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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

8.10  
ul. Przejazd 6

9.10  
ul. 11 Listopada 33

10.10  
ul. Żwirki 2

11.10  
ul. Głowackiego 20

12.10  
ul. Korczaka 5

13.10  
ul. Sikorskiego 6A

14.10  
ul. 3 Maja 8
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Wkrótce rozpoczną budowę  
drogi ze strefy do Erazmowa

Gmina kończy postępowanie przetargowe na wyłonienie firmy, 
która wybuduje drogę łączącą Koluszkowską Strefę Ekonomiczną 
oraz osiedle Czarneckiego z Erazmowem. Droga ma być kolejną al-
ternatywą minimalizującą niedogodności komunikacyjne związane 
z budową nowego wiaduktu w Koluszkach. Koszt inwestycji to po-
nad 1 mln zł.  

Obecnie droga do Erazmowa ma charakter gruntowy. Wykorzy-
stują ją głównie samochody ciężarowe, które kursują z pobliskiej 
kopalni piasku. Po utwardzeniu asfaltem, droga stanie się doskona-
łym skrótem na drugą stronę Koluszek, z wykorzystaniem drugiego 
przejazdu w Felicjanowie. 

Przypomnijmy, że kilometr dalej trwa również budowa drogi as-
faltowej, która połączy Lisowice i Erazmów z ul. Naftową w Ko-
luszkach.       

Na podstawie dostępnych na dzień dzisiejszy informacji, za-
mknięcia wiaduktu w Koluszkach można się spodziewać najwcze-
śniej od dnia 3 listopada. Na koniec mijającego tygodniu zaplanowa-
no inwentaryzację dróg, w ramach przygotowań do wytyczania 
objazdów. 

Firma Primost Południe, jako wykonawca inwestycji, poinfor-
mowała również, że nowa nakładka asfaltowa na ul. Krańcowej, któ-
rej zadaniem będzie poprawa warunków ruchu kołowego na odcin-
ku do przejazdu w Felicjanowie, zostanie wykonana przed 
wprowadzeniem objazdu tymczasowego, czyli do 31 października 
2021 r.        

(pw)

Przyśpiesza gazyfikacja 
gminy

Na fali walki o czystsze powietrze, państwo zaczyna coraz 
mocniej rozbudowywać infrastrukturę gazową. Chodzi tu głównie o 
małe miejscowości, w których gazyfikacja przebiega w sposób nie-
wystarczający. Według danych z Polskiej Spółki Gzowej, na koniec 
2020 r. na terenie Gminy Koluszki funkcjonowało 2456 czynnych 
przyłączy gazowych (1674 – miasto, 782 - obszar wiejski). Co wię-
cej od 2017 r., na naszym terenie przybyło jedynie 330 nowych 
przyłączy. 

W najbliższych latach sytuacja ta może ulec zmianie, ponieważ 
spółka gazowa mocno inwestuje w budowę nowych gazociągów. W 
2021 r. wybudowano lub zaplanowano budowę w ponad 30 ulicach 
Gałkowa Małego i Gałkowa Dużego. Gazyfikacja Gałkówka będzie 
kontynuowana jeszcze w 2022 r. Według wykazu zadań planowa-
nych do realizacji przez PSG, w błękitne paliwo w tym lub w kolej-
nym roku zostaną doposażeni również mieszkańcy: ul. Krzywej, 
Magnoliowej, Wczasowej Słowackiego, Piotrkowskiej, Wspólnej, 
Zielonej w Żakowicach, ul. Zagajnikowej i Wąskiej w Różycy oraz 
ul. Głównej i Kościelnej w Kaletniku. Budowa gazociągu na długo-
ści blisko 500 metrów planowana jest także w Przanowicach. Z ko-
lei na 2023 r. spółka zapowiada budowę gazociągu w Słotwinach i 
Nowym Redzeniu (m.in. ul. Tomaszowska, Działkowa, Wąska, 
Długa).   

Jeśli chodzi o miasto Koluszki, instalacje pojawiają się w tych 
częściach miasta, które do tej pory nie były objęte gazem. Chodzi tu 
na przykład o osiedle Czarneckiego, ale również takie ulice jak War-
szawska, Brzezińska, Przejazd, Wierzbowa, Ogrodowa, Krzywa, 
Kościuszki, Paderewskiego, Budowlanych, Konopnicka, Zielona, 
Jodłowa, Kolejowa, Wigury, Witosa, Kilińskiego, czy 11 Listopada. 
Powyższe prace związane z rozbudową sieci gazowej i budową 
przyłączy potrwają do 2023 r.  

Dodajmy, że na przestrzeni ostatnich 3 lat, łącznie, czy to przy 
użyciu programu gminnego, czy własnych działań podejmowanych 
przez mieszkańców, na terenie naszej gminy na gaz lub inne ekolo-
giczne urządzenia grzewcze przeszło ok. 500 gospodarstw domo-
wych. Likwidacja tak dużej ilości pieców węglowych z pewnością 
przełoży się na lepszą jakość powietrza. 

(pw)        

Zgłoś się po odbiór  
„Koluszkowskiej Karty Mieszkańca”

Od 1 października mieszkańcy naszej gminy mogą zaopatrzyć 
się w „Koluszkowską Kartę Mieszkańca”. Po odbiór należy udać się 
do Urzędu Miejskiego w Koluszkach – do Referatu Spraw Obywa-
telskich (parter) i wypełnić stosowny wniosek. Karta wydawana jest 
bezpłatnie na 2 lata. Odbiór Karty przez wnioskodawcę możliwy jest 
wyłącznie osobiście. Więcej informacji na stronie (www.koluszki.pl) 
w zakładce Koluszkowska Karta Mieszkańca.
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Przerwy w dostawach prądu
 � 11.10.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare 1.

Przedszkole Nr 3 w Koluszkach ul. Staszica 36
Pilnie poszukuje nauczyciela języka angielskiego.

Telefon kontaktowy: 512 446 428

Dźgnął nożem znajomą
Koluszkowscy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, 

który dźgnął nożem swoją 41-letnią znajomą. Do zdarzenia doszło 
w gminie Koluszki. Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania za-
bójstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Został 
tymczasowo aresztowany.

30 września 2021 roku tuż 
przed północą policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Koluszkach pojechali do jednej 
z miejscowości w gminie Ko-
luszki gdzie miało dojść do 
uszkodzenia ciała 41-letniej ko-
biety. Pod wskazanym adresem 
mundurowi znaleźli zranioną 
kobietę i zgłaszającego zdarzenie. Policjanci natychmiast zaczęli 
udzielać pomocy medycznej rannej kobiecie i ustalając, iż sprawca 
może znajdować się na terenie posesji przekazali instrukcję zgłaszają-
cemu o kontynuowaniu pomocy po czym poszli sprawdzić pobliskie 
budynki. W jednym z nich policjanci znaleźli wskazanego mężczyznę 
i natychmiast został on zatrzymany. Jego odzież była we krwi. Jak się 
okazało był nim 34-letni mieszkaniec Łodzi, znajomy zranionej ko-
biety. Podczas wspólnej imprezy 41-latka ze swoim znajomym pokłó-
ciła się o alkohol, mężczyzna dźgnął znajomą nożem w brzuch po 
czym kobieta wybiegła na posesję i wezwała na pomoc swoich bli-
skich. W chwili zatrzymania 34-letni łodzianin był nietrzeźwy i miał 
prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał 
zarzut usiłowania zabójstwa za co grozi kara dożywotniego pozba-
wienia wolności. Decyzja sądu został tymczasowo aresztowany.

