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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

4.06.  
ul. Przejazd 6

5.06.  
ul. 11 Listopada 33

6.06.  
ul. Żwirki 2

7.06.  
ul. Głowackiego 20

8.06.  
ul. Korczaka 5

9.06.  
ul. Sikorskiego 6A

10.06.  
ul. 3 Maja 8
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Budowa wiaduktu  
możliwa w wakacje 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi kończy postępowanie 
związane z wyłonieniem firmy, która wybuduje nowy wiadukt w 
Koluszkach. Najwyżej punktowaną ofertę złożyła spółka Primost 
Południe z Będzina.  

Podpisanie umowy z wykonawcą miało nastąpić w czerwcu, a 
samo rozpoczęcie budowy maksymalnie kilka tygodni później. Jed-
nak ze względu na złożenie odwołania przez jedną z firm startują-

cych w przetargu, podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą 
przesunie się w czasie.

Jak będzie wyglądał nowy wiadukt? Niestety, wciąż musimy się 
domyślać, ponieważ inwestor nie dysponuje wizualizacją obiektu. 
Wiemy jedynie, że będzie to obiekt pięcioprzęsłowy, belkowy z be-
tonu sprężonego. Jego długość przekroczy 132 metry, a szerokość 
wyniesie 13,4 metra. Wiadukt planowany jest do wykonania w tech-
nologii nasuwu podłużnego.                                                        (pw)

Stacja Żakowice Płd. 
do przebudowy?

W maju Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustano-
wienia Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystan-
ków kolejowych na lata 2021-2025. Ustanawiając program rząd 
chce zwiększyć lokalnym społecznościom dostęp do transportu ko-
lejowego. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wyko-
rzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków 
kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępno-
ścią miejsc parkingowych dla podróżnych. 

Ministerstwo przedstawiło już także listę 200 przystanków, któ-
re zostaną objęte programem. Na liście rezerwowej znalazł się przy-
stanek kolejowy w Żakowicach Południowych. 

Na co możemy liczyć jeżeli szczęście nam dopisze i nasz przy-
stanek doczeka się modernizacji? Poprawa dostępności komunika-
cyjnej ma zostać zrealizowana m.in. poprzez: 

– eliminowanie barier na przystankach dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się;

– rozbudowanie, przebudowanie lub zbudowanie nowych przy-
stanków kolejowych, a także odbudowanie tych, które w 
przeszłości zostały zlikwidowane;

– wydłużenie peronów dla potrzeb pociągów dalekobieżnych;
– zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla podróżnych.  

(pw)

Amator drogich  
perfum zatrzymany

Koluszkowscy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży perfum 
z jednej z lokalnych drogerii. Wartość skradzionego mienia oszaco-
wano na ponad 500 złotych. Za przestępstwo kradzieży grozi kara 
do 5 lat więzienia.

31 maja 2021 roku tuż po godzinie 13:00 policjanci ogniwa pa-
trolowo-interwencyjnego z koluszkowskiej komendy otrzymali 
zgłoszenie, iż w jednej z drogerii w Koluszkach mężczyzna ukradł 
perfumy po czym uciekł ze sklepu. Mundurowi natychmiast poje-
chali we wskazane miejsce. Dysponując rysopisem sprawcy kra-
dzieży, rozpoznali go na ulicy Kilińskiego. Na widok policjantów 
mężczyzna zaczął uciekać, jednak stróże prawa szybko go zatrzyma-
li. Był to 47-letni mieszkaniec gminy Ujazd. Mężczyzna ukradł w 
drogerii 2 flakony perfum o łącznej wartości ponad 500 złotych. W 
chwili zatrzymania 47-latek był nietrzeźwy. Po wytrzeźwieniu usły-
szał zarzut kradzieży. Przestępstwo to zagrożone jest karą nawet do 
5 lat pozbawienia wolności.         (www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

UWAGA: Dzieciom uczęszczającym do żłobka przysługuje  
bezpłatne szczepienie przeciwko ospie wietrznej.  

Rodzice tych dzieci proszeni są o kontakt z pielęgniarką. 
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Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego

Wspaniałego Kolegi i Przyjaciela
wieloletniego cenionego  pracownika

Przedsiębiorstwa „AGAT” S.A.

 Piotra Cieślaka
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie oraz Bliskim
Rada Nadzorcza, Zarząd, Koleżanki i Koledzy

„Na odejście  nie można się przygotować.
Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę  

– za szybko, za rano, za nagle.  
Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. 

Przychodzi i zostawia ból. 
Ból, który ukoić mogą tylko wspomnienia o Tobie Piotrze”

Piotr Henryk Cieślak
1959-2021

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie - Wydział Techniki  
i Energetyki. Studia Podyplomowe w Salezjańskiej Wyższej Szkole 
Ekonomii i Zarządzania kierunek - Ergonomia i Higiena Pracy.
Zatrudniony w Przedsiębiorstwie AGAT S.A. od 02.01.1997 roku.
Wyjątkowy człowiek i pracownik. Pełnomocnik Dyrektora  
ds. systemów Zarządzania Jakością, środowiskiem i BHP. Kierownik 
działu BHP, Systemów Jakości i Ochrony Środowiska.
Jeśli mówiło się o Przedsiębiorstwie AGAT S.A., że prezentuje 
najwyższe standardy jakościowe to stał za tym Piotr. To on 
tworzył schematy postępowań, wymagań wewnętrznych, aby taki 
wizerunek firma mogła osiągnąć.
Kiedy podsumowujemy mijające lata, podkreślamy, że był to dobry 
okres bez wypadków, to właśnie dzięki wymaganiom jakie Piotr 
stawiał kolegom, które skutecznie egzekwował.  
Perfekcyjny inżynier i doskonały organizator pracy. Mało jest osób 
posiadających tak kompletną wiedzę z zakresu BHP, systemów 
jakości i ochrony środowiska. Mgr inż. Piotr Cieślak pełnił w naszym 
przedsiębiorstwie bardzo ważną funkcję.
Reprezentował firmę przed krajowymi i międzynarodowymi 
organizacjami certyfikującymi. To, że możemy się pochwalić pełną 
gamą certyfikatów ISO i wojskowych AQAP to zasługa Piotra. Efekt 
jego mozolnej wielomiesięcznej pracy w tworzeniu schematów 
obiegu dokumentów, czynności i wymagań aż po ich wdrożenie.
Był strażnikiem hasła: „To nie jakość kosztuje lecz jej brak”.
Piotr wyjątkowy człowiek, wyjątkowy kolega i pracownik. Prawie 
połowę swojego życia oddał firmie. Odznaczony przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Medalem za długoletnią służbę.
Zawsze koledzy i koleżanki nasze mogły liczyć na jego pomoc, 
życzliwość i przyjaźń.

 Żegnaj Panie Inżynierze.
 Żegnaj Kolego i Przyjacielu.
 Żegnaj Sąsiedzie.
 Pozostań w naszej pamięci.

Prezes Przedsiębiorstwa „AGAT” S.A 
Zbigniew Winkiel 

VI Ogólnopolski Konkurs na reklamę 

„Powiedz mi, co jesz,  
a powiem Ci, skąd jesteś”

W piątek, 28 maja, odbył się finał konkursów Miesiąca Języka 
Ojczystego 2021 organizowanych przez  Wydział Polonistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego  wraz z Kołem Naukowym Językoznaw-
ców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia. 

