
 

W numerze:
Wystawa „Śladami 
Strzemińskiego”  
- s. 8

Z końcem sierpnia 
zamkną wiadukt? 
- s. 3

Staramy się  
o środki z Polskiego 
Ładu - s. 5

Powstało przed-
szkole w ośrodku 
specjalnym - s. 5

Uroczysta  
promocja oficerów 
z Koluszek - s. 7

Damian Warchoł  
w Wiśle Płock 
- s. 10

Rok XXIV ISSN 1428-3883 

Nr 29 (1178/104)

Cena 2 zł

Gmina Koluszki gospodarzem uroczystości na szczeblu wojewódzkim 

Wizyta wojewody w Koluszkach

s. 3

23.07.2021

Kriada Beach Bar już otwarta

s. 10



2 23.07.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 29

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

23.07.  
ul. Korczaka 5

24.07.  
ul. Sikorskiego 6A

25.07.  
ul. 3 Maja 8

26.07.  
ul. 3 Maja 19G

27.07.  
ul. Brzezińska 54

28.07.  
ul. Przejazd 6

29.07.  
ul. 11 Listopada 33
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Pod koniec wakacji  
zamkną wiadukt?

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi jeszcze w tym miesiącu 
zamierza podpisać umowę w wykonawcą, który wybuduje nowy 
wiadukt w Koluszkach. Oznacza to, że prace budowlane mogą ru-
szyć już w II połowie sierpnia. Taki harmonogram nakreśla obecnie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

(pw)

Gmina Koluszki gospodarzem uroczystości  
na szczeblu wojewódzkim 

Wizyta wojewody  
w Koluszkach

We wtorek 20 lipca Koluszki gościły najwyższe władze woje-
wództwa wraz z przedstawicielami kilkudziesięciu samorządów na-
szego regionu. Okazją do spotkania na wysokim szczeblu, była uro-
czystość podpisania umów na dofinansowanie zadań w ramach 
programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MA-
LUCH+” 2021. Obok burmistrzów, prezydentów i wójtów reprezen-
tujących poszczególne samorządy, w imieniu państwa umowę para-
fował Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński. W uroczystości udział 
wziął także sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Re-
gionalnej Waldemar Buda. 

Gmina Koluszki podpisała umowę na dofinansowanie w wyso-
kości 61 tys. zł. Pieniądze posłużą m.in. na wsparcie utrzymania 
miejsc dla dzieci w nowo powstałym żłobku przy ul. Mickiewicza w 
Koluszkach.

- Dzisiaj każdy ten podpis, który został złożony, każda złotów-
ka, będzie się przekładać na uśmiech dzieci i rodziców. Bo przecież 
przez ostanie 5-6 lat państwo aplikowali do programu „MA-
LUCH+”, budowali nowe żłobki, szukaliście środków na finanso-
wanie miejsc w żłobkach które już istnieją - skomentował uroczy-
stość Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński.     

Z kolei minister Waldemar Buda zwrócił uwagę między innymi 
na wartość, jaką w dzisiejszych czasach jest umiejętność pozyskiwa-
nia dodatkowych źródeł finansowania: - Być może oczekiwania 
państwa pod względem finansowym były większe, ale na dofinanso-
wanie miejsc w takich obiektach jak żłobek, przedszkole, zawsze 

warto stawiać. Ja ze 
swej strony chciał-
bym państwu pogra-
tulować tego, że jeste-
ście państwo zaanga- 
żowani, że szukacie 
tych miejsc, w których 
można znaleźć ze-
wnętrzne finansowa-
nie różnych potrzeb w 
samorządzie. Bo dzi-
siaj miarą dobrego 
gospodarza jest to, by 

poszukiwać środków zewnętrznych, środków pozabudżetowych i w 
ten sposób finansować oczekiwania mieszkańców.       

Nieprzypadkowo gospodarzem wojewódzkiej uroczystości była 
Gmina Koluszki. Dzięki uruchomieniu aż dwóch żłobków, nasz sa-
morząd jest bowiem liderem w organizowaniu wsparcia dla naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy. 

- Pan minister wspomniał o wielkich oczekiwaniach społecz-
nych. I rzeczywiście takie są. Spoczywają one także na nas, samo-
rządowcach. To wsparcie jest o tyle ważne, że trafia do najmniej-
szych, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. W Koluszkach mamy 
takie hasło: „Koluszki zawsze w centrum”. Cieszę się, że dzisiaj sta-
liśmy się właśnie takim centrum województwa łódzkiego – podzię-
kował w imieniu wszystkich samorządowców biorących udział w 
uroczystości, burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. 

Wizyta wojewody w Koluszkach była również okazją do spo-
tkania i omówienia najważniejszych spraw naszej gminy. Potwier-
dzona została deklaracja dalszej współpracy.                                (pw)
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Materiał przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ  
– pytania i odpowiedzi

- Czy szczepionka jest bezpieczna? Jakim badaniom i proce-
durom podlega?

- Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich przechodzi 
staranne badania i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do 
obrotu przez wyspecjalizowane instytucje.

