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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

20.08.  
ul. Sikorskiego 6A

21.08.  
ul. 3 Maja 8

22.08.  
ul. 3 Maja 19G

23.08.  
ul. Brzezińska 54

24.08.  
ul. Przejazd 6

25.08.  
ul. 11 Listopada 33

26.08.  
ul. Żwirki 2
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Food trucki nie błysnęły 

W miniony weekend w Parku Miejskim w Koluszkach zorgani-
zowano zlot food trucków. Impreza nie przyciągnęła jednak zbyt du-
żej liczby serwujących jedzenie. W niedzielę na miejscu naliczyć 
można było raptem 11 pojazdów. Nie rozpieszczały również mocno 
wygórowane ceny.   

(pw)

Modernizacja rzecznych mostów 
Gmina przymierza się do przebudowy mostu na rzece Rawce, 

na trasie Wierzchy-Świny. Most miałby zostać poszerzony o ścieżkę 
rowerową, w grę wchodzi zatem obiekt nieco szerszy od obecnej 
przeprawy. 

W o wiele gorszym stanie znajduje się most przy spiętrzeniu 
wody w Lisowicach. Zadanie jest już wprowadzone do budżetu po-
wiatu. Ostateczny kształt modernizacji poznamy w najbliższym ty-
godniach. Gminie zależy na całkowitej wyminie podkładu. Pewnym 
utrudnieniem przy modernizacji jest jednak to, że most znajduje się 
pod opieką konserwatora zabytków, a zatem musi być zachowany 
jego obecny zabytkowy charakter. 

(pw)        

Ulica Naftowa zostanie przebudo-
wana pod alternatywny objazd

Pod koniec roku musimy się liczyć z zamknięciem wiaduktu w 
Koluszkach. Inwestycję będzie prowadzić Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Łodzi. Szukając alternatywnych dróg objazdu, gmina posta-
nowiła we własnym zakresie całkowicie wyremontować ul. Nafto-
wą. Na odcinku od ul. Brzezińskiej do lasu droga zyska nową 
nawierzchnię oraz ścieżkę rowerową. Odcinek przez las oraz za la-
sem do Erazmowa na razie zostanie utwardzony asfaltem, bez budo-
wy ścieżki. Inwestycja zostanie wykonana jeszcze w tym roku przed 
zamknięciem wiaduktu. 

(pw) 

Strażacka sala w Długiem  
do udostępnienia na imprezy  
okolicznościowe 

Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem dysponuje ciekawym 
miejscem do spotkań okolicznościowych. Przed nadejściem pande-
mii m.in. dzięki dofinansowaniu z Gminy Koluszki strażacy podda-
li gruntownej modernizacji swoją strażnicę. Z zewnątrz budynek zo-
stał docieplony, z kolei wewnątrz wyremontowano toalety, klatkę 
schodową, hol, a przede wszystkim przestronną salę bankietową. 
Strażacy nie chcą by pomieszczenia odrestaurowanej strażnicy świe-
ciły pustką, ale by obiekt służył mieszkańcom.   

- Jest to idealne miejsce na organizację przyjęć weselnych, konfe-
rencji, bankietów, osiemnastek czy też firmowych imprez integracyj-
nych. Sala wyposażona jest w stoły, krzesła i zastawę kuchenną nawet 
dla 90 osób. Posiadamy także zaplecze kuchenne, które może wesprzeć 
usługę kateringową - informuje prezes OSP Długie Rafał Cieślak.

Sala dysponuje także własnym sprzętem do nagłośnienia w po-
staci głośników estradowych ze wzmacniaczem i mikserem. Do dys-
pozycji pozostaje także obszerny parking przed strażnicą. Teren jest 
całkowicie ogrodzony. Kontakt telefoniczny w sprawie udostępnie-
nia obiektu: 608 654 024.                                                             (pw)  
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INFORMACJA
o możliwości składania wniosków  

do projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2022

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr XXXV/94/2021 Rady Miej-
skiej w Koluszkach z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki, Radni, Komi-
sje Rady, Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi oraz Przewodniczący 
Osiedli wraz z Zarządami mają możliwość składania wniosków do 
projektu uchwały budżetowej na rok 2022 w terminie do dnia 15 
września 2021 r. 

Jednocześnie informujemy mieszkańców Gminy Koluszki 
chcących wprowadzić  do przyszłorocznego budżetu zadania, które 
uważają za strategiczne dla rozwoju Koluszek, że mogą to czynić 
wyłącznie za pośrednictwem: Radnych, Komisji Rady, Sołtysów  
wraz z Radami Sołeckimi, Przewodniczących Osiedli wraz z Zarzą-
dami, działających w ich miejscu zamieszkania.

Przerwy w dostawach prądu
 � 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
 � 30.08.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Koluszki ul. Miedziana 

2-10, Złota 4-19, Żeliwna 1-46
 � 31.08.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Koluszki ul. 11 Listopada 84, 

Warszawska 191-193, Wiejska 1, 3. 

Nowe place zabaw  
przy przedszkolu i żłobku 

Po wakacjach na terenie Koluszek pojawią się dwa nowe 
place zabaw. Obiekty ulokowane zostaną przy obiektach oświa-
towych.    

Miejsce do zabaw na „Budowlance”
Z początkiem września planowane jest oddanie do użytku in-

nowacyjnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Koluszkach 
przy ul. Budowlanych. Została już podpisana umowa na wykona-
nie inwestycji. Wykonawca rozpocznie budowę niebawem. Koszt 
nowego obiektu to 318 tys. zł. Powstaje on w ramach gminnej in-
westycji współfinansowanej w połowie przez powiat łódzki 
wschodni.

Ponieważ obiekt będzie służył nie tylko dzieciom z przedszko-
la, ale również podopiecznym z pobliskiego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, będzie to pierwszy w naszej gminie plac 
zabaw przystosowany do dzieci niepełnosprawnych. Będzie on cha-
rakteryzował się kilkoma do tej pory niespotykanymi zabawkami. 
Chodzi tu m.in. o takie elementy wyposażenia, które umożliwią za-
bawę dzieciom na wózkach inwalidzkich czy osobom niedowidzą-
cym.   

Na placu zabaw mają zatem pojawić się napowietrzne instru-
menty muzyczne w postaci: ogromnych cymbałów z pałeczkami na 
sznurku, tablicy z elementami grającymi, czy „głuchego telefonu”, 
czyli dwóch słuchawek przenoszących dźwięk na duże odległości. 
Na placu zabaw wyposażonym w bezpieczną nawierzchnię, pojawią 
się także tradycyjne zabawki, jak trampoliny, zjeżdżalnie i piaskow-
nica.

Plac zabaw przy filii żłobka
Również we wrześniu swój obiekt do zabaw otrzymają dzieci z 

obiektów oświatowych ulokowanych w budynku po dawnym gim-
nazjum przy ul. Mickiewicza w Koluszkach. Ponieważ plac zabaw 
znajduje się przy miejskim żłobku, będzie on dostosowany do po-
trzeb maluchów. 

Przypomnijmy jednocześnie, że od 1 września budynek przy ul. 
Mickiewicza poszerzy wachlarz usług. Do obiektu przeprowadzi się 
kilka oddziałów z Przedszkola nr 3 (dwa odziały z OSiR, jeden z ul. 
Staszica), oraz powstanie jeden zupełnie nowy oddział. W sumie w 
budynku będzie przebywać 100 przedszkolaków i 64 dzieci ze żłob-
ka.      

(pw)

Miejsce pod plac zabaw na tyłach przedszkola

Nie ma chętnych do budowy  
oświetlenia ulicznego

Pomimo 8-miesięcznego okresu na wykonanie inwestycji, żad-
na firma nie złożyła oferty w ramach gminnego przetargu na budo-
wę oświetlenia ulicznego w Stamirowicach, Leosinie, Regnach (ul. 
Główna od drogi wojewódzkiej do lasu), w Kaletniku (ul. Brzozo-
wa, Leśna i Świerkowa), oraz w Koluszkach w ul. 8 Marca. Przetarg 
zostanie ogłoszony ponownie.    

