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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

12.03.  
ul. 3 maja 8

13.03.  
ul. 3 Maja 19G

14.03.  
ul. Brzezińska 54

15.03.  
ul. Przejazd 6

16.03.  
ul. 11 Listopada 33

17.03.  
ul. Żwirki 2

18.03.  
ul. Głowackiego 20
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Ekologiczna gmina

Mocno stawiamy na ekologię
W ostatnich latach władze naszego miasta znacząco wzięły so-

bie do serca kwestie proekologiczne. Programy mające na celu po-
prawę jakości powietrza są nie tylko mocno promowane wśród 
mieszkańców, ale skutecznie wdrażane w życie. Korzystamy zarów-
no z programów ogólnokrajowych, ale również proponujemy nasze 
lokalne rozwiązania, jak choćby gminne dopłaty do wymiany pieca 
węglowego. Efekty współpracy samorządu z mieszkańcami powin-
ny być już niedługo odczuwalne.   

Energia ze słońca
Zakończył się nabór na fotowoltaikę, prowadzony przez Urząd 

Miejski w Koluszkach. Zainteresowanie tego rodzaju instalacjami w 
naszej gminie jest bardzo duże. Ogółem wpłynęło 650 deklaracji od 
mieszkańców. Obecnie trwają oględziny i ustalanie, które ze zgłoszo-
nych nieruchomości kwalifikują się do projektu. O tym, czy i ilu 
mieszkańców skorzysta z dofinansowania dowiemy się dopiero pod 
koniec roku. Pamiętajmy bowiem, że realizacja programu jest uzależ-
niona od pozyskania przez Gminę Koluszki środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Urząd będzie sta-
rał się jednak, by wniosek objął wszystkich chętnych mieszkańców. 
Jeżeli gmina pozyska dotację, montaż urządzeń przewidywany jest na 
lata 2022-2023 (po 300 instalacji w roku). Istnieje zatem szansa, iż za 
dwa lata w naszej gminie fotowoltaiką z dofinansowaniem (mieszkań-
cy płacą tylko 15 proc. wartości całej instalacji) objętych zostałoby 
ponad 1000 nieruchomości. Obecnie zainstalowanych jest już bo-
wiem 360 instalacji, a kolejne 80 ma pojawić się w tym roku.      

Gminna dotacja na wymianę pieca
O jakość powietrza w naszej gminie zadbać można również po-

przez pozbycie się pieca węglowego na rzecz ogrzewania ekologicz-
nego (gaz, pompy ciepła, biomasa, instalacje elektryczne). Na naj-
bliższej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach przedłożona radnym ma 
być propozycja kontynuacji zeszłorocznego programu dofinansowa-
nia wymiany pieca węglowego. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
z dotacji w wysokości 5 tys. zł przyznawanej przez gminę Koluszki, 
skorzystało 144 właścicieli nieruchomości. Na bieżący rok przygo-
towywanych do realizacji jest 50 kolejnych umów. Urząd Miejski 
zachęca mieszkańców do składania wniosków (informacje pod nu-
merem tel. 44 725 67 49). 

Odbiór azbestu
Przypominamy również, że do końca marca można składać 

wnioski na odbiór azbestu z prywatnych posesji. Maksymalna kwo-
ta dofinansowania może wynieść nawet 90 proc. Plany przewidują, 
że odbiór azbestu ma odbyć się do końca roku. Informacje pod nu-
merem tel. 44 725 67 49.                                                             (pw)

Gmina ma plan na objazdy 
podczas budowy wiaduktu

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli na-
szej gminy z dyrekcją PKP PLK w sprawie lokalizacji tymczasowe-
go przejazdu kolejowego w trakcie budowy nowego wiaduktu w 
Koluszkach. Ostateczne stanowisko władz spółki kolejowej co do 
zasadności i możliwości uruchomienia dodatkowego przejazdu przy 
wiadukcie, poznamy już niebawem. 

Wykorzystamy dwa przejazdy w Felicjanowie
Bez względu na treść otrzymanej odpowiedzi od PKP, wiemy 

już, że gmina swoimi siłami uruchomi dodatkowe objazdy. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach do budżetu zostało 
wprowadzonych kilka zadań drogowych. Plany przewidują budowę 
drogi łączącej Erazmów ze strefą ekonomiczną, co pozwoli na wy-
korzystanie drugiego przejazdu kolejowego w Felicjanowie. 

Przedłużona ma również zostać droga od Zygmuntowa do Feli-
cjanowa. Droga ta zwana „obwodnicą Felicjanowa” pozwala do-
trzeć wprost z Zygmuntowa do drugiego przejazdu kolejowego na 
skraju Felicjanowa. Obecnie jest to droga szlakowa. Utwardzenie 
asfaltem pozwoliłoby na czas budowy wiaduktu odciążyć ruch przez 
Felicjanów. Trwają także rozmowy z Lasami Państwowymi w tema-
cie przedłużenia ul. Naftowej do Erazmowa.  

Przypomnijmy, że jedyny jak do tej pory objazd, wytypowany i 
zatwierdzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ma pro-
wadzić ul. Krańcową w Koluszkach i pierwszym przejazdem w Fe-
licjanowie. W celu usprawnienia ruchu, na ul. Krańcowej Zarząd 
Dróg Wojewódzkich wykona nową nakładkę asfaltową. 

Termin budowy
Wciąż nie znamy terminu rozpoczęcia przebudowy wiaduktu. 

12 marca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ma dopiero urucho-
mić procedurę otwarcia ofert, które złożyły firmy zainteresowane 
wybudowaniem wiaduktu. Przed nami zatem, zapewne jeszcze kilka 
miesięcy przygotowań. 

(pw)           

O Koluszkach w telewizji
16 marca o godz. 18.15 w TVP Łódź w programie Strefa Biznesu 

wyemitowany zostanie kolejny odcinek poświęcony inwestycjom w Ko-
luszkach. Zapraszamy.
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Wspieraj lokalnie
W Gminie Koluszki ok. jedna czwarta całego budżetu to środki 

pochodzące z podatku dochodowego, który odprowadzamy do urzę-
du skarbowego. Dzięki tym 
pieniądzom zmieniamy naszą 
gminę. Jeżeli zatem mieszkasz 
w naszej gminie, i chcesz by 
płacony podatek dochodowy 
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)

Ekstremalna Droga Krzyżowa  
z Brzezin do Koluszek

Po pandemicznej przerwie wraca Ekstremalna Droga Krzyżo-
wa, czyli nocna wędrówka w ciszy i samotności, której celem jest 
spotkanie z Bogiem w trakcie zmagania się ze swoimi słabościami. 

W tym roku pielgrzymi do wyboru mają trzy trasy: dwie do Ko-
luszek i jedną do Łodzi.  

 � Trasa Niebieska, Matki Boskiej Częstochowskiej liczy  
30 km (Brzeziny - Polik - Paprotnia - Helenów - Małczew - 
Czyżyków - Gałkówek-Kolonia - Jordanówek - Janówka - 
Gałków Duży - Gałków Mały - Borowa - Kaletnik - Różyca 
- Żakowice – Koluszki)

 � Trasa Czerwona, im. Jana Chrzciciela liczy 41 km (Brzeziny 
- Szymaniszki - Rozworzyn Olsza - Rogów - Jasienin Duży - 
Jeżów - Popień - Świny - Wierzchy - Turobowice - Długie - 
Zygmuntów - Felicjanów - Erazmów – Koluszki)

Do wyboru jest jeszcze li-
cząca 43 km trasa z Brzezin 
do Łodzi.  

Wymarsz na trasy nastąpi 
26.03.2021 po Mszy św. o 
godz. 21:00, z kościoła pw. 
Podwyższenia Świętego 
Krzyża w Brzezinach ul. Ko-
ściuszki 48. 

