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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

10.09  
ul. Brzezińska 54

11.09  
ul. Przejazd 6

12.09  
ul. 11 Listopada 33

13.09  
ul. Żwirki 2

14.09  
ul. Głowackiego 20

15.09  
ul. Korczaka 5

16.09  
ul. Sikorskiego 6A
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3,6 mln zł uzyskała gmina ze sprzedaży terenów  
pod „mieszkaniówkę”

Kolejni developerzy zainwestowali  
w budownictwo mieszkaniowe 

Aż 3,6 mln zł pozyskała gmina ze sprzedaży terenów pod nowe 
budownictwo wielorodzinne. Oprócz sporego zastrzyku gotówki, 
kolejny powód do zadowolenia to uwolnienie kolejnych terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe. A to, że na powyższym terenie po-
wstaną kolejne budynki mieszkalne jest pewne, ponieważ w przetar-
gach ogłoszonych przez gminę zamieszczony został wymóg mówią-
cy o tym, że nabywca kupując działkę zobowiązuje się w określonym 
czasie wybudować na niej i oddać do użytku określoną liczbę miesz-
kań. 

Nowe osiedle domków przy ul. Witosa 
Pierwsza ze sprzedanych działek zlokalizowana jest przy ul. 

Witosa (na wysokości łuku, po lewej stronie od zjazdu z ul. Party-
zantów). Ciekawie położona, zadrzewiona nieruchomość dysponuje 
powierzchnią 1,3 ha. Umowa przewiduje, że właściciel terenu musi 
wybudować co najmniej 12 budynków jednorodzinnych lub bliźnia-
czych, z czego budowę czterech obiektów musi zakończyć w ciągu 
3 lat. Biorąc jednak pod uwagę powierzchnię terenu, na działce de-
veloper będzie w stanie pomieścić kilkadziesiąt domów. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 120 zł netto za metr 
kw. Gmina działkę sprzedała za 1,6 mln zł netto. Właścicielem tere-
nu została firma TDM Apartamenty z gminy Andrespol. Firma ma 
już gotowy projekt zagospodarowania terenu.

Bloki przy ul. Andersa
Kolejna działka uruchomiona przez gminę, to teren o po-

wierzchni 1 ha położony przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. 
Andersa (za cmentarzem). Podobnie jak miało to miejsce w przy-
padku działek przy ul Witosa, w przetargu zamieszczony został wy-
móg mówiący o tym, że nabywca kupując działkę zobowiązuje się 
do wybudowania przynajmniej 2 bloków, z lokalami o pow. 5 tys. m 
kw. Pierwszy z bloków musi zostać ukończony w ciągu 3 lat od 
sprzedaży działki. Docelowo na działce ma powstać 5 budynków 
wielorodzinnych, czyli ok. 200 nowych mieszkań. 

Cena wywoławcza nabycia nieruchomości została określona na 
120 zł netto za metr kwadratowy. Wszystko wskazuje na to, że Ko-
luszki stają się łakomym kąskiem dla developerów. Z wyjściowej 
ceny 1,2 mln netto za działkę, w drodze licytacji cena została bo-
wiem podbita aż do 2 mln zł netto. Nabywcą została firma TOMPOL 
z Tomaszowa Maz.

(pw)

Przedłużą ścieżkę rowerową

Urząd Miejski w Koluszkach jest w trakcie rozmów z PKP w te-
macie przedłużenia ścieżki rowerowej po dawnym torze kolejowym. 
Torowisko do jednostki wojskowej w Regnach zostało już przekaza-
ne i obecnie trwają prace projektowe. Ścieżka rowerowa ma zostać 
jednak przedłużona także w drugim kierunku. Gmina ma bowiem 
plany, by obecną ścieżkę rowerową połączyć z ul. Warszawską, 
wzdłuż nasypu kolejowego.     

(pw)

Dotacje na przyłącza kanalizacyjne  
i przydomowe oczyszczalnie

Gmina Koluszki przygotowuje program dotacji na wykonanie 
przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości. Dofinansowanie ma 
wynieść do 70 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Re-
gulamin programu został przyjęty podczas poniedziałkowej sesji 
Rady Miejskiej w Koluszkach. Chętni do skorzystania z dofinanso-
wania mogą zgłaszać się do Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona 
od uzyskania przez gminę dotacji z WFOŚiGW. 

W przygotowaniu jest także program dotacji na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, skierowany do tych mieszkańców, którzy 
nie posiadają dostępu do sieci kanalizacyjnej. W tym przypadku do-
tacja ma wynieść do 50 proc.                                                       (pw)
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Rowerzystę obowiązują takie same 
przepisy ruchu jak innych kierujących

Dwaj nastoletni mieszkańcy gminy Koluszki zostali przewie-
zieni do szpitala, po tym jak doszło między nimi do zderzenia pod-
czas wymijania kiedy jechali rowerami na ścieżce rowerowej. Ko-
luszkowscy policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. 
Pamiętajmy, że kierującego rowerem obowiązują takie same przepi-
sy ruchu jak wszystkich innych kierujących pojazdami.

6 września 2021 roku tuż po godzinie 15:00 na ścieżce rowero-
wej w gminie Koluszki doszło do zderzenia się dwóch rowerzystów. 
Jednośladami kierowali dwaj nastoletni chłopcy. W wyniku upadku 
odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala. Teraz okolicz-
ności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Koluszek.

Jako rowerzyści zachowajmy czujność i uwagę, zwłaszcza na 
przejściach dla pieszych czy przejazdach rowerowych - to tam do-
chodzi najczęściej do zdarzeń drogowych. Także w ruchu ulicznym 
czy na skrzyżowaniach.

Jako rowerzyści pamiętajmy o kilku zasadach zwiększających 
nasze bezpieczeństwo:
- włączając się do ruchu zachowajmy ostrożność oraz ustąpmy pierw-

szeństwa innemu uczestnikowi ruchu lub innemu pojazdowi;
- korzystajmy z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są 

one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszają. W przypadku 
braku drogi rowerowej można poruszać się poboczem lub jezdnią;

- korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez rowerzystę 
jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

- opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów do-

zwolony jest z prędkością większą niż 60 km/h, wynosi co naj-
mniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów;

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezd-
ni (silny wiatr, ulewa, gęsta mgła);

- korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jesteśmy zobowią-
zani jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym.

