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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

13.08.  
ul. 3 Maja 19G

14.08.  
ul. Brzezińska 54

15.08.  
ul. Przejazd 6

16.08.  
ul. 11 Listopada 33

17.08.  
ul. Żwirki 2

18.08.  
ul. Głowackiego 20

19.08.  
ul. Korczaka 5
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Remontują wiadukt kolejowy  
przy „czarnej drodze”

Od połowy lipca br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowa-
dzą remont leśnego wiaduktu kolejowego przy tzw. czarnej drodze 
w Koluszkach, na łącznicy Żakowice Południowe - Słotwiny. Łącz-
nica jest częścią Koluszkowskiego Węzła Kolejowego, bardzo waż-
nego punktu na sieci PLK w centralnej Polsce, w którym krzyżują 
się linie łączące m.in. Warszawę z Katowicami oraz Łódź z Rado-
miem. 

- Roboty prowadzone w ramach prac utrzymaniowo-remonto-
wych polegają na wymianie konstrukcji nośnej obiektu oraz wzmoc-
nieniu podpór. Planujemy zakończyć prace w połowie września – in-
formuje Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

Roboty wiążą się z koniecznością wyłączenia z ruchu jednoto-
rowej łącznicy Żakowice Południowe - Słotwiny. Pociągi jadą przez 
stację Koluszki. Zmiany, które potrwają do końca sierpnia, zostały 
ujęte w rozkładach jazdy. 

(pw)

Ruszają kolejne atrakcje  
w Lisowicach  

W weekend czeka nas sporo nowości w Lisowicach. W minio-
nym tygodniu uruchomiona została wypożyczalnia kajaków. Koszt 
wypożyczenia to 15 zł za godzinę. Z kolei od soboty 14 sierpnia, 
mają ruszyć dwie z głównych atrakcji szykowanych na terenie wy-
poczynkowym w Lisowicach. Do dyspozycji wypoczywających od-

dana zostanie zjeżdżalnia przy plaży oraz wakeboard. W tygodniu 
można było zaobserwować operatorów deski wodnej, którzy wyko-
nywali próbne przejazdy. Zapowiada się pyszna zabawa. Z kolei 28 
sierpnia ma zostać uruchomiony park linowy. Instalacja jest już 
praktycznie gotowa. Zastrzyk adrenaliny gwarantowany. Korzysta-
nie z zjeżdżalni jest darmowe, pozostałe atrakcje są płatne. Szczegó-
ły w kolejnych numerach.   

Uczniowie, którzy zgłosili się wcześniej do Urzędu Miejskiego 
z czerwonym paskiem, mogą spodziewać się przesyłki z biletem 
wstępu na kajaki i park linowy. 

(pw)

Budują nowe ścieżki wokół zbiornika

W Lisowicach trwają prace zmierzające do utwardzenia ścieżek 
rowerowych wokół drugiej części zbiornika. By wygospodarować 
odpowiednie miejsce, przesunięto już m.in. ogrodzenie Domu Po-
mocy Społecznej. Na drugim brzegu zalewu powstanie również ta-
ras z widokiem na zabytkowe ruiny kaplicy. Prace budowlane po-
trwają do końca roku. Koszt inwestycji to ok. 400 tys. zł. 

(pw)   

Woda na os. Łódzkim 
Urząd Miejski w Koluszkach uspokaja mieszkańców os. Łódz-

kiego, że stojąca woda na nowej nawierzchni ulic to nie błąd w wy-
konaniu infrastruktury. Kanalizacja deszczowa nie jest jeszcze pod-
łączona do odbiornika, do którego połączenie prowadzone jest pod 
torami. Bez jego podłączenia, kanalizacja bezpośrednio w drodze 
ma swój limit odbioru. Po jej przepełnieniu woda deszczowa „stoi”, 
bo nie ma gdzie odpłynąć. 

(pw)      
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ŁKA uruchomi darmowy dojazd 

Cugowski i Zakopower  
na wojewódzkich dożynkach  
w Rogowie

Przypominamy, że 
22 sierpnia w pobliskim 
Rogowie na Terenie 
Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego od-
będą się DOŻYNKI WO-
JEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO. 

Na wspólne święto-
wanie zaprasza Grzegorz 
Schreiber, marszałek wo-
jewództwa łódzkiego 
wspólnie z arcybiskupem 
Grzegorzem Rysiem, me-
tropolitą łódzkim.

Podczas dożynek bę-
dziemy mogli posmako-
wać potraw regionalnych 
przygotowanych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich. Uroczystościom będzie towarzyszył pik-
nik rodzinny – Lato z funduszami unijnymi. W przygotowanych na-
miotach będzie można dowiedzieć się wszystkiego o funduszach 
unijnych. Z myślą o najmłodszych uczestnikach przygotowano stre-
fę zabaw i animacji. Warsztaty i konkursy umilą czas i będą stano-
wić atrakcję dla całych rodzin. Na głównej scenie, od godziny 15 za-
planowane zostały koncerty, które rozpoczną zespoły ludowe: 
Blichowiacy z Łowicza, Piliczanie i Gorzkowice.

Dożynki zakończą występy gwiazd wieczoru: Krzysztof Cu-
gowski z Zespołem Mistrzów (godz. 19.00) i Zakopower (godz. 
20.30).

By jak najwygodniej dotrzeć na wydarzenie, Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna zapewni nieodpłatne przejazdy pociągami ŁKA do/z 
Rogowa dla wszystkich pasażerów. Uruchomiona zostanie także au-
tobusowa komunikacja dowozowa między dworcem PKP a terenem 
imprezy.

(pw, info: www.lodzkie.pl)

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że 

w dniu 19.08.2021 r. (czwartek)  
o godz.: 18:00 (I termin), 18.15 (II termin)  

na terenie placu zabaw odbędzie się  
zebranie wiejskie Sołectwa Kaletnik 

w sprawie zmiany zadań funduszu sołeckiego 
przyjętego do realizacji w roku 2021 oraz ustalenie 
zadań nowego funduszu sołeckiego na rok 2022.”

Prace pod ziemią
6 sierpnia otwarto oferty przetargowe na budowę kanalizacji 

deszczowej i odtworzenie nawierzchni w ul. Wołyńskiej w Kolusz-
kach. To ostatni etap zmagań z powyższą drogą. Prace mają zakoń-
czyć się do końca listopada. 

Gmina otworzyła także postępowanie przetargowe związane z 
budową nowych wodociągów w Borowej, a tym samym dalszego 
uzbrajania terenów działkowych. 

