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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

26.03.  
ul. Żwirki 2

27.03.  
ul. Głowackiego 20

28.03.  
ul. Korczaka 5

29.03.  
ul. Sikorskiego 6A

30.03.  
ul. 3 Maja 8

31.03.  
ul. 3 Maja 19G

1.04.  
ul. Brzezińska 54
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Wkrótce ruszą konsultacje  
w sprawie przejęcia  
działek pod tunel

W najbliższym czasie mieszkańcy, których działki zostaną prze-
jęte pod budowę tunelu pod torami kolejowymi w Gałkówku, zosta-
ną zaproszeni na spotkanie w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, 
podczas którego poruszone zostaną wszystkie zagadnienia związane 
z powyższym projektem.

Głównym celem spotkania będzie oczywiście omówienie kwe-
stii oddania części prywatnych działek, przez które przebiegał bę-
dzie tunel. W grę wchodzi przekazanie pasa o szerokości ok. 5 me-
trów na każdej z posesji. Dodajmy, że przymusowe przejęcie odbywa 
się za odszkodowaniem, w ramach tzw. specustawy.

Z kolei na kwiecień Urząd Miejski w Koluszkach planuje złoże-
nie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej, tak by zgodnie z 
harmonogramem, we wrześniu lub październiku otrzymać pozwole-
nie na budowę i w zapowiadanym IV kwartale rozpocząć prace bu-
dowlane. 

(pw)

Gmina uruchamia teren pod wielorodzinny budynek

Przybędą nam kolejne bloki
Gmina wystawia na sprzedaż kolejne tereny pod budownictwo 

wielorodzinne. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w 
Koluszkach radni wyrazili zgodę na zbycie działki za cmentarzem w 
Koluszkach. Teren o powierzchni 1 ha położony jest przy skrzyżo-
waniu ul. Piłsudskiego i ul. Andersa. Działką interesują się już de-
weloperzy. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku nowo wybu-
dowanego bloku przy ul. Sikorskiego w Koluszkach, w przetargu 
zamieszczony ma zostać wymóg mówiący o tym, że nabywca kupu-
jąc działkę zobowiązuje się w określonym czasie (najprawdopodob-
niej 3 lat od zakupu) wybudować na niej i oddać do użytku budynek 
wielorodzinny. Cena wywoławcza nabycia nieruchomości została 
określona na 120 zł netto za metr kwadratowy. 

Przypomnijmy, że wybudowany na identycznych zasadach blok 
przy ul. Sikorskiego został już wybudowany i obecnie przekazywa-
ny jest do użytkowania. Docelowo na powyższym Osiedlu Lawen-
dowym powstaną jeszcze dwa identyczne budynki, po 21 mieszkań 
każde. Powierzchnia mieszkań wynosi od 37 m kw. do 84 m kw. 
Mieszkania na parterze mają bezpośrednie wyjście do przynależ-
nych ogródków. Dodatkowo w parterze każdego z budynków miesz-
czą się komórki lokatorskie. Każdy lokal dysponuje przestronnym 
balkonem i funkcjonalną garderobą. W budynku znajduje się duża 
winda.

Budownictwo jednorodzinne
Wkrótce na sprzedaż gmina wystawi także działki o powierzch-

ni 1 ha zlokalizowane przy ul. Witosa w Koluszkach (po lewej stro-
nie od zjazdu z ul. Partyzantów). Tym razem będzie to teren z prze-
znaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. Może tam zatem 
powstać kolejne małe osiedle. Cena wywoławcza nieruchomości to 
120 zł netto za metr kw.                                                               (pw)      

Miejsce pod nowy blok

Gmina kontynuuje program  
dotacji na wymianę pieca

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach 
radni przyjęli uchwałę, przedłużającą na kolejny rok gminny pro-
gram dofinansowania wymiany pieca węglowego. Przypomnijmy, 

że w ubiegłym roku z dotacji w wy-
sokości 5 tys. zł przyznawanej przez 
gminę Koluszki, skorzystało 144 
właścicieli nieruchomości. Na bieżą-
cy rok przygotowywanych do reali-
zacji jest 50 kolejnych umów. Wnio-
ski można składać do 30 czerwca w 
Urzędzie Miejskim w Koluszkach 
(informacje pod numerem tel. 44 725 
67 49).

Warunkiem skorzystania z dofi-
nansowania, jest całkowita likwidacja 
pieca węglowego na rzecz ogrzewania 
ekologicznego (gaz, pompy ciepła, 
biomasa, instalacje elektryczne).

(pw) 
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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 dochodo-
wy wracał do ciebie, w po-
staci przeróżnych samo-
rządowych inwestycji, 
odprowadzaj go do nasze-
go miasta. 

W okresie rozliczeń 
podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT adres zamiesz-
kania na terenie naszej gminy oraz wskazać dane właściwego miej-
scowo urzędu skarbowego. 

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

Nie ustąpił pierwszeństwa 

21 marca w niedzielę w Gałkowie Małym doszło do groźnie 
wyglądającej kolizji na skrzyżowaniu ul. Brzezińskiej z ul. Łódzką. 
Około godz. 13.30 kierujący samochodem Citroen nie ustąpił pierw-
szeństwa i doprowadził do zderzenia z pojazdem Suzuki, kierowa-
nym przez mieszkańca naszego powiatu. Obaj kierujący byli trzeź-
wi. Nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. Sprawcę kolizji ukarano 
mandatem karnym. 

(pw, fot. OSP Gałków Duży)     

Nowy Zastępca Komendanta  
Powiatowego Policji powiatu  
łódzkiego wschodniego

10 marca br. podinspektorowi 
Sebastianowi Augustyniakowi zo-
stały powierzone obowiązki Za-
stępcy Komendanta Powiatowego 
Policji powiatu łódzkiego wschod-
niego. Nowy zastępca komendanta 
powiatowego służbę w Policji roz-
począł w 1995 roku. Ukończył stu-
dia w Wyższej Szkole Policji w 
Szczytnie. Początkowo służył w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi. 
Od 1999 roku związany był z Komendą Powiatową Policji w Pabiani-
cach, gdzie pełnił służbę w pionie kryminalnym. Od 2004 roku służbę 
pełnił w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie w 2019 r. ob-
jął stanowisko kierownicze. Od samego początku związany jest z pio-
nem kryminalnym. Od 10 marca 2021 r. pełni obowiązki jako Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

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

Samochód strażacki  
na sprzedaż

Szukasz potężnej maszyny na śmigus dyngus? OSP z Gałkowa 
Dużego wystawiła na sprzedaż samochód strażacki Star 1142. Wóz 
strażacki pomieści 2500 litrów wody, więc wody do lania nie za-
braknie. 

