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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

28.05.  
ul. Żwirki 2

29.05.  
ul. Głowackiego 20

30.05.  
ul. Korczaka 5

31.05.  
ul. Sikorskiego 6A

1.06.  
ul. 3 Maja 8

2.06.  
ul. 3 Maja 19G

3.06.  
ul. Brzezińska 54
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Nowe elementy infrastruktury 
w Lisowicach

Przygotowania do pierwszego sezonu turystycznego w Lisowi-
cach idą pełną parą. Z tygodnia na tydzień pojawia się coraz więcej 
elementów wypoczynkowego wyposażenia. Do końca czerwca nad 
zalewem rozmieszczonych zostanie 60 koszy oraz 30 ławek, które 
umilą wakacyjne lenistwo. Dla ułatwienia pobytu matek z niemow-
lakami, dodatkowym wyposażeniem publicznych toalet, będą prze-
wijaki dla dzieci. Przypomnijmy, że murowane toalety na terenie Li-
sowic to obiekty, które będą udostępniane przez cały rok.

Boiska do „plażówki” 
Z myślą o amatorach aktywnego wypoczynku, szykowane są 

dwa boiska do siatkówki plażowej. Obiekty ogrodzone siatką, zosta-
ną zlokalizowane między restauracją a basenami. Wstęp na boisko bę-
dzie bezpłatny, trzeba będzie jednak przynieść swoją piłkę do siatki.

Kajaki 
Uzgodniono również, że w tym roku poza kąpieliskiem i innymi 

atrakcjami, uruchomiona zostanie także wypożyczalnia kajaków i 
rowerów wodnych. Usługa ma być dostępna w lipcu.

Anakonda
Do dyspozycji wypoczywających oddana zostanie także duża 

plażowa zjeżdżalnia „Anakonda”, zasilana wodą z zalewu. Co waż-
ne, zjeżdżalnia będzie bezpłatna, co jest dość unikatowym rozwiąza-
niem na tego typu kompleksach wypoczynkowych. Obiekt będzie 
miał swojego osobistego opiekuna, który będzie zarządzał ruchem 
na zjeżdżalni.  

(pw)

Przetarg na dzierżawę 
obiektów w Lisowicach     

Do 14 czerwca gmina czeka na oferty od osób zainteresowa-
nych wydzierżawieniem 3 obiektów w Lisowicach: parku linowego, 
restauracji i wakeboardu (deski wodnej). Osoba, która jest gotowa na 
poprowadzenie atrakcji, zwiąże się z gminą na 10 lat. Wyniki przetar-
gów mają zostać ogłoszone 21 czerwca. Przy wyborze najkorzystniej-
szej oferty, gmina nie będzie sugerowała się jedynie ceną. – Najważ-
niejszy jest pomysł i doświadczenie. Zależy nam także na tym, by 
potencjalni najemcy wakeboardu i parku linowego, przekazali nam 
duże ilości „wejściówek” dla uczniów koluszkowskich szkół. Chcieli-
byśmy nimi nagradzać tych, którym udało się uzyskać świadectwo z 
czerwonym paskiem – informuje Mateusz Karwowski, dyrektor wy-
działu inwestycji iw Urzędzie Miejskim w Koluszkach.   

(pw)    

Pod koniec roku zamkną 
przejazd w Gałkówku

Gmina zamknęła już etap związany z uzgadnianiem decyzji śro-
dowiskowej i przeszła do uzyskania pozwolenia na budowę tunelu. 
Jeżeli postępowania administracyjne potoczą się zgodnie z planem, 
prace budowlane mogą rozpocząć się już z końcem listopada. Tym 
samym na przełomie listopada i grudnia przejazd kolejowy pomię-
dzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym zostałby całkowicie 
wyłączony z ruchu. Budowa tunelu została zaplanowana na cały 
2022 r. Wraz z zamknięciem przejazdu zostaną wprowadzone rów-
nież ograniczenia w ruchu pociągów. 

(pw)    

Karta koluszkowianina 
Już w najbliższych tygodniach wdrożona ma zostać Kolusz-

kowska Karta Mieszkańca, która umożliwi naszym mieszkańcom 
korzystanie ze zniżką z płatnych atrakcji oferowanych przez gminę, 
jak choćby baseny w Lisowicach. Karta, która wydawana będzie w 
Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ma być swego rodzaju podzięko-
waniem za odprowadzanie podatków na rzecz naszego samorządu. 
Szczegóły oferty poznamy już w najbliższym tygodniu.

(pw)    
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Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
31 maja (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się XXXIV 

zdalna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. 

W porządku obrad m.in.:
- sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny za rok 2020
- ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020
- przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie
- przyjęcie planu rozwoju sieci dróg na terenie gminy na lata 

2021-2025  
- uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy
- przyjęcie regulaminu korzystania z obiektów na terenie rekre-

acyjnym w Lisowicach
- uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na do-

datkowe patrole policji 
- uchwała w sprawie wprowadzenia 

Trwa konkurs „Policjant,  
który mi pomógł”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogól-
nopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. 

Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja po-
staw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w po-
moc osobom krzywdzonym. Istotą przedsięwzięcia jest również wy-
różnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się 
wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętno-
ściami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w 
tym dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem 
polskiej Policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie 
podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szcze-
gólnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz 
bezpieczeństwa osób.

Zaangażowanie w powyższym zakresie niewątpliwie wpływa 
na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeń-
stwa, a funkcjonariusze Policji, którzy w ocenie społecznej przyczy-
nili się do budowania lokalnego systemu pomocowego w tym obsza-
rze zasługują na wyróżnienie.

Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wy-
różnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla 
profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podej-
mowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestęp-
stwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypad-
ków.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do 
konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organi-
zacja.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2021 r. Formu-
larze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej 
e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl.

Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi 
przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji 
konkursu „Policjant, który mi pomógł”. 

Podczas wyłaniania Laureatów w szczególności brane będzie 
pod uwagę ich zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa obywateli, jak również doświadczenie i zaangażowanie w 
pomoc osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są krzyw-
dzone.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów!
(Biuro Prewencji KGP)

Wolne terminy szczepień  
przeciwko Covid-19 

NZOZ „MED-KOL” Sp. z o.o. zaprasza do szczepienia prze-
ciwko Covid-19 szczepionką  firmy Pfizer .

Szczepionka firmy Pfizer jest  stosowana w celu zapobiegania 
chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Podaje 
się ją osobom dorosłym i młodzieży w wieku 16 lat i starszej.