Jednym z nich był kon-
kurs na reklamę regional-
nych specjałów, potraw lub 
produktów. Uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Ko-
luszkach wzięli po raz pierw-
szy udział w tym wydarzeniu. 
„Jedynkę” reprezentowali 
szóstoklasiści: Joanna Sende-
recka, Zuzanna Adamczyk, 
Sara Goldas i Bartosz Bajer,  
wszyscy z klasy 6b. Asia zare-
klamowała zalewajkę, Sara z 
Zuzią zalewajkę i knedle z 
truskawkami.  Do finału kon-
kursu zakwalifikował się 
Bartosz Bajer, który przygo-
tował reklamę leśnego miodu 
i ApiDomków, czyli  małych 
drewnianych domków, w których w bezpieczny dla ludzi sposób za-
montowane są ule z pszczołami. 

Jury konkursu w składzie:   dr Patrycja Pałka z Katedry Historii 
Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ oraz członkinie 
Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ – Monika Michna 
i Julia Rejman postanowiło przyznać Bartkowi wyróżnienie  
w VI Ogólnopolskim Konkursie na Reklamę! Gratulujemy sukcesu! 

Przerwy w dostawach wody
W dniach 2.06., 7.06. oraz 8.06., z powodu włączenia nowobu-

dowanego odcinka sieci wodociągowej w Koluszkach ul. Mickiewi-
cza przy ul. Żeromskiego nastapią przerwy w dostawach wody. 

•	 w	dniu	08.06.2021	r.:	
KOLUSZKI, ul. Sportowa, Wileńska, Wincentego Pola, Strze-

mińskiego, Pomorska, Mickiewicza. 

•	 w	dniu	02.06.2021	r.:	
KOLUSZKI, ul. Hallera, Śląska 

•	 w	dniu	07.06.2021r.:	
KOLUSZKI, ul. Mickiewicza – od Wigury do Żeromskiego

Przerwy w dostawach prądu
	� 2021.06.10,	godz.	08:00-14:00: Koluszki  ul. 11 Listopada
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Klub Seniora staje się faktem
Gmina pozyskała dofinansowanie na stworzenie miejsca spo-

tkań dla seniorów. Dzięki dotacji w wysokości 200 tys. zł, przebudo-
wane i zmodernizowane zostanie wnętrze budynku po dawnym 
przedszkolu przy ul. Budowlanych w Koluszkach. To właśnie tam w 
zamyśle gminy, powstanie koluszkowski Klub Seniora, pozwalający 
starszym mieszkańcom na miłe spędzanie czasu w gronie rówieśni-
ków. 

To w jaki sposób zostanie wykorzystany obiekt, będzie oczywi-
ście już zależało od pomysłowości gospodarzy obiektu. Seniorzy do 
swojej dyspozycji dostaną dwie większe sale do spotkań i prób, mini 
zaplecze kuchenne, pomieszczenie na biuro klubu oraz gabinet z 
przeznaczeniem na odnowę biologiczną i ćwiczenia fizyczne. W 
skład pomieszczeń wchodzą także obszerny hol, dwie łazienki z to-
aletami oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych. We wniosku za-
pisano także zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie obiektu. 
Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 239 m kw. Do swojej 
dyspozycji seniorzy będą mieć także obszerny plac przed budyn-
kiem, wyposażony w altankę.  

Prace budowlane będą toczyć się w tym roku. Zajęcia w budyn-
ku mają ruszyć od 1 stycznia 2022 r. Po modernizacji, do obiektu bę-
dzie mogła przeniesie się m.in. Akademia Wieku Dojrzałego, która 
obecnie do swoich spotkań wykorzystuje pomieszczenia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Koluszkach. Całkowity koszt inwestycji to 
ok. 400 tys. zł.

(pw)	

Ksiądz Wieczorek będzie  
obchodził w Koluszkach  
swój jubileusz kapłaństwa   
16 czerwca o godz. 18.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Koluszkach podczas Mszy św. jubileusz 50-lecia kapłaństwa świętował 
będzie ks. prałat Edward Wieczorek, były wieloletni proboszcz parafii w 
Koluszkach. Będzie to niecodzienna okazja do spotkania się i powspomi-
nania minionych czasów. Sam fakt, że ks. Edward zdecydował się przeży-
wać Jubileusz właśnie z NAMI, jest dowodem głębokich więzi z miesz-
kańcami naszego miasta. Serdecznie zapraszamy, będzie o czym 
rozmawiać. 

(pw)		  

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

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 1.06.2021 r. do dnia 22.06.2021 r., 
wywieszone są wykazy obejmujące:

 • część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 492/4 o pow. 2,9 m2, położonej w Koluszkach, w ob-
rębie 4, stanowiącej własności Gminy Koluszki,

 • część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 1204 o pow. 4,7 m2, położonej w Koluszkach, w obrę-
bie 5,  stanowiącej własności Gminy Koluszki,

 • część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 1310 o pow. 4,7 m2, położonej w Koluszkach, w obrę-
bie 5, stanowiącej własność Skarbu Państwa i oddanej Gmi-
nie Koluszki w użytkowanie wieczyste,

przeznaczonych do dzierżawy na okres od 1.07.2021 r. do 30.06.2023 r. 
oraz,

 • część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 335 o pow. 45 m2, położonej w Koluszkach, w obrębie 8, 
stanowiącej własności Gminy Koluszki,

przeznaczonej do dzierżawy na okres od 1.06.2021 r. do 31.05.2024 r.
Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego  w Koluszkach - www.koluszki.pl i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach www.koluszki.samorzady.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.

Praca przedszkoli  
w okresie wakacyjnym 

W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. na te-
renie naszego miasta przedszkola będą pracować w następujących 
terminach:
 • 1-23 lipca - Przedszkole nr 2 w Koluszkach ul. Reja 5
 • 26 lipca - 13 sierpnia - Przedszkole nr 3 w Koluszkach ul. Staszica 36
 • 16-31 sierpnia  - Przedszkole nr 1 w Koluszkach ul. Budowlanych 10

Prosimy rodziców o zgłaszanie w terminie do dnia 23 czerwca 
2021 r. dzieci, które będą uczęszczały na dyżur wakacyjny do dyrek-
tora przedszkola macierzystego, tj. do którego dziecko uczęszcza, w 
celu dopełnienia formalności związanych z zapisem dziecka do in-
nej placówki.

Dyżury	przedszkoli	na	terenach	wiejskich:	
 • od 1.07. do 31.07. – dyżur w Przedszkolu w Różycy
 • od 1.08. do 31.08. – dyżur w Przedszkolu w Gałkowie Dużym

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach , informuje że w dn. 02.06.2021 r. 
przystąpiono do dezynfekcji podchlorynem sodu, wody podawanej do 
sieci z SUW w Koluszkach. Ponadto przystąpiono do dezynfekcji pod-
chlorynem sodu, wody podawanej do sieci z SUW Kaletnik. Dezynfekcję 
prowadzimy po awarii sieci wodociągowej w Koluszkach, ul. Sikorskie-
go, włączenia sieci wodociągowej ul. Hallera, ul. Śląska oraz łącznika 
SUW Koluszki z SUW Kaletnik. Awaria sieci wodociągowej Będzelin, 
ul. Główna. Dezynfekcję prowadzić będziemy do dnia 11.06. 2021 r.