(pw)  

     

Niecodzienne lekcje w-f
W ramach umowy na prowadzenie w Lisowicach instalacji do 

wakeboardu, Urząd Miejski otrzymał dużą ilość „wejściówek”. Po-
mysł jest zatem taki, aby zaprosić koluszkowskie szkoły na lekcje pły-
wania na desce wodnej w ramach zajęć z wychowania fizycznego. 
Szczegóły lekcji zostaną ustalone z dyrektorami szkół. W zajęciach 
będą mogli uczestniczyć jednak tylko starsi uczniowie.               (pw)  

Kilkudziesięciu mieszkańców  
skorzystało z możliwości  
przyjęcia szczepionki na ulicy

W coraz większej ilości  miejsc w Polsce pojawiają się mobilne 
punkty sczepień antycovidowych. Tak było w miniony wtorek w Ko-
luszkach, gdzie przy ulicy 11 Listopada przed remizą OSP pojawił się 
samochód z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w  Ło-

dzi. Wykonujący sczepienia ratow-
nik medyczny wyjaśnił, że ze scze-
pienia szczepionką firmy Johnson, 
skorzystało w Koluszkach 59 osób. 
Nad porządkiem i bezpieczeń-
stwem służby medycznej czuwał 
policjant, nie mniej i tak obyło się 
bez incydentów i akcja sczepienia, 
która potrwała od rana do godziny 
13, przebiegła bezpiecznie. O akcji 
sczepienia mobilnego w Kolusz-
kach, informowały łódzkie media.

Zk
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Budowa tunelu w Gałkówku wchodzi w etap  
przejmowania terenu od mieszkańców

Znamy oficjalną datę zamknięcia  
przejazdu kolejowego w Gałkówku   

12 grudnia nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w Gał-
kówku. To oficjalna data, która powiązana jest z wejściem w życie 
zimowego rozkładu jazdy, który będzie uwzględniał prace budowal-
ne wokół przejazdu. Aby jak najmniej ingerować w ruch pociągów, 
będzie zamykany jeden tor na każdej z linii kolejowych przechodzą-
cych przez Gałkówek. Dla zmotoryzowanych objazd będzie prowa-
dził przez Borową, piesi będą przeprawiać się kładką na dworcu w 
Gałkowie Dużym.  

Przejmowanie terenu w drodze specustawy 
Wydano już decyzję środowiskową dla inwestycji związanej z 

budową tunelu pod torami kolejowymi w Gałkówku. Oznacza to, że 
rozpoczyna się kolejny etap przygotowań, powiązany z uruchomie-
niem tzw. specustawy, czyli wykupywaniem gruntów przez staro-
stwo powiatowe pod inwestycję drogową. Najprawdopodobniej na 
początku września właściciele działek położonych wzdłuż nowej in-
westycji będą otrzymywać powiadomienia ze starostwa, informują-
ce o tym, jaka część nieruchomości zostanie „zabrana”. Wtedy też 
rozpocznie się procedura odszkodowawcza. 

Ze względu na problemy przy wydaniu decyzji środowiskowej, 
cała procedura administracyjna, ma już miesiąc opóźnienia w sto-
sunku do pierwotnych złożeń. 

Kwotowo jak i organizacyjnie budowa tunelu będzie najwięk-
szą w historii inwestycją realizowaną przez Gminę Koluszki. Jej 
wartość to ok. 30 mln zł. Dodajmy, że budowę tunelu współfinansu-
je powiat łódzki wschodni oraz PKP. Głównym inwestorem i insty-
tucją prowadzącą inwestycję jest koluszkowski samorząd.  

(pw)

Ruszają zapisy na pieszą  
pielgrzymkę na Jasną Górę 

Już po raz trzydzie-
sty mieszkańcy naszej 
gminy wyruszą na piel-
grzymkowy szlak z Ko-
luszek na Jasną Górę. 

Podobnie jak w 
ostatnich latach, pątnicy 
wyruszą 20 sierpnia z pa-
rafii Niepokalanego Po-
częcia NMP po Mszy św. 
o godz. 6.00 rano. Do 
klasztoru w Częstocho-
wie dotrą 24 sierpnia ok. 
godz. 13.30. Poszczegól-
nymi miejscowościami 
do których będą docierać 
pielgrzymi na noclegi, 
będą: Moszczenica, Roz-
prza, Dmenin i Witkowi-
ce. 

UWAGA: noclegi będą tylko z nazwy, ponieważ po dojściu na 
nocny postój, pielgrzymka będzie rozwiązywana. Ubezpieczenie nie 
uwzględnia bowiem noclegów. Organizator zapewni dojazd autobu-
sem do Koluszek i dowóz na trasę kolejnego poranka. Koszt trans-
portu to 7 zł za kurs w jedną stronę. Łącznie przez cały czas trwania 
pielgrzymki będzie to 9 kursów, czyli 63 zł. 

W tym roku przepisy pandemiczne zostały nieco zliberalizowa-
ne i uczestnicy pielgrzymki mogą również pozostać na noc w miej-
scowości do której dotarli. Po wieczornym rozwiązaniu pielgrzymki 
każdy działa już bowiem na własną rękę.

Nie będzie mszy porannych. Będą one organizowane już na tra-
sie (w Piotrkowie Tryb – farna św. Jakuba, w Rozprzy, w Gidlach i 
na Jasnej Górze). Po dojściu pielgrzymki na Jasną Górę, powrót zo-
stanie zapewniony jeszcze tego samego dnia, wieczorem po Apelu 
Jasnogórskim. 

Pamiętajmy, że pielgrzymka wciąż funkcjonuje w reżimie sani-
tarnym. W kościołach trzeba będzie stosować maseczki, a na trasie 
stosowne odstępy. Podczas zapisów każdy pielgrzym będzie musiał 
oświadczyć, że w ciągu 14 dni przed pielgrzymką nie przebywał za-
granicą i nie miał kontaktu z osobą chorą na covid. Codziennie u 
pielgrzymów mierzona będzie także temperatura ciała. Na postojach 
będą dostępne przenośne toalety oraz płyn do dezynfekcji. Będzie 
można także liczyć na ciepłą zupę. 

Zapisy na pielgrzymkę rozpoczną się 16 sierpnia i potrwają do 
19 sierpnia. Będą prowadzone w kancelarii w parafii Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Koluszkach po popołudniowej Mszy św., czyli 
od godz. 18.00. Przy zapisie otrzymamy znaczek, smycz i książecz-
kę pielgrzyma. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Michał Pietrasik 
z parafii w Gałkowie Dużym, zastępcą ks. Piotr Ciącio z parafii Św. 
Katarzyny w Koluszkach.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Jezus nadzieją Kościoła 
łódzkiego”. Na Jasną Górę pielgrzymka z Koluszek zaniesie plecak 
intencji. Znajdą się w nim intencje zbierane od mieszkańców, którzy 
będą wspierać pielgrzymkę duchowo.    

(pw)                    

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

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

(pw)
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„Wszyscy muzycy którzy do nas przyjeżdżali,  
to wysoka liga”

Fenomen Ogólnopolskich Warsztatów  
Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach

Zaczęło się w dzieciństwie. Zafascynowany grą na gitarze naj-
lepszych, naśladował ich ruchy. Pierwszy instrument kupili mu ro-
dzice po dwóch latach zbiórki pieniędzy na ten cel. Już wtedy wie-
dział, że muzyka będzie pełniła znaczącą rolę w jego życiu. 
Spotkania przypadkowe lub nie- z gwiazdami współczesnej muzyki 
polskiej tylko go w tym utwierdzały. Z twórcą Ogólnopolskich 
Warsztatów Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach, Hieronimem Bo-
rowieckim rozmawia Zbigniew Komorowski.

