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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

24.09  
ul. 3 Korczaka 5

25.09  
ul. Sikorskiego 6A

26.09  
ul. 3 Maja 8

27.09  
ul. 3 Maja 19G

28.09  
ul. Brzezińska 54

29.09  
ul. Przejazd 6

30.09  
ul. 11 Listopada 33
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Wylewamy asfalt na Naftowej
W rekordowym tempie prowadzone są prace na ulicy naftowej. 

Dopiero co pisaliśmy, że prace się rozpoczęły, a już wylewany jest 
asfalt po jednej stronie jezdni. Póki co należy się tam liczyć z utrud-
nieniami w ruchu.  

Powiat Łódzki Wschodni  
nakręca do pomagania!

Wszystko zaczęło się od zbiórki korków dla chorej Mai latem ub. 
roku, w co zaangażował się kierownik koluszkowskiego Centrum Ak-
tywizacji Zawodowej, Lechosław Świerczyński, który z czasem do 
tego rodzaju akcji pomocowych zachęcił także innych. Powiat Łódz-
ki Wschodni angażuje się w liczne akcje charytatywne dla dzieci z na-
szego terenu i w tym celu zostało zakupione serce, które jest nie tylko 
dbałością o segregację odpadów, ale przede wszystkim pomocą dla 
potrzebujących, chorych dzieci z naszego Powiatu. Metalowy pojem-
nik w kształcie serca z przeznaczeniem na plastikowe nakrętki sfinan-
sowany ze środków powiatu łódzkiego wschodniego stanął przed 
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach, przy ulicy Brzeziń-
skiej 36- powiedział naszej gazecie Tobiasz Puchalski, kierownik Re-
feratu Promocji powiatu łódzkiego-wschodniego.

 -Zachęcamy lokalną społeczność do zbierania plastikowych na-
krętek. Serce to symbol miłości, dobroci i wielkoduszności. Każda 
plastikowa nakrętka wrzucona do serduszka, to mała kropelka 
zwiększająca szansę na pokrycie kosztów rehabilitacji, czy zakup le-
ków lub sprzętu dla osób niepełnosprawnych – powiedziała Wice-
starosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, wrzucając symboliczne 
pierwsze nakrętki do naszego serca. 

Przypominamy, iż do pojemnika należy wrzucać nakrętki z pla-
stikowych butelek, między innymi po nabiale, sokach w kartonie, 
kosmetykach, płynach do prania, płukania, a także różnych środkach 
chemicznych i przemysłowych. Ważne, by do pojemnika nie wrzu-
cać innych przedmiotów.                                                                  Zk

Od 1 października rusza  
„Koluszkowska Karta Mieszkańca”

Program pn. „Koluszkowska Karta Mieszkańca” jest elemen-
tem polityki promocyjnej i społecznej realizowanej przez Gminę 
Koluszki.

Program ma na celu:
1. umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
2. poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwie-

nie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji;
3. promocję Gminy jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się;
4. zachęcenie do osiedlania się i płacenia tu podatków;
5. poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla 

mieszkańców.

Program realizowany będzie w szczególności w następują-
cych obszarach:
1. kultura
2. sport i rekreacja
3. turystyka i wypoczynek
4. edukacja publiczna
5. opieka nad dziećmi do lat 3
6. handel i usługi.

Kto jest uprawniony do korzystania z Karty Mieszkańca?
1. mieszkańcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycz-

nych w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew i deklarują w zezna-
niu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Gmina Ko-
luszki;

2. dzieci do ukończenia 7 roku życia korzystające z Karty rodzica/
opiekuna prawnego;

3. dzieci i młodzież pomiędzy 7 a 18 rokiem życia korzystający z 
Karty rodzica/opiekuna prawnego lub własnej, po złożeniu wnio-
sku o jej wydanie przez rodzica/opiekuna prawnego;

4. pełnoletni, uczący się mieszkańcy do 25 roku życia.

W jaki sposób można uzyskać Kartę?
Należy udać się do Urzędu Miejskiego w Koluszkach – do Re-

feratu Spraw Obywatelskich (parter) i wypełnić wniosek.
Karta wydawana jest bezpłatnie na 2 lata z możliwością prze-

dłużania; natomiast jej wymiana z powodu zniszczenia, uszkodzenia 
lub utraty następować będzie za opłatą w wysokości 10,00 zł.

Więcej o programie w kolejnym wydaniu TwK. Informujemy, 
że do Programu mogą przystępować też przedsiębiorcy. W tym celu, 
na kancelarię Urzędu Miejskiego muszą złożyć deklarację, której 
wzór znajduje się na stronie urzędu, www.kuluszki.pl, w której okre-
ślą wysokość zniżek i rodzaj usług lub towarów, na które będą obo-
wiązywały zniżki. Gmina zawrze z takim przedsiębiorcą stosowne 
porozumienie, o którym więcej w kolejnym wydaniu TwK.
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Sprostowanie. Morsy z Lisowic

W materiale opublikowanym w numerze 37/2021, dotyczącym 
realizacji programu telewizyjnego „Budzi się ludzi” wkradł się edy-
torski błąd. Panią Joannę Kuczkowską z „Morsów z Lisowic” za 
błędne podanie jej nazwiska serdecznie przepraszam.

Zbigniew Komorowski 

Niektórzy mówili o nim  
– CZŁOWIEK - ORKIESTRA…

Pożegnanie Prezesa Orkiestry OSP Koluszki  
– dh. Krzysztofa Bartnickiego

Dh Krzysztof Bartnicki swoją przygodę z Ochotniczą Strażą 
Pożarną i Orkiestrą Dętą w Koluszkach rozpoczął jako jedenastolet-
ni chłopiec, w roku 1977.  Wciąż doskonalił swoje umiejętności mu-
zyczne, by w końcu zostać świetnym tenorzystą i pierwszym tręba-
czem zespołu. 

Przez 44 lata razem z ko-
luszkowską orkiestrą uczestni-
czył w obchodach świąt narodo-
wych, imprezach i uroczys- 
tościach samorządowych, ta-
kich jak Dni Koluszek, Dożynki 
czy manifestacje patriotyczne. 

Wraz z orkiestrą brał udział 
w wielu uroczystościach ko-
ścielnych. Szczególnie z dumą 
wspominał  uczestnictwo orkie-
stry w papieskiej Mszy Św. na 
łódzkim Lublinku, której 12 
czerwca 1987 r. przewodniczył 
Ojciec Św. Jan Paweł II.

Od wielu lat organizował 
udział orkiestry w uroczystych 
mszach z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy, podczas  procesji Bożego Ciała, nie tylko w 
koluszkowskich parafiach, ale także w zaprzyjaźnionych kościołach.

Z jego inicjatywy  co roku odbywało się także niezapomniane 
kolędowanie  po koluszkowskim  dekanacie. Tradycją były także na-
bożeństwa majowe z udziałem orkiestry w Borowej, Przyłęku, Kata-
rzynowie czy Regnach.

Ś.P. Krzysztof Bartnicki przez wiele lat wyprowadzał kolusz-
kowskie Piesze Pielgrzymki i witał je z kolegami z orkiestry na Ja-
snogórskich Błoniach.

Razem z całym zespołem świętował sukcesy orkiestry, zdoby-
wając najwyższe laury w  Przeglądach Orkiestr Dętych.

Szczególną rolę odegrał w orkiestrze  pod koniec lat 90. , gdy 
pod nieobecność kapelmistrza pełnił funkcję kierownika zespołu. 
Miał świadomość, że bez jego osobistego zaangażowania zespół 
może się rozpaść, a wieloletnia tradycja i sukcesy orkiestry staną się  
już tylko historią. 

