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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

18.06.  
ul. Sikorskiego 6A

19.06.  
ul. 3 Maja 8

20.06.  
ul. 3 Maja 19G

21.06.  
ul. Brzezińska 54

22.06.  
ul. Przejazd 6

23.06.  
ul. 11 Listopada 33

24.06.  
ul. Żwirki 2
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Czy rowerzysta ma prawo  
jechać ulicą, gdy obok  
biegnie ścieżka rowerowa?

Jeden z naszych czytelników zwrócił uwagę na to, że mieszkań-
cy mają problem z przepisami regulującymi poruszanie się po ścież-
kach rowerowych. Sztandarowym przykładem jest kompletne igno-
rowanie trasy dla rowerów, która ciągnie się wzdłuż ul. Pięknej i 
Odlewniczej w Koluszkach. Rowerzyści zamiast po ścieżce, najczę-
ściej poruszają się po sąsiedniej jezdni. Tymczasem sprawę tę jasno 
reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym, a właściwie jej 33 arty-
kuł, w którym czytamy:

„Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla ro-
werów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kie-
runku, w którym się porusza lub zamierza skręcić”. 

Dopiero w przypadku, gdyby przy ulicy nie było drogi rowero-
wej (lub ścieżki pieszo-rowerowej) rowerzyści zobowiązani są do 
jazdy ulicą. 

A co z jadą rowerem po chodniku? 
Pamiętajmy, że jest to pas ruchu dla pieszych, a rowerzysta jest 

na nim tylko gościem. A zatem po pierwsze, zawsze musi jechać 
wolno i ustępować pierwszeństwa pieszym. Po drugie rowerzysta z 
chodnika może skorzystać tylko wtedy gdy: 
- opiekuje się dzieckiem do lat 10 które kieruje rowerem 
- szerokość chodnika wzdłuż drogi po której ruch pojazdów jest do-

zwolony z prędkością większą niż 50 km/h wynosi co najmniej 2 m i 
brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów 

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezd-
ni (pada śnieg, wieje silny wiatr, występują ulewa, gołoledź lub 
gęsta mgła). 

(pw)

Projektują nowy budynek klubowy 
przy stadionie w Gałkowie Dużym

Gmina zabezpieczyła środki budżetowe na budowę nowego bu-
dynku klubowego dla LKS Gałkówek. Ekspertyza budowlana wy-
kazała bowiem, że obecny budynek przy „Stadionie leśnym” nadaje 
się jedynie do rozbiórki. Niebawem ma zostać ogłoszone postępo-
wanie na wybór firmy, która zaprojektuje nowy budynek. 

Przypomnijmy, że na terenie naszej gminy funkcjonują trzy klu-
by sportowe. KKS Koluszki posiada już nowy budynek klubowy, 
który powstał na terenie OSiR od strony ul. Zagajnikowej. Dla LKS 
Różyca budynek został już zaprojektowany i gmina powoli zmierza 
do jego budowy. (pw) 

Nowe oświetlenie uliczne
Urząd Miejski w Koluszkach 

ogłosił postępowanie przetargowe na 
opracowanie dokumentacji projekto-
wej oświetlenia ulicznego LED w 12 
ulicach na terenie sołectwa Żakowice-
-Różyca. Dokumentacja projektowa 
ma powstać do końca roku. Cała in-
westycja wraz z budową ma być reali-
zowana w cyklu 2-letnim w latach 
2021-2022. Nowe oświetlenie ma po-
jawić się w następujących ulicach: Pa-
łacowej, Zawiłej, Makowej, Familij-
nej, Dojazdowej, Pogodnej, Krótkiej, 
Spacerowej, Klubowej, Bursztyno-
wej, Spacerowej, Północnej. (pw)

Wyremontowali budynek  
po dawnej przychodni 

Zakończyła się termomodernizacja budynku po dawnej przy-
chodni w Gałkowie Dużym. Obecnie remontowane jest wnętrze bu-
dynku. Na piętrze powstają trzy mieszkania komunalne, z kolei par-
ter wygospodarowany zostanie pod miejsce spotkań dla lokalnego 
koła gospodyń wiejskich oraz seniorów. Pomieszczenia na parterze 
zostaną udostępnione po wakacjach. (pw) 

Kanalizacja sanitarna  
w Różycy i Żakowicach 

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach pod głosowa-
nie zostanie wprowadzone zadanie inwestycyjne związane z projek-
towaniem kanalizacji sanitarnej w Różycy i Żakowicach. Kanaliza-
cją ma zostać objęty następujący obszar: Żakowice: zachodnia strona 
ul. Piotrkowskiej do ul. Zagajnikowej, Różyca: teren w części pół-
nocnej pomiędzy ul. Zagajnikową a torami kolejowymi. 

Prace projektowe potrwają do końca 2022 r. (pw) 



4 18.06.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 24

Apel strażaków z OSP Koluszki

Nie blokuj wyjazdu!
5 czerwca (sobota), ul. 11 Listopada w Koluszkach. Przed straż-

nicą OSP Koluszki stoi osobowy samochód, uniemożliwiając pojaz-
dowi straży pożarnej wyjazd z garażu. Jeszcze tego samego dnia na 
profilu facebookowym OSP Koluszki pojawia się alarmujący wpis: 
„Takie sytuacje jak na poniższym zdjęciu mogą mieć tragiczne skutki. 
Zastawienie naszych bram garażowych uniemożliwia nam wyjecha-
nie do pożarów, wypadków i innych zagrożeń, gdzie życie, zdrowie i 
mienie może być zagrożone (…). Apelujemy, o zostawianie swoich 
pojazdów na pobliskich parkingach naprzeciwko siedziby banku PKO 
przy ul. 11 Listopada, przy ul. Strażackiej i ul. Cmentarnej”.

Jak wyjaśniają strażacy, na szczęście tego dnia wyjeżdżali jedynie 
na szkolenia a nie na akcję ratunkową, ale i tak przez kierującego pojaz-
dem nie mogli dotrzeć na czas. Na miejsce wezwano patrol policji.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy potępiających 
kierowcę samochodu osobowego, ale również sugestie odnośnie tara-
nowania przez straż blokujących wyjazd pojazdów. Odsuwając na bok 
wszelkie dyskusje prawne, warto jedynie zaznaczyć, że nasza straż nie 
musi oczywiście posuwać się do tak brutalnych metod, ponieważ po-
siada specjalistyczny sprzęt w postaci rolek transportowych, które z 
łatwością przestawią pojazd. W tym przypadku nie chodzi jednak o to. 
Konieczność oczyszczania wyjazdu, to bez względu na stosowane 
metody strata cennego czasu. A przecież wystarczy uszanować pracę 
strażaków ochotników i uruchomić trochę wyobraźnię. 

