowy lokal, a 
dokładniej browar restauracyjny 

to koncepcja wybiegająca na kil-
ka lat wprzód, niemniej jesteśmy 
otwarci na współpracę z już ist-
niejącymi lokalami. Tak więc, 
odpowiadając na końcową część 
pytania – będzie można napić się 
piwa „Kolejowego” prosto z ku-
fla, które będzie nalewane bezpo-
średnio z kega.

 
- PW: Kiedy planujecie 

rozpocząć sprzedaż? Z postów 
na Waszym Facebooku można 
wywnioskować, że to maj?

- Mateusz: Dokładnie, w 
maju rozpocznie się sprzedaż na-
szego piwa. Będzie je można 
znaleźć w wielu lokalnych skle-
pach oraz restauracjach. Na na-

szej stronie internetowej zamie-
ścimy mapę, przedstawiającą 
wszystkie lokale oferujące „Ko-
lejowe”. W pierwszym etapie 
planujemy dystrybucję do około 
40-50 kilometrów w promieniu 
od Koluszek, ale docelowo chce-
my rozszerzyć zasięg. Wracając 
do maja, planujemy uroczystą 
premierę w jednym z lokali usy-
tuowanym oczywiście bezpo-
średnio w Koluszkach, zatem za-
chęcamy do obserwowania 
wieści z browaru w następnych 
tygodniach. 

- PW: Czy nazwa „Browar 
Kolejowe” to główna nazwa, 
która będzie na wszystkich ga-
tunkach piwa? Pytam, gdyż w 
Waszych wypowiedziach prze-
wija się również fraza „zawsze 
na czas”.

- Natalia: Tak, „Browar 
Kolejowe” to nasza główna na-
zwa. „Zawsze na czas” to hasło 
reklamowe, które przyświeca 
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J-TECH Janeczek  
firma zajmująca się obróbką 

skrawaniem poszukuje:

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

naszemu projektowi. Niemniej, 
nie wykluczamy, że pojedyncze 
warki specjalne mogą być w 
przyszłości desygnowane inny-
mi nazwami – ale o tym, zawsze 
poinformujemy na naszej stro-
nie internetowej, fanpage’u na 
Facebooku i oczywiście na na-
szym Instagramie. Z uwagi na 
nawiązanie współpracy z lokal-
nymi ligami piłki nożnej [dop. 
redakcji – Wiejska Liga Piłki 
Nożnej w Koluszkach i Brzeziń-
ska Liga Piłki Nożnej w Brzezi-
nach] mogę już powiedzieć, że 
planujemy wyjątkową warkę de-
dykowaną pod te rozgrywki. 

- PW: Czy jesteście miesz-
kańcami gminy Koluszki? Skąd 
wiedza o piwie? Czy to pasja, a 
może pomysł na biznes?

- Kamil: Tak, jesteśmy 
mieszkańcami gminy Koluszki, 
w tym założyciele browaru, Ma-
teusz i Konrad są rodzimymi ko-
luszkowianami. Z racji, iż „Ko-
luszki zawsze w centrum”, to 

Dopłaty do kastracji  
i sterylizacji psów oraz kotów

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach przyjęto 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 r., w którym 
ujęto m.in. dofinansowanie kastracji i sterylizacji psów i kotów, 
oczywiście za zgodą właściciela. Do każdego zabiegu gmina dopła-
ca 100 zł. Procedura jest bardzo prosta. Mieszkaniec składa wniosek 
do Urzędu, a po zabiegu przynosi fakturę z gabinetu weterynaryjne-
go, na podstawie której następuje rozliczenie. Co ważne, to miesz-
kaniec wybiera gabinet, w którym dokonany zostanie zabieg. 

Program opieki nad zwierzętami przewiduje także współfinan-
sowanie znakowania zwierząt, poprzez wszczepianie elektroniczne-
go mikroczipa i rejestrację w bazie danych. Rejestracji dokonuje 
Urząd Miejski w Koluszkach. Inne zadania ujęte w programie to 
m.in. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt 
w przypadku zdarzeń drogowych, usypianie ślepych miotów, dokar-
mianie wolno żyjących kotów, odławianie i zapewnianie miejsca w 
schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

(pw)        

przyciąganie młodych, pełnych 
pasji osób nie powinno nikogo 
dziwić, stąd i Darek – nasz pi-
wowar – pochodzi z nieco dal-
szych terenów, tj. Zduńskiej Woli, 
a Natalia opiekująca się mediami 
społecznościowymi z Łodzi. Nie 
mamy jednego konkretnego miej-
sca, z którego czerpalibyśmy wie-
dzę o piwie, jest to raczej suma 
naszych doświadczeń. „Czy to pa-
sja, a może pomysł na biznes?” - 
cóż nie widzę powodu, aby jedno 
wykluczało drugie. Człowiek, 
który robi to co kocha, stwierdzi, 
że nie przepracował w życiu ani 
jednego dnia. Podobnie my, 
uwielbiając piwo, przekuwamy 
naszą pasję w większe przedsię-
wzięcie.

Rozmawiali: Mateusz Grzyb- 
czyński, Konrad Dąbrowski, Da-
riusz Grabowski, Natalia Witek, 
Kamil Freliga.

Informacje w internecie: 
https://browarkolejowe.pl/; Fa-
cebook, Instagram. 

Młode, sympatyczne suczki  
(mają ok. 5 miesięcy) szukają wspólnego 

domu lub domów ❤ 

Są grzeczne, utrzymują czystość  
w mieszkaniu. Właścicielka nie ma możliwości 

dłużej się nimi zajmować. 

Kontakt telefoniczny: ☎ 516309761 
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Coraz więcej kobiet decy-
duje się włożyć mundur i pełnić 
służbę w Policji. Nie jest łatwo 
łączyć pracę policjantki z ży-
ciem domowym, szczególnie 
kiedy w domu czekają małe 
dzieci, które potrzebują tak wie-
le uwagi i obecności mamy. A 
służba jak wiadomo wiąże się z 
nocnymi dyżurami, przedłużają-
cymi się godzinami w pracy czy 
nagłymi wezwaniami do zda-
rzeń. Każdego dnia koluszkow-
skie policjantki udowadniają 
swoją siłę oraz to, że wszystko 
da się pogodzić. W powiecie 
łódzkim wschodnim służy 27 
kobiet.