Dodatkowo, rower powinien posiadać odpowiednie wyposaże-
nie i być sprawny technicznie. Bardzo istotne jest oświetlenie. Jeż-
dżąc w dzień, należy mieć sprawne tylne oświetlenie odblaskowe w 
kolorze czerwonym. W trakcie jazdy po zmroku dochodzi jeszcze 
przednie oświetlenie białe lub żółte oraz tylne czerwone. Sam rower 
powinien być przygotowany do jazdy, a najważniejsze jest spraw-
dzenie hamulców. Musi mieć też na wyposażeniu dzwonek. Rowe-
rzysta dodatkowo powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez 
używanie za każdym razem kasku ochronnego. Nie jest to, co praw-
da obowiązkowe, jednak dobrze, aby rowerzyści zdali sobie sprawę, 
że nawet pozornie niegroźna wywrotka na rowerze i brak kasku, 
może spowodować spory uszczerbek na zdrowiu.

Brawura i prędkość nigdy nie są dobrymi doradcami, bez wzglę-
du na to jakim pojazdem kierujemy.

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

„Budzi się ludzi” prosto z Lisowic 
Już 12 września z kompleksu wypoczynkowego nadawał będzie 

na żywo program TVP 3 Łódź „Budzi się ludzi”. Zapraszamy do od-
wiedzenia Lisowic w niedzielny poranek w trakcie realizacji progra-
mu, a także przed telewizory w godz. 10.15 do 12.00.  

Podsumowanie sms-owego  
plebiscytu „Dziennika” i „Expressu” 
na Osobowość Roku 

W dniu 2 września 2021 r. w Centrum Dialogu im. Marka Edel-
mana w Łodzi odbyła się wojewódzka gala plebiscytu Osobowość 
Roku 2019 i 2020, organizowanego przez redakcję Dziennika Łódz-
kiego i Expressu Ilustrowanego. W plebiscycie głosują mieszkańcy 
za pomocą przesyłanych płatnych sms-ów. 

W głosowaniu za rok 2019 mocno została zaakcentowana nasza 
gmina. W powiecie łódzkim wschodnim w kategorii „Kultura” zwy-
ciężył Piotr Kaczmarek.  W kategorii „Działalność społeczna i cha-
rytatywna” zwyciężyła Anna Włodarczyk, przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Gałkowie Dużym.  W kategorii „Polityka, 
samorządność i społeczność lokalna” zwyciężyła radna Rady Miej-
skiej w Koluszkach Maria Markowska-Kurc.  W kategorii „Biznes” 
zwyciężył Grzegorz Golenia, współwłaściciel firmy „Gumiś” z Ko-
luszek.    

W głosowaniu za rok 2020 w powiecie łódzkim wschodnim w 
kategorii „Kultura” zwyciężył Hieronim Borowiecki. 

(pw)

Jesienne prace na drogach 
Zgodnie ze sprawdzoną strategią, gmina rozpoczyna jesienne 

łatanie dróg. Naprawianie dróg przed zimą przynosi bardzo dobre 
efekty, dlatego też powyższe zabiegi ponawiane są co roku. Infor-
macje o zauważonych ubytkach w nawierzchni dróg można zgłaszać 
do Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68). Ogłoszono już także prze-
targ na zimowe utrzymanie dróg. Podobnie jak w ubiegłych latach, 
nad przejezdnością dróg będzie czuwało 11 pojazdów wyposażo-
nych w moduły GPS. Sprzęt w stan gotowości ma przejść od pierw-
szych dni listopada. 

(pw)   

Badają teren pod poszerzenie  
cmentarza

W ramach opracowywania nowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, koluszkowski samorząd chce zabezpieczyć teren pod 
przyszłe poszerzenie cmentarza. Obecnie na działce przyległej do 
cmentarza prowadzone są badania gruntu, które maja wykazać czy te-
ren ten nadaje się do pochówku. Jeżeli wyniki wyjdą pozytywnie, 
działka zapewni przestrzeń do chowania zmarłych na kolejne 200 lat. 

Nowy cmentarny teren od nowych bloków stawianych w okolicy 
ul. Andersa, oddzielony zostanie 50-metrową strefą zieloną.        (pw)    
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Prowadzimy w konkursie  
na liczbę zaszczepionych 

Nieoczekiwanie, nasza gmina znajduje się na 1 miejscu w kon-
kursie „Najbardziej Odporna Gmina”, ogłoszonym przez premiera 
w celu propagowania szczepień ochronnych przeciw COVID-19. W 
myśl regulaminu, gmina która będzie mogła poszczycić się najwyż-
szym odsetkiem zaszczepionych (wśród gmin w jednym z 49 byłych 
województw), otrzyma nagrodę 1 mln zł. Dodatkowo, ze względu 
na liczbę mieszkańców gminy zostały podzielone na trzy kategorie: 
do 30 tys. mieszkańców, 30-100 tys. i powyżej 100 tys.

Obecnie w byłym woj. piotrkowskim, wśród gmin do 30 tys. 
mieszkańców, Gmina Koluszki może pochwalić się najwyższym 
procentem mieszkańców w pełni zaszczepionych. Nasz procent wy-
szczepienia to 50,7%. Tuż za nami plasują się gminy: Fałków (48 
proc. zaszczepionych), Tuszyn (47,6 proc.), Ręczno (47,5 proc.) i 
Kamieńsk (46,7 proc.). Jeżeli powyższy trend utrzyma się do 31 
października, nasza gmina zgarnie 1 mln zł. I co tu panie począć z 
taką „furą” pieniędzy? 

(pw)

Kończą przebudowę  
dróg na Łódzkim 

Po długim okresie oczekiwania kończy się przebudowa dróg na 
osiedlu Łódzkim w Koluszkach. Zaczęły się już odbiory inwestycji, 
rozstawiane jest oznakowanie drogowe. Zarządca dróg apeluje o 
zwracanie uwagi na nowe oznakowanie, ponieważ pojawiły się za-
kazy parkowania, a na niektórych ulicach zmienił się kierunek jazdy. 
Dla przykładu nie skręcimy już od strony przychodni Med-Kol w 
ulicę Zwycięstwa, która stała się jednokierunkową. 

Uruchomiony już został także kolektor deszczowy pod torami ko-
lejowymi, dzięki któremu z osiedla odbierane są wody opadowe. Jed-
nym z najważniejszych elementów przebudowy dróg na osiedlu jest 
przedłużenie ul. Łódzkiej, która zyskała połączenie z ul. Armii Krajo-
wej. Powstał w ten sposób bardzo ciekawy ciąg drogowy, ułatwiający 
mieszkańcom np. Różycy i Kaletnika dotarcie do wiaduktu.           (pw)

Wkrótce poznamy nowy cennik 
za odbiór odpadów 

Z końcem roku upływa termin umo-
wy z firmą HAK na odbiór odpadów ko-
munalnych. W związku z powyższym 
już obecnie należy nakreślić warunki 
umowy w ramach nowego przetargu. 