Szczegóły i zapisy na 
stronie www.edk.org.pl.

Istotą EDK jest zmaganie. Musi boleć, byś opuścił swoją 
strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że 
masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać. 
Trudu możesz różnie doświadczyć: bolące stopy, brak sił, zimny 
deszcz na twarzy. Kiedy już od wyczerpania i zmęczenia nie 
można uciec, właśnie wtedy możesz odkryć, że to wiara jest po-
wodem i siłą żeby iść dalej. Idziesz?

Poniżej kilka ogólnych wskazówek do kogo dedykowana 
jest Ekstremalna Droga Krzyżowa:

EDK to wydarzenie duchowe, a nie tylko religijne. Dotyka 
duszy i dlatego dotyczy każdego człowieka.

Na EDK nie pytamy się, czy ktoś chodzi do kościoła, czy jest 
religijny, albo nie. To nie jest ważne. Ważne jest nie to kim jesteś, 
ale to, kim możesz się stać. To wyzwanie dla ludzi, którzy szuka-
ją w życiu czegoś więcej—sensu i nowego pomysłu na siebie.

Zniechęcamy osoby, które myślą, że jakoś to będzie. Że jak 
nie będą miały siły, to ktoś im pomoże. Zniechęcamy ludzi za-
mkniętych, którzy nie szukają nowych pomysłów na siebie. Znie-
chęcamy ludzi, którzy oceniają innych i uważają siebie za lep-
szych od nich.

W EDK nie chodzi o sport. To nie jest przygoda. To jest dro-
ga do spotkania ze swoją duszą. Z Bogiem.

EDK jest świetnym rozważaniem dla ludzi, którzy dużo pra-
cują i trudno im znaleźć czas dla siebie i swojej duszy. Ta kumu-
lacja daje okazję do gruntowanego przemyślenia siebie.

Czternasta emerytura z ZUS-u
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypła-

ty nie tylko trzynastej, ale również czternastej emerytury. Kolejne 
w 2021 roku dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z 
urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

W poniedziałek, 8 marca prezydent Andrzej Duda podpisał usta-
wę z 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym 
świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Czternasta emery-
tura, trafi do klientów Zakładu wraz z wypłatami świadczeń listopado-
wych. Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto. 

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 31 paź-
dziernika 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długo-
terminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, ren-
ty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie 
otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawie-
szone.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe 
nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę po-
mniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład 
jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przy-
sługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. 

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, 
że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czter-
nasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu 
na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w 
zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podat-
ku. Co ważne, z kwoty czternastego świadczenia nie będą dokony-
wane potrącenia i egzekucje.

Czternasta emerytura ma zostać wypłacona dla ok. 9,1 mln 
emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla 
ok. 7,9 mln świadczeniobiorców.

Tymczasem w kwietniu emeryci, renciści i inni odbiorcy świad-
czeń długoterminowych otrzymają trzynastą emeryturę w kwocie 
1250,88 zł brutto. Świadczenie przysługuje w pełnej wysokości, bez 
względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego
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W kamienicy przy ul. 3 Maja  
powstanie muzeum Koluszek 

Na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej oraz po uzgod-
nieniach z konserwatorem zabytków, w Urzędzie Miejskim w Ko-
luszkach zapadła decyzja o przeznaczeniu kamienicy przy ul. 3 
Maja 17 pod siedzibę przyszłego koluszkowskiego muzeum. Przy-
pomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku specjaliści weryfikowali, 
czy budynek w którym obecnie mieści się Sala Muzealna z ciekawy-
mi zbiorami opowiadającymi historię Koluszek, nadaje się do prze-
kształcenia w muzeum. Badany był zarówno aspekt czysto technicz-
ny, jak i finansowy. 

Wraz z podjętą decyzją, uruchomione zostały kroki w celu po-
zyskania niezbędnego dofinansowania. Gmina złożyła właśnie 
wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego, na pozyskanie wsparcia w wysokości 1 mln zł, pod ką-

tem wykonania wewnętrznej termomodernizacji budynku. Władze 
miasta liczą na to, że dofinansowanie zostanie przyznane, a prace 
modernizacyjne uda się rozpocząć z końcem roku. Przy tak nakre-
ślonym harmonogramie, otwarcie muzeum nastąpiłoby w połowie 
2023 r.

Trwają również przygotowania pod kątem złożenia kolejnego 
wniosku o dofinansowanie, na wyposażenie wewnętrzne i prace re-
montowe. Wniosek ma być złożony do końca marca. 

Wygląd budynku
Stworzony projekt przebudowy kamienicy zakłada przywróce-

nie dawnego układu elewacji, z jednoczesną całkowitą przebudową 
wnętrza budynku. Wyburzone mają zostać wszystkie ściany działo-
we, z zachowaniem jedynie dwóch nośnych. Dzięki temu uwolniona 
zostałaby spora przestrzeń pod prezentację zbiorów muzealnych.

Kamienica to dwupiętrowy obiekt. Dlatego też projekt przewi-
duje umieszczenie na parterze pomieszczeń biurowych, recepcji, to-
alet, szatni z recepcją oraz sali multimedialnej. Z kolei na piętrze 
ulokowana ma zostać dwuczęściowa sala ekspozycyjna, oraz dwie 
mniejsze sale, pozwalające na organizację np. warsztatów czy zajęć 
edukacyjnych. Pomieszczenia te oczywiście mogą również posłużyć 
jako dodatkowa przestrzeń ekspozycyjna. 

Do muzeum ma wchodzić się od strony ul. 3 Maja. Przed bu-
dynkiem pojawi się utwardzony plac o charakterze przestrzeni miej-
skiej, z przeznaczeniem na wystawy plenerowe, miejsce wypoczyn-
ku i spotkań. Z terenu wokół kamienicy znikną dotychczasowe 
ogrodzenia oraz komórki. Zamiast nich pojawią się miejsca parkin-
gowe.                                      

(pw)

Park bez sokolnika
W tym roku nie będzie płoszenia gawronów w Parku Miejskim w 

Koluszkach. Ponieważ oględziny wielkości populacji ptaków, przeprowa-
dzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, w tym roku tro-
chę się opóźniły, nasza gmina nie zamierza wprowadzać sokolnika do 
parku, już w trakcie rozpoczęcia gniazdowania przez gawrony. Z przesto-
ju w płoszeniu będzie można jednak wyciągnąć pewien pożytek. Będzie-
my mieć porównanie, jak wygląda park bez usług sokolnika. 

(pw)      

Nie wszyscy płacą za śmieci
Na 23 tys. mieszkańców naszej gminy, 10 proc. z nich nie odprowa-

dzania opłat za śmieci. Służby gminne informują, że będą szczegółowo 
weryfikować każdy tego rodzaju przypadek, nie może być bowiem tak, by 
jedni mieszkańcy zrzucali się na drugich. Pod lupę szczególnie są brani 
studenci. 

Pomimo zdalnego nauczania, a więc pobytu w domu, wielu z nich 
nie jest zgłoszonych do naliczania opłat za śmieci. Również po ukończe-
niu studiów, młodzi ludzie nie dopisują się do rejestru. Według przedsta-
wicieli Urzędu Miejskiego w Koluszkach, warto zainteresować się tema-
tem, ponieważ nieodprowadzoną należność wcześniej czy później i tak 
trzeba będzie uiścić, dodatkowo wraz z odsetkami.

(pw)    

Widok na budynek od ul. 3 Maja

Przepis na bezpieczeństwo  
– czysta szyba

Często po zimie, gdy w samochodzie wielokrotnie używaliśmy 
nawiewu, lub paliliśmy papierosy w aucie, na szybie utworzył się na-
lot. O ile gdy jest pochmurno warstwy tej praktycznie nie zauważali-
śmy, o tyle w słoneczny dzień widać ją gołym okiem. Wtedy zwiększa 
się prawdopodobieństwo pogorszenia widoczności. 