Skrócono do minimum procedury rejestracyjne, ale badania wy-
konywano według najwyższych standardów bezpieczeństwa, podob-
nie jak w przypadku innych szczepionek. Szczepionki, tak jak pozo-
stałe produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek wymagają 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania dot. 
ich rejestracji są bardzo rygorystyczne. Za dopuszczenie do obrotu 
szczepionek pandemicznych odpowiada Komisja Europejska, po uzy-
skaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. Produktów Leczni-
czych Stosowanych u Ludzi (CHMP). EMA wdrożyła szereg mecha-
nizmów wspierających prace rozwojowe nad szczepionkami przeciw 
COVID-19, takich jak: szybkie i bezpłatne doradztwo naukowe oraz 
szybką weryfikację i zatwierdzanie planu badań pediatrycznych.

W Polsce dopuszczeniem szczepionek do obrotu zajmuje się Prezes 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych (URPL). Decyzja może być także podjęta przez 
Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską po przeprowadzeniu 
przez Europejską Agencję Leków procedury scentralizowanej.

- Nie zaszczepię się, ponieważ nawet w rozporządzeniu jest 
mowa o tym, że to eksperyment medyczny.

- Szczepionki zostały dopuszczone do obrotu przez Komisję 
Europejską po wcześniejszym przetestowaniu. Ulotki szczepionek 
są ogólnodostępne. Można samodzielnie zweryfikować skład i roz-
wiać wszelkie wątpliwości. Najlepiej czerpać wiedzę ze źródeł zwe-
ryfikowanych, takich jak np. gov.pl, a w razie dodatkowych pytań 
przed szczepieniem jest jeszcze możliwość konsultacji z lekarzem.

Rozporządzenie, o którym Pani/ Pan mówi nie dotyczy szcze-
pień (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Re-
gionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego 
eksperyment medyczny). Eksperymentem medycznym nazywamy 
wprowadzenie nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod 
diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnię-
cia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej.

Szczepionka na COVID została dopuszczona przez Komisję 
Europejską, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Jest to za-
tem zaprzeczeniem definicji eksperymentu medycznego.

- Strach przed skutkami ubocznymi.
- Europejska Agencja Leków ocenia zgodność szczepionki ze 

standardami skuteczności, bezpieczeństwa i jakości, dokonując prze-
glądu danych dotyczących szczepionek w ramach przeglądu rolling 
review. W ich trakcie ocenia się dane dotyczące jakości szczepionek a 
także wyniki badań laboratoryjnych. W następnej kolejności Europej-
ska Agencja Leków oceni dane przedłożone w ramach formalnego 
wniosku o warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Człon-
kowie Komitetu oraz eksperci ze wszystkich krajów członkowskich 
Unii Europejskiej poddają szczegółowej analizie zarówno dokumen-
tację złożoną przez Aplikanta, jak też raporty oceniające dokumen-

tację jakościową, przedkliniczną i kliniczną przygotowaną przez 
dwa niezależne zespoły ekspertów z dwóch krajów prowadzących. 

Zaangażowanie zespołów ekspertów ze wszystkich krajów Unii 
Europejskiej zapewnia najwyższy poziom merytoryczny ocen, zgod-
ny z obecnym stanem wiedzy naukowej oraz aktualnymi wymagania-
mi rejestracyjnymi. SARS-CoV-2 jest znany od końca 2019 roku. 

Szczepionki przeciwko COVID-19 są więc nowymi, lecz dobrze 
przebadanymi lekami. Badania nad lekami nie opierają się o progno-
zowanie i przypuszczenia, a o twarde dowody z badań. Polski system 
rejestracji niepożądanych działań leków prowadzony przez Urząd Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych pozwala w perspektywie lat ocenić negatywne skut-
ki leków w tym szczepionek. Dotychczas odnotowano bardzo 
niewiele NOP - do tej pory udział zaraportowanych niepożądanych 
odczynów wyniósł 0,0004. Łagodne objawy jak ból głowy i zaczer-
wienienie w miejscu szczepienia są normą w przypadku większości 
szczepień i utrzymują się nie dłużej niż kilka dni.

- Dlaczego szczepionka na koronawirusa powstała tak szybko?
- W odróżnieniu od tradycyjnych szczepionek (np. na grypę se-

zonową) szczepionki mRNA mogą mieć krótszy okres produkcyjny. 
To efekt tego, że zamiast wstrzykiwać białka wirusowe, nasz orga-
nizm wykorzystuje instrukcje do samodzielnego ich tworzenia.

Za dopuszczenie do obrotu szczepionek pandemicznych odpo-
wiada Komisja Europejska, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
(CHMP). EMA wdrożyła szereg mechanizmów wspierających prace 
rozwojowe nad szczepionkami przeciw COVID-19, przyspieszają-
cych proces dopuszczania do obrotu, takich jak: szybkie i bezpłatne 
doradztwo naukowe oraz szybką weryfikację i zatwierdzanie planu 
badań pediatrycznych.

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 edukacyjno-rozrywkowego MIKROKO-

SMOS - Ujazd 
- wycieczka do parku rozrywki i wypoczynku – Sady Klemensa 

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 podczas wakacji przeprowadzoną przez 
strażaków z PSP w Koluszkach.

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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Staramy się o środki w ramach  
rządowego Polskiego Ładu

Gmina Koluszki stara się wykorzystać każdą szansę na pozyski-
wanie środków zewnętrznych, które dofinansują inwestycje na tere-
nie naszego samorządu. Po uruchomieniu przez rząd   Programu In-
westycji Strategicznych w ramach Funduszu Polski Ład, akces do 
programu zgłosił również koluszkowski samorząd. Powalczymy o 
kilkadziesiąt milionów złotych dofinansowania. Zgodę na pozyska-
nie środków zewnętrznych wyraziła już Rada Miejska w Kolusz-
kach.   