Gmina chce, by nowa umowa obo-
wiązywała od grudnia 2021 r. do końca 
marca 2024 r. W podstawowych wytyczne do przetargu pozostał za-
pis o odbiorze jednego kosza na odpady zmieszane i jednego kosza 
BIO. W przypadku pozostałych frakcji jak papier, szkło czy plastik, 
to firma wywożąca śmieci ma decydować o tym, czy odbierać je bę-
dzie w workach, czy też woli wstawiać kolejne kosze. 

Częstotliwość odbiorów ma pozostać na tym samym poziomie, 
czyli dla zmieszanych odpadów co dwa tygodnie, raz w miesiącu dla 
segregowanych. Pozostawiono także zapis o dodatkowych odbio-
rach BIO w okresie letnim. 

Zagadką pozostaje już tylko cena, a tę mamy szansę poznać na 
przełomie października i listopada. Przetarg już został ogłoszony.

(pw)     

Przerwy w dostawach prądu
 � 13.09.2021 r. w godz. 8:00 do 10:00: Koluszki ul.: Akacjowa, 

Żakowice ul.: Wspólna. w godz. 10:00 do 14:00: Różyca  
ul.: Kolejowa, Północna, Pałacowa, Zawiła, Makowa.

 � 14.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Ściegiennego, Głowackie-
go. 

 � 15.09.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Kaletnik ul. Jodłowa.

 � 16.09.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Szczecin Kolonia Nr 45. 
46. 47. Jesionka.

 � 17.09.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Gałkówek Parcela Nr od 3 
do 14, Gałkówek Kolonia Nr od 61 do 64.

 � 22.09.2021r. w godz. 8:00 do 14:00: Koluszki ul.: Armii Krajo-
wej Nr od 39 do 90, Pileckiego Nr od 5 do 26, Żakowice  
ul.: Łączna Nr od 4 do 20, Piotrkowska 87.

 � 22 i 23.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare 1.
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Jesień w Lisowicach
Na terenie wypoczynkowym w Lisowicach trwa nieustanny 

ruch. Część atrakcji jak baseny i kąpielisko już zakończyło swoją se-
zonową działalność, kolejne przedłużają funkcjonowanie do połowy 
jesieni, a jeszcze inne planują zimową aktywność. 

Frajda na wodzie
W miniony weekend, dzięki pięknej pogodzie sporą popularno-

ścią cieszyły się kajaki. Ponieważ temperatura powietrza ma wciąż 
wzrastać, kajaki mogą być wciąż świetnym pomysłem na weeken-
dową rodzinną rozrywkę. Wypożyczalnia pracuje w piątki od 15.00 
do 18.00, oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00-18.00 Po 
wcześniejszym umówieniu istnieje również możliwość korzystania 
ze sprzętu w innych dniach i godzinach. Rezerwacji można dokonać 
pod numerem telefonu 536-015-215.

Dużym obłożeniem cieszy się także wakeboard. Z deski wodnej 
korzysta sporo osób przyjezdnych. Można zaobserwować już osoby, 
które decydują się na skoki z wykorzystaniem rozstawionych prze-
szkód wodnych. Na wakeboard zapraszamy od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 15.00-20.00 oraz w soboty i niedziele od 12.00 do 
20.00 Jeśli pogoda pozwoli wyciąg będzie czynny do końca paź-
dziernika. Rezerwacja: 572-364-193.      

Całoroczne atrakcje
Przez cały rok możemy za to korzystać z restauracji. Aktualne 

godziny otwarcia: pon-czw 11.00-21.00, pt-sob 11.00-22.00, nd 
10.00-21.00. Rezerwacja i informacja: 507 450 390.

Na całoroczną działalność nastawiony jest także park linowy. 
Niestety, pomimo wyboru dzierżawcy i zakończenia budowy trwają 
jeszcze odbiory inwestycji. Obiekt zostanie uruchomiony dopiero 
wtedy, gdy przejdzie wszystkie testy bezpieczeństwa. Informacje na 
temat grup zorganizowanych i rezerwacji obiektu pod numerem te-
lefonu: 535-408-245. 

Na terenie Lisowic bezpłatnie można korzystać także z miejsca 
na ognisko. Jesienne pieczenie ziemniaka? Czemu nie, jedyny waru-
nek to posiadanie własnego drewna. Gospodarze terenu proszą, aby 
nie podjeżdżać w to miejsce samochodami.

W budowie
Wciąż nad zbiornikiem toczą się prace budowlane. W ostatnich 

dniach zamontowane zostały długo oczekiwane stojaki na rowery. 
W najbliższych miesiącach oddane do dyspozycji wypoczywają-
cych zostaną ścieżki i szlaki leśne, a także taras widokowy z panora-

mą na ruiny dawnej kaplicy. Trwa też usuwanie usterek i wykończe-
nie pierwszego etapu inwestycji, za które odpowiada i które 
finansuje wykonawca. W przyszłym roku cały teren ubarwi się tak-
że nowymi nasadzeniami.  

W trosce o bezpieczeństwo ludzi jaki i infrastruktury, teren mo-
nitorowany jest całodobowo systemem kamer Biura Inżyniera Gmi-
ny w Koluszkach. Za ochronę obiektu odpowiadają również grupy 
interwencyjne SERIS Konsalnet.

Nie przegap
Co nas czeka na terenie Lisowic w najbliższym tygodniach? Już 

12 września z kompleksu wypoczynkowego nadawał będzie na 
żywo program TVP 3 Łódź „Budzi się ludzi”. Studio plenerowe go-
ściło już nad zalewem w październiku 2020 r. Zapraszamy do od-
wiedzenia Lisowic w niedzielny poranek w trakcie realizacji progra-
mu, a także przed telewizory w godz. 10.15 do 12.00.  

Przed pandemią w Lisowicach podziwialiśmy pokazy laserowe 
oraz efektowny spektakl tańczących fontann. Jeszcze w tym roku 
czeka nas kolejne widowisko. 2 października w ramach Festiwalu 
Światła, zorganizowany zostanie multimedialny pokaz na wodzie. 
Za ekran do wyświetlania laserów, animacji i reflektorów świetl-
nych, posłuży ściana rozpylanej wodny. Szykuje się niesamowite 
wodowisko.                                                                                  (pw)

Zebrania sołeckie
W dniu 10.09.2021 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 

na terenie placu sołeckiego w Stamirowicach odbędzie się zebranie 
wiejskie Sołectwa Stamirowice – Leosin w sprawie rozdyspono-
wania środków funduszu sołeckiego na rok 2022.

W dniu 13.09.2021 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
na terenie OSP Długie odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa 
Długie – Turobowice w sprawie rozdysponowania środków fundu-
szu sołeckiego na rok 2022.

