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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

30.07.  
ul. Żwirki 2

31.07.  
ul. Głowackiego 20

1.08.  
ul. Korczaka 5

2.08.  
ul. Sikorskiego 6A

3.08.  
ul. 3 Maja 8

4.08.  
ul. 3 Maja 19G

5.08.  
ul. Brzezińska 54
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Nie spodziewajmy się szybkiego zamknięcia  
obecnej przeprawy nad torami

Podpisano umowę na budowę  
nowego wiaduktu w Koluszkach 

Odliczanie ruszyło. Wiemy już kto i za ile wybuduje nowy wia-
dukt łączący dwie strony Koluszek. Niestety, pytanie o to, kiedy sta-
ry wiadukt zostanie zamknięty dla ruchu, wciąż pozostaje pytaniem 
otwartym. 

28 lipca na terenie sąsiadującym z wiaduktem, odbyła się kon-
ferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego - 
Grzegorza Schreibera, której punktem kulminacyjnym było oficjal-
ne podpisanie umowy na wykonanie prac budowalnych. Umowę 
podpisali: dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Mirosław 
Kukliński, oraz Andrzej Banaszek, w-ce prezes spółki Primost Połu-
dnie, firmy która podjęła się wykonania inwestycji. 

- Wiadukt, który widzimy, zostanie całkowicie rozebrany. W 
tym miejscu powstanie nowa konstrukcja, wzbogacona o chodniki, 
nowe oświetlenie, kanalizację deszczową. Koszt tych prac to 25,5 
mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa może wynieść do 
7 mln zł. To zdecydowanie największa inwestycja w woj. łódzkim 
prowadzona przez Zarząd województwa - podkreślił Grzegorz 
Schreiber, Marszałek Województwa.

Obiekt do rozbiórki
Obecny wiadukt powstał w 1975 roku i został już mocno wy-

eksploatowany. – Na ten wiadukt wydawaliśmy kilkadziesiąt, a na-
wet do 200 tys. zł rocznie, poprawiając go, ponieważ było zagroże-
nie dla ruchu pieszego, drogowego, ale przede wszystkim 
kolejowego. Spadający beton mógł doprowadzić do katastrofy kole-
jowej – stwierdził Mirosław Kukliński, dyrektor ZDW w Łodzi.

Nowy obiekt będzie miał długość 132,3 m i szerokości 13,4 m. 
Długość najdłuższego przęsła wyniesie 33 m, a wiadukt będzie wy-
budowany w technologii nasuwu podłużnego, co umożliwi prace 
bez konieczności całkowitego zamykania ruchu kolejowego pod 
obiektem.

Inwestycja zakłada również rozbudowę dojazdów do wiaduktu 
(łącznie ok. 600 metrów). Przebudowie zostaną poddane również 
skrzyżowania z drogami gminnymi: ul. Łódzką i ul. Przejazd.

W ramach inwestycji poprawie ulegnie także bezpieczeństwo: 
powstaną nowe chodniki i oświetlenie drogowe. Jezdnia i obiekt zy-
skają również kanalizację deszczową. W ciągu drogi powstaną nowe 
zjazdy i kryte rowy. Przebudowana zostanie także sieć wodociągo-
wa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

Objazdy i zamknięcie
Najważniejsze pytanie, jakie nurtuje naszych mieszkańców, to 

data zamknięcia wiaduktu dla ruchu. W ostatnim numerze naszej ga-
zety, jako hipotetyczny termin padł koniec sierpnia. Po obecnych 
rozmowach z wykonawcą i dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi, termin ten uległ pewnemu urealnieniu. Choć wciąż data za-
mknięcia nie jest znana, musimy brać raczej pod uwagę jej przesu-
nięcie o co najmniej 3 miesiące, czyli na przełom listopada i grudnia. 
Wykonawca musi bowiem dokonać stosownych uzgodnień z koleją. 
Aby jak najbardziej skrócić okres zamknięcia wiaduktu dla ruchu, 
czas ten będzie wykorzystany do zmagazynowania niezbędnych ma-
teriałów budowlanych. 

- W tej chwili będą trwały przygotowania do inwestycji. Bę-
dziemy opóźniać zamknięcie starego wiaduktu, aby wykonać 
wszystkie niezbędne prace okołoinwestycyjne. Dopiero w momen-
cie, gdy zostanie zmagazynowany materiał do zakładania nowych 
przęseł, nastąpi demontaż obecnego wiaduktu. W tym miejscu bar-
dzo apeluję o wyrozumiałość. My na każdej inwestycji spotykamy 
się z mniejszymi lub większymi protestami z tytułu objazdów. Nie 
da się jednak prowadzić dużych prac budowlanych i unikać objaz-
dów. Ta wyrozumiałość ze strony mieszkańców jest tu bardzo przez 
nas oczekiwana – zaznaczył Mirosław Kukliński, dyrektor ZDW w 
Łodzi. 

Z apelem, tym razem do wykonawcy, wystąpił także burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat: - Dołączam się do apelu pana Marszał-
ka, by wykonawca wykonał to zadanie jak najszybciej, i jednocze-
śnie wyrażam nadzieję, że ta inwestycja przebiegnie w sposób 
sprawny i jak najmniej dokuczliwy dla mieszkańców Koluszek. 