Orkiestra to był tak naprawdę  jego drugi dom. Będąc  jej Preze-
sem  troszczył się o organizację  prób, występów, ale także o zacho-
wanie tradycji, o rekrutację młodzieży. Jako doświadczony trębacz 
prowadził zajęcia nauki gry na instrumentach dla młodych człon-
ków zespołu. Zabiegał także o  środki finansowe na naprawę i  zakup 
nowych instrumentów.

Był doskonałym organizatorem życia naszej orkiestry, dobrym 
duchem tego zespołu i pasjonatem. Dopóki pozwalało mu na to 
zdrowie, nie opuścił chyba żadnego spotkania. Chętnie wspominał 
złote lata zespołu i bardzo zależało mu na tym, aby orkiestra wciąż 
się rozwijała.

Za swoją pracę i  zaangażowanie został uhonorowany brązo-
wym, srebrnym i złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
oraz odznaką Wzorowego Strażaka. Wielokrotnie był nagradzany za 
swoją pracę na rzecz Orkiestry nagrodami i dyplomami.

Krzysiek był też po prostu dobrym kolegą, grał na wielu na-
szych ślubach, jubileuszach rodzinnych, nigdy nie odmawiał gry 
podczas uroczystości pogrzebowych, gdy odchodzili przyjaciele ze 
straży lub nasi bliscy.

Dla przyjaciół  z OSP i orkiestry miał też zawsze otwarte serce 
i  drzwi swojego domu. Gdy widział, że ktoś przeżywa trudne chwi-
le, zawsze gotowy był pomóc.

Kochał życie i potrafił się nim cieszyć.
Jego odejście napawa nas wszystkich smutkiem. Czujemy, że 

straciliśmy Kogoś bliskiego.  
Cześć Jego Pamięci!

Przyjaciele z Orkiestry Dętej 
OSP w Koluszkach

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach  
zaprasza do udziału 

w XXV Koluszkowskim  
Przeglądzie Piosenki 2021, 

który odbędzie się 25 października 2021 r. 
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania  

na stronie www.mok-koluszki.pl

Klub Podróżnika
Świat podróży ponownie wrócił do Miejskiego Ośrodka Kultu-

ry w Koluszkach. Na najbliższym spotkaniu Klubu Podróżnika 
30.09.2021 o godz.18:00 przeniesiemy się na daleki wschód, miano-
wicie odwiedzimy nowoczesny Szanghaj i jego okolice. Będzie to 
początek cyklu poświęconego Chinom. Serdecznie zapraszamy! 
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
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Przerwy w dostawach prądu
 � 27.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałkówek 2, 3, 4, Gałkó-

wek Parcela, Przanowice 4, Gaj. 
 � 28.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałkówek 1, Gałkówek 

Kolonia, Adamów, Jordanów, Eufeminów 1 i 2, Koluszki ul.: 
Głowackiego Nr 10, 18,20 i 22, Ludowa Nr 1/3.

 � 28 i 29.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Małczew 1, 2, 3, Czy-
żyków.

 � 30.09. i 1.10.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Kole-
jowa Nr od 1 do 5, Kościuszki Nr od 15 do 63.

Inwestycje zapobiegające  
zniszczeniu potencjału produkcji  
rolnej – wkrótce rusza nabór 

Od 28 września 2021 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o 
dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobie-
gające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 
listopada 2021 r.

O wsparcie będą mogły ubiegać się dwie grupy beneficjentów. 
Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie 
mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowi-
skowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i 
chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed roz-
przestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Po-
moc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na utworzenie 
lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospo-
darstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę 
magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na pa-
szę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie 
robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów 
kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie 
ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosz-
tów określonych według standardowych stawek jednostkowych, 
które wynoszą: 

230 zł - koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia; 
2 100 zł - koszt wykonania 1 bramy; 
710 zł - koszt wykonania 1 furtki. 
Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których więk-

szość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których 
więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych 
działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa benefi-
cjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i 
urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podto-
pienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania 
wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwesty-
cji.

Co ważne, spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się 
o dofinansowanie następujących kosztów robót dotyczących urzą-
dzeń wodnych:

 • przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego;
 • budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu 
ze spiętrzeniem;

 • prac na sieciach drenarskich;
 • będą mogły się ubiegać o wsparcie w tym zakresie dopiero w 
kolejnym naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały re-
gionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agen-
cji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za 
pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestro-
waną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o po-
moc na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 
rolnej. Wsparcie zostało dotychczas przyznane nieco ponad 4,7 tys. 
beneficjentów, a jego kwota wynosi na razie blisko 291 mln zł (na 
inwestycje chroniące przed ASF przyznano pomoc 4,5 tys. rolników 
w wysokości ok. 211,5 mln zł, pozostałe środki to wsparcie dla spół-
ek wodnych lub ich związków).

Więcej informacji na stronie Agencji – www.arimr.gov.pl 

2 października - Laserowe SHOW w Lisowicach

Pokazy laserowe w Lisowicach
Niezapomniane, zapierające dech w piersiach, spektakle świa-

tła, dźwięku oraz efektów specjalnych będzie można zobaczyć na 
zakończenie sezonu letniego w kompleksie wypoczynkowym w Li-
sowicach. Ten wyjątkowy spektakl multimedialny będzie powtarza-
ny co godzinę, poczynając od 1930, 2030, 2130 i 2230 . Pierwszy 
pokaz o godz. 19.30 dedykowany jest dla rodzin z dziećmi. Sam po-
kaz będzie trwał około pół godziny. Pozostały czas pomiędzy poka-
zami przeznaczony jest na bezpieczny i swobodny wjazd i wyjazd 
oraz zaparkowanie aut. Organizatorzy zachęcają do parkowania aut 
na parkingach od strony Erazmowa gdzie dostępnych jest ok. 200 
miejsc parkingowych. Z tego miejsca asfaltową alejką wśród lasu 
udać się można na miejsce pokazów. 

Za widowisko odpowiedzialna będzie jedna z najbardziej utytu-
łowanych firm z branży laserowej. Każdy z elementów pokazu do-
starcza niezapomnianych wrażeń, a ich połączenie w jedną spójną 
całość tworzy dynamiczny i niezapomniany spektakl. Firma Visual 
Sensation Lasershows&technologies zaprezentuje swoje animacje 
na gigantycznym ekranie wodnym, który jest jednym z najbardziej 
innowacyjnych form projekcji obrazu. Dzięki przeźroczystej struk-
turze wody, obraz jest dosłownie zawieszony w przestrzeni niczym 
gigantyczny hologram. Można wykonywać na nich zarówno anima-
cje laserowe (konturowe) jak i video. Fantastycznym i wyjątkowym 
rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch technik projekcji w tym 
samym czasie tak , że się uzupełniają i przenikają. 

Fascynujący spektakl z użyciem laserów, mappingu i ekranów 
wodnych na pewno zapadnie na długo w pamięci widzów. Organizato-
rzy podkreślają, że promienie laserów będą pulsowały w idealnej syn-
chronizacji z dźwiękiem tworząc zjawiskowe, widmowe konstelacje 
przestrzenne, a przepych kolorystyczny laserów, dynamika obrazów, 
atrakcyjna forma i złożoność graficzna animacji zachwycą każdego. 

(tom)
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„Kuferek z bajkami… 
Poszukaj w nim skarbu dla siebie”

„Jeżeli chcesz poznać skryte marzenie brukselki?!
Dowiedzieć się  jaką tajemnicę ukrywają:
Żubr, Sum i Byk?!
Czy barwny spór rozwiązany zostanie w mig?
Usiądź, proszę, na bajkowym drzewie.
Ta książka… jest właśnie dla Ciebie!”

