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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

16.07.  
ul. 3 Maja 8

17.07.  
ul. 3 Maja 19G

18.07.  
ul. Brzezińska 54

19.07.  
ul. Przejazd 6

20.07.  
ul. 11 Listopada 33

21.07.  
ul. Żwirki 2

22.07.  
ul. Głowackiego 20



316.07.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 28

Wyłoniono operatorów  
atrakcji w Lisowicach 

Po myśli samorządu kończy się proces wyboru operatorów, któ-
rzy poprowadzą restaurację, park linowy i infrastrukturę do obsługi 
wakeboardu na terenie Lisowic. Gmina obawiała się, że pandemicz-
ny zastój zniechęci potencjalnych dzierżawców do angażowania się 
biznesowo nad zalewem. Ostatecznie w przetargu na park linowy 
wpłynęła jedna oferta, na dzierżawę restauracji dwie oferty, z kolei 
prowadzeniem deski wodnej zainteresowanych było trzech oferen-
tów. Ostatecznie na placu boju pozostał jeden.   

Restaurację przy plaży w Lisowicach poprowadzą właściciele 
koluszkowskiej „Kriady”. Obiekt zostanie uruchomiony w ciągu 
najbliższych tygodni. Restauracja będzie serwować m.in. świeżą 
rybę i dania kuchni polskiej. Przy budynku powstaną ogródki ze-
wnętrzne, ma również pojawić się muzyka grana na żywo.     

Park linowy będzie obsługiwać firma z Łodzi, którą tworzą lu-
dzie z doświadczeniem alpinistycznym. W ramach złożonej oferty, 
firma zadeklarowała się do przekazywania co miesiąc gminie bile-
tów wstępu o wartości 2 tys. zł. Bilety będą udostępniane kolusz-
kowskim szkołom do wykorzystania w konkursach, czy organizacji 
wycieczek szkolnych. Wstępnie otwarcie parku linowego zaplano-
wano w drugiej połowie lipca. Robocza nazwa obiektu, jaką przyjął 

dzierżawca, to „Lispark”, nawiązująca pierwszym członem nazwy 
do Lisowic. Pod względem łącznej długości tras, obiekt ma mieścić 
się w pierwszej dziesiątce największych parków linowych w Polsce. 
Za promocję atrakcji będzie odpowiadał dzierżawca. 

Również w lipcu uruchomiony ma zostać wakeboard, czyli de-
ska wodna. Cała infrastruktura do jej obsługi jest już gotowa.  

W ubiegłym miesiącu po środku zalewu zainstalowano przeszkody 
do wykonywania trików na desce. Odbyły się już także pierwsze te-
stowe przejazdy.  

Poza wymienionymi atrakcjami wkrótce nad zalewem pojawią 
się kajaki i rowery wodne. Urząd Miejski w Koluszkach zamyka 
właśnie postępowanie zmierzające do zakupu powyższych urzą-
dzeń. Koszt wypożyczenia został ustalony na 15 zł za godzinę.        

(pw)       

O czystość i porządek  
musimy zadbać sami

Czy denerwuje cię brud na ulicach? Jeśli tak, to nie jesteś od-
osobnionym przypadkiem. Nieprzerwanie mieszkańcy naszego mia-
sta proszą nas, byśmy nagłaśniali 
tenże temat. Co tak nas denerwuje? 
Gdy śmiecimy, pozostawiamy butel-
ki na trawnikach, zawieszamy majt-
ki na drzewach (tak, to nie żart, taki 
przypadek miał ostatnio miejsce 
przy ul. 3 Maja), a przede wszyst-
kim gdy puszczamy psy luzem i nie 
sprzątamy po nich kup. Co ciekawe, 
najczęściej gdy takowy pies zostanie 
namierzony przez przechodnia, wła-
ściciel udaje, że to nie jego zwierząt-
ko. Mieszkańcy proszą również o to, 
by nie wyrzucać jedzenia na trawni-
ki, bo to przyciąga bezpańskie psy. 

A jak nazwać takiego człowieka, który wyrzuca śmieci w lesie? 
W ostatnich dniach w lesie pojawiły się tajemnicze tablice z dosad-
nym określeniem: „Tylko k….y zaśmiecają lasy”. Mocno wulgarne 
(na zdjęciu napis zasłonięty przez redakcję), ale widocznie wiele 
osób traci już cierpliwość.    

(pw)   

Tężnia w parku
Do końca września Urząd Miejski w Koluszkach planuje złożyć 

wniosek o dofinansowanie budowy tężni w parku miejskim. Koszt 
inwestycji szacowany jest na ok. 300 tys. zł. W ramach dofinanso-
wania mamy pozyskać co najmniej 200 tys. zł. Jeżeli środki uda się 
pozyskać, sama budowa mini tężni solankowej realizowana byłaby 
w przyszłym roku.                                                                        (pw)
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Szczepienia stanęły 
w miejscu 

Szczepionki zalegają w lodówkach koluszkowskich przychod-
ni. Są wolne terminy, są moce przerobowe, niestety nie ma chęt-
nych. Obecnie w pełni zaszczepionych jest 41 proc. mieszkańców 
naszej gminy (ok. 9,6 tys. osób). Z kolei pierwszą dawkę otrzymało 
blisko 11 tys. osób. Obecnie tendencja jest taka, że doszczepiają się 
jedynie osoby oczekujące na drugą dawkę. Natomiast nowych chęt-
nych do pierwszego szczepienia brakuje. Dla przykładu w ciągu 
ostatnich 30 dni po pierwszą dawkę sięgnęło jedynie ok. 700 osób. 