W tegorocznym naborze, każda gmina może złożyć do trzech 
wniosków o dofinansowanie w przedziałach kwotowych do 5 mln zł, 
do 30 mln zł i powyżej 30 mln zł. Gmina Koluszki zamierza skorzy-
stać ze wszystkich trzech możliwości.   

W naborze do 5 mln zł, złożymy wniosek na przebudowę drogi 
Wierzchy-Świny. Chodzi tu o modernizację drogi na odcinku od 
młyna w Wierzchach do kościoła w Świnach. Przebudowa przewi-
duje również budowę nowego mostu na Rawce oraz przedłużenie 
ścieżki rowerowej, która obecnie kończy się przy wjeździe do miej-
scowości Wierzchy.    

Drugi wniosek, w naborze do 30 mln zł, przewiduje pozyskanie 
środków na modernizację infrastruktury sportowej na terenie naszej 
gminy. Dzięki dofinansowaniu ma powstać nowy budynek klubowy 
dla LKS Różyca i LKS Gałkówek, a także przebudowany ma zostać 
stadion w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej, wykorzystywany 
przez KKS Koluszki. W grę wchodzi budowa m.in. nowych trybun, 
oświetlenia i bieżni. 

Trzeci składany przez gminę wniosek, typowany w przedziale 
powyżej 30 mln zł, zakłada rozbudowę oczyszczalni ścieków i bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach: Ża-
kowice, Różyca, Kaletnik, Gałków Duży, Słotwiny, Nowy Redzeń, 
Stary Redzeń oraz Regny.           

Wnioski do programu zostaną złożone do końca lipca. Zaznacz-
my jednak, że środki nie są przyznawane automatycznie. Gmina li-
czy jednak na to, że któryś z wniosków „przejdzie”, ponieważ pań-
stwo Polskie ma do rozdysponowania aż 20 mld zł. Pieniądze mają 
pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć roz-
wój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. – Myślę, że 
to niepowtarzalna okazja do tego, by odkurzyć projekty, które wielo-
krotnie były odkładane. Będziemy chcieli ten nabór rozstrzygnąć w 
pierwszej połowie września 2021 r. Pewnie nie na wszystkie projek-
ty starczy środków, ale myślę że każdy samorząd powinien przynaj-
mniej z najniższej puli dofinansowania skorzystać – poinformował 
podczas wtorkowego pobytu w Koluszkach, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda. 

(pw) 

Przedszkolaki w Specjalnym  
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Wakacje trwają w najlepsze, po wielu miesiącach nauki nastał czas 
upragnionego odpoczynku. Uczniowie i nauczyciele rozjechali się w 
różnych kierunkach, ładują akumulatory na przyszły rok szkolny. A ten 
zapowiada się całkiem ciekawie.  W naszej placówce już trwają przygo-
towania do nowego roku szkolnego. I tu niespodzianka... 

We wrześniu w  murach naszej szkoły powitamy przedszkolaki. 
Przy Specjalnym Ośrodku-Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach 
powstanie  oddział przedszkola specjalnego. Ta oferta edukacyjna 
przeznaczona jest dla dzieci, które ze względu na swoją niepełno-
sprawność, nie są w stanie korzystać z propozycji przedszkoli ogól-
nodostępnych. 

W naszej placówce objęte zostaną fachową opieką terapeutycz-
ną oraz specjalistyczną i będą mogły w pełni uczestniczyć  w eduka-
cji przedszkolnej. W tej chwili trwają prace remontowe, tak, aby ma-
luchy czuły się u nas jak w domu. Od  września na dzieci będą 
czekały kolorowe sale z mnóstwem zabawek i pomocy dydaktycz-
nych. Dodatkowo w ramach zajęć przedszkolaki będą korzystały z 
sali integracji sensorycznej, pracowni logopedycznej, sali polisenso-
rycznej, gabinetu terapii ruchem, sali gimnastycznej. 

Kino letnie pod chmurką 
W miniony piątek Księgarnia Skład Główny zainaugurowała 

cykl seansów w ramach KINA LETNIEGO. Przypomnijmy, że filmy 
wyświetlane są na tzw. Kozim Rynku, czyli zielonym skwerze za 
stacją Orlen przy ul. Wigury 12 w Koluszkach.

Motywem spajającym kinowe dzieła jest hasło „Literatura na 
ekranie”. Ponieważ książka inspiruje od zawsze nie tylko twórców 
filmowych, ale również innych dziedzin sztuki, koluszkowska Księ-
garnia chce w ten sposób zachęcić do czytania. Najpierw warto prze-
czytać książkę, by potem obejrzeć oparty na niej film, ale nie szko-
dzi zrobić to na odwrót. W piątek, 23 lipca zapraszamy na „Świat 
według Garpa” z Robinem Williamsem w roli głównej, według po-
wieści Johna Irvinga. Kino letnie jest bezpłatne.  

Fot. Obstinate photographer
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Pamiętniki kaletnickie, sezon III 

Sztuka samozadowolenia, czyli  
przepis na udane zdjęcie z wakacji

Minęła wiosna zimna, kiedy szczęście miało formę pieca, ko-
minka lub kozy. Minęła wiosna deszczowa, kiedy miarą szczęścia 
były, względnie suche w środku, kalosze. Ostatecznie, minęła także 
wiosna słoneczna i w końcu do Kaletnika przyszło lato. Fakt ten, w 
mojej duszy porusza sentymentalną strunę opatrzoną napisem „Tove 
Jansson” - w tym roku bardziej, niż w latach minionych.