Z nawiązaniem do dyngusa, oczywiście żartujemy, ale sama 
oferta sprzedaży jest jak najbardziej prawdziwa. Samochód dzielnie 
służył jednostce od 2005 roku i brał udział w licznych wyjazdach. 
Pojazd można kupić za 21 tys. zł. Cena do negocjacji. Pozdrawiamy 
strażaków ochotników.  

(pw)

Upływa termin płatności opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego                    

Urząd Miejski w Koluszkach przypomina, że w dniu 31.03.2021 r. 
upływa termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie-
czystego za rok 2021, opłaty rocznej za rok 2021 za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego na własność oraz termin płatności 
rocznych czynszów dzierżawnych.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Koluszki o numerze: 
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841 lub w kasie Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach z dopiskiem: „Użytkowanie wieczyste za rok 2021” 
lub „opłata roczna za przekształcenie za rok 2021” lub „czynsz 
dzierżawny za rok 2021”.
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Przerwy w dostawach prądu
 � 31.03.2021r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Duży ul.: Główna Nr od 
90 do 183, Armii Ludowej 1 i 2, Jesienna, Letnia Nr od 1 do 4, Przyrodni-
cza, Zimowa, Południowa 6 i 7. Zielona Góra ul.: Leśna Nr od 12 do 14, 
Główna Nr od 1 do 66, Liliowa Nr od 1 do 9.

Prace drogowe przy nowym 
miejskim żłobku 

Czwartek 25 marca. Na ul. Mickiewicza w Koluszkach drogo-
wcy wylewają pierwszą warstwę asfaltu. Droga przygotowywana 
jest do obsługi drugiego miejskiego żłobka w przebudowanym bu-
dynku po dawnym gimnazjum. Niestety, ze względu na wdrożone 
nowe obostrzenia pandemiczne, z otwarciem żłobka gmina będzie 
musiała poczekać co najmniej do 9 kwietnia. Datę uruchomienia 
placówki podyktuje zatem rozwój wydarzeń covidowych.

(pw)

Rośnie liczba zakażonych osób
Mobilny punkt pobierania wymazu na obecność koronawirusa, przy 

parkingu pod Urzędem Miejskim w Koluszkach. Czwartek godz. 13.30, 
sznur aut oczekujących w kolejce liczy ok. 20 pojazdów. Na miejsce od-
jeżdżających pojazdów, wciąż przybywają nowe. 

Godziny pobrań:
 poniedziałek:   8:30-11:30 

 wtorek:     08:30-11:30 
 środa:      09:00-11:00 
 czwartek:    12:30-15:30

 piątek:     08:30-11:30 
 sobota:      08:30-11:30

Kontakt telefoniczny: 516-810-255

Nowe zasady bezpieczeństwa 
Od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. - zamknięte przedszkola i sa-

lony fryzjerskie oraz nowe limity osób w sklepach i kościołach

Handel 
Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o po-

wierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte. 
Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają za-

mknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, 
salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie 
będą obowiązywały nowe limity osób:  

1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny
Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązy-

wał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. 
Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zacho-
wywanie 1,5 m odległości od innych osób. 

Salony fryzjerskie i kosmetyczne 
Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjer-

skie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zo-

staną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki 
nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.
in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Ważne! Ro-
dzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Sport – tylko zawodowy
Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wy-

łącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły 
się odbywać bez udziału publiczności.

Pozostałe ograniczenia – bez zmian
Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują:
Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, 

szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia usta-
wicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

Hotele – obiekty pozostają zamknięte
Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie 

sztuki.
Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki 

narciarskie, baseny, sauny i solaria. 
(www.gov.pl)



6 26.03.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 12

Pamiętnik Krystyny Zarębskiej 

Wojna zastała mnie w 16-tym  
roku życia... (cz. 10 ostatnia)

Tekst ten jest dokładnym przedrukiem rękopisu pamiętnika Krystyny 
Zarębskiej pisanego w 1941 roku. Zachowano w nim oryginalną pisow-
nię, interpunkcję.

Wiosna 1941 r.
Była wiosna; wróciła jedna troska więcej; tu i ówdzie słyszało się o 

„łapankach”, o listach przygotowanych, o tym, że wszyscy, niezatrudnie-
ni od lat 16-tu w żadnym fachu, obowiązani są do wyjazdu do Rzeszy. Ba-
liśmy się tego dla Witka ogromnie, bo ja, no, cóż ja: zawsze byłam wątła, 
szczupła, nie nadawałam się do żadnej ciężkiej roboty. Chwyciliśmy się 
ostatniej deski ratunku, bo Mamusia zbyt denerwowała się tą ciągłą oba-
wą. Głównie dzięki Hance K., której ociec był kierownikiem tartaku, Wi-

tek dostał się na tartak, 
jako zwykły robotnik. Pra-
cował od 8-6-tej, więc 8 
godz. dziennie, cały czas 
na placu, obiad mu się za-
nosiło, bo zasadniczo prze-
rwy nie miał, i zarabiał 
około 40 zł tygodniowo. 
Praca to była jak dla niego 
strasznie „jałowa”, nic nie 
dająca, męcząca, a co naj-
gorsze wymagała przynaj-
mniej jednego ubrania na 
miesiąc, co oczywiście 