Jeśli chodzi o objazdy, w tej kwestii nie zaszły żadne zmiany. 
Ruch będzie poprowadzony następującymi trasami:

- dla pojazdów do 5 ton: ul. 3 Maja – Krańcową – Felicjanów 
(przejazd) – ul. 11 Listopada – rondo przy wiadukcie;

- dla pojazdów powyżej 5 ton przez: Rokiciny DW 716 – Ujazd 
DW 713 – Budziszewice DW 715.

Gmina Koluszki ze swej strony wskaże jeszcze dodatkowe dro-
gi od stron Erazmowa, które wesprą objazdy. Szczegóły poznamy 
wkrótce. Dodajmy, że zarówno gmina jak i ZDW w Łodzi  prowa-
dziły rozmowy o uruchomieniu tymczasowego przejazdu przez tory 
przy wiadukcie, ale rozwiązanie to zostało odrzucone przez PKP 
jako niezasadne do wykonania z przyczyn technicznych (zbyt duże 
zagęszczenie torów i ruch pociągów).

Jeśli chodzi o datę zakończenia inwestycji, ta planowana jest na 
31 października 2022 r. Jest to jednak data hipotetyczna. Jak podkre-
ślił bowiem dyrektor ZDW w Łodzi, ze względu na uporczywe od-
wołania, inwestycja ma już trzymiesięczne opóźnienie. Inwestor 
zrobi jednak wszystko, żeby maksymalnie skrócić czas realizacji in-
westycji, idąc na różne udogodnienia i współpracę z wykonawcą, 
oczywiście w ramach prawa.                                                       (pw)  
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Radna apeluje o zainstalowanie  
ławek na trasie tzw. „czarnej drogi”

 
- Wielokrotnie zwracali się do mnie mieszkańcy naszego mia-

sta, którzy spacerują, maszerują, biegają, jeżdżą na rowerach w 
lesie po tzw. czarnej drodze do dębów, z prośbą  o umieszczenie na 
skrzyżowaniu dróg (w prawo do Będzelina) choćby 2 ławek, aby 
odpocząć i móc nadal kontynuować trasę - pisze w mailu przesła-
nym do naszej redakcji, radna Maria Markowska-Kurc.

W piśmie radna podkreśla, że w dniu 1 czerwca 2021 r. złoży-
ła pisemny wniosek do Nadleśnictwa Brzeziny w powyższej spra-
wie, a nawet odbyła osobistą rozmowę z Nadleśniczym. - Pan Ja-
rosław Kałuża zapewniał mnie, że ławki będą tam ustawione, a 
nawet wskazywał na ich celowość, bowiem las ma spełniać różne 
funkcje. Prosiłam również o ustawienie tam kosza na śmieci, ale ta 
inicjatywa spotkała się z jednoznaczną odmową motywowaną tym, 
że ludzie będą tam przyjeżdżać i wyrzucać śmieci. Po upływie 6 
tygodni nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, ławek też nie było - 
opisuje radna.

Po kilkakrotnej interwencji telefonicznej – jak podkreśla radna 
- otrzymała wreszcie pisemną odpowiedź, z informacją, że „Nadle-
śnictwo Brzeziny wyraża zgodę na umieszczenie 3-5 ławek, bez 
możliwości posadowienia koszy na śmieci”, jednak „z powodu bra-
ku możliwości finansowych Nadleśnictwo nie jest w stanie pokryć 
kosztów przedmiotowej inwestycji”. 

- Odpowiedź jest zaskakująca, wręcz oburzająca. W lesie, gdzie 
jest dużo drewna ściętego lub tzw. wiatrołomów, nie ma kilku ka-
wałków tzw. papierówki, z których można by zrobić i umieścić 2 
ławki dla ludzi, którzy aktywnie spędzają czas i chcą chwilę odpo-
cząć? Te wspomniane środki to kilkanaście złotych, brakuje tylko 
dobrej woli - twierdzi Maria Markowska-Kurc.   

Radna dodaje tak-
że, że niedawno ktoś 
ustawił tam pojemnik 
na śmieci i nie widzi, 
by był on zapełniany 
w nielegalny sposób 
lub by panował wokół 
niego bałagan.

Pismo kończy się 
apelem do mieszkań-
ców o oddanie użyt-
kownikom „czarnej 
drogi” zdatnych do 
użytku ławek w celu 
ustawieni ich w miej-
scu, które wskaże pan 
Nadleśniczy Jarosław 
Kałuża.

Na potwierdzenie 
swoich słów, radna w 
mailu przesłanym do 

redakcji, zamieściła skany oryginalnych pism nadesłanych do Nad-
leśnictwa i otrzymanych w drodze odpowiedzi.  

Wszystko wskazuje na to, że cała sprawa zakończy się po myśli 
pani radnej, ponieważ burmistrz Koluszek zadeklarował, że gmina 
odpowie na prośbę i wyposaży powyższy teren w odpowiednie sie-
dziska.  

(pw)

Dodatkowe pieniądze  
na wyposażenie  
pracowni przyrodniczych 

Gmina Koluszki pozyskała 146 tys. zł na wyposażenie szkolnych 
klasopracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podsta-
wy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, 
chemia, fizyka). Środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej.  