To lato jest spokojniejsze i już spieszę wyjaśnić dlaczego. Otóż, 
jak donoszą media społecznościowe, jak tylko spadły kajdany nie-
woli epidemicznej i za pomocą strzykawki mali i duzi otrzymali 
dawkę wolności z uprawnieniami do podróżowania, niemal wszy-
scy, jak jeden mąż, zapakowali się w samolot i pofrunęli na Maderę, 
do Turcji, Bułgarii, Hiszpanii, na Cypr, Dominikanę i Korfu. Z tej 
sytuacji wynika samo dobro. Biura podróży, nadganiają straty finan-
sowe, a w Kaletniku letników zostało niewielu, wszyscy na plaży na 
Sardynii, jak sardynki (w puszce), za to tu, cicho a temperatura i tak 
wakacyjna, skłania do zakupu jeszcze większego basenu i sadzenia 
palm kokosowych – i to z tymi nasadzeniami jest największy pro-
blem, ale o tym kiedy indziej.

Obecnie z zapartym tchem śledzę fotograficzne dokumentacje 
podróży, moich internetowych znajomych. Wszystkie te zdjęcia, bez 
względu na to w jakiej części słonecznego świata zostały zrobione, są 
do siebie bardzo podobne i budzą we mnie niemałe zdumienie.  Oto 
opis fotografii obowiązkowych, które najwyraźniej w mediach spo-
łecznościowych muszą się pojawić z naszego wypadu wakacyjnego:

Po pierwsze. Dama  w pełnym makijażu, górze od kostiumu i 
zwiewnej kiecce, wyprężona i oparta o barierkę balkonu w stopniu 
każącym wątpić w bezpieczeństwo wykonywanej ekwilibrystyki, w 
tle rozmyty widoczek  błękitnego basenu, wśród betonu hotelowego 
patio. Nie pojmuję jakim cudem te kobiety potrafią stanąć w takiej 
pozycji i nie złamać kręgosłupa, nie mniej, tego rodzaju zdjęcie na-
leży opisać: „Taka tam, poranna kawka w porannym dezabilu”.

Po drugie. Zbliżenie spoconej szklanki, wypełnionej koloro-
wym płynem, koniecznie z lodem i parasolką, w tle rozmyty wido-
czek, wspomnianego wcześniej,  błękitnego basenu, wśród betonu 
hotelowego patio. Takie zdjęcie należy podpisać : „Bawimy się!”, 
lub dla mniej domyślnych „To nie jest sok”.

I na koniec, moja ulubiona fotografia. Na pierwszym planie dwie 
pary stóp, w tle, to  co zawsze, czyli  rozmyty widoczek  błękitnego 
basenu, wśród betonu hotelowego patio. Takie zdjęcie, ma zapewnić 
odbiorcę o nieustającym żarze miłości, lub po prostu informuje o tym, 
że mimo urlopu, wycieczkowicze wciąż dbają o pedicure. Podpisać je 
należy: „Szczęśliwa z...” i w tym miejscu oznaczyć osobę z którą pre-
zentujemy stopy. Dla tych co pozostali w słonecznym Kaletniku, mała 
podpowiedź. Takie zdjęcia z powodzeniem wykonacie w ogrodzie, 
wykorzystując dziecięcy basenik jako tło. Jedyna zmiana jaką należy 
wykonać przy obróbce zdjęcia, to zamienić zieleń ogrodu, na szarość 
betonu, hotelowego patio. Ważne żeby odpowiednio album opisać: 
„Takie tam, z Madery”. Jest jeszcze inny aspekt wakacyjnego (i nie 
tylko) ekshibicjonizmu fotograficznego. Sytuacja fikcyjna – Ania ku-
piła dwa miesiące temu auto. Obowiązkowo zrobiła mu zdjęcie i 
wrzuciła w internet z podpisem: „Moja nowa czerwona perełka”, a 
dziś wrzuca zdjęcie swoich stóp znad basenu hotelowego na Sardynii, 
to ja się pytam, gdzie są kluczyki do tej fury? Bo, skoro Ani nie ma, to 
ja sobie chętnie „czerwoną perełką” pojeżdżę.

Wszystkie te wakacyjne zdjęcia w sieci, przypomniały mi histo-
rię pewnego napadu na bank o którym usłyszałam kilka lat temu w 

audycji radiowej. Rzecz miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. Młodzi przestępcy z powodzeniem dokonali napadu na 
bank. Po zakończonej akcji, byli tak podekscytowani sukcesem 
swojego przestępczego czynu, że zrobili sobie mnóstwo zdjęć ze 
zrabowanym łupem, w postaci śliczniutkich, zielonych, dolarów 
amerykańskich i oczywiście pochwalili się znajomym na portalu 
społecznościowym. I co? I wszystko, dla wszystkich dobrze się 
skończyło. Przyjechała policja, odebrali pieniądze. Klienci banku 
odzyskali swoje oszczędności, a internetowe gwiazdy, błyszczą do 
dziś w naszych wspomnieniach. Może i odbywają właśnie karę po-
zbawienia wolności za dokonany napad, ale kiedy już wyjdą, to ich 
konta w sieci wciąż będą pełne kciuków w górę i serduszek, a prze-
cież, to jest miarą szczęścia.