(pw)

Zebrania sołeckie  w sprawie  
funduszu sołeckiego na rok 2022
– Sołectwo Lisowice-Erazmów, 30 sierpnia 2021 o godz. 17.00  

na placu zabaw w Erazmowie. Telefon kont. 602-130-682
– Sołectwo Borowa II, 18 września 2021 r. u sołtysa ul. Długa 337. 

Pierwsza tura godz. 16.00, druga tura godz. 16.15.  Telefon kont. 
691-386-470 
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Spółdzielnia mieszkaniowa próbuje rozwiązać  
problem braku miejsc do parkowania

Na osiedlu budują nowe garaże 
Zapewnienie miejsc do parkowania samochodów, to obecnie chy-

ba jeden z bardziej „palących” tematów na osiedlu Partyzantów w Ko-
luszkach. Osiedle wypełniające teren wokół ulic 11 Listopada, Sikor-
skiego i Andersa, to największe skupisko mieszkańców w naszym 
mieście, liczone w tysiącach zamieszkujących je osób. Pierwsze bloki 
na osiedlu powstały w pierwszej połowie lat 80-tych. W tamtych cza-
sach, przy niewielkiej dostępności pojazdów osobowych, nikt nie za-
przątał sobie głowy koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsc parkingowych. Z kolei te parkingi, które powstawały w póź-
niejszych latach wraz ze wzrostem liczby osób dysponujących samo-
chodami, nie zapewniły wystarczającej ilości miejsc do parkowania.

Jedną z owych prób nadążenia za ilością przybywających samo-
chodów jest właśnie budowa nowych, blaszanych garaży. Dla przed-
stawicieli Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej która zarzą-
dza w imieniu mieszkańców ich mieniem, nowa inwestycja to 
połączenie ekonomii z koniecznością. 

- Pomysł na budowę garaży pojawił się 2 lata temu. Na terenie, 
gdzie obecnie prowadzona jest inwestycja, były ogródki działkowe. 
Przydzielone one były określonej liczbie osób, niestety odpłatność 
nie pokrywała kosztów utrzymania tej nieruchomości, wynikają-
cych z tytułu wieczystego użytkowania czy podatku od nieruchomo-
ści. W związku z tym na walnym zgromadzeniu członków spółdziel-
ni, padł wniosek o to, by ten teren, na który składają się wszyscy 
członkowie spółdzielni, był ekonomicznie przyjazny pozostałym 
mieszkańcom osiedla. Jednym słowem chodziło o to, byśmy nie do-
kładali do terenu, ale czerpali z niego jakieś korzyści finansowe. 
Zgoda Zarządu i Rady Nadzorczej na realizację zadania, motywo-
wana była jednak nie tylko czynnikiem ekonomicznym, ale również 
chęcią rozwiązania jednego z problemów, czyli parkowania samo-
chodami przez naszych mieszkańców na chodnikach i terenach zie-
lonych – wyjaśnia Ewa Kołodziej-Chycińska, Prezes Zarządu KSM.

Obecnie inwestycja jest już na zaawansowanym etapie budowy. 
Projekt przewiduje budowę 40 blaszanych obiektów, na podbudowie 
betonowej. Podmiotem finansującym budowę nie jest jednak spół-
dzielnia, a konkretni mieszkańcy, którzy zrzeszyli się w Komitecie 
Budowy Garaży. 

Czemu przyjęto taką formę realizacji inwestycji? Dlaczego 
spółdzielnia nie buduje garaży z własnych środków? – Procedura 
tworzenia inwestycji przez spółdzielczość mieszkaniową jest bardzo 
skomplikowana. Decyzję musi podjąć walne zgromadzenie człon-
ków, Rada musi ustalić koszt budowy, sposób rozliczenia i ustano-
wienia przydziałów garaży. To bardzo długotrwały proces, który 
trwałby co najmniej 3 lata. Dlatego też postanowiliśmy uprościć 

procedurę i realizować inwestycję poprzez Komitet Budowy Gara-
ży. Z perspektywy czasu już widzimy, że był to dobry krok, ponie-
waż ze względu na galopujące ceny materiałów budowlanych, pro-
jekt trzeba by było nieustannie nowelizować i uchylać wcześniejsze 
decyzje - dodaje prezes Ewa Kołodziej-Chycińska.

Finalny koszt budowy jednego garażu to ok. 13 tys. zł. Tyle za-
płaci pojedynczy członek Komitetu. Jego własnością będzie jednak 
tylko naniesienie, czyli sam garaż. Grunt, będzie wciąż własnością 
spółdzielni, udostępnianą w formie wieczystego użytkowania. Za 
użytkowanie gruntu właściciel garażu będzie ponosił opłatę w wy-
sokości 5 zł za m kw. Przy rozmiarach garażu wynoszących 18 m 
kw., miesięczna opłata z tytułu dzierżawy gruntu wyniesie 100 zł. 
Roczne planowane przychody spółdzielni z dzierżawy gruntów pod 
40 obiektów wyniosą zatem ok. 50 tys. zł. Docelowo wpływy będą 
jednak jeszcze większe, ponieważ część z właścicieli garaży będą 
stanowiły osoby nie będące członkami KSM. Dla nich koszt dzier-
żawy gruntu będzie nieco wyższy, i wyniesie 6 zł za m kw. Dodaj-
my, że pewien wkład finansowy w „garażową” inwestycję wniosła 
także spółdzielnia, która na siebie wzięła koszt budowy oświetlenia 
terenu, wykonania jednego zjazdu oraz przebudowy chodnika.

Choć ostateczny koszt garażu nieco zaskoczył mieszkańców 
(cena za samą obudowę blaszaną wzrosła od początku roku z 4 tys. 
do 6,2 tys. zł), chętnych na zostanie właścicielem garażu nie braku-
je. Powstała nawet lista rezerwowa.

- Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy wiele 
sygnałów od innych mieszkańców, którzy wyrazili również chęć 
przystąpienia do projektu. Staramy się zatem znaleźć dodatkowy te-
ren, na którym moglibyśmy ulokować kolejne garaże. Pod uwagę 
bierzemy naszą „bazę”, czyli zaplecze magazynowe na tyłach banku 
przy ul. 11 Listopada. Gromadzimy na nim sprzęt i pojazdy wyko-
rzystywane przez spółdzielnię. Część terenu jest wynajęta firmom, 
ale jesteśmy w stanie wygospodarować miejsce pod kolejne garaże. 
Uspokajamy również mieszkańców, że garaże z pewnością nie po-
wstaną między blokami. Nie zamierzamy bowiem betonować całe-
go osiedla. Zieleń jest bardzo ważnym elementem osiedla - podkre-
śla Damian Ćmiel, zastępca Prezesa Zarządu KSM.  

Czy uda się spółdzielni zbalansować kwestię zapewnienia od-
powiedniej ilości miejsc do parkowania z zachowaniem tkanki zie-
lonej, czas pokaże. Obecnie władze spółdzielni dały sobie czas do 
zakończenia planowanych garażowych inwestycji. Jeżeli przeniesie-
nie samochodów do garaży nie rozwiąże problemu, będą podejmo-
wane kolejne decyzje. 

Ukłon w stronę zwolenników zieleni
W ostatnim czasie na poważnie wzięto się za problem niedo-

zwolonego parkowania na trawnikach. Dlaczego niedozwolonego? 
Ponieważ regulamin KSM zabrania parkowania na terenach zielo-
nych. Warto o tym pamiętać. W kwestii tej spółdzielnia współpracu-
je z policją. Co jakiś czas na osiedlu pojawia się patrol służb mundu-
rowych. Wielu kierowców ukaranych zostało już mandatem. 
Zaparkowane samochody możemy jeszcze zauważyć na wielkim 
zielonym placu między blokami (przy siedzibie spółdzielni), na któ-
rym znajduje się nowe boisko do piłki nożnej oraz kilka ławek. Jest 
to swego rodzaju teren „neutralny” dla parkujących, ponieważ dział-
ka należy do gminy, a zatem nie podlega regulaminowi spółdzielni. 