-Pierwszy raz słuchałem twoich umiejętności gry na gitarze 
podczas przeglądu piosenki, który odbywał się wówczas, w  la-
tach 80-tych, w budynku ówczesnej spółdzielni mieszkaniowej 
przy ulicy 11 Listopada…

-Zdobyliśmy wtedy wyróżnienie. Pamiętam, że między innymi 
zagraliśmy temat z filmu „Jan Serce”. Był to jeden z ówczesnych 
Przebojów „Lata z Radiem”. Zaprezentowaliśmy wersję instrumen-
talną tej piosenki. Czasy licealne to ciąg wielu konkursów i pierw-
szych koncertów. To było ważniejsze nawet niż matura. Profesoro-
wie z wyrozumiałością traktowali moje ówczesne  podejście do 
życia, za co im bardzo dziękuję. 

-Krzysztof Ścierański, znany polski muzyk, to pierwsza po-
stać Warsztatów, o której chciałem porozmawiać. Jak się pozna-
liście?

-W 1987 roku pojechałem na Węgry i na ulicy zobaczyłem plakat 
z zaproszeniem na koncert węgierskiego zespołu, z którym mieli za-
grać  Zbigniew Namysłowski i Krzysztof Ścierański. Krzysztof Ście-
rański był wtedy i jest do dzisiaj moim idolem. Nie było innej opcji: 
wiedziałem, że na tym koncercie muszę być, mimo, że powrót do Pol-
ski miałem zaplanowany na wcześniejszy dzień. Po koncercie spotka-
łem Krzyśka, porozmawialiśmy i tak się z nim poznałem. Po wielu la-
tach kolega namówił mnie na wyjazd do Włocławka na warsztaty 
muzyki, których organizatorem był Adam Palma, znany polski gita-
rzysta, a wykłady z gry na gitarze basowej poprowadził Ścierański i 
powtórnie nasze drogi się zeszły. Od tamtej pory moja znajomość z 
Krzyśkiem zaczęła się już na dobre. Pomyślałem wtedy,  by coś po-
dobnego zorganizować w Koluszkach i tak też się stało. Zaprosiłem 
Krzysztofa do Koluszek i zorganizowałem warsztaty dla gitarzystów-
-basistów i koncert w MOK-u. To był początek lat 2000. W warszta-
tach tych brał udział Paweł Wochna, który po kilku latach przyjechał 
do mnie  ze swoim kolegą i zaproponował, by zorganizować warszta-
ty, ale z rozszerzonymi sekcjami instrumentalnymi. 

-Ważną postacią Warsztatów, bodaj najważniejszą, jest ko-
lejny muzyk, jeden z najlepszych polskich gitarzystów klasycz-
nych, Marek Raduli, instrumentalista Budki Suflera, Bajmu i 
innych zespołów.

-Numer telefonu do Marka Radulego podał mi Krzysztof.  Ma-
rek jest artystą o ogromnym doświadczeniu, który podobnych warsz-
tatów zorganizował już kilkadziesiąt. Tak się to wszystko zaczęło. 

-Marek Raduli grywał jeszcze wtedy w zespole czy udzielał 
się już tylko „akademicko”? 

-Cały czas grał, w różnych zespołach mi. zespole Krzysztofa 
Ścierańskiego ,,The Colors’’ (jazzowy zespół) w skład którego jesz-
cze wchodzili Przemek Kuczyński i Benek Maseli.  W tym składzie 
zresztą poprowadzili pierwsze warsztaty w Koluszkach i zagrali 
koncert. Wykłady w klasie śpiewu solowego poprowadziła wówczas 
Grażyna Łobaszewska. 

-Jakie były twoje oczekiwania po tych pierwszych warszta-
tach?

-Przede wszystkim byliśmy z Pawłem bardzo zestresowani, czy 
ktoś przyjedzie, i jak to w ogóle będzie przebiegać…na zakończenie 
zajęć Colorsi jak już wspominałem dali koncert w ,,4 Strunach’’. 
Miałem wrażenie że pod sufitem strzelały pioruny i błyskawice, a 
zakończenia utworów trawy czasem dłużej niż sam utwór. Po latach 
wspominali, a w Koluszkach grywali często, że ten ich występ na za-

Od lewej Krzysztof Ścierański, Przemysław Benbeneq Kuczyński, 
Marek Raduli

Czesław Mozil z klasą wokal

Aleksandra Królik, wykładowca klasy wokal  
z uczestniczkami warsztatów
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kończenie Pierwszych warsztatów był jednym z lepszych ich kon-
certów w całej karierze muzycznej. 

-Wielu muzyków przewijało się przez warsztaty, a osobowo-
ścią, która była obecna na wszystkich niemal edycjach jest Ma-
rek Raduli. 

- Bywał i nadal jest osobowością naszych warsztatów. To  jeden 
z najlepszych gitarzystów w tym kraju i człowiek, który jest oknem 
na świat wielkich muzyków, jakich dzięki niemu gościliśmy w Ko-
luszkach. Kiedy chciałem kogoś ściągnąć, najpierw wykonywałem 
telefon do Marka, który zresztą mi oświadczył „Ty przyjacielu mo-
żesz do mnie dzwonić zawsze i o każdej porze”. Nie wykluczone że 
tak samo mówi też innym (śmiech). Najważniejsze, że zawsze mogę 
na niego liczyć, udzieli mi rady, kogo można zaprosić itd. 

-To on ściągał do Koluszek na Warsztaty muzyczne gwiazdy?
-Różnie bywało. Robił mi taką muzyczną for-pocztę, z której 

mogłem coś wybrać. Najpierw wydzwaniał do artysty, mówił mu: 
słuchaj zadzwoni człowiek w takiej i takiej sprawie, potem ja dzwo-
niłem i dogrywaliśmy szczegóły. Na warsztaty przyjeżdżał też Ma-
rek, chyba że miał zajęty termin. Gdy się u nas pojawiał, mogliśmy 
liczyć na jego koncert. 

-Kolejnym wykładowcą Warsztatów jest Jacek Królik.
-Jacek był właśnie tym muzykiem, który przyjeżdżał do Kolu-

szek z polecenia Marka. Przez kilka lat prowadził zajęcia na Warsz-
tatach. Co ważne, chcę powiedzieć że Marek i Jacek to muzycy, gra-
jący różne style i tym ważniejsze było, aby ta różnorodność 
zaistniała na naszych warsztatach. 

-Wspomnijmy też o bębniarzach. 
-Wszyscy, którzy do nas przyjeżdżali to wysoka liga i świetni 

fachowcy. Czarek Konrad, Przemek Kuczyński, Kornel Kondrak, 
Paweł Stępień, Robert Luty. Trudno mi kogokolwiek wyróżniać, 
wszyscy są artystami bardzo wysokiej klasy. 