Jeżeli jednak, w ostatnim czasie, nie dokonaliście udanego napadu 
na bank, ani nawet nie byliście na Korfu, to nic straconego, bo za każde 
zdjęcie w sieci, można zebrać setki „kciuków w górę” wystarczy tylko 
dobrać odpowiednią grupę odbiorców. Załóżmy, że zrobiłam samolocik 
z papieru, fotografię tego wątpliwej jakości, dzieła sztuki, należy umie-
ścić na forum miłośników lotnictwa, tam się będzie podobać. Zdjęcie 
drewnianej łyżki kuchennej, umieszczamy, na forum dla kucharzy, na-
tomiast zdjęcie chleba w grupie „idealny dom” itd. Trzeba jednak pa-
miętać, aby nie wrzucać zdjęć tematycznych na fora specjalistów. Jeże-
li bowiem zamieścimy zdjęcie chleba wraz z przepisem na forum dla 
kucharzy, to dowiemy się, że chleb jest zły, krzywy, brzydki, ze złej 
mąki, złej wody i na złym zakwasie i w ogóle, nie powinniśmy się brać 
za gotowanie. Bezpieczniej jest umieścić zdjęcie łyżki, bo kucharze na 
łyżkach nie muszą się znać, muszą ją tylko mieć. Ponieważ zasady zdo-
bywania serduszek i kciuków w górę są bardziej skomplikowane niż 
mogłoby się wydawać, proponuję porzucić świat cyfrowy i wyjść z 
domu, najlepiej na lody do Koluszek, na „karmelowe solone”.

Karolina Bast Kolasa
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Uroczysta promocja  
oficerów Wojska Polskiego 

W niedzielę 18 lipca słowa oficerskiego ślubowania wypo-
wiedziało 155 żołnierzy rezerwy i Wojsk Obrony Terytorialnej - 
absolwentów oficerskich szkół i kursów. 

Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonał 
dowódca WOT generał dywizji Wiesław Kukuła. Ceremonia odbyła 
się z udziałem kompanii honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego.

Wśród promowanych znalazło się trzech mieszkańców Kolu-
szek, którzy od trzech lat są żołnierzami 9 Łódzkiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej podporucznik Dariusz Borkowski, podporucznik 
Rafał Rabiega i podporucznik Piotr Zendeł

Promocję oficerską organizuje się co najmniej dwa razy w roku 
kalendarzowym, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycz-
nych:
- rocznicy Bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r.;
- Dnia Podchorążego obchodzonego 29 listopada w rocznicę wybu-

chu Powstania Listopadowego w 1830 r.

„Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej, natomiast wręczenie tego stopnia stanowi ele-
ment ceremoniału wojskowego, nawiązujący do średniowiecznej 
tradycji rycerskiej – pasowania na rycerza.” 

Treść oficerskiego ślubowania: 

Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera                              
Wojska Polskiego,

składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie.
Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.

Będę stał niezłomnie na straży bezpieczeństwa                                                  
bytu narodu i państwa.

Będę strzegł i pomnażał chlubne tradycje bohaterskich walk
o niepodległość i sprawiedliwość.

Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał                                          
powierzone mi obowiązki,

wychowywał i szkolił swych podwładnych na prawych i dzielnych,
zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy.

Będę dbał o honor i dobre imię żołnierza polskiego.
Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym.

Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!”

Słowa oficerskiego ślubowania wygłoszone w Warszawie przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza pozostają na zawsze w sercu każde-
go oficera Wojska Polskiego. Są one nie tylko spełnieniem marzeń i 
zaszczytem, ale też najwyższym zobowiązaniem!
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Zapraszamy na wystawę „Śladami  
Władysława Strzemińskiego”

20 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy „Śladami Władysława Strzemińskie-
go”, przygotowanej przez artystów z grupy „Powidoki”. Wystawa 
jest dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy MOK i kina 
(pon, wt: 9.00-15.00, śr, czw, pt: 9.00-15.00 i 17.00-20.00, sob, ndz: 
15.00-20.00). Serdecznie zapraszamy do smakowania sztuki przez 
duże „S”. 

W pomieszczaniach Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolusz-
kach wyeksponowane zostały prace czterech łódzkich artystów, ab-
solwentów ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, którzy 
zrzeszając się w nieformalną grupę „Powidoki”, pragną nie tyle roz-
wijać czy naśladować Strzemińskiego, co raczej kontynuować jego 
idee. 

- My mamy to szczęście, że żyjemy w innych czasach, w któ-
rych mocno rozwinęła się fizyka, nauka, psychologia, a przede 
wszystkim okulistyka. Dzięki temu widzimy coś więcej, niż tylko to 
co Strzemiński mógł zobaczyć w swoich powidokach - wyjaśnił 
uczestnikom otwarcia Andrzej Bator, jeden z autorów wystawio-
nych prac.