W Komendzie Powiatowej 
Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego na 127 funkcjona-
riuszy służbę pełni 27 policjan-
tek. Sprawdzają się na różnych 
szczeblach i w każdej komórce 
organizacyjnej. 2 z nich pełnią 
funkcje kierownicze, 10 kobiet 
prowadzi sprawy dochodzenio-
wo-śledcze, 1 w drogówce oraz 
13 w prewencji i 1 w wydziale 
kryminalnym. W samej komen-
dzie powiatowej szeregi zasila 
aż 12, w rzgowskim komisaria-
cie służbę pełni 6 funkcjonariu-
szek. W tuszyńskim komisaria-
cie jest 7 mundurowych a w 
Andrespolu 2. Niezwykle ważną 
rolę odgrywają również Panie 
na co dzień pracujące w  służbie 
cywilnej, jest ich 28 w jednost-
kach policji naszego powiatu. 
Ich praca jest tak samo ważna i 
cenna oraz pozwala na sprawne 
funkcjonowanie całej jednostki.

Dzisiaj widok kobiety w 
mundurze nikogo już nie dziwi. 
Odważne, zdeterminowane, z 
silnym charakterem i niesamo-
witą energią udowadniają, że 
kobieta to siła. Od momentu po-
wołania Policji Kobiecej, przez 
100 lat zmieniło się bardzo 
dużo. Przede wszystkim czasy, 
rekrutacja, umundurowanie, wa-
runki pracy i możliwości awan-
sów zawodowych. Służba i pra-

ca każdej z kobiet w Policji bez 
względu na pełnioną funkcję 
czy stopień służbowy udowad-
nia, że są one częścią najwięk-
szej formacji jaką jest Policja.

Mówi się, że kobieta łago-
dzi obyczaje… w mundurze jed-
nak nie ma taryfy ulgowej. 
Prawdą jest, że uśmiech i dobre 
słowo może zdziałać wiele, jed-
nak funkcjonariuszki muszą być 

tak samo stanowcze podczas 
służby jak ich koledzy po fachu. 
O swojej pracy i przygodzie z 
mundurem opowiedzą kolusz-
kowskie policjantki:

Sierż. Aleksandra Szcze-
sek (od 4 lat w Policji) – od sa-
mego początku pracuje w wy-
dziale ruchu drogowego. Kurs 
podstawowy ukończyła w CSP 
w Legionowie.

-Dlaczego akurat wybra-
łaś tak trudny zawód? 

-Studiowałam Bezpieczeń-
stwo Narodowe i już wtedy na-
rodził się taki pomysł bycia poli-
cjantką. Fascynowała mnie 
specyfika tej służby, praca w 
mundurze, prestiż społeczny. 
Będąc na kursie podstawowym 
dostałam informację, że zosta-
łam przydzielona do wydziału 
ruchu drogowego w koluszkow-
skiej komendzie. Ucieszył mnie 
ten fakt i służba w tym wydziale 

od samego początku wydawała 
się interesująca. Podczas szkole-
nia podstawowego niewielka 
liczba kobiet miała przydział do 
ruchu drogowego.

-W ciągu tych 4 lat pełnie-
nia służby na tzw. ,,drodze” 
spotkała Cię sytuacja, kiedy 
trzeba było zapomnieć, że je-
steś kobietą? 

-Myślę, że każda służba od 
nas tego wymaga, jesteśmy pa-
trolem, partnerami a nie kobietą 
i mężczyzną. Tak, miałam taką 
interwencję, jedną z pierwszych 
i chyba dlatego zapadła mi w pa-
mięci, była adrenalina. Kiedy z 

kolegą z patrolu podjęliśmy po-
ścig radiowozem za nietrzeź-
wym kierowcą motocykla. Pod-
czas pościgu prędkość jest 
bardzo duża, trzeba jak najszyb-
ciej zatrzymać uciekającego 
przy zachowaniu wszelkich za-
sad bezpieczeństwa. Oboje z 
moim współpatrolowcem byli-
śmy pewni swoich umiejętności 
mimo tego, że mój kolega miał o 
wiele więcej doświadczenia i 
służby ode mnie. Wtedy najważ-
niejsza jest wzajemna współpra-
ca i zaufanie. Byliśmy wtedy 
przekonani, że zatrzymamy tego 
kierowcę. Ja ufałam koledze za 
kierownicą a on wiedział, że 
może na mnie liczyć podczas za-
trzymania i podjęcia dynamicz-
nej interwencji. Pamiętam też 
swój pierwszy wypadek śmier-
telny, miałam wtedy 2 lat służby, 
wówczas tak dobitnie dotarło do 
mnie jak niespodziewanie przy-
chodzi śmierć. Jak prędkość i 
używki mogą łatwo zakończyć 

czyjeś życie i widok najbliż-
szych, którzy przyjeżdżają na 
miejsce wypadku zawsze pozo-
stanie w mojej pamięci. Było 
dużo też innych sytuacji, które 
dają do myślenia 

-Jesteś w tym momencie 
jedyną kobietą w swoim wy-
dziale, czy współpraca z samy-
mi mężczyznami układa się 
dobrze, traktują Cię inaczej? 

-Jako jedyna kobieta w wy-
dziale jestem przez kolegów 
bardzo szanowana, mogę przede 
wszystkim liczyć na ich pomoc i 
nigdy z powodu płci nie odczu-
łam ich wyższości wobec mnie. 
Doświadczenie, które zdobyłam 
w ruchu drogowym w ciągu tych 
4 lat pozwala mi na pełnienie 
służby z nowo przyjętymi funk-
cjonariuszami i wtedy jestem 
dowódcą w patrolu. Wtedy to ja 
wdrażam i uczę nowo przyję-
tych policjantów. 