W dniu 18.09.2021 r. o godz. 16:00 (I termin), 16:15 (II ter-
min) u sołtysa pod nr 337 odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa 
Borowa II w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckie-
go na rok 2022.

W dniu 18.09.2021 r. o godz. 17:00 na placu zabaw w Nowym 
Redzeniu odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Nowy Redzeń 
w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 
2022.
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Coraz więcej zwierząt  
wymaga pomocy

Otoczenie naszej gminy terenami zielonymi powoduje, że 
gminny weterynarz na nudę nie może narzekać. Jedynie w okresie 
wakacyjnym (od czerwca do sierpnia) pomoc medyczna została 
udzielona następującym rannym dzikim zwierzętom: 8 sarnom, 4 
dzikom, 4 jeżom, 3 jerzykom, kwiczołowi, 2 jaskółkom, 4 wiewiór-
kom, bobrowi oraz łabędziowi. Na drodze znaleziono również żół-
wia czerwonolicego. Aż 12 razy interweniowano także w stosunku 
do piskląt dzikich ptaków, które przyniesione zostały przez miesz-
kańców. Niestety pisklęta, które zostają zabrane przez człowieka z 
okolic gniazda nie mają już szans na przeżycie. Tego rodzaju sprawy 
należy zostawić matce naturze. 

Jeśli chodzi o zwierzęta domowe, służby gminne udzieliły po-
mocy 8 kotom i 60 psom. Spośród nich 27 trafiło do schroniska, po-
zostałe odnalazły swojego właściciela. 

Czasami dochodzi także do nietypowych sytuacji. Z pewnością 
można do nich zaliczyć natknięcie się przez jednego z mieszkańców 
podczas rozbiórki komórki, na kunę z małymi. Zgodnie z zalece-
niem weterynarza, kuna została pozostawiona w spokoju, a następ-
nie po dwóch dniach sama opuściła powyższy teren. 

Strażacy z pewnością zapamiętają interwencję w jednej z klatek 
schodowych w bloku przy ul. Andersa. Służby mundurowe zostały 
wezwane do nietoperza. Tymczasem wystarczyło otworzyć okno, by 
zwierzę samo opuściło budynek. 

Niestety ulice należy oczyszczać również z martwych zwierząt. 
Najczęściej są to psy i koty, ale w rowach odnajdywane są także pa-
dłe sarny i zające. W ubiegłym roku w Katarzynowie natknięto się 
na potrąconego borsuka. 

(pw)  

Nasi mieszkańcy przekazali już 3921 zł

Zbiórka na chorą Zosię 
W ostatnich tygodniach na terenie naszej gminy odbyło się kil-

ka zbiórek na rzecz chorej Zosi Bigos. 3-miesięczna dziewczynka 
choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA1. Potrzebuje kosztownej 
terapii genowej, która da jej szansę na normalne życie. Podczas Pik-
niku Seniorów, który został zorganizowany 20 sierpnia przez gminę 
na terenie Lisowic, na rzecz Zosi zebrano 1094,80 zł, z kolei pod-
czas zbiórki połączonej ze sprzedażą ciast w Lisowicach w dniach 
4-5 września, zebrano 2 826,50 zł.

UWAGA: Kolej-
na akcja zostanie zor-
ganizowana w dniu 
11 września (sobota) 
przed marketem Sto-
krotka w Koluszkach 
przy ul. Kościuszki. 
Akcję swoim sto-
iskiem ponownie wes-
prze także KKS Koluszki. Znów sprzedawane będą przeróżne smakołyki. 
Rodzice i organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie.   

Dodajmy, że uruchomione zostały także miejsca do zbierania 
(czystych) nakrętek: w supermarkecie STOKROTKA ul. Kościuszki 
2 oraz przy ul. Brzezińska 14 Biuro Kredytów i Ubezpieczeń. Link do 
zbiórki internetowej: www.siepomaga.pl/zosia-sma. 
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Dzień sportu z Akademią  
Sztuk Walk Fight And Win

W dniu 4 września na terenie kompleksu wypoczynkowego w 
Lisowicach zorganizowany został Dzień Sportu z Akademią Sztuk 
Walk Fight And Win. Uczestnicy spędzali czas w przeróżnych ak-
tywnościach ruchowych. Można było postrzelać z łuku, powalczyć 
w ogromnych dmuchanych piłkach, poskakać na dmuchańcach oraz 
sprawdzić siły w przeciąganiu liny. 

 Choć Akademia posiada własną salę treningową (DOJO) w 
Brzezinach przy ul. Traugutta 5, zajęcia odbywają się również na te-
renie naszej gminy w SP w Różycy. Oprócz treningów karate klub 
oferuje zajęcia z kick boxingu, a w najbliższym czasie oferta ma być 
rozszerzona o brazylijskie jiu-jitsu.

Kontakt: 605 179 228, 695 774 572. 
(pw)

#SzczepimySięzKGW  
– do 15 września można starać się  
o dofinansowanie z ARiMR

Tylko do 15 września biura powiatowe ARiMR przyjmują 
wnioski o udzielenie wsparcia dla tych kół gospodyń wiejskich, 
które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw COVID-19. 
Na zrealizowanie wydarzenia KGW mają czas do końca miesią-
ca.

Koła gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję #Szczepi-
mySięzKGW, mogą otrzymać 8 tys. zł. na organizację lokalnego 
festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw 
COVID-19. Wsparcie nie zależy od liczby osób zaszczepionych 
podczas takiego wydarzenia. Wnioski o przyznanie takiej pomocy 
trzeba składać w biurach powiatowych ARiMR jeszcze tylko do 15 
września 2021 r., a samo przedsięwzięcie należy zrealizować do 
końca września. Jeśli w trakcie wydarzenia szczepieniu podda się 
co najmniej 100 osób, koła będą mogły otrzymać dodatkowe pie-
niądze.

O pomoc finansową mogą starać się koła wpisane do Krajowe-
go Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Trzeba jednak pamiętać, że 
o otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia wniosków. 
Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie na zorganizowanie 
maksymalnie 3 wydarzeń, przy czym kolejny wniosek można zło-
żyć po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji poprzedniego fe-
stynu.

Do 6 września do biur powiatowych ARiMR złożono 2,4 tys. 
wniosków o przyznanie pomocy, z czego ARiMR wydała blisko 
2,24 tys. decyzji o przyznaniu wsparcia. Do 5 września odbyły się 
1294 festyny, a do końca września zaplanowano jeszcze ok. 1 tys. 
wydarzeń.