Największą liczbę zaszczepionych w naszej gminie stanowią 
osoby najstarsze (powyżej 60 roku życia). W grupie tej szczepionkę 
przyjęło ok. 72 proc. mieszkańców. Przypominamy, że nie musimy 
szukać możliwości zaszczepienia się w innych miejscowościach. 
Nasze przychodnie dysponują wolnymi terminami, korzystajmy. Je-
żeli ktoś myśli o wakacyjnym wyjeździe i potrzebuje szybkiego za-
szczepienia, może skorzystać z jednodawkowej szczepionki Johnso-
n&Johnson, którą podaje przychodnia MED-KOL w Koluszkach.        

Słabo w całej Polsce
Niestety, niekorzystna tendencja z małą ilością zaszczepionych 

utrzymuje się również w miejscowościach ościennych. Generalnie 
mechanizm jest następujący: im większe miasto tym więcej zaszcze-
pionych. W Łodzi współczynnik zaszczepienia pierwszą dawka wy-
nosi 48,9 proc., w Skierniewicach 47,8 proc., w Zgierzu 46,8 proc., 
Tomaszów Maz. 40,7 proc. Najlepiej powyższą tendencję obrazuje 
przykład Brzezin. W mieście Brzeziny współczynnik zaszczepienia 
pierwszą dawką wynosi 38,6 proc., ale już w samej gminie jedynie 
29,7 proc.   

(pw)

Gmina Koluszki 
10 864 (liczba zaszczepionych min. 1 dawką)  
9 592 (liczba w pełni zaszczepionych)
41,1% (procent w pełni zaszczepionych)

Lokalne przychodnie czekają 
na chętnych do zaszczepienia:
- NZOZ Eskulap Koluszki i Gałków Duży: 44 714 50 00 i 44 714 05 47
- NZOZ Zdrowie: 44 714 08 00
- NZOZ Med-Kol: 44 714 22 22, 714 67 57

Wolne terminy na szczepienie przeciwko Covid-19
NZOZ „MED-KOL” Sp. z o.o. zaprasza do szczepienia  

przeciwko Covid-19 jednodawkową szczepionką  
firmy Johnson&Johnson.

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

w rejestracji na I piętrze lub telefonicznie 512-096-652

 ) poprzez infolinię 989

 ) IKP (Internetowe Konto Pacjenta)

Policja przyjrzy się bliżej działaniom 
dokuczliwego mieszkańca 

Gmina Koluszki złożyła zawiadomienie do policji, w celu zba-
dania nadaktywności jednego z mieszkańców naszego miasta, który 
niezrozumiałymi zgłoszeniami utrudnia pracę wszystkim możliwym 
służbom publicznym. 

- W okresie od 16 grudnia 2020 r. do 13 maja 2021 r. na terenie 
gminy Koluszki ustaliliśmy ok. 100 nieuzasadnionych wezwań. Li-
czymy na to, że po wszczęciu postepowania sprawą zajmie się pro-
kuratura. Może to zabrzmi groźnie, ale żarty się skończyły. Nie po-
zwolimy na to, by jeden mieszkaniec dezorganizował pracę tak 
wielu instytucji. Każde zgłoszenie od tego mieszkańca wymaga bo-
wiem stosownej odpowiedzi, czasami fizycznego stawienia się poli-
cji czy urzędników w konkretnym miejscu. Ponieważ przygniatają-
ca większość zgłoszeń mija się z rzeczywistością, tego rodzaju 
działanie to marnotrawstwo czasu i środków publicznych. Mamy 
nadzieję, że za powyższe nadużycia mężczyzna ten zostanie stosow-
nie ukarany – informuje Mateusz Karwowski, dyrektor wydziału in-
westycji w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. 

Z jakimi absurdami musi mierzyć się samorząd badając zgłosze-
nia? Problemem dla owego mężczyzny jest na przykład kawałek gu-
mowego paska na drodze, który może stanowić zagrożenie w ruchu 
drogowym, czy niepomalowany słupek znaku drogowego, który w 
trakcie burzy może powodować zagrożenie porażeniem piorunem. 
Problemem są również za wysoko lub za nisko powieszone znaki dro-
gowe, żywopłot wystający o 10 cm za dużo nad chodnikiem, czy źle 
założona maseczka przez pracownika obsługującego rynek.  

(pw)                 

Czy powstanie nowe  
osiedle „kolejowe”?

PKP wystąpiło do samorządu o decyzję o warunki zabudowy 
dla terenu przy Parku Miejskim w Koluszkach, naprzeciw ceglanych 
dawnych domów kolejowych. Dokładnie chodzi tu o działkę między 
torami kolejowymi a parkiem, w miejscu gdzie rozkładało się weso-
łe miasteczko podczas Dni Koluszek. Na działce o powierzchni 1 ha 
planowana jest budowa 4 budynków wielorodzinnych. 

(pw)     
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Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 
16.07.2021 r. o godz.: 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 

na terenie świetlicy wiejskiej w Katarzynowie odbędzie się 
zebranie wiejskie Sołectwa Katarzynów - Zygmuntów  

w sprawie zmiany zadań funduszu sołeckiego przyjętego 
do realizacji w roku 2021.