-Jak godzisz tak niezwy-
kle trudną pracę w Policji z 
życiem osobistym? 

-Myślę, że niesienie pomo-
cy innym i służba w ruchu dro-
gowym niweluje wszystko to co 
wiąże się z przedłużającymi się 
godzinami w pracy. Praca ,,na 
ulicy” daje to poczucie, że mogę 
w realny sposób dbać o bezpie-
czeństwo innych. Świadomość 
obecności policyjnego patrolu 
sprawia, że nie jeden ,,pirat dro-
gowy” zdejmie nogę z gazu a 
nietrzeźwy nie wsiądzie za kie-
rownicę . Mam poczucie, że ta 
nasza służba na drodze może 
uratować czyjeś życie, może za-
pobiec ludzkim tragediom, które 
dotykają często całe rodziny. 
Dlatego nieprzewidywalny czas 
pracy czy nadgodziny rekom-
pensuje to poczucie poświęcenia 
się dla drugiego człowieka.

Sierż. szt. Malwina Kło-
sińska (11 lat w Policji) – 
Ukończyła szkolenie podstawo-
we w CSP w Legionowie, przez 
pierwsze lata służyła w Oddzia-
le Prewencji Policji w Łodzi. Od 
9 lat jest policjantką koluszkow-
skiej komendy. Zaczynała w 
ogniwie patrolowo-interwencyj-
nym, później w zespole dzielni-

Dzień Kobiet 2021

Siła kobiet w niebieskim 
mundurze… (cz.1)

sierż. Aleksandra Szczesek 
fot. st. sierż. Aneta Kotynia
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cowych i ds. nieletnich a teraz 
jest policjantką w zespole do-
chodzeniowo-śledczym.

-Policja to Twoje marze-
nie czy czysty przypadek? 

-Bycie policjantką to było 
moje marzenie z dzieciństwa a 
przede wszystkim chęć pomaga-
nia innym. To niesamowicie cie-
kawa praca, cały czas coś się 
dzieje. Już w szkole podstawo-
wej opowiadając o swoim wy-
marzonym zawodzie mówiłam 
nauczycielce, że chcę zostać 
agentką FBI. Jako dziecko jeź-
dziłam dużo na rowerze i takie 
też było moje marzenie, patrole 
rowerowe, które udało mi się 
spełnić dzięki pracy w Andre-
spolu gdzie byłam dzielnicową.

-Co najbardziej Cię fascy-
nuje w tej pracy? 

-Przede wszystkim ,,nie ma 
nudy”, każda służba jest inna, 
każda interwencja, każda spra-
wa jaką podejmujemy. Ta praca 
jest zaskakująca, ciekawa! Praca 
w Policji daje mi wielką satys-
fakcję, najczęściej wtedy kiedy 
można pomóc osobom pokrzyw-
dzonym. Kiedy docieramy do 
przestępcy albo ,,kradzieja” jak 
to mówią moje dzieci. Zatrzy-
mujemy go i często ktoś dzięki 
temu odzyskuje swoje skradzio-
ne pieniądze, ktoś czuje się dzię-
ki nam bezpieczny. I ten widok, 
te wszystkie uśmiechnięte twa-
rze, ta ulga innych osób to jest 
najbardziej motywujące i naj-
bardziej cenne.

-Co twoim zdaniem jest 
najtrudniejsze w służbie w Po-
licji? 

-Myślę, że najtrudniejsze 
jest szybkie podejmowanie de-

cyzji podczas przeprowadza-
nych interwencji. Ta świado-
mość, że od naszej decyzji 
zależy los drugiego człowieka 
wobec którego podejmujemy in-
terwencję. Często są to sekundy 
kiedy trzeba szybko zareago-
wać, dynamicznie i zgodnie z 
przepisami.

-Masz doświadczenie w 
służbie prewencyjnej jak i do-
chodzeniowej, w którym z 
tych wydziałów odnajdujesz 
się najlepiej?

-Doświadczenie, które zdo-
byłam na ulicy i te emocje które 
widziałam na twarzach ludzi po-
krzywdzonych jak i przestęp-
ców pozwalają mi lepiej i do-
kładniej prowadzić teraz 

postępowania w wydziale do-
chodzeniowo-śledczym, wczuć 
się w sytuację. Dużym doświad-
czeniem było też zabezpieczanie 
imprez masowych w Poznaniu 
czy Warszawie. Praca z nieletni-
mi, prowadzenie spraw o ich de-
moralizacji czy czynach karal-
nych to jest zawsze ten moment 
w życiu młodych ludzi, kiedy 
można jeszcze przyczynić się do 
zmiany ich zachowania oczywi-
ście przy współpracy z ich ro-
dzicami. Każdy ten wydział dał 
mi inne doświadczenia. Każda 
służba jest ciekawa i fascynują-
ca czy to służba prewencyjna 
czy kryminalna. Na tym etapie, 
w którym jestem praca w zespo-
le dochodzeniowo-śledczym jest 
dla mnie jednak najciekawsza i 
najbardziej mnie satysfakcjonu-
je. 

-Jesteś młodą mamą, jak 
godzisz codzienne obowiązki z 
tak trudnym zawodem? 

-Na pewno jest ciężko ale 
przede wszystkim mam wspa-
niałego męża dzięki, któremu 
udaje mi się pogodzić wszystkie 
te obowiązki. Też jest policjan-

tem więc myślę, że nasze wza-
jemne zrozumienie do służby w 
mundurze jest tu bardzo ważne i 
oczywiście dobra organizacja. 
Mąż mnie wspiera we wszyst-
kim i czynnie uczestniczy w ży-
ciu rodzinnym. Moi przełożeni 
są też ludźmi, którzy doskonale 
rozumieją potrzeby swoich pra-
cowników i dzięki temu jest 
między nami dobra współpraca.

Z jakimi trudnościami bo-
rykają się kobiety w Policji? 