(pw)

Dodatkowe zajęcia  
dla przedszkolaków 

Od września mają ruszyć dodatkowe zajęcia dla dzieci z przed-
szkoli na terenie naszej gminy. Będą to bezpłatne zajęcia, pozapro-
gramowe, na które gmina pozyskała dotację z UE w wysokości 470 
tys. zł. W ramach powyższych środków zorganizowane zostaną m.
in.: zajęcia językowe dla 100 dzieci, nauka gry w szachy i warcaby 
dla 50 dzieci, zajęcia taneczne dla 100 dzieci, zajęcia plastyczne dla 
100 dzieci, a także zajęcia z logopedą. 

Nabory prowadzone będą w macierzystych przedszkolach. 
Same zajęcia będą odbywać się w różnych miejscach. Jako główna 
baza będzie wykorzystywany przebudowany pod potrzeby żłobka i 
przedszkola budynek przy ul. Mickiewicza w Koluszkach. Szczegó-
ły poznamy wkrótce. 

(pw) 

Nowy zbiornik wody  
i czujniki chlorowania

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej pla-
nuje wybudować nowy zbiornik wody uzdatnionej, jako kolejną re-
zerwę dla miasta. Wśród zaplanowanych inwestycji znalazł się tak-
że montaż systemu do monitoringu chlorowania na 4 ujęciach wody. 
Automatyczny pomiar zawartości chloru ma wyeliminować sytu-
acje związane z możliwością przedawkowania powyższej substan-
cji. Z tego rodzaju zdarzeniem mieliśmy już do czynienia kilka lat 
temu w Zielonej Górze. Wtedy ofiarami „przechlorowania” stały się 
kolekcjonerskie rybki w akwarium. (pw) 

Teleplatformę Pierwszego Kontaktu
NFZ uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). 

Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK –  800 137 200, otrzymasz nie-
zbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, 
w weekendy oraz święta.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następ-

nego dnia
- w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w 

godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
- nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugeru-

jących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środ-
ki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej po-
prawy,

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ 
może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

W ramach TPK uzyskasz: poradę medyczną, e–receptę, e–skie-
rowanie, e–zwolnienie.
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Przerwy w dostawach prądu
 � 21.06.2021r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Krańcowa  
Nr od 5 do 103,Gałków Mały ul.: Graniczna 2 i 6, Kolejowa  
Nr od 1 do 10, Krańcowa Nr 2, 10 i 12, Mickiewicza Nr od 1 do 45, 
Zielona Nr od 1 do 8.

Przebudowa ul. Wołyńskiej 

- Dlaczego na ul. Wołyńskiej nic się nie dzieje - dopytują miesz-
kańcy. Po zakończeniu etapu związanego z budową wodociągu i ka-
nalizacji sanitarnej, obecnie gmina czeka na wykonawcę, który roz-
pocznie realizację kolejnego etapu, związanego z budową kanalizacji 
deszczowej. Prace będą prowadzone przez całe wakacje. Dopiero po 
wybudowaniu odwodnienia, na ulicy pojawi się kostka brukowa. 
Według rozpisanego harmonogramu, całość inwestycji ma zakoń-
czyć się do końca października. 

 (pw)

Właściciele nieruchomości będą  
musieli złożyć deklarację  
o sposobie ogrzewania

Od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych i administrato-
rzy nieruchomości będą musieli zgłosić czym ogrzewają budynki. 
Deklaracje zostaną złożone w Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Informacje mają pomóc w identyfikowaniu 
źródeł niskiej emisji w Polsce oraz wspieraniu przez państwo dzia-
łań lokalnych samorządów zmierzających do eliminowania starych 
urządzeń grzewczych. 

Właściciele już istniejących budynków będą mieli 12 miesięcy 
na przekazanie formularza z informacją, czym ogrzewany jest ich 
dom. W przypadku nowych obiektów, trzeba będzie poinformować 
o użytkowanym źródle ogrzewania w ciągu 14 dni od daty jego uru-
chomienia. 

Mieszkańcy bloków nie muszą się przejmować nowym obo-
wiązkiem, ponieważ deklarację złoży w ich imieniu wspólnota 
mieszkańców lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Przekazanie takich informacji będzie obligatoryjne. Za brak 
złożenia deklaracji będzie grozić grzywna.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej, czyli 
przez internet lub w formie papierowej. Papierowy dokument wła-
ściciele nieruchomości będą mogli wysłać listem poleconym lub 
złożyć w swoim urzędzie gminy. Następnie urzędnicy wprowadzą 
zawarte w nich informacje do systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszuki-
warce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

(pw)

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 
21 czerwca (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej 

(niska część) Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbędzie się XXXV 
sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. Chodź radni spotkają się już na 
żywo, obrady będą prowadzone jeszcze bez udziału publiczności. 
Dla mieszkańców wciąż udostępniana jest transmisja online. W po-
rządku obrad m.in.:
- analiza materiałów związanych z realizacją budżetu Gminy Ko-

luszki za rok 2020
- raporty z realizacji gminnych programów profilaktyki, wykonania 

planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Koluszkach 

- udzielenie absolutorium burmistrzowi Koluszek 
- uchwała ws. przyjęcia „Koluszkowskiej Karty Mieszkańca”
- porozumienie z Gminą Brzeziny ws. przebudowy ul. Naftowej w 

kierunku Erazmowa 

Pomaganie przez bieganie 

Łucja najlepsza w „Biegu  
po Normalność” w Łodzi

Zabiegani dla Łodzi zorganizowali w łódzkim parku na Zdro-
wiu bieg charytatywny „Bieg po normalność”. Celem imprezy było 

zebranie środków na rehabili-
tację dla Janusza. Do zawo-
dów w tak szlachetnym celu 
przystąpiły dwie nasze wspa-
niałe zawodniczki, Agnieszka 
Ciesielska  z córka Łucją. Jak 
powiedziały po biegu, wystar-
towały w zawodach, by wspo-
móc akcję, uważając że nic nie 
daje takiego szczęścia jak ro-
bienie dobrych uczynków. Ale 
jak to na zawodach bywa, są  
zawodnicy, jest i rywalizacja, 
w szczególności kiedy startuję 
się w barwach Ludowego klu-
bu Sportowego Koluszki, ob-
chodzącego w tym roku 40 le-

cie.  Obie spisały się znakomicie, Łucja zajęła I miejsce pokonując  w 
biegu na 300 metrów (1:04) wszystkie dziewczęta jak i chłopców. 
Agnieszka, w biegu głównym na 3 km, przybiegła na bardzo dobrej 
33 pozycji uzyskując świetny  czas 17:23.  Gratuluję i dziękuje  
wspaniałej postawy i wrażliwości na los drugiego człowieka.   
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Pożegnaliśmy Feliksa Bińkowskiego
„Non omnis moriar” czyli 