było niemożliwością. Więc, jak się okazało, praca ta „wybitnie” się nie 
opłacała ale za to dawała rękojmię bezpieczeństwa, gdyż dostał Witek za-
świadczenie z Arbeitsamtu, jako że jest zatrudniony i nie podlega wyjaz-
dom do Prus. Uspokoiliśmy się znacznie. Ale za to roboty było trochę 
więcej: gotować na 12-tą obiady, zanosić je, często podwieczorki, no i 
nowe kłopoty, gdyż Witek pracując na powietrzu miał prawdziwie wilczy 
apetyt, coraz więcej brakowało więc nam chleba, potem kartofli. Musia-
łam się postarać o ćwiartkę kartofli, za którą zapłaciłam 50 zł. W ogóle te-
raz już prawie całkowicie porzuciłam książki, a zajęłam się kuchnią i go-
spodarstwem domowym. Gdyby ta wojna nie trwała za długo, nie 
przykrzyłabym sobie nawet tego rodzaju pracy; dała mi ona bowiem dużo 
praktyczności, nauczyła być oszczędną, przygotowała do życia które cze-
ka 80% kobiet. Ale ja jeszcze wiedzę zdobywać chciałam, więc myśl, że 
czas marnuję, bolała mnie srodze.- Oddaliłam się też b. od Krysi i Hanki, 
które nie miały tych trosk co ja, bo im rodzicom ciągle jakoś nie źle się 
powodziło, one uczyły się stale, miały swoje sprawy, ze mną nie wiele 
miały dziś wspólnego. Nie przejmowałam się tym zbytnio, jedną ożywio-
na myślą: byśmy jakoś wybrnęli z kłopotów materialnych i przetrwali 
szczęśliwie ten ciężki czas. - Dużą ulgą dla nas był w tym roku w lato ka-
wałek własnego ogródka; własna marchewka, pietruszka, buraki, fasola, 
potem kapusta, pomidory, ogórki i trochę kartofli. W tym cała zasługa po 
stronie Tatusia, który na własną odpowiedzialność zajął kawałek wolnego 
placu koło naszego domu. W ogródku, przy spalonej szkole posadził Ta-
tuś same kartofle i to, jak się potem okazało, wykradli ich nam wiele.

Dzidka nadal pracowała, zarabiając 100 zł miesięcznie. W czerwcu 
dostała 2-tygodniowy urlop, z którego postanowiła skorzystać i wyjechać 
na wieś do cioci Marysi. I oto, w dzień jej imienin, 22-ego czerwca wybu-
chła wojna niemiecko-bolszewicka.

Wiadomość tę przyjęliśmy prawie z radością: dwaj nasi najzaciętsi 

wrogowie starli się z sobą, a wiadomo, że „gdzie dwóch się bije tam trze-
ci korzysta.” Oby tym „trzecim” była Polska!!!

Pomimo nowej wojny, rozgrywającej się znów na naszych, niestety, 
ziemiach, Dzidka wyjechała na urlop, który spędziła b. miło. A my spo-
dziewaliśmy się ciągle nalotów bolszewickich, tymczasem skończyło się 
na paru próbnych alarmach; tylko w Warszawie było parę bomb zrzuco-
nych.

W niemieckich rękach dziś jest już prawie cała Europa: Belgia, Ho-
landia, Czechosłowacja, Francja, Bułgaria, Rumunia, Norwegia, Dania, 
Grecja, Jugosławia, nie mówiąc o Polsce. Szczęści się Hitlerowi, a jednak 
Anglia, której pomaga Ameryka jest silniejsza...

Ciocia Marysia nie ma teraz chwili wytchnienia: po powrocie Dzidki 
wyjeżdża do niej Tatuś, korzystając z wakacji, a potem Mamusia, która zo-
stawia mnie samą na gospodarstwie na cały miesiąc. Daję już sobie radę 
świetnie: gotuję, sprzątam, załatwiam sprawunki i to mi wypełnia całe dnie. 
Tęsknię za szkołą, za książką, za lepszym, innym życiem. Wszyscy wyglą-
damy już zresztą z utęsknieniem końca tej wojny... Dzień 22 czerwca zdaje 
się być dniem decydującym, zda się, że jesteśmy coraz bliżej końca, a jed-
nak, jednak jeszcze tak daleko do niego! A tymczasem tylu, tylu Polaków 
cierpi głód i niedostatek. Bóg jeden wie kto z nas doczeka końca...

Czy opuściłeś nas Chryste? czy karzesz nas za grzechy nasze? Ale 
my przecież zawsze wierni Ci byliśmy. Więc jak długo jeszcze cierpieć 
nam pozwolisz?

Panie nieba i ziemi, Stwórco naszego stworzenia, Ojcze nasz najdo-
brotliwszy zlituj się, zlituj, zlituj się nad znękanym polskim narodem!

Matko Boska Częstochowska i Ty co w Ostrej świecisz Bramie, Kró-
lowo Korony Polskiej nie opuszczaj nas! I Wy, święci Pańscy, którzyście 
żyli na naszych ziemiach i znacie ich piękno - módlcie się za nami!

1941 rok

Strażacy rozpoczęli kolportaż ulotek
Do komend miejskich i powiatowych z całego kraju zostało 

dostarczonych 10 mln ulotek propagujących wiedzę na temat profilaktyki 
oraz szczepień przeciw COVID-19. Rozpoczął się także proces ich kol-
portowania do mieszkańców małych miejscowości i wsi. Ulotki zostaną 
rozwiezione przez druhów ochotniczych straży pożarnych. Wcześniej 
strażacy spersonalizowali ulotki wpisując do każdej z nich numery tele-
fonów do gminnych koordynatorów szczepień. 

Na teren powiatu łódzkiego wschodniego rozdysponowanych zosta-
nie ok. 40 tyś. ulotek. 

(www.gov.pl)
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Nabór młodzieży do orkiestry  
dętej przy OSP Koluszki  

- Jeśli jesteś osobą, która ma marzenie lub chęci nauczenia się 
gry na instrumencie dętym drewnianym lub blaszanym to zaprasza-
my do koluszkowskich „dęciaków” - zachęca Orkiestra Dęta OSP 
Koluszki. 

Podobnie jak w swojej przebogatej historii, również i dziś orkie-
stra aktywnie uczestniczy w życiu naszego miasta, uświetniając grą 
uroczystości kościelne, państwowe i strażackie.

Od 2008 roku, nowym kapelmistrzem orkiestry jest pierwszy 
trębacz Teatru Wielkiego w Łodzi, absolwent Śląskiej Akademii 
Muzycznej w Katowicach, pan Adam Kowalczyk. 

- Wraz z kapelmistrzem mamy ambicję, aby o naszej orkiestrze 
było głośnio nie tylko w naszej gminie, ale również w powiecie i 
województwie. Zamierzamy znowu stanąć w szranki z innymi or-
kiestrami podczas przeglądów muzycznych i walczyć o najwyższe 
lokaty - zapowiadają członkowie „dęciaków” z Koluszek. 