-Jak wstąpiłam do służby 11 
lat temu na pewno kobiet w tej 
formacji było mniej niż dziś. 
Widok kobiety w mundurze, w 
patrolu czy nawet w podwójnym 

patrolu kobiecym nie jest żad-
nym zaskoczeniem, kiedyś wy-
woływał większe zdziwienie. 
Dlatego kobiety w Policji by 
bardziej ,,oceniane” czy się na-
dają do pracy w Policji. Służba 
w mundurze jest bardzo ciężka 
emocjonalnie, nie zawsze moż-
na kierować się emocjami cho-
ciaż bardzo ciężko nad nimi za-
panować w różnych sytuacjach 
z jakimi się spotykamy. 

Rozmawiał Zk 

sierż. szt. Malwina Kłosińska. 
fot. Jakub Pokora
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PRZEDSZKOLE Nr 3 im. Czesława  
Janczarskiego w Koluszkach  
ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI!

Zbliża się okres rekrutacji do przedszkola, a więc czas decyzji 
dla rodziców, do jakiej placówki zapisać swoją pociechę. W związ-
ku z tym chcemy serdecznie zachęcić i zaprosić wszystkie dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat do Przedszkola Nr 3 w Koluszkach, które mieści 
się przy ulicy Staszica 36 i  jego Oddziału , który ma swoją siedzibę 
w budynku OSIR-u przy ul. Zagajnikowej 11. 

Przedszkole jest placówką ogólnodostępną  do której uczęsz-
czają zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (posiadające orzeczenia o kształceniu specjalnym). Z 
jednej strony pełni ono funkcję terapeutyczno-edukacyjną, wspoma-

gając dzieci w ich rozwoju, z drugiej strony funkcję integracyjną i 
społeczną, ucząc tolerancji, akceptacji i szacunku w stosunku do in-
nych ludzi już od najmłodszych lat.

Szczególnie w pracy pedagogicznej z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami  rozwoju specjalizują się nasze dwa oddziały przed-
szkolne tzw. Oddziały integracyjne. Dzięki niedużym grupom (mak-
symalnie 20 osób), wykwalifikowanej kadrze oraz bogatemu progra-
mowi nauczania wszystkie nasze przedszkolaki rozwijają swoje 
umiejętności w przyjaznej i pozbawionej rywalizacji atmosferze. 
Zajęcia w naszym przedszkolu pomagają rozwijać dzieciom 5 ob-
szarów: motorykę małą, motorykę dużą, umiejętności poznawcze, 
percepcję oraz komunikację.

Podopieczni mają możliwość korzystania z pomocy logopedy, 
psychologa, pedagoga specjalnego oraz specjalisty prowadzącego 
gimnastykę korekcyjną. Dodatkowo, każda grupa ma swojego na-
uczyciela wspierającego, który opiekuje się dziećmi z orzeczeniami, 
ale czuwa także nad pozostałymi dziećmi. Wychwytuje nieprawidło-
wości, podaje wskazówki do pracy nauczycielom i rodzicom.

W ramach zajęć dodatkowych, w przedszkolu odbywają się tak-
że zajęcia sportowe z Kangurkiem, tzw. „Przedszkolandia”. Ponad-
to dzieci uczą się języka  angielskiego oraz korzystają z rytmiki. 

Nasza doświadczona kadra pedagogiczna zapewnienia wszech-
stronny rozwój dzieciom, zgodnie z ich zainteresowaniami i możli-
wościami, a także przygotowanie je do późniejszej edukacji w szko-
le. Zależy nam na tym, by każde dziecko uczęszczające do naszego 
przedszkola czuło się akceptowane takim, jakim jest. Zwracamy 
szczególną uwagę na rozwój emocjonalny oraz postawę społeczną 
naszych podopiecznych. Pomagamy nazywać emocje oraz uczymy 
o nich rozmawiać. Do naszych grup uczęszczają dzieci z autyzmem, 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowa-
nym. Nauczyciele posiadają wykształcenie w kierunku pedagogiki 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki specjalnej (oligofreno-

pedagogiki, profilaktyki społecznej i resocjalizacji), terapii pedago-
gicznej, kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami,  pedagogiki 
terapeutycznej z gimnastyką korekcyjną. W swojej kadrze mamy lo-
gopedę-surdopedagoga i psychologa.

Już od bieżącego miesiąca dzieci korzystają z bezpłatnych, cy-
klicznych warsztatów z rękodzieła ludowego i sensoplastyki, zajęć 
kreatywno- rozwojowych,(ruchowe i kreatywno-edukacyjne), dogo-
terapii, zajęć integracji sensorycznej a także zajęć muzyczno-tanecz-
nych   w ramach gminnego projektu unijnego „Przedszkole z klasą 
w Gminie Koluszki”. Gmina zadbała także o dokształcenie kadry 
nauczycieli i specjalistów, która korzysta z kursów i studiów pody-
plomowych, aby podnosić swoje kwalifikacje, poszerzać swoje 
kompetencje, umiejętności i zakres działań w codziennej pracy.  
Poza zajęciami dydaktycznymi zgodnie z Podstawą Programową 
Wychowania Przedszkolnego  nasze grupy biorą udział w projektach 
ogólnopolskich, które rozwijają wszechstronnie nasze dzieci, po-
zwalają odkrywać talenty i efektywnie spędzać czas w przedszkolu. 
Aktualnie realizujemy projekt plastyczny „Zabawa sztuką”, przy-
rodniczy „Razem przez cztery pory roku” oraz „Magiczna moc ba-
jek”, który uczy wartości i przybliża literaturą dziecięcą. Ponadto 
jedna z naszych nauczycielek prowadzi w czasie bieżącej pracy wła-
sny projekt autorski „W tęczowej krainie” dotyczący zajęć plastycz-
nych.

W najbliższym czasie planowane jest przeniesienie Oddziału 
Przedszkola do nowej siedziby przy ulicy Mickiewicza, gdzie obec-
nie trwają prace remontowe. Czekają tam na nas cztery nowe prze-
stronne sale, gabinety dla specjalistów oraz sala integracji senso-
rycznej. Będą z niej mogły skorzystać dzieci z orzeczeniami o 
kształceniu specjalnym, jak i wszystkie inne, wymagające takich za-
jęć.