„Nie wszystek umrę”- głosi zna-
ne epitafium na wielu nagrob-
kach ludzi, których pamięć stara-
ją się pielęgnować najbliżsi. O 
pamięć Pana Felka Bińkowskie-
go zatroszczył się… sam Feliks 
Binkowski! 

Oto olbrzymia liczba medali, 
trofeów, złotych, srebrnych, brą-
zowych i kryształowych pucha-
rów. Był mistrzem zarówno na 
„pomoście” jak i w życiu, bo każ-
dego swego rozmówcę otaczał 
szacunkiem i przekazywał dobre słowo oraz uśmiech. 

Uczniowie SP nr 1 rozwijają  
talenty literackie

Uczniowie klas I-III oraz klas IV-VIII wzięli udział w konkursie 
literacko-plastycznym ,,Moje pasje-moje zainteresowania”.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni literackiej, dosko-
nalenie umiejętności redagowania wypowiedzi poprawnej pod 
względem logicznym, stylistycznym, a przede wszystkim zwrócenie 
uwagi jak ważne jest w życiu hobby. 

Uczestnicy musieli opisać, to co ich interesuje oraz wykonać te-
matyczną pracę plastyczną. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 
wiele prac napisali uczniowie klas młodszych. Ich pasje to opieka 
nad zwierzętami, poznawanie kosmosu, geografia, nauka gry na in-
strumentach, śpiew, taniec, karate, jazda na rowerze, hulajnodze, gry 
i zabawy integracyjne z koleżankami i kolegami, czytanie książek.

Starsi uczniowie interesują się piłką nożną, lubią jazdę na rowe-
rze, uczą się modnego w ostatnich czasach breakdance. Chętnie 
wędkują, podglądają życia ptaków, utrwalają w obiektywie piękno 
przyrody. Zachęcają także do zbieranie grzybów, odpoczynku na 
świeżym powietrzu.

W gronie nagrodzonych w kategorii klas I-III znaleźli się:
I-miejsce: Amelka Zawadzka, Mateusz Owczarek
II-miejsce: Wiktoria Tomczyk, Alan Starus
III-miejsce: Urbańczyk Janek, Urbańczyk Franek
W kategorii klas IV-VIII po główną nagrodę sięgnęli:
Jakub Krakowiak kl. Vb oraz Karol Skibiński kl. VIIIb
Do opisania i zilustrowania swoich pasji zachęciła uczniów  

p. Jolanta Dąbrowska.

Dzień Dziecka w Przedszkolu nr 2
Tegoroczny Dzień Dziecka w koluszkowskiej dwójeczce odbył 

się pod hasłem „Zdrowo i sportowo.” Przedszkolaki spędziły ten 
dzień na wesołej zabawie integrując się ze sobą w trakcie wspólnych 
konkurencji sportowych w ogrodzie przedszkolnym . Wszyscy do-
brze się bawili , głośno dopingując swojej drużynie. Były również 

zabawy z chustą animacyjną oraz dyskoteka. Ale to nie były jedyne 
atrakcje przewidziane na ten dzień. Na dzieci czekała jeszcze nie-
spodzianka przygotowana przez Panią Anetę Ścibiorek ze sklepu 
KAR-POL H. i S. Karlińscy - warsztaty kulinarne. 

Przedszkolaki aktywnie bra-
ły w nich udział. Kroiły cytrynę, 
odmierzały cukier, wodę , wrzu-
cały owoce do wyciskarki wolo-
noobrotowej. Z ich wspólnej pra-
cy powstała pyszna, orzeźwiająca 
lemoniada. Dzieci były zachwy-
cone! Bardzo dziękujemy skle-
powi KAR-POL i Pani Anecie za 
pokazanie jak prosto i łatwo 
przyrządzić zdrowy, smaczny na-
pój.
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Uczniowie SP nr 1 laureatami  
Ogólnopolskiego Konkursu na Posłów 
Sejmu Dzieci i Młodzieży AD 2021 

O tym, jak bardzo potrzebna jest beatyfikacja Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, mogli ostatnio przekonać się Karol Kazimierczak 
i Mateusz Zieliński z kl. VII c SP nr 1 w Koluszkach, którzy zosta-
li laureatami Ogólnopolskiego Konkursu na Posłów Sejmu Dzieci i 
Młodzieży organizowanego przez Kancelarię Sejmu RP. Tegorocz-
na, XXVII edycja konkursu była w całości poświęcona Prymasowi 
Tysiąclecia. 

Temat konkursu: „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – 
w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według 
wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia” był wyrazem szacunku i 
wielkiego uznania dla jego wkładu w społeczną i kościelną historię 
Polski. Karol i Mateusz, uczniowie koluszkowskiej Jedynki, posta-
wili sobie ambitny cel ukazania swoim rówieśnikom poglądów Słu-
gi Bożego oraz jego zaangażowania w obronie wolności i prawdy. 
Nadto, przez udział w konkursie nasi uczniowie chcieli te wartości 
przyjąć, lepiej zrozumieć i propagować we własnych rodzinach, gru-
pach rówieśniczych i lokalnej społeczności. Trzeba zaznaczyć, że 
wybrali bardzo innowacyjną metodę pracy. Nie poszli standardową 
drogą typowych młodych pasjonatów historii, polegającą na anali-
zowaniu licznych przemówień Księdza Kardynała, ale postanowili 
odnaleźć żywego świadka jego działalności. Kogoś, kto nie tylko go 
słuchał, ale znał osobiści i z nim współpracował. Nie było to łatwe. 
Od śmierci Prymasa Tysiąclecia upłynęło w tym roku już 40 lat! Po 
długich poszukiwaniach, które ograniczała pandemia, młodzi bada-
cze wspierani przez katechetę, Dyrekcję SP nr 1 oraz ks. Damiana 
Szczepanika z Koluszek dotarli do J.E. Księdza Arcybiskupa Wła-
dysława Ziółka – byłego I Metropolity Łódzkiego. 

