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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

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

21.05.  
ul. Korczaka 5

22.05.  
ul. Sikorskiego 6A

23.05.  
ul. 3 Maja 8

24.05.  
ul. 3 Maja 19G

25.05.  
ul. Brzezińska 54

26.05.  
ul. Przejazd 6

27.05.  
ul. 11 Listopada 33
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Darmowy kurs, ciekawa przygoda,  
a nawet możliwość zatrudnienia

Gmina wykształci Cię  
na ratownika wodnego

Nie masz pomysłu na wakacje? W czerwcu ruszą profesjonalne 
kursy na ratowników wodnych, prowadzone przez WOPR Skiernie-
wice. By skorzystać z oferty skierowanej do naszych mieszkańców 
przez Gminę Koluszki, wystarczy mieć ukończone 18 lat i potrafić 
pływać. Kursem ma zostać objętych 40 młodych ludzi. 

- Jeżeli ograniczenia epidemiczne pozwolą, 26 czerwca uru-
chomimy baseny oraz kąpielisko w Lisowicach. Do ich obsługi 
chcielibyśmy zatrudnić osoby z naszego terenu, tworząc w ten 
sposób dodatkowe miejsca pracy oraz dając możliwość dodatko-

wego zarobku naszym mieszkańcom. Ma nam w tym pomóc na-
wiązanie współpracy z ratownikami z Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego ze Skierniewic, którzy podjęli się wy-
szkolenia chętnych osób na nasze lokalne potrzeby. Oferujemy 
szkolenie, staż i zatrudnienie – informuje Mateusz Karwowski, 
dyrektor wydziału inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach.

Gminna oferta może okazać się niezwykle ciekawą propozycją 
dla młodych ludzi. Wyrobienie na własną rękę uprawnień ratowni-
czych to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. W tym przypadku 
gmina bierze całkowicie na siebie pokrycie kosztów szkolenia. Obo-
wiązkiem kursanta będzie jedynie odbycie stażu ratowniczego. Wie-
lu z wyszkolonych ratowników znajdzie zapewne stałe zatrudnienie 
w naszej gminie, ponieważ docelowo gmina będzie zatrudniać na 
każdej zmianie w sezonie 9 ratowników oraz dodatkową osobę w 
przypadku dobrej pogody.

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych osób, podczas 
którego zostaną zaprezentowane i omówione szczegółowe zasady 
współpracy, odbędzie się 28 maja (piątek) 2021 r. o godzinie 16.00 
w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

(pw)

Dopłaty do kastracji i sterylizacji  
cieszą się sporą popularnością  

Już 150 psów i kotów poddanych zostało sterylizacji i kastracji 
z udziałem gminnego dofinansowania. Przypominamy, że nasz sa-
morząd do każdego zabiegu dopłaca 100 zł.   

W celu ułatwienia skorzysta-
nia z usługi, zabieg można prze-
prowadzić w dowolnym gabine-
cie weterynaryjnym. Po stronie 
mieszkańca spoczywa jedynie 
obowiązek powiadomienia gmi-
ny o chęci skorzystania z dopłaty. 
W tym celu do Urzędu Miejskie-
go w Koluszkach należy złożyć 
stosowny wniosek (informacja: 

44 725 67 66). Rozliczenie z gminą nastąpi na podstawie faktury za 
usługę, którą mieszkaniec naszej gminy otrzyma od weterynarza. 
Pieniądze zostaną wypłacone przez samorząd po dostarczeniu faktu-
ry do Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Program dopłat ma ułatwić mieszkańcom podjęcie decyzji w 
sprawie ograniczania niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, 
a tym samym kwestii bezdomności psów.

(pw)

Można wystawiać większą  
ilość odpadów zielonych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, od maja 
gmina uruchomiła dodatkowy odbiór odpadów zielonych. Trawę, li-
ście czy inne organiczne pozostałości z pielęgnacji ogrodów należy 
wystawiać w swoich workach przed posesją. Odpady zostaną ode-
brane w wyznaczonym terminie przez służby miejskie i przekiero-
wane do kompostowni. Usługa jest bezpłatna. Zakup worków leży 
po stronie mieszkańca. Dodatkowy odbiór odpadów zielonych bę-
dzie odbywał się do późnej jesieni.

Uwaga: jeśli odpady zielone zostaną wystawione w workach 
żółtych, niebieskich lub zielonych, otrzymywanych od gminy w in-
nym celu, to nie zostaną one odebrane. Służby gminne potraktują to 
jako brak segregacji.

(pw)    

Wciąż brakuje szczepionek  
do samochodowych  
punktów drive-thru

Gmina Koluszki wciąż podtrzymuje gotowość do błyskawicz-
nego uruchomienia samochodowego punktu szczepień na parkingu 
przed koluszkowskim magistratem. Możemy tam podawać nawet 
200 szczepionek dziennie. 

Mamy zakupiony sprzęt, przenośne lodówki, namioty a nawet 
porozumienie ze służbami medycznymi. Niestety nie mamy szcze-
pionek. W tym aspekcie ruch wciąż leży po stronie władz central-
nych   .   

(pw)
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12-latka z Koluszek wspólnie  
z policjantami uratowała życie  
swojej rówieśniczce

Do Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego wpłynęły podziękowania od mieszkanki Warszawy. 
Kobieta wyraziła wdzięczność za sprawne i szybkie działanie ko-
luszkowskich policjantów, a przede wszystkim dla 12-letniej miesz-
kanki Koluszek, która poinformowała służby o zagrożonym życiu 
innej nastolatki, którą poznała w sieci. Niezwykła dojrzałość młodej 
mieszkanki Koluszek oraz profesjonalne działanie policjantów po-
zwoliły na szybkie dotarcie do zdesperowanej warszawianki. Za-
stępca komendanta powiatowego wraz z zastępcą burmistrza Kolu-
szek podziękowali osobiście bohaterce oraz jej rodzicom.

Zdarzenie miało miejsce w kwietniu 2021 roku. 12-letnia miesz-
kanka Koluszek poznała przez Internet rówieśniczkę, z którą rozma-
wiała w sieci. Tego dnia rówieśniczka zwierzyła się 12-letniej ko-
luszkowiance, że myśli o popełnieniu samobójstwa. Nasza bohaterka 
natychmiast powiedziała o tym swojemu starszemu bratu, z którego 
pomocą skontaktowała się z koluszkowskimi mundurowymi. Poli-
cjanci natychmiast podjęli działania. Znajoma z „sieci” podawała 
inne województwo zamieszkania oraz inny wiek. Liczyła się każda 
minuta i jak najszybsze dotarcie do dziewczynki z „sieci”. Wiele 
ustaleń i skrupulatna praca mundurowych doprowadziła do miejsca, 
z którego faktycznie wysłana była wiadomość. Jak się okazało, nie-
pokojąca korespondencja pochodziła od 12-letniej mieszkanki War-
szawy. Policjanci z Koluszek skontaktowali się natychmiast ze sto-
łecznymi mundurowymi, którzy dotarli do zdesperowanej nastolatki. 
Dziewczynka przyznała w obecności mamy, że nie potrafiła sobie 
poradzić z obecną sytuacją i poważnie myślała o popełnieniu samo-
bójstwa. Ta informacja zszokowała rodzica. Na szczęście wszystko 
zakończyło się szczęśliwie, a mama nastolatki zapewniła jej facho-
wą opiekę. Po kilku dniach do Komendanta Policji w Koluszkach 
wpłynęły poruszające podziękowania od mamy z Warszawy, aby po-
dziękować 12-letniej koluszkowiance i policjantom za ich profesjo-
nalizm i zaangażowanie. Treść listu przedrukowujemy poniżej. 