Przerwy w dostawach prądu
 � 16.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Budowlanych 

4A, 4b, 4C, 6, 8, 10, 13, 19, 25, 27, 29, Miła 1 do 6. 
 � 19.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Natolińska od 15 

do 47, Nasienna Nr 2, Dąbrowskiego 6, 8 i 10, Brzechwy Nr 8, Polna 
Nr 22 i od 28 do 35, Próchnika od 5 do 35, Sienkiewicza od 22 do 57, 
Wieniawskiego Nr 2, Zagajnikowa 50 i 52, Brzechwy Nr 5, 7, 12, 50, 
Próchnika Nr 8, 10 i 12, Zielona Nr 1.

 � 21.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Głowackiego 6A, 
Ściegiennego 6. Adamów Nr od 18 do 26, Gałkówek Kolonia Nr 69.

 � 23.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Miedziana  
Nr od 2 do 10, Złota Nr od 4 do 19, Żeliwna Nr od 1 do 46. 

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

da 65, 95-040 Koluszki od dnia 13.07.2021 r. do dnia 03.08.2021 r., 
wywieszony jest wykaz obejmujący część nieruchomości:

 • o pow. 223 m2, stanowiących własność Gminy Koluszki, ozna-
czonych numerami ewidencyjnymi działek: 335, 17/4 i 18/7, 
położonych w mieście Koluszki, obręb 8, przeznaczoną do 
dzierżawy na okres od 1.08.2021 r. do 31.07.2024 r.;

 • o pow. 18 m2, stanowiącej własność Gminy Koluszki, ozna-
czonej numerem ewidencyjnym działki 99/1, położonej w Ko-
luszkach, obręb 7, przeznaczoną do dzierżawy na okres od 
11.06.2021 r. do 10.06.2024 r.     

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

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

Gmina zatrudni inspektorów nadzoru
W związku z wzrastającą ilością zadań inwestycyjnych, nasza 

gmina chętnie nawiąże współpracę z osobami dysponującymi 
uprawnieniami do pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Poszukiwa-
ni są inspektorzy następujących branż: drogowej, budowlanej, sani-
tarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, a także w obszarze odna-
wialnych źródeł energii. Kontakt: inwestycje@koluszki.pl. Swoje 
CV można złożyć również bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach. 

(pw)

Wołyńska utonęła w błocie
Burza, która przeszła nad Koluszkami, zamieniła ul. Wołyńską 

w Koluszkach w błotną maź. Przypomnijmy, że droga podlega obec-
nie generalnej przebudowie, związanej z ułożeniem nowego wodo-
ciągu oraz budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nowej 
nawierzchni. Na czas prac drogowych usunięte zostały betonowe 
płyty. Brak utwardzenia powoduje, że na drodze panują ekstremalne 
warunki użytkowe. W celu wyrównania i prowizorycznego zabez-
pieczenia drogi, w środę wykonawca wysypał tłuczeń, który jednak 
na skutek ulewy uległ całkowitemu rozmyciu. Gmina przeprasza za 
uniedogodnienia, zapowiadając jednocześnie, że w połowie sierpnia 
na drodze pojawi się wykonawca kanalizacji deszczowej. Prace 
będą kontynuowane do końca listopada. Do tego czasu warunki na 
drodze nie ulegną poprawie. 

(pw)    

Statyści poszukiwani
Chcesz zagrać w filmie? Studentka reżyserii Szkoły Filmowej w 

Łodzi poszukuje statystów do swej etiudy filmowej. Do odegrania 
będzie scena na peronie kolejowym w Koluszkach. Poszukiwane są 
osoby powyżej 15 roku życia (wygląd i płeć nie gra roli). Zdjęcia od-
będą się 17 lipca (sobota) po południu, i potrwają ok. 4-5 godzin. 
Scenariusz jest ponoć bardzo wzruszający i pięknie napisany, a eki-
pa filmowa fajna i bardzo energiczna. Chętni proszeni są o natych-
miastowe przesyłanie zgłoszeń na adres: natalia.dutkiewicz@o2.pl.

(pw)    

Wakacje z OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach zaprasza Dzieci z 

Gminy Koluszki do udziału w „Wakacjach z OSiR”

W programie wiele atrakcji:
 • wycieczka do parku rozrywki i wypoczynku – Sady Klemen-
sa w Podskarbicach Szlacheckich,

 • wyjazd na baseny letnie do Lisowic
 • wycieczka do Doliny Skrzatów – Parku Skrzacich Opowieści 
w Chociszewie

 • wycieczka kolejką wąskotorową w Rogowie

W programie zaplanowano również:
 • prelekcję profilaktyczną nt. bezpiecznego wypoczynku pod-
czas wakacji przeprowadzoną przez strażaków z Państwowej 
Zawodowej Straży Pożarnej w Koluszkach

 • projekcję bajki w Kinie Odeon 3D

I Turnus   2 sierpnia 2021 – 6 sierpnia 2021 roku 
II Turnus   9 sierpnia 2021 – 13 sierpnia 2021 roku 

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. Koszt uczestnictwa jedne-
go dziecka wynosi 100 zł/turnus. Zapisy w Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Koluszkach przy ul. Ludowej 2 w godz. 8:00 – 15:00. Liczba 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. 
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Z Dagmarą Głowacką z Ko-
luszek, obecnie mieszkającą w  
Shenzhen w Chinach, zatrudnio-
ną w firmie zajmującej się dys-
trybucją komponentów elektro-
nicznych, o obecbnej sytuacji 
pandemicznej w Chinach roz-
mawia Zbigniew Komorowski.