Dostojny jubilat niemalże w swoją 41 rocznicę sakry biskupiej 
udzielił uczniom koluszkowskiej Jedynki wywiadu, w którym po-
dzielił się wspomnieniami o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. W fil-
mie dokumentującym to niezwykłe wydarzenie znalazły się infor-
macje na temat pierwszego spotkania duchownych, Soboru 
Watykańskiego oraz współpracy pod koniec życia Prymasa. Ksiądz 
Arcybiskup uświadomił naszej młodzieży, jak często problem wol-
ności i prawdy, wartości tak bardzo deptanych przez komunistyczny 
reżim, był w odważny i odpowiedzialny sposób podejmowany przez 
Kardynała Wyszyńskiego. W jego nauczaniu i postępowaniu, zda-
niem Księdza Arcybiskupa, ujmowała wielka pasterska miłość i sza-
cunek do swoich nieprzyjaciół oraz dbałość o to, aby polskie sprawy 
rozwiązywać w Polsce. Poza tym rozmówca nakreślił atmosferę 
tamtych lat i przypomniał niewiarygodny autorytet Kardynała, który 

już wiele lat przed wyborem Polaka na Stolicę Piotrową i powsta-
niem Solidarności był najważniejszym głosem upominającym się o 
prawdę i wolność w życiu społecznym i jednostkowym tych, którzy 
bali się głośno o to upominać.

 Laureatom ze Szkoły Podstawowej nr 1 nie chodziło jednak je-
dynie o gloryfikację tej zasłużonej postaci. W wyjątkowo udanej 
prezentacji Karolowi i Mateuszowi udało się odnaleźć wiele aktual-
nych i uniwersalnych etycznych punktów odniesienia. Dziś w in-
nych już czasach młodzi ludzie mogą przecież paść ofiarą współcze-
snych zagrożeń. Chociaż ich pojawienia się Prymas Tysiąclecia być 
może nawet nie przypuszczał, to jednak jego słynne: „Non possu-
mus” („Nie możemy”) wypowiedziane wprawdzie w całkiem innym 
kontekście, jest nadal aktualną formą obrony młodych przed współ-
czesnymi wrogami prawdziwej wolności i prawdy. 

Uroczysta beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbę-
dzie się 12 września 2021 roku. Sukces naszych uczniów w konkur-
sie rekrutującym do Sejmu Dzieci i Młodzieży jest ważnym wkła-
dem w duchowe i intelektualne przygotowanie społeczności szkolnej 
na tę uroczystość. Wierzymy, że ich osiągnięcie zainicjuje kolejne, 
równie udane i owocne działania. Jest to niezwykle ważne, bo para-
frazując słowa św. Jan Paweł II wypowiedziane 23 października 
1978 r. w czasie audiencji dla Polaków, nie byłoby wolnej i demo-
kratycznej Polski, gdyby nie było jego „wiary nie cofającej się przed 
więzieniem i cierpieniem, (…) heroicznej nadziei, (…) zawierzenia 
bez reszty Matce Kościoła”. 

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

Urząd Miejski w Koluszkach 
informuje

że w dniu 23.06.2021 r. 
o godz.: 19:00 (I termin), 

19:15 (II termin) na terenie 
świetlicy wiejskiej  

odbędzie się zebranie 
wiejskie Sołectwa Regny 
w sprawie zmiany zadań 

funduszu sołeckiego 
przyjętego do realizacji  

w roku 2021.
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„Strefa zagrożona  
talentem” w SP nr 2

Wśród młodzieży nie brakuje osób, które są utalentowane i nie-
tuzinkowe. Uczniowie kl. VIIc Szkoły Podstawowej nr 2 postanowi-
li przybliżyć swoim koleżankom i kolegom „co im w duszy gra”. 
Tak zrodził się pomysł projektu wychowawczego „Strefa zagrożona 
talentem”, który został objęty patronatem Teatru Lalek Arlekin w 
Łodzi.

Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom, z naszej 
społeczności szkolnej, prezentacji swoich osiągnięć, zainteresowań 
i hobby oraz promowanie pozytywnych postaw. Niewątpliwie pod-
jęte działania mają również wartość edukacyjną. Młodzież doskona-
li kompetencje kluczowe w zakresie posługiwania się językiem oj-
czystym, rozwija umiejętności cyfrowe. Uczniowie przygotowywują 
materiały, wykorzystując programy takie jak Canva, Kizoa, Adobe 
Premiere Pro czy TonyTool.

Zmontowany materiał publikują na kanale YouTube klasy VIIc. 
Obecnie zostały tam zamieszczone dwa odcinki. Trzy kolejne są w 
przygotowaniu i ukażą się do końca roku szkolnego.

W części pierwszej o swojej pasji muzycznej, w tym o przygo-
dzie ze śpiewem, opowiada Natalia Gawrych. Można posłuchać co-
veru piosenki Dziś późno pójdę spać, w jej wykonaniu. Wokalne 
umiejętności uczennicy oceniła Joanna Wiśniewska, aktorka Teatru 
Lalek Arlekin.

Tych, którzy chcą poczuć klimat galerii sztuki, zapraszamy do 
obejrzenia drugiej części „Strefy zagrożonej talentem”. Tam swoje 
prace prezentuje Julita Sikorska. Można przyjrzeć się procesowi 
twórczemu, którego efektem końcowym są piękne rysunki oraz wy-
słuchać wywiadu, przeprowadzonego z młodą pasjonatką malar-
stwa.

Warto nadmienić, że projekt został zainaugurowany spotkaniem 
z p. Martą Tront, pracownicą Zamojskiego Domu Kultury. Pani 

Marta opowiadała o swojej miłości do tańca i o tym, jak z pasji zro-
dziła się inicjatywa FolkAround, która pozwoliła jej odwiedzić, 
wspólnie z mężem, 6 państw na trzech kontynentach. Podróżowaniu 
młodych małżonków towarzyszy misja kultywowania tradycji pol-
skich, dlatego ich podstawowym ubiorem są stroje ludowe. Wyko-
rzystują je przy organizacji warsztatów tanecznych dla Polonii na 
całym świecie.