Andrzej	Kaźmierczak	Inspektor	Gospodarki	Wodnej
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Uczeń Szkoły Podstawowej w Różycy Igor Cel zajął 2 miejsce 
w konkursie „SZTUKA – ZWIERCIADŁO ŻYCIA”, organizowa-
nym przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. Poza Igorem 
do finału dostały się również uczennice: Alicja Klimczak i Maria 
Adamocha. Konkurs objęty został honorowym patronatem Łódzkie-
go Kuratora Oświaty.  

Zmagania konkursowe składały się z trzech etapów. Podczas 
dwóch pierwszych uczniowie  rozwiązywali testy wiedzy o sztuce, 
obejmujące okresy od epoki antycznej, aż po sztukę współczesną. 
Po wejściu do finału należało wybrać dla siebie dzieło sztuki i napi-
sać o nim esej. 

-  Igor Cel  wybrał obraz „Wartości osobiste” Rene Magritta, 
Maria Adamocha wybrała ‚’Adorację ostatniego słowika” Włady-
sława Hasiora, a Alicja Klimczak rzeźbę „Dawid” Michała Anioła. 
Praca nad esejami była ciekawa, pełna niespodzianek i emocji. Dzię-
kuję moim uczniom za zaangażowanie i ciężką pracę w przygotowa-
niu do konkursu. Duże wsparcie miałam w pani Marcie Motyl, na-
szej pisarce i historykowi sztuki, oraz pani Janinie Wiśnik 
wychowawczyni klasy 7a, której uczniami są wszyscy uczestnicy 
konkursu – mówi Ewa Pietrzyk, nauczycielka plastyki.  

Poniżej prezentujemy esej Igora.  

,,Wartości osobiste” René Magritte’a
Ostatnio bardzo często zastanawiam się, jakie wartości stano-

wią fundament w moim życiu. Przez długi czas nie mogłem znaleźć 
odpowiedzi na to pytanie. Wtedy postanowiłem stworzyć pokój z 
moimi własnymi wartościami osobistymi, tak jak zrobił to belgijski 
malarz – René Magritte. Artysta większość swoich obrazów malo-
wał w stylu surrealistycznym i w ten sam sposób za pomocą farb 
olejnych stworzył obraz, na temat którego chcę przedstawić swoje 
spostrzeżenia. Dzieło nosi tytuł ,,Wartości osobiste”. Powstało ono 
w 1952 roku, a jego oryginalny tytuł to ,,Les valerus personnelles”. 
W swojej pracy chciałbym pokazać, jak odnaleźć siebie tak, jak zro-
bił to Magritte. 

Na pierwszym planie obrazu znajdują się kolejno od lewej stro-
ny różowa zapałka, niebieski kieliszek oraz kremowa tabletka. Za-
cznę od zapałki, która jest niewielka, zatem mogłaby ona symboli-
zować coś, czego artysta się wstydzi lub stale próbuje się pozbyć ze 
swojego życia. Takim czymś mogłoby być m.in. palenie papierosów. 
Tylko dlaczego Magritte umieścił na obrazie przedmiot, który służy 
do zapalenia papierosa a nie bezpośrednio jego? Możliwe, że artysta 
starał się, aby było to nieoczywiste. Uważam jednak, że zapałka nie 
jest symbolem papierosów, a symbolem nagłego rozpalenia ognia, 
jako uczucia. Warto tutaj zadać sobie pytanie: Dlaczego zapałka, a 
nie kominek? Porównajmy zatem te dwa przedmioty. Gdy rozpala-
my ogień w kominku do głowy przychodzą nam pozytywne myśli, a 
przechodzący na kolejne kawałki drewna płomień zaczyna nas 
ogrzewać. Często również przybliżamy swoje dłonie do kominka, 
aby się szybciej ogrzały mimo że człowiek z natury bezwarunkowo 
odsuwa dłonie od ognia. Z kolei ludzie do zapałki czują ogromny 
niepokój. Boją się, że upadnie i rozprzestrzeni pożar. Obawiają się 
szkód, jakie może wyrządzić, ponieważ ogień pojawia się nagle. Tak 
samo pojawia się uczucie strachu, bólu, tęsknoty. Według mnie Ma-
gritte umieścił za obrazie zapałkę, ponieważ jest ona symbolem jego 
uczuć, które dotyczą samobójczej śmierci matki artysty. 

Kolejnym przedmiotem jest duży, niebieski kielich. Znajduje 
się on na samym środku obrazu, zatem większość oglądających 
najpierw zwraca uwagę właśnie na niego. Chyba każdemu z nas 
kieliszek kojarzy się z alkoholem. Czy powinniśmy zatem uwa-
żać, że jest on symbolem alkoholizmu artysty? Według mnie nie, 
ponieważ gdy przyjrzymy się dokładniej, to zauważymy, że w 
pokoju na podłodze umieszczone są dwa dywany. Na pierwszym 
z nich leży wspomniana wcześniej zapałka, a na drugim kielich i 
duża, kremowa tabletka. Uważam, że jest to celowe działanie ar-
tysty, który chce nam pokazać, jak bardzo ważne w jego życiu są 
te dwa przedmioty połączone ze sobą. Zapewne Magritte pokazu-
je nam stopień wartości lekarstw jakie zażywał i możliwe, że to 
właśnie one utrzymywały artystę przy życiu. Natomiast co jeśli 
kielich symbolizuje alkohol, który w połączeniu z dużą ilością le-
karstw doprowadziłby do śmierci malarza. Jeżeli zapałka może 

być symbolem samobójstwa matki Magritte, to może kielich i ta-
bletki symbolizują samobójcze myśli artysty? Mimo, że istnieje 
takie prawdopodobieństwo, to ja nieustannie będę się trzymać 
motywu ze zdrowiem Magritte’a, ponieważ wiadomo, że artysta 
dosyć często chorował, a jego życie piętnaście lat później prze-
rwał nowotwór trzustki. Na drugim planie widzimy kolejno od 
lewej strony łóżko, na którym leży grzebień oraz szafa wraz z pę-
dzelkiem do brody znajdującym się na górze. Zacznę od łóżka. 
Uważam, że umieszczenie go na obrazie nie jest jednoznaczne, a 
artysta chce nam pokazać dwuznaczeniowość tego elementu. 
Pierwszym z nich jest symbol snu. Możliwe, iż Magritte ceni w 
sobie bycie wypoczętym oraz zwartym i gotowym do pracy. 
Świadczyć to może również o wierności małżeńskiej malarza 
wobec swojej żony – Georgetty Berger. Należy zwrócić uwagę na 
to, że łóżko jest puste i przyszykowane do snu zatem może być to 
pewien dowód czystości. Warto również dodać, iż Georgette była 
jedyną modelką Magritte’a. 

Pozostałe przedmioty to: grzebień, pędzel do twarzy oraz szafa. 
Według mnie autor celowo umieścił wszystkie te elementy na dru-
gim planie obrazu, aby pokazać, że sam dba o swój wygląd ze-
wnętrzny, ale nie jest to dla niego fundamentem porządnego czło-
wieka. Dowodem na tą tezę mogą być również inne obrazy malarza 
tj. ,,Mężczyzna w Meloniku” czy ,,Kochankowie” w obu działach 
artysta ukazuje postacie, których twarze są zasłonięte przelatującym 
białym gołębiem (w ,,Mężczyźnie w Meloniku”) lub chustami (w 
,,Kochankach”).