Szczepionka pobudza układ immunologiczny(naturalny układ 
obronny organizmu) do wytwarzania przeciwciał i komórek krwi, 
które zwalczają wirusa, tym samym zapewniając ochronę przed CO-
VID-19.

Ponieważ szczepionka firmy Pfizer nie zawiera wirusa w celu 
wytworzenia odporności, podanie szczepionki nie może spowodo-
wać choroby COVID-19.

Informujemy, iż „MED-KOL” Sp. z o.o. dysponuje wolnymi 
terminami na szczepienie od 08 czerwca 2021 r. 

Zapisy prowadzone są:
bezpośrednio w  NZOZ „MED-KOL” Koluszki, ul. Przejazd 6 

w rejestracji na I piętrze lub telefonicznie 512-096-652
poprzez infolinię 989
IKP (Internetowe Konto Pacjenta)

Pokonanie pandemii COVID-19 i powrót do normalności są 
możliwe gdy przerwiemy łańcuch zakażeń. Szczepionka daje nam 
taką możliwość. Aby efekty był jak najlepsze i jak najszybsze wszy-
scy musimy być solidarni.

Każdy z nas może zatrzymać pandemię. Przyjęcie szczepionki 
to nie tylko ochrona nas samych. To także ochrona naszych rodzi-
ców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Naprawdę warto!
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Nowy monitoring pokazał 
swoje walory 

Choć jeszcze przed oficjal-
nym odbiorem, nowy system 
monitoringu miejskiego ma na 
swoim koncie już pierwsze suk-
cesy. W ostatnich dniach te z 
kamer, które funkcjonują już w 
pełnym zakresie, namierzyły aż 
4 kolizje drogowe oraz zdarze-
nie z zarysowaniem samocho-

du. Do kolizji doszło na skrzyżowaniach: Ludowa/Kościuszki, Prze-
jazd/Armii Krajowej oraz w Felicjanowie. Monitoring ułatwił 
odtworzenie zdarzeń i wytypowanie sprawców kolizji. 

Dodajmy, że nagrania są udostępniane służbom mundurowym, 
po wcześniejszym zgłoszeniu policji danego zdarzenia drogowego 
przez poszkodowanych. 

Donosił na innych, teraz doniesiono na niego
Kamery monitoringu obserwujące teren wokół rynku w Kolusz-

kach, namierzyły także mieszkańca, który szczególnie w tym roku 
daje się mocno we znaki osobom przyjeżdżającym na nasze lokalne 
targowisko. Mężczyzna ten robi zdjęcia źle zaparkowanym samocho-
dom i wzywa policję do każdego najmniejszego uchybienia w przepi-
sach o ruchu drogowym. Tym razem mieszkaniec ten sam nie ustrzegł 
się błędu. Kamery uchwyciły sytuację, gdy wychodził on na jezdnię w 
niedozwolonym miejscu, zmuszając do wymijania go przez przejeż-
dżające samochody. Na podstawie zarchiwizowanego nagrania poli-
cja wszczęła już stosowne postępowanie. Ponieważ mężczyzna stwa-
rzał zagrożenie na drodze, grozi mu mandat karny.                       (pw)   

Wykaz lokalizacji kamer obrot.
ul. Rynek/Piękna
ul. Kolejowa
ul. Kościuszki/Targowa
ul. Kościuszki – Laguna
ul. Traugutta/Żwirki
ul. Budowalnych ZSP 2
ul. 3 Maja – parking
ul. Andersa 
ul. Zagajnikowa - szkoła
ul. Westerplatte 
ul. Partyzantów/Wojska Polskiego
Katarzynów
Rondo Jana Pawła II
ul. 11 Listopada 33b
Rynek
ul. Głowackiego
Park Miejski – plac zabaw
Wiadukt – przychodnia
ul. Wschodnia – boisko
ul. Armii Krajowej/Przejazd
ul. 3 Maja/Paderewskiego
ul. Sportowa – plac zabaw
ul. Brzezińska – pasaż
ul. Mickiewicza – rynek
Park Miejski
ul. Zagajnikowa – stadion

ul. Brzezińska/Piotrkowska
ul. Odlewnicza
Skatepark
Pętla autob. ul. 3 Maja/Brzezińska
ul. Polna/Zielona
ul. Brzezińska/Naftowa
ul. 11 Listopada/Ścieżka rowerowa 
skrzyżowanie w Felicjanowie

Lokalizacje w których wymie-
niono kamery już istniejące:
ul. Sikorskiego 11
ul. Andersa 7a
ul. Sikorskiego 5
ul. 11 Listopada 35a
Rondo Wyszyńskiego
Biblioteka
Ul. Ludowa/Głowackiego
Park Miejski
Budynek SOK
Brzezińska/3 Maja
Brzezińska/Wigury
Urząd Miejski – parkingi ×2 szt.

Dodatkowo 22 kamerami pokry-
ty jest cały teren rekreacyjny w 
Lisowicach.

Przyroda w Lisowicach 
ma się dobrze

Wraz z budową infrastruktury turystycznej nad zalewem w Li-
sowicach, trwają także uzgodnienia ze służbami nadzoru przyrodni-
czego w kwestii bezpieczeństwa zwierząt. Ustalono, że w ramach 
kompensacji przyrodniczej, na pobliskich drzewach gmina umieści 
budki lęgowe dla ptaków. Co ciekawe otrzymają je także kaczki. 
Budki znajdą się m.in. na wysepkach na zalewie. W niektórych 
miejscach pod chodnikami tworzone są także przejścia dla żab, któ-
re ułatwią im przedostanie się do zbiornika wodnego.

Jednym z omawianych tematów jest również wzbogacanie oko-
licy o nowe zwierzęta. Dla przykładu myślano nad sprowadzeniem 
dodatkowej pary łabędzi. Zdaniem przyrodników, nie można jednak 
tego uczynić, bowiem kontrolę nad zbiornikiem wodnym zazdrośnie 
strzeże już zadomowiona tam para. Rozważane jest także wpuszcze-
nie do zbiornika karasia, który nie tylko świetnie się prezentuje, ale 
również pełni pożyteczną rolę przy oczyszczaniu zalewu z nadmier-
nie rozrastających się roślin.      