Spotkanie to pokazało młodzieży, że warto pielęgnować własne 
pasje, bo nigdy nie wiemy, jakie dzięki nim otworzą się przed nami 
ścieżki.

Wszystkich zainteresowanych projektowymi realizacjami siód-
moklasistów z koluszkowskiej Dwójki zapraszamy na kanał YouTo-
ube, w którego wyszukiwarkę wystarczy wpisać hasło: strefa zagro-
żona talentem.

Barbara Gudanis-Kosciołek 

 Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI/ROZBIORU

Oferujemy:
 � zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 � możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 � dostęp do prywatnej opieki medycznej

Wymagania: 
 � książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres:  
administracja@starmeat.pl lub złożyć osobiście  
w siedzibie firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

Likwidacja sklepu BRACIA KILIAN
ul. Partyzantów 3

WYPRZEDAŻ bluzki, koszulki od 5 zł, bluzy od 8 zł
Zapraszamy pn-pt 9.00-15.00 
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Majowe wspomnienia  
z Przedszkola w Różycy

Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Wiosna w pełni, a rozbu-
chana przyroda raczy nas cudownymi widokami i zapachami kwit-
nących drzew i kwiatów. A u nas w przedszkolu sporo atrakcji. 
Pierwszym wydarzeniem był konkurs recytatorski: ,,Zdrowie na-
szym skarbem”. Konkurs został skierowany do dzieci i ich rodzi-
ców. Należało nakręcić filmik z dzieckiem lub rodzicem i dzieckiem 
recytującym wybrany wiersz o tematyce zdrowotnej. Przyszło wiele 
filmików a wszystkie były bardzo ciekawe z widocznym zaangażo-
waniem młodych talentów. Dla uczestników przygotowane były dy-
plomy i nagrody . 

W miesiącu maju obchodziliśmy jedno z najważniejszych i 
najpiękniejszych świąt-Dzień Matki. Mama to pierwsze słowo 
każdego dziecka, jest ono synonimem miłości, dobra, ciepła ro-
dzinnego i szczęścia. Dlatego też co roku w przedszkolu dzieci 
przygotowują się do tego święta. W tym roku wszystkie dzieci bra-
ły udział w warsztatach plastycznych, których celem było przygo-
towanie prezentu dla mamy. Dzieci samodzielnie malowały torby 
płócienne. Każda grupa miała inny pomysł na jej ozdobienie. Były 
kwiaty, serca, zwierzątka , owoce i co tylko dzieciom wpadło do 
głowy. Na pewno z taka torbą mamie będzie przyjemnie iść na za-
kupy. Dalsze przygotowania do święta obejmowały program arty-
styczny dla Biblioteki Miejskiej w Koluszkach z dedykacją dla 
mam. Wystąpiła w nim grupa Żabki, która przygotowała przepięk-
ny układ taneczny do znanej piosenki Cleo ,,Łowcy gwiazd”. Dzie-
ci podeszły do tego zadania z ogromnym entuzjazmem. Przez wie-
le dni trwały próby na których cierpliwie znosiły powtórki części 
artystycznej. Druga grupa , która brała w tym wydarzeniu udział 
była to grupa Stokrotki, ona również pokazała się z jak najlepszej 
strony. Wykonali oni taniec do piosenki: Niespodzianka dla mamy 
,, Hej na, na , na”. Wysiłek się opłacił, efekt był doskonały. Mło-
dych artystów można było oglądać na stronie Biblioteki . Przed-
szkolaki chcąc sprawić radość i okazać miłość swoim mamom za-
prezentowały dla nich krótką część artystyczną w przedszkolu. 
Przedstawiły montaż słowno- muzyczny lub taniec z okazji ich 
święta. Przygotowane wiersze i piosenki oraz układy taneczne 
wraz z życzeniami dotarły do kochanych mam w postaci filmików 
i zdjęć wysłanych do nich poprzez stronę Facebooka każdej z grup 
oraz stronę www naszej placówki. Przedszkolaki chcąc jeszcze 

bardziej wyrazić i podkreślić uczucia wobec swoich mam wykona-
ły dla nich piękne i kolorowe laurki .Przygotowały również krótkie 
nagrania z wypowiedziami opisującymi ich mamy oraz mówiącymi 
o tym za co są im wdzięczne i za co je kochają . 

Wiele radości sprawiła dzieciom możliwość uczestniczenia w 
realnym świecie sztuki z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. 
Przedszkolaki z ochotą i po kolei w poszczególnych grupach obej-
rzały przedstawienie teatralne pt. ,,Żuczek”. Podczas niego dzieci 
mogły na żywo podziwiać wspaniałą grę aktorów oraz poczuć kli-
mat prawdziwego teatru. W drugiej połowie maja uczestniczyły też 
w spotkaniu z filharmonią pt. ,, W świecie Inków”. Barwna muzyka 
o wyraźnym rytmie wprawiła dzieci w wesoły nastrój. Muzyczne 
doznania dzieci spotęgowane zostały przez ręcznie wykonane trady-
cyjne instrumenty etniczne takie jak: chuli, czaj chas - grzechotkę z 
kopytek, guiro.

Bardzo ciekawym wydarzeniem w placówce okazały się też 
warsztaty ,,Robimy lemoniadę” w których przedszkolaki uczestni-
czyły w przeddzień swojego święta. Dzieci w poszczególnych gru-
pach pod kierunkiem p. A. Ścibiorek samodzielnie mogły wykonać 
zdrowy napój łącząc ze sobą kolejne składniki a następnie go spró-
bować. Uśmiechnięte twarze wychowanków wskazywały na to ,że 
wykonana przez nich lemoniada bardzo im smakowała. W dobrych 
nastrojach i w pełni sił zgodnie stwierdziły ,że nie mogą się już do-
czekać nowych atrakcji związanych z obchodami ich święta tj. Dnia 
Dziecka. Więcej informacji dotyczących obchodów tak ważnego 
święta naszych milusińskich ukarze się już niedługo w następnym 
artykule dotyczącym naszej placówki.

 Lucyna Lewandowska
 Agnieszka Gruchała
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Jubileusze małżeńskie
Ostatnia - jak dotąd - grupa Złotych Jubilatów Małżeńskich odwie-

dziła Salę USC w Koluszkach w czwartek, 27 maja, o godzinie 13.00. Pa-
miątkowe medale „Za Długoletnie Pozycie Małżeńskie” otrzymały pary, 
które wstąpiły w związek małżeński w roku 1970. 