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednic-
twem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia doku-
mentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowe-
go. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Adresy 
skrzynek ePUAP biur powiatowych ARiMR oraz zasady składania 
dokumentów dostępne są na stronie Agencji.
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Piknik harcersko-strażacki  
w Długiem 

4 września był dniem szczególnie ważnym na druhów Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Długiem, ponieważ gościli w swojej w jed-
nostce harcerzy ze szczepu  harcerskiego Czerwono-Czarni im. Sza-
rych Szeregów.

Tego dnia  harcerze  
oficjalnie rozpoczęli 
nowy rok harcerski. Zaba-
wa ze strażakami rozpo-
częła się grą terenową po 
okolicach Długiego. W 
czasie gry harcerze oraz 
dzieci wraz z rodzicami z 
najbliższej okolicy mieli 
do wykonania różne zada-

nia z dziedziny harcerskiej jak i dziedziny pożarniczej. Po zmaga-
niach terenowych w strażnicy OSP czekała na wszystkich pyszna 
grochówka strażacka gotowana w kuchni polowej oraz słodki po-
częstunek. 

Kiedy wszyscy się najedli i odpoczęli strażacy zaprezentowali swoje 
umiejętności przy działaniach w trakcie wypadku drogowego oraz ewa-
kuacji osoby poszkodowanej ze strefy zagrożonej jakim był zakleszczony 
pojazd i udzieleniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Kolejnym punktem pikniku była prezentacja sprzętu strażackie-
go oraz nowo nabytego wozu gaśniczego. Druhowie przypomnieli 
harcerzom oraz mieszkańcom Długiego postepowanie przy udziela-
niu pierwszej pomocy.

W trakcje trwania pikniku harcerze umilali wszystkim czas za 
pomocą różnych gier i zabaw, a najmłodsi mieli do dyspozycji ścian-
kę do malowania farbami. Jak każde spotkanie z harcerzami i tym 
razem skończyło się przy ognisku ze  śpiewem i pieczeniem kiełba-
sek. Na placu przed remizą  pojawił się nawet historyczny żuk stra-
żacki  z roku 1978.  

Dziękujemy  harcerzom ze szczepu czerwono-czarni oraz 
mieszkańcom Długiego i okolic za wspólną zabawę oraz miło spę-
dzony czas. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Serdeczne podzię-
kowania strażacy składają pani sołtys sołectwa Długie-Turobowice 
pani Ewie Gajewskiej za wsparcie oraz pomoc przy organizacji tego 
szczególnego dnia.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem 
dh Rafał Cieślak

Kilka słów o grupie harcerskiej  
którą gościliśmy:

Szczep Harcerski Czerwono Czarni zrzesza 2 gromady zu-
chowe, 3 drużyny harcerskie i 1 wędrowniczą.

Szczep Harcerski Czerwono Czarni został założony 27 wrze-
śnia 2009 roku. W 70. rocznicę powstania Szarych Szeregów, 
których to imię zdobył dokładnie 6 lat później 27 września 2015 
roku. Szczep zrzesza kilka drużyn i gromad: 39 Zgierską Groma-
dę Zuchową „Odkrywcy Leśnych tajemnic”, 42 Zgierską Druży-
nę Harcerską „Brzask”, 43 Zgierską Drużynę Harcerzy Starszych 
„Parasol”, 44 Zgierską Drużynę Wędrowniczą „Zośka”, 45 Dru-
żynę Harcerską „Cichociemni”.
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Rozegrano finałowy mecz  
o Puchar Knura

Na boisku piłki nożnej w Katarzynowie, w ubiegłą niedzielę ro-
zegrano finałowy mecz o Puchar Knura. Spotkanie odbyło się w ra-
mach trwającej Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej. Impreza ta z roku na rok 
nabiera coraz większego zasięgu. Obecnie w rozgrywkach biorą 
udział drużyny piłkarskie także spoza naszej gminy. W finale o Puchar 
Knura spotkały się zespoły „Strefa Zrzutu” i „Mariany”. Zdobywcą 
Pucharu została drużyna „Strefy”, która pokonała „Mariany” 3:2.
Najlepsi zawodnicy rozgrywek wybrani do Drużyny Sezonu: 

P. Grobelny (Strefa Zrzutu), W. Kaczmarek (Opel Reaktywa-
cja), S. Pietrzyński (Mariany), M. Grobelny (Iskra Bęben), A.Mali-
nowski (Aperol Rokiciny), A. Stachecki (Strefa Zrzutu).   

Zk, fot. Agata Koprowska

Skład zwycięskiego zespołu. Strefa Zrzutu: od lewej Adam Gro-
belny, Arkadiusz Wawrzeńczak, Jacek Jankowski, Krzysztof 

Grzelak, Krzysztof Grobelny, Łukasz Szydlik, Michał Dymowicz, 
Kamil Adamczyk, Mateusz Mela, Łukasz Kłosiński, Tomasz 

Łapin, Rafał Adamczyk, Adrian Stachecki, Damian Kołaciński.
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Zakończenie Wakacji 2021  
- na sportowo i przy ognisku! 

Na szkolnym boisku ZS Nr 2 w Koluszkach, przy pięknej sło-
necznej pogodzie, na sportowo i przy ognisku LKS Koluszki zakoń-
czył tegoroczne wakacyjne zmagania w lekkoatletyce.

Łącznie w czwórboju (bieg 50 m, skok w dal z miejsca, rzut p. 
palantową, biegi od 600 do 1000 m) i biegach indywidualnych  na 50 
metrów udział wzięło 34 dzieci w wieku od lat 4 do lat 14.

Wyniki:
Czwórbój dziewczęta 2011 i młodsze:
 - I miejsce Łucja Ciesielska 19 pkt
 - II Hanna Deredas 15 pkt
 - III Natalia Pająk 13 pkt
Czwórbój chłopcy:
 - I miejsce Kordian Ciesielski 18 pkt
 - II Filip Karsznicki 16 pkt
 - III Wojciech Rutkowski 12 pkt
Dziewczęta 2010-2008:
 - I miejsce Milena Płocka 19 pkt
 - II Anna Siemińska 17 pkt
 - III Maja Wolska 12 pkt
 - IV Marysia Rutkowska 9 pkt
Chłopcy 2010-2008:
 - I miejsce Piotr Chojnacki 19 pkt
 - II Maciej Wolski 14 pkt
 - III Jakub Kunka 11 pkt
 - IV Kamil Tenentka 8 pkt
 - V Jan Szymański 7 pkt
Dziewczęta 2007 i starsze:
 - I miejsce Jagoda Nowakowska 19 pkt
 - II Adrianna Siemińska 5 pkt
Chłopcy:
 - I miejsce Radosław Babiarski 19,0 pkt
 - II Igor Cel 16,5 pkt
 - III Piotr Śliwiński 12,5 pkt

Biegi na 50 metrów startowało 14 dzieci od lat 4 do 11 uzysku-
jąc czasy, dziewczęta: Nadia Kalata 11,92 sek.; Marysia Kowalczyk 
12,15; Natalia Wyka 16,15; Andżelika Mielczarek  21,22. Chłopcy: 
Dawid Samson 8,86; Oliwier Niżnikowski 9,99; Maks Kabarowski 
10,16; Filip Krzepiński 10,17; Jerzy Pająk 11,89; Janek Pająk 11,90; 
Szymon Sikora 12,89; Mikołaj Węglarski 13,16; Stanisław Świder-
ski 16,22; Paweł Mielczarek 35,72.