Zachęcamy rodziców do posyłania swoich dzieci do przedszko-
la, gdyż mamy świadomość jak ważny jest etap edukacji przedszkol-
nej dla prawidłowego i pełnego rozwoju malucha. To od wyboru ro-
dziców zależy, czy ich pociecha będzie się prawidłowo rozwijała i 
czy będzie potrafiła odnaleźć się w grupie rówieśników. Przedszko-
le uczy samodzielności, współpracy, nawiązywania kontaktów, 
przestrzegania zasad, pokazuje jak funkcjonować społecznie i sty-
muluje wszechstronny rozwój dziecka. 

Wszystkich rodziców zainteresowanych naszą placówką zapra-
szamy do odwiedzenia strony: https://p3koluszki.wikom.pl gdzie 
można znaleźć szczegółowe informacje na temat procesu rekruta-
cyjnego, a także więcej wiadomości o samym przedszkolu. Zachę-
camy również do bezpośredniego, osobistego kontaktu.

Każde dziecko znajdzie w naszym przedszkolu zrozumienie i 
wsparcie dla swoich potrzeb. Jesteśmy tu dla WAS, czekamy i zapra-
szamy.
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Koncertem uczcili zmarłego  
księdza i „Żołnierzy Wyklętych” 

W Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Świnach w ubiegłą nie-
dzielę, 28 styczna b.r. odbył się koncert upamiętniający zmarłego w 
listopadzie 2020 roku ks. Bronisława Charytona i „Żołnierzy Wy-
klętych”, których doroczne święto obchodzone było w dniu 1 marca. 

Ks. Bronisław, kolega znanego benedyktyna z Tyńca, Ojca Le-
ona Knabita, choć pochodził z Podlasia, kilkanaście ostatnich lat 
swego życia kapłańskiego spędził w Koluszkach a następnie w Świ-
nach, dokąd przybył na zaproszenie ks. Jarosława Życkiego, obec-
nego proboszcza parafii w Świnach. 

Zamieszkał w Domu Rekolekcyjnym „Sercówka” w Wierz-
chach. Życiorys tego księdza wystarcza, by napisać scenariusz fil-
mowy  o człowieku, któremu wykonywany „zawód” nie „przewró-
cił” w głowie, który był przy tym pracowity i skromny. Wychowany 
w tradycjach patriotycznych, które były mu bliskie do końca życia. 
Człowiek niezwykle uduchowiony i twardo stąpający po ziemi zara-
zem. Choć może poniższe słowa w uszach ludzi niewierzących 
mogą zabrzmieć co najmniej dziwnie - pójście do spowiedzi do ks. 
Bronisława to była przyjemność. Nie było skazywaniem się na „dro-
gę przez mękę”, lecz mistyką w najczystszej postaci, spotkaniem z 
prawdziwym ascetą. Lubił krótkie kazania, bo dzięki temu mógł 

większą część dnia poświęcić pracy fizycznej. W dekanacie kolusz-
kowskimi spędził 12 lat, ale jakiś czas przed śmiercią uznał, że pora 
wracać na Podlasie, bo tam chce spocząć, obok swoich najbliższych 
i dawnych parafian. 

Koncert w kościele parafialnym w Świnach poświęcony został 
także pamięci „żołnierzom wyklętym”, w szczególności generałowi 
Fieldorfowi Nilowi, rotmistrzowi Pileckiemu oraz Danucie Siedzi-
kównie ps. „Inka”.  

To oczywiście ciemna karta naszej powojennej historii, nie 
mniej święto obchodzone 1 marca jest upamiętnieniem ofiary życia 
tych szlachetnych Polaków, którzy po zakończeniu wojny nie złoży-

li broni i walczyli z narzuconą władzą ludową i to oni są bohaterami 
Dnia „Żołnierzy wyklętych” .

Podczas niedzielnego koncertu w kościele w Świnach słuchacze 
mogli wysłuchać największych utworów muzyki klasycznej i baro-
kowej oraz przebojów muzyki filmowej takich obrazów, jak „Dom”, 
„Polskie Drogi”, „Misja”, „Gladiator”, „Braveheart”  i innych. Spe-
cjalnie na tę okazję kwintet stworzyli muzycy: Małgorzata Krześlak 
i ks. Kamil Kacprzykowski-pierwsze skrzypce, Marta Szewczyń-
ska-drugie skrzypce, Anna Ćwiklińska-altówka, Paweł Mirowski-
-wiolonczela. W koncercie wystąpili także młodzi artyści: Martyna 
Garnys, Agata Rzesiewska, Marta Kobus, Jan Gluźniewicz. Wyko-
nywane przez nich utwory spotkały się z dużym aplauzem publicz-
ności. 

Kościół w Świnach pod 
wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela jest miejscem 
wyjątkowym, i miejsco-
wym nie trzeba tego mówić. 
Warto zatrzymać się tam ja-
dąc w drodze z Koluszek do 
Jeżowa czy Budziszewic. O 
architekturze wnętrza świątyni, w przyszłości napiszemy więcej. Na 
pewno kościół ten powinni zobaczyć studenci historii sztuki, by zo-
baczy jak pięknie łączy się nowoczesność z tradycją, sięgającą na-
wet sztuki wczesnochrześcijańskiej. Takie rzeczy tylko w Gminie 
Koluszki. 

Zk
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Klasa I, od lewej rząd dolny: Kawnik Karina, Galińska Agata, Wasilewska Oliwia, Majek Julia, Wegner Patrycja, Balcerak Jakub, Wło-
darski Pascal. Od lewej rząd środkowy: Włodarski Marcel, Leończuk Lena, Strupczewska Pola, Janowski Jakub, Hadała Franciszek, Wiśnik 
Ewelina, Zielińska Natalia, Mazuchowski Adam. Od lewej rząd górny: Augustowski Mateusz, Reszka Maciej, Kurzyk Wiktor, Truszczyński 
Adam, Spychalski Natan, Kobus Kacper, Wasilewski Bartosz, Kaczuba Maksymilian. Nieobecna - Brot Julia. Wychowawca - Agnieszka No-
wacka.