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

Burmistrz Koluszek

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. J. Tuwima w Różycy 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. K. Makuszyńskiego w Długiem

serdecznie zapraszają

Pracowników Pedagogicznych i Niepedagogicznych,  
Emerytów wszystkich placówek oświatowych  

Gminy Koluszki

na uroczyste obchody Gminnego 
Dnia Edukacji Narodowej,

które odbędą się dnia 13 października 2021 r. o godz. 17:00
w Sali Niskiej Urzędu Miejskiego, ul. 11 Listopada 65

w Koluszkach

Program uroczystości:
     17:00 Rozpoczęcie uroczystości
     17:10 Część oficjalna
     17:20 Występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej  
            w Różycy i uczniów Szkoły Podstawowej w Długiem 

     17:50 Poczęstunek

Policjanci odnaleźli zaginionego 
tomaszowianina

Policjanci z koluszkowskiej komendy w ciągu niespełna 2 go-
dzin odnaleźli zaginionego 27-letniego mieszkańca powiatu toma-
szowskiego. Nietrzeźwy 27-latek został znaleziony w okolicy dwor-
ca kolejowego w Koluszkach i przekazany pod opiekę lekarzy.

2 października patrol z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach 
pełnił służbę na terenie gminy Koluszki. Tuż przed godziną 17:00 poli-
cjanci otrzymali informację, iż pociągiem relacji Tomaszów Maz. – Ko-
luszki może podróżować zaginiony mężczyzna. Zaginięcie 27-latka 
zgłoszono około 2 godzin wcześniej na terenie powiatu tomaszowskie-
go. Mundurowi znali jedynie rysopis 27-letniego mężczyzny. Policjanci 
skontrolowali wskazany pociąg stojący na stacji PKP w Koluszkach, 
jednak takiego mężczyzny w nim nie było. Nie poprzestali jednak na 
tym i sprawdzili jeszcze teren dworca kolejowego oraz jego okolicę. W 
pewnym momencie na jednej z ulic w Koluszkach zauważyli młodego 
mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi zaginionego 27-latka. Ko-
luszkowscy policjanci wylegitymowali go i potwierdzili, że był to zagi-
niony mieszkaniec powiatu tomaszowskiego. Badanie trzeźwości męż-
czyzny wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Przyznał, że 
opuścił swoje miejsce zamieszkania, ponieważ boryka się z problemami 
osobistymi. W tej sytuacji mężczyznę przekazano pod opiekę lekarzy.

(www.lodz-wschod.policja.gov.p, sierż.sztab. Aneta Kotynia)
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Miejski monitoring  
rozwiązuje wiele problemów

Po zamontowaniu zupełnie nowego systemu monitoringu miej-
skiego, bezpieczeństwo w naszym mieście zyskało drugie życie. 
Dzięki współpracy policji i personelu obsługującego „elektroniczne 
oczy”, wiele zdawałoby się nierozwiązywalnych spraw, może ujrzeć 
światło dzienne. Oto kilka z przykładów, jak monitoring działa w 
praktyce. 

27 września jedna z 
pań, która spowodowała 
kolizję u zbiegu ul. Armii 
Krajowej i Przejazd, nie 
chce przyjąć mandatu i 
upiera się przy swojej wer-
sji zdarzeń. W celu weryfi-
kacji, policja podjeżdża do 
centrum monitoringu, na-
grywa film z przebiegu kolizji, a następnie prezentuje upierającej się 
kobiecie. Nagranie udowadnia, że wina leży po jej stronie.

Kilka dni wcześniej na trasie pewien kierowca BMW namierza 
samochód, który nieprawidłowo zachowuje się na drodze. Pada po-
dejrzenie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Mężczy-
zna w BMW zajeżdża nawet drogę pijanemu kierowcy, ale później 
puszcza i natychmiast informuje policję. Policja prosi monitoring o 
namierzenie pojazdu. Kierującą pojazdem okazała się kobieta, u któ-

rej stwierdzono 2 promile alkoholu. Dodatkowo monitoring wyka-
zał, że po drodze pijana kobieta uszkodziła jeden z zaparkowanych 
samochodów.      

Niekiedy sprawy z udziałem 
samochodów rozwiązywane są 
jednak polubownie. Przed jed-
nym z domów cofający tyłem 
pojazd uszkodził skrzynkę gazo-
wą. Zapis z kamer doprowadził 
wprost do miejsca zamieszkania 
kierowcy. Właściciel domu po-
jechał pod wskazany adres i bez 
wzywania policji „dogadał” się z 
właścicielem pojazdu. Pieniądze za uszkodzenie zostały zwrócone. 

Genialnej lekcji wychowawczej została poddana młodzież, któ-
ra w minioną sobotę wysmarowała farbą wulgarne napisy na skate 
parku w Koluszkach. Natychmiast na miejsce zdarzenia została we-
zwana policja, a następnie rodzice dzieci. Jeszcze tego samego dnia 
odbyło się czyszczenie i zmazywanie napisów. Dzieci otrzymały 
ponoć również swoje domowe kary.  

Dzięki monitoringowi udało się także namierzyć sprawcę kra-
dzieży znaku drogowego przy ul. Rynku w Koluszkach. Zapis z ka-
mer dokładnie pokazuje jak o godz. 21.41 mężczyzna pakuje znak 
do bagażnika. Co ciekawe ten sam znak drogowy trzy godziny 
wcześniej został przewrócony przez samochód, który nie jechał uli-
cą, ale staranował znak jadąc od strony rynku. Do tej pory operato-
rzy kamer zastanawiają się, o co chodziło sprawcy drogowej demol-
ki.  

Przypomnijmy, że na terenie miasta rozlokowanych jest obec-
nie 46 nowych kamer, dodatkowe 30 kamer monitoruje teren wypo-
czynkowy w Lisowicach.  

(pw)  

Dezynfekcja sieci wodociągowej
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z awariami sieci wodocią-
gowej, włączeniami sieci oraz przyłączy wodociągowych do istnie-
jącej infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Koluszki oraz Gminy 
Andrespol przystępujemy od dnia 06.10.2021 r. do procedury poda-
wania podchlorynu sodu na Ujęciu Wody w Borowej, Kaletniku, 
Zielonej Górze do sieci wodociągowej. Konieczność zastosowania 
dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągo-
wej, włączeniami oraz profilaktyki. 

Planowany termin zakończenia podawania chloru ustalono na 
dzień 15.10.2021 r.

Srebrny medalista w pływaniu

2 października 2021 r. w Lublinie odbyły się Ogólnopolskie Za-
wody Prolog – „Od Młodzika do Olimpijczyka”. Świetnym wyni-
kiem na zawodach może pochwalić się Piotr Szubert- Olszacki, 
uczeń klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Na dystan-
sie 100 m stylem dowolnym Piotr zdobył srebrny medal, natomiast 
w stylu klasycznym na dystansie 100 m uzyskał IV lokatę. Gratulu-
jemy. 
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Co wspólnego ma bajzel z bałaganem?

Nowatorski projekt realizowany  
przez uczniów ze szkoły w Różycy 

W czwartek, 30 września 2021 roku podopieczni nauczycielek 
pani Ewy Pietrzyk i pani Marty Lewandowskiej, uczniowie  klas Va 
i VIIb ze Szkoły Podstawowej w Różycy uczestniczyli w realizacji 
projektu edukacyjnego „Bajzel i bałagan -wciąż mylą mi się”, reali-
zowanego przez fundację Monumentum Iudaicum Lodzense. Celem 
projektu jest popularyzowanie  historii i kultury Żydów na  ziemi 
łódzkiej. W sposób szczególny chodzi o zwrócenie młodemu poko-
leniu Polaków uwagi na zbieżności językowe i zapożyczenia w języ-
ku polskim z Jidysz-  dawnego języka polskich Żydów. Zajęcia w ra-
mach projektu, składającego się z dwóch bloków tematycznych, 
prowadzone są przez rabina i językoznawcę. 

Pierwszą część uczniowie mają już za sobą, a było nim spotka-
nie z byłym przewodniczącym łódzkiej Gminy Żydowskiej, Symcha 
Kellerem, który przybliżył młodzieży historię polskich Żydów, kul-
turę, religię i zwyczaje. 