Paweł Wochna, organizator

Koncert w wykonaniu uczestników Warsztatów

Podziękowania dla kolusz-
kowskiego dzielnicowego

,,Dzięki postawie Pana Piotra mam dużą szansę na lepsze, 
poukładane, spokojne życie…’’ to tylko fragment podziękowań 
jakie wpłynęły do Komendanta Powiatowego Policji powiatu 
łódzkiego wschodniego dla dzielnicowego starszego sierżanta 
Piotra Pietrzaka.

Życie pisze różne scenariusze, które nierzadko zaskakują sa-
mych policjantów, ale wyjście z takiej sytuacji i skuteczna pomoc 
osobom, które się w niej znalazły dają ogromną satysfakcję. Bardzo 
ważne jest wtedy żeby mieć kogoś kto wyciągnie do nas pomocną 
dłoń. Pomaganie innym, to chyba najważniejsza część policyjnej 
służby. Dzielnicowi są zazwyczaj pierwszymi osobami, które trafia-
ją do rodzin potrzebujących pomocy, często stają się sami częścią 
tych historii.

Starszy sierżant Piotr Pietrzak jest dzielnicowym w Koluszkach 
od ponad roku. W tak krótkim czasie już nie pierwszy raz wykazał 
się w swojej codziennej służbie profesjonalizmem i zaangażowa-
niem a przede wszystkim wielką chęcią niesienia pomocy tym, któ-
rzy najbardziej tego potrzebują.

Za pomoc jaką okazał dzielnicowy jednej z mieszkanek Kolu-
szek otrzymał wzruszające podziękowania, które wpłynęły na ręce 
komendanta insp. Marka Wojtczaka.

Mieszkance Koluszek życzymy przede wszystkim spokoju i ra-
dości.

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

Wyłączenie dostaw ciepła 
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o. zawiadamia, że w dniach od 16 do 23 sierpnia 2021 roku w 
związku z planowanymi pracami konserwacyjno-remontowymi, na-
stąpi przerwa w dostawie ciepła do wszystkich odbiorców usług za-
silanych z sieci ciepłowniczej KPGK. Oznacza to m.in. brak ciepłej 
wody w kranie. 

Spółka przeprasza za powstałe niedogodności.
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Upamiętnienie 77. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego

1 sierpnia strażacy Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkie-
go wschodniego zs. w Koluszkach przyłączyli się do ogólnopolskiej 
inicjatywy uczczenia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Punktualnie o godz.17.00 w Godzinę „W”  samochody będą-
ce na stanie jednostki komendy wyjechały  przed garaże i włączono 
w nich sygnały świetlno-dźwiękowe. 

W ten sposób przez jedną minutę upamiętniono minione wyda-
rzenia i Bohaterów biorących udział w walce o Niepodległą Polskę.

(www.gov.pl/web/kppsp-koluszki)
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Przyroda na fotografii
Oto odpowiedź na zaproszenie naszej gazety do przesyłania 

zdjęć z przydomowych ogródków i zieleńców. - Pierwszy raz w ży-
ciu występuję w roli ogrodniczki i każdy kwiat cieszy mnie bardzo. 
Oto kwiaty z mojego ogródka hortensje i lilie. I jeszcze zdjęcia 
kwiatów z Naszego wspólnego koluszkowskiego ogrodu, czyli ze 
ścieżki rowerowej Koluszki-Katarzynów- Redzeń - relacjonuje Pani 
Natalia z ul. Kolejowej w Koluszkach. 

Z okazji Święta Wniebowzięcia NMP, 
101 Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz

Święta Wojska Polskiego

Parafia Świętej Trójcy w Gałkowie Dużym
serdecznie zaprasza 

na KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
W WYKONANIU ZESPOŁU GAŁKOWIANIE 

który odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2021 o godz. 9:00          
w Kościele Świętej Trójcy w Gałkowie Dużym

Mistrzostwa  powiatowe  
w „plażówce” 

14 sierpnia 2021 r. (sobota) na boisku sportowym Ludowego 
Zespołu Sportowego w Justynowie (ul. Główna 84) rozegrane zosta-
ną Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce 
siatkowej kobiet i mężczyzn. Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00. 

Zgłoszenia uczestnictwa w turnieju należy dokonać poprzez 
wypełnienie karty zgłoszenia drużyny i przesłanie jej skanu na adres 
e-mail: piotrmroz1@wp.pl lub złożenie jej w dniu rozgrywania mi-
strzostw do przedstawicieli współorganizatora - Ludowego Zespołu 
Sportowego w Justynowie (więcej informacji udziela Piotr Mróz – 
tel. 604-222-627).

Najlepsi w woj. mistrzostwach  
LZS w „plażówce”

Jakub Cyprys i 
Krystian Walczew-
ski z LZS Koluszki 
zostali mistrzami 
LZS województwa 
łódzkiego w piłce 
siatkowej plażo-
wej. Do Justynowa 
koło Łodzi przyje-
chało walczyć 9 
zespołów. Drugie 
miejsce zajęli To-
masz Otrębski i 
Franciszek Jachi-
mowicz z LZS Bo-
brzownik, a trzecie 
Mateusz Michalak 
i Szymon Zalewski 
z LZS Koluszki. 
Zawody siatkarze 

rozpoczęli plażowo, a skończyli deszczowo.
Dodajmy, że zwycięska dwójka Jakub i Krystian będą reprezen-

tować woj. łódzkie podczas tegorocznych 24. Ogólnopolskich 
Igrzysk LZS w Spale. Życzymy powodzenia.
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Turyści i działacze  
z LKS Koluszki wędrowali  
po świętokrzyskich szlakach!

W ramach obchodów 40- lecia Zarząd LKS Koluszki zorganizo-
wał dla działaczy sportowych i turystycznych klubu, pieszy rajd po  
świętokrzyskich szlakach. 

Przez cztery dni uczestnicy rajdu podziwiali uroki Gór Święto-
krzyskich. 

Rajd rozpoczął się od miejscowości Samsonów w którym mie-
liśmy okazję obejrzeć XIX wieczne ruiny huty żelaza „Józef” i sta-
rego pieca hutniczego do wytopu stali z czasów Stanisława Staszica 
(1818 – 1822). 

Następnie zwiedziliśmy jeden z najstarszych drzew w Polsce 
700- letni Dąb Bartek, który ma wysokość 30 metrów i 13 metrowy 
obwód pnia przy ziemi.  Niestety, w dniu 10.07. bardzo silny wiatr 
odłamał  kilkumetrowy fragment jednego z konarów drzewa. 

Dalej BUS-em przyjechaliśmy do Masłowa, skąd rozpoczęli-
śmy pieszą wędrówkę czerwonym szlakiem Pasmem Masłowskim, 
byliśmy na skałkach zwanych Diablakami, Górze Klonówka  (473m. 
npm) i Górze Radostowa (451m.npm), a następnie Grzbietem Kra-
jeńskim dotarliśmy do miejscowości Krajno Pierwsze i BUS-em 
przyjechaliśmy do Świętej Katarzyny. 

Nasi piechurzy, pomimo 32 stopniowego upału dzielnie poko-
nywali poszczególne odcinki trasy, posilając się po drodze uschnię-
tymi od słońca truskawkami. 