14 maja 2021 roku podinspektor Sebastian Augustyniak zastęp-
ca komendanta powiatowego wraz z Panią Krystyną Lewandowską 
zastępcą Burmistrza Koluszek złożyli serdeczne podziękowania 
12-letniej mieszkance Koluszek i jej rodzicom za niezwykłą dojrza-
łość jaką się wykazała w tak młodym wieku. 

„Niniejszym składamy serdeczne podziękowania oraz gratula-

cje za wzorową postawę oraz szybką i odważną interwencję, jakiej 
dokonałaś ratując życie ludzkie. Właściwa ocena sytuacji oraz bły-
skawiczne i sprawne działanie pozwoliło zapobiec ogromnej trage-
dii. Twoja postawa, bezinteresowność, szlachetność i szacunek dla 
ludzkiego życia zasługują na najwyższe wyrazy uznania. Dziękując 
za prezentowaną bohaterską postawę, życzę wszelkiej pomyślności 
oraz realizacji osobistych planów i zamierzeń. Niech dobro powraca 
do Ciebie ze zdwojoną siłą. To dla nas wielki zaszczyt, że w naszym 
mieście mamy tak rozsądnych i pełnych empatii młodych ludzi. Ży-
czymy samych sukcesów w życiu” - czytamy na dyplomie podaro-
wanym naszej bohaterce przez burmistrza Koluszek Waldemara 
Chałata.  

List Mamy z podziękowaniami  
dla dziewczynki i policji  

Szanowny Panie Komendancie, 27 kwietnia 2021 r. miało 
miejsce zdarzenie, które bardzo wpłynęło na mnie i moją rodzi-
nę. Moja córka zakolegowała się z Dziewczynką mieszkającą w 
Koluszkach. Z tego co wiem pisały ze sobą od jakiegoś czasu. 
Moja 12-letnia córka zwierzyła się Dziewczynce ze swoich pro-
blemów i napisała jej, że myśli o próbie samobójczej. Nie wiem 
co kierowało Dziewczynką w danej chwili, ale zrobiła to, za co 
prawdopodobnie nigdy nie zdołam się jej odwdzięczyć. Zawia-
domiła Policję w Koluszkach, a Policjanci wysłali zgłoszenie 
do naszej miejscowości. Policjanci pojawili się u nas w domu i 
poinformowali mnie o sytuacji, która jak mi się wydawało, mnie 
nigdy nie spotka. Moje dziecko chciało popełnić samobójstwo. 
Jak się okazało, nie radzi sobie z obecną sytuacją. Ponad rocz-
ne odseparowanie od rówieśników, brak kontaktu z bliskimi, 
wszechobecne zakazy, ogólna złość, przygnębienie i niemoc 
związana z sytuacją covidową to są powody, przez które umysły 
młodych ludzi nie wytrzymują. Na szczęście sytuacja została 
szybko opanowana. Obawiam się, że gdyby sprawa nie ujrzała 
światła dziennego mogłoby się to skończyć tragedią. 

Ze względu na RODO i inne przepisy nie mogę tego zrobić 
osobiście, dlatego składam te skromne podziękowanie na ręce 
Pana Komendanta. Nie jestem w stanie opisać wdzięczności za 
zachowanie zimnej krwi w sytuacji krytycznej, przed którą zo-
stawiona Dziewczynka z Koluszek. Z tego miejsca chciałabym 
złożyć najszczersze podziękowanie dla Niej za wzorowe zacho-
wanie w tej dramatycznej sytuacji i jej Rodziców, że tak wycho-
wują córkę. Nie bała się podjąć decyzji o zawiadomieniu Poli-
cji i przede wszystkim nie zbagatelizowała wiadomości od 
mojej córki. Jestem bardzo wdzięczna, pełna podziwu dla jej 
zachowania oraz szacunku dla ludzkiego życia, które okazała 
podejmując tak trudną decyzję. Dziękuję. Dziękuję również Po-
licjantom i Policjantkom, którzy stanęli na wysokości zadania i 
powzięli wszelkie działania aby nie dopuścić do tragedii. Mało 
jest teraz takich ludzi, ale życzę Nam wszystkim takich przyja-
ciół gotowych do pomocy w najgorszych chwilach, a wszystkim 
Rodzicom życzę takich dzieci. Może kiedyś będę mogła podzię-
kować Dziewczynce osobiście, ale póki co proszę o przekazanie 
Jej Rodzinie tej wiadomości. Dziękuję, Dziewczynko z Kolu-
szek. 

Z poważaniem MAMA
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Przerwy w dostawach prądu
 � 24.05.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: 8 Marca od 1 

do 3, Jagiellońska 1, Natolińska od 28 do 44, Sienkiewicza od 
18 do 33, Polna 29, Staszica 15 i 51, Traugutta 32, Zagajniko-
wa od 1 do 48.

 � 27.05.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Mały ul.: 22 
Lipca 2 do 14, Świerczewskiego 13 do 25, Kopernika 1 do 21, 
Krawiecka 24, Napoleońska 5 do 58, Niecała 6 do 22, Ogrodowa 
22 do 35, Zagajnikowa 3 do 23, Spacerowa 17 do 42, Parkowa 1 
do 6, Polna 1 do 16, Smugowa 1 do 20. 

Luzowanie obostrzeń nie oznacza  
całkowitego ich zniesienia! Policjanci 
niezmiennie sprawdzają czy obostrzenia 
są przestrzegane

Od 15 maja zmianie uległy m.in. zasady obowiązkowego ko-
rzystania z maseczek. Nie trzeba z nich korzystać w otwartej 
przestrzeni przy zachowaniu odpowiedniego dystansu od in-
nych. Trzeba jednak o nich pamiętać, wchodząc do pomieszczeń 
i środków komunikacji zbiorowej. Służby sanitarne i policjanci 
niezmiennie kontrolują czy obowiązujące przepisy są przestrze-
gane, a działalność podmiotów gospodarczych odbywa się zgod-
nie z zasadami reżimu sanitarnego.

Policjanci nieustannie wspierają służby sanitarne w prowadzo-
nych kontrolach, a także sami inicjują kontrole miejsc, w których 
może dochodzić do łamania przepisów sanitarnych. Dotyczy to 
szczególnie m.in. środków komunikacji publicznej, galerii handlo-
wych, sklepów wielkopowierzchniowych. Osoby, które będą lekce-
ważyć obowiązujące prawo, będą musiały liczyć się z konsekwen-
cjami.

Stopniowo zmianie i złagodzeniu ulegają obostrzenia związane 
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19. Jednak nie 
oznacza to, że już możemy zapominać o obowiązujących przepisach 
i je lekceważyć. Służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie epide-
mii koronawirusa i kontrolowanie przestrzegania wprowadzonych 
zasad, interweniują i będą niezmiennie interweniować wówczas, 
gdy stwierdzą, że dochodzi do rażącego naruszania przepisów, mo-
gącego skutkować gwałtownym ponownym rozprzestrzenieniem się 
choroby.

Zmiany obowiązujące od 15 maja 
Zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek na świeżym 

powietrzu. Bez zmian pozostaje jednak obowiązek zakrywania nosa 
i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w 
transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.

Dozwolona została działalność gastronomii zewnętrznej (na 
świeżym powietrzu), przy zachowaniu dystansu między stolikami 
(zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi 
wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się prze-
groda o wysokości co najmniej 1 m., licząc od powierzchni stolika).

Dozwolona została działalność edukacyjna i animacyjna prowa-
dzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu, z zachowa-
niem reżimu sanitarnego.

Dopuszczalna jest również aktywność sportowa na świeżym 
powietrzu z udziałem max. 25% publiczności.