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Wielu kierowców 
przeciera szyby od wewnątrz, korzystając z dostępnych w aucie ka-
wałków materiału, i o ile w pochmurny dzień nie zauważamy zmian w 
widoczności, o tyle gdy jest słonecznie, szyby są pełne smug. Jak zatem 
sobie poradzić z tym problemem? W sklepach motoryzacyjnych jest do-
stępna szeroka gama środków do mycia szyb. Warto skorzystać również 
z odpowiednich ściereczek czy ręczników papierowych. Szyba powin-
na być umyta w całości po to, by niewyczyszczone jej fragmenty nie 
utrudniły nam zauważenia istotnych wydarzeń na drodze. Aby utrzy-
mać szybę w czystości podczas jazdy, bardzo ważne są sprawne wycie-
raczki. Pióra wycieraczek powinniśmy wymieniać przynajmniej raz w 
roku. Nie jest tajemnicą, że jedną ze składowych pióra wycieraczki jest 
guma. Kauczuk, który jest jej elementem ulega zniszczeniu pod wpły-
wem warunków atmosferycznych. Innym czynnikiem mających wpływ 
na efektywność wycieraczki jest sól i piach, które w trakcie zimy wielo-
krotnie znajdowały się na naszej szybie. Pióra wycieraczek należy czy-
ścić szmatką lub kawałkiem papieru wykorzystując do tego środek do 
mycia szyb.                                   (www.lodz-wschod.policja.gov.pl)



6 12.03.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 10

Dzień Kobiet 2021

Siła kobiet w niebieskim 
mundurze… (cz. 2)

O pracy w Policji, zawodo-
wych wyborach i życiu codzien-
nym z „Anną”( detektywem), 
st.asp.Wiolettą Pawlik- Gałę-
ziewską, st.sierż. Anetą Kotynią 
i sierż. szt. Wioletą Walczewską 
rozmawia Zbigniew Komorow-
ski.

Ania – imię zmienione (de-
tektyw – 14 lat służby w Poli-
cji) 

-Jesteś jedyną kobietą, 
która pracuje w wydziale kry-
minalnym. Początkowo w pre-
wencji, teraz zajmujesz się 
największymi przestępstwami 
w powiecie. Co możesz powie-
dzieć o tej pracy jako kobieta? 
To musi być bardzo ciężki ka-
wałek chleba?  

-Tak, mogę śmiało powie-
dzieć, że bycie policjantką to 
bardzo trudny zawód, często 
kosztem rodziny. My kobiety 
nadal mamy o wiele więcej obo-
wiązków domowych niż męż-
czyźni. W wydziale kryminal-
nym dodatkowo dochodzą 
przedłużające się służby, gdzie 
nie ma sztywnych godzin pracy 
np. 8-16. Z resztą w każdym 
pionie tak jest. Taka potrzeba 
służby. Często nie można sobie 

zaplanować życia osobistego, 
bo akurat jest wezwanie do pra-

cy. Czy jest to dzień wolny, 
święta czy weekend- jest to służ-
ba. Np. w ubiegłym roku prak-
tycznie każdy z nas w Wigilię 
musiał zostawić swoje rodziny i 
wstać od wieczerzy, był ogło-
szony alarm. Zaginięcie młode-
go mężczyzny. Szukaliśmy go 
całą noc, został odnaleziony 
cały i zdrowy i wtedy jest ta nie-
samowita ulga i radość, że 
wszystko się udało. Gdybyśmy 
go wtedy nie znaleźli nikt z nas 
nie miałby już świąt, ponieważ 
szukamy do skutku. To też wza-
jemna współpraca zespołu, 
wszystkich wydziałów, jest to 
bardzo ważne i bezcenne w ta-
kich sytuacjach. Mimo wszystko 
nie wyobrażam sobie pracy w in-
nym zawodzie, każdy dzień jest 
nieprzewidywalny, ciekawy. W 
wydziale kryminalnym to częsty 
udział w zatrzymaniach osób, 
zazwyczaj wielokrotnie kara-
nych, nienormowany czas pracy, 
wezwania na telefon. Mimo tego 
bardzo lubię swoją pracę i czuję 
się w niej spełniona.

st. asp. Wioletta Pawlik-
-Gałęziewska (15 lat służby w 
Policji), ukończyła kurs podsta-
wowy w SP w Pile. Od samego 
początku związana z wydziałem 

dochodzeniowo śledczym w 
łódzkim komisariacie a od 9 lat 

zasila szeregi koluszkowskiej 
komendy. Od ponad roku pełni 
w tej jednostce funkcję Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Kryminal-
nego.

-Czy ciężko kierować 
ludźmi i być ich przełożonym? 

-Po pierwsze mam świetny 
zespół, z którym myślę, że rocz-
na współpraca układa się bardzo 
dobrze, jest większość kobiet i 
staramy się podchodzić do sie-
bie po prostu po ludzku. Wy-
dział tworzą też Panowie gdzie 
nie zawsze zgadzamy się we 
wszystkim ale myślę, że to też 
chodzi o zadania przydzielane 

im przez kobietę do tego przeło-
żoną. Na pewno ciężko kiero-
wać osobami, z którymi przez 
lata wcześniej się pracowało i 
robiło to samo. Wiem jak po-
winna wyglądać ta praca, ile 
czasu pochłania i jak można 
jeszcze to usprawnić, dlatego też 
jestem wymagająca wobec swo-
ich współpracowników. To za-
wód, w którym trzeba być na 
bieżąco, ciągle pogłębiać wie-
dzę.  To praca, która daje dużo 
możliwości rozwoju. Trzeba tyl-
ko się starać a nie narzekać.

-st. sierż Aneta Kotynia 
(11 lat służby) Kurs podstawo-
wy ukończyła w SP w Pile. Swo-
je początki w służbie rozpoczęła 
w tuszyńskim komisariacie w 
pionie prewencji, od 5 lat zasila 
szeregi koluszkowskiej komen-
dy a od ponad 2 lat pełni funkcję 
oficera prasowego w tut. jedno-
stce.

-Służba w Policji jest bar-
dzo wymagająca a praca z me-
diami jest chyba szczególnie 
stresująca? 

-Na pewno to coś innego, 
niż typowa służba w policji. To 
nie jest łatwa rola. Funkcję ofi-
cera prasowego pełnię dopiero 
od ponad 2 lat i nigdy bym nie 
pomyślała, że jest to moje miej-
sce w Policji a jednak. Tematyka 
policyjna zawsze cieszyła się 
dużym zainteresowaniem spo-
łecznym a co za tym idzie me-
dialnym. Pełniąc służbę praso-
wo-informacyjną przede wszys- 
tkim trzeba być dyspozycyjnym 

24 godziny na dobę. Kontakt z 
dziennikarzami utrzymuję na-
wet w dniu wolnym, w święta 
czy po godzinach pracy po to, 
aby informacje o naszych dzia-
łaniach były przekazywane za-
wsze rzetelnie ale też bez odsła-
niania całej naszej „kuchni”. 
Niezwykle ważna jest też współ-
praca m.in. z  policjantami na 
miejscu zdarzenia, oficerami dy-
żurnymi czy przełożonymi róż-
nych pionów.  

-Jak taką rolę można po-
godzić z życiem prywatnym? 