Byli to państwo: Helena i Jan Janowscy, Jadwiga i Bogdan Mroczek, 
Krystyna i Marian Idzikowscy, Krystyna i Zbigniew Chałat. Po wystąpie-
niu Małgorzaty Jagieło, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Burmistrz 
Koluszek wręczył Jubilatom medale, nadane przez prezydenta RP. Dla 
Waldemara Chałata ta uroczystości była wyjątkowa, bo wśród par, któ-
rym składał gratulacje, byli jego Rodzice. Była to chwila wielkiego wzru-
szenia, które udzieliło się wszystkim. Jak zawsze, po udekorowaniu Jubi-
latów medalem, wystąpił zespół wokalno-instrumentalny „Przygoda”, 
prezentując największe szlagiery muzyczne sprzed pół wieku. Wszystkim 
parom obchodzącym Złote Gody, składamy najserdeczniejsze życzenia!
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PROJEKTOWANE  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
AUDYTY ENERGETYCZNE

501-817-842 508-779-777 www.rico.org.pl

Magnesy z motywem Koluszek  
znajdziesz na poczcie

Wielu mieszkańców Koluszek, goszczący w naszych rodzinach 
krewni, czy przejeżdżający przez Koluszki lub zatrzymujący się tu 

kolejarze z drużyn konduktorskich, 
pracownicy firm zatrudnionych w 
zakładach znajdujących się na tere-
nie strefy ekonomicznej, nie raz do-
pytywali się o pamiątkowe magnesy 
na lodówkę czy zmywarkę z moty-
wem Koluszek i naszych okolic.

Ten pamiątkowy gadżet poja-
wił się ostatnio na poczcie w Ko-
luszkach, co można zauważyć, za-
łatwiając tam swoje sprawy. Myślę, 
że warto się w takie pamiątki za-
opatrzyć, tym bardziej że oprócz 
magnesów można kupić też kubki, 
filiżanki, długopisy, oryginalne ma-
gnesy-pudełka od zapałek lub lnia-
ne torby z nadrukiem historycznego 
dworca kolei warszawsko- wiedeń-

skiej w Koluszkach. Świetne pamiątki dla nas samych, jak i prezen-
ty dla bliskich. Kto wie, może kiedyś pojawią się też pocztówki?

Zk

W Lisowicach urodziły się siedmioraczki,,,,
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Trzy imprezy i trzy medale  
w jeden dzień w Piasecznie!

Kibice, jak i zawodnicy nie mogli narzekać na nudę. Zawody 
odbywały się przy świetnej, słonecznej pogodzie i we wspaniałej at-
mosferze i na przepięknym kameralnym stadionie GOSiR w Pia-
secznie.

W trzech różnych imprezach 
lekkoatletycznych zorganizowa-
nych w jeden dzień rywalizowało 
kilkuset zawodników z całej Pol-
ski, w tym piątka z LKS Koluszki.

W 1 Mazowieckim Mitingu 
Dzieci 2021, dobrze wypadli mło-
dzi biegacze klubu.

W biegu na 600 m w kat.2008-
2009 brązowy medal zdobył z po-
prawionym rekordem życiowym o 
cztery sekundy Jakub Kunka 
(1:53,88). Również trzeci w tej 
samej kategorii lecz w biegu na 
300 m był Kamil Tenentka. czas, 
który uzyskał 49,85 sek., jest jego 
nowym rekordem życiowym poprawionym aż o 6 sekund.

W godzinach popołudniowych w 4 Memoriale Sławomira Ro-
słona, z powodzeniem wystartowała dwójka naszych reprezentan-
tów. W biegu na 1000 m. asekuracyjnie biegnący 14 letni Radek Ba-
biarski wywalczył z czasem 3:08.44 trzecie miejsce. W silnej stawce 
pierwszej serii biegu na 600 m. pobiegła specjalizująca się w bie-
gach dłuższych, Adrianna Siemińska, która z czasem niewiele gor-
szym od rekordu życiowego 1:49,98 zajęła ostatnie miejsce. 

Wieczorem po godzinie 20:30 wystartował w Mistrzostwach Pol-
ski U23 na 5000 m Michał Wieczorek, niestety pomimo dopingu trene-
ra i byłego zawodnika klubu Marcina Pateckiego, zajął z bardzo słabym 
czasem 17:02,80 26. miejsce. Patecki reprezentujący od ubiegłego roku 
Stowarzyszenie Piekielni Warszawa uzyskał w biegu otwartym na 5 km 
świetny nowy rekord życiowy 15:14,25 i ósme miejsce. Zawodnikom 
składam podziękowania za walkę, rodzicom Dariuszowi Siemińskiemu 
i Andrzejowi Kunce za opiekę i doping. Trener 

KREDYTY 
HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE, FIRMOWE 

 9 Oferty kilkunastu banków.
 9 Brak opłat za doradztwo.
 9 Centrum Usług Finansowych 

Agnieszka Malinowska
Koluszki, ul. Brzezińska 14, tel. 792 697 809 

pn – pt 10-18

Piłka nożna
Termy Uniejów - LKS Różyca 3:4 (1-3)

Bramki: 6’ Kurzawa (asysta Mikołajczyk), 29’ Karpicki (Zasada), 
45+1’ Mikołajczyk (Słodkiewicz), 90+5’ Mikołajczyk (Chorąży)

KKS Koluszki - AKS SMS Łódź 2:3

Tabela
1. Widzew II Łódź     32  82   127-17   
2. LKS Różyca      32  70   83-42   
3. GKS Ksawerów     32  69   88-34   
4. Włókniarz Pabianice   32  66   77-35  
5. UKS SMS Łódź     32  61   90-38   
6. AKS SMS Łódź     32  53   76-52  
7. Start Brzeziny      32  53   83-62  
8. Termy Uniejów     32  49   61-72   
9. Victoria Rąbień     32  43   76-77   
10. KAS Konstantynów Ł.  32  42   66-67  
11. Zawisza Rzgów     32  42   56-54  
12. Sokół II Aleksandrów Ł.  32  40   72-64   
13. GLKS Sarnów/Dalików  32  37   75-93   
14. KS II Kutno      32  35   58-80  
15. KKS Koluszki     32  33   50-80   
16. Orzeł Parzęczew    32  32   57-96   
17. GLKS Dłutów     32  13   17-102   
18. PTC Pabianice     32   5   19-166  

Najbliższe mecze:
Start Brzeziny - KKS Koluszki  17 czerwca, 19:00
UKS SMS Łódź - LKS Różyca  18 czerwca, 20:15
KKS Koluszki - Włókniarz Pabianice  19 czerwca, 16:00

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
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Burmistrz Koluszek ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację)  

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej  
w miejscowości Wierzchy:

- działka nr 281/2 o pow. 0,2000 ha,  
cena wywoławcza 71 000,00 zł,  
wadium 8 000,00 zł,  
postąpienie minimalne 800,00 zł.

Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość określo-
na jest jako RN – tereny rolnicze o niskiej intensywności rolniczej. 
Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– Br-RVI i 
RVI. Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona i 
niezagospodarowana. Dojazd do nieruchomości drogą o utwardzo-
nej nawierzchni. 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali nr 112. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata 
wadium do 19 lipca 2021 r. 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej. 

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

Burmistrz Koluszek ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację)  

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej  
w miejscowości Świny:

- działki nr 332/2 i 332/3 o pow. 0,1600 ha,  
cena wywoławcza 46 000,00 zł,  
wadium 5 000,00 zł,  
postąpienie minimalne 500,00 zł.

Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość określona 
jest jako RMU – tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług. Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako uży-
tek– RIVb, Br-RIVb. Nieruchomość niezabudowana i nieuzbrojona, po-
łożona przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do 19 
lipca 2021 r. 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-
pada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej. 

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

Burmistrz Koluszek ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację)  

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej  
w miejscowości Świny:

- działki nr 333/2 o pow. 0,1300 ha,  
cena wywoławcza 37 400,00 zł,  
wadium 4 000,00 zł,  
postąpienie minimalne 400,00 zł.

Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość okre-
ślona jest jako RMU – tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług. 

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– Br-
-RV, Br-RIVb. Nieruchomość niezabudowana i nieuzbrojona, poło-
żona przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do  
19 lipca 2021 r. 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej. 

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

pracownika produkcyjno-magazynowego

Mile widziane uprawnienia  
na wózki widłowe. 

44 714-37-03

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

da 65, 95-040 Koluszki od dnia 15.06.2021 r. do dnia 6.07.2021 r., 
wywieszony jest wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nume-
rem ewidencyjnym działki 1267 o pow. 1214 m2, położoną w Kolusz-
kach, w obrębie 5, stanowiącą własności Gminy Koluszki, przezna-
czoną do dzierżawy na okres od 1.08.2021 r. do 30.06.2024 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. 
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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

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

EDUKACJA

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

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

USŁUGI
Prasowanie usługowe dla firm. 
Garnitury, sukienki, spodnie, 
żakiety, tel. 690-619-168
Fotowoltaika, Pompy ciepła, 
magazyny energii. Wysoka jakość 
komponentów oraz montażu, 
bezpieczeństwo, opieka poinstala-
cyjna, 15 letnia gwarancja totalna, 
dotacje. Wiele zrealizowanych 
montaży w okolicy, tel. 726-500-724
Zawiozę do ślubu – Jaguar F-Pace, 
509-233-905
Pralki – Naprawa, 609-046-483
DAR-BRUK, układanie kostki 
brukowej (krótkie terminy, szybko  
i solidnie), tel. 782-178-554
Usługi dekarskie, 518-222-282
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samochodowej, 
sprzątanie aut, 600-932-147
Wykończenia wnętrz, remonty. 
Profesjonalnie i szybko,  
tel. 609-781-476

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
tel. 517-422-082
Sprzedam działkę 2000 m2,  
508-722-581
Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Kupię gospodarstwo, ziemię  
w Przanowicach, tel. 536-996-026
Sprzedam mieszkanie ul. Głowac-
kiego 63 m2, 698-288-657
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 ziemię 4,30 ha na terenie 
gminy Koluszki, 669-576-994

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA 
Tanio – przyjmę dwóch mężczyzn 
na Kwaterę, 601-835-140
Do wynajęcia mieszkanie  
o pow. 150 m2 (stan surowy),  
ul. Głowackiego 21, 724-543-502
Do wynajęcia lokal handlowo-usługo-
wy, pow. 53 m2 ul. Głowackiego 21, 
724-543-502 
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37
Do wynajęcia mieszkanie w okolicy 
Koluszek, 608-863-460
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach, 691-690-624
Do wynajęcia Budynek 100 m2, 
media. Wola Łokotowa 6, gm. Jeżów, 
tel. 44 714-04-79 lub 726-700-567

SPRZEDAM
Sprzedam drewno kominkowe  
i rozpałkę, 608-830-403
Betoniarka 150, 607-042-857
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

OGŁOSZENIA DROBNE
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
BDO – sprawozdania. Odpady/
opakowania. Ewidencja odpadów, 
tel. 508-732-104
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
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
Pracownika na stację paliw  
i myjnię samochodową w Kolusz-
kach zatrudnię, tel. 603-641-600  
lub 531-254-290
Zatrudnię panie do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na 
terenie Koluszek. Praca dwuzmiano-
wa, orzeczenie o niepełnosprawno-
ści mile widziane. Tel 534-096-941
Zatrudnimy kierowcę C+E. Praca 
na terenie kraju. Terminowe wyna-
grodzenia, 667-583-078  
lub 607-834-875
Mechanika samochodów ciężaro-
wych zatrudnię, 502-653-907 
Zatrudnię brukarzy i pomocników, 
790-824-553
Zatrudnię pomoc księgowej, 
502-653-907

Zatrudnię kierowcę C+E Kraj. 
Stała praca, wysokie zarobki, 
502-653-907
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko hydrauliczne, 604-574-055 
Zatrudnię kierowcę auta dostawcze-
go z obsługą magazynu, 604-574-055 
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na dział 
elektryczny, 604-574-055
Zatrudnię pomocnika do robót remo- 
ntowo-budowlanych, 604-574-055
Młodą osobę do sprzedaży na rynku 
w Koluszkach, 533-001-414
Zatrudnię pracownika do robót 
budowlanych, 665-183-407
Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616
Poszukuję blacharza, pełen etat, 
722-102-325
Dodatkowa praca w weekendy  
w gastronomii, 696-146-109
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
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne. 605-600-896
Zatrudnię szwaczki do zakładu. 
Praca całoroczna, 607-426-909

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą, 506-704-420

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Pranie kanap, dywanów, 512-450-390
Ogrodzenia, bramy, balustrady stalowe, z kwasówki i z aluminium. Tokar-
stwo, frezarko-szlifierki. Centra obróbcze, elektrodrążarka. Ceny przystępne, 
tel. 795-68-88-06
Fotowoltaika – klemy i mocowania, producent, tel. 795-688-806
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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! 