Kilka słów o historii
Orkiestra Dęta OSP w Koluszkach powstała w roku 1934, czyli 

18 lat po założeniu OSP w Koluszkach. Datę rozpoczęcia działalno-
ści orkiestry strażacy przyjęli symbolicznie, ponieważ właśnie z 
1934 roku pochodzi krótki zapis w strażackiej, przedwojennej kroni-
ce „Zarząd zakupił instrumenty muzyczne dla orkiestry” . Jej pierw-
szym kapelmistrzem został koluszkowianin Henryk Piekarski, dwu-
dziestoletni student Konserwatorium Muzycznego w Łodzi. 

Zainteresowanie grą na instrumentach muzycznych w przedwo-
jennych Koluszkach było bardzo duże. Pierwszy skład orkiestry li-
czył 36 osób. To chyba w historii jeden z najliczniejszych składów. 
Podobną liczbę muzyków odnotowano dopiero w latach 70 XX w. 

Przedwojenna orkiestra podobnie jak i obecna uświetniała swo-
ją grą zarówno uroczystości państwowe jak i kościelne, aż do wybu-
chu II wojny światowej. Najważniejszym wydarzeniem w między-
wojennej historii orkiestry, był jej udział w ostatnich przedwojennych 
dożynkach prezydenckich w Spale w 1938 roku i zaprezentowanie 
umiejętności artystycznych przed samym prezydentem Mościckim. 
Wkrótce po zakończeniu wojny orkiestra wznowiła swoją działal-
ność. Kapelmistrzowi Henrykowi Piekarskiemu udało się ponownie 
zwerbować wszystkich ocalałych po zawierusze wojennej orkie-
strantów i rozpocząć naukę nowych adeptów gry na instrumentach 
dętych. W jego warsztacie ślusarskim trwała też naprawa trąbek , 
waltorni i basów zniszczonych w czasie wojny. W latach 50 działała 
już orkiestra z prawdziwego zdarzenia. Jej występy umilały i 
uwznioślały każdą ważniejszą uroczystość w naszym mieście. W re-
pertuarze orkiestry znajdowało się wiele autorskich kompozycji 
marszowych kapelmistrza Piekarskiego. 

Druga połowa lat 70, to czas, w którym grę w orkiestrze rozpo-
częli aktualnie najstarsi stażem członkowie obecnej orkiestry. Orkie-
stra pod batutą pana Kazimierza Szczepańskiego – m.in. pierwszego 
trębacza Teatru Powszechnego w Łodzi, znacząco się odmłodziła, 
gdyż bezpłatną naukę gry na instrumentach rozpoczęła duża grupa 
młodzieży. Po licznych perypetiach kadrowych z nową siłą orkiestra 
ruszyła na początku lat 80-tych. Coraz lepsze postępy w nauce mło-
dzieży skłoniły kapelmistrza Szczepańskiego do zgłoszenia kolusz-
kowskiej orkiestry do udziału w wojewódzkich przeglądach. Naj-
większym sukcesem orkiestry z Koluszek okazało się zajęcie 2 
miejsca w międzywojewódzkim przeglądzie orkiestr dętych w Zduń-
skiej Woli. Z ważniejszych występów w tamtym czasie należy wymie-
nić również udział orkiestry w Mszy Św. na łódzkim lotnisku Lubli-
nek, której 12 czerwca 1987 r. przewodniczył Ojciec Św. Jan Paweł II. 

(pw) (info Facebook: Orkiestra Dęta OSP Koluszki)
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Kontakt z redakcją:
tel. 44 725-67-18
twk@koluszki.pl

STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Jesteśmy producentem  

najwyższej jakości mebli tapicerowanych. 

Poszukujemy: Szwaczka
Miejsce pracy: Koluszki 

Zatrudnimy osoby zarówno z doświadczeniem jak i do przyuczenia.

 
DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻAŁO BĘDZIE:
• Realizacja zleceń produkcyjnych - szycie pokrowców na meble  

tapicerowane
• Obsługa maszyn produkcyjnych
• Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu  

produkcyjnego
• Dbałość o bezpieczeństwo i higienę prac 

 
Wymagania

• wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie
• samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy
• solidności, kreatywności, uczciwości
• umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komunika-

tywności
• gotowości do pracy na dwie zmiany
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

ZAPEWNIAMY:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Pakiet medyczny 

 
Praca dwuzmianowa.

Cv proszę kierować na adres kadrysk@stella-furniture.pl   
nr tel. 737 451 737, 42 292 94 80

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH 
„NEON” 

z siedzibą w Koluszkach

Zatrudni do pracy na stanowisko:
Elektryk/ Monter urządzeń elektrycznych

  Wymagania:
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Uprawnienia SEP,
• Mile widziane dodatkowe uprawnienia na operatora koparki, 

HDS, kierowcę kat. B, B+E, C
• Dyspozycyjność

  Oferujemy:
• umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• stabilne miejsce pracy
• atrakcyjne szkolenia i programy rozwojowe

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres mailowy: 
biuro@zueneon.pl lub osobiście do biura firmy w Łodzi, 

przy ul. Wysokiej 9 lok. 203. Tel: 661-428-677

Gminna nieruchomość na sprzedaż
Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nierucho-

mości, położonej w miejscowości Borowa: działka nr 176/4 o pow. 
0,1600 ha, cena wywoławcza 67 000,00 zł, wadium 6 700,00 zł.

Jest to nieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana, 
częściowo ogrodzona (siatką metalową na słupkach stalowych), po-
rośnięta drzewami i krzakami. Na nieruchomości znajduje się drew-
niany budynek gospodarczy (szopa), w złym stanie technicznym                                
(do rozbiórki). Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ulicy Dłu-
giej o utwardzonej nawierzchni. Nieruchomość znajduje się w tere-
nie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w 
sali nr 112.

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl (komunikaty). Bliższe informacje tel. (44) 725-67-54.

Ktoś podtruwa psy na osiedlu  
Łódzkim w Koluszkach?

Na przestrzeni jednego tygodnia na osiedlu Łódzkim w Kolusz-
kach zdechły dwa zdrowe, rasowe psy. Ponoć agonia psów wygląda-
ła w bardzo podobny sposób. Zwierzęta przewracały się bok, a z py-
ska wydobywała się piana. Psy nie opuszczały posesji bez 
opiekunów, nie mogły zatem zatruć się czymś, co znalazły na dwo-
rze. Dodatkowo jedna z mieszkanek poinformowała, że w miniony 
poniedziałek była świadkiem zdarzenia, w trakcie którego przed jed-
nym z domów wieczorem zatrzymał się samochód, z którego wybie-
gli młodzi mężczyźni i sprawdzali szarpiąc za klamkę, czy zaparko-
wany samochód jest otwarty. 