Przelewanie myśli na papier i zamykanie je w rymy rozpoczę-
łam ponad 20 lat temu.  Początkowo były to wierszyki okoliczno-
ściowe, pisane z okazji np. Imienin, Urodzin. Zawsze kierowałam je 
do Indywidualnego Odbiorcy, z zamiarem sprawienia mu radości. 
Głównie były to osoby z mojej rodzin, przyjaciele, znajomi. Z cza-
sem, tematyka wierszy była różnorodna. Niekiedy pisałam bez spe-
cjalnej okazji. Były to i nadal są, rymowanki rozśmieszanki, rymo-
wanki pocieszanki. Zachęcona miłym przyjęciem ze strony 
odbiorców, nie przestaję Ich „obdarowywać” słowem   pisanym, ry-
mowanym. Wiersze mojego autorstwa, niejednokrotnie, ukazywały 
się, dzięki przychylnemu spojrzeniu redaktorów, na łamach TwK.

W 2019 r. zadebiutowałam jako autor-amator. Za namową Dy-
rektor Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Lublińcu, red. Edwar-
da Przebieracza wysłałam do Wydawcy wiersze własnego autor-
stwa, które z czasem stały się częścią Antologii literackiej pt. ”Nie 
ma nic piękniejszego niż miłość”, Lubliniec 2019. Chęć przekazania 
w świat moich wierszy była podyktowana m.in. pragnieniem spraw-
dzenia wartości literackiej własnych utworów. Motywacją i zachętą 
do działania były słowa redaktora E. Przebieracza, który twierdził, 
że: „Nie trzeba być Szymborską czy Miłoszem, żeby pisać. Powin-
no się dzielić z innymi swoją twórczością, nie chować jej do szufla-
dy.”

Do chwili obecnej jestem współautorem dwóch Antologii lite-
rackich, dwóch Antologii poetyckich, Pokłosia IX i X Międzynaro-
dowego Konkursu Jednego Wiersza oraz Antologii Współczesnej 
Bajki Polskiej, pt. „Z serca literka dla Kacperka”, dochód z wydania 
tej antologii Wydawca przeznaczył na rehabilitację chorego Kacper-
ka, którego w 2020 roku objął patronatem. Tym większa jest moja 
radość, że mogłam włączyć się do tej akcji.

Wiersz, mojego autorstwa, pt. „Smutek dopada…”, zgłoszony 
na IX Międzynarodowy Konkurs Jednego Wiersza, znalazł się w 
grupie wybranych 21 z 54 utworów nadesłanych utworów. Wyboru 
dokonała pani Janina Wielogurska- Stowarzyszenie Autorów Pol-
skich, w celu przeprowadzenia analizy literackiej. Kryterium wybo-
ru, w tym przypadku, był, jak twierdziła: „Ładunek prawdziwej po-
ezji. Przeanalizowałam każdy wiersz, który zrobił na mnie choćby 
jakieś małe pozytywne wrażenie.” Dla mnie, jako Autora-Amatora, 
było to wyróżnienie i zmotywowanie do podejmowania kolejnych 
działań twórczych.

Jedna z Antologii poetyckich pt. „Być solą ziemi”, której jestem 
współautorem, została wydana z okazji 10-lecia powstania Wydaw-
nictwa św. Macieja Apostoła w Lublińcu. Na kartach książki za-
mieszczono informację, że w okresie dekady, autorzy drukujący w 
ww. Wydawnictwie, pochodzili z szesnastu państw świata. Wśród 
kontynentów zabrakło tylko Ameryki Południowej oraz… Antarkty-
dy (dane z XII 2019). To dla mnie zaszczyt przebywać w tak Za-
cnym Gronie.

Do wszystkich powyższych działań przystępowałam wolonta-
rystycznie, nie czerpiąc korzyści finansowych. 

W 2020 roku zostałam Laureatką konkursu poetyckiego „Pisa-
ne do szuflady” w kategorii Dorośli 20+, zorganizowanego przez 
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Wygrany wiersz pt. 
„Trzynastego w piątek” można odnaleźć i odsłuchać w internecie, 
dzięki działaniom organizatorów konkursu. W rolę lektora wcieliła 
się Zuzanna Elsayed-Ambroziak, aktorka.

Myśl o zebraniu bajek, własnego autorstwa, w całość i ich wy-
daniu pojawiała się od czasu do czasu.  Bardziej niż ja podekscyto-
wane tym pomysłem były osoby, którym te historie czytałam.  Przed-
stawione w książce bajki powstały w latach 2018-2020 i są wyrazem 
danej chwili, przypływem impulsu, natchnienia twórczego. Książkę 
tę dedykuję mojemu Synowi. Bajki, płyną z mojego Serca do Ciebie, 
Synku. Jesteś moim Bezcennym Skarbem

Tytuł książki „Ku-
ferek z bajkami… Po-
szukaj w nim skarbu dla 
siebie”, szczególnie sło-
wo „Kuferek”, nawiązu-
je do obrazu skrzyni, 
która kryje cenne przed-
mioty, skarby. Ich od-
krywanie jest dla po-
dróżnika, w tym 
przypadku czytelnika, 
wielką przygodą. Opie-
kunem bajkowych po-
staci, przyjaznym, nie-
wadzącym nikomu jest 
Czarodziej – gość każ-
dego, bajkowego domu. 
To On „zapragnął po-
dzielić się usłyszanymi 
historiami, z każdym za-
interesowanym: ze mną 

i Wami. (..) Wartość prezentowanych bajek jest wielka, dlatego cza-
rodziej ukrył je do złotego kuferka.”

 „Kuferek z bajkami… Poszukaj w nim skarbu dla siebie” skła-
dam na dłonie wszystkich Czytelników, niezależnie od Ich wieku. 
Dorośli również mogą być ich odbiorcami, która bajka jest cenna? –
zadecydują sami. Najmłodszych Czytelników, mam nadzieję, że za-
interesują barwne ilustracje autorstwa pani Haliny Biegańskiej?

Bajkowy kuferek przekazuję Odbiorcy z nadzieją rodzinnego 
czytania, w treści „skarbów” odkrywania. Skarby nie przynoszą zy-
sku, wewnętrznej radości, jeżeli nie dzielisz się nimi z innymi. Kie-
rując się tą myślą, dzielę się z Czytelniami „Kuferkiem z bajka-
mi…”, wypełnionym wymyślonymi przeze mnie historiami. 
Zachęcam do poszukiwania w nim „skarbów” dla siebie oraz „skar-
bów” ukrytych w sobie. Odkrywania złóż: Talentów, Dobroci, Bez-
interesownej Pomocy.

Pisząc bajki starałam się, aby każda z nich przedstawiała no-
wych, nieznanych dotąd bohaterów, opisywała oddzielne ich histo-
rie. Ostatecznie jednak sumujące się w całość. Na stronach książki 
spotkasz m.in. Miniskrzatki – Leśne Pogotowie, Boćka Klekotka, 
Kasztanka w podróży i wiele innych postaci.  Poznasz skryte marze-
nie… brukselki, dobre uczynki biedronki oraz pozostałe historie.

Moim założeniem było to, aby każda bajka niosła ze sobą mo-
rał, przesłanie, cenną wskazówkę. Myśl przewodnia bajki pt. „Do-
bry Duszek, być może z okolic Koluszek” składa się ze słów: wza-
jemny szacunek, koleżeństwo, serdeczność, wzajemna pomoc, nie 
wyśmiewanie się ze słabszego, mniej zamożnego. (...) „Nie strój 
wartość o zwierzątku głosi, ale mądrość, jaką w sobie nosi! Dobroć 
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i pomoc, które innym się okazuje, sprawiają, że każdy lepiej się czu-
je. Nie można wyśmiewać się z drugiego, takie zachowanie, nie daje 
wzoru dobrego!” (…). Należy w każdej grupie społecznej, wspólnie, 
tworzyć BAGAŻ DOBRYCH WSPOMNIEŃ np. w grupie szkolnej. 
Tego nie umieli koledzy głównego bohatera opisywanej historii. 