Dodatkowe nasadzenia
Nad zalewem pojawi się także 300 nowych drzew i 500 krze-

wów. Będą to takie rośliny jak śliwy, grusze czy klony, a więc typo-
we gatunki rodzime, które nie tylko dodatkowo zazielenią okolicę, 
ale także przydadzą się jako dodatkowe miejsce zacienienia po sło-
necznej kąpieli na plaży. Na sfinansowanie nasadzeń gmina pozy-
skała dotację w wysokości 366 tys. zł, która w 85 proc. pokryje cał-
kowity koszt inwestycji.                                                              (pw)      

O Koluszkach w TVP
1 czerwca o 18.15 w TVP Łódź program Strefa Biznesu pokaże 

inwestycje Gminy Koluszki. Odwiedzimy m.in. Lisowice, strefę 
ekonomiczną, nowy żłobek, salę widowiskową, a także Szkołę Pod-
stawową nr 2 i Liceum Ogólnokształcące. Dowiemy się także o pla-
nowanych i realizowanych budowach dróg.

UWAGA: Dzieciom uczęszczającym do żłobka przysługuje  

bezpłatne szczepienie przeciwko ospie wietrznej.  

Rodzice tych dzieci proszeni są o kontakt  

z pielęgniarką z przychodni POZ. 
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Koluszkowski patrol kolejny 
raz zdążył na czas

Kiedy w grę wchodzi ludzkie życie, liczy się każda minuta. 
Szybka interwencja policjantów z koluszkowskiej komendy uda-
remniła próbę targnięcia się na własne życie młodej kobiety. Rato-
wanie życia jest priorytetem w codziennej służbie policjantów. Udo-
wodnili to funkcjonariusze starszy posterunkowy Dawid Taroń i 
posterunkowy Łukasz Kosieradzki.

Szybka reakcja na zgłoszenie jest ważna za każdym razem, kiedy 
ktoś potrzebuje pomocy. Bywają jednak takie interwencje, gdy walka 
z czasem jest grą o ludzkie życie. 18 maja o godz. 20.00 funkcjonariu-
sze z KP Policji powiatu łódzkiego wschodniego st. posterunkowy 
Dawid Taroń i posterunkowy Łukasz Kosieradzki kończyli już służbę, 
kiedy zostali poinformowani przez oficera dyżurnego, że młoda ko-
bieta próbuje odebrać sobie życie. Mundurowi natychmiast pojechali 
pod wskazany adres i podjęli błyskawiczne działania widząc siedzącą 
na ziemi kobietę z zakrwawioną ręką. Natychmiast udzielili pomocy 
medycznej poszkodowanej i opatrzyli jej rany. Nawiązali rozmowę z 
27-latką, która zwierzyła się policjantom ze swoich problemów. Ko-
bieta została przekazana pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Pamiętajmy. Kryzysy i niepowodzenia życiowe są przemijają-
ce. Z każdej sytuacji jest wyjście. Można zapobiec tragedii wzywa-
jąc pomoc. Jeśli widzisz, że jakaś osoba nie radzi sobie ze swoimi 
problemami lub emocjami, staraj się zareagować. Udziel wsparcia, 
czasami wystarczy zwykła rozmowa. Jeśli wiesz, że czyjeś życie i 
zdrowie jest zagrożone, zadzwoń na numer alarmowy 112 i przekaż 
dokładną lokalizację zagrożonej osoby. Najważniejszy jest czas.

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

„Woda źródłem życia” 
– warsztaty ekologiczne w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach.
Uczniowie klasy 1b  Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach 

uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych w ra-
mach projektu Utworzenie pracowni edukacyjnej ,,Woda źródłem 
życia ” przy I  Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewi-
cza w Koluszkach. 

W pierwszej części spotkania dzieci poznały  informacje na te-
mat wody: budowy i właściwości,  jej zasobów na świecie oraz spo-
sobu oszczędzania. Nie pominięto również  znaczenia wody w przy-
rodzie, w życiu człowieka i zwierząt.  W  drugiej – praktycznej 
części uczniowie samodzielnie wykonali kilka prostych doświad-
czeń z wodą i nie tylko. Mieli również szansę  obserwować prepara-
ty pod mikroskopem.

Nad młodymi naukowcami czuwał nauczyciel chemii Katarzy-
na Sobiesiak oraz  uczniowie liceum  z klasy o profilu biologiczno- 
chemicznym.

Młodzi uczestnicy warsztatów już wiedzą, że woda jest nie-
zbędnym źródłem życia i należy o nią dbać..

Zajęcia odbyły się w nowo otwartej pracowni edukacyjnej  
współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Powiat Łódzki 
Wschodni. 

Katarzyna Sobiesiak

Zapraszamy – ul. 11 Listopada 37

NAJWIĘKSZY WYBÓR  
ZABAWEK W OKOLICY

KONKURENCYJNE CENY

ODZIEŻ DLA KAŻDEGO

KOSMETYKI
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Złote Gody w Koluszkach 
W ubiegły czwartek, 20 maja b.r. kolejne trzy pary świętujące  

Złote Gody otrzymały  medale „Za Długoletnie Pozycie Małżeń-
skie”, nadane na wniosek burmistrza przez prezydenta RP. Tym ra-
zem byli to mieszkańcy naszej Gminy: Teresa i Edward Reczulscy, 
Marianna i Ludwik Pysklak, Maria i Zbigniew Ptasznik. Medale i 
gratulacje złożył Jubilatom burmistzr Koluszke Waldemar Chałat, a 
w muzycznym upominku wystąpił zespół wokalny „Przygoda”, 
przypominając znane przeboje sprzed lat. Parom świętującym 50 
-lecie małżeństwa życzymy wszystkiego najlepszego!                  Zk

Piątek  
30.05

15:00 KRUDOWIE 2: NOWA ERA 
17:30 KRUDOWIE 2: NOWA ERA 
19:30 DRUGA POŁOWA 

Wtorek  
1.06

17:00 KRUDOWIE 2: NOWA ERA 
19:00 KRUDOWIE 2: NOWA ERA 

Środsa  
2.06

17:00 KRUDOWIE 2: NOWA ERA 
19:00 KRUDOWIE 2: NOWA ERA 

Piątek 
4.06

15:00 KRUDOWIE 2: NOWA ERA 
17:30 KRUDOWIE 2: NOWA ERA 
19:30 DRUGA POŁOWA 

Zapraszamy na wieczór 
podróżniczy 

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach serdecznie zapra-
sza na wieczór podróżniczy poświęcony pamięci Aleksandra 
Doby - legendarnego podróżnika zmarłego na szczycie Kiliman-
dżaro 22 lutego br. 

Wydarzenie odbędzie 
się 21 czerwca 2021 roku, 
o godz. 18:00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Ko-
luszkach. Rozpocznie je 
pokaz podróżniczy Mate-
usza Jaśkiewicz pt. „W 
drodze na Dach Afryki”. 
Będzie to osobista relacja 
z wyprawy na szczyt Kili-
mandżaro, w której brał 
również udział Aleksan-
der Doba. Po prezentacji 
odbędzie się projekcja fil-
mu „Happy Olo” opowia-
dającego historię pasji i 
życia Aleksandra Doby. 