Uwaga na kleszcze 
Niepewność co do bezpie-

czeństwa zwierząt na powyż-
szym osiedlu, wzmogła czujność 
mieszkańców. Gdy na osiedlu w 
agonalnym stanie znalazł się 
trzeci pies, właścicielka zwierzę-
cia natychmiast zawiozła go do 
weterynarza, by zdiagnozować 
zwierzę pod kątem otrucia. Bada-
nia jednak jednoznacznie wyka-
zały, że przyczyną złego stanu 
zdrowia zwierzęcia była tzw. babeszjoza, choroba wywoływana 
przez ugryzienie kleszcza. Psa już nie udało się uratować. 

Weterynarze zalecają, by obecnie szczególnie obserwować 
swoje zwierzęta, zwracając uwagę na przykład na brązowo-czerwo-
ne zabarwienie moczu czy brak apetytu, ponieważ od lutego trwa 
duży wysyp kleszczy. W większości przypadków po szybkim zdia-
gnozowaniu zakażenia i podaniu odpowiedniego leku, psy są dopro-
wadzane do zdrowia. Aby chronić czworonogi przed kleszczami, 
należy stosować obroże lub preparaty, które odstraszają lub neutrali-
zują powyższe pajęczaki.                    

(pw)
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Gmina szuka chętnych  
do dzierżawy obiektów  
nad zalewem w Lisowicach 

Jeżeli pandemia nie pokrzyżuje planów, nad zalewem w Lisowi-
cach ruszy pierwszy sezon wypoczynkowy. W ostatnich tygodniach 
kompleks został wyposażony w plac zabaw, trwają również prace 
przy budowie parku linowego oraz dużej plażowej zjeżdżalni. Kom-
pleks monitorowany jest już przez nowy system kamer. Przetesto-
wane zostało także efektowne pooświetlanie skraju lasu, który cią-
gnie się wzdłuż drewnianego pomostu.  

Do końca kwietnia planowane jest zakończenie najważniej-
szych prac budowlanych, a do końca maja mają potrwać odbiory. Od 
lipca obiekt mógłby już zatem rozpocząć oficjalne funkcjonowanie. 
Dalsze prace budowlane trwałyby jeszcze tylko w tej części zalewu, 
która objęta jest opieką konserwatora zabytków.   

Dzierżawa obiektów
Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, 

radni wydali zgodę na wydzierżawienie podmiotom prywatnym 
trzech głównych obiektów, które już powstały lub są na ukończeniu. 
Chodzi tu o restaurację (powierzchnia budynku to 171 m2), park li-
nowy oraz kompleks do obsługi wakeboardu wraz z urządzeniami 
wyciągu dla narciarzy wodnych. W skład budynku na potrzeby wa-
keboardu wchodzą także przebieralnie, prysznice i toaleta. Każdy z 
wymienionych obiektów może być wydzierżawiony innemu pod-
miotowi, ale równocześnie nie ma przeszkód do tego, by dana firma 
wystartowała i okazała się zwycięzcą we wszystkich trzech przetar-
gach ofertowych. Okres dzierżawy został ustalony na 10 lat.    

- Jako gmina nie dajemy do ręki gotowego biznesu. Przyszły 
dzierżawca będzie musiał ponieść pewne ryzyko związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. To od jego pracy, inicjatywy i 
zaangażowania będzie zależało to, czy ktoś będzie chciał z danej 
atrakcji skorzystać. Po jego stronie będzie leżało takie skonstruowa-
nie oferty cenowej, by z wpływów z biletów pokryć koszty pensji 
pracowników, konserwacji wydzierżawionych urządzeń, corocz-
nych przeglądów. Od samego początku projekt Lisowice przewi-
dziany był bowiem jako projekt nie tylko do wypoczynku, ale rów-
nież do tworzenia miejsc pracy i angażowania jak największej ilości 
osób ożywiających ten teren - wyjaśnił zasady współpracy Mateusz 
Karwowski, dyrektor wydziału inwestycji w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach.  

(pw)

Budynek do obsługi deski wodnej

Budowa mostku łączącego dwa brzegi zalewu

Restauracja

Plac zabaw przy restauracji 

Budowa plażowej zjeżdżalni
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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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Biblioteczny konkurs  
na baranka wielkanocnego

Przedmiotem konkursu jest BARANEK WIELKANOCNY wy-
konany zgodnie z obrzędami religijnymi, rodzinnymi i ludowymi. 
Technika wykonania pracy: dowolna. W konkursie mogą brać udział 
dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.

Zgłaszane prace wraz z klauzulą zgody należy sfotografować i 
nadesłać na adres email: mbpkoluszki@wikom.pl w terminie do 29 
marca 2021 r. 

Każda praca powinna zawierać opis: imię, nazwisko, wiek 
dziecka, adres placówki, klauzule zgody (załącznik). W dniu  
1 kwietnia wyniki konkursu zostaną zamieszczone na profilu Face-
bookowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach.

Przestawiamy zegarki
Już w ten weekend przechodzimy z czasu zimowego na czas letni. 

Oznacza to, że w nocy z soboty na niedzielę będziemy spali o godzinę 
krócej, ponieważ w niedzielę 28 marca zegarki przestawiamy z godz. 
2.00 na godz. 3.00. Kolejna zmiana czasu czeka nas pod koniec paź-
dziernika. Wciąż nie wiadomo czy wkrótce zrezygnujemy z przestawia-
nia zegarków. Plany Parlamentu Europejskiego przewidują, że ostatnia 
zmiana czasu w UE miałaby nastąpić w 2021 roku. Projekt regulacji jest 
jednak wciąż negocjowany.



12 26.03.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 12

Trzy medale w tym złoty Piotrka  
Chojnackiego w przełajach!

W Parku Baden Powella w Łodzi, odbyły się zorganizowane 
przez OZLA, Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Biegach 
Przełajowych. 

W zawodach uczestniczyło 9 za-
wodników LKS Koluszki, zdobywając: 
1 złoty, 2 brązowe medale, 2 czwarte i 
2 piąte miejsca. 

W biegu na 1 km, w kat. U 14 su-
per finiszem, złoty medal wywalczył 
Piotr Chojnacki, siódmy Jakub Kunka. 
Brązowe medale zdobyli: Magdalena 
Pierzchała i Krzysztof Pietrzyk w biegu 
OPEN na dystansie ok. 6 km. 