Atmosfera i zabawa była świetna. Każdy młody uczestnik za-
wodów otrzymał nagrodę, pierwsza trójka czwórboju medale, wrę-
czane przez v-ce Przewodniczącego Klubu Piotra Mroza. Dodatko-
wo wszyscy uczestniczyli w losowaniu atrakcyjnych przedmiotów 
m.in.:  głośniki, torba sportowa, rękawiczki biegowe, piłki.

Całość wakacyjnej imprezy, tak jak i w poprzedniego latach, za-
kończyła się biesiadą przy obwicie zastawionych słodkościami i na-
pojami stołach oraz pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom za wspólną zabawę,  
Mamom, sportowców za przygotowanie przepysznych ciast, tatom 
za przygotowanie ogniska. 

Jak było widać, taka wspólna impreza dziecko-rodzic, może być 
świetną formą spędzenia czasu wolnego od nauki i pracy. Do zoba-
czenia za rok - organizator A. Tomczyk 
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4 września w USC w Koluszkach w związek małżeński  
wstąpili Karolina Waszczyk i Piotr Łuczak. Pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Koluszkach składają serdeczne gratulacje  
i gorąco pozdrawiają swoją koleżankę z pracy.  

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.   

Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje 
osoby, która podejmie stałą współ-
pracę w zakresie utrzymania terenu 
wokół budynku. Praca dodatkowa  

na umowę zlecenie, elastyczne 
godziny. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt pod nr tel. 531 029 555.”

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Piłka nożna 
Klasa okręgowa

Kolejka 4.  4-5 września

LKS Różyca - Włókniarz Zgierz  4:1
Bramki: Hubert Mikołajczyk - 2, Maciej Danecki, Tomasz Ostalczyk

Najbliższe spotkania
LKS Różyca - Ner Poddębice  11 września, 17:30

Tabela
1. GKS Ksawerów    4   12   16-3   
2. Ner Poddębice     4   12   17-6   
3. Włókniarz Pabianice   4     9   11-4   
4. Iskra Dobroń     4     9   13-7   
5. LKS Różyca     4     9   12-7   
6. ŁKS III Łódź     4     7   11-5  
7. Termy Uniejów     4     7   10-8  
8. KAS Konstantynów Ł. 4     6   6-5   
9. Victoria Rąbień     4     4   8-12  
10. Górnik Łęczyca    4     4   3-11  
11. Sokół II Aleksandrów Ł.  4     3   5-13  
12. AKS SMS Łódź    4     3   3-6  
13. UKS SMS Łódź    4     3   3-12  
14. Zawisza Rzgów    4     3   8-9  
15. GLKS Sarnów/Dalików 4     3   7-14  
16. Włókniarz Zgierz   4     0   3-14  

Klasa A, grupa: Łódź II

Kolejka 3.  4-5 września

Sokół Popów - LKS Gałkówek 0:4
Błękitni Dmosin - KKS Koluszki  4:2

Tabela
1. Polonia Andrzejów (Łódź)  3   9   13-2    
2. Błękitni Dmosin     3   9   9-2    
3. Huragan Swędów     2   6   12-3    
4. Czarni Smardzew     3   5   7-6     
5. LZS Justynów      2   4   9-2      
6. KKS Koluszki      3   4   6-6      
7. LKS Gałkówek      1   3   4-0     
8. Zjednoczeni II Stryków   2   3   5-4    
9. Boruta II Zgierz     3   1   1-5  
    Victoria Łódź      3   1   1-5  
11. LKS Kalonka      3   0   2-12      
12. Iskra Głowno      2   0   2-13      
13. Sokół Popów      2   0   0-11     

Najbliższe spotkania
LKS Gałkówek - Iskra Głowno  11 września, 16:00
KKS Koluszki - Polonia Andrzejów (Łódź)  11 września, 16:00

Dobry start naszych biegaczy w Bełchatowie

Milena Płocka wicemistrzynią  
woj. łódzkiego w biegu na 600 m 

Przy dobrej pogodzie w Bełchatowie odbyły się mistrzostwa 
województwa łódzkiego w LA kat. U12, U14 i otwarty ogólnopolski 
Miting LA w kat. 16+.

W pierwszym starcie tuż po za-
kończonym zgrupowaniu sportowym 
w Olsztynie, uczestniczyło 10 zawod-
ników LKS Koluszki. Największy 
sukces uzyskała Milena Płocka, która 
w biegu na 600 metrów z czasem 
2:05,18 zdobyła srebrny medal i tytuł 
w-ce mistrzyni województwa łódzkie-
go w kat. U12. Czwarta była Ania Sie-
mińska (2:13,66), piąta Maja Wolska 
(2:14,63). Obie uzyskały nowe rekor-
dy życiowe. Zwyciężyła Oliwia Stań-
czyk Team Opoczno (1:59.01).

Dobry występ na tym samym dystansie kat. U14 zaliczyli chłop-
cy. IV miejsce z czasem 1:53,91 zajął Piotr Chojnacki, VI miejsce 
Maciej Wolski (1:56,27). Dwa rekordy życiowe uzyskali startujący 
w biegu na 300 m. U14 nasi najmłodsi sportowcy. Drugi w 2 serii 
był Jakub Kunka uzyskując świetny czas 47.92. O rok starszy klubo-
wy kolega Kamil Tenentka,  z czasem 48.65 był trzeci.

Dobre wyniki padły w biegu na 60 m.  Ania Siemińska U12 za-
jęła z czasem 10.48 I miejsce w 3 serii kat. U12. Drugie miejsce w 2 
serii U14 zdobył  Piotr Chojnacki (9.12), czwarty w tej serii był Ja-
kub Kunka (9.37). Trzecie miejsce w 3 serii z czasem 9.23 zajął Ka-
mil Tenentka 

Po skończonych wojewódzkich mistrzostwach U12 i U14, do 
Ogólnopolskiego Mitingu w LA przystąpili starsi zawodnicy. Z na-
szych, w biegu na 600 m, trzecie miejsce zajęła Jagoda Nowakowska 
(1:51,24), czwarte Amelia Napierała (1:53,90) prowadząca bieg przez 
pierwsze 400 metrów. Zwyciężyła Daria Gola MKL Jarocin (1:45,09).