Zmiany obowiązujące od 21 maja
W dalszej kolejności dopuszczalna staje się działalność kin, te-

atrów, oper, filharmonii, przy maksymalnie 50% obłożeniu i zacho-
waniu reżimu sanitarnego, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki. 
Uczestnicy wydarzeń w tych miejscach nie mogą w tych pomiesz-
czeniach spożywać napojów lub posiłków.

Zmiany obowiązujące od 28 maja
Pod koniec maja przywrócona zostaje działalność gastronomii 

wewnętrznej – w lokalu przy max. 50% obłożenia, z zachowaniem 
dystansu między stolikami. Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.
in. wesela i komunie) mogą się odbywać z max. 50 osobami (do li-
mitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw CO-
VID-19).

Wraca działalność krytych obiektów sportowych dla wszystkich 
z zachowaniem odpowiednich limitów oraz zasad reżimy sanitarne-
go.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących przepisów 
oraz planowanych ich zmian, znajdują się na stornie https://www.
gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu

(www.policja.pl)

Kino szykuje się do otwarcia
30 maja 2021 r. Kino Odeon 3D wznawia swoją działalność. 

Jako pierwsze po pandemicznej przerwie na kinowym ekranie poja-
wią się bajka „Krudowie 2” oraz polska komedia romantyczna „Dru-
ga połowa”, z Maciejem Musiałem w roli głównej. Dodatkowo w ra-
mach obchodów Dnia Dziecka kino będzie czynne także 1 czerwca 
2021 r. (wtorek). Zapraszamy. Szczegóły repertuaru już za tydzień 
oraz na stronie: kino-odeon.pl.

Druga połowa
reżyseria: Łukasz Wiśniewski
obsada: Cezary Pazura, Marianna Zydek, Maciej Musiał

Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i 
przystojnego dziennikarza Mateusza. Zauroczona nowopoznanym 
mężczyzną nie wie, że nad rodzącym 
się uczuciem od początku wisi złe fa-
tum. Sprawy komplikują się bardzo 
szybko - kiedy wychodzi na jaw, że 
Magda jest córką trenera reprezentacji 
Polski, z którym Mateusz od dawna 
jest w ostrym konflikcie. Sytuacji do-
datkowo nie ułatwia fakt, że dziewczy-
na jest także obiektem westchnień 
gwiazdy futbolu – Jarosława Kota – 
który nie cofnie się przed niczym, by 
zdobyć serce wybranki. Idąc za radą jej 
przyjaciółki, piłkarz wdraża w życie 
spektakularny plan „3 x Z” - i chcąc „Zaskoczyć, Zauroczyć i Zaim-
ponować” Magdzie, wykorzystuje przy tym nieograniczone środki 
finansowe i ułańską fantazję. Mateusz również będzie chciał przypo-
dobać się dziewczynie, ale w kompletnie odmiennym stylu. Czy ma 
jakiekolwiek szanse w miłosnej grze, w której jeden niespodziewa-
ny ruch może postawić go na spalonej pozycji?
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Uczennica SP nr 1 laureatką  
Wojewódzkiego Konkursu  
Wiedzy o Filmie i Mediach 

15 kwietnia odbył się finał Wojewódzkiego Interdyscyplinarne-
go Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach „FILMOWE ŁÓDZKIE”, 
podczas którego uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pyta-
nia testowe oraz przedstawić prezentację nt. bohatera drugiego pla-
nu, czyli postaci ważnej dla powstawania lub upowszechniania fil-
mu, np. charakteryzatora, scenografa, kierownika produkcji, itd. W 

teście pojawiły się pytania doty-
czące filmów: „A gdyby tak się 
stało” M. Łozińskiego, „Nienor-
malni” J. Bławuta, „Z miasta 
Łodzi” K. Kieślowskiego i 
„Córki trenera” Ł. Grzegorzka. 
Odnosiły się one do problema-
tyki dzieł, wymagały interpreta-
cji tytułów czy komentarza do 
poszczególnych scen, a także 
znajomości planów filmowych 
oraz  elementów dziennikar-
stwa.

Bardzo ważną częścią tego 
etapu konkursu było przedsta-
wienie prezentacji zawodu 
związanego z powstawaniem 

lub dystrybucją filmów, o którym mówi się dużo rzadziej niż o boha-
terach pierwszego planu, czyli np. aktorach czy reżyserach. Uczen-
nica Jedynki - Zosia Szkupińska  zaprezentowała zawód kinoope-
ratora. Przygotowując się do tej prezentacji, Zosia  przepro- 
wadziła wywiad z panem Czesławem Kowalewskim, który od 
1962r. jest kinooperatorem w kinie Odeon w Koluszkach.  W 
trakcie tej rozmowy uczennica klasy 8b pozyskała bardzo cieka-
wy materiał, który wzbogacony zdjęciami, a także informacjami 
dotyczącymi historii kina w naszym mieście  i okraszony aneg-
dotkami opowiedzianymi przez pana Kowalewskiego, został bar-
dzo wysoko oceniony przez członków Komisji Konkursowej, 
której przewodniczącym był pan profesor Piotr Sitarski – filmo-
znawca z Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkie-
go. 

Zosia Szkupińska zdobyła tytuł Laureata Wojewódzkiego Inter-
dyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach „FILMOWE 
ŁÓDZKIE”, zajmując w tym gronie 3 miejsce. Uczennica Jedynki 
uzyskała w ten sposób dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły po-
nadpodstawowej, konkurs ten wpisany jest bowiem na listę kurato-
ryjnych konkursów tematycznych. Gratulujemy Laureatce!!!

Małgorzata Drabik 

Jubileusze małżeńskie

Po długiej przerwie w Urzędzie Miejskim w Koluszkach odby-
ła się uroczystość wręczenia Medali „Za długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”. Na wniosek Burmistrza Koluszek nadał je Prezydent Rze-
czypospolitej. Ponad pół wieku temu sakramentalne „Tak” 
powiedzieli sobie: Krystyna i Antoni Woźniak(12.12.1970), Regina 
i Zygmunt Widulińscy(10.09.1970), Krystyna i Józef Strzo-
pa(26.08.1970). Były życzenia, wspólne zdjęcia i wspomnienia. 
Złotym Jubilatom towarzyszyli najbliżsi oraz władze miasta i po-
wiatu: Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Łódzkiego-Wschodniego Sławomir Sokołowski. Jak zawsze, 
po części oficjalnej Jubilaci i zaproszeni Goście wysłuchali mini 
koncertu w wykonaniu zespołu wokalnego „Przygoda”. 

Uroczystość odbyła się w nowej sali Urzędu Stanu Cywilnego, 
w zmodernizowanym niedawno kompleksie przy Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach. 

Zk

Spotkanie autorskie z Panią 
Elżbietą Draczyńską

Zapraszamy do udziału w spotkaniu autorskim z Panią Elżbietą 
Draczyńską - autorką książki „Śmiech przez łzy - opowieść o Adol-
fie Dymszy. Dodku”, które od-
będzie się 7 czerwca 2021 r. o 
godz. 18:00 w sali widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Koluszkach.

Chcąc zapewnić Państwu 
bezpieczeństwo podczas spotka-
nia zwracamy się z prośbą o 
przybycie w maseczkach 
ochronnych, dezynfekcję rąk 
oraz zachowanie odległości 
podczas wchodzenia na salę.