Rok 2021 jest ostatnim dla szkół podstawowych, które nigdy 
nie były gimnazjum, na to, by otrzymać dofinansowanie z Minister-
stwa Edukacji i Nauki na zakup pomocy naukowych. W poprzed-
nich latach gmina pozyskała środki z tego samego programu na wy-
posażenie pracowni w Szkole Podstawowej w Długiem i Szkole 
Podstawowej nr 2 w Koluszkach. W tym roku wsparcie otrzymają 
dwie pozostałe placówki oświatowe z naszej gminy, w których nie 
funkcjonowało gimnazjum: Szkoła Podstawowa w Różycy oraz 
Szkoła Podstawowa w Będzelinie. Pierwsza ze szkół na zakup wy-
posażenia otrzyma 89 tys. zł, druga 57 tys. zł. 

Nowoczesne oraz właściwie dobrane pomoce dydaktyczne 
wpływają nie tylko na lepszą jakość kształcenia, ale również na za-
angażowanie uczniów i relacje uczeń-nauczyciel. Dlatego w wypo-
sażenie szkół warto nieustannie inwestować. Za powyższe środki 
wymienione szkoły mają pozyskać m.in. szkolne zestawy tematycz-
ne pomocy naukowych i zadań do nauki samodzielnej lub w parach, 
multimedialne laboratoria, moduły doświadczalne, zestawy czujni-
ków i probówek, mapy, mikroskopy, monitory interaktywne.     (pw)           

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego kolegi 

BARTŁOMIEJA WAWRZYNIAKA
cenionego pracownika Civil Construction Sp. z o.o.

Pozostanie w naszej pamięci 
jako osoba pogodna i zawsze uśmiechnięta.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia

Zarząd oraz Koledzy i Koleżanki  
z Civil Construction Sp. z o.o.

Piknik seniorów na zakończenie lata
Burmistrz Koluszek oraz Miejski Ośrodek Kultury w Kolusz-

kach zapraszają na PIKNIK SENIORÓW, który odbędzie się 20 
sierpnia (piątek) w Lisowicach w godz. 17.00 – 21.00. Organizato-
rzy gwarantują dobrą zabawę i poczęstunek. Warunkiem uczestnic-
twa jest wcześniejsze dokonanie imiennej rezerwacji w sekretariacie 
MOK: 44 714-58-80. Organizator zapewnia bezpłatny transport au-
tokarowy. Odjazdy: 

rynek w Koluszkach ul. Targowa godz. 16.00 i 16.30 oraz par-
king przy MOK, ul. 3 Maja 2, godz. 16.00 i 16.30. Powroty: godz. 
19.30, 20.00, 20,30 i 21.00. W programie biesiada, tańce oraz pre-
lekcja dotycząca zapobiegania covid- 19.                                                                 (tom)

Pismo z odpowiedzią Nadleśnictwa
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Święto Policji w Komendzie  
Powiatowej Policji powiatu  
łódzkiego wschodniego

23 lipca 2021 roku w koluszkowskiej komendzie odbyły się po-
wiatowe obchody Święta Policji. Jest to szczególny czas awansów, 
nominacji oraz podziękowań dla policjantek i policjantów za ich co-
dzienną i nie zawsze łatwą służbę.

Powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się złożeniem 
meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego inspektorowi Markowi Wojtczakowi. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mun-
durowych oraz pracownicy Policji. Komendant koluszkowskiej Po-
licji przywitał przybyłych gości. Następnie przystąpiono do ceremo-

nii wręczania aktów mianowania na wyższy stopień służbowy 
policjantów. W tym roku mianowanych zostało 53 policjantów na 
wyższy stopień policyjny z koluszkowskiej komendy. Decyzją Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały nadane odznaki 
,,Zasłużony policjant” dla trzech funkcjonariuszy z koluszkowskiej 
komendy. Złotą odznakę otrzymał komendant powiatowy inspektor 
Marek Wojtczak, brązową odznakę otrzymał Komendant Komisa-
riatu Policji w Rzgowie podinspektor Tomasz Konopka oraz Zastęp-
ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego aspirant sztabowy Wioletta 
Pawlik-Gałęziewska.

Po wręczeniu awansów głos zabrał jako pierwszy komendant po-
wiatowy, który szczególne słowa skierował do policjantek, policjantów 
i pracowników Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego. Dziękując im za codzienną służbę i poświęcenie jakim 
się wykazują. Życzenia skierowane zostały również do rodzin funkcjo-
nariuszy, iż  mimo wielu wyrzeczeń ich bliscy wspierają i rozumieją 
trud pełnionej przez policjantki i policjantów służby. ,,Z tego miejsca 
składam ogromne podziękowania i wdzięczność dla Waszych rodzin, za 
wsparcie jakie Wam okazują i wyrozumiałość kiedy poświęcacie swój 
wolny czas dla dobra pełnionej służby” – mówił komendant.

Przemówienie również wygłosił w imieniu władz samorządo-
wych Pan Starosta Andrzej Opala składając najserdeczniejsze ży-
czenia funkcjonariuszom oraz pracownikom policji naszego powia-
tu. ,,Dziękujemy Państwu za codzienny trud, za zaangażowanie i 
sumienność w realizacji zadań służbowych za to, że jesteście gotowi 
podejmować ryzyko, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom 
naszego Powiatu” – mówił starosta.