Esej Igora wśród najlepszych  
w konkursie „SZTUKA  
– ZWIERCIADŁO ŻYCIA”
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Ściany pokoju, w którym znajdują się przedmioty to białe chmu-
ry umieszczone na tle błękitnego nieba. Według mnie ta kompozycja 
pokazuje, jakie usposobienie posiada Magritte. Gdy spojrzymy na 
,,czyste” niebo spodziewamy się delikatnej, oraz niezmiennej przez 
najbliższy czas pogody. Odczuwamy wtedy spokój. Jeśli natomiast 
niebo byłoby granatowe, a chmury szare, pierwsze co przyszłoby 
nam do głowy to fakt, że zaraz może zacząć padać gwałtowny 
deszcz. Odczuwamy wtedy zazwyczaj złość, niechęć oraz niepew-
ność. Uważam, że artysta za pomocą ,,czystego” nieba pokazuje 
nam, że jest osobą spokojną, niezmienną oraz przyjazną bądź sym-
patyczną. 

René Magritte w swoim dziele prawie wszystko przedstawił 
w tajemniczy oraz niejednoznaczny sposób. Na początku swojej 
pracy wspominałem o tym, że pokażę, jak odnaleźć siebie. We-
dług mnie najlepiej byłoby każdemu stworzyć swój własny obraz 
dotyczący prywatnych wartości osobistych. Dla przykładu opiszę 
fragment obrazu z moimi wartościami. Podobnie jak u Magritte-
’a pokój zamiast ścian otoczony byłby ,,spokojnym” niebem, 
czego przyczyny są identyczne jak u artysty. Po prawej stronie 
pomieszczenia znajdowałoby się szare biurko, a na nim dwa 
przedmioty. Pierwszym z nich byłby portret rodzinny, ponieważ 
są oni nieodłączną częścią mojego życia. Drugi element, który 
znajdowałby się na nim to rękawice bramkarskie. Umieściłbym 
je, bo bardzo lubię grać w piłkę nożną, a największą radość spra-
wia mi bycie bramkarzem. Nie mam tutaj jednak na myśli prze-
noszenia naszej wyobraźni na płótno, ponieważ uważam, że 
prawdziwa sztuka oraz malarstwo to nie jest pędzel oraz sztaluga 
tylko wiedza i umiejętność spojrzenia na każdą sytuację z róż-
nych perspektyw. Obraz zawsze najpierw powstaje w naszej gło-
wie, a jego wymiary nie są ograniczone, wręcz przeciwnie, zatem 
każdy z nas może dowolnie i nieskończenie wypełniać własny 
pokój z wartościami osobistymi, ponieważ tylko głowa jest na-
szym niezastąpionym niezależnym reżyserem.                                

Igor	Cel
Szkoła	Podstawowa	

w	Różycy
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Firma brukarska ROBII 
zatrudni pracowników 

tel. 502-970-258

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

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 1.06.2021 r. do dnia 22.06.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu lokali biurowych  
o pow. 412,64 m2 mieszczących się w budynku administracyjno-biu-
rowym, położonym w mieście Koluszki, w obrębie 5, przy                                            
ul. 11 Listopada 65, do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 
od dnia 21 czerwca 2021 r do dnia 20 czerwca 2031 roku.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego  w Koluszkach - www.koluszki.pl i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach www.koluszki.samorzady.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.

Burmistrz Koluszek ogłasza
1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż nie-

ruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 5, 
stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 1072 o pow. 128 m2, cena wywoławcza 14 500,00 
zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący 
podatek VAT), wadium 1500,00  zł, postąpienie 150,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki, przedmiotowa 
nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 16MN. Nieruchomość w ewidencji gruntów okre-
ślona jako użytek – B. Księga wieczysta LD1B/00039029/4.    

2. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 5, 
stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 1079 o pow. 57 m2, cena wywoławcza 7 000,00 zł 
(do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący po-
datek VAT), wadium 700,00 zł, postąpienie 70,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki, przedmiotowa 
nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 8MN. Nieruchomość w ewidencji gruntów okre-
ślona jako użytek – B. Księga wieczysta LD1B/00031829/6.    

Przetargi	odbędą	się	w	dniu	9	lipca	2021	r.	o	godz.	10.00	w	
siedzibie	Urzędu	Miejskiego	w	Koluszkach,	ul.	11	Listopada	65,	
w	sali	112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie 
później niż do godz. 12.00 5 lipca 2021 r., lub na konto Urzędu  
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w 
Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 5 lipca 2021 r. 
(włącznie). 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz za-
mieszczona jest  na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl 
(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.
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PORADNIK RUCHU DROGOWEGO
Uwaga pieszy - nowe przepisy

Od	1	czerwca	2021	r.	w	Polsce,	wzorem	wielu	europejskich	
krajów,	zacznie	obowiązywać	prawo	nadające	dodatkowe	przy-
wileje	pieszym.	Na	podstawie	nowych	przepisów	kierujący	po-
jazdem	będzie	zobowiązany	ustąpić	pierwszeństwa	nie	tylko	pie-
szemu	znajdującemu	się	na	przejściu	dla	pieszych,	ale	i	pieszemu	
wchodzącemu	 na	 przejście.	 Jak	 interpretować	 nowe	 przepisy	
drogowe?	Na	czym	polega	nazywane	potocznie	„pierwszeństwo	
pieszego”?

W przedstawionym artykule zwrócę uwagę na to zagadnienie. 
Postaram się podpowiedzieć czy można przyjąć, że nowe prawo 
tak naprawdę zezwala na bezwzględne pierwszeństwo pieszego na 
ulicy. Doradzę również, na co warto zwracać szczególną uwagę w 
obrębie przejścia dla pieszych nie narażając się na łamanie obowią-
zującego prawa, a zwłaszcza na nieprzyjemne ryzyko wypadku.

Statystyki pokazują, że najwięcej wypadków drogowych z 
udziałem pieszych jest właśnie na przejściach przez jezdnię. W 2020 
r. doszło w Polsce do 2678 wypadków drogowych na przejściach dla 
pieszych, stanowi to 51,2% wszystkich wypadków z udziałem pie-
szych. Śmierć poniosło 197 osób (31,2% ogółu zabitych pieszych), 
rannych zostało 2 581 osób (54,9 % ogółu rannych pieszych). Naj-
częstszą ich przyczyną było nieustąpienie przez kierowców pierw-
szeństwa pieszym.

Rozpoczynając temat należy uwzględnić wynikającą z ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, podstawową za-
sadę:

„Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowią-
zany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla 
pieszych, za wyjątkiem dwóch przypadków:

1) gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak 
skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m 
od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone 
również na tym skrzyżowaniu.

2) przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych 
jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje za-
grożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojaz-
dów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojaz-
dom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, 
prostopadle do osi jezdni”.