Z uwagi na fakt, że wspo-
mniane wydarzenie musi odbyć 
się w reżimie sanitarnym, a więc 
z udziałem nie więcej niż 90 
osób prosimy o zapisanie się na wydarzenie w sekretariacie Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Koluszkach lub pod numerem telefonu 
44 714 58 80.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy!!! 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

Ewy Banasiak 
dla Najbliższych składają 

koleżanki z zakładu pracy ODLEWNIA w Koluszkach
Niech Pan Bóg da Jej niebo
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„Jestem Eko” w ZS nr 2 
w Koluszkach

Podnoszenie  świadomości ekologicznej młodzieży, zaintereso-
wanie problemami ekologicznymi, kształtowanie właściwych po-
staw wobec środowiska naturalnego oraz uwrażliwienie młodego 
pokolenia na piękno otaczającej nas przyrody to główne cele kon-
kursu, który odbył się w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach pod ha-
słem „Jestem Eko”.         

W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie klas I 
i II Liceum i Technikum. Pytania wymagały od uczestników du-
żej wiedzy m.in. z zakresu ekologii, ochrony środowiska, gospo-
darki odpadami oraz zasobami przyrody i ich ochroną. Swoją po-
stawą pokazali,  jak ważne jest dbanie o kondycję naszej planety, 
aby mogły się z niej w pełni cieszyć przyszłe pokolenia.  Zwy-

cięzcami  zostali: I miejsce Artur Świniarski klasa 1LA, II miej-
sce Radosław Skoczylas klasa 2 MB, III miejsce Natalia Zimnic-
ka klasa 2 A. 

Konkurs odbył się w nowo otwartej w tym roku szkolnym, eko-
pracowni współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Powiat Łódzki 
Wschodni. Organizatorzy konkursu pani Izabela Serwa i pan Krzysz-
tof Woźniak oraz Dyrekcja Szkoły - wszystkim uczestnikom i nagro-
dzonym serdecznie gratulują.  

Uratowano małego dzika

W minioną sobotę w godzinach porannych Biuro Inżyniera 
Gminy w Koluszkach otrzymało zgłoszenie o uwięzionym małym 
dziku w zagłębieniu betonowego basenu przeciwpożarowego przy 
ulicy Naftowej w Koluszkach. Po zbadaniu przez lekarza weteryna-
rii maluch trafił pod opiekę ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, 
gdzie szybko znalazł przyjaciela. Po odchowaniu dzik trafi na wol-
ność. 

(pw)

Poseł sprezentował bibliotece 
książki Tokarczuk

W poniedziałek poseł Tomasz Zimoch w ramach „Biblioteczne-
go Tour de Pologne” sprezentował bibliotece w Koluszkach książki 
Olgi Tokarczuk, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 
rok 2018. Podarowane zostały m.in. takie tytuły jak: „Bieguni”, „Po-
dróż ludzi Księgi”, „Księgi Jakubowe”, „Opowiadania bizarne”, 
„Prawiek i inne czasy”, „Dom dzienny, dom nocny” czy „Prawiek i 
inne czasy”. Książki już można wypożyczać. 

(pw) 
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LZS/LKS Koluszki w służbie koluszkowskiego 
i polskiego sportu od 13.05.1981 r.

40 lat małego klubu 
o wielkim sercu (cz. 2)

14 razy byliśmy na wojewódzkim podium w konkursie na najle-
piej pracujące ogniwo LZS, trzykrotnie w ogólnopolskim. W Zrze-
szeniu LZS od wielu lat organizowane są współzawodnictwa i kon-
kursy na najlepiej pracujące ogniwa LZS. Niezwykle popularny był 
konkurs o sportowy znak jakość „Omega” i konkurs na najlepszą 
Radę Miejsko-Gminną LZS.

Nasz klub w wojewódzkim konkursie we współzawodnictwie 
„o sportowy znak jakości „Omega” 9 razy zdobywał I miejsce 
(1984-89, 91, 97, 98 ), 1 raz drugie (1990), 1 raz trzecie (1992)  
i 1 raz czwarte (1998). Dwukrotnie był w pierwszej piątce najlep-
szych klubów województwa łódzkiego (2000 i 2004). W krajowym 
współzawodnictwie, w 1986 r. otrzymał zaszczytne wyróżnienie: 
złoty znak jakości Omega. W 1991 r. zajął 11 miejsce, 1997 r. - 7 
miejsce, 1999 r. - 6 miejsce w Polsce.

W konkursie na Najlepszą Radę Miejsko-Gminną 12 razy Gmi-
na Koluszki (znaczny udział działaczy i zawodników LZS Koluszki) 
zdobywała pierwsze miejsce (1981-88), (1990-92), 1998; trzy razy 2 
miejsce (1994-95) i (1997); dwa razy 3 miejsce (1989 i 1993). 

Ważnym akcentem było honorowanie 10 najlepszych sportow-
ców LZS  województwa piotrkowskiego, a później łódzkiego. Wie-
lokrotnie bo aż 15 razy nominowani byli nasi zawodnicy w tym aż 
10-krotnie  Danuta Marczyk, która w 1992 roku otwierała „złotą 
dziesiątkę” (1988 - 9, 1989 - 7, 1990 - 5, 1991- 2, 1992 - 1, 1993 - 2, 
1994 - 4, 1995 - 5, 1996 - 3, 1997 - 3), 1990 - 9 miejsce  Waldemar 
Goszcz, 1991 - 9 miejsce Wioletta Zielonka, 1998 - 10. Emilia 
Krawczyk woj. łódzkie, 1999 - 8. Emilia Krawczyk. 

W wojewódzkim plebiscycie WFS na „Najpopularniejszego 
Sportowca” Danuta Marczyk w 1991 roku była 9., 1992 - 5., 1995 - 4., 
1996 - 7. Stanisława Zylbersztajn reprezentująca nasz klub w róż-
nych zawodach sportowych, została wybrana w 1986 do 10 najpo-
pularniejszych sportowców 40-lecia LZS województwa 
piotrkowskiego. W 1991 roku Danucie Marczyk przyznano tytuł 
„Zasłużony Sportowiec LZS”.

W województwie piotrkowskim i później łódzkim prowadzono 
współzawodnictwo trenerów w zakresie sportu wyczynowego, w 
kontekście osiągnięć ich wychowanków i corocznie byli wyróżniani 
wraz ze sportowcami podczas rocznych podsumowań sportowych. 
10-krotnie (od 1989 do1995 i 1997 woj. piotrkowskie, 1999-2000 
woj. łódzkie) do grona pięciu najlepszych wybrany był trener lekko-
atletów naszego klubu Antoni Tomczyk. Był też wyróżniony w ho-
norowej liście najlepszych trenerów województwa piotrkowskiego 
w 1991 roku przez Wojewódzką Federację Sportu w Piotrkowie Try-
bunalskim. 

Przez kilka lat plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera pro-
wadzony był również w Koluszkach: w 1987 roku I miejsce zajęła 
lekkoatletka naszego klubu Aneta Gralewska, 1994 - 1. Danuta Mar-
czyk 2. Agnieszka Boberek, 4. Michał Sobierajski (wszyscy LZS 
Koluszki), 1995- 1997 - 1. Danuta Marczyk, 1996 w pierwszej dzie-
siątce Tomasz Mróz (siatkówka), 1997 w dziesiątce Agnieszka Ko-
tynia (tenis stołowy) i Sławomir Krakowiak (koszykówka), 1998 - 1.  
Emilia Krawczyk, 3. Marek Dryja i Danuta Marczyk, 1999 - 1. Emi-
lia Krawczyk, 4. Krzysztof Pietrzyk, 5. Iwona Królikowska (tenis 

stołowy). Wśród trenerów w/w latach w pierwszej trójce znalazł się 
trener lekkoatletów LZS Antoni Tomczyk. 