Ślubowanie klasy pierwszej w Szkole Podstawowej  
im. Juliana Tuwima w Różycy

Piątek  
5.03

15:00 – Co w duszy gra
17:30 – Co w duszy gra
19:30 – Helmut Newton. Piekno i Bestia.

Sobota  
6.03

15:00 – Co w duszy gra
17:30 – Co w duszy gra
19:30 – Helmut Newton. Piekno i Bestia.

Niedziela  
28.02 Kino nieczynne (koncert)

Środa  
10.03

17:00 – Co w duszy gra
19:00 – Co w duszy gra

Czwartek  
11.03

17:00 – Co w duszy gra
19:00 – Co w duszy gra
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Udane występy koluszkowskich  
lekkoatletów w INDOOR TRACK 
RUN 2021

Na zakończenie sezonu halowego 2020/21 lekkoatleci LKS Ko-
luszki wzięli udział w zawodach Indoor Track Run 2021, przepro-
wadzonych w hali RKS Łódź. Nasi przedstawiciele królowej sportu 
byli bardzo głośni i widoczni, zanotowali kolejny bardzo udany wy-
stęp, osiągnęli rekordy życiowe i obiecujące wyniki.  

W biegu na 800 m w swojej serii pierwsze miejsce z czasem 
2:37,43 zajęła Amelia Napierała, druga była Jagoda Nowakowska 
2:38,63, w chłopcach drugi w serii był Igor Szczepaniak uzyskując 
czas 2:09,46. Igor Cel od startu do mety prowadził bieg czwartej se-
rii zwyciężając w czasie 2:21,51, trzeci był Piotr Chojnacki 2:35,91. 
Bardzo dobrze wypadli zawodnicy na najdłuższym dystansie tej im-
prezy. W kobietach na 1500 metrów drugie miejsce wywalczyła Ad-
rianna Siemińska uzyskując czas 5:20,79; trzecia była Magdalena 
Pierzchała 5:22,12. W pierwszej serii wśród mężczyzn Igor Soko-
łowski z czasem 4:37,00 był trzeci, szósty Radosław Babiarski 
5:06,49, siódmy Michał Smyka 5:09,99. Super pobiegł nasz czoło-, siódmy Michał Smyka 5:09,99. Super pobiegł nasz czoło-
wy zawodników biegów górskich i długich Krzysztof Pietrzyk, któ-
ry w najsilniejszej drugiej serii zajął trzecie miejsce z bardzo do-
brym czasem 4:27,78. Swoją serię biegu na 400 m wygrał Maciej 
Jeżyna uzyskując czas 59,82. Dobry wynik (36,70) i trzecie miejsce 
w swojej serii biegu na 200 m zdobyła Ania Siemińska, w biegu na 
60 m uzyskała czas 10.51. Kamil Tenentka na tym samym dystansie 
miał czas 9.30, w skoku w dal 3,91 m. Wszyscy startujący ze swoich 
występów mogą być zadowoleni. Był to ostatni sprawdzian naszych 
zawodników przed mistrzostwami Polski LZS w przełajach, które 
odbędą się w dniu 06.03.br. w Żerkowie.
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Firma CMPLAST sp. z o.o. w związku z ciągłym, stabilnym 
rozwojem we współpracy międzynarodowej nawet w czasie 
pandemii poszukuje nowych pracowników na stanowisko:

OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i wcze-

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

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

lub kontakt telefoniczny: 506-266-026

FIRMA KOLREX zatrudni PRACOWNIKA NA MAGAZYN
        Wymagania:

 � dyspozycyjność
 � podstawowa znajomość komputera
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV i ostatniego  

świadectwa pracy na adres: tomek@kolrex.com.pl 

Gabinet Terapii i Rehabilitacji  
Dzieci i Niemowląt „Anielinka”

-fizjoterapia pediatryczna;    -terapia neurologopedyczna
-terapi logopedyczna;    -terapia pedagogiczna

Koluszki, ul. Staszica 34
Fizjoterapeuta: tel. 723 880 762      Neurologopeda: tel. 884 307 577

Koluszki, dnia, 03.03.2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla obrębu Żakowice, północnej 
części obrębu Różyca w gminie Koluszki oraz południowo – za-
chodniej części obrębu 6 miasta Koluszki oraz o przystąpieniu 
do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Koluszkach 
uchwały Nr XX/49/2012 dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Żakowice, północnej części obrębu 
Różyca w gminie Koluszki oraz południowo – zachodniej części 
obrębu 6 miasta Koluszki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zo-
stanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy od-
działywania na środowisko w terminie do dnia 31 marca 2021 r. 
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozo-
stawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektro-
nicznej. W formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Kolusz-
kach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki. W formie elektronicznej 
na adres email: um@koluszki.pl. Wnioski powinny zawierać imię 
i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby skła-
dającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczą. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Koluszek.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-
040 Koluszki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pra-
cy Urzędu.

Burmistrz Koluszek

Mama, Babcia, Siostra –
są to Najważniejsze dla mnie Kobiety na Świecie!!!

Kocham Je wiosną, jesienią, zimą i w lecie! 
Kiedy świeci słońce i pada deszcz,

ze wzajemnością- One kochają mnie też!
Wspierają zawsze w potrzebie,

zapewniają: Mocno kochamy Ciebie!
Nie straszne mi wtedy problemy i „burze”,

to znaczy kłopoty, te małe i te duże.
Kiedy spływają na mnie sukcesy i radości,

Mama, Babcia i Siostra też przy mnie gości.
Nie są to jedyne Kobiety, które cenię i znam.

Ciocie, kuzynki, nauczycielki,
do Nich również szaczunek mam.

Pani doktor, sklepowa, szkolna kucharka,
listonoszka, pani woźna i bibliotekarka.