W drugiej części projektu, zaplanowanej na koniec miesiąca, 
uczniowie wysłuchają wykładu językoznawcy, który zapozna 
uczniów z meandrami polsko-żydowskich zwrotów, omówi ich ety-
mologię i opowie, jak niektóre z nich ewoluowały i przenikały do 
naszego ojczystego języka. Uczestnicy warsztatów korzystać będą z 

broszury dydak-
tycznej z komiksa-
mi powstałymi w 
celu zilustrowania 
jidyszyzmów, jako 
rysunkowe defini-
cje słownikowych 
haseł. Zapoznanie 
się z historiami gra-
ficznymi pozwoli 
na rozwiązanie 
ćwiczeń, zadań, a 

nawet krzyżówki. Projektowi towarzyszyć będzie wystawa prezen-
tująca wybrane komiksy z publikacji. Na koniec każdy uczeń otrzy-
ma dyplom. Projekt realizowany jest przez wyżej wspomnianą Fun-
dację dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z 
Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”.  Zainteresowani 
udziałem w spotkaniu mogą uzyskać więcej informacji pod adre-
sem:  www.bajzel-balagan.lodzjews.org

Zk

Jest mi tu dobrze-nigdzie się stąd nie ruszam 

Rozmowa o sprawach trudnych,  
dalekich i bliskich

Jest byłym przewodniczącym (w latach 2003-2016) Gminy Wy-
znaniowej Żydowskiej w Łodzi oraz byłym przewodniczącym Rady 
Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. 
Jego miłością jest tradycyjna muzyka żydowska, mająca swe źródła 
w kulturze chasydów polskich. W ubiegłym tygodniu spotkał się z 
uczniami Szkoły Podstawowej w Różycy, w ramach realizacji  no-
watorskiego projektu zatytułowanego  „Bajzel-bałagan” wciąż mylą 
mi się”, mającego na celu przybliżanie młodzieży kultury żydow-
skiej na ziemi łódzkiej. 

Z  Symcha Krzysztofem Kellerem, chazanem -kantorem, roz-
mawia Zbigniew Komorowski. 

- Przyjechał Pan do Różycy z Lublina, jednak niegdyś był 
Pan rabinem Gminy Żydowskiej w Łodzi.  Czym dziś zajmuje 
się chazan-Symcha Keller?

-Jak pan wspomniał, nie pełnię już funkcji rabina, a do Różycy 
przyjechałem z panią Olą Szychman, prywatnie dawną mieszkanką 
i absolwentką Szkoły Podstawowej w Różycy w ramach projektu 
Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense. Od wielu lat współpra-
cuję i wspieram tę Fundację. Spotkania z ludźmi to jest coś, co bar-
dzo lubię robić. To są zarówno młodzi, jak i starsi, także studenci 
Uniwersytetów III wieku. 

-O czym rozmawiacie podczas tych spotkań?
-O tym co jest i co było, o tradycji i kulturze, o zwyczajach pol-

skich i żydowskich. Rozmawiamy o tym, co nas różni.  
-To wydaje się najtrudniejsze…
-Gdy się bliżej poznajemy, wtedy jest łatwiej. Człowiek z natu-

ry boi się „nieznanego”. Gdy poznaje coś, co staje mu się bliższe, 
wtedy sytuacja pomiędzy nami diametralnie się zmienia. Wtedy ten 
ktoś nie jest mi już obcy, jest kimś, kogo znam, przynajmniej odro-
binę.  

-Brak edukacji w tym temacie wydaje się największym 
sprzymierzeńcem wszelkich „antyizmów”…

-Zawsze tak było. Straszono nas wszystkim, niezależnie od na-
rodu czy społeczeństwa. Coś, czego nie znaliśmy, było niepokojące. 
Dziś straszy się nas uchodźcami, choć tak naprawdę nie do końca 
wiemy, co tam na granicy się dzieje. 

Kiedyś opowiadano, że Żydzi porywali dzieci, by je zabić i ich 
krew wykorzystać do produkcji macy, straszono mordem rytualnym. 
Dopóki ludzie nie znali naszych tradycji i zwyczajów, można było 
wmówić wszystko na nasz temat. Teraz pomału to się zmienia. Dla-
tego zawsze, gdy tylko jestem zapraszany na spotkania, takie jak 
dziś w szkole w Różycy, przyjeżdżam bardzo chętnie. 

-Jak ocenia Pan powstające w czasie takich spotkań wza-
jemne relacje? Są pozytywne czy raczej ledwo tolerujące siebie 
nawzajem?

-Jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie, to trzeba jasno powie-
dzieć- sytuacja jest trudna i jak wiemy, nigdy prosta nie była. 

-Jak Pan sądzi, dlaczego?
-Choćby dlatego, że obecnie Żydów w Polsce prawie w ogóle 

nie ma. To jest podstawowa sprawa. W związku z tym nie ma co tu 
łączyć i nie ma czego dzielić, bo po prostu nie ma kogo. Jak pan wie, 
w Koluszkach żyła społeczność żydowska, była tu synagoga. W Ło-
dzi do czasów wojny żyło 250  tysięcy Żydów. Obecnie łódzcy Ży-
dzi to 200- 300, no może 400 osób, to wszystko. Jak pan spojrzy na 
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całą Polskę, jest nas może 3 tysiące. Na 40 mln mieszkańców, to co 
to jest? Dlatego powtarzam: w tej sytuacji nie można mówić o ja-
kimś łączeniu czy dzieleniu. Jest jednak jedno „ale”. Wykreowano 
coś, co nie istnieje, czyli „obecność nieobecnego”. Nigdzie na świe-
cie, w żadnym kraju nie mówi się tak dużo o Żydach, co w Polsce. 
Nigdzie w mediach Żydzi nie są tak obecni jak w Polsce. Nigdzie też 
nie ma tylu konfliktów na tle religijnym czy narodowym jak w na-
szym kraju. Przed rokiem 1939 polscy Żydzi stanowili 10% obywa-
teli. Były miejsca, gdzie było ich niewielu, jak np. w Koluszkach ale 
w innych miastach byli bardzo liczni.

-W Koluszkach Żydzi wcale nie byli tacy znowu nieliczni, bo 
wahania populacji żydowskiej w naszym mieście układały się od 
kilkunastu do prawie aż 30%, zależnie czy weźmiemy pod uwa-
gę obecny zarys miasta czy przedwojenne Koluszki…

-Mówi Pan że „aż”30%? W Strykowie było ich „zaledwie” 80 
procent! W Głownie -65%. Tych ludzi nie ma, zniknęli jak cywiliza-
cja Majów. Widzimy synagogi, w których się modlili, pozostały po 
nich domy, w których mieszkali. W ciągu kilku lat przestali istnieć 
na polskiej ziemi. Pozostał ból po okresie Holokaustu. Potem cała ta 
powojenna atmosfera antysemicka w roku 1946, do której dołączyły 
wydarzenia roku 1968. Nie możemy o tym nie mówić. W przeciw-
nym wypadku pozostanie jakieś odium. Jeżeli natomiast o tym się 
mówi, coś się wyjaśni, pokaże skalę zjawiska, zagadnienia z tym 
związane, to nagle okaże się, że zniknie powód do konfliktów i nie-
porozumień. 

-Jaki mamy dziś obraz naszych relacji?
-Niestety, problemów  nie ubywa, a robi się coraz więcej. Mało 

tego, pewne zdarzenia wykorzystuje się, w sposób nieraz prymitywny- 
i to po obu stronach – zarówno Polski i Izraela- do politycznych gier.

-Sztucznie stwarzanych i podtrzymywanych…
-Ależ oczywiście, że tak. Jaki obecnie może być konflikt pomię-

dzy Polakami a Żydami w Polsce? Żaden. A pomiędzy Izraelem a Pol-
ską? Żaden. To dwa dobre i współpracujące ze sobą narody, zarówno 
gospodarczo, militarnie jak i turystycznie. Nagle pojawia się kilku 
oszołomów- pozwolę sobie ominąć te nazwiska, którzy wprowadzają 
jakiś stan „zagrożenia”, uchwalają jakieś przepisy prawne, co powo-
duje, że narasta konflikt, jak to się mówiło przed wojną w Łodzi - 
„denty konflikt”, którego tak naprawdę nie powinno być w ogóle. 

-Jak odebrał Pan młodzież ze szkoły w Różycy? O co Pana 
pytali?

- O wszystko. Od ubioru do jedzenia, od świąt żydowskich do 
modlitwy. Pytali o język jidysz. Byłem zaskoczony ilością pytań. 
Bardzo pozytywnie rzecz jasna. 