Motto innej bajki, w zakończeniu, niesie ze sobą optymizm.  
Mimo często trudnych sytuacji jakie spotykają nas w życiu, watro 
jest powtarzać tekst motta za głównym bohaterem - Ślimakiem Peł-
zaczkiem: (…) kiedy… LOS RZUCA POD NOGI KŁODY, ZA-
WSZE JEST SPOSÓB NA POKONANIE TEJ PRZESZKODY!  
Nie załamujmy się! Uczmy się sami oraz inne osoby, szczególnie 
dzieci, przezwyciężać niedogodnośći życiowe, patrzeć z wiarą i na-
dzieją w przyszłość. Nie jest to łatwa umiejętność!  Doświadczam 
tego w kwestii zdrowotnej. Przy wsparciu innych, pomocy Niebios, 
szczególnie Maryi, człowiek może wiele przezwyciężyć!

W opisywanych historiach starałam się zwracać uwagę na pozy-
tywne wartości w życiu m.in. na to, że bezinteresowna pomoc do-
starcza wiele radości, otwiera serce człowieka na potrzeby innych 
ludzi. Mimo, że nie przynosi finansowych korzyści, to wzbogaca 
Osobowość człowieka, tego, który dobro czyni oraz jego odbiorcę, a 
także ludzi, będącymi świadkami zaistniałego dobra.

Ta idea, jest bliska mojemu sercu, ze względu na pełnioną, przez 
długi czas, przeze mnie rolę wolontariusza i koordynatora Centrum 
Wolontariatu w Brzezinach. Był to okres sięgający początków sze-
rzenia idei Wolontariatu w Polsce. Raz „zaszczepiona” idea Wolon-
tariatu, w mojej ocenie, nigdy nie wygasa. Doświadczyłam tego 
również w momencie realizowania pomysłu wydania „Kuferka z 
bajkami… Poszukaj w nim skarbu dla siebie”. Dzięki zaangażowa-
niu grupy moich Przyjaciół, z którymi związała mnie idea Wolonta-
riatu, rozpoczęły się działania mające na celu wydanie dzieła. 

Na portalu zrzutka.pl ID cbam2k, jedna z przyjaznych mi osób 
uaktywniła zrzutkę przeznaczoną na wydanie „Kuferka z bajkami… 
Poszukaj w nim skarbu dla siebie!”. To był początek bezinteresow-
nej pomocy. Do Zacnej Grupy Wolontariuszy dołączyli się inni Lu-
dzie o Dobrym Sercu, przybliżając spełnienie mojego marzenia tj. 
wydanie książki! Sama nie dałabym rady. W Grupie drzemie siła!

Marzenia się spełniają!  Do ich realizacji często potrzebna jest 
pomoc ze strony innych ludzi. 

Zdradzę Wam w tajemnicy, że ja odkryłam Skarb! I odnajduję 
go każdego dnia, czasami na nowo. Moim Skarbem są Ludzie, któ-
rzy okazują mi Swoje, Wielkie, Pełne Dobroci Serca! Oni często są 
ukryci w… skromności. Nie zwracają na siebie uwagi, zawsze są 
blisko. Dziękuję każdemu z Was, z osobna, za bezinteresowną po-
moc, za to, że… JESTEŚCIE!

Słowa podziękowania kieruję również do Ilustratorki oraz Wy-
dawcy, których efekt pracy zwiększył wartość „Kuferka”. Halince, 
dziękuję za ilustracje przepełnione niecodziennym spojrzeniem na 
bohaterów bajek oraz za okazane mi  Serce. Dziękuję za zrozumie-
nie, bez słów.

Powołując się na informację przekazaną mi przez Wydawcę 
„Kuferek z bajkami… Poszukaj w nim skarbu dla siebie” znajduje 
się w zbiorach m.in.: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagielloń-
skiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Skłodow-
skiej-Curie w Lublinie, Biblioteki Śląskiej i innych. Czuję się za-
szczycona i cieszy mnie fakt, że książka mojego autorstwa - Autora 
- Amatora, wzbogaca księgozbiór najbardziej szanowanych Biblio-
tek w Polsce. 

Ze względu na ograniczony nakład książki, będący w moim po-
siadaniu, przekazuję na ręce TwK trzy egzemplarze pozycji literac-
kiej pt. „Kuferek z bajkami… Poszukaj w nim skarbu dla siebie”, 
który jest prezentem ode mnie dla Czytelników. Będę wdzięczna za 

uwagi dotyczące kuferkowych bajek. Te cenne wskazówki będą mi 
pomocne w przyszłości podczas pisania może kolejnej książki?

(e-mail agnieszkamarta37@gmail.com). Druk jest zakończony, 
dodruk ww. książki jest możliwy, jednak wiąże się z poniesieniem 
dużych, dla mnie, kosztów. 

Życzę Czytelnikowi, aby znalazł w treści tej książki zdanie- 
przesłanie. Morał, będący jednocześnie życiową wskazówką. Baj-
kowy kuferek przekazuję Odbiorcy z nadzieją rodzinnego czytania, 
w treści „skarbów” odkrywania. Jeszcze raz zachęcam do spełniania 
marzeń, wielokrotnie niepodszytych korzyścią finansową. Sama do-
świadczam tego, że nie jest to główny cel ich spełnienia. Wewnętrz-
nie, duchowo otrzymuje się znacznie więcej.

Przy wsparciu życzliwych osób i samozaparciu można wiele 
dokonać, co potwierdzają słowa  przewodniej dedykacji „Kuferka z 
bajkami… Poszukaj w nim skarbu dla siebie”, mojego autorstwa:

 „ Ludzie twierdzą, że:
Marzenia się spełniają.
Wiele uśmiechu i zadowolenia dają.
Nawet brukselka,
Choć nie jest przecież wielka, 
Ogromne marzenia, na co dzień, snuje!
Konsekwentnie dąży do celu i go realizuje!
Człowiek, niech wypełnia się podobną mocą!
Świat jest przepełniony osobami, 
które przyjdą mu z pomocą.
Niech mówi do siebie, z wiarą:
DAM RADĘ!
Ta książka… jest tego przykładem!”

Zachęcam do podróży w bajkowy, nieznany świat. Niech 
uśmiech będzie naszym przewodnikiem. 

W redakcji TwK czekają na Państwa 3 egzemplarze mojego to-
miku „Kuferek z bajkami”, opatrzone moją dedykacją. Zapraszamy 
od poniedziałku. 

 
Agnieszka M. Gorajewska – Nowakowska

Koluszki, 21.09.2021 r.

Agnieszka M. Gorajewska – Nowakowska, współautorka:
 • Antologia literacka Nie ma nic piękniejszego niż miłość, Lu-

bliniec 2019
 • Pokłosie IX Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza o 

Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, Lubliniec 2019
 • Antologia poetycka Przyjaciół Wydawnictwa św. Macieja 

Apostoła wydana z okazji 10-lecia Wydawnictwa, Być solą 
ziemi, Lubliniec 2019

 • Pokłosie X Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza o 
Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, Lubliniec 2020

 • Antologia literacka wydana z okazji jubileuszu stulecia Uro-
dzin Karola Wojtyły, Lubliniec 2020

 • Antologia współczesnej bajki polskiej „ Z serca literka dla 
Kacperka”, Lubliniec 2020

 • Laureatka konkursu poetyckiego „Pisane do szuflady” w ka-
tegorii Dorośli 20+, 
Centrum Kultury i Sztuki, Skierniewice 2020
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Brązowy Medal Mistrzostw Świata  
dla Krzysztofa Wolskiego

Rok temu na łamach naszego tygodnika pisaliśmy o Krzysztofie 
Wolskim, mieszkańcu Gminy Koluszki, który wywalczył tytuł Mi-
strza Świata w Quadrathlonie. Przypominijmy, że Quadrathlon to 
sportowe wydarzenie wytrzymałościowe składające się z czterech 
indywidualnych dyscyplin. Wszystkie cztery dyscypliny są zalicza-
ne kolejno, a zwycięzca decyduje najniższy całkowity czas.