Z okazji Dnia Kobiet,
wszystkim Paniom, bez wyjątku,

życzę zdrowia, radości- od soboty do piątku.
Uśmiechu, optymizmu, wypoczynku miłego,

proszę przyjąć kwiaty- tulipany, 
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Życzenia od Łukasza dla Wszystkich Pań spisała:
Agnieszka M. Gorajewska-Nowakowska 

Koluszki, 08.03.2021 r.
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Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego 

796-241-330

F O T O W O LT A I K A
aprojekt   amontaż   aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

DZIEŃ KOBIET
z POCZTĄ KWIATOWĄ

poleca kwiaciarnia
Ogród i Dom L. Przybylski 

Koluszki ul. Przejazd 8 
tel. 44 714 49 45

1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które dzia-
łają na terenie naszej gminy. 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 szczegóło-
wy wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna kon-
to: 23 1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 
Wojtek Łudzikowski)

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS  
nr 00000 49 771 z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

 • Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szcze-
gółowy: Artur Ostrowski 2775

 • KRS 0000165702, cel szczegółowy KUKULSKA MAJA  
(nowotwór nerki)

 • KRS 0000277044, cel szczegółowy MAJA KWIATKOWSKA 
(rdzeniowy zanik mięśni)

 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Kolusz-
kach, KRS: 0000232719

 • KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Koluszkach

 • Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”,  
Nr KRS 0000283761

 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO 
MUZA”, KRS nr 0000149337

 • Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720,  
cel szczegółowy: Historia Koluszek 

 • Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 
 • KRS: 0000215720, cel szczegółowy: Fundacja NIEZAPOMNIA-
NE (badanie oraz restaurowanie zapomnianych cmentarzy)

 • KRS: 0000270261, cel szczegółowy: KKS KOLUSZKI MŁO-
DZIEŻ 10128

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

 • Fundacja „KRWINKA” nr 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262  
tytuł Dziubińska Julia

Masaż: klasyczny, 
rehabilitujący, korekcyjny, 

relaksujący, drenaż kosmetyczny 
limfatyczny, japoński masaż 

kobido twarzy (odmładzający)  
– u klienta w domu

tel. 732-622-362

Fryzjer męski GENTLEMAN 

zaprasza na profesjonalne strzyżenie 
oraz stylizację brody

poniedziałek – piątek: 8.00-20.00    
sobota: 9.00-15.00

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 2.03.2021 do dnia 24.03.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu:

– lokali biurowych nr: 1, 1A i 8 o łącznej pow. 46,20 m2, miesz-
czących się na parterze w budynku administracyjno-biurowym, 
położonym w mieście Koluszki, przy ul. 11 Listopada 65, do 
najmu na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2023 r.,

– lokali biurowych nr: 314 i 315 o łącznej pow. 31,97 m2, miesz-
czących się na III piętrze w budynku administracyjno-biuro-
wym, położonym w mieście Koluszki, przy ul. 11 Listopada 65, 
do najmu na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grud-
nia 2021 r.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.
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UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Remonty duże i małe. Montaż 
paneli, płytki, 669-741-091
Profesjonalne stawianie ogrodzeń  
z pustaka łupka, gładkiego, klinkieru, 
itp., 697-527-066
Usługi dekarskie, 518-222-282 
PRANIE kanap, dywanów, foteli, 
512-450-390   
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia i inne. Wycena gratis,  
507-364-074
Wycinki, Koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Kredyty: mieszkaniowe, hipotecz-
ne, gotówkowe. Wszystkie banki , 
tel. 695-995-896
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Produkcja i Montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Złota Rączka – hydraulika, zakłada-
nie glazury, malowanie, drobne prace 
w ogrodzie i w domu, 732-622-362
Usługi koparko-ładowarkami, 
minikoparkami, Tel. 799-203-990
Usługi koparkoładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi koparkami, wywrotkami,  
tel. 606-405-783
Przyłącza wodociągowe i kanaliza-
cyjne, tel. 515-493-834
R. Wnuk, Usługi remontowo-wy-
kończeniowe. Solidnie, gwarancja, 
660-160-989
Docieplenia, remonty, solidnie, 
609-296-865
Budowa domów, 505-509-874
Pralki – naprawa, 609-046-483
Ścinka drzew, Sprzątanie ogrodów, 
tel. 727-668-566
Instalacje Wod.-Kan., CO i Gaz. 
Szybka wymiana kotłów gazowych. 
Serwis kotłów gazowych, 601-739-479   
Układanie Kostki Brukowej,  
tel. 783-141-557
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Słotwinach 875 m2, 781-201-703
M4 sprzedam na osiedlu Andersa  
w Koluszkach, 605-272-865
Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam działkę budowlaną  
w Różycy przy ul. Głównej,  
tel. 660-438-181

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach, M-3, wysoki  
standard, 513-176-703 
Do wynajęcia lokal 30 m2,  
501-487-658 
Do wynajęcia dom 70 m2 centrum, 
tel. 601-42-66-54
Do wynajęcia lokal 51 m2, Koluszki, 
ul. 11 Listopada 21A (przy Pizzerii 
Biesiadowo), tel. 606-733-810
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Tanie, naturalne soki, tel. 505-771-121
Opel Zafira, 1.7 CDTi rok  
prod. 2009, tel. 601-348-451
Mieszankę zbożową, 505-962-185
Mieszankę zbożową, 600-812-586
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
Korepetycje z języka polskiego,  
tel. 783-224-793
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

ZDROWIE/URODA
Masaż u klienta w domu – klasycz-
ny, terapeutyczny, relaksacyjny, 
refleksoterapia stóp, drenaż limfa-
tyczny i inne, 732-622-362