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

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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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

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
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Piątek  
18.06

15:00 SKĄD SIĘ BIORĄ SNY
17:00 CRUELLA
20:00 NOMADLAND

Sobota  
19.06

15:00 SKĄD SIĘ BIORĄ SNY
17:00 CRUELLA
20:00 NOMADLAND

Niedziela  
20.06

15:00 SKĄD SIĘ BIORĄ SNY
17:00 CRUELLA
20:00 NOMADLAND

Środa 
23.06

17:00 W JAK MORDERSTWO
19:30 NOMADLAND

Czwartek 
24.06

17:00 W JAK MORDERSTWO
19:30 NOMADLAND

W JAK MORDERSTWO
Polska / Komedia / 2021 / Premiera / 2D

Spokojną Podkową Leśną wstrząsa morderstwo. Ciało ofiary, 
młodej kobiety, znajduje Magda (Anna Smołowik), gospodyni do-
mowa i nałogowa czytelniczka kryminałów. Policyjne śledztwo pro-
wadzikomisarz Jacek Sikora (Paweł Domagała). Niestety, brak mu 
zmysłu rasowego detektywa – ten ma Magda. Kiedy okazuje się, że 
ofiara miała na szyi wisiorek w kształcie litery „W”, należący do 
dawno zaginionej przyjaciółki Magdy, kobieta postanawia wyjaśnić 
tę sprawę na własną rękę. A to oznacza nieustanne wtrącanie się w 
pracę nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak 
niewiele. Tropy prowadzą do najbardziej szanowanych mieszkań-
ców Podkowy, a nawet szejka Kataru… Czy Magdzie i Sikorze uda 
się dojść do prawdy i rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa?

Zapraszamy na teatr  
plenerowy dla dzieci

Księgarnia Skład Główny inauguruje nowy sezon kulturalny. W 
ramach „Taboru literackiego” 25 czerwca o godz. 17.00 na Kozim 
Rynku (skwer za stacją benzynową przy ul. Wigury) gościć będzie 
Teatr Malutki. To już drugi występ tej formacji w Koluszkach, tym 
razem najmłodsi obejrzą przedstawienie pt. „O Słodkiej Królewnie i 
Pięknym Księciu” na podstawie książki Roksany Jędrzejewskiej-
-Wróbel. 

To familijny spektakl lalkowy, w którym barwna opowieść o 
pięknej miłości królewny i księcia niesie przesłanie o tym, że o każ-
dą relację między ludźmi trzeba dbać. W pięknej, oprawie plastycz-
nej, przy dźwiękach specjalnie do spektaklu skomponowanej muzy-
ki, aktorki posługując się teatralnymi lalkami snują opowieść pełną 
zwrotów akcji i proponują widzom 3 różne jej zakończenia. Bilety 
do nabycia w księgarni. 

Na rondzie zakwitły róże



Wyścig kolarski już w czwartek
Przypominamy, że 24 czerwca na terenie naszej gminy będzie-

my ekscytować się zmaganiami zawodowych kolarzy. Tego dnia z 
Koluszek wystartuje III etap Międzynarodowego Wyścigu Kolar-
skiego „Solidarności” i Olimpijczyków. 

Godzina startu
Kolarze na trasę etapu z Koluszek do Sieradza wyruszą o godz. 

14.15 ze STARU na ul. Zagajnikowej przy Stadionie OSiR. Naj-
pierw wykonają rundę honorową ulicami: Brzezińską, Naftową, Na-
sienną i Polną, po czym ponownie o godz. 14.30 z ul. Zagajnikowej 
wykonają ostry start, już w ramach rywalizacji. Trasa wyścigu prze-
biegać będzie ulicami: Brzezińską, Wigury, Słowackiego, Piotrkow-
ską, Zagajnikową w Różycy, ul. Główną do Galkowa Dużego, a na-
stępnie ul. Dzieci Polskich w kierunku Brzezin.

Mini Wyścig i konkursy dla dzieci 
Imprezie towarzyszyć będą konkursy ekologiczne oraz Mini 

Wyścig „Solidarności”, czyli dodatkowa impreza rowerowa dla 
dzieci. Organizator zaplanował wyścigi w 4 kategoriach wiekowych 
do 12 roku życia. W zależności od wieku, mali kolarze będą mieć do 
pokonania różny dystans, od 200 m do 1600 m. Za udział w zawo-
dach przewidziano koszulki i medale. 

Zapisy do konkursów ekologicznych i Mini Wyścigu „Solidar-
ności” przyjmowane będą w godzinach 9.45-10.45 w namiocie przy 
ul. Zagajnikowej 11. Konkursy ekologiczne odbywać się będą od 
godz. 11.00 do 12.00. Z kolei start pierwszej grupy wiekowej w ra-
mach Mini Wyścigu „Solidarności” zaplanowano na godz. 11.00. O 
godz. 12.30 odbędzie się ceremonia dekoracji zwycięzców wyścigu 
i poszczególnych konkursów. 

UWAGA: każdy uczest-
nik Mini Wyścigu musi przy-
być z własnym rowerem. 
Warunkiem uczestnictwa 
jest także ściganie się w ka-
sku. Choć w regulaminie jest 
informacja, że kask można 
wypożyczyć u organizatora, 
lepiej przyjechać jednak z 
własnym. Nie mamy bo-
wiem gwarancji, że kask na 
pewno otrzymamy. Prosimy 
także o zabranie legitymacji 
szkolnej dziecka. 

Regulamin i informacje 
o zawodach kolarskich na 
stronie www.wyscig.com.pl. 

(pw)

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 ograniczoną liczbę miejsc na widowni, 
chęć uczestnictwa w wydarzeniu należy potwierdzić telefonicznie w 
sekretariacie MOK 44 714 58 80. Decyduje kolejność zgłoszeń. Za-
praszamy!!!