KSM ma również pewną ofertę dla osób, które nie wyobrażają 
sobie życia bez uprawiania spółdzielczego ogródka. Na osiedlu Gło-
wackiego, KSM dysponuje sporymi działkami ulokowanymi wzdłuż 
torów kolejowych. Teren ten nie jest użytkowany i czeka na odpo-
wiednie zagospodarowanie. Spółdzielnia chętnie udostępni je swo-
im mieszkańcom pod ogródki działkowe.                                   (pw)
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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

Mała Zosia potrzebuje pomocy 
Zosia, 3-miesięczna dziewczynka z Tomaszowa Mazowieckie-

go, której życie wycenione zostało na 9,5 mln zł, stanęła do Wielkiej 
Walki z tak straszną chorobą jaką jest SMA-1, rdzeniowy zanik mię-
śni. Dziewczynka potrzebuje terapii genowej, która da jej szansę na 
normalne życie. Lek nie jest refundowany, a suma którą muszą ze-
brać jej rodzice do 31.10.2021 r., przerosła ich. Rodzice Zosi apelu-
ją o pomoc, ponieważ nie są w stanie sami uzbierać tak ogromnej 
kwoty. W pomoc postanowili włączają się również mieszkańcy na-
szego miasta. 

Pierwsza zbiórka pieniężna na terenie naszej gminy zostanie 
przeprowadzona 20 sierpnia podczas pikniku dla seniorów w Liso-
wicach. W późniejszym czasie zbiórka zostanie zorganizowana rów-
nież na terenie naszego miasta.  

Dodajmy, że uruchomione zostały także miejsca do zbierania 
(czystych) nakrętek: w supermarkecie STOKROTKA ul. Kościusz-
ki 2 oraz przy ul. Brzezińska 14 Biuro Kredytów i Ubezpieczeń. 
Link do zbiórki internetowej: www.siepomaga.pl/zosia-sma .

Za wakacje zapłać bonem
Zainteresowanie bonem turystycznym z każdym dniem wakacji 

rośnie.  W całym kraju rodzice uruchomili już 65 proc. dostępnych 
dla nich bonów turystycznych, podobnie jak w województwie łódz-
kim. Do tej pory ogółem rodzice aktywowali blisko 2,7 mln bonów 
turystycznych na kwotę około 2,4 mld złotych. W województwie 
łódzkim liczba aktywowanych bonów przekroczyła 174 tys., a nie-
aktywnych pozostało ok. 91 tys. bonów z łódzkiego. Rodzice i opie-
kunowie z województwa łódzkiego za wypoczynek swoich pociech 
zapłacili bonami na kwotę ponad 91,3 mln zł. W całym kraju trans-
akcje bonem wyniosły około 1,4 mld zł.  

Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na 
gotówkę ani inne środki płatnicze. 

Do tego czasu trzeba zrealizować płatność, sama usługa tury-
styczna może odbyć się później. Płatności bonami turystycznymi 
przyjmuje ponad 27,7 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku pu-
blicznego świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy 
turystyczne na terenie Polski.

Warto przypomnieć, że świadczenie w formie bonu turystycznego 
jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wycho-
wawcze lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 500 plus”. 
Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzin-
ne za granicą i z tego powodu 500 plus im nie przysługuje. Na każde 
dziecko przypada jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka 
z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem rodzi-
ce mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł. 

Rodzice, którzy jeszcze nie aktywowali bonu, mogą to zrobić na 
Platformie Usług Elektronicznych ZUS w zakładce „Ogólny”. W 
menu bocznym trzeba wejść w zakładkę „Polski Bon Turystyczny”, 
a następnie „Mój bon”. Po potwierdzeniu swoich danych i aktywacji 
bonu rodzic otrzymuje specjalny kod płatności, który należy  podać 
podmiotowi turystycznemu, który realizuje usługę turystyczną. Każ-
da płatność bonem będzie potwierdzona jednorazowym kodem au-
toryzacyjnym wysłanym w SMS. Bonem turystycznym można pła-
cić wielokrotnie aż do wyczerpania jego kwoty.

W przypadku pytań o bon turystyczny, jego aktywację i płatno-
ści zachęcamy do kontaktu ze specjalną całodobową infolinią pod 
numerem telefonu 22 11 22 111. Działa przez cały tydzień.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Tak likwidujemy 
stare piece węglowe

Ponad 190 wniosków od mieszkańców wpłynęło w ramach 
gminnego projektu dofinansowań na wymianę pieca węglowego. Te-
goroczny nabór został już zakończony. Teraz samorząd trzyma kciu-
ki za to, by nowe urządzenia grzewcze zostały zamontowane na 
czas, czyli do nadejścia zimy. Przypomnijmy, że gmina do wymiany 
pieca dopłacała 5 tys. zł. 

Jako ciekawostkę dodajmy, na przestrzeni ostatnich 3 lat, łącz-
nie, czy to przy użyciu programu gminnego, czy własnych działań 
podejmowanych przez mieszkańców, na terenie naszej gminy pie-
ców węglowych pozbyło się aż 500 gospodarstw domowych. Likwi-
dacja tak dużej ilości „kominów” z pewnością przełoży się na lepszą 
jakość powietrza. 

(pw)

Rozwijamy sieć  
kanalizacji sanitarnej

Gmina Koluszki wraz z Koluszkowskim Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. pragnie zachęcić Państwa, do 
podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach Programu 
Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi: „Wykonanie podłączeń kanalizacyj-
nych - II edycja”

Kwota bezzwrotnej dotacji wynosi aż 70 % kosztów zakupu 
materiałów oraz robót budowlano-montażowych, przy zachowaniu 
zasady, iż jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 
2.500 zł/1 RLM (jeden zameldowany mieszkaniec na pobyt stały).

Wnioski o podłączenie w ramach programu prosimy składać                                   
w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2021 r. do siedziby KPGK 
Sp. z o.o. Koluszki przy ul. Mickiewicza 4

Decyzja o podłączeniu należy rozpatrywać poprzez uzyskane 
korzyści m. in.:

 • finansowych z tytułu zmiany sposobu odprowadzania ście-
ków (oszczędność nawet do 15 zł za 1 m3  w porównaniu do 
wywozu wozem asenizacyjnym),

 • komfortu użytkowania podłączenia:
 • ciągły, niezawodny odbiór ścieków bez konieczności kontroli 
poziomu nieczystości i zgłaszania ich do wywozu, 

 • brak obowiązku utrzymania we właściwym stanie technicz-
nym szczelnego zbiornika bezodpływowego, 

 • brak obowiązku przechowywania dowodów, potwierdzają-
cych wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego 
stosowne zezwolenia,

 • środowiskowych: nieprzyjemne odory, przesiąkanie nieczy-
stości do gleby, bądź napływ wód opadowych do zbiorników 
bezodpływowych.

W razie jakichkolwiek zapytań  
pozostajemy do Państwa dyspozycji:

Wydział Kanalizacyjny 
tel. 44 714-58-79 lub oczyszczalnia@kpgk.com.pl

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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Pamiętniki kaletnickie, sezon III

Wybór kreacji  
to poważna sprawa  

Czasami na człowieka spadnie takie nieszczęście, które ogólnie 
można  nazwać „ważną uroczystością rodzinną”. Oczywiście, nie 
mam nic przeciwko ślubom, chrzcinom, imieninom – są to przyjem-
ne rodzinne uroczystości, o ile ma się przyjemną rodzinę i oby nie za 

często, ale czasem miło z 
krewnymi się spotkać. Jed-
nak zanim nadejdzie uro-
czysty dzień, takie wydarze-
nie w kalendarzu, generuje 
całą masę stresów i wydat-
ków. Pomijam kwestię pre-
zentów, wszakże ważniejsi 
są goście (czyli my), niż 
prezenty, a skoro tak, to nie 
warto zawracać sobie taką 
kwestią głowy.