-Mówiłaś, że po przylocie 
do Shenzhen we wrześniu by-
łaś poddana kwarantannie… 

-Byłam pod dużym wraże-
niem, jeśli chodzi o organizacje w 
tego typu sytuacjach. Chiny świet-
nie poradziły sobie z systemem 
szczepień, kwarantanną i sprawną 
akcją testowania mieszkańców. 
Gdy przyleciałam, miałam mię-
dzylądowanie w Nanjing, odebrał 
nas z lotniska specjalny autobus. 
Zanim do niego wsiedliśmy, mie-
liśmy pobrany wymaz z gardła. 
Następnie zostaliśmy przewiezie-
ni do specjalnie przygotowanego 
dla nas hotelu. Nikt nie miał wpły-
wu, do którego z takich hoteli tra-
fi. W hotelu spędziłam 14 dni. Co-
dziennie, minimum 3 razy w ciągu 
dnia odwiedzał mnie taki „ufolu-
dek” w ubraniu ochronnym i 
sprawdzał moje zdrowie, pytał o 
symptomy, temperaturę itd. Pod-
czas tego 14- dniowego pobytu w 
hotelu miałam wykonywany dwa 
razy test. Po tym czasie mogłam 
udać się na lotnisko i lecieć do 
swojej docelowej miejscowości. 
Czasem zdarzało się, że i po przy-
byciu do celu podroży, na wniosek 
pracodawcy lub osiedla, w którym 
się mieszka, należało i tam odbyć 
kwarantannę. Wszystko zależy od 
miasta, lokalnego sąsiedztwa i 
pracodawcy. Ja na szczęście nie 
musiałam tego robić. 

-Pobyt w hotelu na kwa-
rantannie, jak się domyślam, 
jest odpłatny? 

-Niestety tak. Posiłki były 
dostarczane przez obsługę i zo-
stawiane pod drzwiami. Nie 
masz wpływu na to, co ci poda-
dzą. Zapomnij o tym, że zama-

wiasz coś z zewnątrz z dowo-
zem.

-Możecie obecnie wycho-
dzić na spacer, czy uprawiać 
np. sporty w parku? 

-Wrócę jeszcze na moment 
do kwestii kwarantanny i do-
dam, że obecnie ludzi przylatu-
jących do Chin obowiązuje 21 
dniowy pobyt w zamknięciu. Co 
do Twojego pytania, obecnie 
(ale również już kilka miesięcy 
wcześniej) można wychodzić na 
spacery lub uprawiać jogging. 

Wszyscy oczywiście noszą ma-
seczki, nie dlatego że im się 
każe, ale dlatego, że chcą. 

W pewnym momencie roz-
gorzała dyskusja, czy trzeba wy-
konywać testy przed wylotem w 
jakieś miejsce wewnątrz Chin. 
Gdy jechałam na urlop do pro-
wincji Yunnan, dla pewności 
wykonałam taki test, który w 
przeliczeniu na polską walutę 
wynosi 10 złotych. Gdy wraca-
łam z Polski do Chin we wrze-
śniu, za podobny test w Łodzi 
zapłaciłam …500 zł. 

-Wspomniałaś o masecz-
kach. Ten obowiązek dotyczy 
wszystkich miejsc? 

-Obowiązkowe są tylko ma-
seczki w środkach transportu 
publicznego, ale mieszkający tu 
ludzie noszą je wszędzie, rów-
nież na świeżym powietrzu, dla 
swego bezpieczeństwa.

-Można mówić, że Chiny 
już pokonały Covida? 

-Jeszcze miesiąc temu tak 
bym powiedziała, obecnie jed-
nak pojawiły się nowe zakaże-
nia i trzeba z powrotem być 
ostrożnym, choć na pewno licz-
ba zachorowań jest dużo mniej-
sza niż w Europie. 

-Chińczycy są zdyscyplino-
wani w walce z Covidem? Pola-
cy, o czym wspomniałem wcze-
śniej, w czasie drugiej i trzeciej 
fali pandemii nie byli już tacy 
skorzy do posłusznego siedze-
nia w domu i chodzenia w ma-
seczkach. Jakby ktoś odebrał 
nam swobody obywatelskie.

-Nic z tych rzeczy, Chińczy-
cy są bardzo zdyscyplinowanym 
narodem, zdeterminowanym w 
walce o zdrowie. Jeśli rozmawia-
my o Chińczykach i ich podej-
ściu do zaleceń władz, warto 

wspomnieć o ostatnich decy-
zjach rządowych. Od 01.06.2021r 
każda rodzina może posiadać już 
troje, a nie jak dotąd, dwójkę 
dzieci. Podyktowane to zostało 
polityką demograficzną.

-Co Twoim zdaniem mo-
gło być przyczyną tak wielu 
zachorowań i zgonów w Polsce 
z powodu wirusa? 