Po przybyciu do Schroniska „Tanie Noclegi” w Św. Katarzynie, 
był czas na krótki odpoczynek i toaletę, a następnie wszyscy zasie-
dliśmy do wspólnej kolacji powitalnej, na której oprócz kiełbasek, 
były różnego rodzaju sałatki jarzynowe, smalec chatkowy z ogórka-
mi, śledzie w śmietanie i oleju, oraz szynka szwardzwaldzka z me-
lonem. 

Jak to przy niemalże każdym ognisku bywa, było smacznie, we-
soło i inspirująco. Nie zabrakło żartów i dowcipów, tańca i wspólne-
go śpiewania, integracyjna zabawa trwała do późnego wieczora. W 
drugi dzień naszego pobytu w górach świętokrzyskich, kliku zapa-
leńców na czele z Krzysztofem Pietrzykiem zrobiło kilkukilometro-
wy rozruch poranny. Po wspólnym śniadaniu wyruszyliśmy zdoby-

wać Łysicę (612m.npm), byliśmy przy dwóch kapliczkach: św. 
Franciszka i św. Mikołaja, a następnie trafiliśmy do miejscowości  
Kakonin oraz  karczmy z pysznymi pierogami i starą stuletnią chatą 
Świętokrzyską gdzie przewodniczka opowiedziała jak żyli miesz-
kańcy takiej chaty. 

W miejscowość Szklana Huta zwiedzanie osady średniowiecz-
nej gdzie pokazano i zaprezentowano metody produkowania wyro-
bów w dawnych XV-XVI wiecznych  zakładach takich jak: kowal-
ski, garncarski, tkacki oraz metodę stosowania ziół leczniczych. 
Zmęczeni, wróciliśmy na obiado-kolację gdzie serwowano nam za-
lewajkę świętokrzyską i męcybuły świętokrzyskie. Wieczorem, spo-
tkania w grupach, gra w piłkę i ringo. Rankiem w sobotę, grupa bie-
gaczy w błyskawicznym tempem zdobyła Łysicę, niesamowicie 
chwaląc się tym pięknym osiągnięciem.

Na śniadaniu oprócz tradycyjnych półmisków z wędliną, serem, 
twarożkiem itd., była smaczna  jajecznica świętokrzyska. 

Pod przewodnictwem Piotra Mroza, wyruszyliśmy ze Św. Kata-
rzyny do Bodzentyna, idąc niebieskim szlakiem, drogą dawnej ko-
lejki, mijamy Puszczę Jodłową, Rezerwat Czarny Las i po trzech go-
dzinach docieramy do Góry Miejskiej (426m.npm) na krótki 
odpoczynek i wspólne zdjęcie.

Następnie docieramy do Bodzentyna  oglądając  ruiny zamku z 
1346r. ufundowanego przez biskupa Floriana i rynek Bodzentyński. 
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BUS-em przejeżdżamy do Ciekot zwiedzając Centrum Eduka-
cyjne „Szklany Dom” zalew i odbudowane, powstałe niedawno w 
Drewnianym Dworku Stefana Żeromskiego, Muzeum.  

Wnętrza stylizowane na XIX-wieczne wyposażone w meble i 
sprzęty z epoki, na ścianach wiele portretów i fotografii rodziny Że-
romskich. To właśnie w Ciekotach ,w sercu Gór Świętokrzyskich w 
pięknych Dworku spędzał swoje dzieciństwo Stefan Żeromski. 

Po przyjeździe do schroniska, trafiliśmy na obiad na którym ser-
wowano tradycyjny posiłek (zupa pomidorowa z kluskami i schabo-
wy). Wieczorem pożegnalna kolacja przy ognisku i wyjazd na noc-
ne zwiedzanie podświetlonego Parku Miniatur Krajnie Zagórzu 
gdzie poza pięknymi miniaturowymi najciekawszymi budowlami ze 
świata można było zobaczyć przepiękny widok na Dolinę Wilkow-
ską i Pasmo Klonowskie z Bukową Górą 484m npm i górą Barcza 
465m npm.

Po godzinie 23:00,  pieszy 3 kilometrowy powrót na nocleg do 
schroniska ”Tanie spanie”.

W ostatnim czwartym dniu rajdu, tradycyjny dla wybranych po-
ranny bieg na Łysicę, śniadanie i wyjazd do Nowej Słupi, skąd 
przejście Drogą Królewska na Łysą Górę (594 m.npm), spotkanie 
przy Klasztorze na Św. Krzyżu z przewodnikiem panem Markiem 
Wojewodzicem,  który z  pasją opowiadał  o życiu i walce o Rzecz-
pospolitą, Księciu Jereminie Wiśniowieckim pochowanym w Opac-
twie Benedyktynów w tutejszym  Klasztorze. Kilka osób zakupiło 
książkę „W cieniu buławy i korony” z dedykacją autora. Po poże-
gnaniu z Panem Markiem, pojechaliśmy do Kielc na Kadzielnię, z 
myślą o zwiedzeniu podziemnej trasy turystycznej, niestety z braku 
z wcześniejszego umówienia, nie udało się. Obejrzeliśmy z daleka 
wiele wykutych w skale jaskiń. Na Kadzielni znajduje się ich aż 14.  
Jest to największe skupisko jaskiń na Kielecczyźnie. 

Idąc na starówkę, w Parku Miejskim, w Alei  Sław umieszczo-
ne zostały popiersia ludzi kultury i sztuki XX w. Znajdują się tutaj 
miedzy innymi popiersia: muzyka i kompozytora Georga Gershwi-
na, piosenkarza, kompozytora poety Marka Grechuty, malarza Sa-
lvadora Dalego czy pisarza Marka Hłaski.  Zobaczyliśmy Pałac Bi-
skupi z 1637 r. ufundowany przez bp krakowskiego Jakuba Zadzika. 

Po dodarciu na starówkę, i dość szybkim indywidulanym spo-
życiu obiadu, powróciliśmy do domu. 

Mam nadzieję iż wszyscy uczestnicy rajdu w sposób przyjemny 
spędzili czas poznając piękno przyrody, zabytki i historię Gór Świę-
tokrzyskich. Wielkie słowa uznania należą się Adzie Siemińskiej, 
która z uwagi na kontuzję stopy, rowerem i na hulajnodze pokony-
wała trasy rajdu. Dziękuję wszystkim za wspaniałe wspólne chwile, 
zdobyliśmy 5 szczytów, do korony Gór Świętokrzyskich pozostało 
zdobyć jeszcze „tylko” 23.   



12 13.08.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 32

Relacja z wycieczki rowerowej  
„Tajemnice Lasu Gałkowskiego”

8 sierpnia 2021 r. Stowarzyszenie Historia Koluszek wraz z Mu-
zeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym zorganizowało 
wycieczkę rowerową „Tajemnice Lasu Gałkowskiego”. Mimo nie-

zachęcającej pogody udział wzięło 23 kolarzy, którzy pokonali prze-
szło 12 kilometrową trasę. Jak przystało na akcje organizowane 
przez stowarzyszenie – wpleciono solidną dawkę historii, o co za-
dbał Dominik Trojak z gałkowskiego muzeum.