Wstęp na wydarzenie 
jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na widow-
ni, chęć uczestnictwa w wydarzeniu należy potwierdzić telefonicz-
nie w sekretariacie MOK 44 714 58 80. Decyduje kolejność zgło-
szeń. Zapraszamy!!!

DRUGA POŁOWA
Polska / Komedia romantyczna / 2021 / 95 min.

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

KRUDOWIE 2: NOWA ERA
USA / Komedia / 2020 / 95 min.

2D Dubbing 
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Integracja Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej
oraz Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo-
-Pożyczkowego PA-CO-BANK w Pabianicach

Połączenie obu Banków odbędzie się na początku trzeciego 
kwartału br. Nowa instytucja będzie obsługiwała łącznie ponad 30 
tys. Klientów. Proces integracji Banków i wynikające z tego zmiany 
prawne nie nakładają na Klientów żadnych dodatkowych obowiąz-
ków. Nowy Bank będzie miał większe możliwości kapitałowe finan-
sowania większych podmiotów w regionie; będzie także rozwijał 
zdalny dostęp do produktów bankowych dla klienta indywidualnego. 

O dokładnej dacie integracji oba Banki poinformują swoich 
Klientów w osobnej korespondencji – wiążąca będzie data umiesz-
czenia połączonej instytucji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Konsolidacja banków jest silnym (także globalnym) trendem 
rynkowym i ekonomiczną odpowiedzią na wyzwania sektora banko-
wego w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym. Konsoliduje 
się cały sektor bankowy – w Polsce i zagranicą (łączą się także duże 
podmioty)

Co należy zauważyć:
– konsolidacja sektora jest odpowiedzią na wyzwania sektora ban-

kowego, presja na przychody z powodu niemal zerowych stóp 
procentowych i podwyższone koszty ryzyka (rosnące od dawna 
koszty regulacyjne)

– konsolidacja to sposób na poprawę rentowności banków oraz 
nowe korzyści płynące z efektów skali

– gospodarcze skutki pandemii powodują, że bankowy rynek fuzji 
i przejęć będzie przyśpieszał

– polski sektor bankowy jest jednym z bardziej rozdrobionych w 
Europie.

Oba Banki widzą realną wartość biznesową i nowe możliwości 
w połączeniu ich instytucji. Nowy, połączony Bank będzie obsługi-
wał łącznie ponad 30 tys. Klientów poprzez sieć 16 placówek zloka-
lizowanych na terenie województwa wielkopolskiego i łódzkiego. 
Aktywa na poziomie przekraczającym 900 mln zł. ulokują go na 15-
stej pozycji wśród 520 banków spółdzielczych w Polsce i na 6-stej 
pozycji w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Konsolidując się organizacyjnie, Banki połączą różne kompe-
tencje i doświadczenia, aby zapewniać swoim Klientom szeroką i 
nowoczesną ofertę produktową. Kapitały połączonej instytucji po-
zwolą jej w większym stopniu finansować firmy, które chcą rosnąć 
i się rozwijać. Nowy Bank zamierza wspierać rozwój firm i pobu-
dzać regionalną gospodarkę. Co istotne – równolegle będzie roz-
wijać ofertę dla Klientów indywidulanych, którzy zyskają dostęp 
m.in. do nowych produktów kredytowych, depozytowych przez 
Internet.

Proces łączenia Banków i wynikające z tego zmiany prawne nie 
nakładają na Klientów dodatkowych obowiązków. Numery rachun-
ków bankowych Klientów nie zmienia się, aktywne pozostaną 
wszystkie loginy i hasła, a także karty płatnicze.

Banki starannie informują swoich Klientów o całym procesie. 
Wszelkie, istotne dla nich informacje związane z przygotowaniami 
do procesu połączenia, oba Banki będą publikowały na swoich stro-
nach www. Najważniejsze informacje będą także przekazywały w 
serwisach bankowości internetowej. Na wszelkie pytania odpowia-
dają także doradcy.                                                     (art. sponsorowany)
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Zapraszamy na premierę filmu  
Mateusza Winkla o „Popku”

W dn. 29.05.2021 r. (sobota) o g. 15:00,  w kinie Odeon, odbę-
dzie się premierowy pokaz filmu „Każda z blizn”  w reżyserii Mate-
usza Winkla, wyprodukowanego przez Mania Studio.  Film jest 
przedmiotem pracy doktorskiej.  Sprzedaż biletów odbędzie się w 
biurze Miejskiego Ośrodka Kultury  (wejście od ul. Teatralnej)  
28.05.2021 r. (piątek) do g. 16:00 oraz w dzień pokazu, na godzinę 
przed seansem w kasie kina. Cena biletu to 5 zł, a całkowity dochód 
z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na rzecz fundacji, wspierają-
cej leczenie Mai Kukulskiej. Ilość biletów jest ograniczona do 90 
szt., ze względu na panujące obostrzenia. Film jest przeznaczony dla 
widzów powyżej 16 r. ż. 
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Janusz Korczak: „Kiedy śmieje się dziecko,  
śmieje się cały świat”

Koluszkowskie firmy, sklepy  
i ludzie dobrej woli pomogli 
małemu Nikosiowi

W tak ciężkich czasach w jakich jesteśmy trudno znaleźć radość 
i zadowolenie. Od dłuższego czasu towarzyszy nam lęk, smutek 
oraz brak nadziei. Jednak mieszkańcy Koluszek udowodnili, że na-
wet w tak trudnych dla nas wszystkich chwilach można zrobić coś 
bardzo dobrego, szlachetnego i potrzebnego.

Zaczęło się od Świąt Bożego Narodzenia, a w zasadzie od jed-
nego ogłoszenia na Facebooku, że ktoś chce pomóc w formie poda-
rowania ubranek dla potrzebującej rodziny. I zaczęło się. 

Zorganizowała się grupa „Aniołów” z Koluszek ze świąteczną 
pomocą dla jednej z wyjątkowych rodzin w naszym mieście, czyli 
dla małego Nikosia i jego babci, która w obecnej chwili jest dla 
wnuczka rodziną zastępczą.

Trudno słowami opisać warunki mieszkaniowe w tym domu. 
Życie nie zawsze pisze scenariusze takie jak byśmy chcieli. Nie każ-
dy lubi mówić o swojej niedoli, o swoich potrzebach, jednak są lu-
dzie którzy to widzą i starają się pomóc.