W tym roku zawodni-
kowi z naszej Gminy nie 
udało się co prawda obro-
nić tytułu sprzed roku, ale 
po zaciętej rywalizacji na 
trasie wyścigu w niemiec-
kim Ratscher Krzysztof 
wywalczył brązowy medal 
Mistrzostw Świata w qu-
adrathlonie na dystansie 
sprinterskim (750 metrów 
pływania w jeziorze, 20 
km jazdy rowerem, około 
5 km kajakiem oraz 5 km 
biegu.). Zawody ukończy-
ło 49 zawodników z 7 
państw (Belgia, Czechy, 

Niemcy, Norwegia, Polska, Węgry, Włochy). Polskę, poza Krzysz-
tofem Wolskim reprezentowało jeszcze 3 zawodników – Jerzy Gen-
dek, Marta Kałuzińska i Sławomir Kałuziński.

Pan Krzysztof podkreśla, że „walka o miejsca na podium była 
do samej mety. Na bieg czyli ostatni etap wyścigu wybiegłem na 3 
pozycji. Tutaj nie pozostało mi nic innego jak kontrolować przeciw-
ników tak aby utrzymać tę pozycję do mety i tym samym stanąć na 
podium Mistrzostw Świata wspólnie ze zwycięzcą wyścigu Węgrem 
Ferencem Csima oraz Williamem Peters z Belgii – srebrnym meda-
listą tych Mistrzostw. Z niespełna minutową stratą do mnie linię 
mety przekroczył Czech Leos Rousavy oraz pół minuty za nim 
Włoch Leonardo Giusti.

Warunki były ciężkie. Wymagająca trasa kolarska z długimi i 
stromymi podjazdami. Trasa biegowa w pełnym słońcu.  Tym bar-
dziej cieszę się z osiągniętego wyniku.”

Ferenc Csima (HUN)  1:30:45
Wiliam Peters (BEL)  1:31:29
Krzysztof Wolski (POL) 1:36:34
Leos Rousavy (CZE)  1:37:26
Leonardo Giusti (ITA)  1:37:56

12 września, tydzień po Mistrzostwach w Niemczech, w wę-
gierskim Tiszafured odbyły się Mistrzostwa Europy w quadrathlonie 
na dystansie średnim (1,5 km pływania, 40 km jazdy rowerem, 9 km 
kajakiem oraz 10 km biegu.). Również z tych Mistrzostw Krzysztof 
Wolski powrócił z brązowym medalem.

„Warunki nie były łatwe. Pełne słońce, temperatura około 30 
stopni. Wystartowaliśmy o 11:00 więc rywalizowaliśmy w samo po-
łudnie.”

Walka o drugie miejsce na mecie rozegrała się na ostatnich 
dwóch kilometrach biegu. Krzysiek, w przeciwieństwie do zawodni-
ka z Węgier, był gorzej zaadoptowany do panujących na Mistrzo-
stwach warunków pogodowych. Polskę na tych Mistrzostwach re-
prezentował jeszcze Roman Pietrzak z Rakowni.

Oto czasy jakie uzyskali poszczególni zawodnicy:
Ferenc Csima (HUN)  2:54:22
Dávid Pélyi (HUN)  3:11:00
Krzysztof Wolski (POL) 3:12:05
Gergő Nagy (HUN)  3:29:47
Ábel Szabó (HUN)  3:32:21
Zawody w Niemczech i na Węgrzech były ostatnimi startami 

Krzysztofa Wolskiego w tym sezonie i jednocześnie ostatnią okazją 
do zdobycia punktów do tegorocznego cyklu Pucharu Świata w Qu-
adrathlonie. Co prawda ostatni pucharowy wyścig odbędzie się 26 
września w hiszpańskim Cazalegas, ale niezależnie od wyników 
tego wyścigu Pan Krzysztof utrzyma drugie miejsce w klasyfikacji 
ogólnej oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji wiekowej. Takie osią-
gnięcia mieszkańca Gałkowa Małego to powód do dumy dla całej 
Naszej Gminy. Gratulujemy sukcesów.
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Magdalena Ołubek - apteka  
i paleta w jednym 

W wydanym niedawno 
przez Mazowiecki Oddział 
Związku Artystów Plastyków al-
bumie, prezentującym prace pla-
styczne w różnych technikach, 
znalazły się akwarele Pani Mag-
daleny Ołubek, farmaceutki jed-
nej z aptek w Koluszkach. 

-Album Związku Artystów 
Plastyków, do którego należę od 
początku 2020 roku, ma na celu 
prezentację i promocję artystów 
oddziału i ich prac.  W roku 2020  
miałam swoją pierwszą wystawę 
indywidualna w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Brzezi-

nach, kolejną  na początku 2021 roku w MOK w Koluszkach- po-
wiedziała naszej gazecie Pani Magdalena. Relacja z tego wydarzenia 
jest dostępna na Facebookowym profilu MOK. 

Jak powiedziała nam artystka, od czasu wystawy powstało już 
wiele nowych obrazów, akwareli, pasteli oraz prac w technice lino-
rytu. Pani Magdalena zaczęła tworzyć w tej technice od wiosny 
2021r. -Jest to technika należąca do grafiki warsztatowej. Polega na 
ręcznym żłobieniu dłutami w gumowej matrycy, z której następnie 
wykonuje się odbitki na papierze. Odbitki robię ręcznie, więc każda 
wychodzi trochę inna. Zapraszam do oglądania. 

Mam nadzieję na kolejną wystawę wkrótce - powiedziała Mag-
dalena Ołubek.

zk

Wrzesień w Różycy
Wrzesień jest miesiącem, kiedy to dzieci wita dźwięk dzwonka 

szkolnego. Pierwszego września 1939 roku dzieci usłyszały wycie 
syren, odgłos  spadających bomb, strzały. Tak rozpoczęła się II woj-
na światowa. 

  Uczniowie z klasy III a p. Zdzisławy Kupisz i III b p. Ewy 
Agier po zapoznaniu się z podstawowymi wiadomościami na temat 
kampanii wrześniowej, miały okazję na żywo dotknąć, obejrzeć 
przedmioty z tamtego okresu dzięki udostępnieniu pamiątek rodzin-
nych przez p. bibliotekarz Grażynę Welc.

   Wśród eksponatów znalazła się pochwa ułańska Rotmistrza 
Zenona Strojek,  Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia Polski, Od-
znaka Grunwaldzka, Znak Spadochronowy, hełm niemiecki , puszka 
na maskę przeciwgazową,  współczesna literatura wojenna dla dzie-
ci: Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej, Bezsenność Jut-
ki, Niedźwiedź Wojtek, Kundel Bing. O psie, który skakał na spado-
chronie.

  Prezentację połączono z promocją czytelnictwa, a do  aktyw-
nego wypożyczania książek  zachęcała pani Dyrektor Aneta Mrów-
ka z panią Martą Lewandowską nauczycielką historii. 