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

23 lipca Święto Policji Państwowej  
– rozmowa z rzecznikiem

Ze st.sierż. Anetą Kotynią, Oficerem Prasowym Komendy Po-
wiatowej Policji Łódź- Wschód w Koluszkach rozmawia Zbigniew 
Komorowski. 

-Dwa lata temu obchodziliśmy 100 lecie Policji Państwowej 
w odrodzonej Polsce, rok temu znajdowaliśmy się w samym 
środku pandemii. Jak Ocenia Pani te ostatnie 12 miesięcy z per-
spektywy pracy Policji?

-Na pewno to był ciężki rok dla każdego, kto nosi mundur, nie 
tylko policyjny… Jako mundurowi jesteśmy zawsze na pierwszej li-
nii frontu i można powiedzieć, że w centrum wszystkich wydarzeń. 
Praca w Policji to wielka odpowiedzialność i poświęcenie, co do-
kładnie pokazał czas pandemii. Nie mięliśmy taryfy ulgowej, podej-
mowaliśmy tak samo interwencje, przyjmowaliśmy zawiadomienia, 
braliśmy udział w różnego rodzaju zabezpieczeniach. Policja nie 
zwolniła, koronawirus nie ograniczył naszej pracy i ilości wykony-
wanych zadań służbowych. Wręcz przeciwnie, od samego początku 
pandemii wykonywaliśmy wiele zadań na rzecz bezpieczeństwa na-
szych mieszkańców. Policjanci każdego dnia pełnią służbę z wiel-
kim oddaniem, mierząc się z zadaniami wymagającymi odwagi, 
szybkiego reagowania, jak również skrupulatności i wielu godzin 
żmudnej pracy pod presją czasu. 

-Z jakimi zadaniami spotykacie się najbardziej? 
-W obecnym czasie przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo 

mieszkańców, reagujemy wszędzie tam gdzie widzimy łamanie 
przepisów prawa. Dbamy o bezpieczeństwo na drogach naszego po-
wiatu, podejmujemy interwencje zgłaszane przez mieszkańców za-
równo domowe jak i interwencje publiczne, zabezpieczamy różnego 
rodzaju wydarzenia i udzielamy asysty innym służbom. 

-Która z gałęzi ma najwięcej pracy: drogówka, obyczajów-
ka, kryminalna czy obszar zajmujący się młodzieżą i problema-
mi tej grupy wiekowej?

-Nie ma podziału kto pracuje więcej a kto mniej, w każdym pio-
nie czy to prewencyjnym, ruchu drogowego czy kryminalnym pracy 
jest dużo. Służba w każdym z tych pionów wymaga tyle samo zaan-
gażowania i poświęcenia.

-Koluszkowska komenda powiatowa policji może się po-
szczycić jakimiś szczególnymi sukcesami na tle całego woje-
wództwa? 

-W ciągu tych kilku miesięcy od początku roku było kilka ta-
kich sukcesów, m.in. już na początku roku koluszkowscy kryminal-
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STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Jesteśmy producentem  

najwyższej jakości mebli tapicerowanych. 

Poszukujemy: Szwaczka
Miejsce pracy: Koluszki 

Zatrudnimy osoby zarówno z doświadczeniem jak i do przyuczenia.

 
DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻAŁO BĘDZIE:
• Realizacja zleceń produkcyjnych - szycie pokrowców na meble  

tapicerowane
• Obsługa maszyn produkcyjnych
• Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu  

produkcyjnego
• Dbałość o bezpieczeństwo i higienę prac 

 
Wymagania

• wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie
• samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy
• solidności, kreatywności, uczciwości
• umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komunika-

tywności
• gotowości do pracy na dwie zmiany
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

ZAPEWNIAMY:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Pakiet medyczny 

 
Praca dwuzmianowa.

Cv proszę kierować na adres kadrysk@stella-furniture.pl   
nr tel. 737 451 737, 42 292 94 80

Urząd Miejski w Koluszkach informuje,  
że w dniu 09.08.2021 r. o godz.:  17:00 (I termin), 17:15 (II termin) 

na terenie placu zabaw w Erazmowie odbędzie się zebranie wiejskie 
Sołectwa Lisowice - Erazmów w sprawie zmiany zadań funduszu 

sołeckiego przyjętego do realizacji w roku 2021.