Jak wyglądają owe twórcze poszukiwania i eksperymenty w 
zderzeniu z twórczością Strzemińskiego? Sami państwo oceńcie od-
wiedzając wystawę. Poniżej zamieszczamy krótki opis wizji, jakie 
przyświecały artystom podczas tworzenia wystawionych prac. Oto 
swego rodzaju „klucz” do głębszej analizy obrazów.                  (pw)

Robert Jundo, pedagog łódzkiej ASP, asystent Pracowni 
Technik Cyfrowych. Artystę fascynują zdobycze techniki, takie jak 
motocykle i związane z nimi: prędkość, energia, ruch. Zaprezento-
wane grafiki cyfrowe pod nazwą „Painkiller” to opowieść o nocnym 
jeźdźcu motocyklowym, który wyjeżdża na miasto by zabić ból i 

zło. Ekspresja koloru na grafikach to neony w nocnym mieście. W 
prace wkomponowane są również elementy motocykli, ale w sposób 
niewyraźny, by pozostawić widzowi możliwość wizualnej zabawy 
grafiką. Warto zwrócić również uwagę na umieszczone na grafikach 
teksty oraz unikatowe stemple z opisem francuskiej, rosyjskiej i nie-
mieckiej szkoły artystycznej.  

Maksymilian Maks Kreutz-Majewski. Pomysłem na prace jest 
deformacja formy, zmiana kształtów elementów wychodzących z wal-
ca. Dzieła są planowaną wariacją na temat ciągu Fibonacciego, w któ-
rym kolejne liczby są sumą 
dwóch poprzednich. Tak 
również tutaj jeden ele-
ment jest powtórzeniem, 
przejściem w drugi. Arty-
sta wystawił trzy instala-
cje. Szczególnie w oczy 
rzuca się ciąg krwisto-
-czerwonych figur, które 
można zestawiać w dowol-
nej konfiguracji. Inna z 
prac to z kolei nawiązanie 
do abakusa, czyli liczydła.     

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę
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 Andrzej Bator, pomysłodawca grupy. Artystę tego fascynują 
linie i kreski. W pracach malarskich za pomocą kreski o długości 1,5 
cm konstruuje abstrakcyjne z pozoru widoki, wynikające z osobi-
stych przeżyć, muzycznych doznań i obserwacji natury. Klika z wy-
stawionych prac to podróż w głąb tajemnicy teatru. Nastrój, dynami-

ka gry aktorów, których sylwetki zaklęte są w figurach 
geometrycznych, to ciekawa przestrzeń do obserwacji przez widza. 
Użyta technika krótkiej kreski rozbija barwę na poszczególne ele-
menty, budując jednocześnie pożądane kształty i formy. Z kolei w 
zaprezentowanych na wystawie rysunkach, artysta stosuje linię dłuż-
szą, taką jaką daje zastosowanie tuszu. Efektem tej techniki są mira-
że, wibracje, wrażenie przestrzeni, dynamiki i ruchu.     

Jacek Galewski, pedagog prowadzący Pracownię Rysunku 
Progresywnego w ASP w Łodzi. Artystę fascynuje detaliczne po-
szukiwanie pięknych elementów, jakich na co dzień człowiek nie 
wychwytuje, patrząc raczej przed siebie niż w gwiazdy czy pod 
nogi. Mikro i makro-kosmos to potężna przestrzeń do artystycznego 
zagospodarowania. W zaprezentowanych pracach autor skupia się 
na pojęciu „śladu”. Artysta zaczyna tworzenie swego dzieła od po-
stawienia pierwszego śladu, w zasadzie w dowolnym miejscu na 
płaszczyźnie. Praca nie jest ustawiana w pozycji horyzontalnej, tak 
jak ją widzimy na ścianie, ale na stole, by kosmos mieć nad sobą. 

Tak jak w galaktyce występuje ciągły ruch, tak praca podczas two-
rzenia jest ciągle obracana. Następnie praca jest porządkowana geo-
metrycznie, pojawiają się bryły i płaskie figury. Artysta inspiruje się 
przy tym światem natury, organicznym i tym nieożywionym. Pęk-
nięcia na murze, załomy skalne, rośliny, a nawet siatka na starych 
łódzkich podwórkach, to częste odniesienia w twórczości artysty.

Co ciekawe, proces zagęszczania materii na obrazie, zaczerp-
nięty z astronomii, poprowadził artystę do idei tzw. obrazu otwarte-

go. A zatem pracę, którą obserwujemy na wystawie, niekoniecznie 
musimy uznawać za zakończoną. Autor w każdej chwili może ją 
zdjąć i kontynuować swój akt twórczy poprzez dorysowanie kolej-
nego motywu. Przy czym niekoniecznie musi do tego być wykorzy-
stany oryginalny obraz, ale na przykład jego zeskanowana wersja. 
To nawiązanie do niekończącego się procesu, który obserwujemy w 
naturze.                         
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Damian Warchoł podpisał 
kontrakt z Wisłą Płock

„25-letni ofensywny pomocnik Damian Warchoł zakończył te-
sty w naszym klubie i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerw-
ca 2022 roku z możliwością przedłużenia o kolejny sezon” – czyta-
my na oficjalnym profilu klubu Wisła Płock S.A.

Dla byłego mieszkańca naszej gminy, transfer do drużyny z Płocka, 
to szansa na zaistnienie w Ekstraklasie. Chodź zawodnik ten zadebiuto-
wał już w najwyższych ligowych rozgrywkach w lipcu 2020 r., repre-
zentując barwy Legii Warszawa, zdążył tam rozegrać jednak jedynie 27 
minut w ostatnim spotkaniu sezonu z Pogonią Szczecin. Choć drużyna 
z Warszawy przegrała, Damian strzelił honorowego gola. 