-Symcha Keller to znany w żydowskim środowisku pie-
śniarz. Która muzyka jest bliższa Pana sercu: ta przedwojenna 
żydowska czy współczesna izraelska?

-Nie, nie! Broń Boże izraelska! Moją muzyką jest ta  przedwo-
jenna, o korzeniach chasydzkich. Obecnie poszedłem bardzo w kie-
runku folkowego opracowania tradycyjnej, ludowej muzyki Żydów 
przedwojennych. Za tydzień wchodzimy do studia i nagrywamy ko-
lejną płytę, opartą na folkowym brzmieniu: akordeon, klarnet, bęb-
ny. Wszystko bez żadnej elektroniki. Muzyka wydobywana z naj-
starszych źródeł, gdzieś absolutnie z „podziemi”. Będzie to moja 
trzecia płyta, po krążku pt. „Bramy” i „Widzący z Lublina-Hojze”. 
To jest moje Kredo. Co będzie potem, zobaczymy.  

-Mogę się spodziewać, że to będzie odtworzenie atmosfery 
nie jednego polskiego miasteczka sprzed wojny. Który z żydow-
skich twórców  jest Panu najbliższy? 

-Oczywiście Rebe Nachman z Bracławia i Cadyk z Modrzyc. 
Dla mnie to dwóch największych autorytetów muzyki chasydzkiej. 

-Gdzie można Pana posłuchać? 
-Na razie robimy przerwę w koncertach ale zapraszam na stro-

ny Internetowe. 
-Jak Pan czuje się jako polski Żyd mieszkający w Polsce? 
-Jest mi tu dobrze, nigdzie się stąd nie ruszam. 

Olikol Rail Energy działa na rynku energetycznym i kolejowym , specjalizuje się  
w zakresie budowy i projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym,  
działalność nasza obejmuje również elektroenergetykę nisko i średnio, a także  
wysokonapięciową. Budujemy linie telekomunikacyjne i światłowodowe. Oferuje-
my możliwość dużego rozwoju izdobycia kompetencji. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. kontrolingu i finansowania
Za co będziesz odpowiedzialny?

 � Rozliczanie projektów pod względem finansowym realizowanych przez spółkę.
 � Pozyskiwanie gwarancji bankowych i/lub ubezpieczeniowych dla realizowa-
nych projektów.

 � Przygotowywanie raportów miesięcznych/kwartalnych/rocznych dotyczą-
cych wyników spółki.

 � Planowanie/zarządzanie/realizacja przepływami pieniężanami w celu  
zapewnienia płynności spółki.

 � Pozyskiwanie, zarządzanie, realizacja umów kredytowych z bankami.
 � Wprowadzanie przelewów bankowych.
 � Raportowanie bezpośrednio do Dyrektora Finan.sowego.

Nasze oczekiwania:
 � Posiadasz wyższe wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne.
 � Znajomość procesu kontrolingu finansowego.
 � Doświadczenie w zarządzaniu gwarancjami bankowymi i/lub ubezpiecze-
niowymi.

 � Doświadczenie w prowadzaniu rozliczeń projektów w spółkach.
 � Sprawne posługiwanie się pakietem MS Oficce, bardzo dobra znajomość  
programu Excel.

 � Doświadczanie w obsłudze programu OPTIMA.
 � Doświadczenie 2 letnie na podobnym stanowisku.
 � Chęć do nauki i rozwoju, samodzielność, zaangażowanie i dobra organizacja 
pracy własnej.

 � Znajomość branży budowlanej - dodatkowy atut.

Co zyskasz?
 � Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
 � Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 � Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników.
 � Miłą atmosferę pracy w fajnym zespole.

 Kontakt: e-mail: biuro@olikol.pl, tel. 42 208 06 09

„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 rekruta-
cyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników w " Olikol", a także oświadczam, iż zostałem 
poinformowany o tym że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest OLIKOL RAIL ENER-
GY Sp. z o.o. Sp.k.
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Zdobyliśmy 3 puchary i 11 medali

LKS Koluszki najlepszy  
w ogólnopolskich przełajach  
w Wolborzu

 W pięknej jesiennej scenerii, w centrum zabytkowego XIX 
wiecznego parku, w Wolborzu, po raz 26. odbyły się Ogólnopolskie 
Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS. Organizatorami i współorganiza-
torami byli m.in.:  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie,  Urząd Marszał-
kowski w Łodzi.

W tym roku jak i w latach 2015, 2019 i 2020 zdobyliśmy I miej-
sce w klasyfikacji klubów, uzyskując 1758 pkt. Drugie miejsce zajęła 
LZS Rozprza 1224, III miejsce MLUKS Rawa Mazowiecka 959 pkt. 

W punktacji gmin w 2021 r. zdobyliśmy drugie miejsce, prze-
grywając z Rawą Mazowiecką, drudzy też byliśmy w punktacji po-
wiatów, zwyciężył piotrkowski. W klasyfikacji województw zwy-
ciężyło łódzkie przed mazowieckim i świętokrzyskim. W 
indywidualnych 16 biegach przełajowych dziewcząt i chłopców na 
dystansach od 600 m do 5000 m. zdobyliśmy 11 medali  (w tym: 1 
złoty, 6 srebrnych i 4 brązowe), ponadto kilkanaście miejsc w pierw-
szej dziesiątce.  

Największy sukces odniósł Igor Cel zwyciężając bieg na 2000 
metrów w kategorii 2007-2006, w ubiegłym roku również był naj-
lepszy na nieco krótszym dystansie 1500 m. 

Srebrne medale zdobyli: 
- po raz drugi Milena Płocka na dystansie 600 m w kat. 2010; 
- Jakub Kunka w biegu na 1 km kat.2009 (w ub. roku był trzeci);
- Piotr Chojnacki w biegu chłopców kat. 2008 w biegu na 1500 m 

(rok temu był pierwszy, na kilometrowym dystansie); 
- Agata Kartasińska na dystansie 3000 metrów i Mikołaj Jedynak 

4000 m (oboje w kat.2003-2002 od niedawna trenujący w klubie); 
- Marcin Patecki w biegu na 5000 m w kat. 2001 i starsi.

Brązowe medale wywalczyli: 
- Łucja Ciesielska w kat.2011 i młodsi w biegu na 600 m, i w tej sa-

mej kategorii na dystansie 800 m, Karol Cieślik. Karol mógł być 
drugi lecz tuż przed metą zagapił się i przegrał srebro z Dawidem 
Borkowskim z LUKS Dwójka Stryków; 

- Adrianna Siemińska na dystansie 1500 m (ubiegłoroczna zwy-
ciężczyni); 

- Krzysztof Pietrzyk w biegu na 5000 m w kat. 2001 i starsi (ubie-
głoroczny zwycięzca). 

Pozostałe miejsca wywalczone przez naszych zawodników: 
- bieg 600 m dziewcząt kat. 2011 i młodsze: 8. Hanna Deredas,  

15. Hanna Sęklewska, 17. Natalia Pająk, 18.Zuzanna Żak,  
19. Zosia Dziedzińska, 21. Oliwia Berensztajn, 40. Laura  Kur-
czewska, 41. Weronika Ślepecka; 

- bieg 800 m chłopcy 2011 i młodsi: 32. Franciszek Świderski,  
42. Aleksander Cieślik;

- bieg 600 m dziewczęta 2010: 7. Julia Błaut, 14. Anna Siemińska, 
17. Maja Wolska, 36. Antonina Mączewska, 39. Natalia Kurczew-
ska, 38. Alicja Stanisz 40. Julia Miernik; 

- chłopcy 2010 800 m.: 8. Jan Szymański ;
- dziewczęta 2009 800 m.: 26. Amelia Biadała; 
- dziewczęta 2008 1000 m: 25. Natalia Skrzatek, 26. Maja Żakieta; 
- chłopcy 2008 1500 m: 10. Maciej Wolski, 15. Kamil Tenentka,  

24. Czarek Romański; 
- dziewczęta 2007-2006 1500 m: 4. Jagoda Nowakowska; 
- chłopcy 2007-2006 2000 m: 12. Radosław Babiarski, 21. Piotr Śli-

wiński, 22. Maciej Jakubiak, 28. Karol Sęklewski; 
- dziewczęta 2005-2004 2000m: 8. Natalia Zimnicka; 
- chłopcy 2005-2004 3000 m: 8. Adam Adamski; 
- kobiety 2001 i starsze 4000 m: 7. Beata Nowakowska, 8. Iwona 

Banach, 11. Agnieszka Ciesielska; 
- mężczyźni 2001 i starsi 5000 m: 4. Adam Sztąber, 5. Mariusz An-

drzejczak, 7. Jarosław Szewczyk, 8.Andrzej Reszka, 10. Marcin 
Goldas, 13. Sławomir Wolski, 14. Antoni Tomczyk, 15. Stanisław 
Korczyński, 16.Andrzej Kunka, 18. Piotr Rzepecki. 