ni przy współpracy z policjantami z KWP w Łodzi doprowadzili do 
zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 35 i 42 lat. Jak się okazało 
,,złodziejski duet” dopuścił się licznych kradzieży z włamaniem na 
terenie powiatu łódzkiego wschodniego i Łodzi. Podejrzani włamy-
wali się do domów w budowie i już zamieszkanych. Wstępna war-
tość skradzionego mienia wyniosła ponad 50 000 złotych. Obaj 
działali w warunkach recydywy. Zostali tymczasowo aresztowani. 
Było też kilku zatrzymanych za rozboje, które miały miejsce na te-
renie naszego powiatu i dzięki skrupulatnej pracy policjantów osoby 
te zostały namierzone i zatrzymane.  Należy również wspomnieć o 
niecodziennym zgłoszeniu i  współpracy 12-letniej mieszkanki Ko-
luszek z policjantami i szczęśliwym zakończeniu tej interwencji. Do 
Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego 
wpłynęły nawet podziękowania od mieszkanki Warszawy. Kobieta 
wyraziła wdzięczność za sprawne i szybkie działanie koluszkow-
skich policjantów a przede wszystkim dla 12-letniej mieszkanki Ko-
luszek, która poinformowała służby o zagrożonym życiu innej na-
stolatki, którą poznała w sieci. Niezwykła dojrzałość młodej 
mieszkanki Koluszek oraz profesjonalne działanie policjantów po-
zwoliły na szybkie dotarcie do zdesperowanej warszawianki. Poli-
cjanci zabezpieczyli ponad 530 sztuk odzieży z podrobionymi zna-
kami towarowymi znanych światowych marek. Wstępne straty 
oszacowano na 300.000 złotych. Należy też wspomnieć o podzięko-
waniach, jakie wpływały dla koluszkowskich policjantów od miesz-
kańców naszego miasta za przeprowadzane interwencje i wielką po-
moc niesioną przez mundurowych podczas pandemii ale też 
poprawiające relacje rodzinne.  

Koluszkowski patrol policji dwukrotnie uratował osoby, które 
próbowały odebrac sobe życie. 

Nasi policjanci zatrzymali 31-latka, który ukradł artykuły spo-
żywcze z marketu i aby zatrzymać łup, użył siły fizycznej i gróźb 
wobec pracowników sklepu. Agresor usłyszał zarzut kradzieży roz-
bójniczej, za co grozi kara do 10 lat więzienia. Odpowie również za 
naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Najbliższe mie-
siące spędzi za kratkami.

To tylko niektóre z osiągnięć policjantów z Koluszek jak i z po-
wiatu łódzkiego wschodniego na tle województwa.                                                                                          

-Jak działa koluszkowska „mapa zagrożeń”? 
-To intuicyjna i powszechnie dostępna aplikacja umożliwia 

wskazanie Policji występujących zagrożeń w miejscu zamieszkania 
zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i urządzeń mobilnych. 
Pobranie aplikacji na telefon umożliwia korzystanie z Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w sposób praktycznie nieograni-
czony. Naniesienie zagrożenia będzie możliwe w drodze do pracy, 
szkoły czy na zakupy. Zachęcamy do pobrania KMZB na swój tele-
fon i korzystania z tej formy kontaktu z Policją. Sposób ten, w obec-
nej sytuacji epidemicznej, jest w 100% bezpieczny, gdyż nie wyma-
ga osobistego przybycia do jednostki organizacyjnej Policji, ani 
kontaktu z innymi osobami. Podkreślić należy, że policjanci odpo-
wiedzialni za funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, bez względu na występujące zagrożenie spowodowane 
COVID-19, podejmują nieprzerwanie działania, zmierzające do po-
prawy poczucia bezpieczeństwa ludzi m.in. reagując na wskazane na 
mapie zagrożenia. Wśród dostępnych do wyboru kategorii zagrożeń, 
użytkownicy najczęściej wskazują te związanie z: nieprawidłowym 
parkowaniem, przekraczaniem dozwolonej prędkości oraz spożywa-
niem alkoholu w miejscach niedozwolonych. W ciągu czterech lat 
Mapa Zagrożeń ewaluowała, dostosowując zarówno kategorie za-
grożeń, jak i funkcjonalności aplikacji do oczekiwań użytkowników 
i pojawiających się nowych, dotychczas niezdiagnozowanych za-
grożeń.

-Pochwali się Pani awansami i nominacjami koleżanek i ko-
legów? 

-W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódz-
kiego wschodniego zostało mianowanych 53 policjantów na 
wyższy stopień policyjny. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji zostały nadane odznaki ,,Zasłużony poli-
cjant” dla trzech funkcjonariuszy z koluszkowskiej komendy. 
Złotą odznakę otrzymał komendant powiatowy inspektor Marek 
Wojtczak, brązową odznakę otrzymał Komendant Komisariatu 
Policji w Rzgowie podinspektor Tomasz Konopka oraz Zastępca 
Naczelnika Wydziału Kryminalnego aspirant sztabowy Wioletta 
Pawlik-Gałęziewska.

-Jak i gdzie spędzają swoje urlopy funkcjonariusze Policji?  
-To wszystko zależy od upodobań i zainteresowań, na pewno 

koleżanki i koledzy spędzają ten czas w większości na wakacyjnych 
wyjazdach i aktywnie bądź w gronie rodziny i przyjaciół.

-Czego życzyć Policjantkom i  Policjantom z Koluszek?
-Na pewno bezpieczeństwa abyśmy wracali do domów cali i 

zdrowi, satysfakcji z pełnionej służby, wsparcia przełożonych i zro-
zumienia ze strony rodziny i oczywiście zdrowia.

(fot. archiwalne)



730.07.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 30

Wakacyjne spotkanie z Kicią Kocią  
w Księgarni Skład Główny 

Z Kicią Kocią zawsze jest wesoło! Były kolorowanki, tatuaże, 
autografy, a Kicia Kocia zagrała nawet w gumę! (fot. Fb/Ksiegarnia-
SkladGlowny)

Wypożycz bezpłatnie sprzęt  
do rehabilitacji 

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w Wiśniowej Górze 
przy ul. Tuszyńskiej 56 (teren DPS), działa BEZPŁATNA WYPO-
ŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO. 

Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 
9:30-14:30. Mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego bezpłatnie 
mogą wypożyczyć niżej wymieniony sprzęt:

- łóżka elektryczne z materacem medycznym
- koncentrator tlenu
- pionizator statyczny
- wózek inwalidzki ręczny specjalistyczny dla dzieci z niedowła-

dem wielokończynowym
- wózek – podnośnik, pionizator
- poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
- materac rurkowy przeciwodleżynowy z wentylacją pneumatyczną
- fotel sanitarny – krzesło toaletowe
- wózek toaletowy transportowy
- wózek specjalistyczny inwalidzki dla osób dorosłych
- podnośnik kąpielowy – wannowy
- podnośnik jezdny dla osób z niedowładem
- schodołaz kroczący z krzesełkiem

Chętni mogą zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej na 
terenie swoich gmin lub bezpośrednio do DPS w Wiśniowej Górze. 
Telefon kontaktowy: 42 213 23 41 (wew. 18). Wypożyczalnia reali-
zowana jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA C.D”, pilotowanego przez Powiat Łódzki Wschodni.

Przerwy w dostawach prądu
 � 6.08.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Mały ul.: Sporto-

wa, Zacisze, Kolejowa Nr 33, Brzezińska Nr od 1 do 37  
i od 2 do 26.

 � 9.08.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Głowackiego 
Nr 18, 20, 22, 27 i 29.

 � 10.08.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Andersa  
Nr 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, Piłsudskiego Nr 4, Sikorskiego Nr 15.

 � 10.08.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Będzelin, Pogorzałe Ługi

Stowarzyszenie Historia Koluszek  
oraz Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym 

zapraszają na wycieczkę rowerową 

„Tajemnice Lasu Gałkowskiego”
Data: 8.08.2021 r. godz. 9.00. Dystans do pokonania to 12 km. 

Start odbędzie się z Placu Piłsudskiego w Koluszkach (kozi rynek 
– skwer za stacją benzynową przy ul. Wigury w Koluszkach).  

Meta: muzeum w Gałkowie Dużym. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 6.08.2021 r. przesłać na 
adres email: wycieczka@historiakoluszek.pl informację zawierającą 
swoje imię i nazwisko. Dla każdego uczestnika organizatorzy zapew-

niają butelkę wody. Przesłanie zgłoszenia oraz udział w wyciecze 
rowerowej oznacza akceptację regulaminu, który znajduje się na 

stronie organizatora – www.historiakoluszek.pl. 
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Wakacje w mieście 2021
Za nami pierwszy turnus „Wakacji w mieście”, organizowanych 

przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach oraz Gminę Koluszki. 
Z jakimi atrakcjami mierzyły się w tym roku dzieci? Na nudę z pew-

nością nie miały czasu. Pierwsze-
go dnia czas wypełniły projekcja 
bajki „KOSMICZNY MECZ 
NOWA ERA” oraz odwiedziny 
przedstawicieli służb munduro-
wych. Policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w ciekawy spo-
sób opowiedzieli o 
bezpieczeństwie podczas wakacji. 
Dodatkowo na nowoczesnym fan-
tomie zaprezentowali metody 
udzielania pierwszej pomocy. 
Dzieci miały także okazję zoba-

czyć wnętrze wozu strażackiego, przymierzyć hełm oraz poznać 
różnorodny charakter pracy strażaka dzięki życzliwości Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej.

Drugiego dnia dzieci wypo-
czywały na basenach w Lisowi-
cach. Kolejne dwa dni upłynęły 
na wyjazdach tematycznych. 
Najpierw złożono wizytę w Za-
grodzie Edukacyjnej „Kona-
rzew” Stajnia Lusi. Podczas 
trzygodzinnych warsztatów „Od 
ziarenka do bochenka” dzieci 
dowiedziały się jak w dawnych 
czasach wyglądało przygotowa-
nie i wypiek chleba. Właściciele 
zagrody pokazali dawne urzą-
dzenia rolnicze do przygotowa-
nia ziemi pod siew ziaren, a także urządzenia do zbioru i mielenia 
gotowych ziaren na mąkę. W drugiej części warsztatów każde dziec-
ko przygotowało własnoręcznie i ozdobiło swój bochenek, który na-
stępnie trafił do murowanego pieca. Czas oczekiwania wypełnił po-
częstunek chlebem i masłem własnej produkcji, oraz konfiturą 
truskawkową i smalcem. 

Kolejnego dnia przyszła kolej na odwiedziny WIOSKI IN-
DIAŃSKIEJ „TATANKA” w Solcy Małej. W tym urokliwym miej-
scu, wśród kilkunastu indiańskich namiotów tipi, dzieci zobaczyły i 
doświadczyły, jak wyglądało życie rdzennych mieszkańców Amery-
ki Północnej. W rolę przewodników wcielili się członkowie Polskie-

go Ruchu Przyjaciół Indian.
W ostatnim dniu miejskich 

wakacji dzieci odwiedziły restaura-
cję Malaga w Koluszkach. Tym ra-
zem postawiono na aktywny wypo-
czynek i zabawy plastyczne. W 
przerwie między zajęciami wypo-
czywających odwiedził burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat, który 
wręczył wszystkim uczestnikom 
turnusu słodki prezent - czekoladę.