-Trzeba być dobrze zorgani-
zowanym, szczególnie kiedy są 
małe dzieci a opiekę nad nimi 
trzeba zapewnić 24h na dobę. To 
jest ciężka praca moja i mojego 
męża, który również zna specy-
fikę tego zawodu i to jest bardzo 
ważne. Wspieramy się wzajem-
nie i wspólnie przeżywamy swo-
je porażki jak i sukcesy. Mieć 
wsparcie i zaufanie drugiej oso-

st.asp. Wioletta Pawlik-Gałęziewska, zastępca naczelnika 

st.sierż. Aneta Kotynia, rzecznik prasowy KPP w Koluszkach
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Art. dla dzieci i niemowląt 
95-040 Koluszki ul. Targowa 8

SKLEP SKRZAT – WSZYSTKO dla Dziecka
ZAPRASZAMY! 

by dla kobiety w Policji jest chy-
ba najważniejsze. Myślę, że w 
drugą stronę tak samo. Wtedy 
można pogodzić życie rodzinne 

i pracę zawodową, która wiele 
wymaga od obojga. Duże zna-
czenie ma również podejście 
przełożonych i właściwe poro-
zumiewanie się między sobą, 
myślę że dobrze nam się razem 
współpracuje.

-Zostać policjantką to ma-
rzenie z dzieciństwa czy zwy-
kły przypadek? A może ro-
dzinne korzenie?  

-Myślę, że to był mój ży-
ciowy cel do którego dążyłam, 

jak również marzenie. Zawsze 
lubiłam jak ,,coś się działo”. W 
podstawówce zaczęłam treno-
wać karate i wtedy już czułam, 

że widzę się w służbach mun-
durowych. Później liceum, któ-
re wybrałam o profilu obron-
nym i studia resocjalizacyjne. 
Każdy etap kształcenia był 
przemyślany i wybrany świado-
mie. Nie mam rodzinnych ko-
rzeni mundurowych ale w mo-
jej rodzinie zawsze był obecny 
sport.  

(Fotografie archiwalne, 
sprzed pandemii)

sierż. szt. Wioletta Walczewska 

Cykl dyżurów telefonicznych  
ekspertów ZUS dla świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  I Oddział w Łodzi zapra-
sza do udziału w dyżurach  telefonicznych ekspertów ZUS. Bę-
dzie to cykl dyżurów przeznaczony dla świadczeniobiorców. 

16 marca (wtorek) od 12:00-14:00, tel. 42 638-26-06
Temat: „Renta rodzinna”
Podczas dyżuru można będzie zapytać m.in.

- kto jest uprawniony do renty rodzinnej,
- w jakiej wysokości wypłacimy świadczenie,
- czy renta może zostać zmniejszona lub zawieszona.

25 marca (czwartek) od 12:00-14:00, tel. 42 638-26-06
Temat: „Zmiany w świadczeniu dla osób niezdolnych do sa-

modzielnej egzystencji. Świadczenie wyrównawcze dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych”.

Podczas dyżuru eksperci wyjaśnią m.in.
- jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać  poszczegól-

ne świadczenia,
- jakie wnioski należy wypełnić,
- jaka jest wysokość poszczególnych świadczeń.

30 marca (wtorek) od 12:00-14:00, tel. 42 638-26-06
Temat: „Kto powinien zawiadomić ZUS o osiąganych przy-

chodach, czyli zasady zmniejszania lub zawieszania świadczeń 
pracujących emerytów i rencistów”.

Podczas dyżuru dowiedzą się Państwo m.in.:
- jakie świadczenia mogą zostać zmniejszone lub zawieszone,
- jakie zarobki mogą mieć wpływ na zawieszenie lub zmniejsze-

nie świadczenia,
- o czym powinien informować ZUS świadczeniobiorca, kiedy 

dorabia do emerytury lub renty.
Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach 
zatrudni 

czterech pracowników brygady zieleni  
na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Opis stanowiska:
– pielęgnacja terenów zielonych 
– koszenie trawników, wykaszanie itp. 
– prace pielęgnacyjne - przycinanie, sadzenie, usuwanie chwastów, 

opryski 
– sprzątanie i oczyszczanie terenów publicznych w gminie Koluszki 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie  
do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 13.00 pod adresem:

Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach
ul. Mickiewicza 4, 95-040 KOLUSZKI 

Sekretariat Zakładu
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „pracownik zieleni”

Ogłoszenie oraz formularz ofertowy dostępny na stronie https://
zuk-koluszki.bip.gov.pl/ w zakładce „praca w zuk”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 714 04 95.

Przerwy w dostawach prądu
 � 19.03.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Teodorów.
 � 23.03.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Katarzynów 2 i 3 gm. Koluszki.

Wkraczamy w kolejny etap szczepień. Zachęcane do rejestracji są:
• osoby w wieku od 65 lat,
• pacjenci z chorobami przewlekłymi,
• służby mundurowe.

Także osoby w wieku 70+ nadal mogą zapisywać się na szczepienie.
Wszyscy uprawnieni do szczepień w grupie wiekowej powyżej 65 lat mogą 

zarejestrować się na szczepienie poprzez infolinię 989, e-Rejestrację lub wysyła-
jąc SMS o treści: SzczepimySie. Do tej pory SMS można było wysłać pod numer 
664 908 556. Teraz udostępniamy do wyboru drugi numer. To 880 333 333. Re-
jestrację prowadzą też punkty szczepień.
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Oszuści stają się coraz bar-
dziej bezwzględni i dopuszczają 
się wciąż nowych sposobów, na 
wyłudzanie pieniędzy od osób 
starszych. Apelujemy również 
do ludzi młodych - informujcie 
swoich rodziców, dziadków, są-
siadów o tym, że są osoby, które 
mogą chcieć wykorzystać ich 
życzliwość i zabrać im wszyst-
kie oszczędności.

Oszustwa metodą  
„na szczepionkę”

Na terenie kraju pojawiły 
się próby oszustw na zakup 
szczepionki na COVID19. 
Oszuści modyfikują znaną me-
todę wyłudzania pieniędzy „na 
wnuczka”, podając się za przed-
stawiciela służby zdrowia, bądź 
za członków rodziny i w ten 
sposób wyłudzają znaczne sumy 
pieniędzy. Wprowadzając w 
błąd usiłują doprowadzić osoby 
starsze do niekorzystnego roz-
porządzeniem ich mieniem.

Przestępcy informują, że 
potrzebna jest pilna wpłata pie-
niędzy na leczenie bliskiej oso-
by, która znalazła się w szpitalu. 
Po przekazaniu gotówki okazuje 
się, że bliski nie był zarażony 
koronawirusem, a pieniądze 
przejęli nieznani sprawcy.

Pomimo licznych apeli po-
licjantów i akcji profilaktycz-
nych mających na celu ostrzeże-
nie przed oszustami, nadal 
odnotowuje się przypadki prze-
kazywania przestępcom przez 
starsze osoby swoich oszczęd-
ności. Zaniepokojeni ludzie, 
którzy obawiają się zarażenia 
koronawirusem mogą stać się 
łatwo ofiarą takich oszustw.

Wiarygodne informcje znaj-
dziemy na stronie www.gov.pl/
web/szczepimysie

Szczepienia przeciw Co-
vid-19 w domu pacjenta

Jeżeli pacjent potrzebuje 
szczepienia w domu, powinien 
skontaktować się ze swoim 
POZ.

Wyjazdowe punkty szcze-
pień są kierowane do pacjentów, 

UWAGA! Pandemia to czas żniw  
dla „szczepionkowych oszustów”

których stan zdrowia nie pozwa-
la na samodzielne dotarcie do 
stacjonarnego punktu szczepień. 
To tzw. pacjenci leżący.

Aby skorzystać z wyjazdo-
wego punktu szczepień wystar-
czy zadzwonić do swojej porad-
ni POZ. Lekarze rodzinni lub 
pielęgniarki opieki długotermi-
nowej najlepiej znają swoich pa-
cjentów, dlatego najszybciej po-
twierdzą, że konkretna osoba z 
ich listy potrzebuje szczepienia 
w domu, ze względów zdrowot-
nych.

Oznacza to, że na wizytę 
wyjazdowego punktu szczepień 
nie ma rejestracji przez internet 
lub telefonicznie, np. przez info-
linię 989.