Do dość dużego nieporozumienia doszło w biegu na 5 km, sędzio-
wie naprędce zdecydowali (ponoć z winny mapki przygotowanej przez 
organizatora) o dodatkowym okrążeniu. Wielu zawodników niesamo-
wicie zmęczonym wcześniejszym mocnym finiszem (ja również) miało 
ochotę zejść z trasy, po poradzeniu z własną słabością, kontynuowali tak 
jak ja, dalej bieg. W moim przypadku była to utrata jednego miejsca.

Choć chwalić się tym nie wypada, to od kilkudziesięciu lat star-
tów w tych zawodach, jestem wciąż najstarszym biegającym zawod-
nikiem. W tym roku, po raz pierwszy od wielu lat nie byłem w ogo-
nie stawki, lecz w środku. Na dwudziestu kilku startujących zająłem 
po mocnej walce 14 miejsce, i 28 punktów. Zapewniam nie był to 
mój ostatni występ w Wolborzu - walczę o punkty dla klubu, gminy, 
powiatu i województwa. 

Uczestnicy zawodów  otrzymali poczęstunek (bułka z kurcza-
kiem i herbata), pierwsza trójka medale i atrakcyjne nagrody ufun-
dowane przez organizatorów. Nasi zawodnicy dodatkowo, batony, 
napoje izotoniczne. 

Wszystkim zawodnikom reprezentujących klub i gminę, LKS 
Koluszki w osobach: Przewodniczący Antoni Tomczyk, v-ce Piotr 
Mróz i członek Marta Siemińska składają serdeczne podziękowania 
za walkę, postawę i wspaniałą atmosferę. Dziękujemy rodzicom, 
ekipie Pietrzyk Team, Panu Adamowi Koszackiemu ZS Nr 2 i innym 
za pomoc, zaangażowanie i doping.  
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Koncert dla Zosi
4 października, dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Koluszkach, odbył się koncert charytatywny na 
rzecz ciężko chorej Zosi Bigos. Mieszkańcy Gminy Koluszki którzy 
zakupili cegiełki na udział w wydarzeniu mieli również możliwość 
wzięcia udziału w  licytacji atrakcyjnych gadżetów, zbiórce do pu-
szek, a także nabycia przygotowanych przez organizatorów  ciast.  
Wszystkie zgromadzone środki finansowe zasiliły specjalne konto 
Fundacji SIEPOMAGA - Zosia Bigos. 

Inicjatorką akcji w MOK  była Grażyna Nowacka i wspierająca 
Ją Agnieszka Malinowska. Na koncercie był obecny tata chorej 
Zosi, który serdecznie podziękował za pomoc w zbiórce pieniędzy 
na leczenie swej małej córeczki. Gościem honorowym koncertu była 
Pani Burmistrz Krystyna Lewandowska. Nie zawiedli również lo-
kalni artyści, którzy uświetnili swoim występem to wyjątkowe wy-
darzenie: Romuald Spychalski, Piotr Petrykowski, zespół MT Bro-
thers, Adam Nowak, uczestnicy zajęć muzycznych Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Koluszkach oraz studenci Centrum Inicjatyw 
Artystycznych „Muzyczny Moll” w Koluszkach. Organizatorzy 
koncertu bardzo dziękują wszystkim za okazane serce, empatię  
i wsparcie. Informacja o wysokości zgromadzonych środków finan-
sowych z koncertu zostanie zamieszczona w kolejnym numerze ty-
godnika „Tydzień w Koluszkach”.
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Pracownik Magazynu
Miejsce pracy: Skierniewice

Zadania:
 • Realizację przyjęć towaru
 • Kompletację i realizację zamówień
 • Udział w inwentaryzacjach 

Wymagania:
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze magazynowym
 • Mile widziane uprawnienia UDT na wózki widłowe
 • Gotowość do pracy na trzy zmiany
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

VEKA to międzynarodowa grupa obecna w kilkuna-
stu krajach na całym świecie. W Polsce działamy  
od prawie 27 lat, zatrudniamy ponad 700 pracowni-
ków. Jesteśmy największym pracodawcą w regionie. 
Dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości  
systemy okienne PVC-U. 

Obecnie poszukujemy osób  
na niżej wymienione stanowiska:

Pracownik Produkcji - Dział Foliowania
Miejsce prac y: Skierniewice

Zadania:
 • Realizacja zleceń produkcyjnych
 • Obsługa maszyn produkcyjnych
 • Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu  

produkcyjnego
 • Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy
 •

Wymagania:
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze produkcyjnym
 • Gotowość do pracy zmianowej
 • Umiejętność pracy zespołowej

Pracownik Produkcji - Ekstruzja
Miejsce pracy: Skierniewice

Zadania:
 • Realizacja zleceń produkcyjnych
 • Obsługa maszyn produkcyjnych
 • Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu 

produkcyjnego
 • Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy

Wymagania:
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze produkcyjnym
 • Gotowość do pracy zmianowej w systemie czterobrygadowym
 • Umiejętność pracy zespołowej

Ślusarz Remontowy/Ślusarz Narzędziowy
Miejsce pracy: Skierniewice

Zadania:
 • Przeprowadzanie prac konserwacyjnych
 • Usuwanie bieżących usterek i uszkodzeń w maszynach i 

urządzeniach
 • Obsługa podstawowych maszyn i urządzeń warsztatowych 

(szlifierka, wiertarka)
 • Dokumentowanie przeprowadzonych konserwacji i napraw
 • Działania prewencyjne, montaż i demontaż narzędzi pro-

dukcyjnych zgodnie z planem produkcji

Wymagania:
 • Znajomość ogólnych prac ślusarskich
 • Zdolności manualne, precyzja, dokładność
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz chęć do dalszej nauki
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe UDT

Oferujemy:
 � Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 
uzupełniane atrakcyjnym systemem premiowym

 � Nagroda roczna od wypracowanego przez spółkę zysku

 � Coroczne podwyżki

 � Dofinansowanie posiłków oraz ich dowóz na teren firmy  
7 dni w tygodniu dla wszystkich trzech zmian

 � Prywatną opiekę medyczną Medicover

 � Szeroki pakiet socjalny (w tym m.in. dofinansowanie wakacji 
i karty MultiSport)

 � Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na pre-
ferencyjnych warunkach

 � Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy

Kontakt: +48 46 834 44 00                    Aplikuj: www.veka.pl/praca                     Mail: kontakt@veka.com
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Kiermasz rękodzieła  
artystycznego w MOK

W minioną niedzielę w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się 
kiermasz rękodzieła artystycznego. Wystawcami kiermaszu byli 
między innymi przedstawiciele zajęć prowadzonych przez MOK. 
Odwiedzający mogli podziwiać prace wykonane przez uczestników 
warsztatów rękodzieła artystycznego. Pośród przepięknych prac 
można było odnaleźć ręcznie wykonaną biżuterię, sztukę koronkar-
ską. Gościliśmy także firmy z terenu Gminy Koluszki tj. DoCafe 
Handmade Pani Dominiki Feliga, Candle by Visha Pani Wiktorii 
Bielskiej, LittleStars Rękodzieło Pani Edyty Sadowskiej oraz 
HANDMade with LOVE Pani Patrycji Kobus, u których odwiedza-
jący mieli szanse kupić stroiki, świece zapachowe, wyroby cera-
miczne, krasnale, dynie ozdobne i wiele wiele innych przepięknych 
przedmiotów. Każdy kto odwiedził niedzielny kiermasz z pewnością 
nie żałuje tego wyboru.