Problem jest gdzie in-
dziej. Na takie wesele, trze-
ba się jakoś ubrać. O ile, w 
przypadku panów sprawa 

jest dość prosta, biała koszula założona nawet do dżinsów załatwia 
sprawę, a zatem „modny pan” przed podobną imprezą powinien za-
dbać głównie o zakup nowych skarpetek (koniecznie w jakiś finezyj-
ny modny wzorek), o tyle kobiety…  Kobiety w takich wypadkach 
bardziej, lub mniej świadomie, cytują tekst przedwojennej piosenki 
Zuli Pogorzelskiej -  wierzcie, drodzy panowie, że to jest za każdym 
razem najprawdziwsza prawda.

Problem zaczyna się już przy butach. Na wesela i bale, kobitki 
zakładają szpilki, i to jest słuszne i klasyczne rozwiązanie, tyle że 
wesela są dziś coraz mniej klasyczne. Jeżeli impreza taka odbywa 
się „w ogrodach pod namiotami”, co nawiasem mówiąc jest ostatnio 
bardzo modne, to przy pierwszym tańcu elegancka dama robi dar-
mową wertykulację lokalnego trawnika, a przy drugim, łamie obca-
sy i obie nogi w kostkach. Zatem, espadryle na koturnie (szanowni 
panowie, jeśli nie wiecie co to, można zapytać internet lub żonę)! 
Espadryle na koturnie nie rozwiązują jednak problemu, ponieważ je-
śli ścieżka na miejsce biesiadowania wysypana jest drobnym żwi-
rem lub klińcem, to elegancka dama łamie obie nogi w kostkach 
oraz zdziera kolana, jeszcze zanim dojdzie do trawnika. W takim 
wypadku, najbardziej sensowne wydają się być tenisówki, tylko jak 
tu iść na wesele w tenisówkach? Dziwne czasy.

Problem eleganckiej fryzury i makijażu uważam za pomijalny. 
Aura w tym roku jest tak ekstrawagancka, że na drodze od salonu 
piękności do samochodu złapie nas wichura, ulewa oraz gradobicie, 
a te zjawiska atmosferyczne w zestawie gwarantują, że po 3 sekun-
dach nie pozostanie nawet cień wspomnienia z wielogodzinnej pra-
cy makijażystek oraz fryzjerek. Tego lata tylko paznokcie malowane 
tytanem mają szansę przetrwać.

W tym miejscu należy przejść do problemu zasadniczego. Su-
kienka. W tym sezonie modna sukienka będzie zwiewna, ozdobiona 
motywami kwietnymi – żadna nowość właściwie, ale warto wie-
dzieć i pogodzić się z faktem, że jeśli tego lata chcemy nadążać za 
trendami, należy włożyć na siebie coś co wzorem przypomina dy-
wan babci. Uzbrojona w tę wiedzę i pogodzona z rzeczywistością, 

przejrzałam oferty galerii handlowych z miast przez wielkie „M”. 
Przy założeniu, że sukienka nie powinna wyglądać na strój plażowy 
(w końcu to wesele) i ma być uszyta z materiału, który nie odparzy 
skóry po minucie od włożenia, to cena takiego cuda zaczyna się 
od… 350 złotych za łaszek (granica górna ceny nie istnieje). Po raz 
kolejny przekonałam się, że miasta przez wielkie „M” są przerekla-
mowane podobnie jak sukienki w tamtejszych sklepach. Wystarczy 
przecież przejść się na spacer po lokalnych butikach. Tak oto w Ko-
luszkach odnalazłam mały sklepik wypełniony od podłogi po sufit 
kwiecistymi kreacjami (co w pierwszej chwili daje wrażenie, że jest 
się w sklepie z zasłonami - nic to). Sięgam po losowy wzór i już 
wiem, że to jest to, czego szukałam.  Producent z sąsiedniego powia-
tu  - nie żadne „Tajwany” czy inne „Mongolie”, gdzie dzieci za mi-
skę ryżu szyją, żyją i umierają, żeby na koniec ktoś mógł wszyć met-
kę, za którą w galerii miasta przez wielkie „M” trzeba zapłacić tyle, 
ile te dzieci w życiu nie zarobią.

Przymierzam nasz lokalny produkt, z uśmiechem na twarzy, 
miła pani zapewnia mnie, że wyglądam pięknie i przecież o to cho-
dzi. Pierwszy sklepik, pierwsza kiecka i od razu strzał w dziesiątkę. 
Cena za jaką w galeriach mody nie kupi się szelek… Może trochę w 
pasie luźna, ale to nie problem! Nie w Koluszkach! Niedaleko jest 
przecież znana po obu stronach torów, pasmanteria. Tam, za troczek 
zapłaciłam może 3 złote. Teraz trzeba jakoś doszyć troczek do su-
kienki. Ale to nie problem! Nie w Koluszkach! Tuż obok, jest zakład 
usług krawieckich. Czas realizacji – 2 minuty. Cena – 5 zł (pierwszy 
raz w życiu dałam napiwek za usługę w wysokości 100% wartości 
samej usługi) – ale warto było.  Po udanym spacerze, można sobie 
pozwolić na porcję „karmelowych solonych” i szybko wracać do 
Kaletnika, gdzie już zaczynają kwitnąć hortensje bukietowe i zde-
sperowany orzech włoski żadną miarą nie chce zostać stołem ogro-
dowym – o czym opowiem następnym razem.

Karolina Bast Kolasa

Wraz z rozwojem naszej firmy  
poszukujemy pracowników na stanowisko: 

GLAZURNIKA, ELEKTRYKA,  
OGÓLNOBUDOWLANYCH i WYKOŃCZENIOWYCH 

oraz POMOCNIKÓW. 

Oferujemy pracę od zaraz, stabilne zatrudnienie  
oraz dobre warunki finansowe zgodnie z Twoim  

doświadczeniem i umiejętnościami. Mile widziane prawo jazdy 
kat. B. Oczekujemy gotowości do wyjazdów 4-5 dniowych  

w delegację na terenie całego kraju. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 
praca@atsc.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 608-538-960.

Wyczerpano już środki  
na sterylizację zwierząt 

Wykorzystano już cały budżet gminy, przeznaczony na steryli-
zację i kastrację psów i kotów. Łącznie powyższym zabiegom pod-
dano 150 zwierząt. Samorząd nie podjął jeszcze decyzji, czy pro-
gram będzie kontynuowany w kolejnym roku. 

(pw)        
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Uloterapia w Starym Redzeniu 
Tuż przy ścieżce rowerowej śladem dawnej kolei przy leśniczów-

ce w Starym Redzeniu znajduje się apidomek (Bajer ApiHouse).  Wła-
ścicielem jest Mariusz Bajer wraz z żoną Aliną  i córką Mają.  

Apidomek – co to takiego?
- Nazwa apidomku  jest związana z apiterapią, czyli z leczeniem 

za pomocą pszczół. Ścisłej mówiąc, jest to  terapia miodem i innymi 
produktami pszczelimi- wyjaśniła Maja Bajer, licealistka, która 
swoją zawodową przyszłość łączy z biotechnologią. 

Rola miodu, propolisu czy mleczka pszczelego nie ogranicza 

się tylko do domowego zastosowania, uświadamia mnie Maja. Sub-
stancje pochodzące z produktów pszczelich są także podstawą le-
ków, które stosuje się dziś w wielu dziedzinach medycyny konwen-
cjonalnej. Apiteraia jest rozwijającą się gałęzią wiedzy a  jej  nowym 
kierunkiem jest Uloterapia.

