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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 2022 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, 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

15.04  
ul. Przejazd 6

16.04  
ul. 11 Listopada 33

17.04  
ul. Żwirki 2

18.04  
ul. Głowackiego 20

19.04  
ul. Korczaka 5

20.04  
ul. Sikorskiego 6A

21.04  
ul. 3 Maja 8
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Kastracja, czipowanie oraz podział karmy dla kotów 

Ruszają dopłaty do kastracji  
i sterylizacji psów i kotów

Od 25 kwietnia Urząd Miejski w Koluszkach będzie przyjmo-
wał wnioski mieszkańców o dopłatę do kastracji i sterylizacji psów i 
kotów z terenu naszej gminy. Do każdego zabiegu gmina dopłaca 
100 zł. W tym roku na ten cel gmina zarezerwowała  
15 tys. zł. Procedura jest bardzo prosta. Mieszkaniec składa wniosek 
do Urzędu, a po zabiegu przynosi fakturę z gabinetu weterynaryjne-
go, na podstawie której następuje rozliczenie. Co ważne, to mieszka-
niec wybiera gabinet, w którym dokonany zostanie zabieg.

Od tego roku wprowadzone zostają również dopłaty do czipo-
wania. Dotyczyć będą one jednak wyłącznie psów. Wysokość dopła-
ty to 50 zł. Wnioski można składać również od 25 kwietnia. 

Gmina prosi także o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach, do końca kwietnia, opiekunów wolnożyjących kotów. Po-
między zgłoszone osoby zostanie podzielona karma na dokarmianie 
kotów objętych opieką.

Spada ilość psów oddawanych do schroniska         
Czy powyższe zabiegi przynoszą wymierne rezultaty w tema-

cie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy? 
Zdaniem przedstawicieli gminy po wprowadzeniu dopłat do ka-
stracji i sterylizacji w 2019 r., ilość wyłapywanych bezdomnych 
psów spadła o połowę. W 2017 roku do schroniska oddaliśmy 52 
psy, w 2018 r. aż 59 zwierząt, tymczasem w 2019 r. już tylko 31, a 
w 2021 r. jedynie 27 psów. Służby miejskie zwracają również uwa-
gę na to, by do odławiania psów podchodzić z głową. 

W ostatnim czasie w Koluszkach mieszkańcy zgłosili koniecz-
ność odłowienia psa, który co prawda żył swobodnie, ale był do-
karmiany przez mieszkańców, a nawet miał swoją miskę. Ponie-
waż służby miejskie mimo kilkukrotnych prób nie mogły 
zlokalizować psa, złapali go sami mieszkańcy. Ostatecznie pies zo-
stał adoptowany przez osobę mieszkającą w okolicy. Zamieszanie 
było spore, kosztowało wiele trudu i nerwów, a przecież sytuację 
właścicielską czworonoga można było uregulować już znacznie 
wcześniej. 

Obecnie psy odławiane na terenie naszej gminy, przekazywane 
są do schroniska w Czaplinku pod Warszawą. 

(pw)

Drożeje wycena inwestycji 
Urząd Miejski w Koluszkach przeanalizował oferty złożone w ra-

mach przetargu na budowę dróg przez Stamirowice i Leosin. Zamiast 
zakładanych 2,4 mln zł w ramach wyceny kosztorysowej, najniższa z 
trzech złożonych ofert opiewa na 4 mln zł. Tak znaczny skok cenowy 
najprawdopodobniej związany jest ze zwyżkami cen ropy naftowej, 
co z kolei przekłada się na droższą produkcję masy bitumicznej. As-
falt jeszcze niedawno kosztował 160 zł za tonę, obecnie już 300 zł. Sa-
morząd nie określił się jeszcze, czy uda się znaleźć dodatkowe pienią-
dze. Pod znakiem zapytania są także kolejne inwestycje.              (pw)    

Prokuratura umorzyła postępowanie  
w sprawie obraźliwych napisów 

Po rocznym dochodzeniu, Prokuratura Rejonowa w Skierniewi-
cach umorzyła postępowanie w sprawie dwóch mieszkańców Kolu-
szek, którzy w lutym 2021 r. zostali oskarżeni o wymalowanie na 
jednym z bloków i garażach symboli faszystowskich, wulgarnych 
napisów oraz gróźb wobec jednego z mieszkańców osiedla. Postę-
powanie zostało umorzone ze względu na brak dowodów w sprawie. 