Miejski Ośrodek Kultury 
dziękuje wychowawcom oraz 
dzieciom za ten wyjątkowy czas 
spędzony razem.                        (pw)
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Przyroda na fotografii
Chcesz pochwalić się swoim przydomowym ogródkiem kwiet-

nym, wyrosło Ci w ogrodzie coś nietypowego, zachwycił Cię widok 
pięknej przydomowej rośliny – wyślij nam zdjęcie z komentarzem i 
lokalizacją. Najciekawsze z nich przedrukujemy.      

Efektowne lilie przed blokiem przy ul. Sikorskiego w Koluszkach 

W Koluszkach odnaleziono nastolatkę, 
która chciała zwiedzić Czarnobyl

23 lipca zapadnie głęboko w pamięć pewnej nastolatce z Łodzi. 
Tego dnia 11-letnia dziewczyna postanowiła wybrać się pociągiem 
na Ukrainę. Na szczęście szalona podróż zakończyła się już po  
30 kilometrach, na terenie naszego miasta.

Jak donoszą media, nastolatka została wysłana przez swoją mat-
kę do pobliskiego sklepu. Po kilku godzinach daremnego oczekiwania 
na powrót córki, zaniepokojona mama poinformowała policję o jej za-
ginięciu. Przeglądając zapisy monitoringu miejskiego, policjanci bar-
dzo szybko znaleźli taksówkarza, który zabrał dziewczynkę z okolic 
miejsca jej zamieszkania. Nastolatka wysiadła na Dworcu Łódź Fa-
bryczna i wsiadała do pociągu relacji Łódź-Katowice. Na dworcu w 
Koluszkach na 11-latkę czekali już funkcjonariusze policji.  

Spytana o powód samowolnego oddalenia się z domu, dziew-
czynka stwierdziła, „że jest miłośniczką historii i planowała zreali-
zować długo planowaną wycieczkę do Czarnobyla na Ukrainie, 
gdzie 35 lat temu doszło do awarii elektrowni jądrowej”. 

(pw)

Kino letnie pod chmurką 

Przypominamy, że kolejny seans w ramach KINA LETNIEGO 
organizowanego przez Księgarnię Skład Główny, planowany jest na 6 
sierpnia (piątek). Tym razem wyświetlony zostanie film produkcji pol-
skiej „Zaklęte rewiry” w reż. Janusza Majewskiego. W rolach głów-
nych zobaczymy Marka Kondrata i Roberta Fornalskiego. Start o 
godz. 21.00 na tzw. Kozim Rynku, czyli zielonym skwerze za stacją 
Orlen przy ul. Wigury 12 w Koluszkach. Kino letnie jest bezpłatne.  

Fot. Obstinate photographer

W minioną środę Koluszki odwiedził Marszałek Województwa 
Łódzkiego, Grzegorz Schreiber. Przy okazji podpisania umowy na 
budowę nowego wiaduktu w Koluszkach, Marszałek Województwa 
przyjrzał się z bliska kompleksowi wypoczynkowemu w Lisowi-
cach. Relacja z pobytu w Lisowicach znalazła się na jego profilu 
facebookowym.     
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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

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.

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-

stopada 65, w dniach od 27.07.2021 r. do dnia 17.08.2021 r., wywieszone 
są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczonych numerami ewi-
dencyjnymi: 125/50 o pow. 838 m2, 91/19 o pow. 3374 m2, 125/83  
o pow. 722 m2, 125/88 o pow. 365 m2, 91/103 o pow. 703 m2, 125/96  
o pow. 825 m2, 91/98 o pow. 372 m2, położonych w miejscowości Boro-
wa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargo-
wej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl. 
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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
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
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 sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko hydrauliczne, 604-574-055 
Zatrudnię kierowcę auta dostaw-
czego z obsługą magazynu,  
604-574-055 
Zatrudnię kierowcę C+E na 
składzie budowlanym, 604-574-055
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
Zbiór borówki, 793-149-580, 
793-007-953
Zatrudnimy brygadzistę do montażu 
konstrukcji stalowych, 793-969-252
Zatrudnię na stanowisko tig-mig 
oraz do obróbek blacharskich,  
tel. 886-890-516

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
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. 608-863-460
Mieszkanie do wynajęcia 49 m2, 
pierwsze piętro, tel. 508-363-845 
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Stół rozsuwany 220 cm i 6 krzeseł, 
tel. 508-708-669
WIŚNIE, porzeczki, tanio,  
tel. 505-771-121
Sprzedaż drewna kominkowego, 
785-973-266
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

USŁUGI
Krojownia usługowa, szybko 
kompleksowo, 601-175-330
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię na stałe do zakładu 
osobę do szycia oraz osobę  
do prasowania, tel. 605-086-828
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
Zatrudnię kierowcę-magazyniera  
w rozlewni gazu płynnego w Brze- 
zinach. Wymagane: ukończone 21 lat, 
kategoria B. Szczegółowe informa-
cje 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 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
Dodatkowa praca w weekendy  
w gastronomii, 696-146-109

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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.