Za działalność sportową, klub wielokrotnie nagradzany dy-
plomami i pucharami, działacze odznaczeniami państwowymi, 
medalami resortowymi i odznakami - najważniejsze: Piotr Mróz 
(1986), Antoni Tomczyk (1987) odznaką „Za zasługi dla woje-
wództwa piotrkowskiego” i Honorową odznaką Przyjaciół Har-
cerstwa, TKKF, PZLA. Ryszard Bajon odznakę ”Zasłużony Dzia-
łacz LZS”. 

W 1989 Srebrny Krzyż Zasługi, złotą odznakę „Za zasługi dla 
OHP” i złoty medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, a w 2004 
złotą odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” otrzymał 
Antoni Tomczyk. Na Gali Sportowej Polski w Warszawie (2013) 
Antoni Tomczyk został nagrodzony medalami „Pasjonat Sportowej 
Polski” i w 2019 „Za Propagowanie Idei Olimpijskich”.   

Za swoją działalność społeczną na rzecz mieszkańców w 2009 
roku, Rada Gminy przyznała Antoniemu Tomczykowi tytuł Honoro-
wy Obywatel Gminy Koluszki. Na wniosek dzieci i młodzieży Gim-
nazjum Nr 2 w Koluszkach Antoni Tomczyk otrzymał Gwiazdę Sze-
ryfa Praw Dziecka. W 2008 roku za działalność charytatywną, został 
zgłoszony przez Regionalne Centrum Wolontariatu i wyróżniony w 
konkursie wolontariusza roku województwa łódzkiego. Fundacja 
WOŚP przyznała w 2017 roku dla Koluszkowskiego WOŚP (przy 
LKS Koluszki) i szefa sztabu Antoniego Tomczyka medal 25-lecia. 
W 2018 w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na „Człowieka Roku 
2017” zajął w powiecie łódzkim wschodnim drugie miejsce,  trzecie 
na „Osobowość Roku 2019”.

Pomimo niewielkich środków finansowych, klub przez 40 lat 
swojej działalności promował nasze miasto na terenie całego kraju, 
wychowując grono wybitnych sportowców, reprezentantów Polski, 
działaczy sportowych i wspaniałych wolontariuszy i na stałe wpisał 
się w historię Koluszek.

Przez te czterdzieści lat byliśmy dobrymi ambasadorami nasze-
go miasta, rozsławiając je w setkach krajowych i zagranicznych 
miejscowości, w których przebywaliśmy. Wielokrotnie udzielaliśmy 
wywiadów w telewizji, radio i prasie, podkreślając z dumą nasze ko-
luszkowskie pochodzenie. Zawsze nasza młodzież uczestnicząca w 
zawodach była odpowiedzialna, odważna i przestrzegająca zasad 
zdrowej sportowej rywalizacji - fair play. 

LZS/LKS Koluszki dla kilku pokoleń naszego miasta i gminy 
był miejscem gdzie mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania i 
talenty. Tak też jest do dnia dzisiejszego, a nasz klub nadal przycią-
ga dość liczne grono dzieci, młodzieży i seniorów, którzy z ochotą 
uczestniczą w zajęciach sportowych (LA, TS) i  turystyce. Jednak by 
myśleć o większym rozwoju lekkiej atletyki w Koluszkach, szcze-
gólnie wśród dzieci i młodzieży, muszą zostać podjęte skuteczne de-
cyzje o budowie stadionu sportowego z zapleczem, bieżnią tartano-
wą i skocznią.

W rocznicę powstania Zarząd LKS Koluszki oprócz obchodów 
jubileuszowych, podczas których znajdzie się miejsce na garść 
wspomnień, podziękowań zasłużonym sportowcom, działaczom, 
sponsorom, klub też planuje zorganizować zawody sportowe w LA - 
biegi przełajowe, turniej w tenisie stołowym, rajd turystyczny dla 
wszystkich chętnych oraz zabawę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i 
rodziców. 

W imieniu Zarządu Klubu oraz własnym składam serdeczne 
PODZIĘKOWANIA wszystkim tym, dzięki którym Ludowy Klub 
Sportowy Koluszki istnieje i działa nieprzerwanie od 40 lat.                                                                                                                                             
  

Antoni Tomczyk 
przewodniczący 
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Pani Helenie Gładzik  
95-letniej jubilatce  

z okazji DNIA MATKI  
najserdeczniejsze 

życzenia  
zdrowia i radości 

oraz 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

BOŻEGO 

 
składają wdzięczne 

DZIECI
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Lisowice szykują się  
na przyjęcie gości

Jeżeli zniesione zostaną ograniczenia pandemiczne, 26 czerwca 
gmina uruchomi kąpielisko przy plaży oraz przenośne baseny nad 
zalewem w Lisowicach. Na co jeszcze możemy liczyć ze strony dłu-
go wyczekiwanego kompleksu wypoczynkowego? Przyjrzyjmy się 
inwestycji. 

Park linowy
Wraz z możliwością kąpieli, ruszą dwie dodatkowe atrakcje, 

którym już można przyglądać się podczas weekendowych spacerów. 
Tuż przy pierwszym parkingu od strony Rochny, możemy natknąć 
się na dziewiętnaście 9-metrowych pali. To rusztowanie, na którym 
zawisną trasy parku linowego, o różnym stopniu trudności. Trasy 
zostaną umieszczone na trzech różnych wysokościach. Najwyższa 
platforma umożliwi nam chodzenie na wysokości 9 metrów. Dla 
dzieci zostaną przygotowane trasy na wysokości 80 cm nad ziemią. 
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. 

Wodne atrakcje
Na zalewie wzniesiono już szkielet mechanizmu, który napę-

dzał będzie serfera na desce wodnej. Tuż obok budynku z zaple-

czem, wybudowano już drewniany pomost, z którego starował bę-
dzie serfer. Pomost to również przyjemny punkt widokowy, 
prowadzący na sam środek zalewu. Z kolei tuż przy plaży ustawio-
na została efektowna spiralna zjeżdżalnia „Anakonda”, zasilana 
wodą ze zbiornika. Frajda dla dzieci gwarantowana. Po lewej stronie 
plaży, tuż przy mostku łączącym dwa brzegi zalewu, powstaje także 
pływający pomost, jako przystań dla kajaków i rowerów wodnych. 
Przy plaży znajduje się również murowana toaleta oraz przebieral-
nia. 

Infrastruktura rekreacyjna
Kompleks dysponuje budynkiem restauracyjnym, który nieba-

wem zostanie wydzierżawiony osobom prywatnym. Będzie on funk-
cjonował przez cały rok, a nie tylko w sezonie wakacyjnym. Zapew-
ne będzie on służył do organizacji przeróżnych imprez i uroczystości, 
na przykład rodzinnych. Będzie to oczywiście zależne od ofert 
dzierżawcy. Tuż przy restauracji ulokowano duży plac zabaw z licz-
nymi zabawkami. 

Pomiędzy parkiem linowym a plażą, przy jednym z deptaków 
powstała przestrzeń do kulinarnego biwakowania. Znajduje się tam 
miejsce do rozpalenia ogniska oraz dwie drewniane altany. 

Do swego rodzaju atrakcji można z powodzeniem zaliczyć tak-
że bezpłatny internet, którego sygnał obejmie cały teren wypoczyn-
kowy. Rutery zostały już rozlokowane.

Także wieczorem będziemy mogli liczyć na wrażenia wizualne, 
które zapewni nam podświetlana ściana lasu, ciągnąca się wzdłuż 
drewnianego pomostu. Podświetlany ma być także główny mostek 
w centralnej części zalewu. Dzięki elektronicznemu sterowaniu, bę-
dzie możliwość kreowania różnego rodzaju wariacji kolorystycz-
nych, dopasowywanych do danych potrzeb. Na przykład podczas 
świąt narodowych będziemy mieć możliwość zastosowania pod-
świetlania w tonacji biało-czerwonej.      