-Metoda ta polega na wdychaniu powietrza z uli, które wydostaje 
się z nich do wnętrza pomieszczenia - apidomku, w którym przebywa 
człowiek. Nie należy się obawiać, gdy jest się uczulonym na jad 
pszczeli – bezpośredni kontakt z pszczołami tu nie występuje. Zapa-

chy z ula dostają się do api-
domku poprzez ściankę z 
drobnej siatki, przez którą 
nie przeciśnie się pszczoła. 
Kontakt człowieka z ener-
gią pszczół wspomaga 
wzrost sił życiowych i 
wpływa na zmniejszenie 
odczuwalnego zmęczenia. 
Nieodczuwalne dla kura-
cjusza wibracje, które po-
wstają w ulu, korzystnie 
oddziałują nie tylko na sa-
mopoczucie, ale również 
na tempo przemiany mate-
rii- mówi Maja. Woń natu-
ralnego miodu, propolisu, 
wosku czy pyłku pszczele-

go ma dobroczynny wpływ na takie dolegliwości jak bezsenność, cho-
roby układu nerwowego, syndrom ciągłego zmęczenia, choroby ukła-
du moczowego, choroby reumatyczne, choroby serca czy choroby 
układu oddechowego.

-Nie trzeba czuć się źle, 
aby móc odwiedzić apidomek. 
Wizyta w tym miejscu to tak-
że idealna okazja do zrelakso-
wania i wyciszenia się - za-
pewnia Maja Bajer.

Z apidomku rozciąga się 
widok na łąkę i pszczoły pra-
cowicie zbierające pyłek i nek-
tar z pobliskich roślin. 30-mi-
nutowa kuracja kosztuje 10 
złotych. Jeśli ktoś chciałby zło-
żyć wizytę w tym niezwykłym 
miejscu i przyjrzeć się z bliska 
pracy pszczół, wystarczy tyl-
ko wpisać nazwę „Bajer Api-
House” w Google Maps (Stary Redzeń 83, łąka koło leśniczówki).               

-Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt 
pod numerem 519 539 469 lub 720 796 801. Można nas znaleźć 
również na Facebooku. Serdecznie zapraszamy osoby w każdym 
wieku - mówi Maja Bajer.

UWAGA! PROMOCJA! Pierwsze 20 osób, które przyjdzie 
nas odwiedzić od momentu ukazania się tego artykułu otrzyma 
jednorazowy darmowy wstęp! 

Zk

Wakacyjne sukcesy!
Dzieciaki z Breaking Central STUDIO w wakacje nie tylko odpoczy-

wały, ale również zdobywały kolejne osiągnięcia. Po 10 dniowym obozie 
przygotowującym, 10 lipca zmierzyły się z przeciwnikami z całej Polski w 
Bielawie na zawodach breakdance - „Break King”. W kategorii bgirls 
(dziewczyn) do 11 roku życia, 
Agnieszka Drabik - bgirl Rio, 
zdobyła 2 miejsce, tuż za podium 
na miejscu 4 znalazła się Marysia 
Hajda, a do najlepszej 16 dostały 
się też Pola Nagodzka oraz Nadia 
Zakrzewicz. Natomiast w tej ka-
tegorii wiekowej, ale chłopców, 
w najlepszej 16 znaleźli się Anto-
ni Suwalski - bboy Suwak oraz 
Leon Badowski. Bylismy mocni 
również w starszych kategoriach, 
ponieważ w bgirls do lat 15 Julia 
Świderek zdobyła miejsce 4, a 
Nadia Wolska i Hanna Jabłońska 
dostały się do TOP8. Za to u 
chłopców Marcin Sotomski oraz 
Oskar Trzciński znaleźli się w TOP16, a Witek Płoszajski dotarł do TOP8. 
Te sukcesy jednak nie wystarczyły naszym zawodnikom, bo już 2 sierpnia, 
aż do Krynicy Zdrój, pojechały reprezentować Koluszki na Górskiej Bi-
twie, Gabrysia Dymowicz - bgirl Spark oraz Agnieszka Drabik, które zde-
cydowanie zdominowały swoją kategorię, zajmując kolejno 2 i 3 miejsce. 
Warto podkreślić, że były to już zawody rangi międzynarodowej, sędziowa-
ne przez zagranicznych sędziów. Te dokonania uplasowały naszych zawod-
ników na wysokich miejscach w Polskiej Lidze Breakingu, która jest pierw-
szy krokiem w drodze na igrzyska olimpijskie. Serdecznie gratulujemy 
trenerom: Oli Drabik i Martinowi Rosikowi i trzymamy kciuki za więcej!
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Wakacyjne warsztaty z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury

W minionym tygodniu Miejski Ośrodek Kultury przy współpra-
cy z Burmistrzem Koluszek - Panem Waldemarem Chałatem przygo-
tował dla dzieci z Gminy Koluszki i ich rodziców kolejną już w te wa-

kacje propozycje ciekawych 
animacji. Tym razem podczas 
wspólnego spotkania dzieci roz-
mawiały o świecie zwierząt, sa-
fari oraz o swoich najciekaw-
szych wakacyjnych przygodach 
i podróżach. Okazało się, że 
świat zwierząt jest niezwykle 
bogaty i różnorodny, tak jak wy-
obraźnia dzieci, które w drugiej 
części warsztatów stworzyły 
wiele ciekawych i kolorowych 
prac. Białe, duże kartony szybko 
pokryły się magiczną paletą 
barw tworząc piękne artystyczne 
plakaty przedstawiające świat 
zwierząt. W kolejnym dniu dzie-

ci wraz ze swoimi rodzicami i babciami budowały domki dla owadów. 
Wszyscy wiemy, że w przeciągu ostatnich 30 lat liczba owadów na 

świecie zmniejszyła się o ponad jed-
ną czwartą. Są to przerażające dane, 
które jasno pokazują jaki katastro-
falny wpływ na ekosystem ma dzia-
łalność człowieka. Owady to przede 
wszystkim zapylacze oraz nasi 
sprzymierzeńcy w walce ze szkod-
nikami. Dawniej znajdowały schro-
nienie w słomianych dachach, sto-
gach siana czy zakamarkach 
ceglanych ścian. Dziś w naszych be-
tonowych domach i wypielęgnowa-
nych ogrodach jest dla nich coraz 
mniej miejsca. Jednak możemy im 
pomóc znaleźć schronienie w tych 
trudnych dla nich czasach. Wystarczy kilka desek, szyszek, gałązek 
oraz liści. Do tego musimy dołożyć odrobinę dobrych chęci oraz fan-
tazji. I z takim właśnie wyzwaniem zmierzyły się dzieci z naszej Gmi-
ny, które wspólnie ze swoimi opiekunami budowały domki dla owa-
dów. Wspólna praca zintegrowała wszystkich i okazała się być 
wspaniałą zabawą nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Po-
wstało wiele kolorowych i bardzo pożytecznych domków, które roz-
wieszone w naszej Gminie, będą czekały na swoich nowych lokato-
rów. Miejski Ośrodek Kultury dziękuje Paniom Bożenie Michniewicz 
i Katarzynie Fraszek oraz wszystkim uczestnikom warsztatów za za-
angażowanie, kreatywność i wspaniałą zabawę.
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Bramkostrzelny Warchoł
Ostre wejście w 4. kolejce 

Ekstraklasy zaliczył koluszkowia-
nin Damian Warchoł, który od 
obecnego sezonu reprezentuje 
barwy Wisły Płock. 

Damian wszedł w 74 min. 
spotkania i już po minucie strzelił 
bramkę, a cztery minuty później 
kolejną. Niestety kanonada War-
choła nie ustrzegła Wisły przed 
porażką. Bramka dla Piasta Gliwi-
ce w 88 min. meczu przypieczęto-
wała porażkę Wisły Płock 4:3.   

Szybkie bramki stają się powoli specjalnością 25-letniego ofen-
sywnego pomocnika. W lipcu 2020 r. w swym debiucie w Ekstrakla-
sie, Damian zdołał strzelić gola choć rozegrał jedynie 21 minut w 
ostatnim meczu sezonu w barwach Legii Warszawa.   