Już w Święta Bożego Narodzenia dostarczyliśmy od darczyń-
ców z Koluszek i okolic rzeczy pierwszej potrzeby oraz zabawki dla 
chłopca, co uczyniło te Święta radosnymi i magicznymi. Zabłysła 
nawet podarowana żywa choinka, którą potraktowaliśmy jako świa-
tełka dobrych serc.

Jednak potrzeby tej rodziny są ogromne. Postanowiliśmy więc 
iść dalej. Głównym celem naszej dalszej akcji był remont dwóch po-
koików i łazienki dla Nikosia. Zaczęliśmy od planów i projektów. 
Od początku było wiadomo, że konieczny jest generalny remont.

Znaleźliśmy firmę, która wyceniła wykonanie usługi, koszt ma-
teriałów i przedstawiła kosztorys. Cały remont zamykał się w kwo-
cie około 20 tys. zł. Byliśmy przerażeni czy damy radę , czy pozy-
skamy środki, czy zdążymy przed mrozami. Udało się, ale tylko 
dzięki pomocy ze strony firm, sklepów oraz ludzi dobrej woli.

Nikoś, bohater naszej akcji w obecnej chwili mieszka w dwóch 
wyremontowanych, pięknych pokoikach. Jest w nich bardzo szczę-
śliwy i ma wreszcie miejsce do zabawy. Radość tego dziecka i jego 
babci są dla nas bezcenne i dodają nam skrzydeł i energii do dalsze-
go działania.

Było tak pięknie, ale pandemia przerwała nam wyremontowa-
nie łazienki, tak bardzo potrzebnej dla chłopca i jego babci. 

Obecnie, kiedy wszystko wraca do normy, my również wraca-
my do akcji i bierzemy się za łazienkę. I znów mocno wierzymy, że 
się uda i Koluszki pomogą. Wszystko jest możliwe, teraz kiedy dzię-
ki Państwu udało się już zrobić tak dużo – nie odpuścimy. Prosimy o 
dalszą solidarność w tej akcji w każdej formie, kto jak potrafi i może. 
Bardzo dziękujemy w imieniu małego Nikosia i jego babci, a te 
zdjęcia to dzieło Waszych dobrych serc.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc. W 
obecnej chwili będziemy pozyskiwać środki na remont łazienki, a 
później zobaczymy. Mamy marzenia i nadzieję, że uda się zrobić 
jeszcze więcej. Miasto Koluszki może być dumne ze swoich miesz-
kańców, że w tak trudnych czasach odnaleźliśmy się i wykonaliśmy 
wielką robotę. Poniżej przedstawiamy zdjęcia wyremontowanych 
pomieszczeń i szczęśliwego w nich Nikosia.

Kończąc, raz jeszcze dziękujemy i gorąco prosimy o wsparcie, 
bo nic nie daje tyle radości i zadowolenia jak możliwość pomocy ko-
muś kto jej bardzo potrzebuje. Jeżeli chcielibyście Państwo wes-
przeć naszą akcję to prosimy o kontakt: 792-697-809.

A działały, cieszyły się i chwaliły  „Anioły” z Koluszek.

W tym miejscu przedstawiamy Państwu  
firmy i osoby dzięki którym ten „mały cud”  

a duży remont mógł się odbyć :

Firmy:
Agat S.A., Procad Sp.J., Dombud Feja Sp.J., Full – Dach 

Centrum Pokryć Dachowych, P.H.U. TRAK Anna Bujanowska, 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Piekarski”, P.P.H.U. Iwa 
Krzysztof Jurda, Piekarnia, Cukiernia SŁAMAR Wągry, BERDO 
s.c. Andrus R.A., BARTEK Hurtownia stolarki budowlanej 
Henryk Kołaczkowski, P.P.H.U. HARO KOL Anna Ostrowska, 
Vivaldi Waldemar Kotynia, Firma Wyroda Stefan STEFAN.

Remont wykonała firma budowlana „Klemens” z Łodzi.

Darczyńcy:
Agata Jędrzejewska, Justyna Michalak, Aneta Garnys – 

Kotynia, Magdalena Śliwińska, Marlena Jasińska, Agnieszka 
Świderek, Jolanta Delewska, Bożena Jeziorska, Anna Kobus, 
Tomasz Gozdek, Anna Czerwińska, Anna Kędzierska, Bożena 
Słaby.  

Przed remontem Po remoncie
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Szybkie biegi Karola, Igora i Michała  
podczas Mitingu w Łodzi!

Przeszli do klubu z lepszą 
infrastrukturą treningową

Lekkoatleci LKS Koluszki uzyskali dobre wyniki podczas I Mi-
tingu ŁOZLA na stadionie AZS w Łodzi. W zawodach wystartowa-
ło 10 zawodników LKS Koluszki. Pięcioro z nich poprawiło sześć 
rekordów życiowych. Najwartościowsze wyniki uzyskał biegnący 

po raz ostatni w barwach kolusz-
kowskiego klubu sprinter Karol 
Sokołowski. W biegu na 100 me-
trów uzyskał świetny czas 11:87, 
na 200 m 24:38. Oba wyniki to 
nowe rekordy życiowe.  Swój 
„stary rekord ” poprawił w biegu 
na 2000 m Michał Wieczorek, 
uzyskując 11 miejsce i czas 
6:23,82. Swoją „życiówkę” usta-
nowił w biegu na 100 m Marcin 
Jeżyna. Z czasem 12:68 był szó-
sty w swojej serii, na 200 m uzy-
skał czas 28:63. Bardzo dobrze 
pobiegł 14-letni Igor Cel, który w 

pięknym stylu zwyciężył trzecią serię biegu na 800 m, z b. dobrym 
nowym rekordem życiowym 2:20,84. Czwarty w tej serii był Rado-
sław Babiarski, (2:35,23), piąty Piotr Chojnacki (2:36,88).

„Życiówkę” też uzyskała biegnąca na 100 m (16:70) 11-letnia 
Ania Siemińska. Starsza o trzy lata siostra Ada w biegu na 2000 m z 
dobrym czasem 7:24,09 zajęła szóste miejsce. Blisko „życiówki” 
był w biegu na 100 (12:61) i 200 (25:43) Igor Szczepaniak. Kamil 
Tenentka był 29. w biegu na 400 m (1:13,89).

Jak widać po wynikach starty na Mitingach w Sieradzu i Łodzi 
były bardzo udane i zakończyły się ustanowieniem kilku rekordów 
życiowych. 