„Ze zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału dowo-
dowego wynika, że na sprawstwo A.A. wskazuje jedynie jego samo-
oskarżenie, zawarte w protokole złożonych przez niego wyjaśnień, 
które nie zostało poparte przez niego żadnymi innymi dowodami. 
Sprawstwo A.O. wynika zaś, tylko i wyłącznie z treści wyjaśnień 
złożonych w toku postępowania przygotowawczego przez A.A., w 
których w swoich wyjaśnieniach podał, że czynu tego dopuścił się z 
wyżej wymienionym. A.O. malując na murach symbole i napisy, a 
on stojąc jedynie na tzw. „czatach”. Jednocześnie w przedmiotowej 
sprawie brak jest jakichkolwiek innych dowodów potwierdzających 
sprawstwo wyżej wymienionych. Przesłuchani bowiem w prawie 
świadkowie, jak i rozpytane przez funkcjonariuszy policji osoby, nie 
widziały sprawy przedmiotowego czynu i nie posiadają wiedzy, kto 
mógł się tego czynu dopuścić. Także przeprowadzone oględziny za-
bezpieczonych w sprawie nagrań z zapisów monitoringu oraz anali-
za uzyskanych od operatorów danych telekomunikacyjnych doty-
czących numerów telefonów użytkowanych przez A.O. i A.A. nie 
wskazuje, aby wyżej wymienieni byli sprawcami rzeczonego czynu. 
Przedmiotowe postępowanie należało zatem umorzyć przeciwko 
A.O. i A.A., ponieważ wyżej wymienieni nie popełnili zarzuconego 
im czynu” - czytamy w uzasadnieniu.   

(pw)

Trwa prawny ping pong  
wokół nadajnika w Różycy 

Sieć Play, która w grudniu 2021 r. postawiła maszt telefonii komór-
kowej na jednej z prywatnych działek w Różycy, po raz drugi odwołała 
się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Przypomnijmy, że z 
początkiem roku Burmistrz Koluszek wydał postanowienie o zawiesze-
niu na 12 miesięcy postępowania ws. wydania tzw. decyzji o ustaleniu 
decyzji celu publicznego, czyli o wydaniu pozwolenia na stałe umiej-
scowienie nadajnika w powyższym miejscu. Sieć PLAY odwołała się 
od powyższej decyzji. Obecnie cała sytuacja powtarza się od nowa. 
Gmina zawiesza wydanie decyzji, PLAY się odwołuje.                    (pw) 
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Przerwy w dostawach prądu
 � 21.04.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.Krańcowa, 

Gałków Mały ul. Krańcowa, Mickiewicza, Zielona, Kolejo-
wa od nr 1 do nr 18, Graniczna od nr 2 do nr 6.

 � 22.04.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Chrusty Stare 1  
nr od 1 do 35

 � 25.04.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Chrusty Stare 1  
nr od 1 do 35

 � 26.04.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Chrusty Stare 1, 2  
nr od 1 do 80

Doceniona wzorowa  
postawa koluszkowianki

Komendant Powiatowy Policji wraz z Burmistrzem Koluszek 
zaprosili mieszkankę miasta, aby osobiście podziękować jej za zaan-
gażowanie i uczciwość. Mieszkanka Koluszek kilka tygodni temu 
wykazała się wzorową postawą podczas znalezienia portfela. Była w 
nim spora suma pieniędzy i dokumenty. Kobieta bez chwili wahania 
zgłosiła się do Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach gdzie 

policjanci przekazali zgubę 
właścicielowi.