(pw, fot. Fb Wisła Płock)    

Mistrzostwa Powiatu w plażowej  
piłce siatkowej

Przy pięknej słonecznej pogodzie 14 sierpnia na boiskach do 
plażowej piłki siatkowej LZS Justynów rozegrane zostały Mistrzo-
stwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej.

Udział w Mistrzostwach wzięło 3 ekipy kobiece i 7 męskich z 
gmin Andrespol, Koluszki, Brójce, Nowosolna.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Kobiety    
1. Stasio Patrycja - Kabat Paulina (LZS Justynów)
2. Lauk Martyna - Sujka Julia (LZS Justynów)
3. Zachary Martyna - Śniecikowska Martyna (LZS Justynów)
Mężczyźni   
1. Cyprys Jan Jakub - Walczewski Krystian (LKS Koluszki)
2. Kędzior Michał - Marak Jan (LKS Gałkówek)
3. Michalak Mateusz - Zaleski Szymon (LKS Koluszki)
4. Osetek Patryk - Zientarski Adrian (LZS  Justynów)
5. Zieliński Łukasz - Ladurecki Robert (LKS  Gałkówek)
6. Kaźmierczak Piotr - Kosiorek Łukasz (LZS Nowosolna)
7. Jasiński Artur - Kopa  Artur (LZS  Brójce)
Nagrody dla zwycięzców ufundowane przez Starostwo Powia-

towe Powiatu Łódzkiego Wschodniego wręczył pan Tobiasz  Pu-
chalski oraz radny powiatowy pan Mirosław Sójka. Sędzią Głów-
nym zawodów był Mróz Piotr.

(fot. www.lodzkiwschodni.pl)

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.

Kajakiem po Lisowicach 
W Lisowicach można już wypożyczyć kajaki. Rezerwacji moż-

na dokonać pod numerem telefonu 536-015-215. Cena: 15 zł za go-
dzinę. 
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Firma KOLREX – producent dzianin 

zatrudni osobę  

do działu handlowego na stanowisko 

MENADŻERA DS. SPRZEDAŻY 

W przypadku zainteresowania prosimy o przysłanie CV  
na adres: tomek@kolrex.com.pl.  

Wymagana znajomość j.angielskiego. 

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 17.08.2021 r. do dnia 07.09.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 401/31 o pow. 316 m2, 401/24  
o pow. 1057 m2, 91/107 o pow. 340 m2, 401/54 o pow. 1408 m2, 
125/82 o pow. 749 m2, położonych w miejscowości Borowa, obręb 
Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.

Piłka nożna
Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: Łódź
Kolejka 1.  14-15 sierpnia

Zawisza Rzgów - LKS Różyca  1:4  (0-2)
Bramki: 5’ Mikołajczyk, 9’ Chorąży (asysta Szyc), 78’ Karpic-

ki (Doryń), 82’ Nowak (Konewka)
Skład: Woźniak (46’ Robakiewicz) - Wolski (65’ Konewka), 

Owczarek (67’ Pietras), Łabędzki, Wojtczak - Szyc (62’ Ostalczyk), 
Nowak, Chorąży

Już w pierwszej kolejce LKS Różyca spotkała się z Zawiszą 
Rzgów, jedyną drużyna, z którą nie wygrała w ubiegłym sezonie. 
Siła obydwu drużyn ujawniła się już na początku spotkania. Po 10 
minutach Różyca prowadziła 2:0. Od początku drugiej połowy, ini-
cjatywę przejęli gospodarze, jednak nie zdołali sforsować obrony 
Różycy, za to w ostatnim kwadransie spotkania nasza drużyna doło-
żyła dwie kolejne bramki. W meczu rozpoczynającym sezon w LKS 
Różyca zadebiutowało aż sześciu nowych zawodników.

Najbliższe mecze
LKS Różyca - ŁKS III Łódź  22 sierpnia, 14:30

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Zapowiedź 1. kolejki
LZS Justynów - LKS Gałkówek  22 września, 17:30
Czarni Smardzew - KKS Koluszki  21 sierpnia, 13:00

Pięcioma zwycięstwami biegacze  
LKS Koluszki uczcili Święto Wojska 
Polskiego w Aleksandrowie Łódzkim 

15 sierpnia to jeden z 
najważniejszych dni w hi-
storii Wojska Polskiego, 
upamiętniający narodową 
dumę i wdzięczność po 
triumfie polskiego oręża 
w Bitwie Warszawskiej. Z 
tej okazji włodarze Alek-
sandrowa Łódzkiego po 
raz kolejny zorganizowali 
biegi uliczne i przełajowe. 
W tej pięknej imprezie z 
powodzeniem od wielu lat 
startują zawodnicy LKS 
Koluszki, zdobywając 
medale i puchary. Tak 
było i w tym roku, zdoby-
liśmy pięć pierwszych 
miejsc i sześć pucharów 
(statuetek). Pierwszy w biegu  „Pandemicznej Dychy” z czasem 
35.41 był w kat M 20  Michał Wieczorek i pierwszy w kat. M40 
(35:06) Krzysztof Pietrzyk. W klasyfikacji generalnej Pietrzyk był 
czwarty, piąty Wieczorek, obaj pierwsze 5 km pobiegli zbyt szybko, 
na końcówkę zabrakło już sił. 

Następnie na 2 km trasę (5 okrążeń  na stadionie MOSiR) wy-
startowały dziewczęta i chłopcy kat. 2007-2009. I miejsce zajęli: 
wśród dziewcząt Jagoda Nowakowska, wśród chłopców Radosław 
Babiarski. Super wypadły nasze dziewczęta biegnące na 600 m w 
kat. 2010-2011, obie pobiegły bardzo dobrze i mądrze. Pierwsza 
100-metrowym finiszem na metę wbiegła Milena Płocka, trzecia 
Anna Siemińska.  

Oprócz biegów, było wiele atrakcji dla dzieci i rodzin. m.in. 
stoiska wojskowe z czołgiem i strzelaniem do tarczy, dmuchańce, 
konkursy z malowaniem twarzy, darmowe torby i lody dla wszyst-
kich startujących dzieci. W imieniu zawodników LKS Koluszki, 
rodziców oraz swoim własnym, dziękujemy organizatorom za 
wspaniałą, radosną i patriotyczną imprezę. Do zobaczenia za rok 
A. Tomczyk. 

Sprzedam  
pocięte drzewo  
w big bagach 
150 zł za 1 m3

   
TEL. 602-579-706
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„Odnaleźć emocje i miłość w muzyce”

Fenomen Warsztatów Muzyki  
Rozrywkowej w Koluszkach (cz. 2)

Z Hieronimem Borowieckim, twórcą i organizatorem Ogólno-
polskich Warsztatów Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach rozma-
wia Zbigniew Komorowski. 

-Powspominajmy kolejnych Gości Warsztatów Muzyki Roz-
rywkowej w Koluszkach. Marian Lichtman…

-To ogromnie sympatyczny facet i wielki gaduła. To on nas na-
mówił na współpracę z Fundacją Anny Dymnej. Nie wspomnę o 
jego praktycznych radach, np. o stosowaniu kremów na twarz…

-Nie zbiły was z tropu rewelacje zawiązane z jego osobą w 
związku z pogrzebem Krzysztofa Krawczyka i z całym szumem 
wokół syna piosenkarza?

-Nie śledziłem zbyt dobrze tych wydarzeń i nie będę zabierał na 
ten temat zdania. I Anetka i ja, i nasze środowisko związane z warsz-
tatami z w Koluszkach znamy osobiście Mariana jako bardzo po-

czciwego człowieka. Zawsze dzielił się z nami swoimi pomysłami i 
kibicował nam całym sercem w tym, co robimy. To człowiek o wiel-
kim sercu, kochający życie. Wszczynanie jakichś awantur to nie 
jego styl. Jesteśmy całym sercem z Marianem.  Lubię go jeszcze za 
coś. Ma tyle lat co ma, i w tym wieku ma tyle energii, pomysłów. 
Oczywiście, nasłuchałem się wiele na jego temat. I co z tego? Nadal 
go lubię. 