W chłopcach na tym dystansie, trzecie miejsce zajął Radosław 
Babiarski (1:45,43), z bardzo dobrym czasem 1:30,85. Pierwszy był o 
trzy lata starszy Stanisław Grzymski z UKS Skoczek Władysławów. 

Zawodnikom gratuluję dobrego występu, rodzicom: Andrzejo-
wi Kunce i Sławomirowi Wolskiemu dziękuje za opiekę i doping. 
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Burmistrz Koluszek  
ogłasza,

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 2, 
stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działki nr: 38/24 o pow. 9688 m2, cena wywoławcza  
1 192 500,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązu-
jący podatek VAT), wadium 120 000,00 zł, postąpienie 12 000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębów ewidencyjnych nr 2 i 3 Miasta Koluszki, uchwa-
lonym przez Radę Miejską w Koluszkach Uchwałą Nr XIX/36/2012 
z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2012.1918 z dnia                                          
19 czerwca 2012 r.), działka nr 38/24 położona jest na terenach 
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług – 6PU. Nie-
ruchomość jest niezabudowana. Nieruchomość w ewidencji grun-
tów sklasyfikowana jest jako użytek RIVa i RIVb. Księga wieczysta 
LD1B/00031961/3.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 3, sta-
nowiącej własność Gminy Koluszki:
- działki nr: 16/18 i 16/28 o łącznej pow. 5935 m2, cena wywoław-

cza 601 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony 
obowiązujący podatek VAT), wadium 60 100,00 zł, postąpienie 
6 100,00 zł.
Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu 2 i 3 miasta Koluszki zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Miejskiej w Koluszkach Nr XXXIII/91/2017 z dnia 
7 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017 r. poz. 2963) przed-
miotowa nieruchomość znajduje się na obszarze objętym jednostką 
urbanistyczną o symbolu 4PU –  tereny obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów i usług. Nieruchomość w ewidencji gruntów 
określona jako użytek – R IVa (działka nr 16/28) oraz N i R IVa 
(działka nr 16/18). Księga wieczysta LD1B/00033712/7.    

Przetargi odbędą się w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w 
sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie 
później niż do godz. 12.00 15 listopada 2021 r., lub na konto Urzędu 
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w 
Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 15 listopada 
2021 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać 
położenie i numery ewidencyjne działek. Za termin zapłaty uznaje 
się dzień wpływu należności na konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z ważnych powodów.

        
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz za-
mieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl 
(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.

Firma SOLCRAFT  zatrudni:   

pracownika produkcji   
do zakładu w Bogdance.

Kontakt: rekrutacjabogdanka@wp.pl        tel.: 46 874 01 00

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

da 65, 95-040 Koluszki od dnia 7 września 2021 r. do dnia 28 wrześ- 
nia 2021 r., wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego (licytacji) nieruchomości poło-
żonej w mieście Koluszki, w obrębie 6, przy ulicy Akacjowej, ozna-
czonej nr ewidencyjnym działki 3383 o powierzchni 78 m2. 

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

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

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

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 7 września 2021 r. do dnia  
28 września 2021 r., wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do 
zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nie-
ruchomości położonej w mieście Koluszki, w obrębie 2, oznaczonej 
nr ewidencyjnym działki 38/27 o powierzchni 15 001 m2.

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

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

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.
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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 prosimy przesyłać na adres: zarzad@starmeat.pl  

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

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. 

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

Sprzedam  
pocięte drzewo  
w big bagach 
150 zł za 1 m3

   
TEL. 602-579-706

14. emerytura będzie wypłacona  
z urzędu, a nie na wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 
czternastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wy-
płacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wnio-
sku.

14 emerytura trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami świad-
czeń listopadowych. Tzw. czternastka w 2021 roku wyniesie 1250,88 
zł brutto.

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 31 paździer-
nika 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długotermi-
nowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty so-
cjalnej, świadczenia przedemerytalnego. 

Uspokajam naszych klientów. Dodatkowe świadczenie będzie 
wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego 
wniosku w tej sprawie” – przypomina Monika Kiełczyńska, regio-
nalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe 
nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę po-
mniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład 
jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przy-
sługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskład-
kowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypła-
cana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z 
podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego 
świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzeku-
cje.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona dla około 9,1 mln 
emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla 
około 7,9 mln świadczeniobiorców. Czternastki nie otrzymają osoby, 
których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Czternasta emerytura to kolejne dodatkowe świadczenie, które 
zostanie wypłacone przez ZUS. W kwietniu tego roku emeryci, ren-
ciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymali trzyna-
stą emeryturę.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Kontakt  
z redakcją:

tel. 44 725-67-18

twk@koluszki.pl
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Betoniarka 150, 607-042-857
Pompę do wody na siłę, duża 
wydajność, tel. 782-187-516
Poloneza – ambulans w bdb. stanie, 
zarejestrowany, tel. 609-854-843
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

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

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

USŁUGI
Koszenie trawników, formowanie 
drzew i krzewów, tel. 667-027-711
Transport, Przeprowadzki, 692-
462-063
Remonty, wykańczanie wnętrz, 
glazura, malowanie, tynki ozdobne, 
sucha zabudowa, 790-307-791 
Pralki – Naprawa, 609-046-483
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
profesjonalne chemia karcher, 
512-450-390
Tynki gipsowe i cementowo- 
-wapienne agregatem, 669-201-962
Mała szwalnia przeszyje 605-994-450
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
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Działkę budowlaną w Koluszkach 
sprzedam, tel. 530-810-900
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
517-422-082
M-4 w Koluszkach sprzedam,  
tel. 605-272-865
Sprzedam działkę rekreacyjną  
w Koluszkach, więcej informacji  
na olx, tel. 728-97-47-65
Sprzedam dom z piękną działką  
w centrum Koluszek, powierzchnia 
działki 1200m2, tel. 881-300-749  
lub 697-779-237
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach, tel. 606-825-351
Sprzedam dom z działką w Dłu-
giem k/Koluszek, 726-703-020
Sprzedam działki budowlane,  
ładna okolica, blisko rzeki „Rawki” 
w Woli Łokotowej, tel. 782-187-516
Kupię mieszkanie 20 m2 parter,  
tel. 883-948-435
Sprzedam działki budowlane, 
Rękawiec, 725-632-561, 667-088-917
Kupię gospodarstwo, ziemię  
w Przanowicach, tel. 536-996-026