-Nie chciałabym wypowia-
dać się w tej kwestii, ponieważ 
nie jestem i nie czuję się specja-
listką w tej dziedzinie. To leży w 
gestii lekarzy, naukowców i to 
ich opinie są autorytatywne. My-
ślę tylko, że chaotyczne działania 
rządu, przechodzenie ze skrajno-
ści w skrajność - od zamykania 
lasów, po nagłe otwieranie 
wszystkiego, ze szkołami włącz-
nie, miały wpływ. Mam wraże-
nie, że decyzje podejmowane 
były tak, jakby wirus dopiero 
„zawitał”, mimo, że zmagamy 
się z nim już półtora roku i mieli-

śmy czas na wyciągnięcie wnio-
sków i odpowiednie przygotowa-
nie strategii. Poza tym widać 
brak odpowiedzialności i dyscy-
pliny społecznej. Jeśli nie podej-
mie się zdecydowanych, nawet 
drastycznych rozwiązań, z wiru-
sem nie rozstaniemy się w Polsce 
jeszcze długo. Dla ukazania kon-
trastu, w Chinach, w kręgu mo-
ich licznych znajomych, także 
obcokrajowców nie spotkałam 
nikogo, kto by zachorował. Pod-
jęta została zdecydowana walka i 
to okazało się skuteczne. Nieste-
ty, w kręgu moich najbliższych w 
Polsce, niemalże każdy był chory 
i musiał zmagać się z wirusem.

-Powróćmy na koniec do 
wspomnianych już maseczek. 
Co byś powiedziała ludziom, 
którzy nie chcą ich zakładać? 
Wielu uważa, że to zwykłe „pa-
jacowanie” i że szkodzi nasze-
mu zdrowiu. Nie wspominając 
o takich poglądach, które na-
kaz zakrywania ust i nosa znaj-
dują na… kartach Pisma świę-
tego, jako znak „Bestii”…Co 
noszenie maseczki daje nam i 
przed czym nas nie chroni. 
Chińczycy noszą maseczki, bo 
tak powiedział przywódca 
chiński czy są inne argumenty? 

-Niedawno na ten temat głos 
zabrał naczelny chiński wiruso-
log. Jego zdaniem, bariera immu-
nologiczna, którą zapewnia szcze-
pionka, to jedno. Jednak nie 
eliminuje ona obowiązku zakry-
wania ust i nosa. W Chinach no-
szenie maseczek jest powszechne 
i to nie tylko w związku z wiru-
sem. Chińczycy chodzą po ulicach 
w maseczkach już od wielu lat. 
Gdy ktoś jest przeziębiony, zakła-
da maseczkę, by po prostu nie za-
razić innych. Gdy wybuchła pan-
demia, nikogo nie dziwił widok 
człowieka w maseczce na twarzy. 
Wszystkim, którzy nie chcą ma-
seczki zakładać, radzę po prostu 
wsłuchiwać się w głosy autoryte-
tów medycznych i bazować na ich 
wiedzy zdobytej podczas wielo-
letnich studiów uwieńczonych dy-
plomem, a nie opierać się na inter-
netowych opiniach niewiadomego 
pochodzenia. Poglądy ma każdy, 
ale wiedzę tylko niektórzy. Nie 
mylmy tych dwóch pojęć. 

Mieszkanka Koluszek w Państwie Środka  
dla „Tygodnia w Koluszkach” 

Chiny półtora roku  
po ogłoszeniu pandemii (cz. II) 
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MOK w Koluszkach zaprasza
Wystawa „Śladami Władysława  
Strzemińskiego”

Serdecznie zapraszamy we wtorek 20 lipca 2021 r. o godzinie 
17:00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach na otwarcie 
wystawy „Śladami Władysława Strzemińskiego” przygotowanej 
przez Grupę Powidoki. 

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Koluszkach do końca sierpnia w godzinach od 
8:00 do 15:00 oraz wieczorami w godzinach pracy kina. 

Grupa POWIDOKI powstała w 2017 r. - Roku Awangardy. 
Do grupy należą absolwenci łódzkiej ASP - Andrzej Jan Bator, 
Jacek Galewski, Robert Jundo oraz Maksymilian Max Majewski. 
Grupa jest otwarta i mogą dołączyć do nich inni twórcy. Celem 
Artystów jest kontynuowanie założeń światowej awangardy, ale 
przede wszystkim artystycznych idei Władysława Strzemińskie-
go. Nazwa Grupy zobowiązuje do odnoszenia się do artystycz-
nych awangardowych wizji łódzkiego twórcy. Obrazy W. Strze-
mińskiego to świat formy i kolorów zarówno na płaszczyźnie jak 
i w przestrzeni. Grupa Powidoki tworzy prace nieprzedstawiają-
ce, ale nie są to sensu stricte abstrakcje. Podobnie jak u Włady-
sława Strzemińskiego twórcy odnoszą się do rzeczywistości. W 
Ich pracach mają miejsce asocjacje. Łączą Ich korzenie - to samo 
miasto, uczelnia i patron. Dzieli indywidualizm, rozumienie i po-
dejście do zagadnień twórczości, własne potrzeby tworzenia 
sztuki.

Sztuka uliczna w Koluszkach
Lubisz teatr i cenisz sobie czas spędzany na powietrzu? Jeśli 

tak, to rezerwuj czas na 30 lipca. Tego dnia Księgarnia Skład Głów-
ny zaprasza na ciekawy spektakl plenerowy, realizowany już po raz 
piąty w ramach cyklu „Tabor literacki”. Tym razem publiczność bę-
dzie mogła obejrzeć dzieło niezwykłego artysty Adama Walnego.

„Dziadek” to spektakl oparty na autentycznych notatkach dziad-
ka scenarzysty, w których radość z prostych czynności życiowych 
jak zbieranie jabłek, sadzenie truskawek, przeplata się z trudnymi 
doświadczeniami życia: choroba, śmierć bliskich.