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach już w grudniu planuje 
zorganizować kiermasz bożonarodzeniowy. Dziękujemy za odwie-
dziny i wspólnie spędzony czas!

Pomagamy opiekunom osób 
starszych i niepełnosprawnych.

Jeżeli opiekujesz się osobą po 75 
roku życia lub niepełnosprawną  

w stopniu znacznym lub z orzecze-
niem pierwszej grupy zadzwoń 

Pomożemy w uzyskaniu świadczenia

 508-749-049

O Koluszkach w TV
W piątek 8 października  

o godz. 18.15 w TVP Łódź 
kolejny odcinek programu 

poświęconego  
Projektowi Lisowice
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Europejski dzień sportu 
szkolnego w SP 1

W dniu 24 września 2021 roku w sali gimnastycznej SP nr 1 w 
Koluszkach odbył się Europejski Dzień Sportu Szkolnego, którego 
organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego we współ-
pracy z wychowawcami uczniów klas czwartych. 

Głównym celem była popularyzacja czynnego wypoczynku 
wśród młodzieży, kształtowanie nawyku zdrowego i kulturalnego 
spędzania czasu wolnego, uczenie zasad fair play w sportowej rywa-
lizacji, wdrażanie do współzawodnictwa zespołowego, opartego na 
wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i życzliwości, a także integracja 
środowisk szkolnych.

Do zmagań sportowych przystąpiły zespoły klas  czwartych, 
które rywalizowały w dziewięciu konkurencjach. Był to tor hula-
-hop, bieg z rakietką, sztafeta balonowa, wyścig z hula-hop, toczenie 
piłki, bieg z gazetą, balonowe pranie oraz gra sportowy chińczyk. 
Zmagania sportowe uprzyjemnił taneczny występ starszych kole-
gów Agnieszki i Filipa, którzy zdobyli I miejsce w konkursie na 
krótkometrażowy film - ŁÓDZKIE NAKRĘCA SIĘ!

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji 
sportowych czuwali nauczyciele wychowania fizycznego oraz 
uczniowie klas ósmych. Po niezwykle zaciętej i wyrównanej walce 
wyłoniono zwycięzców turnieju. 

Zwycięzcami została drużyna klasy IV a. Na zakończenie zmagań 
sportowych pan dyrektor Jerzy Pecyna wręczył pamiątkowe dyplomy, 
upominki oraz dla zwycięskiej drużyny puchar przechodni. Całość im-
prezy odbywała się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Były emo-
cje, głośny doping i zacięta, ale zdrowa rywalizacja. Najważniejsza jest 
przecież zabawa, ruch i integracja, a nie kolejność na mecie. 
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Firma Starmeat w Koluszkach  
zatrudni:

 �pracownika biurowego, wymagania: 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 osobiście w siedzibie firmy: Koluszki, ul. Zielona 18.

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.

Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 9.  2-3 października
GKS Ksawerów - LKS Różyca  3:1

Najbliższe spotkania
Victoria Rąbień - LKS Różyca  9 października, 15:00

Tabela
1. GKS Ksawerów     9  22  7  1  1  31-10   
2. LKS Różyca      9  21  7  0  2  24-14    
3. ŁKS III Łódź      9  19  6  1  2  36-11    
4. Ner Poddębice     9  18  6  0  3  28-21    
5. Włókniarz Pabianice   9  17  5  2  2  23-10    
6. Termy Uniejów     9  15  4  3  2  19-15  
7. Iskra Dobroń      9  15  5  0  4  23-21  
8. AKS SMS Łódź     8  13  4  1  3  20-11  
9. Victoria Rąbień     9  13  4  1  4  24-23  
10. Zawisza Rzgów     9  13  4  1  4  16-14  
11. UKS SMS Łódź    9  11  3  2  4  8-17    
12. KAS Konstantynów Ł.  9    9  3  0  6  11-16   
13. Sokół II Aleksandrów Ł.  9    7  2  1  6  15-29  
14. Górnik Łęczyca     9    6  1  3  5  9-34    
15. GLKS Sarnów/Dalików  9    3  1  0  8  9-36    
16. Włókniarz Zgierz    8    2  0  2  6  8-22

]

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Kolejka 7.  2-3 października
Boruta II Zgierz - LKS Gałkówek  1:2
Iskra Głowno - KKS Koluszki  3:3

Najbliższe spotkania
LKS Gałkówek - Victoria Łódź  9 października, 16:00
KKS Koluszki - LKS Kalonka  9 października, 16:00

Tabela
1. Czarni Smardzew    7  17  5  2  0  23-9    
2. Polonia Andrzejów    7  16  5  1  1  23-9    
3. LZS Justynów     7  14  4  2  1  20-11  
4. Huragan Swędów    6  14  4  2  0  25-14  
5. LKS Gałkówek     6  12  4  0  2  17-12   
6. Błękitni Dmosin     7  12  4  0  3  21-18   
7. Zjednoczeni II Stryków  5    6  2  0  3  16-15    
8. KKS Koluszki     6    6  1  3  2  14-15    
9. LKS Kalonka      6    6  2  0  4  10-19   
10. Victoria Łódź     6    5  1  2  3  6-9    
11. Iskra Głowno     6    4  1  1  4  9-22   
12. Boruta II Zgierz    7    2  0  2  5  5-12   
13. Sokół Popów     6    1  0  1  5  6-30

ANDRZEJKI 2021 w Restauracji MALAGA
Serdecznie zapraszamy 27.11.2021 r. na imprezę Andrzejkową. 
Zapewniamy 3 gorące posiłki, zimne zakąski, ciasta, napoje, DJ. 

Cena 165 zł/os. Zapisy pod nr tel. 693-166-436
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Wyjazd do teatru 
W piękne niedzielne popołudnie dn. 3 października grupa ponad 

70 mieszkańców Koluszek i okolic wzięła udział w musicalu „Pret-
ty Woman” w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Udział w tym muzyczno - tanecznym spektaklu zawdzięczmy 
Radzie Osiedla Głowackiego. 

Chcę, w imieniu wszystkich, serdecznie podziękować Annie 
Ołubek i Piotrowi za sprawne, wygodne zorganizowanie wyjazdu na 
ten musical, wszyscy byliśmy przywiezieni i odwiezieni bezpiecznie 
wynajętym autokarem, otrzymaliśmy też drobne upominki a wszyst-
ko to zorganizowały w/w osoby i członkowie zarządu Rady Osiedla.

Inicjatywa Anny Ołubek sprawiła nam dużo przyjemności, 
wzruszeń, doznań artystycznych podczas oglądania musicalu, który 
od lat znajduje aplauz na ekranie ale też i na scenie.

24 października odbędzie się kolejny wyjazd , tym razem do Te-
atru Wielkiego na musical  „My Fair Lady”.

Wyjazdy do teatru stają się tradycją Rady Osiedla Głowackiego. 
Dziękujemy.

Radna Rady Miejskiej w Koluszkach
Maria Markowska-Kurc

Nie wyobrażam sobie siebie  
bez mojego brata bliźniaka

„Plusy dodatnie”  
bycia bliźniakiem 

Informacja o narodzinach trojaczków z  Regien spowodowała nasze 
zainteresowanie bliźniakami. Począwszy od września 2003 roku do wrze-
śnia tego roku  w Gminie Koluszki przyszło na świat 54 par bliźniąt,  bliź-
niaków lub bliźniaczek. Wśród tej grupy 12 par to chłopcy, 17-dziew-
czynki. Najwięcej - 21- to pary mieszane. Jedną z tych bliźniaczych „par” 
jest Oliwia i jej brat Miłosz. Łączy ich wspólne poczucie humoru i zrozu-
mienie. Sprawy których nie rozumieją rodzice, są rozumiane przez nich, 
co skutkuje ich wzajemnym  wsparciem. Bawi ich  to samo, choć  gusty 
kulinarne Miłosza są  różnorodne. 