 Park linowy

 Spiralna zjeżdżalnia „Anakonda

 Molo przy przystani dla deski wodnej

Widok na przystań
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Druga strona zalewu 
Lisowice będą nas dalej zaskakiwać, ponieważ w drugiej części 

zalewu powstaje nie mniej ciekawy teren do rekreacji i wypoczyn-
ku. Przez całe wakacje po drugiej stronie mostku będą trwały prace 
przy utwardzaniu naturalnych ścieżek i porządkowaniu terenu. Prze-
niesione zostanie m.in. ogrodzenie Domu Opieki Społecznej, tak 

aby połączyć i zapewnić swobodne przemieszczani się wzdłuż całe-
go zalewu. Na jednym z brzegów, który wznosi się wysoko nad taflę 
wody, naprzeciw zabytkowych ruin wybudowany zostanie punkt wi-
dokowy. Z kolei za ścianą lasu, od strony Erazmowa już obecnie mo-
żemy natknąć się na gotowe parkingi oraz drogi dojazdowe. W tej czę-
ści kompleksu wydzielono również teren pod kemping oraz pola 
namiotowe. Pole kempingowe ma być uzbrojone i przygotowane pod 
przyjmowanie pierwszych gości na przyszły sezon wakacyjny.         

Opłaty
Choć wstęp na teren kompleksu wypoczynkowego jest bezpłat-

ny, niektóre z atrakcji będą objęte opłatami. Zapłacimy za zabawę w 
parku linowym, za korzystanie z wakeboardu (deski wodnej) i base-
nów. W przypadku tych ostatnich, będą to symboliczne opłaty po-
krywające utrzymanie obiektu. Wszystkie pozostałe urządzenia i 
obiekty będą udostępniane za darmo. Regulaminy z ich korzystania 
zostaną przyjęte 31 maja na sesji Rady Miejskiej w Koluszkach.

Wiemy, że zamiast czerpania zysku z dzierżawy wybudowanych 
obiektów prywatnym właścicielom (przystań dla deski wodnej, park li-
nowy), gminie bardziej zależy na pozyskiwaniu „wejściówek”, które 
będzie mogła rozdawać uczniom oraz mieszkańcom naszej gminy, np. 
za udział w licznych konkursach. Analogiczna sytuacja ma miejsce w 
przypadku gminnych basenów. Również w tym roku decyzją burmi-
strza Koluszek, dzieci z koluszkowskich szkół otrzymają na wakacje 
bezpłatne wejściówki. Dodatkowo, uczniowie z czerwonymi paskami 
być może zostaną obdarowani biletami na pozostałe płatne atrakcje, ale 
to już będzie zależeć od uzgodnień z dzierżawcami obiektów. 

Finansowanie
Koszt budowy kompleksu wypoczynkowego w Lisowicach 

(wraz z zakupem odkrytych sezonowych basenów), wyniósł 11,5 
mln zł. W ramach powyższej inwestycji gmina pozyskała dofinanso-
wanie z UE w wysokości 7,5 mln zł. 

Parkingi od strony Erazmowa

Pozostałe 4 mln, które gmina musiała przeznaczyć z własnego 
budżetu, mają jednak w przyszłości się zwrócić. Przy okazji budowy 
kompleksu, gmina uzbroiła bowiem liczne działki (będące wcze-
śniej zwykłymi nieużytkami), które w przyszłości gmina będzie 
chciała sprzedać pod hotele. Obecnie wartość powyższych uzbrojo-
nych działek szacuje się na ok. 200 zł za metr kw., a całość terenu 
przeznaczonego pod budownictwo hotelowe na ok. 10 mln zł.
Będzie się działo?

Jeżeli tylko wytyczne pandemiczne na to pozwolą, na terenie 
Lisowic czekają na nas liczne atrakcje. Pierwszą z nich będzie duży 
koncert, na który gmina ma zabezpieczone środki finansowe. Do 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach zgłasza się również ponoć wiele 
prywatnych podmiotów, które chcą robić biznes nad zalewem. Bud-
ki z lodami, dmuchańce, zloty food trucków, to może być stały ele-
ment lisowickiego pejzażu.                                                         (pw)                       

Drewniana wiata przy ognisku

Drogi dojazdowe po drugiej stronie zalewu
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Znakomite starty  
tancerzy STEP DANCE

Kolejne udane występy na zawodach ogólnopolskich zaliczyli 
tancerze z koluszkowskiej szkoły tańca STEP DANCE prowadzonej 
przez trenera Krzysztofa Wegwerta. Tym razem w miesiącu marcu 
odbyło się kilka zawodów w Polsce, na których reprezentowały na-
sze miasto pary sportowe. I tak 14 marca w Łomiankach k/ Warsza-
wy odbył się cykl zawodów MAŁE GRAND PRIX POLSKI, a 20 
marca w Przeżmierowie nasi tancerze startowali na OTWARTYCH 
MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI. Tego samego dnia mieli-
śmy również swoich reprezentantów na GRANDP PRIX POLSKI w 
Halinowie k/ Warszawy. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach 
i klasach tanecznych:

MAŁE GRAND PRIX ŁOMIANKI

• Kat. 8-9 lat klasa G (kombinacja) 
2 miejsce JAN GAŁĄZKA i NATALIA LOBA

• KAT. 10-11 lat klasa H (kombinacja) 
1miejsce WIKTOR BARTOSIEWICZ i OLIWIA KOTECKA 
1miejsce ADAM BALCERAK i ZOFIA MARCINIAK

• KAT. 12-13 lat klasa G (kombinacja) 
2 miejsce KRYSTIAN PURKIEWICZ i WIKTORIA ŁYSAK

• KAT. 14-15 lat  klasa F (kombinacja) 
5 miejsce (finałowe) DAMIAN KOŁTUN i KARINA WEGWERT

• KAT. 16+ klasa F (latin) 
1 miejsce ALEKSANDER PURKIEWICZ  i BARBARA 
STAŃCZYK 
6 miejsce (finałowe) SZYMON KŁYS i MARIA NOWAK

• KLASA E (standard) 
2 miejsce RAFAŁ i JULIA GRAŁEK

• KLASA D (latin) 
5 miejsce (finałowe) MICHAŁ KRZEMIŃSKI i ANNA 
GŁĄB

GRAND PRIX  POLSKI HALINÓW
• KAT. 10-11 klasa H (kombinacja)

1 miejsce ADAM BALCERAK i ZOFIA MARCINIAK
1 miejsce WIKTOR BARTOSIEWICZ i OLIWIA KOTECKA

• KAT.16+ klasa E (latin)
6 miejsce (finałowe) MICHAŁ KRZEMIŃSKI i ANNA GŁĄB

OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI PRZEŻMIE-
ROWO

• Kat. 12-13 klasa G (kombinacja) 
1 miejsce KRYSTIAN PURKIEWICZ i WIKTORIA ŁYSAK 
(awans do wyższej klasy F)

• Kat. 16+klasa F (latin) 
5 miejsce (finałowe) ALEKSANDER PURKIEWICZ i BAR-
BARA STAŃCZYK.

Gratulujemy wyników i czekamy na kolejne dobre starty pod-
czas wiosennych zawodów.
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Katarzyna Kalinowska  
mistrzynią Łodzi w karate

W dniu 15 maja odbyły się Otwarte Mistrzostwa Łodzi, które 
były również turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski w 
Karate Olimpijskim. W zawodach, w których uczestniczyło 350 za-
wodników z całej Polski, brała udział Katarzyna Kalinowska. 