Tuż poza podium, na czwartym 
miejscu biegu na 1,5 km U16 uplaso-
wała się bardzo dobrze biegnąca 14-let-
nia Adrianna Siemińska. Piąta w biegu 
na 600 m dziewcząt U 12 była Milena 

Płocka, jedenasta  Anna Siemińska. Również czwarty, ale w biegu 
na dystansie ok. 6 km. uplasował się Michał Wieczorek. W młodzi-
kach U 16  biegu na 2 km, 14-letni Radosław Babiarski zajął dobre 
piąte miejsce. 

Naszym koluszkowskim sportowcom należą się ogromne brawa 
i duże podziękowania, iż pomimo przenikliwego zimna wzięli udział 
w zawodach walcząc z najlepszymi jak „równy z równym”. Dzięku-
ję, trener.   
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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.

Brązowy medal Krzysztofa Pietrzyka  
w Halowych Mistrzostwach Polski  
Masters w Lekkiej Atletyce

W sobotę 13 marca w Toruniu odbyły się jubileuszowe 30. Mi-
strzostwa Polski Masters w Lekkiej Atletyce, w ramach których od-
były się Mistrzostwa lekarzy i dziennikarzy. Rywalizacja odbywa 
się w 13 konkurencjach: biegach na dystansach 60, 200, 400, 800 i 
3000 metrów, biegu na 60 metrów przez płotki, chodzie na 3000 me-
trów, skoku w dal, trójskoku, skoku wzwyż, skoku o tyczce, pchnię-
ciu kulą i rzucie ciężarkiem. W mistrzostwach wystartowało 543 za-
wodników (133 kobiety i 410 mężczyzn) w tym reprezentanci 
Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Grecji, Litwy, Francji, Niderlan-
dów i Szwecji.

W tym roku w zawodach wzięło udział trzech biegaczy grupy  
Pietrzyk Running Team, którzy wystartowali na dystansie 3000 m. 
Krzysztof Pietrzyk zajął 3 miejsce w kat. wiekowej M-40 z czasem 
9:30:31. 

- Niestety wystartowałem w drugiej serii, która była wolniejsza 
i po trzech okrążeniach biegłem sam, nie było zawodników którzy 
nadawaliby tempo. Srebrny medal przegrałem o 2,5 sekundy. Z dru-
giej jednak strony jestem bardzo zadowolony z trzeciego miejsca i z 
uzyskanego czasu, plan został zrealizowany. Teraz czas na kolejne 
wyzwania - komentuje występ nasz reprezentant.

Bartłomiej Sobecki, który na co 
dzień trenuje i startuje w dyscyplinie 
sportów psich zaprzęgów, w kat. 
wiekowej M-40 zajął 16 miejsce 
oraz 7 w kategorii dziennikarzy z 
czasem 11:16:00 

- To był mój debiut na hali. O 
starcie dowiedziałem się miesiąc 
przed zawodami, więc z wyniku je-
stem bardzo zadowolony. Było to 
bardzo fajne doświadczenie, na pew-
no wrócę jeszcze na halę, żeby pobić 
uzyskany wynik – podsumowuje 
pan Bartłomiej.

Dariusz Szelest w kat M-50 był 
15 z czasem 11.49:16: - Tartan nie jest moim ulubionym podłożem 
do biegania, ale cieszę się że Krzysiek namówił mnie na ten start. 
Super przeżycie biegać na hali, na której tydzień wcześniej rywali-
zowali najlepsi lekko atleci w Europie.

Może ktoś 
chciałby mieć psią 

przyjaciółkę?
Młoda, sympatyczna 

suczka (ok. 5 miesięcy) 
szuka kochającego domu. 
Jest grzeczna, utrzymuje 
czystość w mieszkaniu. 

Właścicielka nie ma 
możliwości dłużej się nią 

zajmować. 

Kontakt telefoniczny:  
516-309-761 
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ZAPRASZAMY na OTWARCIE SKLEPU MAGNES  
w dniu 27.03.2021 (sobota w godz. 9.00-14.00)

Koluszki, ul. Brzezińska 8 więcej info pod tel. 603-397-383

Sklep zostaje przeniesiony z ul. 11 Listopada 21a do Nowej Siedziby

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
Pracownik rozbioru drobiu
Operator wózka widłowego

Kierowca C+E
Osoba do sprzątania

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres: 
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście  

w siedzibie firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

SP nr 1 uczestnikiem  
programu Filmoteka Szkolna

Uczniowie klasy 6b koluszkowskiej „Jedynki”  rozpoczęli w 
marcu swoją przygodę z Filmoteką Szkolną. Jest to ogólnopolski 
program realizowany przez Filmotekę Narodową- Instytut Audiowi-
zualny i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Uczestnictwo w nim po-
zwala na   pogłębienie  wiedzy filmowej dzięki przygotowanym ma-
teriałom, odpowiednio dobranym filmom, ale również stwarza 
możliwość udziału w warsztatach edukacyjnych  prowadzonych 
przez filmoznawców.

W poniedziałek, 15 marca, szóstoklasiści spotkali się z osobą, 
która o filmie wie chyba wszystko. Pan doktor Maciej Dowgiel, Wę-
drujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej, poprowadził dla nich on-
line dwugodzinne warsztaty „Alfabet kina”. Zajęcia  rozpoczęły się 
od rozmowy na temat oglądanych przez uczniów filmów, co stwo-
rzyło bardzo przyjazną atmosferę. Rodzaje filmowe i środki filmo-
wego wyrazu zostały przedstawione w sposób  interesujący dla mło-
dego odbiorcy, a prezentacja była wzbogacona fragmentami 
wyjątkowych filmów. Druga część zajęć dotyczyła kreacji superbo-

haterów filmowych, od Supermana i Batmana do polskiego nieustra-
szonego detektywa Asa. Uczniowie obejrzeli fragment filmu An-
drzeja Kondratiuka „Hydrozagadka”, a następnie podzieleni na 
grupy, wykorzystując aplikację Genially, układali dalsze losy Jana 
Walczaka, czyli supermana Asa. Było to niezwykle kreatywne zada-
nie, ponieważ szóstoklasiści wykorzystywali określony zbiór emoji- 
piktogramów, a następnie prezentowali swoje propozycje na forum. 