Z Liwią Olejniczak, o byciu siostrą swego brata-bliźniaka oraz o tym, 
co różni rodzeństwo od jedynaków, rozmawia Zbigniew Komorowski. 

-Jak to jest być siostrą brata- „bliźniaka? 
-Nie uważam, żeby była jakakolwiek trudność w byciu siostrą bliź-

niaczką. Dzięki temu, że Miłosz jest moim rówieśnikiem, wiele spraw od-
bieramy tak samo, mamy wspólny punkt widzenia, więc możemy liczyć 

na wsparcie i zrozumienie. 
Jedyny minus jaki mogłabym 

wymienić to to, że na każdy etap w 
życiu wchodzimy wspólnie, dlatego 
jesteśmy zmuszeni do dzielenia bar-
dzo wielu rzeczy. I gdy jedynak ma 
coś na wyłączność, bądź ktoś, kto 
ma młodsze/starsze rodzeństwo, My 
musimy się tym podzielić i zaakcep-
tować to, że czasami nie ma możli-
wości stricte indywidualnych roz-
wiązań.

-Ile jest w Was podobieństw a 
ile różnic? 

-Uważam, że mamy podobne 
charaktery. Kiedyś zdecydowanie 
tego nie dostrzegałam i twierdziłam, 
iż Miłosz jest totalnie inną osobą niż 
ja. Z wiekiem zauważam coraz wię-

cej podobieństw. Są kwestie, które nas bardzo różnią i to prowadzi niekie-
dy do konfliktu. Każde z nas wyraża swoje zdanie, aczkolwiek koniec 
końców staramy się szanować odmienność naszych zdań i nie pozwolić 
na to, aby cokolwiek nas poróżniło.

-Dzielenie się wolnym czasem nie zawsze idzie w parze, jeśli cho-
dzi o związki ludzi tworzących małżeństwo. Jak to wygląda u bliźniąt, 
na przykład podczas wyjazdów wakacyjnych?

-Lubię spędzać czas wakacyjny nad morzem czy nad jeziorem. Mój 
brat podobnie, czerpiemy radość z podobnych atrakcji. Niekoniecznie 
wszystkim muszę się dzielić, jesteśmy dorośli więc to dzielenie się powo-
li zanika. W dzieciństwie było to bardzo widoczne, kiedy musieliśmy 
dzielić się na przykład zabawkami. Oczywiście były sytuacje, kiedy wy-
woływało to u nas frustracje i płacz ale z wiekiem rozumieliśmy coraz 
więcej i dojrzewaliśmy do kwestii dzielenia się. 

- Co daje człowiekowi posiadanie brata czy siostry?
-Rodzeństwo bardzo uczy dzielenia się, sprawia, że od dzieciństwa 

nie masz na uwadze jedynie własnego czubka nosa ale rozumiesz, iż wo-

kół ciebie są też inni. Uczy cierpliwości, pracy w grupach. Szczególnie 
uczy tego dorastanie z osobą, która jest w twoim wieku, wszystkie eta-
py życia przechodzicie razem. Pierwsze zabawki, pierwsza jazda na ro-
werze, nauka pływania, czytania czy w późniejszych etapach między in-
nymi prawo jazdy. Dzieliliśmy i dzielimy te momenty razem. Nie 
zawsze chętnie. 

-Pytanie naiwne: taka postawa jak zazdrość, pojawia się?
-Pojawia, pojawia, szczególnie w wieku dziecięcym. Wraz z nią jest 

czasem także złość o to, dlaczego np. rodzice skupiają się w tym momen-
cie na moim bracie, nie na mnie, kiedy ja też robię coś pierwszy raz w 
życiu czy kiedy ja też osiągnęłam dzisiaj mały sukces. Mimo wszystko 
rodzice nigdy nie pozwolili nam odczuć, że któreś z nas jest gorsze, pomi-
jane czy mniej doceniane.

-Twoje dobre wspomnienia z dzieciństwa to także ich zasługa …
-Oczywiście, i sposób w jakim zostaliśmy wychowani. Wychowanie 

bliźniaków odgrywa  bardzo ważną rolę w ich relacjach. Nie czułam i nie 
czuję się dyskryminowana czy mniej ważna od mojego brata, za co ja i 
mój brat jesteśmy bardzo wdzięczni naszym rodzicom. Z wiekiem jeste-
śmy dumni ze swoich sukcesów i osiągnięć, kibicujemy sobie i pomaga-
my jak tylko możemy, myślę że do tego też musieliśmy dojrzeć. 

-Utrzymujecie znajomości z innymi bliniakami?
-Tak,  to są rodzeństwa bliźniacze z Koluszek i z Łodzi. 
-Co sądzisz o byciu jedynakiem?
-Moim zdaniem jest tam więcej minusów niż plusów. Dzieciństwo 

z rodzeństwem(szczególnie w twoim wieku) jest ciekawsze i fajniejsze 
z punktu widzenia dziecka. Zawsze masz partnera do zabawy czy reali-
zacji wielu dziecięcych pomysłów. Uważam że rodzeństwo to dla nas 
prezent, który faktycznie nie każdy może otrzymać. Ważne, aby doce-
niać brata czy siostrę i okazywać sobie wsparcie i zrozumienie. Rodzi-
na jest bardzo ważna a kto zrozumie cię bardziej niż osoba, która od 
twoich pierwszych dni była z tobą ramię w ramię, dzieliła pokój i każdą 
ważną chwilę? Bardzo cieszę się, że mam brata bliźniaka, nie zamieni-
łabym go na nikogo innego i nie wyobrażam sobie bez niego siebie. 
Chciałabym, abyśmy byli przy sobie jak najdłużej będzie to możliwe. 
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Burmistrz Koluszek  
ogłasza

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 5, 
stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działka nr: 1304/1 o pow. 2258 m2, cena wywoławcza:  

182 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obo-
wiązujący podatek VAT), wadium: 19 000,00 zł, postąpienie:  
2 000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu ewidencyjnego nr 5 Miasta Koluszki, uchwalonym 
przez Radę Miejską w Koluszkach Uchwałą Nr XX/41/2020 z dnia  
8 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 14 kwietnia 2020 r.,                          
poz. 2286), działka nr 1304/1 położona jest na terenach zabudowy 
usługowej – 18U.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek – Bi. 
Księga wieczysta LD1B/00039163/5.    

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 5, 
stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działka nr: 1304/2 o pow. 1697 m2, cena wywoławcza:  

137 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obo-
wiązujący podatek VAT), wadium: 14 000,00 zł, postąpienie:  
1 500,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu ewidencyjnego nr 5 Miasta Koluszki, uchwalonym 
przez Radę Miejską w Koluszkach Uchwałą Nr XX/41/2020 z dnia 
8 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 14 kwietnia 2020 r., 
poz. 2286), działka nr 1304/2 położona jest na terenach zabudowy 
usługowej – 18U.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek – Bi. 
Księga wieczysta LD1B/00039163/5.    

Przetargi odbędą się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 10.00 
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. 1200 22 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 22 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.

Zaproszenie 
do teatru

RADA OSIEDLA GŁO-
WACKIEGO zaprasza mieszkań-
ców osiedla i Gminy Koluszki do 
TEATRU WIELKIEGO w Łodzi 
na musical MY FAIR LADY. 
Spektakl w dniu 24 pa ździernika 
2021 r. o godz. 18.00.

Wyjazd autokaru z Koluszek 
ul. Głowackiego przy PEPCO. 
Szczegółowe informacje tel. 512 
998 400 lub u przewodniczącej 
Rady Osiedla w sklepie ANI-
MALS.

„Chwała Bohaterom”. Zapraszamy  
na koncert patriotyczny

W niedzielę, 10 października 2021 roku o godz. 18.15, w ko-
ściele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach odbędzie 
się koncert patriotyczny „Chwała bohaterom”. Wstęp bezpłatny! 

W programie koncertu znajdą się pieśni patriotyczne oraz przed-
stawiona zostanie historia walk podziemia niepodległościowego z 
lat 1944-1963, z uwzględnieniem lokalnej historii tego okresu. 
Przed publicznością wystąpi pochodząca z Koluszek Śpiewająca 
Rodzina Kaczmarków.  