Po pięknej walce finałowej wygranej 8:2, po raz piąty Katarzy-
na zdobyła tytuł  Mistrzyni Łodzi oraz kwalifikacje do Mistrzostw 
Polski w Karate  Olimpijskim. Bardzo dobrze wypadli inni zawod-
nicy Karate Klub ,,CHAMPION TEAM”: Roksana Wojtysiak wy-
walczyła 1 miejsce, Piotr Druszcz 3 m-ce, Aleksander Adamiak 2 
m-ce, Maksymilian Adamiak 3 m-ce  oraz 5 m-ce Małgorzata Pło-
mińska i Kamil Gmaj. 

Sukcesy Katarzyny Kalinowskiej oraz innych zawodników 
,,CHAMPION TEAM” są możliwe dzięki  wspólnej pracy zawodni-
ków i trenera Witolda Wojciechowskiego.

Piłka nożna
Kolejka 27.  15-16 maja

KKS Koluszki - Zawisza Rzgów   1:1
LKS Różyca - Victoria Rąbień       1:2

Kolejka 28.  19 maja
LKS Różyca - Sokół II Aleksandrów Łódzki   4:1
KAS Konstantynów Łódzki - KKS Koluszki   2:1 

Tabela
1. Widzew II Łódź     27  69   103-14   
2. LKS Różyca      27  58   69-32  
3. GKS Ksawerów     26  58   72-30  
4. Włókniarz Pabianice   26  52   62-30   
5. Start Brzeziny      27  50   75-51   
6. UKS SMS Łódź     26  49   80-32  
7. AKS SMS Łódź     26  42   62-42   
8. Sokół II Aleksandrów Ł.  27  40   68-51  
9. KAS Konstantynów Ł.   27  38   58-53  
10. Victoria Rąbień     26  38   65-59  
11. Termy Uniejów     27  37   51-65  
12. KS II Kutno      26  32   51-60  
13. GLKS Sarnów/Dalików  27  31   62-80   
14. Zawisza Rzgów     27  30   37-52  
15. KKS Koluszki     27  30   39-62  
16. Orzeł Parzęczew    26  20   45-86  
17. GLKS Dłutów     26    9   15-85  
18. PTC Pabianice     27    3   16-146 

Najbliższe mecze
KS II Kutno - KKS Koluszki  23 maja, 15:00
LKS Różyca - GKS Ksawerów  23 maja, 11:00

Produkcja i montaż ogrodzeń  
betonowych, panelowych  

i siatki oraz bramy 

515-310-037

SKŁAD GAŁKÓWEK 
oferuje:

WĘGIEL z najlepszych polskich kopalni
NAWOZY, MAT. BUDOWLANE, 
SKUP ZŁOMU

Gałków Mały, ul. Towarowa 23 (obok stacji PKP)
        tel.: 44 714 17 47

Facebook: Skład Gałkówek węgiel, nawozy, złom  
POLUB NAS :-)

Przerwy w dostawie wody
25.05.2021, godz. 8:00-16:00: Koluszki ul. Żeromskiego
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Gmina Koluszki  
ogłasza 

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony 

na dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości 
Lisowice, na okres 10 lat, pod działalność gospodarczą  

związaną z prowadzeniem następujących obiektów:

1. Park linowy  
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 410,00 zł net-

to miesięcznie + należny podatek VAT w wysokości 23%. 
Miejsce i termin składania ofert:
Ofert należy składać w formie pisemnej w zamkniętych koper-

tach najpóźniej do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 w kance-
larii Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65.             

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert i część jawna przetargu nastąpi w dniu 18 czerw-

ca 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.

Część niejawna przetargu odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. 
o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112. 

Wadium:
Wadium w kwocie 80,00 zł należy wpłacić nie później niż do 

godz. 12.00, 14 czerwca 2021 r. 

2. Restauracja - działalność gastronomiczna wraz z miejscem 
przeznaczonym do konsumpcji (działalność prowadzona 
przez cały rok i we wszystkie dni tygodnia).  

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 2 800,00 zł 
netto miesięcznie + należny podatek VAT w wysokości 23 %. 

Miejsce i termin składania ofert:
Ofert należy składać w formie pisemnej w zamkniętych koper-

tach najpóźniej do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 w kance-
larii Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  ul. 11 Listopada 65.             

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert i część jawna przetargu nastąpi w dniu 18 czerw-

ca 2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.

Część niejawna przetargu odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112. 

Wadium:
Wadium w kwocie 500,00 zł należy wpłacić nie później niż do 

godz. 12.00, 14 czerwca 2021 r. 

3. Wakeboard
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 410,00 zł net-

to miesięcznie + należny podatek VAT w wysokości 23 %. 
Miejsce i termin składania ofert:
Ofert należy składać w formie pisemnej w zamkniętych koper-

tach najpóźniej do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 w kance-
larii Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65.             

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert i część jawna przetargu nastąpi w dniu 18 czerw-

ca 2021 r. o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.

Część niejawna przetargu odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112. 

Wadium:
Wadium w kwocie 80,00 zł  należy wpłacić nie później niż do 

godz. 12.00, 14 czerwca 2021 r.
Pełna treść ogłoszonych przetargów 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 (sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej.    

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

Trwa rekrutacja do Filii Żłobka  
Miejskiego w Koluszkach

Rekrutacja do Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach na ulicy 
Mickiewicza 8 zakończy się 28.05.2021r. Wnioski do pobrania wraz 
z zalącznikami, regulamin oraz inne informacje są dostępne na stro-
nie www.zlobekkoluszki.wikom.pl  

Rodziców chętnych do skorzystania z naszej opieki  prosimy o 
składanie wniosków w siedzibie  Żłobka na ulicy Staszica 36.
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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

Firma brukarska ROBII 
zatrudni pracowników 

tel. 502-970-258

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.

Osiągnięcia klubu Harasuto  
podczas Mistrzostw Młodzików  
oraz Mistrzostw Łodzi

15 maja 2021 odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzika oraz Mistrzostwa Łodzi, które były jednocześnie turnie-
jem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski. Na obu turniejach nie 
zabrakło oczywiście zawodników naszego klubu Harasuto, którzy 
nie tylko stoczyli świetne walki i zdobyli miejsca punktowane, ale i 
uzyskali cenne doświadczenie na przyszłość.

Złote medale wywalczyli: Karolina Orzechowska w kumite 
młodziczek + 50 kg, Kacper Gąsiorek w kumite juniorów młod-
szych – 70 kg (kwalifikacja do MPJ, Jan i Hania Gawlik w kumite 
dzieci 7-9 lat, Antonina Zielińska w kumite dzieci 8-9 lat,

Srebro wywalczyli: Damian Suligorski w kumite juniorów – 76 
kg  (kwalifikacja do MPJ), Stanisław Desperak kumite chłopców 8-9 
lat. 

Brązowe medale wywalczyli: Patrycja Janiszewska kumite 
dziewcząt 8-9 lat, Jakub Pietrasik kumite chłopców 8-9 lat, Marcin 
Gradowski kumite chłopców 8-9 lat, Julia Gonciarz kumite dziew-
cząt 10-11 lat. 

5 miejsce wywalczyli Bartosz Szewczyk (kumite chłopców 8-9 
lat) oraz Maja Świderek (kumie młodziczek – 40 kg), 7 miejsca za-
jęły Julia Pietrasik i Amelia Chojnacka kumite młodziczek + 50 kg. 

Większość z tych zawodników trenuje na co dzień w Kolusz-
kach w szkole Podstawowej Nr 1.

Trenerzy Patrycja Łapka i Janusz Harast asystent Damian Suli-
gorski.