Wedle aktualnie obowiązujących (do końca maja 2021 r.) prze-
pisów, pieszy zdobywa pierwszeństwo przed pojazdem dopiero wte-
dy, gdy jest na przejściu. Przy dużym natężeniu ruchu przejście na 
drugą stronę bywa uzależnione od dobrej woli i uprzejmości kierow-
ców. Zmiany w prawie mają na celu ułatwienie pieszym przechodze-
nie na drugą stronę jezdni, co z reguły jest zamierzeniem pieszego w 
obrębie wyznaczonego przejścia. Obowiązujące od 1 czerwca 2021 r. 
przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogo-
wym, stanowią że:

„Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeń-
stwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych 
ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju”.

„Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, 
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć pręd-
kość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdujące-
go się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo 
wchodzącemu na to przejście”.

Nowe polskie przepisy, mające zarówno zwolenników jak i 
przeciwników, raczej nie przypadną do gustu piratom drogowym, 
którzy poruszają się po drodze w myśl zasady „Uwaga bo 
jadę…”. Zamiarem nowego prawa jest doprowadzenie do zmiany 
właśnie takich przyzwyczajeń kierowców, stawiając na wzajem-
ne poszanowanie w relacji kierowca-pieszy, a przede wszystkim 
na zmniejszenie liczby wypadków drogowych na przejściach dla 
pieszych stawiając na uspokojenie ruchu w obrębie wyznaczo-
nych przejść.

Od 1 czerwca 2021 r. , pojawia się również zakaz obowiązujący 
pieszych, dotyczący: „korzystania z telefonu lub innego urządzenia 
elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezd-
nię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przecho-
dzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do 
ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku 
lub przejściu dla pieszych”.

Należy też pamiętać, że pomimo otrzymanego prawa pierw-
szeństwa przed pojazdem, pieszy wchodzący na przejście nie jest 
zwolniony z zachowania szczególnej ostrożności, o czym nadmieni-
łem na wstępie. Minimalizując ryzyko nadinterpretacji przez pie-
szych nowych przepisów, należy również pamiętać o obowiązują-
cych już od dawna przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 
Prawo o ruchu drogowym, które nadal będą miały zastosowanie i za-
braniają pieszemu  wchodzenia na jezdnię:

 • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przej-
ściu dla pieszych,

 • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widocz-
ność drogi;

 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej wi-
doczności drogi;

 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej 
potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowi-
sko;

 • przebiegania przez jezdnię;
 • chodzenia po torowisku;
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są 

opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządze-

nie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla 
pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po któ-
rej stronie jezdni one się znajdują.

Analizując przedstawione zagadnienie można przyjąć, że od-
ważnym posunięciem byłoby przyjęcie bezwzględnego pierwszeń-
stwa pieszego na ulicy w obrębie przejścia. Warto jednak zazna-
czyć, że pieszy jest również uczestnikiem ruchu drogowego i tak 
samo jak kierujący pojazdem zasługuje na swoje prawo i szacunek, 
a zwłaszcza z tego powodu, że jest niechronionym uczestnikiem 
ruchu i ma mniejsze szanse w nieprzewidzianym spotkaniu z poru-
szającym się pojazdem. Wszystkim kierowcom radziłbym zdjąć 
nogę z gazu i zachować czujne oko w obrębie wyznaczonych 
przejść dla pieszych. Natomiast pieszym warto zwrócić uwagę na 
instynkt samozachowawczy przed wejściem na przejście, gdyż 
przy braku czujności może się okazać zatrważające w skutkach, 
pomimo otrzymanych od 1 czerwca 2021 r. przywilejów w ruchu 
drogowym.

Opracował:	
z	up.	organu	zarządzającego	ruchem	

Krzysztof	Pietrzko	
Inspektor	w	Wydziale	Rozwoju	Gospodarczego,	

Rolnictwa	i	Ochrony	Środowiska	
Starostwa	Powiatowego	w	Łodzi
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Udana  majówka  STEP DANCE
Miesiąc maj jest niezwykle udany dla tancerzy z klubu tanecz-

nego STEP DANCE. Reprezentanci naszego miasta w sportowym 
tańcu towarzyskim utrzymują bardzo wysoką formę. Zarówno w ka-
tegorii dzieci, juniorów i młodzieży tancerze STEP DANCE osią-
gnęli znakomite wyniki na ogólnopolskich zawodach w Kępnie 
(KEPINSKA MAJÓWKA 2021-OTTT), w Rakoniewicach (Mi-
strzostwa Okregu Wielkopolskiego), a także w Miliczu (OTTT MI-
LICZ DANCE FESTIVAL). Poniżej przedstawiamy wyniki:

OTTT	KĘPNO
Kat.	10-11	lat	KLASA	H	(kombinacja)
1 miejsce - Adam Balcerak i Zofia Marciniak
1 miejsce - Karol Cieslik i Hanna Deredas
Kat.	12-13	lat	Klasa	F	(kombinacja)
Półfinał - Krystian Purkiewicz I Wiktoria Łysak (pierwszy tur-

niej w nowej klasie)
Kat.	14-15	lat	Klasa	F	(kombinacja)
2 miejsce - Damian Kołtun i Karina Wegwert (rywalizacja od 

rundy półfinałowej)
Kat.	16+	Klasa	F	(latin)
2 miejsce - Aleksander Purkiewicz i Barbara Stańczyk
Kat.	16+	(standard)
1 miejsce - Rafał i Julia Grałek
Kat.	16+	(latin)
1 miejsce - Michał Krzemiński i Anna Głab

Rakoniewice	-	Mistrzostwa	Okręgu	Wielkopolskiego
Kat.	16+	Klasa	D	(latin)
3 miejsce - Michal Krzemiński i Anna Głąb

Milicz	Dance	Festival
Kat.	15-15	lat	Klasa	F	(kombinacja)
2 miejsce - Damian Kołtun i Karina Wegwert
Kat.	12-13	lat	Klasa	F	(kombinacja)
Półfinał - Krystian Purkiewicz i Wiktoria Łysak
Kat.	16+	Klasa	F	(latin)
3 miejsce - Aleksander Purkiewicz i Barbara Stańczyk
Kat.	16+	Klasa	D	(latin)
3 miejsce - Michał Krzemiński i Anna Głąb

ZS nr 2 na praktykach 
w Szwecji

W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany dzień, w którym 
młodzież Technikum nr 2 w Koluszkach wyruszyła do Szwecji, by 
odbyć tam praktyki zawodowe. 22 maja grupa dwudziestu siedmiu 
uczniów trzecich klas technikum mechatronicznego, teleinformatycz-
nego oraz logistycznego, pod opieką nauczycieli: p. Adama Koszac-
kiego i p. Marcina Batora, udała się do Malmö, by właśnie w tym 
pięknym mieście na południu Skandynawii przez cztery tygodnie zdo-
bywać doświadczenie zawodowe oraz szlifować język angielski.

Wprawdzie Koluszki pożegnały ich deszczem, ale widoki z po-
kładu promu zrekompensowały te niedogodności. Po wielogodzin-
nej podróży zmęczeni, ale podekscytowani wrażeniami, dotarli na 
miejsce.  Życzymy wszystkim - uczniom i opiekunom, żeby ten po-
byt okazał się przygodą ich życia. 