Dobry występ nie umożliwił jednak młodemu piłkarzowi prze-
bicie się do pierwszej drużyny Legii. Regularnie występował on jed-
nak w zespole rezerw, strzelając w występach na poziomie III ligi 18 
bramek w 24 spotkaniach, stając się tym samym najskuteczniejszym 
strzelcem drugiej drużyny Legii. 

Jak podaje serwis informacyjny Wisły Płock, piłkarz przekonał 
sztab szkoleniowy Wisły podczas zgrupowania w Warce i meczów 
kontrolnych między innymi z Widzewem Łódź. W meczu ze Skrą 
Cżęstochowa strzelił nawet bramkę. W ubiegłym sezonie Wisła 
Płock uplasowała się na 12 miejscu w tabeli Ekstraklasy.

Mierzący 183 cm wzrostu zawodnik, w swojej karierze senior-
skiej związany był m.in. z Widzewem Łódź, Rakowem Cżęstocho-
wa, Olimpią Grudziądz i Unią Skierniewice.   

(pw) (zdj. www.wisla-plock.pl)
      

Kriada Beach Bar już otwarta
Jest plaża, jest też restauracja. W środę na terenie kompleksu 

wypoczynkowego w Lisowicach otwarto plażową restaurację Kria-
da Beach Bar. Choć czasu na uruchomienie obiektu było naprawdę 
niewiele, operatorom restauracji udało się wdrożyć większość z za-
łożeń projektowych. W najbliższym czasie na pewno dojdzie jeszcze 
jeden drewniany ogródek restauracyjny, którego miejsce podczas 
otwarcia zajmowało stanowisko DJ.     

Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje. Oprócz obleganych 
darmowych dmuchańców, konkursów i zabaw dla dzieci, ozdobą 
plażowego wydarzenia z pewnością były słodkie zabawy kulinarne 
dla dzieci prowadzone przez Sylwię Sztandera, uczestniczkę pierw-
szej edycji programu TOP CHEF i szefową kuchni w łódzkiej re-
stauracji „Strefa Smaków”.         

Jak na plażową imprezę przystało, nie zabrakło również latyno-
skich rytmów, w postaci pokazu energetycznej Zumby. Restauracja 
to jednak przede wszystkim napoje i smaczne jedzenie. Ale o tym 
trzeba już przekonać się samemu, odwiedzając plażowy lokal. Uru-
chomienie nowego obiektu z pewnością dodało nowej energii kom-
pleksowi wypoczynkowemu, nie tylko pod względem usług, ale i 
efektu wizualnego. Dobrej zabawy. 

(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

Uprzejmie informujemy, że w okresie  
od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach 
będzie czynna:

- w poniedziałki i środy  
od godz. 9.00 do godz. 17.00
- we wtorki, czwartki i piątki  
od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Firma Starmeat w Koluszkach  
zatrudni:

 n pracownika biurowego, obowiązki: komunikatywna znajomość  
jęz. angielskiego, umiejętność pracy w zespole; 2 zmiany

 n pracowników utrzymania czystości: ks. sanitarno-epidemiologiczna;  
zmiana nocna

 n koordynatora zespołu utrzymania czystości: ks. sanitarno- epidemiologiczna, 
zdolności przywódcze, chęć rozwoju; zmiana nocna

 n pracowników rozbioru: ks. sanitarno- epidemiologiczna; zmiana ranna

Oferujemy wysokie wynagrodzenie, zmiany  
nocne premiowane dodatkowo.

CV na adres zarzad@starmeat.pl lub osobiście.
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USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remontowo – wykończeniowe, 
solidnie, kompleksowo. R. Wnuk, 
tel. 660-160-989
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. Wybu-
rzenia i inne. Wycena gratis,  
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
DAR-BRUK, układanie kostki 
brukowej (krótkie terminy, szybko  
i solidnie), tel. 782-178-554
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 pracownika - skład 
pojazdów wojskowych ul. Partyzan-
tów 32f, Koluszki, tel. 602-579-706
Zatrudnię kierowcę C+E, praca  
na 8 godzin lub pół etatu,  
tel. 602-579-706
Zatrudnimy kierowcę C+E. Praca 
na terenie kraju. Terminowe wyna-
grodzenia,  667-583-078  
lub 607-834-875
Zatrudnię fryzjerkę w Koluszkach, 
tel. 796-337-568
Zatrudnię szwaczki, 693-426-098

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Gałkowie Małym, 5000 m2, 
501-64-91-04
Sprzedam działki budowlane, Ręka-
wiec, 725-632-561, 667-088-917
Sprzedam dom z budynkami 
gospodarczymi i 1ha ziemi. Stefanów 
– Gmina Koluszki, 603-164-638
Kupię gospodarstwo, ziemię  
w Przanowicach, tel. 536-996-026

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia 49 m2, bloki,  
tel. 669-505-703
Do wynajęcia pół domu w okolicy 
Budziszewic, tel. 608-863-340
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 budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno kominkowe, opałowe i do 
rozpałki, 515-310-037
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

KUPIĘ
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

ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię kierowcę-magazyniera  
w rozlewni gazu płynnego  
w Brzezinach. Wymagane: ukończo-
ne 21 lat, kategoria B. Szczegółowe 
informacje tel. 885-052-000
Zatrudnię szwaczki, krawcowe  
na zakład oraz chałupnictwo,  
tel. 698-628-352
Zatrudnię panów do sprzątania  
i obsługi maszyn myjących  
w zakładzie produkcyjnym  
na terenie Koluszek. Orzeczenie  
o niepełnosprawności mile widziane, 
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 pracownika 
fizycznego, tel. 693-166-459
Zatrudnię pracownika budowlane-
go, 724-724-402
Dodatkowa praca w weekendy  
w gastronomii, 696-146-109

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIE 
w sprawie zatwierdzenia taryf  

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich 
Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie — oddziału 
przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie — jako organ regulacyjny decyzją 
nr WA.RZT.70.105.2021/6 z 18 czerwca 2021 r. 
ogłoszoną 14 lipca 2021 r. zatwierdził taryfę dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Koluszki 
oraz gminy Andrespol w miejscowości Zielona Góra 
na okres 3 lat. 