Spektakl jest retrospekcją, za-
czyna się w dniu pogrzebu tytuło-
wego Dziadka, a kończy w dniu na-
rodzin jego wnuka. Przyjaźń i 
wzajemne podpatrywanie siebie 
Dziadka i Wnuka (lalki i lalkarza) 
są osią dramaturgiczną całego spek-
taklu. Dziadek wprowadza Wnucz-
ka w życie, uczy wartości. Spektakl 
do opowiedzenia historii życia uży-
wa różnych technik lalkarskich (ku-
kły, marionetki, pacyny) oraz przed-
miotów trickowych, które na oczach 
widza zmieniają swą funkcję.

Spektakl mogą oglądać dzieci od 
9 roku życia. Wydarzenie jest biletowane. Bilety dostępne są w Księgar-
ni Skład Główny. Cena biletu 40 zł oraz w dniu spektaklu 50 zł.

Serdecznie zapraszamy! Kozi Rynek (zielony skwer za stacją Or-
len przy ul. Wigury w Koluszkach), 30.07.2021 (piątek) godz. 18.30.     

(pw)
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Tłumy na plaży
Lisowice przerodziły się w nadmorski kurort. No może trochę 

przesadzamy, ale widok setek ludzi, którzy w miniony weekend ob-
legali plażę nad zalewem w Lisowicach, mocno kusi do takich po-
równań. Woda, ratownicy, piasek, plażowe akcesoria, prysznice, 
siatka plażowa, no i wszechobecne kolejki po lody i inne przekąski. 
Tak mieszkańcy okolic wypoczywali pod Koluszkami. A to dopiero 
początek, bowiem w przygotowaniu są już kolejne atrakcje. Będą 
kajaki, rowerki wodne, park linowy, deska wodna i ogródek przed 
restauracją. 

Wszystko wskazuje również na to, że ze względu na swą po-
wierzchnię, Lisowice staną się niezastąpionym miejscem do organi-
zacji koncertów i innych imprez masowych. Pokazały to już wcze-
śniejsze imprezy organizowane jeszcze przed nastaniem pandemii. 
W niedzielę przykładem tego rodzaju zabawy był tzw. festiwal kolo-
rów, czyli zabawa polegająca na grupowym posypywaniu się kolo-
rowymi proszkami do rytmów muzyki. Jednym słowem, najpierw 
trzeba było się pobrudzić, by później obmyć się pod prysznicem. 

Ponieważ liczba wypoczywających stale wzrasta, przypomina-
my, że samochody można parkować również od strony Erazmowa. 
Tam na zmotoryzowanych czeka kilka parkingów.

(pw) 
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Burza pozostawiła  
pół gminy bez prądu 

Olbrzymie spustoszenie w infrastrukturze energetycznej spowo-
dowała gwałtowna burza, która nadciągnęła nad naszą gminę w nocy 
z środy na czwartek. Rano, gdy szacowano szkody, bez prądu pozosta-
wało pół gminy. Przyczyną awarii były powalone drzewa i połamane 
gałęzie, które zrywały sieć energetyczną. W Parku Miejskim w Ko-
luszkach połamanych zostało 6 drzew, w tym jedno zostało całkowi-
cie wyrwane z korzeniami. 

Burza oraz silny wiatr jednak i tak łagodnie obeszły się z naszym 
terenem. O takim szczęściu nie mogą mówić sąsiednie gminy. Ogól-
nie w całym powiecie straż pożarna wzywana byłą do 200 zdarzeń. Na 
terenie gminy Koluszki oprócz problemów z energią, dodatkowo 
uszkodzeniu uległy dachy na dwóch budynkach. Sytuacja nie wyma-
gała używania plandek. Władze miasta informują jednak, że plandeki 
są na wyposażeniu gminny i jeżeli zajdzie taka konieczność, plandeka 
może być wypożyczona po wcześniejszym zgłoszeniu zdarzenia pod 
całodobowym numerem interwencyjnym Biura Inżyniera Gminy 
(44 725 67 68). 

Kolejnym zjawiskiem, które bezpośrednio towarzyszy przerwom 
w dostawie prądu, jest brak wody w kranach. Bez prądu przestają bo-
wiem działać przepompownie. Po burzy bez wody pozostał cały Gał-

kówek. Co prawda gminne ujęcia dysponują awaryjnym zasilaniem, 
ale uruchomienie agregatów wymaga czasu. W Gałkowie Małym do-
datkowo jedno z ujęć obsługiwane jest nie przez gminę, ale przez sto-
warzyszenie, które samo musi zadbać o stosowne zabezpieczenia.

W czasie, gdy piszemy powyższy tekst, z poważnym problemem 
zmaga się również miejska oczyszczalnia ścieków. Brak prądu na os. 
Zieleń w Koluszkach spowodował, że oczyszczalnia musiała urucho-
mić awaryjne agregaty prądotwórcze. Jeżeli energii zabraknie, w do-
mach może zacząć wybijać szambo. PGE wciąż próbuje zlokalizować 
ognisko awarii prądu. 