OGŁOSZENIA DROBNE
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
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
Fryzjerki Zatrudnimy, z doświad-
czeniem lub bez – do przyuczenia. 
Do Włoskiego salonu w Kolusz-
kach. Zapewniamy szkolenia i nowe 
trendy, 501-018-884
Fryzjerkę i Manicurzystkę zatrud-
nię, 604-246-983
Szwalnia zatrudni szwaczki, 
693-426-098
Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 665-183-407           
Zatrudnię pracownika do robót 
wodno-kanalizacyjnych i ziemnych, 
tel. 665-183-407
Zatrudnię pracownika do serwisu 
opon, tel. 504-275-557
Zakład w Różycy zatrudni szwacz-
ki. Produkcja polska, 605-086-828
Zatrudnię prasowaczkę (a) i osobę 
do wykańczania, tel. 607-426-909 
lub 504-802-868
Firma transportowa zatrudni kie-
rowcę C+E. Praca w kraju, wszyst-
kie weekendy wolne. Jeździmy  
w dzień, dobre warunki płacowe. 
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU 
Życie. Posiadamy własny serwis, 
dojeżdżamy do ewentualnej awarii, 
tel. 507-199-570
Zatrudnimy elektryków,   
42 214-07-00
Zatrudnimy pomocników elektry-
ków,  42 214-07-00

Szwaczki, praca cały rok, rejestra-
cja, wysokie wynagrodzenie, 
508-860-054 

Firma remontowa DOM-LUX 
zatrudni pracowników,  
tel. 515-144-089 lub 510-064-044

Zatrudnię pilnie kierowcę, kat. C, 
kraj, 600-215-119

Zatrudnimy pracownika do wulka-
nizacji z możliwością przyuczenia. 
Oferujemy umowę o pracę na pełny 
etat, atrakcyjne wynagrodzenie. Wię- 
cej informacji pod tel. 508-641-807 
lub na miejscu, Żelechlinek  
ul. Rawska 14

Zatrudnię od zaraz mężczyzn  
do pracy w lakierni proszkowej,  
tel. 504-511-619

Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, tel. 605-600-896

Firma transportowa zatrudni 
mechanika samochodowego lub 
pomocnika mechanika – możliwość 
przyuczenia. Mile widziane prawo 
jazdy kategorii B, 507-199-570

Zatrudnimy konstruktora/technolo-
ga. Praca w AutoCad, Inventor, 
SolidWorks. Możliwość przyucze-
nia. DRIVAL Żelechlinek,  
tel. 606-762-071        

Zatrudnimy spawacza. Spawanie 
aluminium metodą TIG. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
tel. 606-762-071

RÓŻNE

Kredyty: mieszkaniowe, hipotecz-
ne, gotówkowe. Wszystkie Banki, 
tel. 695-995-896

Przyjmę każdą ilość ziemi, gruzu, 
kamienia - tel. 602-579-706

Stacja Leczenia Ruchem 
Gabinet fizjoterapii i dietetyki
 • zmiana nawyków żywieniowych 
 • redukcja masy ciała
 • dietoterapia chorób przewlekłych
 • żywienie osób starszych, kobiet w ciąży i dzieci, 

osób aktywnych fizycznie
 • analiza składu ciała

Dietetyk Martyna Błaszczyk-Goczał
tel. 663 066 868

Koluszki, ul. Sikorskiego 12
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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! 

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  
„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; 18.00-20.00

Malowanie  
elewacji,  

docieplenia 
792-022-640

KROJOWNIA USŁUGOWA
KOMPLEKSOWO, DOKŁADNIE

tel. 601-175-330
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Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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.

n kostka od 800 zł
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC     - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47

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

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ

n rozbiórki różnych obiektów
n prace ziemne   n wykopy pod fundamenty

n niwelacja terenu   n skarpowanie
n przygotowanie terenu pod budowę
n załadunek i rozładunek widłami   

n odśnieżanie   n wywóz ziemi   n wywóz gruzu

tel. 505 210 010
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Zapraszamy na wystawę  
Magdaleny Ołubek w MOK

Jest mieszkanką Brzezin, ale pracuje w aptece w Koluszkach przy 
ulicy Korczaka. Magdalena Ołubek z zawodu farmaceutka, z zamiło-
wania artystka malarz. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków. 

- Od zawsze lubiłam rysować, w liceum zaczęłam chodzić na 
zajęcia plastyczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzezinach. Tam 
nauczyłam się podstawowych technik rysunku i malarstwa, malowa-
nia z natury. Uczestniczyłam w plenerach malarskich w latach 1998 
-2001 i wystawach organizowanych po nich - opowiada o swojej pa-
sji Pani Magda. 

Ponieważ nie widziała możliwości utrzymania siebie ze sztuki, 
a także z uwagi na brak czasu, dokonała rozbratu ze swoją miłością, 
jaką było malowanie. W 2000 r. podjęła studia na Wydziale Farma-
cji. Do rysowania powróciła niedawno, pod koniec 2017 r. pod 
wpływem grup rysunkowych na Facebooku. 

-W grudniu 2018 r. moja praca rysunkowa została zakwalifiko-
wana na wystawę „Wszystko płynie» w Łodzi. Od końca 2018 r. sta-
ram się brać jak najczęściej  udział w różnych warsztatach malar-
skich i rysunkowych. W lipcu 2019 r. uczestniczyłam w plenerze 
grupy akwarelowej „100Watercolours” w Łodzi. Na przełomie lute-
go i marca 2020 r. miałam pierwszą wystawę indywidualną w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach. Dalsze plany wystawowe 
i plenerowe pokrzyżowała pandemia - powiedziała Magdalena Ołu-
bek.

Aktualnie wystawia swoje prace w grupach i galeriach interne-
towych i w dalszym ciągu rozwija warsztat, szczególnie w kierunku 
akwareli i pasteli olejnych. Artystka najbardziej lubi malować natu-
rę, pejzaże, ptaki. Maluje bardzo dużo, choć są to niewielkie forma-
ty. Niektóre z prac Artystki można będzie oglądać i kupić. Dostępne 
będą w dniach 5-28 marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ko-
luszkach na wystawie zatytułowanej: „Pastele i Akwarele”. Szcze-
góły wystawy na plakacie obok.  

Zapraszamy  tez do odwiedzenia profilu Magdaleny Ołubek na 
Facebooku i Instagramie (facebook artystyczny: magdaolubek).