Liczy się wyłącznie bezpo-
średni kontakt z własną porad-
nią POZ lub pielęgniarką opieki 
długoterminowej.

Jeśli senior nie prosił o za-
szczepienie u siebie w domu 
albo pomoc w transporcie do 
punktu szczepień, a odbiera tele-
fon z taką propozycją, ostrzega-
my - to oszustwo. 

„Oferta” transport na szcze-
pienia przeciw Covid-19

Na terenie województwa 
łódzkiego pojawiają się także 
przypadki telefonów od osób 
oferujących odpłatny transport 
na szczepienia do punktów 
szczepień.

Zgodnie z poleceniem Wo-
jewody Łódzkiego wszystkie 
gminy zostały zobowiązane do 
zapewnienia bezpłatnego trans-
portu:

osobom niepełnospraw-
nym, tj. posiadającym aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawno-
ści w stopniu znacznym o ko-
dzie R lub N lub odpowiednio I 
grupę z w/w schorzeniami;

osobom mającym obiek-
tywne i niemożliwe do przezwy-
ciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym do-
tarciu do najbliższego miejsca 
zamieszkania punktu szczepień 
(w przypadku miast poniżej 100 

tys. osób, gmin miejsko-wiej-
skich oraz wiejskich);

osobom powyżej 70 roku 
życia, mającym obiektywne i 
niemożliwe do przezwyciężenia 
we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do 
najbliższego miejsca zamieszka-
nia punktu szczepień (w przy-
padku miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców).

Gminy organizują transport 
przy wykorzystaniu Państwowej 
Straży Pożarnej, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, 9. Łódzkiej 
Brygady Obrony Terytorialnej 
oraz zatrudnionych przez gminy 
podwykonawców (np. w Łodzi 
MPK, korporacja taksówkar-
ska), a koszt transportu w tych 
przypadkach będzie refundowa-
ny z budżetu państwa;

PAMIĘTAJ!
 • jeśli senior nie prosił o za-
szczepienie u siebie w domu, 
albo pomoc w transporcie do 
punktu szczepień, a odbiera 
telefon z taką propozycją, 
ostrzegamy - to oszustwo. 

 • zachowaj szczególną ostroż-
ność w kontaktach z obcymi, 
którzy mogą podawać się np. 
za „policjanta”, „lekarza”, 
„żołnierza” lub „wnuczka”;

 • pamiętaj, że Policja nigdy nie 
będzie Cię prosiła o wypłatę 
pieniędzy z banku, przekaza-
nie ich nieznanym osobom lub 
pozostawienie we wskazanym 
miejscu;

 • nie dokonuj zakupu szczepio-
nek i produktów farmaceu-
tycznych na własna rękę;

 • POD ŻADNYM POZOREM 
NIE PRZEKAZUJ PIENIĘ-
DZY! – skontaktuj się naj-
pierw z rodziną i potwierdź, 
czy potrzebują pomocy finan-
sowej!

 • W przypadku próby wyłudze-
nia pieniędzy, otrzymania 
„oferty” odpłatnego transpor-
tu na szczepienie, bądź propo-
zycji przyjazdu służb sanitar-
nych do pacjenta do domu 
należy natychmiast zadzwo-
nić na policję pod numer alar-
mowy 112.

(lodzka.policja.gov.pl)

FIRMA KAWAK-BIS S.C. z siedzibą w Koluszkach 
z a t r u d n i 

      – do pracy na stanowisko hafciarza
      – kobiety  do haciarni: proste szycie, składanie, wycinanie
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: kawak@kawak.com.pl 

lub osobiście do biura firmy przy ul.św. St. Kostki 4, Koluszki  
tel.: 605 889 178 lub  609 738 932

Logopeda i neurologopeda. 
Konsultacje i terapia  
dzieci i dorosłych.  

Dojeżdżamy do domów klientów.

Terapia pedagogiczna.  
Terapia psychologiczna. 
Treningi Biofeedback.  

Konsultacje dla rodziców.

Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna 

"Progres" 
 Koluszki, ul. 11 Listopada 41     

tel. 693 166 450, 447 146 790

Foto-Lustro
Fontanna Czekoladowa

Słodkie Stoły – polecają się  
na IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

507-820-548
FB: Fotolustro.Koluszki

Kontakt z redakcją:
tel. 44 725-67-18

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Kultury 

Brunetki, blondynki…
W Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, w dniach 7 i 8 

marca, w obostrzeniach sanitarnych, odbył się koncert z okazji Dnia 
Kobiet. Koncert odbywał się 7 i 8 marca br. Było to pierwsze, duże 
stacjonarne wydarzenie pod roku trwania pandemii. 

Miejski Ośrodek Kultury w 
ciągu tego roku zmienił nieco 
styl pracy, i tak jak wszystkie 
ośrodki kultury w kraju, „prze-
niósł” swoją działalność do prze-
strzeni internetowej. Każdy się 
zgodzi, że owszem, to nie to 
samo, co spotkania na „żywo” 
niemniej dzięki przekazowi in-
ternetowemu, mogliśmy na bie-
żąco brać udział w tym co dla na-
szego miasta i gminy ważne. 
Spotkania z literaturą, sztuką, po-
dróżami, historią Koluszek, kon-
cert z okazji Bożego Narodzenia 

– te i inne tematy były poruszane w minionym roku dzięki przekazo-
wi internetowemu. 

Podczas koncertu w Sali MOK widzowie oklaskiwali Annę i 
Romualda Spychalskich, naszych krajan.  Dla nich to tez wyjątkowy 
koncert, wystąpili bowiem przed żywą publicznością po roku prze-
rwy. Usłyszeliśmy wielkie przeboje, m.in.  najsłynniejsze  utwory 
okresu międzywojennego. Po koncercie można było nabyć płyty 
Państwa Spychalskich. Organizatorem Koncertu był burmistrz Ko-
luszek, Waldemar Chałat i Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. 

Zk
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca  

najnowocześniejsze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, 
powlekanego oraz laminowanego.

EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch  
i jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie,  

gromadzącą wykwalifikowanych specjalistów  
w dzie-dzinach technicznych.

Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół  
oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

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

Operator Linii Produkcyjnej
Miejsce pracy: okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola 

parametrów procesu

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat  

w systemie trzyzmiano-wym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie 

produkcyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu  

obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole

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

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych 
prosimy przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując w 

temacie Operator Linii Produkcyjnej.

Zapraszamy do współpracy!

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

 
EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca  

najnowocześniejsze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, 
powlekanego oraz laminowanego.

EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch  
i jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie,  

gromadzącą wykwalifikowanych specjalistów  
w dzie-dzinach technicznych.

Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół  
oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

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

Pracownik Magazynu  
w Dziale Logistyki

Miejsce pracy: okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie  

z obowiązującymi procedurami
• Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych
• Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym  

z użyciem podno-śnikowych wózków specjalistycznych  
oraz wózków widłowych

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie 

trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie  

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

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

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych 
prosimy przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując  

w temacie Pracownik Magazynu.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o.
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00
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19 lutego 2021 r. w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym 
odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czy-
telników biblioteki szkolnej. W tym roku inaczej niż  w poprzednich 
latach spotkaliśmy się w dużej sali 26, a nie w bibliotece. Odświęt-
nie ubranych pierwszaków wraz z ich wychowawczyniami przywi-
tały postacie z bajek i baśni. Dzieci mogły poznać Detektywa Pozy-
tywkę, kota Cukierka i jego właściciela Marcela oraz niezwykłą 
Księgę. Spotkały także bohaterów, których znały wcześniej: Kop-
ciuszka, Wilka, Trzy Świnki. 