Koncert jest finansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego  „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok. Koszt 
realizacji zadania wynosi 22 000 zł. Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli: Waldemar Buda - Wiceminister Funduszy i Polityki Re-
gionalnej oraz Mariusz Kotynia – Radny Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Wesprzyjmy leczenie Zosi Bigos 
W trakcie koncertu wolontariusze będą zbierać środki na leczenie 

Zosi Bigos z Tomaszowa Mazowieckiego, która zmaga się z SMA1 - 
najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni. Dziewczynka ma 5 
miesięcy, potrzebuje 9 milionów złotych na terapię genową. Do tej 
pory rodzicom udało się uzbierać ponad 4 mln zł. W akcje pomocy 
dziewczynce zaangażowało się całe województwo łódzkie. 

Sprzedam  
pocięte drzewo  
w big bagach 
150 zł za 1 m3

   
TEL. 602-579-706
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ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Angielski, 518-238-611
Matura – korepetycje, matematyka, 
j. angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Korepetycje z języka polskiego, 
przygotowanie do egzaminów,  
tel. 507-944-357

USŁUGI
Budowa domów, 505-509-874
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
profesjonalne chemia karcher, 
512-450-390       
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Mała szwalnia przeszyje,  
605-99-44-50
Koszenie trawników, formowanie 
drzew i krzewów, tel. 667-027-711
Transport, przeprowadzki,  
692-462-063
Tynki gipsowe i cementowo-wa-
pienne agregatem, 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
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 
Zatrudnię do pracy przy montażu 
ogrodzeń panelowych,  
tel. 509-115-589
Zatrudnię pracownika podjazdu  
na stację paliw w Koluszkach oraz 
pracownika myjni samochodowej. 
Więcej informacji pod nr tel. 
601-228-408 lub 531-254-290 
Zatrudnię chałupniczkę do szycia 
spodni damskich, 602-721-448

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Działka 34 ary – Regny, sprzedam, 
783-526-417
M-4 w Koluszkach sprzedam, 
511-455-226 
Sprzedam dom w Koluszkach  
z piękną działką, tel. 881-300-749 
lub 697-779-237
Sprzedam dom w Długiem koło 
Koluszek, tel. 726-703-020
Kupię ziemię rolną, 502-248-979
Zamienię mieszkanie (11 Listopada) 
61 m2 na dwa mniejsze za dopłatą, 
tel. 693-612-470
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
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach, tel. 606-825-351
Kupię mieszkanie 20m2 Parter, 
tel. 883-948-435

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 
tel. 608-436-420
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
Kostkę brukową Sparta Grafit 140 m2, 
tel. 601-348-451
Betoniarkę „Opoczno” na 220 W, 
783-526-417
Pyszne jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Drewno kominkowe i rozpałkę, 
608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167  
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
Piec Ekogroszek, zdemontuję, 
wydam zaświadczenie o złomowa-
niu, 516-391-689

OGŁOSZENIA DROBNE
Firma PPH REWA zatrudni do 
działu logistyki. Wymagany język 
angielski w stopniu komunikatyw-
nym, tel. 44 714-37-03
Firma PPH REWA zatrudni 
pracownika do prac magazynowych. 
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, tel. 44-714-37-03
Zatrudnię szwaczki oraz praso-
waczki, 693-426-098
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
Zatrudnimy szwaczki stała praca 
kontakt 604-797-243
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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

Sprzedam zrębki z drzew 
liściastych 50 zł za 1 m³  

TEL. 602-579-706

Sprzedam piec węglowy 10KW i 4 opony zimowe 195/60/15,  
tel. 696-979-562
Kawy Malowane Sklep i Kawiarnia zatrudnią pracownika. Koluszki  
ul. Reja 3/5 tel. 606-23-96-96
Do wynajęcia kwatery,  601-835-140
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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  
8.10

15:00 MAŁA WIELKA STOPA 2: W rodzinie siła
17:00 NAJMRO. Kocha, kradnie, szanuje
19:00 NIE CZAS UMIERAĆ

Sobota  
9.10

15:00 MAŁA WIELKA STOPA 2: W rodzinie siła
17:00 NAJMRO. Kocha, kradnie, szanuje
19:00 NIE CZAS UMIERAĆ

Niedziela  
10.10

15:00 MAŁA WIELKA STOPA 2: W rodzinie siła
17:00 NAJMRO. Kocha, kradnie, szanuje
19:00 NIE CZAS UMIERAĆ

Środa 
13.10

17:00 NAJMRO. Kocha, kradnie, szanuje
19:00 NIE CZAS UMIERAĆ

Czwartek 
14.10

17:00 NAJMRO. Kocha, kradnie, szanuje
19:00 NIE CZAS UMIERAĆ

NAJMRO. Kocha, kradnie, szanuje
Polska / Komedia / 2020 / 100 min. 2D Polska

Komedia akcji i kryminalne love 
story inspirowane prawdziwą histo-
rią Zdzisława Najmrodzkiego, 
gwiazdora przestępczego półświat-
ka, który 29 razy wymknął się wła-
dzom. „Najmro. Kocha, kradnie, sza-
nuje” to spektakularne filmowe 
widowisko i jeden z najdroższych 
polskich filmów ostatnich lat, w któ-
rym wzięli udział najlepsi aktorzy, 
m. in. Dawid Ogrodnik, Robert 
Więckiewicz i Jakub Gierszał.

NIE CZAS UMIERAĆ
Wlk. Brytania / USA /  Thriller / Przygodowy / 2020 / 

163 min. Premiera 2D Napisy

James Bond opuszcza czynną 
służbę i cieszy się spokojnym ży-
ciem na Jamajce. Tymczasem jed-
nak jego stary przyjaciel Felix Le-
iter z CIA zwraca się do niego o 
pomoc. Misja uratowania porwane-
go naukowca okazuje się o wiele 
bardziej zdradliwa, niż mogłoby się 
wydawać i naprowadza agenta 007 
na ślad tajemniczego złoczyńcy, 
dysponującego nową, niezwykle 
niebezpieczną technologią.

Zakres zniżek przysługujących  
uczestnikom programu  
„Koluszkowska Karta Mieszkańca”

Edukacja publiczna
- zwolnienie z opłaty za pierwsze 100 godzin korzystania w da-

nym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego poza czasem 
przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzie-
ci do lat 5 (Karta umożliwia zatem pozostawienie dziecka w przed-
szkolu na dłużej niż 5 godzin dziennie, bez ponoszenia opłaty za 
100 dodatkowych godzin opieki nad dzieckiem). Darmowe godziny 
przypisane są do jednej Karty.

Opieka nad dziećmi do lat 3
- opłata za pobyt dziecka w żłobku - 10%

Kultura
- opłata za zajęcia w MOK - 10%
- bilety do kina - bilet ulgowy z KKM

Sport i rekreacja
- opłata za wynajem hali sportowej - 10%
- opłata za lodowisko - bilet ulgowy z KKM
- baseny zewnętrzne - bilet ulgowy z KKM



Lasery rozświetliły Lisowice
Za nami laserowe show, które na rozpoczęcie jesieni w ramach 

„Projektu Lisowice” zafundowała nam Gmina Koluszki. Tym razem 
za scenę do świetlnej prezentacji posłużyła tafla zalewu. Laserowe 
światło rozpraszane było na wzbijanej w powietrze wodnej mgiełce. 
Ponieważ pokaz odbywał się nad wodą, jednym z głównych moty-
wów opowiedzianych przez lasery, była „wodna historia”. Były stat-
ki, były ryby, był cały podwodny świat, ale również przeróżne świetl-
ne grafiki, jakie tylko ludzka fantazja potrafi wykreować. Aby 
rozładować ruch, ogółem odbyły się cztery identyczne seanse. Każ-
dy z nich trwał blisko 30 minut.     

(pw) 

Fot. @CzajnaPhotography Marcin Czajna

Fot. @CzajnaPhotography Marcin Czajna

Fot. @CzajnaPhotography Marcin Czajna