Były to pierwsze z cyklów starty 
na bieżni w sezonie 2021, niestety dla 
czterech naszych juniorów młodszych 
ostatnie w barwach naszego klubu. Z 
dniem 10.05.2021 postanowili prze-
nieś się do RKS Łódź, uzasadniając 
swój wybór warunkami treningowy-
mi (brak w Koluszkach bieżni tarta-
nowej). Zarząd klubu przychylił się 
do prośby zawodników i wyraził zgo-
dę. Naszym wspaniałym juniorom 
młodszym: Karol Sokołowski, Mar-
cin Jeżyna, Igor Szczepaniak, Michał 
Smyka, dziękujemy za godne repre-
zentowanie klubu, gminy i powiatu,  
życzymy im samych sukcesów spor-
towych. Na pewno będziemy się wi-
dywać i w dalszym ciągu wspólnie 
wspierać na kolejnych zawodach i 
mitingach, a gdy w niedalekiej przy-
szłości (mam nadzieję) będzie sta-
dion z bieżnią, powrócą do Kolu-
szek. 

Piłka nożna
Kolejka 29.  22-23 maja

LKS Różyca - GKS Ksawerów  1:0 (0-0)
Bramki: 54’  Chorąży  rz. karny  (faulowany Owczarek)
Skład: Robakiewicz (46’ Zapart) - Owczarek, Chorąży, Łabędz-

ki, Konewka (58’ Szarpak) - Nowak, Słodkiewicz (69’ Maciąg), Za-
sada (90’ Doryń) - Karpicki, Wolski (87’ Gosik), Kaczmarek  
(89’ Wawrzeniak)

KS II Kutno - KKS Koluszki  2:1

UWAGA: Od 15 maja MOŻNA JUŻ OGLĄDAĆ MECZE NA 
ŻYWO. Wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu 
odbywają się z udziałem max. 25 proc. publiczności.

Tabela
1. Widzew II Łódź     28  72   108-15   
2. LKS Różyca      28  61   70-32   
3. GKS Ksawerów     27  58   72-31  
4. Włókniarz Pabianice   27  55   64-31  
5. UKS SMS Łódź     28  55   84-33  
6. Start Brzeziny      28  50   76-53   
7. AKS SMS Łódź     28  46   68-45  
8. Termy Uniejów     28  40   53-66  
9. Sokół II Aleksandrów Ł.  28  40   68-53  
10. Victoria Rąbień     28  39   69-64   
11. KAS Konstantynów Ł.  28  38   59-58  
12. KS II Kutno      28  35   53-64   
13. GLKS Sarnów/Dalików  28  31   62-81   
14. Zawisza Rzgów     28  30   38-54  
15. KKS Koluszki     28  30   40-64  
16. Orzeł Parzęczew    27  23   48-86  
17. GLKS Dłutów     27  12   16-85   
18. PTC Pabianice     28    3   16-149  

Najbliższe spotkania 
Włókniarz Pabianice - LKS Różyca  29 maja, 17:00
Victoria Rąbień - KKS Koluszki  29 maja, 15:00
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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

Koluszkowska grupa Harasuto  
na ogólnopolskich konsultacjach 

W sobotę 22.05.2021 r. odbyły się konsultacje Polskiej Unii Ka-
rate  dla dzieci i młodzieży z całej Polski w wieku poniżej 14 roku 
życia. Wśród nich znalazło się aż 8 zawodników klubu Harasuto 
oraz trener Janusz Harast jako główny koordynator całego wydarze-
nia. Treningi odbyły się w Dojo Stara Wieś, czyli w niezwykle kli-
matycznym obiekcie sportowym zbudowanym zgodnie z kanonami 
architektury japońskiej. Trenerami grupy z Koluszek są Patrycja 
Łapka i asystent Damian Suligorski.

Udział w konsultacjach karate wzięli: Amelia Chojnacka, Julia 
Gonciarz, Maja Świderek, Amelia Kiełczewska, Jagoda Niedział-
kowska, Amelia Olejniczak, Łukasz Rubnikowicz, Karolina Orze-
chowska.

Bardzo cieszymy się, że nasi młodzi zawodnicy zdobywają cen-
ne doświadczenie, które z pewnością przełoży się na ich karatecki 
rozwój. 

Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI 

Opis stanowiska:
• wykonywanie czynności gratowania, wiercenia,  

gwintowania;
• cięcie piłą formatową;
• praca na frezarce dolnowrzecionowej.

Wymagania:
• znajomość rysunku technicznego
• motywacja i chęci do pracy.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system  

motywacyjny,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• perspektywę wieloletniej współpracy,
• możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
• całoroczne posiłki regeneracyjne.

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

lub kontakt telefoniczny: tel. 505 210 010

Firma CMPLAST sp. z o.o. w związku z ciągłym, stabilnym 
rozwojem we współpracy międzynarodowej nawet w czasie 
pandemii poszukuje nowych pracowników na stanowisko:

OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

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

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

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

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

lub kontakt telefoniczny: 506-266-026
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Pamiętniki kaletnickie III – nowy sezon

Żywot letnika to ciężki żywot
Kaletnicki sezon działkowiczów w tym roku zaczyna się znacz-

nie później niż zazwyczaj i nie ma w tym nic dziwnego, skoro nawet 
bzy jeszcze nie zakwitły, a przecież mają zwyczaj to robić, czasem 
nawet pod koniec kwietnia, a na początku maja to już na pewno. W 
tym roku spóźnili się letnicy, bzy i pewnie spóźnią się i pomidory, ku 
mojej głębokiej rozpaczy. Wszystko jest spóźnione jak styczniowy 
pospieszny  Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny.

Nie spóźniliśmy się my! Z pierwszym powiewem wiosny, z 
pierwszą porządnie przemarzniętą jeszcze jaskółką, pojawiliśmy się 
na miejscu, żeby spełnić marzenia, których w zeszłym sezonie speł-
nić się nie udało. Marznąc przed rozpaloną kozą, w kalesonach, w 
trzech swetrach i pięciu parach skarpetek (z czego jedną parę można 
czasem, opcjonalnie naciągnąć na zmarznięte dłonie) napawaliśmy 
się piskami pierwszych ptaków i kapaniem topniejącego z dachu 
śniegu. Było cicho i spokojnie, a my byliśmy „najbardziej na północ 
wysuniętymi letnikami na świecie”  - a przynajmniej, tak lubiliśmy 
o tym myśleć.

Czy Koluszki, Różyca, Będzelin i okolice zmieniły się przez 
zimę? Odrobinę. Jednak tu wciąż pozostaje pewna doza normalności 
w przeciwieństwie do tych miast przez wielkie „M”. Tu wciąż sklep 
spożywczy to „sklep spożywczy” a nie „Galeria żółtego sera i śmie-
tanki oraz szynki dziadunia i babuni”, fryzjer to „Fryzjer” (czasami 
barber) zamiast wielkomiejskiej „manufaktury grzywki” lub „eko-
-strefy wolnej kitki”, wszystko normalniejsze, lepsze i bardziej 
smaczne. I tak było pięknie i spokojnie aż któregoś dnia wyszło 
słońce i zaatakowali letnicy.