Z powodu błędu Lektora, który chciał przenieść pierwszoklasi-
stów do krainy wyobraźni doszło do pomieszania dwóch światów – 
realnego i magicznego. Pojawiły się nie lada kłopoty. Zaklęcie nie-
dokończone przez Lektora spowodowało, że książkowe postacie nie 
mogły powrócić do ich magicznych światów. Na pomoc przybył De-

Pierwszoklasiści z Gałkówka 
pasowani na czytelników

tektyw Pozytywka, który wskazał Lektorowi drogę do rozwiązania 
problemu. Po przedstawieniu przygotowanym przez uczniów klasy 
III a we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem pierwszoklasi-
ści złożyli uroczyste przyrzecznie, że będą dbali o książki i będą 
chętnie je czytali. Pani dyrektor i pani wicedyrektor pasowały 
uczniów klasy Ia i Ib na czytelników biblioteki szkolnej.  
Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki 
do książek ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Gałkowie Dużym oraz książki „Pierwsze czytanki dla…”  ufun-
dowane przez Instytut Książki w Krakowie w ramach ogólnopol-
skiej kampanii społecznej „Mała Książka – Wielki Człowiek” 

Serdecznie dziękuję uczniom klasy IIIa za zaangażowanie i 
świetne odegranie ról, a ich rodzicom za pomoc w przygotowaniu 
strojów.

Elżbieta Szeleszczyk
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Dobry start LKS Koluszki  
w MP LZS w przełajach!

Przy pięknej słonecznej pogodzie i zimnym powietrzu w Żerko-
wie woj. wielkopolskie, odbyły się Mistrzostwa Polski Ludowych 
Zespołów Sportowych w biegach przełajowych. Na zawody zjecha-
ło się ponad 500 startujących z 11 województw i 70 klubów. 

Województwo łódzkie reprezentowało sześć klubów w tym 
LKS Koluszki z 18 zawodnikami, uczestniczącymi w 7 biegach na 
dystansach od 1 do 4 km. Trasa dość wymagająca technicznie, spo-
ro wąskich ścieżek z licznymi podbiegami, wystającymi korzenia-
mi, nierównościami i piachem. Jedno okrążenie liczyło 1000 i 1500 
metrów, oznakowane białą lub czerwoną taśmą. Przed rozpoczęciem 
biegów, nasza koluszkowska ekipa w składzie: kierownik ekipy 
Marta Siemińska, trener Antoni Tomczyk, zawodnicy: Milena Płoc-

ka, Ania Siemińska, 
Maja Wolska i Łucja 
Ciesielska uczestni-
czyła w otwarciu mi-
strzostw reprezentu-
jąc województwo 
łódzkie. Wszystkich 
startujących przywi-
tał i imprezę otwo-
rzył v-ce przewodni-
czący ZG LZS  
Marek Mazur. 
Wszystkie biegi były 
bardzo mocno obsa-
dzone, sama krajowa 
elita. Jako pierwsze 
na 1500 metrową  
trasę wyruszyły mło-
dziczki i trzy nasze 
uzdolnione dziew-
czyny, zajmując wy-
sokie miejsca:  13. 
Adrianna Siemińska, 
21. miejsce zmęczo-
na po zbyt szybkim 

początkiem biegu Amelia Napierała, 33. Jagoda Nowakowska. 
W chłopcach – młodzikach na dystansie 2000 metrów: 13 miej-

sce zdobył Igor Cel, 27. Radosław Babiarski. Czwórka naszych bie-
gaczy „średniaków” miała do pokonania 3000 metrów (2 pętle po 
1500 m.), najszybciej bo na 27 miejscu przybiegł Karol Sokołowski, 
31. Igor Szczepaniak, 38. Maciej Jeżyna, 44. Michał Smyka. W mło-
dzieżowcach na tym samych dystansie jak biegający juniorzy, wśród 
pań wysokie siódme miejsce zajęła wielokrotna uczestniczka mi-
strzostw świata w biegach górskich Magda Pierzchała, szesnasty na 
dystansie 4000 m był rówieśnik, również uczestnik mistrzostw świa-
ta w biegach górskich Michał Wieczorek. W dzieciach w biegu na 
1000 m. (kat.2008 i młodsi), Milena Płocka zajęła 27 miejsce, Ania 
Siemińska 31, Maja Wolska 45, Łucja Ciesielska – ambitnie biega-
jąca w zimowych butach 61. Na tym samym dystansie i kategorii 
wiekowej w chłopcach, wysokie 8. miejsce zajął Piotr Chojnacki, 
24. Kamil Tenentka, 32. Jakub Kunka. Trzeba przyznać nasi zawod-
nicy spisali się bardzo dobrze, włożyli wiele serca i zaangażowania, 
ich zmagania przyniosły nam dorosłym niesamowicie wiele emocji 
i radości. Po zakończeniu zawodów, w drodze powrotnej odwiedzi-
liśmy McDonald no i oczywiście ku uciesze dzieci plac zabaw, na 
którym mogli się „wyszaleć”  

W swoim imieniu serdecznie dziękuję zawodnikom i osobom 
towarzyszącym dzieciom podczas zawodów: Paniom Marcie Sie-
mińskiej, Wolska, Andrzejowi Kunka, Janowi Nowosławskiemu 

Nasza drużyna choć nie zdobyła żadnego medalu to bardzo 
dobrze zaprezentowała się mistrzostwach, w klasyfikacji druży-
nowej zajęliśmy dwudzieste siódme miejsce. W przełajach klu-
czową cechą jest waleczność od startu aż do mety, tutaj biega się 
na miejsce, a nie na wynik. Bieganie na przełaj daje mnóstwo ko-
rzyści początkującym jak i zawodowym biegaczom m.in.: 
wzmacnia całe ciało, szczególnie nogi, poprawia wytrzymałość i 
szybkość. 
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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 

Katarzyna Kalinowska sięgnęła  
po stopień mistrzowski w karate

W dniach 6-7 marca odbyły się w Bydgoszczy zawody karate 
20Th International Karate Championships ,,Central Europe Open”. 
Wzięło w nich udział 67 klubów z kraju i zagranicy. Obecny był 
również Klub Karate ,,CHAMPION TEAM” Łódź i trenująca w nim 

koluszkowianka Katarzyna 
Kalinowska. Nasza zawod-
niczka wywalczyła srebrny 
medal w kumite seniorek 
oraz brązowy medal w ku-
mite U21. Bardzo dobrze 
wypadli pozostali zawodni-
cy ,,CHAMPION TEAM” 
zdobywając 4 złote, 4 srebr-
ne, 4 brązowe medale. Klub 
zajął 9 miejsce w klasyfika-
cji generalnej.

Pomimo trudnego pan-
demicznego czasu Ka-
sia nie zwalnia tempa w na-
tłoku obowiązków związa- 
nych ze studiami na Uni-
wersytecie Łódzkim, tre-
ningami, wyjazdami na 

zgrupowania kadry Polskiej Unii Karate. W dniu 26 lutego zdobyła 
stopień mistrzowski podczas trudnego i wyczerpującego egzaminu 
na czarny pas karate. Egzamin przeprowadził legendarny karateka 
znany w kraju i zagranicą, wielokrotny Mistrz Polski w kata i kumi-
te, prezes Łódzkiego Związku Karate Sławomir Jordan (7 dan), pod 
czujnym okiem trenera Witolda Wojciechowskiego (5 dan) oraz tre-
nera Macieja Krochmalskiego (4 dan).

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

zatrudni  pracownika  
do prac  fizycznych:
konserwacyjno - porządkowych

całorocznego utrzymania terenów  
w zasobach KSM.

Wymagana dyspozycyjność oraz  dobry stan zdrowia.

CV należy składać w siedzibie Spółdzielni w Koluszkach, Sikorskiego 11 
w terminie do dnia 31 marca  2021 r.  do godziny 15.00.