Dwie godziny lekcyjne przygody filmowej minęły bardzo szyb-
ko. Potwierdzeniem atrakcyjności warsztatów prowadzonych przez 
pana doktora  Macieja Dowgiela były słowa uczniów podczas ewa-
luacji warsztatów. Wszyscy podkreślali, że pan doktor prowadził za-
jęcia w sposób zrozumiały i cierpliwie tłumaczył nieznane młodym 
widzom zagadnienia. Szóstoklasiści mają nadzieję, że będą mogli 
uczestniczyć w kolejnych spotkaniach z Wędrującymi Filmoznaw-
cami Filmoteki Szkolnej. 

Pieniądze na założenie własnej firmy
Pieniądze na otwarcie firmy. Trwa nabór w ramach projektu 

„Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pra-
cy” finansowanego ze środków unijnych. Projekt skierowany jest do 
osób do 29 roku życia (nie ukończone 30 lat) zamieszkujących na te-
renie województwa łódzkiego, które utraciły zatrudnienie po 
01.03.2020 r. z powodu skutków gospodarczych związanych z pan-
demią koronawirusa i obecnie nie pracują.

Bezzwrotną dotację – ponad 23 tys. zł – będą mogli wydać na 
zakup sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działalności, a comie-
sięcznie wypłacaną kwotę 2600 zł można przeznaczyć na opłaty: 
ZUS, czynsz za lokal, media, ubezpieczenie - mówi Michał Jaro-
sławski z Instytutu Spraw Obywatelskich.

Marzysz o salonie kosmetycznym, studio fotografii, firmie re-
montowej, a może masz jeszcze inny pomysł na biznes? Przygotuje-
my Cię do rozpoczęcia działalności poprzez szkolenia, pomożemy 
napisać biznesplan – dodaje Jarosławski.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pro-
jektu https://centrumklucz.pl/dotacje/na-wlasna-firme/

Osoba do kontaktu:
Michał Jarosławski
dotacje@instytut.lodz.pl
+48 519 300 648
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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 
działają na terenie naszej gminy. W przypadku chęci znalezie-
nia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej in-
formacji 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

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

Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego 

796-241-330

Masaż: klasyczny, 
rehabilitujący, korekcyjny, 

relaksujący, drenaż kosmetyczny 
limfatyczny, japoński masaż 

kobido twarzy (odmładzający)  
– u klienta w domu

tel. 732-622-362

Czternasta emerytura z ZUS-u
ZUS przygotowuje się do wypłaty 13 i 14 emerytury. Świadcze-

nie zostanie wypłacone z urzędu, nie trzeba będzie składać żadnego 
wniosku. Czternasta emerytura, trafi do klientów ZUS w listopadzie. 
Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto. 

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 31 październi-
ka 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długotermino-
wych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, 
świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, któ-
rych prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Pełną kwotę otrzy-
mają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł 
brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą 
„złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 
3000 zł, czternastka będzie przysługiwać 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.

W kwietniu emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długo-
terminowych 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 woj. łódzkiego
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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

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
Malowanie dachów. Smarowanie 
smołą i lepikiem. Przycinanie drzew, 
519-356-788
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Wertykulacja, usługi ogrodowe, 
504-306-778
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
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie 537-954-994 
Budowa domów jednorodzinnych  
i wykończenia wnętrz pod klucz, 
531-157-433
Remonty duże i małe. Montaż 
paneli, płytki, 669-741-091
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
Złota Rączka – hydraulika,  
zakładanie glazury, malowanie, 
drobne prace w ogrodzie i w domu, 
732-622-362

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę rekreacyjną  
z domkiem za 32.000zł, 505-484-617
Sprzedam M-4 (4 piętro),  
tel. 507-967-690
Kupię działkę, Koluszki, Żakowice, 
502-248-979
Kupię mieszkanie M2-M3. Parter 
lub I-II piętro, tel. 665-650-026
Sprzedam własnościowe M-4, Kolu- 
szki ul. Sikorskiego 7, 512-196-220  
Dom stan surowy, 607-042-857
Sprzedam działkę budowlaną  
w Słotwinach 875 m2, 781-201-703
Sprzedam działkę budowlaną  
w Różycy przy ul. Głównej,  
tel. 660-438-181

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Garaż blaszany do wynajęcia, 
736-552-489
Do Wynajęcia mieszkanie 36 m2  
w Koluszkach, 731-739-363
Do wynajęcia mieszkanie 46 m2, 
parter, 505-484-617
Lokal 51 m2 do wynajęcia, Kolusz-
ki, ul. 11 Listopada (przy Pizzerii 
Biesiadowo), tel. 606-733-810
Do wynajęcia mieszkanie w 
Koluszkach, M-3, wysoki standard, 
513-176-703 
Do wynajęcia lokal 30 m2,  
501-487-658 
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Płyty tarasowe 80x80cm grubość  
8 cm. Kolor jasno-szary, 30zł/szt. 
Dostępność 43 sztuki, tel. 796-241-330
Smaczne jabłka 1,5 zł/kg ,  
tel. 505-771-121
Drewno opałowe (deski z demonta-
żu) oraz drewno z wycinki w ilości 
20 m³/ 90 zł/m, tel. 602-579-706
Toyota Yaris, rok 2007 i wózek 
inwalidzki, 664-944-461 
Sprzedam piec DEFRO ekogro-
szek, 25 kW, 693-450-093
Kultowy Bar Parkowy w Kolusz-
kach, ul. Kolejowa 2, 728-849-893
Przenośną kabinę WC, Kaletnik, 
605-585-189
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

OGŁOSZENIA DROBNE
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
Budowa domów, 505-509-874
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
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
Zatrudnię pracownika na myjnię 
samochodową w Koluszkach. 
Zarobki 2500 zł na rękę,  
tel. 603-641-600 lub 531-264-290
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711 
Kierowcę C+E zatrudnię, transport 
krajowy i międzynarodowy, Kolusz-
ki, tel. 733-222-001
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

Szwalnia zatrudni szwaczki, 
693-426-098

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 za- 
trudni pracowników, tel. 515-144-089 
lub 510-064-044

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

RÓŻNE

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

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

UBEZPIECZENIA EWA JANECZEK
Koluszki, ul. Odlewnicza 34, tel. 509 220 910

ejaneczek@agentpzu.pl   fb : AgentPZUEwaJaneczek 
www.ejaneczek.agentpzu.pl

-ubezpieczenia komunikacyjne 
-ubezpieczenia domów/mieszkań i firm, gwarancje ubezpieczeniowe