-W kategoriach wielkiego wydarzenia artystycznego należy 
wspomnieć o Elżbiecie Zapendowskiej, która kilka lat temu była 
Gościem koluszkowskich Warsztatów. Bez trudu udało się ją za-
prosić? Nie mam kompleksu na puckie rodzinnego miasta, ale 
umówmy się, że Koluszki to nie jest jednak studio ogólnopolskie-
go programu muzycznego lub scena festiwalu opolskiego…

-Fakt, zajęło mi to kilka lat. Była po prostu zajęta w tym czasie, 
gdy organizowaliśmy zajęcia warsztatowe. Zawsze była bardzo 
miła, ale miała dużo pracy. Za każdym razem, gdy musiała odma-
wiać udziału, mówiła: „Proszę próbować”. Po 3 latach było już na-
prawdę miło, gdy nie musiałem już się przedstawiać a w słuchawce 
usłyszałem: O, dzień dobry panie Hirku! W pewnym momencie za-
częliśmy mówić sobie -po imieniu. 

-Mówi się że to osoba ostrożna, gdy chodzi o dobór ludzi z 
branży, nie z każdym przecież można i da się usiąść do stołu, by 
napić się szklaneczki coli…

-Tak było i w przypadku Eli. Jednak w końcu przyjechała do 
Koluszek, tym bardziej, że  jednym z wykładowców był Zbyszek Ja-
kubek, profesor z Rzeszowa, z którym Ela Zapendowska dobrze się 
zna. Gdy po dniu warsztatowych zajęć udała się do hotelu koło Ko-

luszek, gdzie się zatrzymała, sądziliśmy że nie uda się mi jej zapro-
sić na odwiedziny w moim domu. Gdy przyszła, liczyłem się z tym, 
że posiedzi z dwie godzinki, na więcej nie liczyłem. Spotkanie za-
kończyło się nad ranem. Ela z mężem opowiadała nam niesamowite 
historie ze swojego życia. 

-Wielu uczestników warsztatów  przyjechało wtedy właśnie 
dla niej…

-Zapisanych do klasy wokal musieliśmy podzielić na dwie gru-
py, bo było w sumie ponad 80 osób. Dodam, że Elżbieta już od wie-
lu lat nie brała udziału w tego typu warsztatach, dla nas zrobiła wy-
jątek, przez cały ten czas wspierając nas. 

-Jaką osobą jest Pani Zapendowska?
-Wyjątkową, o dużej skromności i z klasą. Kiedy skończyły się 

warsztaty, posiedzieliśmy w „Czterech strunach”, napiliśmy się cze-
goś, zapaliliśmy papierosa, Ela wsiadła z Andrzejem, swoim mężem 
do samochodu i odjechała. Minęło dobre pół godziny, gdy zoriento-
wałem się, że jej nie zapłaciłem za pracę warsztatową. Ona też ani 
słowem o tym nie wspomniała. Zrobiło mi się głupio, dzwonię do 
niej. –„Nic się nie dzieje, wiesz, widziałam, że byliście zabiegani”. 
To było niesamowite. Wiesz, na warsztaty przyjeżdżały osoby, z któ-
rymi do dziś jesteśmy na „proszę pani” i czujemy dystans, ale nie z 
Elą. To naprawdę bardzo otwarta i przyjazna kobieta. 

-Poruszyliście temat finansowy. Jak się robi warsztaty mu-
zyki rozrywkowej?

-Trzeba mieć pasję, kontakty lub możliwość w ich nawiązywa-
niu oraz pieniądze. Z tym ostatnim nie jest najlepiej, ale dzięki na-
szym sponsorom wśród których na pierwszym miejscu wymienię 
Gminę Koluszki, która zawsze była i jest głównym Mecenasem 
Warsztatów, ale także inne instytucje, jakoś dajemy radę. Nie sposób 
nie wspomnieć o  pomocy, jakiej udzielał nam  Mateusz Winkiel, 
użyczając pomieszczeń w  swoim „Mania Studio” podczas zajęć 
warsztatowych,  o firmie  „Agat”, firmie „Rewa”. Nie sposób nie 
wspomnieć o „Czterech Strunach Świata”, miejscu gdzie odbywały 
się rozpoczęcia i zakończenia warsztatów, „Jemy” czy zajęcia gry na 

gitarze klasycznej. Marek Raduli zawsze podkreślał, że jesteśmy w 
Koluszkach ogromnymi szczęściarzami mając u siebie klub, w któ-
rym możemy się spotkać i zagrać „Jem” czy inny koncert. Jest wie-
lu ludzi, jak np. Darek Śliwkiewicz, nasz dźwiękowiec, którzy  nam 
pomagali. Mówiąc „nam” mam na myśli siebie i Pawła Wochnę,  z 
którym wspólnie rozkręcaliśmy warsztaty od samego początku. Po-
moc Darka była nieoceniona, to prawdziwy profesjonalista. 

-Ilu uczestników przyjeżdżało do Koluszek na warsztaty?
-W sumie, w ciągu tych 10 lat, w zajęciach wzięło udział 800 

osób. Najmniej liczne warsztaty ściągnęły 35 osób. Najwięcej 
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uczestników było kilka lat temu, gdy do Koluszek przyjechała Ela 
Zapendowska- 120 osób. 

-Komu jeszcze należy wystawić „laurkę”?
-Na pewno Oli Królik. Poza tym, że jest żoną Jacka Królika, to 

bardzo wysokiej klasy fachowiec. Na warsztatach uczyła impostacji 
głosu i śpiewu solowego. Kolejny artysta, którego chciałbym wspo-
mnieć to Michał Kobojek i wielu innych, których nie sposób teraz 
wymienić. 

-Wśród uczestników waszych warsztatów  znalazły się osoby 
biorące potem udział w koncercie Debiutów Festiwalu Opolskie-
go, czy takich  programów  telewizyjnych, jak np. Szansa na 
Sukces, gdzie mogliśmy podziwiać  Karolinę Styszyńską czy 
Aleksandrę Orłowską.  

-To cieszy, że dołożyliśmy swoją cegiełkę do ich sukcesu sce-
nicznego… Chcieliśmy się też pochwalić z Anetką, że Roksana, na-
sza córka, kilka lat temu, swój licencjat na wydziale muzyki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego napisała na temat Warsztatów Muzyki 
Rozrywkowej w Koluszkach, co nas ogromnie cieszy. Będzie nam 
miło zobaczyć niegdyś tę pracę na wystawie w Muzeum Koluszek…

-Będą kolejne edycje Warsztatów?
-Bardzo bym tego chciał, ale jak będzie, czas pokaże. Kiedy za-

czynaliśmy przygodę warsztatową, w Polsce na palcach jednej ręki 
byśmy policzyli podobne wydarzenia. Zapraszanie muzyków odby-
wało się z kilkomiesięcznym wyprzedzeniem. Podobnie jak zała-
twianie czy dopinanie konkretnych spraw związanych z przebie-
giem warsztatów. 

-Czym jest dla Ciebie muzyka?
-Dla mnie muzyka to emocje. Jeśli utwór nie zawiera emocji, to 

moim zdaniem to nie jest muzyka. 
-Są takie dźwięki?
-Pewnie. Są gitarzyści którzy grają szybko. Poza tym że wy-

brzmiewają tam jakieś dźwięki, to jeśli nie zawierają one emocji to 
nie jest to muzyka. Każdy szuka w życiu coś dla siebie. My emocje 
i mnóstwo miłości odnajdujemy w muzyce właśnie. A dziś o tę mi-
łość wcale nie jest łatwo. 

-Jaki rodzaj muzyki jest Ci najbliższy? Jakiej muzyki słu-
chasz?