„DLA CIEBIE MAMO”  
– muzyczna niespodzianka dla mamy  
wyrażająca naszą miłość i wdzięczność 

Z okazji Dnia Matki Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zapra-
sza dzieci z Gminy Koluszki do udziału w wydarzeniu muzycznym de-
dykowanym naszym Mamom.

Jeżeli chcesz podarować swojej Mamie wyjątkowy prezent pły-
nący z głębi serca, wyrażając swoją miłość i wdzięczność, to weź 
udział w naszym wydarzeniu muzycznym. 

Prześlij do nas samodzielnie wykonany utwór muzyczny dedy-
kowany swojej Mamie. Do utworu możesz dołączyć także ( nagrane) 
życzenia, a my zamieścimy Twoje nagranie na stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na profilu Facebook Ośrodka.

Utwór wraz z życzeniami należy przesłać do 23 maja 2021 r.  
na adres e-mail MOK: mokkoluszki@interia.pl 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla uczestników przewidu-
jemy drobne upominki. Zapraszamy do udziału

Produkcja i montaż ogrodzeń betonowych, panelowych i siatki oraz 
bramy, 515-310-037 
Zatrudnię szwaczki. Stała praca. Produkcja Polska, tel. 605-086-828
Zatrudnię pracowników produkcji konstrukcji aluminiowych – za-
kład w Koluszkach, tel. 785-197-253
Zatrudnię pracowników do montażu balustrad i ogrodzeń aluminio-
wych, tel. 785-197-253
Sprzedam Fiata Cinquecento 900. Niska cena, ważny przegląd,  
696-028-441
Sprzedam bramę garażową Hormann używaną, uchylną, metal, ocie-
ploną, c. brąz. Wys.220cm - szer. 236 cm - 400 zł, tel. 508-36-38-55

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE



16 21.05.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 20

Drewno opałowe z remontu palet – 
tanio, tel. 885-162-087
Spawarkę transformatorową na 
220V. Cena 330zł, tel. 665-890-490
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167
Sprzedam słomę, małe kostki, 
paszowa ze stodoły, 511-199-589 
wieczorem
Toyota Verso, 2006 r., 501-64-91-04
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Matura – korepetycje, matematyka, 
j. angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

ZDROWIE/URODA
Mobilne zabiegi podologiczne  
– odciski, wrastające paznokcie, 
brodawki wirusowe, 794-133-358

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
BDO – Sprawozdania. Odpady/
opakowania. Ewidencja odpadów, 
tel. 508-732-104
Usługi gazowe, połączenia kuchni 
gazowych,  naprawa kuchni , 
montaż i naprawa instalacji gazo-
wych, przeglądy instalacji gazo-
wych. tel. 509-766-174
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
DEKARSKIE usługi, 518-222-282
Pranie kanap, dywanów,  
512-450-390   
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom jednorodzinny, 
okolice Koluszek, tel. 606-458-168
Sprzedam działki budowlane, 
Rękawiec, 725-632-561, 667-088-917
Działkę budowlaną 30097 m2, 
media, tel. 602-106-631
Sprzedam działkę rekreacyjną  
z domkiem w ogródkach działko-
wych „RELAX”, 505-484-617
Sprzedam dom z gospodarstwem 
rolnym, Regny, 609-684-898
Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam mieszkanie w Kolusz-
kach. Osiedle Głowackiego, 63 m2, 
cena: 315 tys., tel. 698-288-657
Sprzedam ziemię 4,30 ha na terenie 
gminy Koluszki, 669-576-994
Zamienię na dom, mieszkanie 
3-pokoje, parter, 506-946-458
Osoba prywatna kupi dom  
w okolicy, 726-129-186
Kupię działkę na terenie ogródków 
Plener, 691-292-621
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
517-422-082
Kupię Działkę, Koluszki, Żakowice, 
502-248-979

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Tanio, Nowe do wynajęcia  
mieszkanie dwupokojowe 52 m2,  
tel. 601-835-140
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we, w domu prywatnym/ ul. Teatral-
na, 574-291-990
Przyjmę 1 osobę na kwaterę, 
601-835-140
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37
Kwatery pracownicze, 693-97-97-01
Szukam domu do wynajęcia  
w Koluszkach lub okolicy,  
517-933-310
Szukam taniego pokoju lub mieszka-
nia do wynajęcia, tel. 691-173-034

SPRZEDAM
Komplet mebli młodzieżowych – 
jasnoniebieski. Cena do negocjacji, 
tel. 601-227-977
Dwa rowery tanio, 501-64-91-04
Przetrząsarkę do siana, siódemkę. 
Ładowarkę Ostrówek, 603-393-498

OGŁOSZENIA DROBNE
Pralki – naprawa, 609-046-483
Wszelkie budowy, docieplenia, 
604-350-807
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, Koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Budowa domów, 505-509-874
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,  
tel. 531-254-290
Poszukuję pracowników do monta-
żu ogrodzeń, układania kostki i prac 
ogrodowych. tel. 507-364-074
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko hydrauliczne, 604-574-055 
Zatrudnię kierowcę auta dostaw-
czego z obsługą magazynu,  
604-574-055 
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na dział 
elektryczny, 604-574-055
Zatrudnię pomocnika do robót 
remontowo-budowlanych,  
604-574-055 
Zatrudnimy pracowników fizycz-
nych do firmy drogowej / utrzyma-
nie terenów zielonych, 509 999 944
Przyjmę do wykończeń wnętrz  
i glazurnika, 501-462-034
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 509-618-229
Poszukuję pracownika do stajni  
w Borowej na pół etatu,  
tel. 731-701-550

Zatrudnimy elektromonterów, 
42 214-07-00
Pomocników elektromonterów, 
42 214-07-00
Zatrudnię kierowcę C. Praca  
w Koluszkach. Mile widziany 
emeryt/rencista, 510-297-490
Zatrudnimy kierowcę C+E  
z uprawnieniami HDS. Praca stacjo-
narna, 667-583-078, 607-834-875
Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnię pracownika gospodarcze-
go (prawo jazdy), tel. 603-692-065
Zatrudnię szwaczki, czapki, 
możliwość przyuczenia, wysokie 
zarobki, 608-810-914
Zatrudnię pracownika do prac 
dekarskich i ogólnobudowlanych, 
602-138-477
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne. 605-600-896
Zatrudnię osobę do prasowania w 
zakładzie krawieckim, 605-086-828
Zatrudnimy kierowcę C+E.  
Praca od poniedziałku do piątku. 
tel.667-583-078
Zatrudnimy monterów konstrukcji 
stalowych. Mile widziane doświad-
czenie i uprawnienia kategorii IP 
(zwyżki). Praca głównie w delegacji. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnimy spawaczy TIG. 
Możliwość przyuczenia. DRIVAL 
Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC do obróbki stali. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
606-762-071
Zatrudnimy konstruktorów. Praca 
w środowisku AutoCad, Inventor, 
Solidworks. Może być student. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnię pracownika do robót 
wodno – kanalizacyjnych i ziem-
nych, tel. 665-183-407
Zatrudnię szwaczki do zakładu. 
Praca całoroczna, 607-426-909
Zatrudnię pracownika do wykoń-
czeni i dociepleń, tel. 796-241-330
Zatrudnię szwaczki. tel. 602-194-850

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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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

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl

BDO – 
Sprawozdania
Odpady/Opakowania
Ewidencja Odpadów
tel. 508-732-104
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Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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

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
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Jubileusze małżeńskie 
Artykuł do zdjęć na str. 6. Relacje z kolejnych Jubileuszy już w naj-

bliższych numerach Tygodnia w Koluszkach.   