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia pół domu w okolicy 
Budziszewic, 608-863-460
Wynajmę garaż, najchętniej ogrze-
wany, Koluszki lub bliskie okolice, 
504-614-662
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
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno kominkowe brzoza sprze-
dam, tel. 530-810-900
VW Tiguan, rocznik 2013, przebieg 
225000 km. Auto w dobrym stanie, 
bezwypadkowe, bogato wyposażo-
ne. Cena 47000 zł (do negocjacji). 
Szczegóły pod nr tel. 664-686-102.
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167  
Pyszne jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Stemple budowlane, 605-236-737

OGŁOSZENIA DROBNE
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 PODEJMĘ
Dyspozycyjna opiekunka do dzieci 
przyjmie pracę na 1/2 etatu,  
tel. 503-661-321

PRACA 
Szwaczki, chałupniczki, owerlock 
4-nitkowy (czapki), 608-810-914
Zatrudnię pracownika (kierowcę)  
z kat. B i uprawnieniami na wózek 
widłowy, tel. 44 714-17-47
Zatrudnię fryzjerkę,  
tel. 509-618-229
Zatrudnię brukarzy i pomocników, 
790-824-553
Zatrudnimy szwaczki stała praca 
kontakt 604-797-243
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnię murarza, pracownika 
budowlanego. Atrakcyjne warunki 
pracy i płacy, 724-724-402

Cieśli, murarzy i pomocników 
zatrudnię, 509-391-286

Zatrudnię szwaczki do zakładu, 
730-222-048

Zatrudnię w zakładzie krawieckim 
szwaczki chałupniczki, 602-776-665

Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, 
695-606-680

Zatrudnię młodą osobę do sprzeda-
ży na rynku we wtorki, 533-001-414

Zatrudnię kierowcę kategorii C lub 
C+E, praca kraj, weekendy wolne, 
662-593-832

Zatrudnię szwaczki, 602-194-850

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 na stałe do zakładu 
osobę do szycia oraz osobę do 
prasowania, tel. 605-086-828

RÓŻNE

SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

Rowerowo w Gałkówku 
W sobotę 4 września 2021r. odbył się 5 Rodzinny Rajd Gałkowski. 

Start Rajdu był z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym.
W Rajdzie wzięło udział około 70 uczestników. Najwięcej 

uczestników było na trasie rowerowej dla najmłodszych rajdowi-
czów. W lesie oprócz pięknej szaty przyrody były niespodzianki – 
dwie rzeczki które powstały po ostatnich opadach oraz błoto. Ale te 
„atrakcje” nie wpłynęły negatywnie na samopoczucie uczestników a 
na pewno będą miłym wspomnieniem tego Rajdu.

Na trasie dla rowerzystów były niespodzianki: opowieść Domini-
ka Trojaka przy zapomnianej mogile w Małczewie oraz opowieść An-
drzeja Sebastianskiego na cmentarzu żołnierzy z I Wojny Światowej 
na Wiączyniu. Na mecie Rajdu oczekiwał jak zwykle ciepły posiłek. 
Tym razem była do wyboru: grochówka lub zalewajka. Oprócz nieza-
pomnianych atrakcji każdy uczestnik rajdu otrzymał suwenir. Rajd ten 
został sfinansowany ze środków własnych Rady Sołeckiej Sołectwa 
Gałków Mały ZACHÓD oraz LKS Gałkówek i sponsorów.

(www.galkowek.pl)
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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
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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

Firma WIWA zatrudni 
pracownika, najlepiej 

mężczyznę do prac 
pomocniczych przy 
produkcji obuwia. 

Kontakt 502-505-173

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

� wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
� wykopy pod fundamenty, � głębokie wykopy,
� niwelacje terenu, � skarpowanie, � załadunek  

i rozładunek widłami, � odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, � wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010
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Piątek  
10.09

15:00 LASSIE, WRÓĆ!
17:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
19:00 MISTRZ

Sobota  
11.09

15:00 LASSIE, WRÓĆ!
17:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
19:00 MISTRZ

Niedziela  
12.09

15:00 LASSIE, WRÓĆ!
17:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
19:00 MISTRZ

Środa 
15.09

17:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
19:00 MISTRZ

Czwartek 
16.09

17:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
19:00 MISTRZ

LASSIE, WRÓĆ!
Niemcy / Dramat / Przygodowy / Familijny / 2D Dubb 

Dwunastolatek Flo i suczka Lassie są 
parą nierozłącznych przyjaciół. Niestety tata 
chłopca traci pracę i cała rodzina musi prze-
nieść się do małego mieszkania, gdzie psy nie 
są akceptowane. Zrozpaczony Flo, chcąc nie 
chcąc, musi rozstać się z Lassie. Pies zostaje 
oddany w ręce rozpieszczonej dziewczynki – 
Priscilli, która zawozi go do swojego domu 
nad morzem. Jednak gdy tylko nadarza się 
okazja, Lassie wykorzystuje szansę i ucieka. 

Dając popis niezwykłego sprytu i mądrości, przemierza cały kraj, by 
odnaleźć Flo.

TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
Polska / Komedia / 2021 / 100 min. / Premiera2D

Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Ow-
szem. I to jaką! Dwie rodziny różni 
wszystko – pochodzenie, status, za-
wartość portfela, gust. Rodzice pana 
młodego i panny młodej początko-
wo są w szoku. Co takiego się stało? 
Kto zawinił? Co z weselem? Czy 
witać gości? Grać muzykę? Pole-
wać wódkę? Kto pokroi tort? Od 
słowa do słowa uprzejme uśmiechy 
zamieniają się w publiczne pranie 
brudów. Aż wreszcie wybucha 
prawdziwa bomba… A tymczasem, 
wesele rozkręca się w szaloną im-
prezę. I nikomu nie przeszkadza 
brak młodej pary.

Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego 

"PIEKARSKI" s.c.

Poszukuje osoby 
na stanowisko:  
PRACOWNIK BIUROWY

Zakres obowiązków:
- wystawianie faktur
- obsługa programu PC-Market, Small Business
- telefoniczna obsługa klienta
- przygotowywanie raportów 

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- dobra znajomość Excel
- komunikatywność
- dokładność, skrupulatność

Oferujemy:
- pracę w nowoczesnej, stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres:  
piekarski@piekarski.com.pl lub składać osobiście: 95-040 Koluszki, ul. Leśna 9. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Z.P.M. „PIEKARSKI” s.c. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).”

14 września (wtorek) 

od 9.00 do 14.00

ul. Targowa (rynek)