Pod lupą znalazł się także 
kompleks wypoczynkowy w Li-
sowicach. Na szczęście oprócz 
połamanych drzew, większych 
trat nie odnotowano. Pomimo 
tego, gruntownej kontroli musi 
zostać poddany Park Linowy. 
Choć obiekt nie jest jeszcze ukoń-
czony, i tak cała konstrukcja musi 
przejść profesjonalną kontrolę. 
Obecna sytuacja jest swego rodzaju testem procedur, które będą wdra-
żane po każdym gwałtownym zdarzeniu atmosferycznym. Wypoczy-
wając w Lisowicach, ogólnie musimy przywyknąć do tego, że pogo-
da może dyktować nam swoje warunki. Nie bądźmy zdziwieni, co 
niestety ma już miejsce, że podczas pobytu na płatnym basenie, gdy 
zaczyna grzmieć ratownik wyprosi nas z obiektu. Taka jest procedura 
i zasady bezpieczeństwa nad napowietrznymi zbiornikami wodnymi. 

Obecnie na terenie gminy oprócz usuwania awarii w dostawie 
energii, trwa również oczyszczanie terenu z połamanych konarów, oraz 
udrażnianie studzienek kanalizacyjnych. Jeżeli widzimy takie problemy 
przy własnej ulicy, zgłaszajmy je do Biura Inżyniera Gminy. Kolusz-
kowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dysponuje specjali-
stycznym pojazdem, przeznaczonym właśnie do takich celów. Wielka 
pochwała należy się mieszkańcom Różycy, którzy w nocy nie czekając 
na przybycie straży pożarnej, własnymi siłami usunęli połamane drze-
wa, które zablokowały ruch na drodze wojewódzkiej. 

Burza niekorzystnie wpływa również na zachowanie naszych 
zwierząt. Co najmniej 4 psy wystraszyły się wyładowań i uciekły ze 
swoich posesji. Służby miejskie proszą o to, by zwierzętom dać czas 
na powrót. Natychmiastowe zgłaszanie w celu wyłapywana, spowo-
duje, że psy trafią do schroniska na Śląsku. Powrót do naszej gminy 
będzie wymagał sporo czasu. 

(pw)
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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

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

n kostka od 800 zł
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIELINSTALACJE 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

BARBER SHOP 
GENTLEMAN 

zaprasza na profesjonalne strzyżenie 
oraz stylizację brody

poniedziałek – piątek: 8.00-20.00    
sobota: 9.00-15.00

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.

Grupa mieszkańców z Koluszek odwiedziła grób śp. Krzysztofa 
Krawczyka, który zmarł 5 kwietnia 2021 r. w wieku 74 lat 
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EDUKACJA
Matura – Korepetycje, matematyka, 
j.angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104

USŁUGI
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
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
Pranie kanap, dywanów,  
512-450-390
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 kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Wykończenia wnętrz, remonty. 
Profesjonalnie i szybko,  
tel. 609-781-476
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
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
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię szwaczki, 693-426-098
Zatrudnię kierowcę-magazyniera  
w rozlewni gazu płynnego  
w Brzezinach. Wymagane: ukończo-
ne 21 lat, kategoria B. Szczegółowe 
informacje tel. 885-052-000

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działki budowlane, 
Rękawiec, 725-632-561, 667-088-917
Sprzedam dom z budynkami 
gospodarczymi i 1ha ziemi. Stefanów 
– Gmina Koluszki, 603-164-638
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
tel. 517-422-082
Sprzedam działkę 2000 m2,  
508-722-581
Kupię gospodarstwo, ziemię  
w Przanowicach, tel. 536-996-026
Sprzedam mieszkanie ul. Głowac-
kiego 63 m2, 698-288-657

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie 36 m2, 
Andersa 5, drugie piętro, mieszkanie 
w pełni wyposażone, od lipca, 
790-307-791
Mieszkanie do wynajęcia 49 m2, 
pierwsze piętro, tel. 508-363-845 
Do wynajęcia lokal ogrzewany  
200 m2 lub 100 m2, wszystkie media, 
667-162-885
Do wynajęcia mieszkanie  
o pow. 150 m2 (stan surowy),  
ul. Głowackiego 21,  724-543-502
Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy, 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

SPRZEDAM
Sprzedam drewno kominkowe  
i rozpałkę, 608-830-403
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
SKUP aut, uszkodzone, rozbite, 
skorodowane, całe, odbiór lawetą, 
zaświadczenie o złomowaniu, zwrot 
z OC, 881-512-680 
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde  
tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię panów do sprzątania  
i obsługi maszyn myjących  
w zakładzie produkcyjnym na 
terenie Koluszek. Orzeczenie  
o niepełnosprawności mile widzia-
ne, tel. 534-096-941
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
Zatrudnię pracowników do maga-
zynu opakowań tekturowych. Mile 
widziana obsługa wózka widłowego, 
tel. 730-130-577 lub 603-583-815
Zatrudnię kierowcę na BUSA  
- trasy międzynarodowe,  
tel. 693-97-97-01
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
Zatrudnimy elektromonterów  
oraz pomocników elektromonterów, 
42 214-07-00

Zatrudnię na skład budowlany  
do Koluszek ul Przejazd 16 pracow-
nika fizycznego, tel. 693-166-459

Zatrudnię pracownika budowlane-
go, 724-724-402

Pracownika na stację paliw  
i myjnię samochodową w Koluszkach 
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  
wynagrodzenia,  667-583-078  
lub 607-834-875

Dodatkowa praca w weekendy  
w gastronomii, 696-146-109

RÓŻNE

SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

                              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.

Zatrudnię szwaczki, krawcowe na zakład oraz chałupniczo,  
698-628-352 
Zatrudnię fryzjerkę w Koluszkach, 796-337-568
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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

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

PROMOCJA
LETNIA

Aby skorzystać z promocji zamów produkt do 30 lipca 
z terminem wykonania/odbioru na: SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
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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.