Pierwszym punktem wycieczki były Przanowice, gdzie poznali-
śmy historię osadnictwa z przełomu wieków XVIII i XIX, a także 
zobaczyliśmy jeden z niewielu namacalnych śladów osadników, 
czyli cmentarz ewangelicki. Następnie udaliśmy się na tzw. Mogił-
ki, gdzie Dominik Trojak opowiedział o założeniu i rozwoju Gałko-
wa. Na kolejnych przystankach poznawaliśmy kolejne tajemnice i 
ciekawostki dotyczące największej wsi w naszej gminie. Wjechali-
śmy do północnej części lasu gałkowskiego, gdzie nawet przyroda 
obarczona jest historią. Zobaczyliśmy drzewo, będące świadkiem I 
wojny światowej z wyciętym napisem: „1916 – rok nędzy i niepoko-
ju”. Ostatecznie udaliśmy się do Muzeum im. Leokadii Marciniak. 
Po zwiedzaniu wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie i na tym zakoń-
czyliśmy naszą wycieczkę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
przybycie!

Adrian Kut
Stowarzyszenie Historia Koluszek
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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

Nie ma wakacji od bezpieczeństwa  
na przejazdach kolejowych

Kolejarze apelują! Ignorowanie znaku stop, czerwonego światła, 
omijanie rogatek, to prowokowanie tragedii, a rozsądek i korzystanie 
z informacji na żółtych naklejkach, umieszczonych na przejazdach 
ratuje życie. Bezpieczne piątki - wakacyjne działania PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. i Straży Ochrony Kolei na przejazdach kolejo-
wo-drogowych dodatkowo przypominają o bezpieczeństwie.

Ambasadorzy Bezpieczeństwa w każdy wakacyjny piątek prowadzą 
działania na przejazdach kolejowo-drogowych. Dodatkowe kontrole za-
chowania kierowców, rowerzystów oraz edukacja i wskazywanie, gdzie 
znajdziemy ważne informacje na żółtych naklejkach, przypominają o 
bezpieczeństwie podczas wyjazdów i powrotów z wakacji.

„Bezpieczne piątki” to akcja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 
ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”. 

Nieostrożność, pośpiech i brawura kierowców to przyczyna 99 proc. 
wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Niezatrzymywanie się 
przed znakiem stop, ignorowanie czerwonych świateł, omijanie zamknię-
tych, wjeżdżanie pod opadające rogatki, czy też wjeżdżanie na przejazd 
bez możliwości zjazdu – to najczęstsze przyczyny tragedii. 

Liczba zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych maleje. W 2020 
r. w porównaniu z 2019 r. o 15% zmniejszyła się liczba wypadków z po-
jazdami na przejazdach kolejowo-drogowych. W 2020 roku odnotowano 
158 zdarzeń, a w 2019 roku 185. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku było 
25 wypadków, zginęło w nich 5 osób, 4 zostały ciężko ranne.

Ambasadorzy Bezpieczeństwa apelują o przestrzeganie przepisów 
podczas przekraczania torów i o „słuchanie głosu rozsądku”. Chcemy aby 
te wakacje były bezpieczniejsze.

#ŻółtaNaklejkaPLK ratuje życie. Naklejki umieszczone na prze-
jazdach kolejowo-drogowych mają trzy ważne numery. To Indywidu-
alny numer przejazdu, który precyzyjnie określa położenie, numer 
alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdro-
wie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać 
nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpo-
średnio życiu. 

W czerwcu 2018 r. dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowców, pie-
szych i pasażerów pociągów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznako-
wały 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami z in-
formacjami, które ratują życie w niebezpiecznych sytuacjach na torach.

„Bezpieczny przejazd…” edukacja na lato
Dzięki aplikacjom mobilnym kampanii „Bezpieczny przejazd” dzie-

ci nie będą się nudzić podczas wakacyjnych podróży. „Bezpieczny prze-
jazd VR” to aplikacja mobilna, która, przy użyciu gogli VR, pozwala 
uczyć się na wykreowanym w wirtualnej rzeczywistości przejeździe. 
Można jej używać również korzystając z samego smartfona. Dostępna 
jest w wersji na Androida oraz iOS. 

„Bezpieczny Przejazd – Wyzwanie” to niekończący się wyścig, pod-
czas którego można poznać różne kategorie przejazdów oraz wyrobić na-
wyk prawidłowego ich pokonania, niezależnie od kategorii. Świetna za-
bawa dla wszystkich lubiących rywalizację, pobijanie rekordów i 
zdobywanie trofeów. Dostępna jest w wersji na Androida, iOS oraz Win-
dows. 

Dla najmłodszych – Gra w znaki, Memory, Znajdź różnicę i Puzzle, 
czyli to co wszyscy lubimy najbardziej. I doskonała okazja dla rodziców, 
by sprawdzili swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i znajomość 
przepisów ruchu drogowego. 

Wszystkie gry są dostępne na www.bezpieczny-przejazd.pl/eduka-
cja/dla-dzieci.
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Woda to żywioł, który 
błędów nie wybacza

W okresie letnim policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego 
szczególnie intensywnie patrolują miejsca w okolicach akwenów 
aby dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Pa-
trole samochodowe, piesze i rowerowe docierają w każde nawet te 
najmniej dostępne miejsce, tak aby w szerokim zakresie dbać o bez-
pieczeństwo. Brawura, alkohol, przecenianie własnych umiejętności 
i nieznajomość struktury dna może doprowadzić do tragedii.

Podczas upalnych dni wiele osób przebywa nad wodą. Nie 
trudno w takim czasie o nierozważne zachowania. Wychodząc na-
przeciw społeczeństwu patrole w ramach wykonywanych zadań 
kontrolują okolice zbiorników wodnych, zarówno pod katem bez-
pieczeństwa jak również ujawniania wykroczeń. Policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego co-
dziennie dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad 
wodą, przypominając jednocześnie podstawowe zasady bezpie-
czeństwa.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci nad 
wodą zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy podsta-
wowych zasad.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
1. Brak umiejętności pływania;
2. Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;
3. Pływanie pod wpływem alkoholu. Alkohol powoduje zaburzenia 

zmysłu, równowagi i orientacji;
4. Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;
5. Pływanie w miejscach zabronionych;
6. Skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu;
7. Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz 

i zapór wodnych;
8. Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi;
9. Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kaja-

ku lub łodzi;
10. Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody 

oraz zanurzaniu osób pływających;
11. Pływanie w miejscach zarośniętych wodorostami;

Zasady bezpiecznej kąpieli:
1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratow-

nik WOPR. Lekkomyślne jest pływanie w miejscach gdzie kąpiel 
jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Nie wolno też pły-
wać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń 
i budowli wodnych. W przypadku wejścia do niestrzeżonych 
zbiorników każdorazowo należy sprawdzić głębokość i strukturę 
dna.

2. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Sto-
suj się do uwag i zaleceń ratownika.