Bohaterów było wielu, ale tych niezapisanych na kartach histo-
rii, było dużo więcej. Cześć im i chwała.                                                                                                              
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Złoto Igora, brąz Ady  
w Mistrzostwach Młodzików 

Na stadionie AZS w Łodzi, odbyły się  Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa U16 w LA. Gospodarzem tegorocznych zawodów był 
OZLA w Łodzi. Z naszego klubu wystartowało czterech 14-letnich 
zawodników z założeniem by biec na zdobycie jak najlepszego 
miejsca, a nie koniecznie czasu.

Dobrze rozłożył swoje siły 
Igor Cel, który w biegu na 1000 
metrów, 200 metrowym finiszem 
wywalczył pierwsze miejsce. 

Mocno o dobre lokaty w bie-
gu na 2000 m. walczyły nasze uta-
lentowane „młodziczki”, spisując 
się znakomicie, trzecie miejsce 
pomimo niedawno wyleczonej 
kontuzji stopy i braku odpowied-
niego treningu zajęła Adrianna 
Siemińska, czwarta była przezię-
biona Jagoda Nowakowska 

Pomimo kataru i lekkiego bólu gardła, na start w biegu na 2 km 
zdecydował się Radek Babiarski, który pomimo dużego wysiłku za-
jął piąte miejsce.

Ze startu swoich zawodników jestem niezmiernie dumny, dzię-
kuję za zaangażowanie i walkę, zdobyliśmy dwa medale i kilka 
punktów do klasyfikacji klubowej w LA.

PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

STARSZY INSPEKTOR/SPECJALISTA  
DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wymagania:
• wykształcenie wyższe – kierunek lub specjalność w zakresie BHP 

bądź studia podyplomowe w zakresie BHP
• minimum roczny staż pracy w służbie BHP (dla stanowiska  

Specjalisty ds. BHP)
• prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej  

pozycji na rynku
• możliwości rozwoju zawodowego
• atrakcyjne  wynagrodzenie/wynagrodzenie adekwatne  

do posiadanej wiedzy i umiejętności

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  
na adres e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl lub składanie osobiście:

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. ul.Paderewskiego 1 ,95-040 Koluszki
Informujemy, że w dalszym procesie rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

W kierowanych aplikacjach prosimy zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  
osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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Rozgrywki ligowe w tenisie stołowym 
rozpoczęte. Dobry występ drużyny  
LKS Koluszki! 

Rozpoczął się sezon IV ligi Łódzkiego Okręgowego Związku 
Tenisa Stołowego. W rozgrywkach po raz drugi bierze udział LKS 
Koluszki. Poprzedni sezon został przerwany w marcu z powodu 
pandemii koronawirusa. Oprócz nas w sezonie 2021/22 grają druży-
ny: LKS Stomil Bełchatów, GUKS II Gorzkowice, MLUKS MLUX 
Piotrków Trybunalski, KS Elta Łódź, UMLKS II Radomsko, UKS 
Katelin Mag B6 III Maków, UKS GOK Zduny, KS Energetyk II 
Łódź, LKS Omega II Kleszczów. 

Koluszkowską ekipę reprezentuje 12 licencjonowanych zawod-
ników: Władysław Czuj, Jerzy Malinowski, Sławomir Sobieszek, 
Jacek Filipczak, Łukasz Walczewski, Maksymilian Banaszkiewicz, 
Bogdan Błaziński, Mateusz Banaszkiewicz, Franciszek Świderski, 
Kacper Kowalczyk, Piotr Mróz i Antoni Tomczyk

 Za nami pierwsza runda i pierwszy mecz na wyjeździe z druży-
ną MLUKS MLUX Piotrków Trybunalski. Goście byli nieco lepsi i 
zwyciężyli 6:4 punkty dla LKS Koluszki zdobyli: Władysław Czuj 2, 
Antoni Tomczyk 1, Piotr Mróz 1. 

Mecz zaczął się bardzo dobrze dla nas, pierwsze dwa zwycię-
stwa odnieśli: Władysław Czuj pokonując Huberta Błaszczyka 3:0 i 
Piotr Mróz zwyciężając Wiesława Niewiadomskiego 3:1

Następne dwa mecze to przegrane: Antoniego Tomczyka z Karo-
lem Juszyńskim i Kacpra Kowalczyka z Mariuszem Saduła po 0:3.

W grze podwójnej: mini-
malną porażkę (2:3) doznali: 
Antoni Tomczyk i Władysław 
Czuj grając przeciwko Huber-
towi Błaszczykowi i Wiesła-
wowi Niewiadomskiemu oraz 
Piotr Mróz i Kacper Kowal-
czyk przegrali z Karolem Ju-
rzyńskim i Mariuszem Sadułą 
-0:3

W drugiej kolejce meczu 
w grach indywidualnych: An-
toni Tomczyk pokonał 3:0 
Huberta Błaszczyka, Włady-
sław Czuj -Karola Jurzyńskie-
go również 3:0. Piotr Mróz po 
emocjonującej walce przegrał 
0:3 z Mariuszem Sadułą, 3:0 
przegrał z Wiesławem Nie-
wiadomskim -Kacper Kowal-
czyk. 

W klasyfikacji generalnej IV ligi indywidualnie I miejsce z 9 
punktami zajmuję Jarosław Trzcinka z KS Elta Łódź. IV miejsce z 6 
punktami Władysław Czuj, 13-ty jest z 3 punktami Antoni Tomczyk, 
18. Piotr Mróz 2 pkt.  Na 26 sklasyfikowanych na tą chwilę zawod-
ników -Kacper Kowalczyk jest 24. 

Choć nasza drużyna do meczu przystąpiła w osłabionym składzie 
to i tak spisała się bardzo 
dobrze, najlepszy w dru-
żynie był Władysław 
Czuj, świetnie zaprezen-
tował się robiący coraz 
większe postępy 14-let-
ni Kacper Kowalczyk, 
prowadzony przez tre-
nera Piotra Mroza. Dzię-
kuję wszystkim za postawę i ambitną grę - przewodniczący klubu A. 
Tomczyk  

Kolejny mecz LKS Koluszki rozegra już najbliższą niedziele  
26.09.br. o godz. 12:00 u  siebie, w gościnnej sali Szkoły Podstawo-
wej w Długiem, przeciwnikiem będzie dobrze grająca drużyna KS 
Elta Łódź.
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Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka  22 września
Sokół II Aleksandrów Łódzki - LKS Różyca  2:3

Kolejka 7.  18-19 września
GLKS Sarnów/Dalików - LKS Różyca  1:5

Najbliższe spotkania
LKS Różyca - Włókniarz Pabianice 25 września, 16:00

Tabela
1. GKS Ksawerów    7 19  6 1 0 27-4  
2. LKS Różyca     7 18  6 0 1 22-11  
3. ŁKS III Łódź     7 16  5 1 1 32-7  
4. Włókniarz Pabianice   7 16  5 1 1 21-7  
5. Termy Uniejów    7 12  3 3 1 16-11  
6. Ner Poddębice     7 12  4 0 3 19-18  
7. Victoria Rąbień    7 10  3 1 3 17-17  
8. UKS SMS Łódź    7 10  3 1 3 8-15  
9. AKS SMS Łódź    6   9  3 0 3 15-8 
10. Iskra Dobroń     7   9  3 0 4 16-19 
11. Zawisza Rzgów    7   9  3 0 4 14-14 
12. KAS Konstantynów Ł. 7   6  2 0 5 8-11  
13. Górnik Łęczyca    7   5  1 2 4 5-27  
14. Sokół II Aleksandrów Ł. 7   3  1 0 6 10-27 
15. GLKS Sarnów/Dalików 7   3  1 0 6 8-31 
16. Włókniarz Zgierz   6   2  0 2 4 4-15

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Kolejka 5.  18-19 września

Czarni Smardzew - LKS Gałkówek 5:2
Huragan Swędów - KKS Koluszki    5:4

Najbliższe spotkania
LKS Gałkówek- LKS Kalonka 25 września, 16:00

Tabela
1. Polonia Andrzejów    5 13 4 1 0 18-5  
2. Czarni Smardzew    5 11 3 2 0 18-8  
3. Huragan Swędów    4 10 3 1 0 19-9  
4. LZS Justynów     5 10 3 1 1 16-9  
5. LKS Gałkówek    4 9 3 0 1 13-6  
6. Błękitni Dmosin    5 9 3 0 2 14-12  
7. Zjednoczeni II Stryków  4 6 2 0 2 13-11  
8. KKS Koluszki    5 5 1 2 2 11-12  
9. Iskra Głowno     4 3 1 0 3 6-17  
10. Victoria Łódź     4 2 0 2 2 3-7 
11. Boruta II Zgierz    5 2 0 2 3 4-9 
12. Sokół Popów     4 1 0 1 3 2-19  
13. LKS Kalonka    4 0 0 0 4 3-16 

ARiMR ogłosiła nabór wniosków  
na „Tworzenie grup producentów  
i organizacji producentów”

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wnio-
sków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. 

Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły 
starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Nabór 
wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 30 listopada 
2021 r.

O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się:
 • grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na pod-
stawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach produ-
centów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącz-
nie osoby fizyczne;

 • organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy 
z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo 
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetwo-
rów mlecznych.

Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako 
przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębior-
stwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są produ-
cenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów. 

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez 
okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy 
producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość 
wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w 
drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 
7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych 
środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletnie-
go okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora od-
działu regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie, a następ-
nie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie ko-
lejność przyznawania pomocy.

Zebrania sołeckie
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 26.09.2021 r. 

o godz. 19:30 (I termin), 19:45 (II termin) w domu sołtysa w Kazi-
mierzowie odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Kazimierzów 
w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 
2022.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 27.09.2021 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie przy Szkole 
Podstawowej w Będzelinie odbędzie się zebranie wiejskie Sołec-
twa Będzelin w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołec-
kiego na rok 2022.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 27.09.2021 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) przy Szkole Podstawowej 
w Borowej odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Borowa w 
sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 
2022.
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Firma Olikol Rail Energy Sp. z o.o. Sp. k. 
z siedzibą w Łodzi poszukuje kandyda-
tów do pracy na stanowisko Elektro-
monter. Specjalizujemy się w zakresie 
projektowania oraz kompleksowej re-
alizacji robót budowlanych w branży 

sterowanie ruchem kolejowym, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. 
Poszukujemy osób zarówno z doświadczeniem jak i osób chcących się nauczyć 
zawodu. Oferujemy możliwość dużego rozwoju i zdobycia kompetencji umoż-
liwiających wysokie zarobki.

Elektromonter
Miejsce pracy: Cała Polska Region: Łódzkie

Zakres obowiązków:
• Wykonywanie instalacji i sieci kablowych,
• Układanie kabli zasilających i sterowniczych,
• Montaż zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń elektroenerge-

tycznych, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznych,
• Wykonanie instalacji w szafach sterowniczych, aparatowych i na 

stojakach kablowych,
• Prefabrykacja stojaków kablowych, szaf aparatowych od urządzeń 

elektroenergetycznych, sterowania ruchem kolejowym i teletech-
nicznych,

• Wykonywanie pomiarów elektrycznych.

Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, premie od osiągniętych wyników pracy,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wsparcie w rozwoju zgodnie z profilem działalności firmy,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Zapewniamy noclegi, posiłki regeneracyjne, dojazdy na teren bu-

dowy (praca w delegacji od poniedziałku do piątku).

Wymagania:
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • Dyspozycyjność- praca w delegacji,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elek-

trycznych,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV.

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych przez Olikol Rail Energy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych na-
borach kandydatów na pracowników w "Olikol", a także oświadczam, iż zosta-
łem poinformowany o tym że Administratorem danych osobowych przetwarza-
nych w ramach procesu rekrutacji jest OLIKOL RAIL ENERGY Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Olikol Rail Energy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi poszukuje kan-
dydatów do pracy na stanowisko Elektromonter. Specjalizujemy się w zakre-
sie projektowania oraz kompleksowej realizacji robót budowlanych w branży 
sterowanie ruchem kolejowym, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. 
Poszukujemy osób zarówno z doświadczeniem jak i osób chcących się nauczyć 
zawodu. Oferujemy możliwość dużego rozwoju i zdobycia kompetencji umoż-
liwiających wysokie zarobki.

Pracownik budowlany
Miejsce pracy: Cała Polska Region: Łódzkie

Zakres obowiązków:
 • Uczestniczenie w procesie budowlanym jako inżynier budowy
 • Analiza dokumentacji projektowej i przedprojektowej
 • Współpraca z inwestorem, podwykonawcami i kierownikiem 
robót

 • Zamawianie materiałów i rozliczanie robót

Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, premie od osiągniętych wyników 

pracy,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Samochód służbowy,
 • Możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w branży elek-
trycznej i SRK w zakresie projektowym i kierowania robotami

 • Zapewniamy noclegi, posiłki regeneracyjne, dojazdy na teren 
budowy (praca w delegacji od poniedziałku do piątku).

Wymagania:
 • Uczestniczenie w procesie budowlanym jako inżynier budowy
 • Analiza dokumentacji projektowej i przedprojektowej
 • Współpraca z inwestorem, podwykonawcami i kierownikiem 
robót

 • Zamawianie materiałów i rozliczanie robót

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych przez Olikol Rail Energy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych na-
borach kandydatów na pracowników w "Olikol", a także oświadczam, iż zosta-
łem poinformowany o tym że Administratorem danych osobowych przetwarza-
nych w ramach procesu rekrutacji jest OLIKOL RAIL ENERGY Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Starmeat w Koluszkach  
zatrudni:

 �pracownika biurowego, obowiązki: komunikatywna 
znajomość jęz. angielskiego, umiejętność pracy w zespole;  
praca zmianowa
 �pracowników produkcji: 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.
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Sprzedam  
drewno  

kominkowe 
w big bagach 

150 zł za 1 m3

   
TEL. 602-579-706

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.

Prowadzisz sklepik szkolny?  
Nie przegap terminu na złożenie 
wniosku o zwolnienie ze składek

Do końca września przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki 
szkolne mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za 
okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i 
przewodnicy turystyczni za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. 
Wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie 
przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Właściciele sklepików szkolnych, którzy mieli przestój w pro-
wadzeniu działalności i ponieśli straty z powodu pandemii, mogą li-
czyć na zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 
do marca 2021 roku. Muszą jednak spełnić określone w przepisach 
warunki i najpóźniej do końca września 2021 r. złożyć wniosek o 
zwolnienie – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzecznicz-
ka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40 proc. 
w tych miesiącach, za które ubiegają się o zwolnienie. Spadek przy-
chodu należy porównać do przychodu z września z 2019 r. lub wrze-
śnia 2020 r.

Pomoc dla pilotów wycieczek i przewodników
30 września upływa także termin na złożenie wniosku o zwol-

nienie ze składek dla pilotów wycieczek i przewodników turystycz-
nych, którzy  świadczą usługi na rzecz muzeów. Mogą oni ubiegać 
się o umorzenie składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku pod 
warunkiem m.in. spadku przychodu o co najmniej 75 proc. Należy 
porównać przychód za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwol-
nienie w stosunku do tego samego miesiąca z 2019 roku.

Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do 
zwolnienia, mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków (o 
ile nie mają zaległości na koncie).