PROJEKTOWANE  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
AUDYTY ENERGETYCZNE

501-817-842  508-779-777                              www.rico.org.pl
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Złote Gody w USC

We wtorek 25 maja, trzy pary które zawarły związek małżeński 
w roku 1970: Bogumiła i Stanisław Bernacińscy, Urszula i Andrzej 
Łagońscy, Daniela i Jan Kulesza, odebrali z rąk Burmistrza Kolu-
szek Waldemara Chałata  medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, nadane im przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

W uroczystości, którą poprowadził Kierownik USC w Kolusz-
kach, Małgorzata Jagiełło, wziął także udział przewodniczący Rady 
Powiatu łódzkiego-wschodniego Sławomir Sokołowski oraz naj-
bliżsi Jubilatów. Po wręczeniu medali Goście wysłuchali okoliczno-
ściowego koncertu w wykonaniu zespołu „Przygoda” i wznieśli to-
ast. 

Zk
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Niezły start naszych  
zawodników w Bełchatowie 

Przy bardzo wietrznej i chłodnej aurze oraz padającym deszczu, 
na stadionie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, odbyły 
się otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego U18 i U20. W za-
wodach wystąpiło 8 zawodników LKS Koluszki, spisując się b. do-
brze. W biegu na 200 m, 15-letnia Amelka Napierała uzyskała w 
swojej serii z czasem 29:08, piąte miejsce. Ada Siemińska i Jagoda 
Nowakowska wystartowały w biegu na 800 metrów. Siódme miej-

sce po dobrym biegu na pierwszym okrążeniu, zajęła z czasem 
2:34.53 Ada, ósme Jagoda (2:36.33). Na tym samych dystansie swo-
je rekordy życiowe poprawili: Radosław Babiarski z czasem 2:28,01 
był siódmy, ósmy Piotr Chojnacki (2:35.50). Po raz pierwszy w bie-
gu na 1 okrążenie (400 m) wystartował Igor Cel. Z czasem 1:05.76 
w swojej serii był drugi, czwarty był Kamil Tenentka (1:12.79). Z 
powodu zmiany godziny startu, przy gapiostwie trenera, kierownika 
i zawodnika, nie wystartował w biegu na 3 km Michał Wieczorek. 
Po konsultacjach z komisją sędziowską, była szansa na jego start w 
biegu na 2 km z przeszkodami, niestety strach w oczach Michała 
oraz wysokość do pokonania płotów i rowu z wodą, spowodowało, 
iż odstąpiliśmy od tego „genialnego pomysłu”. 

Aby zrekompensować stratę, i ewentualne 1 miejsce,  po przy-
jeździe do Koluszek, nasz zawodnik wystartował w samotnym 3 km 
biegu na boisku ZS przy ulicy Budowlanych. W kałużach, błocie 
oraz deszczu uzyskał bardzo dobry czas 10:11,18.    

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 Kul-
tury w Koluszkach. Rozpocznie 
je pokaz podróżniczy Mateusza 
Jaśkiewicz pt. „W drodze na 
Dach Afryki”. Będzie to osobi-
sta relacja z wyprawy na szczyt 
Kilimandżaro, w której brał rów-
nież udział Aleksander Doba. Po 
prezentacji odbędzie się projek-
cja filmu „Happy Olo” opowia-
dającego historię pasji i życia 
Aleksandra Doby. 

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc na widowni, chęć uczestnictwa w wydarzeniu nale-
ży potwierdzić telefonicznie w sekretariacie MOK 44 714 58 80. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!!!
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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

Piłka nożna
Kolejka	30.		29-30	maja

Włókniarz	Pabianice	-	LKS	Różyca	3:2
Bramki: Adrian Olejnik oraz Mariusz Zasada z rzutu karnego.

Victoria	Rąbień	-	KKS	Koluszki		5:4
Bramki: 19’ Piotr Grobelny, 75’ i 80’ Kamil Potakowski, 87’ Jakub Perek

1. Widzew II Łódź     29  75   116-15   
2.	LKS	Różyca		 	 	 	 29		 61		 	 72-35		
3. GKS Ksawerów     28  59   73-32   
4. Włókniarz Pabianice   28  58   67-33  
5. UKS SMS Łódź     29  56   85-34  
6. Start Brzeziny     29  53   79-54   
7. AKS SMS Łódź     29  49   71-47   
8. Termy Uniejów     29  43   55-67   
9. Victoria Rąbień     29  42   74-68   
10. Sokół II Aleksandrów Ł.  29  40   70-56   
11. KAS Konstantynów Ł.  29  38   60-60   
12. KS II Kutno     29  35   53-72   
13. Zawisza Rzgów    29  33   39-54   
14. GLKS Sarnów/Dalików  29  31   63-84   
15.	KKS	Koluszki		 	 	 29		 30		 	 44-69		 	
16. Orzeł Parzęczew    28  23   48-87   
17. GLKS Dłutów     28  13   16-85   
18. PTC Pabianice     29    4   16-149

Najbliższe	spotkania
Start Brzeziny - LKS Różyca  5 czerwca, 17:00
KKS Koluszki - Sokół II Aleksandrów Łódzki  5 czerwca, 16:00

Klub Harasuto z tytułami podczas  
Akademickich Mistrzostw Polski

Zawodnicy i trenerzy z klubu 
Harasuto wywalczyli 3 tytuły Mi-
strzowskie w zakończonych we Wro-
cławiu Akademickich Mistrzostwach 
Polski. W zawodach udział wzięło 
105 zawodników z 31 uczelni.

Laury osiągali:
- trener i zawodniczka Kinga Harast 

w kumite indywidualnym kobiet  
+ 68 kg reprezentująca Politechni-
kę Łódzką, 

- trener i zawodnik Szymon Stawiarski w kumite indywidulanym 
mężczyzn – 75 kg reprezentujący Politechnikę Łódzką, 

- drużyna kobiet w składzie Kinga Harast  i Julia Komorowska 
ŁKKS reprezentując PŁ.

Jednocześnie reprezentacja Politechniki Łódzkiej wywalczyła 
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz uczelni technicz-
nych. Trenerem głównym zawodników w klubie Harasuto oraz Poli-
techniki Łódzkiej jest Janusz Harast.



14 4.06.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 22

Rower miejski ułatwia 
przemieszczanie się

Coraz lepsza pogoda zachęca do wsiadania na rower, rów-
nież ten miejski, który ułatwia szybkie dotarcie do dworca kole-
jowego, szkoły czy infrastruktury sportowej. Przypomnijmy, że 
nasza gmina jest partnerem szerszego Projektu „Rowerowe Łódz-
kie”, który tworzą jednostki samorządowe zlokalizowane przy 
trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (woj. łódzkie - lider pro-
jektu, Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, 
Skierniewice, Zduńska Wola, Zgierz. Posiadając aplikację „Ro-
werowe Łódzkie”, możemy wypożyczać rower we wszystkich 
powyższych miastach. 

(pw)

Jak wypożyczyć rower?
Choć opis obsługi systemu może wydawać się dość skompilo-

wany, samo wypożyczenie roweru jest naprawdę bardzo proste. Ży-
czymy udanej jazdy.

Rejestracja	i	ładowanie	konta
Zacznijmy od tego, że aby korzystać z Systemu „Rowerowe 

Łódzkie”, konieczna jest rejestracja oraz wniesienie opłaty inicja-
cyjnej w wysokości 20 zł. Rejestrujemy się za pośrednictwem stro-
ny www.rowerowelodzkie.pl, lub dzwoniąc na INFOLINIĘ (+48 
42 214 40 00). Wymagane jest podanie następujących danych oso-
bowych:

a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i 

mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
c. adresu e-mail,
d. numeru PESEL,
e. numeru telefonu komórkowego,
f. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności 

kartą kredytową z jej możliwością obciążenia.