3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymal-
na temperatura 22-25 stopni).

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 
50m), gdy wieje porywisty wiatr.

5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody należy 
ochłodzić wodą klatkę piersiową, szyję, krocze i nogi, może to 
pomóc w uniknięciu wstrząsu termicznego, którego nasz orga-
nizm bardzo nie lubi.

6. Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że 
występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miej-
scach dobrze Ci znanych.

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skoń-
czyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich 
miejscach skoki „na główkę”,

8. Nie baw się w ,,podtapianie” innych osób korzystających z wody, 
spychanie do wody z pomostów, z materacy. Zabawy w wodzie 
powinny być dostosowane do Twoich umiejętności pływackich, 
wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych zachowań 
(brutalności, agresji, rywalizacji i wygłupów).

9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głę-
boką wodę, podobnie jak i nadmuchane koło.

10. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
11. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. 

Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. 
Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach 
swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to jak 
najszybciej poinformuj inne osoby.

12. Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona przemiana ma-
terii osłabia Twój organizm.

13. Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna woda może 
doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za 
sobą bardzo poważne konsekwencje.

14. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz 
wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez 
łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na 
głowie powinieneś mieć założony czepek abyś był widoczny 
dla innych w wodzie. Możesz do tego celu użyć bojki na szel-
kach.

15. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Lepiej udać 
się na spacer a po godzinie można organizować sobie zajęcia 
bardziej intensywne. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani 
też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.

16. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu 
pływania należy zjeść posiłek. Dzieci powinny coś zjeść obo-
wiązkowo.

17. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pły-
wanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne,

18. Jeśli nie chcesz się przeziębić to po skończonej kąpieli przebierz 
się w suche ubranie, nie przebywaj w mokrych rzeczach na wie-
trze - możesz doprowadzić do znacznego oziębienia organizmu.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Rusza piłkarska liga okręgowa 
W nadchodzący weekend rozgrywki rozpoczyna klasa okręgo-

wa. Po spadku KKS Koluszki, naszą gminę będzie reprezentować je-
dynie LKS Różyca. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 14 sierpnia 
na wyjeździe z drużyną Zawiszy Rzgów. 

Do rywalizacji LKS Różyca przystępuje ze wzmocnieniami. 
Pierwszym zawodnikiem, który zasilił zespół, jest mający za sobą 
12 spotkań na ekstraklasowych boiskach - Tomasz Ostalczyk. W 
przeszłości występował na boiskach trzech najwyższych lig w Pol-
sce w barwach m.in: ŁKS Łódź, Flota Świnoujście, MKS Chojni-
czanka 1930 Chojnice czy Zawisza Bydgoszcz. Ostatnie trzy sezony 
spędził w drużynie GKSu Ksawerów. Drugim zawodnikiem, który 
przyszedł do Różycy jest wychowanek Kolejarz Łódź - Maciej Da-
necki. W przeszłości występował również na czwartoligowych bo-
iskach w barwach Włókniarza Zelów. Rosły napastnik w tamtym se-
zonie na A-klasowych boiskach zdobył 25 bramek.

Obecny sezon zapowiada się bardzo emocjonująco, ponieważ 
drużyna z Różycy ostrzy sobie zęby na awans do IV Ligi.  

(pw) (źródło LKS Różyca)

300 zł na wyprawkę szkolną  
w ramach programu „Dobry start” 

Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 
plus z programu „Dobry Start”. W roku szkolnym 2021/2022 wnio-
sek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – 
za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.  Pieniądze z pro-
gramu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Dostępna jest też infolinia pod numerem 22 290 22 02, czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Nasi pracownicy pomagający w wysłaniu wniosków o 300 
plus zauważyli, że osoby wnioskujące często nie mają przy sobie 
numeru rachunku, który należy wpisać we wniosku, nie mają za-
łożonej poczty elektronicznej, a we wniosku należy podać adres 
mailowy, czy też nie pamiętają numeru telefonu komórkowego. 
Problemem czasem bywa też podanie nazwy szkoły, do której 
uczęszcza lub będzie uczęszczać dziecko. Tymczasem wszystkie 
te dane są niezbędne, bez nich nie można wysłać wniosku – wy-
jaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa 
ZUS województwa łódzkiego. – Zanim zaczniemy wypełniać 
wniosek, czy to w zaciszu domowym przy komputerze czy z po-
mocą pracownika ZUS w Sali Obsługi Klientów, warto zebrać 
wszystkie te dane, łącznie z nazwą szkoły, jej adresem i kodem 
pocztowym, by samo składanie wniosku przebiegło szybko i 
sprawnie – dodaje.

Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada 2021 roku. 
Świadczenie z programu przysługuje w wysokości 300 zł - raz w 
roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 
20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościa-
mi”.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu 
Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@
tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego ob-
sługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe in-
formacje o świadczeniu).

Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z 
ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia 
wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, de-
cyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Przerwy w dostawach prądu
 � 17.08.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Brzozowa  

Nr od 3 do 8, Sosnowa Nr od 1 do 12.
 � 19.08.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Rataja Nr od 

11 do 28 i 51, Witosa Nr 3, 5 i od 20 do 52.
 � 20.08.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Regny ul.: Główna 1 i 8, 

Leśna.
 � 24.08.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Koluszki ul. St. Kostki 

1-60, ul. Partyzantów 10-22
 � 25.08.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Koluszki ul. Brzechwy 5, 

7, 12, 50, ul. Próchnika 8, 10, 12
 � 26.08.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Adamów 18-26, Gałkó-

wek Kol 69
 � 27.08.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Wola Cyrusowa Kol.  

22-45; 161-245;Wola Cyrusowa 30, 36, 40, 43, 44

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.

Regionalny Interwencyjny Telefon  
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Przypominamy, 
że od 20 kwietnia 
2020 r. działa Regio-
nalny Interwencyjny 
Telefon Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży. 
Projekt finansuje Sa-
morząd Wojewódz-
twa Łódzkiego – Re-
gionalne Centrum 
Polityki Społecznej w 
Łodzi. W okresie wakacyjnym zmieniła się forma kontaktu. Na 
Messengerze i Snapchacie, przez siedem dni w tygodniu dzieci i 
młodzież mogą uzyskać wsparcie specjalistów - terapeutów, psycho-
logów, pedagogów, interwentów kryzysowych. Służą oni pomocą i 
radą młodym ludziom, którzy nie radzą sobie w sytuacjach kryzyso-
wych. Jedną z takich sytuacji może być czas, w jakim się wszyscy 
znaleźliśmy, dotyczący ograniczeń w związku z epidemią koronawi-
rusa.