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Kontakt z redakcją:
tel. 44 725-67-18       twk@koluszki.pl

V Bieg Erasmusa. Zaproszenie  
na start drużyny „Koluszki Też”

Serdecznie zapraszamy na start grupy EdukaTOR w V Biegu Era-
smusa 2021, 24 września 2021 o godzinie 16.00. Start sprzed Urzędu 
Gminy Koluszki, ul. 11 listopada 65. Dalej pobiegniemy ścieżką rowero-
wą do Starego Redzenia. 

Wydarzenie organizowane przez Program Erasmus+ już po raz 5-ty, 
Odbędzie się w formule zdalnej. 24 września 2021 r., w całej Polsce sta-
ną do rywalizacji 4-osobowe drużyny, których celem będzie: przebiec, w 
dowolnym miejscu, łącznie jak najdłuższy dystans w 60 minut. W tym 
roku zgłosiły się do startu 884 sztafety,  czyli  24 września w całej Polsce 
będzie biegało łącznie ponad 3500 osób. 

Dlaczego biegniemy w Koluszkach? 3 koluszkowskie organizacje 
(Historia Koluszek, Okiem Kobiety i Mroga) realizują wspólnie w ra-
mach Erasmusa plus projekt „EdukaTOR. Zawsze w centrum.”  Projekt 
dotyczy niezawodowej nieformalnej edukacji osób dorosłych W ramach 
tego projektu kilkanaście osób z Koluszek bierze udział w międzynarodo-
wych wydarzeniach edukacyjnych  typu  warsztaty, jobshadowingi. 
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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  
Stemple budowlane, 605-236-737
Betoniarka 150, 607-042-857
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
Korepetycje z języka polskiego, 
przygotowanie do egzaminów,  
tel. 507-944-357

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Pranie dywanów, wykładzin  
i tapicerki meblowej, 600-932-147
Mała szwalnia przeszyje,  
605-99-44-50
Koszenie trawników, formowanie 
drzew i krzewów, tel. 667-027-711
Transport, Przeprowadzki,  
692-462-063
Pralki – Naprawa, 609-046-483
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
profesjonalne chemia karcher, 
512-450-390
Tynki gipsowe i cementowo-wa-
pienne agregatem, 669-201-962
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom w Długiem  
koło Koluszek, tel. 726-703-020
Sprzedam działkę budowlaną. 
Dobra lokalizacja, media,  
tel. 660-173-597
Kupię ziemię rolną, 502-248-979
Zamienię mieszkanie (11-Listopada) 
61 m2 na dwa mniejsze za dopłatą, 
tel. 693-612-470
Zamienię mieszkanie M-5  
na mniejsze, 506-088-068
Sprzedam dom w centrum Żako-
wic, tel. 508-143-494
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 1200 m2, tel. 881-300-749 
lub 697-779-237
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach, tel. 606-825-351
Kupię mieszkanie 20 m2 Parter,  
tel. 883-948-435

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 budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Pyszne jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Garaż blaszany o wym. 3x5 m 
tel. 601-348-451
Tanio - piec węglowy – Ogniwo, 
piec gazowy – Waillant,  
tel. 538-299-697
Piec węglowy 9KW, tel. 662-622-082
Drewno kominkowe i rozpałkę, 
608-830-403
Nowe rusztowania metalowe  
o wymiarach 87x80cm, 14 szt.  
po 30zł/szt, tel. 605-10-83-87

OGŁOSZENIA DROBNE
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
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 POSZUKUJĘ
Podejmę pracę soboty, niedziele 
– spawacz MAG 135 lub kierowca 
kat. B, 600-932-147 

PRACA 
Zatrudnię pracownika - skład 
pojazdów wojskowych ul. Partyzan-
tów 32f, Koluszki tel. 602-579-706
Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
lub chałupniczo szwaczki,  
tel. 698-628-352
Zatrudnię kierowcę C+E, praca  
na 8 godzin, tel. 602-579-706
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
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, 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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

Sprzedam zrębki z drzew 
liściastych 50 zł za 1 m³  

TEL. 602-579-706

Zatrudnię prasowaczkę do spodni na kant, tel. 602-721-448
Zatrudnię szwaczki oraz prasowaczki, 693-426-098
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach tel. 608-436-420
Firma PPH REWA zatrudni do działu logistyki. Wymagany język angielski 
w stopniu komunikatywnym, tel. 44 714-37-03, e-mail: info@pph-rewa.pl
Firma PPH REWA zatrudni pracownika do prac magazynowych. Mile widziane 
uprawnienia na wózki widłowe, tel. 44 714-37-03, e-mail: info@pph-rewa.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 
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo
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Piątek  
24.09

15:30 PSI PATROL FILM
17:00 SMALL WORLD
19:30 SMALL WORLD

Sobota  
25.09

15:30 PSI PATROL FILM
17:00 SMALL WORLD
19:30 SMALL WORLD

Niedziela  
26.09

15:30 PSI PATROL FILM
17:00 SMALL WORLD
19:30 SMALL WORLD

Środa 
29.09

17:00 SMALL WORLD
19:30 SMALL WORLD

Czwartek 
30.09

17:00 SMALL WORLD
19:30 SMALL WORLD

SMALL WORLD
Polska / Dramat / 2021 

W tajemniczych okoliczno-
ściach, sprzed rodzinnego domu, 
zostaje uprowadzona dziewczyn-
ka. Jedynym śladem zajścia po-
zostaje widziana w okolicy rosyj-
ska ciężarówka. Matka dziew- 
czynki (Marietta Żukowska), 
wspierana przez policjanta Ro-
berta (Piotr Adamczyk), wyrusza 
w pościg, ale nie jest w stanie za-
trzymać porywaczy. Po latach, 
wciąż gnębiony wyrzutami su-
mienia Robert wpada na trop, 
który pozwala mu wrócić do 

sprawy. Odkryte na miejscu eksplozji rosyjskiej kamienicy dowody 
naprowadzają go na ślad międzynarodowej szajki przestępczej. 
Tymczasem w Bangkoku, nastolatka Ola (Julia Wieniawa) jest zmu-
szana spełniać wszystkie zachcianki bogatego biznesmena. Co sta-
nie się, gdy los zetknie dziewczynę z polskim stróżem prawa?

PSI PATROL FILM 
USA / Kanada  

 Komedia / Animowany / Przygodowy 
/ 2021 / 86 min.

2D Dubbing

Film animowany zrealizowany na pod-
stawie popularnego serialu „Psi patrol”. To 
opowieść o bohaterskich pieskach i o chłop-
cu którzy niosą pomoc potrzebującym.

Narodowy spis  
jeszcze tylko tydzień

W dniu14 września przy Rynku wtorkowym, na prośbę burmi-
strza Koluszek, pojawił się Spisobus. Z tej możliwości skorzystało 
sto kilkadziesiąt osób. Przypominamy, że Narodowy Spis trwa do 
końca września tego roku. Osoby które tego nie zrobią muszą liczyć 
się z wysokimi grzywnami. Wszystkich spóźnialskich zapraszamy 
do dokonania spisu w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Rachmi-
strzowie oczekują codziennie, w godzinach pracy Urzędu. 

Zk

Innowacyjny plac zabaw
Na ul. Budowlanych trwa budowa innowacyjnego placu zabaw 

przy Przedszkolu nr 1. Powstaje on w ramach gminnej inwestycji 
współfinansowanej przez Powiat Łódzki Wschodni. Obiekt będzie 
służył nie tylko dzieciom z przedszkola, ale również podopiecznym 
z sąsiadującego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
Będzie to pierwszy w naszej Gminie plac zabaw przystosowany w 
pełni dla osób niepełnosprawnych. Chodzi tu m. in. o takie elemen-
ty wyposażenia, które umożliwiają korzystanie z placu dzieciom na 
wózkach inwalidzkich, czy osobom niedowidzącym.