Sprzedam piec węglowy C.O. 10KW, tel. 696-979-562
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki - praca cały rok stały wzór, 664-975-055
Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi i 1ha ziemi. Stefanów – Gmina 
Koluszki, 603-164-638

Spektakl plenerowy odwołany
Księgarnia Skład Główny informuje, że zaplanowany na 30 

lipca teatr plenerowy z udziałem artysty Adama Walnego, został 
odwołany. Decyzja jest spowodowana bardzo małym zaintereso-
waniem spektaklem. Organizatorzy przepraszają za zmiany w re-
pertuarze. 



1330.07.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 30

TYDZIEŃ w KOLUSZKACH 
WYDAWCA: Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. ADRES REDAKCJI: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, tel. 44 725-67-18, e-mail: twk@koluszki.pl. 
REDAKTOR NACZELNY: Przemysław Wegwert. Redakcja: Zbigniew Komorowski, Tomasz Kwiatkowski. DRUK: Drukarnia Print Extra. SKŁAD: Tomasz Krawczyk.
Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w godz. 8-15 w pok. 301 (III p.). Cennik: drobne - 1,5 zł brutto za słowo, ramkowe - 25 zł brutto za 1 moduł podstawowy  
(43x31 mm). Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany tytułów oraz dokonywania adjustacji i skrótów tekstów. Nakład: 2700 egz.

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

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo
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Piątek  
30.07

15:00 MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY:  
           Droga do Wolności
17:00 RAYA I OSTATNI SMOK
19:00 BODYGUARD I ŻONA ZAWODOWCA 

Sobota  
31.07

15:00 MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY:  
           Droga do Wolności
17:00 RAYA I OSTATNI SMOK
19:00 BODYGUARD I ŻONA ZAWODOWCA

Niedziela  
1.08

15:00 MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY:  
           Droga do Wolności
17:00 RAYA I OSTATNI SMOK
19:00 BODYGUARD I ŻONA ZAWODOWCA

Środa 
4.08

17:00 RAYA I OSTATNI SMOK
19:00 BODYGUARD I ŻONA ZAWODOWCA

Czwartek 
5.08

17:00 RAYA I OSTATNI SMOK
19:00 BODYGUARD I ŻONA ZAWODOWCA

BODYGUARD I ŻONA ZAWODOWCA
USA/Wlk. Brytania / Komedia / 2021 / 117 min. 2D Napisy

Michael Bryce (Ryan Reynolds) postanawia rzucić stresujący 
zawód ochroniarza i za namową swojej psychoterapeutki udaje się 
na zasłużony urlop. To ma być odwyk od broni, zabijania i pakowa-

nia się w kłopoty. Wszystko 
się jednak sypie, gdy już na 
początku swojego wypo-
czynku trafia w sam środek 
strzelaniny, której spraw-
czynią jest Sonia (Salma 
Hayek) - żona jego byłego 
klienta Dariusa (Samuel L. 
Jackson). Dzika, piękna i 
dwa razy bardziej nieobli-
czalna od swojego męża. 

Koszmar Bryce’a za-
czyna się od nowa, a cała 
terapia ląduje w koszu na 
śmieci. Mimo nieśmiałego 
sprzeciwu bodyguarda, 
oboje z Sonią ruszają na ra-
tunek Dariusa z rąk bandy-
tów. Niestety na ich drodze 

stanie potężny i wyjątkowo mściwy szaleniec (Antonio Banderas), 
którego złowrogi plan może zniszczyć świat, jaki do tej pory znamy. 
Tylko, że ten szaleniec nie zna jeszcze pełni możliwości Bryce’a, 
Dariusa i, w szczególności, jego żony. TO BĘDZIE ZABÓJCZY 
TRÓJKĄCIK!

Do fabryki w Rogowie  
prowadzimy nabór na następujące stanowiska:

n ślusarz/monter
n operator obrabiarek  
numerycznych (CNC)
n kontroler jakości

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie z możliwością awansu i wzrostu 
świadczeń

 • przyuczenie i wdrożenie do wymaganego zakresu obo-
wiązków

 • umowę o pracę
 • stabilne zatrudnienie oparte na szacunku do pracownika
 • pracę w ciekawej i perspektywicznej branży

CV prosimy przesyłać pod adres email: wbp@wbprogow.pl, 
bądź kontaktować się telefonicznie pod nr 517 227 999

WBP to jeden z najprężniej  
rozwijających się podmiotów 

polskiego sektora zbrojeniowego.

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

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.



Dłuższy pobyt na basenie  
za tę samą cenę 

Decyzją Burmistrza Koluszek od 30 lipca ulega zmianie cennik 
korzystania z basenów na Lisowicach. Do każdej godziny pobytu, 
druga godzina dodawana jest gratis. Obecne ceny kształtują się na-
stępująco: 10 zł za 2 godziny – bilet normalny, oraz 5 zł za 2 godzi-
ny – bilet ulgowy.

Zniżka przysługuje: dzieciom które ukończyły 3 rok życia, 
uczniom, studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnospraw-
nym oraz posiadaczom koluszkowskich kart: seniora (pon-czw), du-
żej rodziny (pon-czw) oraz mieszkańca.                                     (pw)