Z moich obserwacji wynika, że ludzka złośliwość w przeci-
wieństwie do owoców i warzyw,  dojrzewa w chłodne zimowe wie-
czory. Karmiona zgorzknieniem, samotnością i przeklętą pro-zdro-
wotną izolacją. Wariujemy! Wszyscy zwariowali. Dla dobra 
sanitarnych norm ze szczętem postradaliśmy zdrowy rozsądek. Wy-
puszczeni na „wolność” letnicy plują jadem dalej niż widzą.

Zaczęło się od niewinnej kanapy, którą ktoś wystawił przed 
śmietnik, żeby inny „ktoś” mógł sobie ją wziąć, bo i kanapa była zu-
pełnie elegancka. Zanim jednak znalazł się chętny, posypały się 
skargi i rozdzwoniły telefony, że kanapę trzeba sprzątnąć natych-
miast. Pognębiony przez „letników masę” sąsiad, gna dnia następne-
go, świtem, żeby kanapę jednak sprzątnąć i tu sytuacja się skompli-
kowała, bo nocą mebel znalazł jednak nowego właściciela, a jak tu 
sprzątnąć coś, co już zostało sprzątnięte?

W następnej kolejności pojawiła się, jak co roku sprawa ognisk. 
No to można czy nie można? Jeden sąsiad na drugiego zerka, czy 
tamten już swój stosik podpalił, przecież nikt nie odważy się podpa-
lić pierwszy. Kiedy jednak oba ogniska zapłoną wesoło a nad nimi 
na kijach zaskwierczą kiełbaski, zjawia się kolejny sąsiad i pomstu-
je w żywy kamień, że policję trzeba wzywać. I w tym miejscu nale-
żą się dwie informacje. Po pierwsze, ogniem zazwyczaj zajmują się 
strażacy, nie niebieskie mundury. Po drugie, o ile ktoś nie pali odpa-
dów ogrodowych czyli liści lub trawy czy innych śmieci, jeśli miej-
sce w którym się pali ognisko nie zagraża nikomu i niczemu, jeśli 
ma się przygotowany opał w postaci drewna, to ognisko dla dziecia-
ków rozpalić można (informację tę usłyszałam z ust godnego zaufa-
nia strażaka, który jak głęboko wierzę, wie co mówi).

 A w niedzielę wszyscy ruszyli na podbój lasu i leśnych ście-
żek, za którymi tęsknili całą zimę. I tu się dopiero zaczęło wykrzy-
kiwanie żali i przekleństw. Cały las wytną! Tylko drewno chcą 
sprzedawać! Nic nie zostanie, tylko goła ziemia. Żołądkują się obu-

rzeni spacerowicze. Najgłośniej krzyczą ci, co prawdopodobnie w 
domu mają plastikowe stoły i betonowe krzesła. Wszakże, jak ktoś 
tak głośno krzyczy, nie kupiłby drewnianych. A ja wiem, że w ubie-
głym roku nasze nadleśnictwo posadziło 649 960 sztuk sadzonek 
drzew i iglastych i liściastych (skąd wiem? Policzyłam!)  a w tym 
roku posadzą 644 890 sztuk. A tu nagle letnik z letniczką, którzy 
sami posadzili jedynie 25 tui wzdłuż własnego płotu (żeby nie pa-
trzeć na sąsiadów), krzyczą i złorzeczą. Trzeba jednak letnikom 
przyznać, że może i drzew nie posadzili, ale również nie wycieli. 
Wiadomo, że nie wolno wycinać drzew nawet we własnym ogrodzie 
i letnik z letniczką o tym też wiedzą. Nie wytną, bo sąsiad donos na 
nich napisze. Mają jednak oni swoje własne sposoby. Drzewa wy-
ciąć nie można, ale przecież nikt im nie zabroni ściąć wszystkich ga-
łęzi. Drzewo nie przeżyje – cóż, ale wszystko zgodnie z literą prawa.

Żeby nie generować niepotrzebnych napięć międzysąsiedzkich 
na wszelki wypadek, drzew nie sadziłam, żeby nie musieć ich w 
przyszłości wycinać. Posiałam za to łąki kwietne i tylko zastana-
wiam się, komu i dlaczego będzie to przeszkadzać, na razie jednak 
nie ma problemu, bo wygląda na to, że wspomniane łąki nie mają 
nawet zamiaru wykiełkować. Co zaś się tyczy tegorocznych planów 
ogrodowych, to podjęliśmy wyzwanie marchew kontra ślimaki, jed-
nak o tym  jak przebiega ta nierówna walka napiszę już kolejnym ra-
zem, bowiem marchew również jeszcze nie wykiełkowała – ślimaki 
głodują.

Na koniec, chciałam serdecznie podziękować panu Grzegorzo-
wi Marczyńskiemu z Nadleśnictwa Brzeziny za udostępnienie 
ogromnej ilości materiałów, których ledwie małą część wykorzysta-
łam w tych „pamiętnikach”, bowiem przyznam się, że wcale nie li-
czyłam sama tych sadzonek leśnych.

Karolina Bast Kolasa i T.

Muzyczne życzenia  
z okazji Dnia Matki

Za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolusz-
kach, z okazji Dnia Matki dzieci przygotowały dla swoich 
MAM wyjątkowy i niepowtarzalny prezent, w postaci nagrania 
z samodzielnie wykonanym utworem muzycznym. Nagrania 
można obejrzeć na stronie: mok-koluszki.pl.

Swoją muzyczną niespodziankę dla MAM przygotowali: 
Borys Chmielewski, Mateusz Solarek, Lena Śliwkiewicz, Ga-
briela Skibińska, Jakub Gładzik, Maria Dutkiewicz, Amelia No-
wak, Hubert Gasparski, Janek Sawicki, Igor Deredas, Oliwia 
Poznańska, Jagoda Rajska, Patrycja Golińska, uczniowie klasy 
6D ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, Blanka Tar-
nowska, Aleksandra Pawlak, Oliwia Pawlak, Klaudia Walczew-
ska, Kacper Książek, Kornelia Książek, Natalia Gawrych, Zu-
zanna Świderek, Daria Niźnikowska, Aleksandra i Zuzanna 
Kabat. 