Po rejestracji, SMS-em na wskazany numer telefonu otrzyma-
my PIN, niezbędny do korzystania z systemu rowerowego. Pod-
czas rejestracji przez internet, po wypełnieniu pól z danymi osobo-
wymi, system poprosi o przelanie 20 zł na swoje indywidulane 
konto rowerowe. Środki można przelać przy użyciu karty płatni-

czej (ten sposób płatności wymaga jednak podania haseł i stosow-
nych zabezpieczeń karty, na co trzeba być z góry przygotowa-
nym) lub szybkiej płatności elektronicznej. Testowaliśmy 
obydwa rozwiązania. Drugi sposób jest szybszy i wygodniejszy. 
UWAGA: pamiętajmy, by podczas przelewu kliknąć na zielone 
pole: „Włącz dodatek automatycznie uzupełniający pola przele-
wu bankowego”. Dzięki temu przelew zostanie automatycznie 
wygenerowany, bez konieczności kopiowania i wpisywania da-
nych ręcznie. W zależności od tego jakie konto elektroniczne po-
siadamy, przelew może zostać zaksięgowany z pewnym opóźnie-
niem. Niestety, aby wypożyczyć rower musimy poczekać do 
finalizacji przelewu.

Pamiętajmy także, by kliknąć na link przesłany na nasz adres 
mailowy (weryfikacja danych kontaktowych). Jeżeli tego nie zrobi-
my, nasze konto zostanie zablokowane.

Ściągnięcie	rowerowej	aplikacji	
Dla osób korzystających ze smartfonów, kolejnym krokiem bę-

dzie instalacja aplikacji na telefon. W przypadku systemu Android, 
przechodzimy do ikony Sklep Play (Google) wpisujemy nazwę: ro-
werowe lodzkie, i instalujemy stosowną aplikację (ikonka biały ro-
wer na zielonym tle). Aplikacja jest bardzo przydatnym narzędziem. 
Poza samym naliczaniem czasu wypożyczenia roweru, doładowa-
niem konta, stanem konta i danymi o poszczególnych wypożycze-
niach (data, godzina, czas przejazdu), aplikacja dysponuje również 
mapą, na której zaznaczona jest twoja lokalizacja oraz wszystkich 
stacji rowerowych.  Co więcej, na mapie przy danej stacji zaznaczo-
na jest ilość wolnych rowerów. Dzięki temu bez problemu możemy 
zaplanować sobie trasę przejazdu, tak by zmieścić się w darmowych 
20 minutach.

Aplikacja umożliwia także na dokonanie postoju rowerem. Bez 
zwracania roweru możemy zatem podjechać np. do sklepu, zabloko-
wać go tylko chwilowo, a następnie znów pojechać dalej (instrukcja 
jest wyświetlana w formie komentarza na ekranie telefonu). Oczy-
wiście czas przeznaczony na postój wlicza się do ogólnego czasu 
wypożyczenia roweru. UWAGA: opcja postoju jest możliwa tylko i 
wyłącznie z poziomu aplikacji. Osoby, które wypożyczają rower 
przez INFOLINIĘ, niestety nie mogą zaparkować roweru tylko na 
chwilę.               

Wypożyczenie	roweru
Gdy dokonaliśmy rejestracji i wnieśliśmy opłatę startową, mo-

żemy już wypożyczyć rower. Gdy posiadamy wgraną do telefonu 
aplikację, po jej otworzeniu wystarczy wpisać numer roweru i wci-
snąć przycisk „wypożycz rower”. Gdy dzwonimy na INFOLINIĘ, 
pracownik infolinii zrobi to za nas. Gdy po jeździe chcemy oddać 
rower, wystarczy podjechać do stacji, postawić jednoślad na stop-
ce i przekręcić do dołu dźwignię blokady na tylnym kole (po lewej 
stronie roweru). Gdy blokada wyda charakterystyczny dźwięk, ro-
wer jest prawidłowo zaparkowany i wylogowany. Teoretycznie o 
wylogowaniu powinniśmy natychmiast zostać poinformowani sto-
sowną informacją SMS. Niestety, nie na wszystkich telefonach to 
działa. Pomimo zwrotu roweru, również aplikacja może wciąż 
wskazywać na wypożyczenie. W takiej sytuacji najlepiej wyjść z 
aplikacji i zalogować się ponownie. Po takiej czynności aplikacja 
powinna zostać odświeżona i wskazywać faktyczny stan, czyli 
zwrot roweru.

UWAGA: choć teoretycznie po zaparkowaniu i zablokowaniu 
roweru system powinien nas wylogować, z doświadczenia już jed-
nak wiemy, że przez kilkanaście sekund system może nadal naliczać 
czas wypożyczenia. Dlaczego o tym wspominamy? Jak wiemy 



154.06.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 22

pierwsze 20 minut korzystania z roweru jest darmowe. Może się za-
tem zdarzyć tak, że oddając rower po 19 minutach i 50 sekundach, 
system wyloguje nas z opóźnieniem i po przekroczeniu 20 minuty 
naliczy nam złotówkę za pierwszą minutę użytkowania. Jeżeli chce-
my być zatem pewni tego, by jeździć za darmo, pozostawmy sobie 
kilkudziesięciosekundowy zapas.

W sytuacji, gdy na stacji rowerowej nie ma już wolnych miejsc 
do zaparkowania roweru, jednoślad możemy swobodnie ustawić w 
najbliższej odległości od stojaków. Zdaniem obsługi serwisowej 
jest to promień ok. 15 metrów. Pamiętajmy także, że rower może-
my pozostawić w dowolnym miejscu na terenie naszej gminy, np. 
przed własnym domem. Tego rodzaju udogodnienie zapłacimy 
jednak 5 zł.

Warunkiem korzystania z Systemu „Rowerowe Łódzkie” jest 
utrzymanie minimalnego stanu konta doładowania (w momencie 
każdego wypożyczenia) w wysokości co najmniej 10 zł. Jedno 
konto pozwala na wypożyczenie jednocześnie do 4 rowerów.

Dla osób korzystających lub oglądających rowery miejskie na 
terenie naszej gminy, wielkim znakiem zapytania jest także masyw-
ne czarne zapięcie rowerowe, zawieszone przy kierownicy. Wyja-
śniamy zatem, że jest to zapięcie awaryjne, przeznaczone raczej dla 
służb serwisowych, niż przeciętnego użytkownika. Do blokowania i 
wylogowywania roweru używamy tylko i wyłącznie dźwigni, zloka-
lizowanej na tylnym kole.

UWAGA: w Urzędzie Miejskim w Koluszkach można również 
wyrobić KARTĘ z czytnikiem, która umożliwi wypożyczenie rowe-
ru bez konieczności dzwonienia na infolinię. To również dobre roz-
wiązanie dla osób, które nie posiadają smartfona.     