„Baśniowie leporello” w Szkole  
Podstawowej w Różycy

Uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej w Różycy, 
mimo panującej pandemii czynnie uczestniczą nie tylko w lek-
cjach online, ale również z chęcią angażują się w dodatkowe przed-
sięwzięcia. Tym razem niemal trzydziestu młodych ludzi wzięło 
udział w konkursie na „Baśniowe leporello”, którego inicjatorkami 
były: polonistka – p. Annika Niburska oraz p. pedagog – Jolanta 
Piasecka. 

Co to jest leporello? Być może słowo to słyszą Państwo 
po raz pierwszy, ale to nic innego, jak po prostu harmonijkowa, 
bezoprawowa kompozycja graficzna, czyli innymi słowy własno-
ręcznie wykonana książeczka. Skąd pomysł na realizację leporel-
lo właśnie na temat baśni? Otóż często nie zdajemy sobie sprawy 
jaki wpływ na ukształtowanie  osobowości młodego człowieka 
miały poznane w dzieciństwie baśnie. Obcowanie z nimi od ma-
łego pozwala na rozwijanie uczuć, wyobraźni i intelektu. Każdy 
z tych elementów jest ważny dla pełnego rozwoju dziecka. Ba-
śnie to bowiem utwory, gdzie świat fantastyczny miesza się z re-
alnym i razem tworzą zrozumiały dla dziecka obraz uporządko-
wanej rzeczywistości, która pomaga mu również poznać siebie i 
zbudować poczucie bezpieczeństwa. Ukazują one życie w uprosz-
czonej wersji, gdzie istnieje wyraźny podział na dobro i zło, i to 
zło zawsze zostaje ukarane. Dziecko utożsamia się z bohaterem, 
przez co przejmuje jego wzorce moralne, sposób myślenia i dzia-
łania. 

Dokonując trudnego wyboru, komisja ( w skład której weszła p. 
dyrektor, p. wicedyrektor oraz organizatorki konkursu) kierowała 
się przede wszystkim przestrzeganiem warunków i kryteriów kon-
kursu. Już na starcie największe uznanie zyskały prace, które były 
wykonane starannie, pomysłowo i samodzielnie. Liczył się również 
przekaz słowny, kreatywność i wyobraźnia młodych twórców. Wy-
łonienie najlepszych prac nie należało do łatwych, ponieważ lepo-
rello były bardzo ciekawe i wykonane różnorodnymi technikami. 
Zaangażowanie małych artystów przerosło najśmielsze oczekiwa-
nia. Mimo, iż nie wszyscy konkursowicze mogli zostać nagrodzeni, 
to na pochwałę zasługuje każdy uczestnik tego przedsięwzięcia, któ-
ry podjął trud i wyzwanie. 

A oto laureaci:
I miejsce: Zuzanna Pietrasik, klasa IVa
II miejsce: Adrian Szefer, klasa IV b
III miejsce: Maria Ratajska, klasa IVa 

Osoby wyróżnione: Izabela Zięba, klasa IVa i Filip Solak, klasa IVb.
Gratulujemy!
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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

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

 • Fundacja Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” KRS 
0000186434, cel szczegółowy Łukasz Nowak 152/N

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

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

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.
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EDUKACJA
Korepetycje z języka polskiego,  
tel. 783-224-793
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, 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

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   
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-wykoń-
czeniowe. Solidnie, gwarancja, 
660-160-989
Docieplenia, remonty, solidnie, 
609-296-865
Budowa domów, 505-509-874
Pralki – naprawa, 609-046-483
Mała szwalnia przeszyje, 605-994-450
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 własnościowe M-4, 
Koluszki ul. Sikorskiego 7,  
512-196-220  
Sprzedam dom w Regnach 75 m2, 
budynek gospodarczy, garaż,  
tel. 669-376-076
Sprzedam działkę budowlaną  
w Słotwinach 875 m2, 781-201-703
M4 sprzedam na osiedlu Andersa  
w Koluszkach, 605-272-865
Sprzedam działkę budowlaną  
w Różycy przy ul. Głównej,  
tel. 660-438-181

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie  
w Brzezinach, M-2, 48 m2, 1 piętro  
z balkonem, 502-784-341 
Do wynajęcia umeblowane 2-pokojo-
we mieszkanie, Andersa, 693-612-470 
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 budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam piec DEFRO ekogro-
szek, 25 kW, 693-450-093
Przenośną kabinę WC, Kaletnik, 
605-585-189
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Tanie, naturalne soki, tel. 505-771-121
Mieszankę zbożową, 505-962-185
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
STARE auto: Fiat 126p, Polonez, 
Syrena, Mikrus i inne. Zaniedbane, 
zapomniane, również bez dokumen-
tów, 572-582-035
STARE motocykle oraz części. 
Ramy, zbiorniki, silniki i inne. SHL, 
Jawa, Junak, WSK, 690-140-000
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

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 PODEJMĘ
Pracę w ochronie podejmę  
lub kierowcy kat. B, 691-372-419
Podejmę pracę 1 lub 2 razy w tygo- 
dniu – sprzątanie, 661-181-610

PRACA
Zatrudnimy kierowcę C+E  
z uprawnieniami HDS, praca 
stacjonarna, 667-583-078
Zatrudnimy kierowcę C+E, praca 
na terenie kraju, terminowe wyna-
grodzenia, 667-583-078
Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286
Zatrudnię do księgowości, znajo-
mość programu Symfonia FK oraz 
Symfonia Handel, 46 874-32-18, 
e-mail: ksiegowosc@poleuro.eu
Zatrudnię do biura, z doświadcze-
niem, znajomość programu SYM-
FONIA HANDEL, 46 874- 32-18, 
e-mail: biuro@poleuro.eu
Poszukuję pracownika do stajni  
na pół-etatu. Info 731-701-550. 
Fryzjerki Zatrudnimy, z doświad-
czeniem lub bez – do przyuczenia. 
Do włoskiego salonu w Koluszkach. 
Zapewniamy szkolenia i nowe 
trendy, 451-000-240
Fryzjerkę i Manicurzystkę zatrud-
nię, 451-000-240
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
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. 
Więcej 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

RÓŻNE

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

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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Kultowy Bar Parkowy w Koluszkach sprzedam, ul. Kolejowa 2,  
tel. 728-849-893
Lokal 51 m2 do wynajęcia, Koluszki, ul. 11-Listopada (przy Pizzerii 
Biesiadowo), tel. 606-733-810
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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

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



18 12.03.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 10

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 � 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

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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Piątek  
12.03

15:00 – Co w duszy gra
17:30 – Co w duszy gra
19:30 – Sound of metal

Sobota  
13.03

15:00 – Co w duszy gra
17:30 – Co w duszy gra
19:30 – Sound of metal

Niedziela  
14.03

15:00 – Co w duszy gra
17:30 – Co w duszy gra
19:30 – Sound of metal

Środa  
17.03

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

Czwartek  
18.03

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

Film o Olku Dobie i opowieść o wyprawie do Afryki

Wieczór podróżniczy ku pamięci  
legendarnego podróżnika

Miejski Ośrodek Kultury ser-
decznie zaprasza na wieczór po-
dróżniczy poświęcony pamięci 
Aleksandra Doby - legendarnego 
podróżnika zmarłego na szczycie 
Kilimandżaro 22 lutego br. Wyda-
rzenie odbędzie się 22 marca, o 
godz. 18:00 w MOK-u. 