Dyrekcja MOK dziękuje za udział w akcji oraz przyłącza 
się do muzycznych życzeń.
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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
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
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Fotowoltaika, pompy ciepła. 
Wysoka jakość komponentów, 
montażu, bezpieczeństwo, opieka 
poinstalacyjna. Gwarancja, Dotacje. 
Kilkadziesiąt zrealizowanych 
montaży w okolicy, tel. 726-500-724
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
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 koparką, prace ziemne, 
603-728-488

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Gałkowie Małym, 5000 m2, 
501-64-91-04
Sprzedam dom jednorodzinny, 
okolice Koluszek, tel. 606-458-168
Sprzedam działki budowlane, 
Rękawiec, 725-632-561, 667-088-917
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  
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach, 691-690-624
Tanio, nowe do wynajęcia  
mieszkanie dwupokojowe 52 m2,  
tel. 601-835-140
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

SPRZEDAM
Przetrząsarkę do siana, siódemkę. 
Ładowarkę Ostrówek, 603-793-498
Sprzedam Fiata Cinquecento 900. 
Niska cena, ważny przegląd, 
696-028-441
Sprzedam bramę garażową Hor-
mann używaną, uchylną, metal, 
ocieploną, c.brąz. Wys. 220cm - szer. 
236 cm - 400 zł, tel. 508-36-38-55

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi gazowe, połączenia kuchni 
gazowych,  naprawa kuchni, montaż 
i naprawa instalacji gazowych, 
przeglądy instalacji gazowych.  
tel. 509 766 174
DEKARSKIE usługi, 518-222-282
Pranie kanap, dywanów, 512-450-390
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
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
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 do zakładu ślusarskiego: 
Spawacza, Pomocnika spawacza 
oraz osobę do prac porządkowych, 
tel. 605-898-515
Zatrudnię szwaczki. Stała praca. 
Produkcja Polska, tel. 605-086-828
Zatrudnię pracowników produkcji 
konstrukcji aluminiowych – zakład 
w Koluszkach, tel. 785-197-253
Zatrudnię pracowników do monta-
żu balustrad i ogrodzeń aluminio-
wych, tel. 785-197-253
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
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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki 664-975-055
Firma budowlana zatrudni pracowników fizycznych, tel. 607-314-883
M-4 w Koluszkach sprzedam, 603-947-493
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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 r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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

Foto-Lustro
Fontanna Czekoladowa

Słodkie Stoły – polecają się  
na IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

507-820-548
FB: Fotolustro.Koluszki

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Jubileusze par małżeńskich



Prośba o głosy dla filmu uczniów  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach  zgłosiła się do udziału 
w akcji Pho3nix Active School organizowanej przez Fundację Pho-
3nix. 

Na akcję składają się konkursy: 
Na najbardziej inspirującą szkołę, która poprzez film video po-

każe swoje obchody Międzynarodowego Dnia Sportu 
Na najaktywniejszą szkołę i najwięcej przebytych kroków (każ-

dy uczeń otrzymał specjalną aplikację). 
Dodatkowo wszystkie szkoły, zostały zaproszone do wspólnego 

tygodnia aktywności, dzięki czemu wsparły WOŚP.

Aktualne  zadanie polegało na nakręceniu  filmu na temat ak-
tywności fizycznej  uczniów podczas zdalnego nauczania. 

Nasz  film jest zgłoszony i znajduje się  na stronie internetowej 
PHO3NIX KIDS, w zakładce PHO3NIX ACTIVE SCHOOL. Tam  
w prosty i szybki sposób każda zainteresowana osoba będzie mogła 
oddać swój głos.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa  z prośbą o 
oddawanie głosów na nasz film. Zwiększą one szanse na wygraną 
uczniów naszej szkoły. 

Głosowanie trwa od dnia 24.05.2021r do dnia 30.05.2021 r. 
LINK DO PLATFORMY, NA KTÓREJ OD PONIEDZIAŁKU 

ROZPOCZNIE SIĘ GŁOSOWANIE: https://pho3nix-kids.com/
pho3nix-active-school/

Więcej informacji nt. naszych działań na stronie internetowej 
szkoły  www.sp2Koluszki.edu.pl w zakładce  AKTUALNOŚCI 
„Dwójka dla WOŚP” oraz „Maszeruj”. 

Pomóżmy Majeczce!
Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego włączyli się w ak-

cję pomocy dla chorej Mai, mieszkanki gminy Koluszki, której ini-
cjatorem jest funkcjonariusz służący w tutejszej jednostce wraz ze 
swoją rodziną. 4-letnia dziewczynka choruje na nowotwór. Jej le-
czenie przekracza możliwości finansowe rodziny. Mundurowi syste-

matycznie zbierają plastikowe 
nakrętki oraz odbierają je od 
mieszkańców naszego powiatu. 
Zachęcają wszystkich do wzięcia 
udziału w zbiórce, prowadzo-
nych licytacjach oraz wszelkich 
przedsięwzięciach organizowa-
nych dla Majeczki. Najbliższe 
wydarzenie to kiermasz ciast 29 
maja 2021 roku przed OSP w 
Koluszkach dzięki wzajemnej 
współpracy z lokalnymi straża-
kami i mieszkańcami Regien.

Maja urodziła się jako zdro-
wa dziewczynka. Zawsze 
uśmiechnięta. Od ponad pół roku 

jej drugim domem jest szpital, w którym leczona jest specjalistycz-
nie. Maja zachorowała na nowotwór Leczenie dziewczynki przekra-
cza  możliwości finansowe jej rodziny, która jednak nie poddaje się 
i robi wszystko, aby zapewnić 4-latce powrót do normalnego życia. 
Prowadzona jest również internetowa zbiórka, na której można licy-
tować każdą rzecz, zbierane są plastikowe nakrętki aby przekazy-

wać je na rzecz Majeczki. Wszystkie prowadzone przedsięwzięcia 
powstały dzięki policjantowi i jego rodzinie, który na co dzień pełni 
służbę w jednostce Policji w powiecie łódzkim wschodnim.

Dzięki współpracy z lokalnymi strażakami oraz mieszkańcami 
Regien i Koluszek w najbliższą sobotę 29 maja 2021 roku organizo-
wany jest kiermasz ciast przed OSP w Koluszkach przy ul. 11 Listo-
pada od godziny 8:00. Zachęcamy bardzo serdecznie wszystkich do 
dołożenia swojej cegiełki aby ratować życie naszej mieszkanki.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/majakukulska.
Grupa na Facebooku do której każdy może dołączyć: Licytacje 

dla Mai Kukulskiej, KRS: 0000 165702 cel szczegółowy: Kukulska 
Maja.