Rodzaje opłat 

Opłata inicjalna 20 zł

Minimalna kwota uprawniająca do wypożyczenia 
roweru 10 zł

Pozostawienie roweru poza stacją 5 zł

Pozostawienie roweru poza strefą funkcjonowania 
systemu (poza terenem gminy Koluszki) 200 zł

Opłata za przekroczenie 12-godzinnego czasu 
wypożyczenia 200 zł

Opłata za wypożyczenie roweru (opłaty sumują się)

Od 1 do 20 minuty 0 zł

Pierwsza godzina wypożyczenia (21-60 minuta) 1 zł

Druga rozpoczęta godzina wypożyczenia  
(61-120 minuta) 3 zł

Trzecia i każda następna rozpoczęta godzina 5 zł

Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa

Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru 2200 zł
* kwoty brutto
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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 – od-
ciski, wrastające paznokcie, brodaw-
ki wirusowe, 794-133-358

USŁUGI
Pranie	dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samochodowej, 
sprzątanie aut, 600-932-147
Wykończenia	wnętrz, remonty. 
Profesjonalnie i szybko,  
tel. 609-781-476
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
DEKARSKIE	usługi, 518-222-282
Pranie	kanap, dywanów, 512-450-390
Wykopię,	rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
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
Instalacje	sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164

NIERUCHOMOŚCI	
SPRZEDAM	/	KUPIĘ
Sprzedam	mieszkanie własnościo-
we 54 m2, ul. Kulczyńskiego 3, 
Brzeziny, stan bardzo dobry,  
tel. 604-051-902
Kupię	gospodarstwo, ziemię  
w Przanowicach, tel. 536-996-026
Sprzedam	działkę budowlaną  
w Gałkowie Małym, 5000 m2, 
501-64-91-04
M-4 w Koluszkach sprzedam,  
tel. 603-947-493
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

WYNAJMĘ	/	DO	WYNAJĘCIA		
Do	wynajęcia	mieszkanie  
w Koluszkach, 691-690-624
Do	wynajęcia	budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (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
Spawarkę	transformatorową na 
220V. cena 330zł, tel. 665-890-490
Tanio	wersalkę „BODZIO”,  
tel. 694-940-662
Przetrząsarkę	do siana, siódemkę. 
Ładowarkę Ostrówek, 603-793-498
Sprzedam	bramę garażową  
Hormann używaną, uchylną, metal, 
ocieploną, c.brąz. Wys. 220 cm - szer. 
236 cm - 400 zł, tel. 508-36-38-55
Drewno	opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167
PIACH	płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377
Drewno	kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

OGŁOSZENIA DROBNE
HYDRAULIK	-	Instalacje	CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
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
Firma	budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnię	szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
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
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
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
Szwaczki	zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne. 605-600-896
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 DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

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.

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
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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

Foto-Lustro
Fontanna Czekoladowa

Słodkie Stoły – polecają się  
na IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

507-820-548
FB: Fotolustro.Koluszki
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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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Piątek  
4.06

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

Sobota  
5.06

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

Niedziela  
6.06

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

Środa 
9.06

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

Czwartek 
10.06

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

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

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 fatum. 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 dodatkowo nie 
ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy 
futbolu – Jarosława Kota – który nie cofnie się przed niczym, by 
zdobyć serce wybranki. 

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

2D Dubbing 

Krudowie potrzebują nowego miejsca do życia. Tak więc pierw-
sza prehistoryczna rodzina wyrusza w świat w poszukiwaniu bez-
pieczniejszego miejsca, które można by nazwać domem. Kiedy od-
krywają idylliczny raj otoczony murem, raj który spełnia wszystkie 
ich potrzeby, myślą, że ich problemy zostały rozwiązane… z wyjąt-
kiem jednej rzeczy. 

Mieszka tam już inna rodzina: Bettermanowie. Bettermanowie 
(z naciskiem na „better”) - ze swoim wyszukanym domkiem na 
drzewie, niesamowitymi wynalazkami i nawadnianymi hektarami 
upraw smacznych owoców - znajdują się kilka stopni powyżej Kru-
dów na drabinie ewolucyjnej. Kiedy przyjmują Krudów jako pierw-
szych gości na świecie, wkrótce narastają napięcia między rodziną 
jaskiniową a rodziną współczesną. Gdy szanse na dobre relacje wy-
dają się stracone, nowe zagrożenie popchnie obie rodziny do wyj-
ścia poza ów bezpieczny mur i zmusi do zaakceptowania różnic i 
stworzenia wspólnej przyszłości.

Dzień Dziecka w Miejskim 
Ośrodku Kultury

We wtorek 1 czerwca, w 
Międzynarodowym Dniu 
Dziecka, w MOK w Kolusz-
kach zapanował śmiech, gwar 
i radość. Tego dnia Kino Ode-
on 3D zaprosiło dzieci z oko-
licznych szkół na seans filmo-
wy. 

Przybyłych uczniów 
przywitali pracownicy MOK 
ubrani w kolorowe stroje. Dla 
wszystkich odwiedzających 
nie zabrakło słodkich niespo-
dzianek. Dyrektor MOK, Elż-
bieta Przywara, złożyła naj-
młodszym życzenia wiele 
słońca, uśmiechu i radości nie 
tylko w tym wyjątkowym 
Dniu, ale przez cały rok. 



Mistrzynie województwa  
z SP nr 2 w Koluszkach

Po raz kolejny drużyna dziewcząt naszej szkoły zdobyła Mi-
strzostwo Województwa Łódzkiego w Drużynowych Biegach Prze-
łajowych. Dokonały tego uczennice w składzie: Amelia	Napierała,	
Adrianna	 Siemińska,	 Aleksandra	 Kulińska,	 Nikola	 Kotynia,	
Sylwia	Janik,	Wiktoria	Większa	Vel	Staniewska.

Zawody te odbyły się w Bełchatowie. W rywalizacji uczestni-
czyły drużyny, które w swojej reprezentacji posiadały zawodniczki 
trenujące lekką atletykę. Rywalizacja przebiegała na bardzo wyso-
kim poziomie. Największą radość sprawiło dziewczętom ponowne 
pokonanie w tym roku szkolnym drużyny dziewcząt ze szkoły spor-
towej w Aleksandrowie Łódzkim. Radość, sprawiają nam zasłysza-
ne wypowiedzi wśród uczestników zawodów i ich opiekunów, np.: 
‘’O jej; są dziewczyny z Koluszek”.

Tak więc, do drużyny dziewcząt  SP 2 Koluszki w roku szkol-
nym 2020/21 należy Mistrzostwo Województwa Łódzkiego w Szta-
fetowych  i Drużynowych Biegach Przełajowych. Gratulujemy.

Nauczyciele	w-f

Utwardzono ścieżkę do mostku

Po drugiej stronie zalewu w Liso-
wicach, od strony Erazmowa utwardzo-
na została trasa, która wiedzie lasem od 
parkingów do nowego mostku. W za-
myśle jest to kontynuacja ścieżki rowe-
rowej, która zaczyna się w Erazmowie i 
prowadzi wprost nad teren wypoczyn-
kowy. Wyasfaltowany nowy odcinek 
ścieżki to trasa o stromym zjeździe, dla-
tego też należy zachować szczególną 
ostrożność w przypadku korzystania z 
roweru czy hulajnogi. Tak jak pozostałe trasy rowerowe na terenie 
naszej gminy, ścieżka została zabarwiona na kolor ciemno-czerwo-
ny. Asfalt wylany został także na głównej ścieżce wiodącej wzdłuż 
terenu wypoczynkowego nad zalewem.

(pw)		    