Rozpocznie je pokaz podróż-
niczy Mateusza Jaśkiewicz pt. „W 
drodze na Dach Afryki”. Będzie 
to osobista relacja z wyprawy na 
szczyt Kilimandżaro, w której 
brał również udział Aleksander 
Doba. Po prezentacji odbędzie się 

projekcja filmu „Happy Olo” opowiadającego historię pasji i życia 
Aleksandra Doby. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ze względu na 
ograniczona liczbę miejsc na widowni, chęć uczestnictwa w wydarze-
niu należy potwierdzić telefonicznie w sekretariacie MOK 44 714 58 
80. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy

Co w duszy gra
USA / Animowany / 2020 

Wśród wielu niesamowitych 
filmów, na które warto czekać, nie-
wątpliwie znajduje się najnowsza 
produkcja studia Disney and Pixar.
Zdarzyło Ci się kiedyś zastana-
wiać, skąd wzięła się Twoja pasja, 
Twoje marzenia i zainteresowania? 
Co sprawia, że jesteś... SOBĄ? W 
2020 r. Wyruszysz w podróż z ulic 
Nowego Jorku do nigdy wcześniej 
niewidzianych kosmicznych sfer i 
do miejsca, gdzie wszyscy odkry-
wamy swoje niepowtarzalne oso-
bowości.Jak zostac gwiazdą.

Sound of metal
Dramat / 2019 / 120 min. 2D

Mają tylko siebie i muzykę. 
Ruben jest pełnym pasji perkusi-
stą, a Lu przebojową wokalistką. 
Gdy ruszają w trasę koncertową, 
a marzenie o wydaniu debiutanc-
kiej płyty jest na wyciągnięcie 
ręki, Ruben z dnia na dzień za-
czyna tracić słuch. W jednej 
chwili życie, które dotąd znał i 
kochał, lega w gruzach, a przy-
szłość staje się wielką niewiado-
mą. Jego dziewczyna Lu nie daje jednak za wygraną i postanawia 
zrobić wszystko, by uratować Rubena i to, co ich dotąd łączyło.

Regionalny Interwencyjny Telefon  
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Od 20 kwietnia 2020 r. został uruchomiony Regionalny Inter-
wencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Projekt finansu-
je Samorząd Województwa Łódzkiego – Regionalne Centrum Poli-
tyki Społecznej w Łodzi. Pod numerem 726 611 611 oraz w mediach 
społecznościowych – na Messengerze i Snapchacie, przez siedem 
dni w tygodniu dzieci i młodzież mogą uzyskać wsparcie specjali-
stów - terapeutów, psychologów, pedagogów, interwentów kryzyso-
wych. Służą oni pomocą i radą młodym ludziom, którzy nie radzą 
sobie w sytuacjach kryzysowych. Jedną z takich sytuacji może być 
czas, w jakim się wszyscy znaleźliśmy, dotyczący ograniczeń w 
związku z epidemią koronawirusa. 

Telefon działać będzie najprawdopodobniej do końca 2021 roku 
Infolinia: 726 611 611 działa codziennie w godzinach 15.00 – 18.00 
W kontakcie na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj) co-
dziennie w godzinach 18.00 – 21.00 (lodzka.policja.gov.pl)



Oryginalny pomysł uwiecznienia  
mieszkańców Koluszek

Z pewnością wielu z nas nie raz podziwiało rzeźby „głów wa-
welskich” za zamku królewskim w Krakowie. Ich autor w ten niety-
powy sposób uwiecznił wybranych mieszkańców Grodu Kraka, 
dzięki czemu  „przeżyli” własną śmierć, a ich twarze spoglądają od 
5- 6 wieków na kolejne pokolenia Krakowian i turystów z całego 
świata…

Koluszowianie nie mają co 
prawda smoczej jamy, królew-
skich grobów, czy swojego „Ada-
sia”, ale w czym to przeszkadza, 
by ślady swego życia przekazać 
pamięci potomnym?

Ewa Cieniak, absolwentka 
Liceum Sztuk Plastycznych w 
Łodzi i Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie na wydziale 
grafiki warsztatowej, realizuje 
obecnie projekt stypendialny 

MKDNiS, w ramach którego będzie portretować mieszkańców Ko-
luszek. Zarówno żyjących współcześnie jak i tych, których już od 
dawna nie ma. Wśród postaci, które pojawią się w projekcie znajdą 
się m.in. Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. 

Na projekt złożą się krótkie wypowiedzi uczestników projektu, 
relacje, zdjęcia, także archiwalne – ze zbiorów rodzinnych Kolusz-
kowian, ale przede wszystkim długa na 20 metrów i wysoka na 1 
metr ręcznie haftowana tkanina - zatytułowana „Panorama Mia-
steczka”. Przedstawione na niej zostaną wybrane sytuacje z historii 
Koluszek, portrety oraz sylwetki mieszkańców grodu legendarnego 
Kowala „Kolucha”.  

- Interesują mnie głównie ludzie. Chcę stworzyć „artystyczny 
portret zbiorowy” mieszkańców Koluszek, na którym znajdą się 
osoby o różnych pasjach, zainteresowaniach, reprezentujące różne 
zawody, wywodzące się czasem z różnych grup etnicznych zamiesz-
kujących niegdyś Koluszki - mówi Ewa Cieniak.

Czas przygotowań do realizacji tkaniny zakończy się w maju, 
zatem jest jeszcze trochę czasu, by zgłaszały się osoby gotowe opo-
wiedzieć o swoich pasjach i o tym, czym dla nich jest bycie częścią 
koluszkowskiej  społeczności – zachęca Ewa.

Różnorodność ludzkich typów, biografii, historii będzie od-
zwierciedlona także poprzez różne rodzaje materiału, na którym wy-
konany będzie haft.

- Jako tło/bazę do wykonania haftu wykorzystam różne tkaniny, 
między innymi tkaniny żakardowe. Lubię eksperymentować, szu-
kam nowych sposobów na wyrażenie złożoności i różnorodności 
jaką niesie ze sobą „portretowanie miasteczka” – dzieli się Autorka.

Scenariusz tkaniny jeszcze nie powstał. Koncepcja wyłaniać się 
będzie wraz z przybywaniem bohaterów dzieła. Wiele rozwiązań 
będzie „rodziło” się na bieżąco, 
w trakcie pracy. Cały proces po-
trwa niemal do końca roku. Na 
przełomie listopada i grudnia 
przewidywany jest pokaz goto-
wej tkaniny.

- Po zakończeniu haftowania 
chcę pokazać „Panoramę mia-
steczka” w Koluszkach – jest to 
najbardziej naturalne miejsce do 
zaprezentowania jej „premiero-
wo”. Ale oczywiście zależy mi 
również, żeby pokazać tkaninę 
także w innych miejscowościach w Polsce. Mniejszych i większych. 
Im więcej osób ją zobaczy, tym większa będzie zarówno moja satys-
fakcja, ale także znajomość społeczności Koluszek poza ich granica-
mi.

Skąd się wzięło zainteresowanie pani Ewy haftem? Trochę przez 
przypadek – mówi Artystka. Odnalazła haftowane poduszki, które 
stworzyła jej nieżyjąca już babcia Anastazja, i tak to się zaczęło. 

- Haft stał się dla mnie najbardziej naturalną formą wypowiedzi. 
Umożliwia mi realizowanie projektów, które są raz malarskie, in-
nym razem graficzne, a czasem wręcz rzeźbiarskie. Okazało się, że 
technika haftu jest bardzo elastyczna i pozwala na eksperymenty, co 
z pełną premedytacją wykorzystuję – wyjawia Ewa.

Największą inspiracją do opracowania projektu jest dla Artystki 
fenomenalna „Tkanina z Bayeux” – ręcznie haftowane płótno przed-
stawiające wydarzenia historyczne dotyczące Anglii z XI w. – i za-
chęca ciekawych do obejrzenia jej w sieci.

Dotychczasowe prace Artystki można zobaczyć na instagramie: 
@ewac. Wszyscy, którzy chcieliby włączyć  się w projekt Ewy Cie-
niak proszeni są o kontakt: 601 305 074, email: e.cieniak@gmail.com.

Zk 

Autoportret – haft na płótnie

Głowy – haft na płótnie

Staszek – haft na płótnie