-ubezpieczenia grupowe, -PPK, IKE, IKZE
-ubezpieczenia dla rolników, ubezpieczenia na życie

-opłaty rachunków
Od 1 kwietnia zapraszamy po DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW  

( 65% dotacji z budżetu państwa)
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 1997 r. w godzinach 8.00-18.00. Zapewniamy 

profesjonalną obsługę przez 4 agentów, w reżimie sanitarnym oraz zdalnie.
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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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Wszelkie Budowy, Docieplenia, 604-350-807
Do wynajęcia M4 w bloku 62m2, tel. 605-377-595
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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 � 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

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 usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

n wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
n wykopy pod fundamenty, n głębokie wykopy,
n niwelacje terenu, n skarpowanie, n załadunek  

i rozładunek widłami, n odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, n wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

„Balove”
Atrakcje, które uświetnią  

Twoją imprezę.
 • Foto-Lustro
 • Balony z helem
 • Fontanna Czekoladowa
 • Słodki stóły 

507-820-548  FB: Fotolustro.Koluszki
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Rekrutacja 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym  
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

Drodzy Rodzice  
i Uczniowie klas ósmych

Ogłaszamy terminy postę-
powania rekrutacyjnego i skła-
dania dokumentów do klas 
pierwszych I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Henryka Sien-
kiewicza w Koluszkach. Ustalo-
ny przez Ministra Edukacji i 
Nauki harmonogram postępo-
wania rekrutacyjnego dostoso-
wany jest do zmienionego har-
monogramu przeprowadzanych 
egzaminów ósmoklasisty, w tym 
terminu wydania zaświadczenia 
o wyniku tego egzaminu przez 
Okręgowe Komisje Egzamina-
cyjne.

Najważniejsze informacje:

 �Wniosek o przyjęcie do szko-
ły ponadpodstawowej wraz z 
dokumentami będzie można 
składać od 17 maja 2021 
roku do 21 czerwca 2021 
roku do godziny 15.00.

 � Uzupełnienie wniosku o 
przyjęcie do szkoły o za-
świadczenie o wynikach eg-
zaminu ósmoklasisty należy 
złożyć od 25 czerwca 2021 
roku do 14 lipca 2021 roku 
do godziny 15.00.

 � Listy kandydatów zakwalifi-
kowanych oraz kandydatów 
niezakwalifikowanych ogło-
szone zostaną 22 lipca 2021 
roku.

 � Listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 
ogłoszone będą 2 sierpnia 
2021 roku.

 �W terminie od 23 lipca 2021 
roku do 30 lipca 2021 roku 
do godziny 15.00, w przy-
padku kandydatów zakwali-
fikowanych, składa się po-
twierdzenie woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia orygi-

nału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświad-
czenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, o ile nie zo-
stały one złożone w uzupeł-
nieniu wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawo-
wej.

Zapraszamy również do zapoznania się z dokładnymi 
informacjami dotyczącymi proponowanych kierunków 
kształcenia w naszym liceum w roku szkolnym 2021/2022. 
Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona przez naszą szkołę 
oferta edukacyjna na nadchodzący rok szkolny, umożliwi 
Wam wybór kierunku kształcenia, który spełni Wasze ocze-
kiwania.



Uczennica „Jedynki” ekspertką  
od filmu i mediów 

10 marca opublikowana została lista uczniów zakwalifikowa-
nych do etapu finałowego Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego 
Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FIL-

MOWE REGIONY POLSKI i 
wśród dziewięciorga finali-
stów znalazła się Zofia Szku-
pińska- uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kolusz-
kach. Warto podkreślić, iż jest 
to konkurs, w którym uzyska-
nie tytułu finalisty lub laureata 
zapewnia dodatkowe punkty 
w rekrutacji do szkoły ponad-
podstawowej.

Aby dotrzeć do finału, na-
leżało na  etapie rejonowym 
rozwiązać test, który zawierał 
pytania dotyczące pięciu fil-
mów: „Poste restante” i 

„Wszystko może się przytrafić” Marcela Łozińskiego, „Mój rower” 
Piotra Trzaskalskiego, „Kraj urodzenia” Jacka Bawłuta i „Vabank” 
Juliusza Machulskiego, a także oskarowych sukcesów Polaków, ety-
ki i rzetelności dziennikarskiej, regionalnych instytucji i tradycji fil-
mowych oraz teoretycznych zagadnień związanych z filmem i prasą.

Gratulujemy Zosi i będziemy trzymać kciuki 15 kwietnia, kiedy 
to odbędzie się finał konkursu.

Powstaje park linowy  
z prawdziwego zdarzenia  

Kto wie czy nie najciekawszą atrakcją kompleksu wypoczynko-
wego w Lisowicach, okaże się park linowy. Właśnie rozpoczął się 
jego montaż. Obiekt będzie składał się aż z 19 drewnianych pali, 
wykonanych z wytrzymałego modrzewia syberyjskiego. Między pa-
lami rozwieszonych zostanie blisko 700 metrów tras o różnym stop-

niu trudności. Trasy zostaną umieszczone na trzech różnych wyso-
kościach. Najwyższa platforma umożliwi nam chodzenie na 
wysokości 9 metrów. Dla dzieci zostaną przygotowane trasy na wy-
sokości 80 cm nad ziemią. Pomimo tego, że każda z osób pokonują-
cych trasy jest zabezpieczona kaskiem i uprzężami, podłoże będzie 

pokryte grubą warstwą miałkiego piachu, amortyzującego ewentual-
ny upadek. Ogółem park linowy będzie się składał z 67 przeszkód. 
Każda z przeszkód to tor o długości 8 metrów. 

Wisienką na torcie obiektu będzie tzw. zjazd tyrolski, czyli 
przejazd na linie stalowej na specjalnym karabinku z rolkami. Zjazd 
będzie miał długość prawie 100 metrów i będzie on tak pomyślany, 
by zjechać, a następnie drugą liną powrócić. Aby ukończyć wszyst-
kie przeszkody, zafundowane nam będą zatem aż dwa zjazdy. 

Obiekt pod Koluszkami ze względu na swoje rozmiary, będzie 
najprawdopodobniej lokował się w pierwszej dziesiątce parków li-
nowych w Polsce, pod względem długości tras.                          (pw)  