Treść taryfy znajduje się na stronie:  
www.kpgk.com.pl

Taryfa wchodzi w życie 22 lipca 2021 r.

Zatrudnię na stałe do zakładu osobę do szycia oraz osobę do prasowania, 
tel. 605-086-828 
WIŚNIE, Porzeczki, Tanio, tel. 505-771-121
Sprzedaż drewna kominkowego, 785-973-266

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
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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 r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Koluszkach ogłasza konkurs na  stanowisko 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
Wszelkie informacje dostępne są  w BIP 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach 

https://sp2koluszki.bip.wikom.pl/ i BIP Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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Piątek  
23.07

15:00 MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY:  
             Droga do Wolności
17:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9 

Sobota  
24.07

15:00 MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY:  
             Droga do Wolności
17:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9 

Niedziela  
25.07

15:00 MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY:  
             Droga do Wolności
17:00 KOSMICZNY MECZ: Nowa era
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9 

Środa 
28.07

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

Czwartek 
29.07

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

MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY: 
Droga do Wolności

USA / Animowany / Przygodowy / 2021 / 88 min.
2D Dubbing 

Lucky Prescott nigdy tak 
naprawdę nie poznała swojej 
zmarłej matki-Milagro Navar-
ro. Matka była nieustraszoną 
kaskaderką jeździecką w ma-
łym miasteczku, Miradero, 
położonym przy granicy. Te-
raz Lucky dorasta w mieście 
na wschodnim wybrzeżu pod 
czujnym okiem ciotki, Cory. 
Podobnie jak jej matka, Luc-
ky nie jest skłonna do prze-
strzegania zasad i ograniczeń, 
co przyprawia jej ciotkę Corę 
o ból głowy. Kiedy dziew-
czynka coraz częściej organi-
zuje ryzykowne eskapady, 

Cora postanawia, aby Lucky wróciła do ojca, Jima. Po przeprowadz-
ce małe, senne miasteczko nie robi na Lucky żadnego wrażenia.Ży-
cie Lucky nabiera kolorów, gdy spotyka dzikiego mustanga o imie-
niu Duch. Zaprzyjaźnia się również z Abigail Stone i Pru Granger. 
Kiedy pewnego dnia bezduszni kowboje planują schwytać Ducha i 
jego stado, aby wystawić na aukcję i sprzedać do niewoli Lucky z 
pomocą nowych przyjaciół wyruszają na ratunek.

Wycieczka rowerowa  
„Lisowice wczoraj i dziś”

11 lipca 2021 r. odbyła się kolejna wycieczka rowerowa zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie Historia Koluszek. Tym razem te-
matem przewodnim było spojrzenie z perspektywy historii i współ-
czesności na majątek w Lisowicach i powstający tam kompleks 
wypoczynkowy. W wycieczce wzięły udział 34 osoby. Tradycyjnie 
wyruszyliśmy z Parku Miejskiego w Koluszkach udając się do Era-

zmowa, gdzie przystanęliśmy na cmentarzu ewangelickim uporząd-
kowanym przez nasze stowarzyszenie i wolontariuszy z innych or-
ganizacji. Tam pokrótce poznaliśmy historię wsi i niemieckiego 
osadnictwa. Następnie przejechaliśmy na most nad Mrogą, gdzie 
porównaliśmy obecną konstrukcję do zdjęć z lat 30. ubiegłego wie-
ku. Kolejno zobaczyliśmy ruiny kaplicy, bramę parkową oraz park i 
pałac (niestety tylko z pewnej odległości ze względu na obostrzenia 
pandemiczne) w międzyczasie poznając historię pałacu oraz XIX-
-wiecznego kurortu w Lisowicach. 

Po części historycznej dołączył do nas Dyrektor Wydziału In-
westycji i Rozwoju Gospodarczego p. Mateusz Karwowski, który 
oprowadził nas po otwartym obiekcie. Poznaliśmy m.in. czas otwar-
cia kolejnych atrakcji oraz ciekawostki związane z Projektem Liso-
wice.  Wszyscy obecni otrzymali bilety na baseny zewnętrzne ufun-
dowane przez Gminę Koluszki. Na sam koniec rozpaliliśmy ognisko, 
którym zakończyliśmy niedzielny przejazd. Dziękujemy za przyby-
cie i zapraszamy na kolejne wycieczki rowerowe!

Adrian Kut
Stowarzyszenie Historia Koluszek

Maluszek  
z Koluszek

Jaś Kotynia 

ur. 18.07.2021

Rodzice:
 Klaudia i Adrian Kotynia 



Efektowne otwarcie  
Kriada Beach Bar