-Różnej, ale najczęściej jazzu i bluesa. Słyszysz za nami te 
dźwięki wśród drzew? Ostatnio ten rodzaj muzyki jest mi najbliż-
szy. Wsłuchuję się  w ten koncert. Najbardziej o 4 rano, gdy całe to 
ptasie towarzystwo się budzi. Wtedy jest tu taki hałas, że serce ro-
śnie. 

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
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Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Sprzedam drewno kominkowe  
i rozpałkę, 608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Matura – korepetycje, matematyka, 
j.angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104

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

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Krojownia usługowa, szybko 
kompleksowo, 601-175-330
Remontowo – wykończeniowe, 
solidnie, kompleksowo. R. Wnuk, 
tel. 660-160-989
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach, tel. 606-825-351
Sprzedam dom z działką w Długiem 
k/Koluszek, 726-703-020
Sprzedam działki budowlane, ładna 
okolica, blisko rzeki „Rawki”  
w Woli Łokotowej, tel. 782-187-516
Dom w Żakowicach, ul. Piotrkow-
ska, sprzedam tel. 508-143-494
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  
Do wynajęcia mieszkanie 38 m2  
w Koluszkach, 601-835-140
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 
608-436-420  
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
Pyszne jabłka, tanio, 505-771-121
Stół 152 cm na 220 cm i 6 krzeseł, 
508-708-669
Sprzedam stemple budowlane, 
605-236-737
Pompę do wody na siłę, duża 
wydajność, tel. 782-187-516
Opryskiwacz 400l, brony traktoro-
we, Redzeń Nowy 65, 607-642-020 
Poloneza – ambulans w bdb. stanie, 
zarejestrowany, tel. 609-854-843
Sprzedaż drewna kominkowego, 
785-973-266

OGŁOSZENIA DROBNE
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

PRACA
Zatrudnię kierowcę kategorii C lub 
C+E, praca kraj, weekendy wolne, 
662-593-832
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
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 szwaczki, krawcowe  
na zakład oraz chałupnictwo,  
tel. 698-628-352
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420
Oddam za darmo stopy fundamento-
we pod konstrukcję wiaty – 12 sztuk. 
Odbiór osobisty, tel. 44 715-21-00

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Firma Starmeat w Koluszkach  
zatrudni:

 npracownika biurowego, obowiązki: komunikatywna 
znajomość jęz. angielskiego, umiejętność pracy w zespole;  
2 zmiany
 npracowników rozbioru: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 
zmiana ranna
 noperatora wózka widłowego

Oferujemy wysokie wynagrodzenie,  
ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną.
CV prosimy przesyłać na adres: zarzad@starmeat.pl  

lub składać oosobiście w siedzibie firmy: Koluszki, ul. Zielona 18.

Zatrudnię opiekunkę do dziecka 2,5 letniego, miejsce pracy Koluszki, praca 
od 1 września,  1/2 etatu 5 dni lub 3 w tygodniu pracującym, od godziny 
16.00-19.00. Tel. 606-615-666
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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 r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

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

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

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

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

Firma WIWA zatrudni 
pracownika, najlepiej 

mężczyznę do prac 
pomocniczych przy 
produkcji obuwia. 

Kontakt 502-505-173
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Piątek  
20.08

15:00 KRAINA SMOKÓW
17:00 FREE GUY
19:30 FREE GUY

Sobota  
21.08

15:00 KRAINA SMOKÓW
17:00 FREE GUY
19:30 FREE GUY

Niedziela  
22.08

15:00 KRAINA SMOKÓW
17:00 FREE GUY
19:30 FREE GUY

Środa 
25.08

17:00 FREE GUY
19:30 FREE GUY 

Czwartek 
26.08

17:00 FREE GUY
19:30 FREE GUY

FREE GUY
USA / Komedia / Fantasy / 2020 / 

Premiera / 2D napisy

Guy to przeciętny urzędnik bankowy, który zupełnie przez przy-
padek odkrywa, że jest drugoplanowym graczem w otwartej grze 
wideo. W rzeczywistości pozbawionej ograniczeń postanawia wziąć 
sprawy w swoje ręce, ocalić swój świat i zostać bohaterem według 
własnego scenariusza!

Kino letnie pod chmurką 
Ze względu na niesprzyjającą aurę pogodową, Księgarnia Skład 

Główny przygotowała nowy harmonogram seansów plenerowych. Naj-
bliższy już w piątek 20 sierpnia o godz. 20.30. Widzom zaprezentowany 
zostanie film „Paddington” w reż. Paula Kinga, na podstawie książki 
„Miś Paddington” Michaela Bonda. 

Z kolei w niedzielę 22 sierpnia o godz. 20.30 wyświetlony zostanie 
film produkcji polskiej „Zaklęte rewiry” w reż. Janusza Majewskiego. W 
rolach głównych zobaczymy Marka Kondrata i Roberta Fornalskiego. 

Seanse odbywają się na tzw. Kozim Rynku, czyli zielonym skwerze 
za stacją Orlen przy ul. Wigury 12 w Koluszkach. Kino letnie jest bezpłat-
ne. 

(pw) (fot. Obstinate photographer)

KRAINA SMOKÓW
Niemcy / Animacja / Przygodowy / Familijny / 2020  

92 min. / 2D dubbing

Zaciszna Smocza Dolina, czyli spo-
kojna przystań wszystkich smoków jest 
zagrożona najazdem ludzi. Wiele wska-
zuje na to, że zażegnany przed wiekami 
konflikt między ludźmi i smokami może 
rozgorzeć na nowo. W tej sytuacji dziel-
ny srebrny smok Lung, wiedziony wiarą 
w legendę o smoczym raju, postanawia 
wyruszyć na jego poszukiwanie. Jest 
przekonany, że to właśnie tam wszystkie 
smoki będą już na zawsze bezpieczne. 
Bez zgody Smoczych Mędrców wymy-
ka się z Doliny w towarzystwie zaprzy-

jaźnionego leśnego skrzata. Po drodze dołącza do nich pewien chło-
piec, który uważa się za „smoczego jeźdźca”, choć do tej pory smoki 
oglądał tylko na obrazkach. Tropem tej niezwykłej trójki podąża pew-
na niebezpieczna istota, która na rozkaz ludzi o mrocznych sercach, 
ma pokrzyżować ich plany. 



Plener malarski w Lisowicach  
z Miejskim Ośrodkiem Kultury

Rekreacja w Lisowicach rozkwita na nowo. Tak jak przed laty 
miejsce to staje się z dnia na dzień (dosłownie!) rosnącym symbo-
lem relaksu i wypoczynku. Tym razem powrócił tu artystyczny duch 
w postaci I Pleneru Malarskiego, który odbył się nad brzegiem rzeki 
Mrogi w minioną sobotę. 

Nie był to przypadek. Wydarzenie wprost nawiązywało do ple-
nerów malarskich, które organizowane były przez Teresę Silberstein 
- właścicielkę majątku w Lisowicach w XIX w. W I Plenerze Malar-
skim zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Kolusz-
kach wzięło udział 14 osób. Każdy uczestnik otrzymał farby olejne, 
paletę, pędzle, sztalugę oraz płótno. 

Następnie, po znalezieniu inspirującego miejsca nad brzegiem 
zbiornika, rozpoczął kreatywną i wyciszającą pracę twórczą z pędz-
lem i paletą w ręku. Plener prowadził Pan Mateusz Jaśkiewicz, któ-
ry doradzał, uczył i odpowiadał na pytania w trakcie procesu twór-
czego obrazów. Po 4 godzinach dzieła były gotowe. Powstały 
niezwykłe obrazy świadczące o różnorodnym i indywidualnym po-
strzeganiu świata, koloru, przestrzeni przez każdego z nas. Tak jak 
kiedyś - krajobraz Lisowic ponownie pojawił się na płótnach malar-
skich. 

Gotowe obrazy będzie można już we wrześniu podziwiać na 
wystawie w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Wszystkich 
chętnych już teraz zapraszamy do udziału w zajęciach malarskich, 
które od września będą się odbywać w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Koluszkach. Szczegóły już niebawem!