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

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

NAPRAWA
Sprzętu budowlanego

Koparko-Ładowarki i inne

Wykonujemy części  
zamienne jak oryginały  

ze stali gatunkowej  
– hartowanej

Tel. 667-162-885

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462
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Piątek  
16.07

15:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
17:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9

Sobota  
17.07

15:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
17:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9

Niedziela  
18.07

15:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
17:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9

Środa 
19.07

17:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9

Czwartek 
20.07

17:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9

KOSMICZNY MECZ: Nowa era
USA / Animacja / Przygodowy / Familijny / 2021 / 2D Dubbing

Witajcie na meczu! Mistrz NBA i 
światowa ikona LeBron James 
przeżywa fantastyczną przygodę u 
boku nieśmiertelnego bohatera Lo-
oney Tunes Królika Bugsa w aktor-
skim filmie z elementami animacji. 
Ta pobudzająca do wewnętrznej 
przemiany podróż to szalone połą-
czenie dwóch światów pokazujące, 
do czego zdolni są niektórzy rodzi-
ce, żeby znaleźć wspólny język z 
dziećmi. LeBron i jego młodszy syn 
Dom zostają uwięzieni w przestrze-
ni cyfrowej przez zbuntowaną 
sztuczną inteligencję. 
Takiej parady gwiazd profesjonal-

nej koszykówki jeszcze nie widzieliście. Tunes kontra Goons to mecz o 
najwyższą stawkę, który odmieni relację LeBrona z synem i udowodni, 
jaką moc ma zwykłe bycie sobą. 

SZYBCY I WŚCIEKLI 9
USA / Akcja / Kryminał / 

2020 / 2DNapisy

Chyba na żaden inny film 
fani kina akcji nie czekają w 
2020 roku równie mocno! Fami-
lia Toretto powraca z nową ener-
gią, nowymi pomysłami i – z 
całą pewnością – w jeszcze bar-
dziej ekscytującym stylu.

Regionalny Interwencyjny Telefon  
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Przypominamy, że od 20 kwietnia 2020 r. działa Regionalny In-
terwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Projekt finan-
suje Samorząd Województwa Łódzkiego – Regionalne Centrum Po-
lityki Społecznej w Łodzi. W okresie wakacyjnym zmieniła się 
forma kontaktu. Na Messengerze i Snapchacie, przez siedem dni w 
tygodniu dzieci i młodzież mogą uzyskać wsparcie specjalistów - te-
rapeutów, psychologów, pedagogów, interwentów kryzysowych. 
Służą oni pomocą i radą młodym ludziom, którzy nie radzą sobie w 
sytuacjach kryzysowych. Jedną z takich sytuacji może być czas, w 
jakim się wszyscy znaleźliśmy, dotyczący ograniczeń w związku z 
epidemią koronawirusa.

Telefon działać będzie najprawdopodobniej do końca 2021 roku
W kontakcie na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj) co-

dziennie w godzinach 18.00 – 21.00.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)



Kino letnie z niespodzianką  
już w niedzielę 

W związku z niekorzystną aurą pogodową, organizowane przez 
Księgarnię Skład Główny kino letnie zostało przełożone z 9 lipca na 
18 lipca (niedziela). 

Przypominamy, że w tym roku plenerowe kino „Literatura na 
ekranie” zostanie urządzone NA KOZIM RYNKU (zielony skwer za 
stacją Orlen przy ul. Wigury w Koluszkach). Jeżeli pogoda nie po-
krzyżuje planów, seanse będą organizowane w wakacyjne miesiące 
co dwa tygodnie.

 

18 lipca o godz. 21.00 Księgarnia zaprasza na film „Co gryzie 
Gilberta Grape’a” (reż. Lasse Hallstrom). Wstęp wolny! Organizator 
zapewnia leżaki, koce oraz niespodziankę. Każdemu seansowi bę-
dzie towarzyszyć konkurs z bonem podarunkowym. Nagrody ufun-
dowali przedsiębiorcy z ul. Brzezińskiej w Koluszkach. Kolejne se-
anse: 23.07, 06.08, 20.08.

(pw)

Święto kolorów w Koluszkach 
W miniony weekend nasza gmina znalazła się na trasie kolorowej 

zabawy. Święto Kolorów to ogólnopolska „mutacja” robiącego furorę 
na całym świecie festiwalu. Zabawa polega na obsypywaniu się kolo-
rowymi proszkami przy muzyce DJów. Na naszym terenie mieszkań-
cy bawili w Lisowicach. Zabawa była tym przyjemniejsza, że od pla-
ży i wody do stanowiska DJ było zaledwie kilkadziesiąt kroków. 

Z kolorowej konkurencyjnej zabawy mieli także skorzystać w 
piątek mieszkańcy Koluszek, ale spotkanie w Parku Miejskim w 
Koluszkach pokrzyżowała burza. Facebook donosi, że impreza w 
Koluszkach została przeniesiona na 27 sierpnia. 

Znawcy tematu radzą, by na imprezę zabrać takie ubranie, z któ-
rego stratą można się bez bólu liczyć. Gorszej jakości tkaniny mogą 
nie dać się bowiem skutecznie doprać z kolorowego proszku. Zale-
cane są również okulary przeciwsłoneczne, chroniące oczy przed za-
prószeniem. 

(pw)