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

dziennie w godzinach 18.00 – 21.00.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Matura – Korepetycje, matematy-
ka, 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
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.  
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
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 SZUKAM
Opiekunka dziecięca z wieloletnim 
doświadczeniem szuka pracy, 
796-144-744

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom z działką  
w Długiem k/Koluszek, 726-703-020
Dom w Żakowicach, ul. Piotrkow-
ska, sprzedam tel. 508- 143- 494
Sprzedam atrakcyjną działkę 
budowlaną, dobra lokalizacja, 
media, tel. 660-173-597
Sprzedam siedlisko Nowy Redzeń, 
3000 m2, 666-334-601
Sprzedam dom z budynkami 
gospodarczymi i 1ha ziemi.  
Stefanów – Gmina Koluszki, 
603-164-638
Kupię mieszkanie 20 m2 parter,  
tel. 883-948-435
Sprzedam mieszkanie w Koluszkach, 
Oś. Głowackiego, 3 piętro 63 m2,  
tel. 698-288-657
Sprzedam działki budowlane  
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  
Wynajmę lokal usługowy 35 m2 
501-487-658
Szukam mieszkania do wynajęcia,  
1 lub 2 pokoje w Koluszkach,  
tel. 511-008-253
Wynajmę lub sprzedam pół domu  
z ogrodem – tel. 661-428-684
Do wynajęcia pół domu w okolicy 
Budziszewic, tel. 608-863-460
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam piec węglowy 10 kW, 
696-979-562
Poloneza – ambulans w bdb. stanie, 
zarejestrowany, tel. 609-854-843
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

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Zakład Usług Komunalnych  
w Koluszkach zleci pielenie terenów 
zielonych. Szczegóły pod nr tel. 
504-271-084, lub w siedzibie ZUK 
przy ul. Mickiewicza 4. 
Zatrudnimy elektryków i pomocni-
ków elektryków,  42 214-07-00
Zatrudnię szwaczki, możliwość 
przyuczenia. Wysokie wynagrodze-
nie, umowa o pracę, stałe wzory, 
praca cały rok, tel. 608-810-914 
Zatrudnię panie do pracy w zakła-
dzie dziewiarskim. Praca fizyczna 
– lekka. Wysokie wynagrodzenie. 
Stała praca przez cały rok, rejestra-
cja, tel. 508-860-054
Zatrudnię prasowacza oraz osobę 
do wykańczania – do zakładu 
krawieckiego, 601-204-420  
lub 607-426-909
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne, tel. 605-600-896
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki 
– praca cały rok, stały wzór,  
664-975-055
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

Zatrudnimy brygadzistę  
do montażu konstrukcji stalowych, 
793-969-252

Zatrudnię na stanowisko tig-mig 
oraz do obróbek blacharskich,  
tel. 886-890-516

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  
wynagrodzenia,  667-583-078 lub 
607-834-875

Zatrudnię fryzjerkę w Koluszkach, 
tel. 796-337-568

Zatrudnię szwaczki, krawcowe  
na zakład oraz chałupnictwo,  
tel. 698-628-352

Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

RÓŻNE

SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIA  
DROBNE

1,5 ZŁ BRUTTO  
za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Firma Starmeat w Koluszkach  
zatrudni:

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

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

 �operatora wózka widłowego

Oferujemy wysokie wynagrodzenie,  
ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną.

CV na adres zarzad@starmeat.pl lub osobiście.

Sprzedam Opryskiwacz 400l, brony traktorowe – Redzeń Nowy 65,  
tel. 667-642-020/30
Sprzedam działkę budowlaną w Koluszkach, tel. 606-825-351

Firma WIWA zatrudni 
pracownika, najlepiej 

mężczyznę do prac 
pomocniczych przy 
produkcji obuwia. 

Kontakt 502-505-173
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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 sierpnia
z terminem wykonania/odbioru na WRZESIEŃ–PAŹDZIERNIK
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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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL
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

Nowo Otwarty
Salon Fryzjerski „Renata”
Zaprasza na: 

- strzyżenie damskie, męskie
- koloryzacje (różne techniki)
- styling, trwała ondulacja

Czynny pon. – piąt., godz. 8.00 – 18.00;  
sob. 8.00 – 15.00

tel. 798-517-884, Koluszki, ul. Ściegiennego 4
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Piątek  
13.08

15:00 WYPRAWA DO DŻUNGLI
17:30 WYPRAWA DO DŻUNGLI
20:00 LEGION SAMOBÓJCÓW.  
            The Suicide Squad 

Sobota  
14.08

15:00 WYPRAWA DO DŻUNGLI
17:30 WYPRAWA DO DŻUNGLI
20:00 LEGION SAMOBÓJCÓW.  
            The Suicide Squad 

Niedziela  
15.08

15:00 WYPRAWA DO DŻUNGLI
17:30 WYPRAWA DO DŻUNGLI
20:00 LEGION SAMOBÓJCÓW.  
            The Suicide Squad 

Środa 
18.08

17:00 ELFINKI
19:00 LEGION SAMOBÓJCÓW.  
            The Suicide Squad

Czwartek 
19.08

17:00 ELFINKI
19:00 LEGION SAMOBÓJCÓW.  
            The Suicide Squad

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.

WYPRAWA DO DŻUNGLI
USA / Przygodowy / Familijny  

2020 / 127 min.

Legenda głosi, 
że w Amazonii ro-
śnie drzewo o nie-
zwykłych zdolno-
ściach leczniczych. 
Czy głównym bo-
haterom "Wyprawy 
do dżungli" uda się 
do niego dotrzeć? 
Jakie niespodzianki 
napotkają po dro-
dze? 

W "Wyprawie 
do dżungli" wystę-
pują m.in. Dwayne 
Johnson w roli cha-
ryzmatycznego ka-
pitana rzecznego 
statku i Emily Blunt 
jako naukowczyni 
całkowicie pochło-
nięta pracą badaw-

czą. Na ekranie pojawią się również Edgar Ramirez, Jack Whitehall, 
Jesse Plemons i Paul Giamatti.



Burmistrz Koluszek
 i Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

serdecznie zapraszają  
wszystkie dzieci na 

przedstawienie teatralne  
pt. ,, ZŁOTA RYBKA”

30 sierpnia 2021 (poniedziałek) godz. 17:00                     
Sala Widowiskowa MOK ul. 3 Maja 2

Wstęp bezpłatny !!!

Obowiązkowe zapisy na udział w wydarzeniu 
pod nr tel. 44 7145880 

od 16.08.2021 w godz. 9:00-14:00

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zlot food trucków  
w Koluszkach

W dniach 13.08-15.08 w Koluszkach znów zagoszczą food truc-
ki. Podobnie jak w 2019 r. miejscem kulinarnego spotkania będzie 
Park Miejski w Koluszkach. Organizatorzy zapowiadają, że oprócz 
„śmietanki” polskiej areny street foodowej, prezentującej kuchnie z 
całego świata, pojawi się STREFA ORZEŹWIENIA, czyli stoisko z 
pyszną i orzeźwiającą lemoniadą i zmrożonymi slushami, FOOD 
COURT - bezpieczna strefa z ławostołami, gdzie będzie można 
skonsumować zamówione dania, oraz STREFA JUNIORA, gdzie na 
najmłodszych czekać będzie stoisko z zabawkami, balonami, dmu-
chańce i wata cukrowa.

Godziny zlotu: piątek 15:00 – 22:00, sobota 12:00 – 22:00, nie-
dziela 12:00 – 20:00.

(pw)