12 kwietnia 2022 roku 
w Komendzie Powiatowej 
Policji w Koluszkach in-
spektor Marek Wojtczak 
wraz z Burmistrzem Kolu-
szek Panem Waldemarem 
Chałatem osobiście podzię-
kowali mieszkance Kolu-
szek za uczciwość i posta-
wę godną naśladowania 
jaką się wykazała. Kilka ty-
godni temu na parkingu sa-
mochodowym kobieta zna-

lazła męski portfel z dokumentami oraz sporą sumą pieniędzy. Bez 
chwili zawahania uczciwa obywatelka znaleziony portfel oddała po-
licjantom z koluszkowskiej komendy. Mundurowi dotarli do właści-
ciela zguby, portfel wraz z całą zawartością wrócił w ręce 
właściciela. Postawa koluszkowianki zasługuje na wyróżnienie i w 
dniu dzisiejszym Pan Komendant wraz z Panem Burmistrzem osobi-
ście przekazali podziękowania i wyróżnili zachowanie mieszkanki 
naszego miasta oraz wręczyli upominki.

Uczciwość jest nieocenioną cechą w dzisiejszym świecie, 
mieszkance Koluszek jeszcze raz gratulujemy godnej postawy do 
naśladowania.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

„Jesteśmy z Wami” - Obchody  
Światowego Dnia Świadomości  
Autyzmu w ZS nr 2

Na początku kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świa-
domości Autyzmu. W tym roku uczniowie klas pierwszych Zespołu 
Szkół nr 2 w Koluszkach włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji 
„POLSKA NA NIEBIESKO” - akcji solidarności z osobami chory-
mi na autyzm.

W ramach obchodów „NIEBIESKIEGO WYDARZENIA” 
uczniowie na godzinach wychowawczych wspólnie czytali książkę 
Roksany Jędrzejowskiej-Wróbel pt. „Kosmita” opisującą w cieka-
wy, a przy tym, zabawny sposób dziecko autystyczne. Obejrzeli pre-
zentację multimedialną, po której rozwiązywali quiz, przygotowywa-
li też krótkie notki biograficzne o osobach dotkniętych autyzmem.  
Następnie wraz z pedagogiem szkolnym przygotowali gazetkę szkol-
ną informującą o tym  
czym jest autyzm i jakie są 
jego symptomy. W Dniu 
Świadomości Autyzmu lu-
dzie na znak solidarności z 
osobami chorymi  ubierają 
się na niebiesko, także wie-
le budynków w całej Polsce 
rozbłyska tym kolorem. 
Również  uczniowie ZS nr 
2 stanęli do wspólnego - niebieskiego zdjęcia. Obchody Światowego 
Dnia Świadomości Autyzmu spotkały się z dużym zaangażowaniem ze 
strony młodzieży. Bliższe stało im się także hasło dotyczące autyzmu: 
„Świadomość to za mało - potrzebne jest zrozumienie i akceptacja”.

Dobrego świętowania 
Wszystkim czytelnikom naszej Gazety  

życzymy zdrowia, pogody ducha,  
nierezygnowania z dobrych zamierzeń  

i pojednania z tymi, z którymi nie zawsze  
jest nam po drodze. 

I najważniejsze życzenia, aktualne od lat:  
dużo UŚMIECHU wobec innych.  

I siebie samego.
Chrystus Zmartwychwstał,  

prawdziwie Zmartwychwstał.  
Radosnego alleluja!

 
Redakcja TwK 

Dyrekcja i pracownicy MOK w Koluszkach
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Uchodźcy a opłaty za śmieci 
Czy osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy, po-

winny je zgłosić do rejestru opłat za śmieci? Pytanie jest jak najbar-
dziej zasadne. Ponieważ w rządowej specustawie, która reguluje 
prawo pobytu uchodźców z Ukrainy na naszym terenie, nie poruszo-
no kwestii zwolnienia z opłat za śmieci powyższych osób, również 
za nie powinna być wnoszona stosowna opłata. Właściciele nieru-
chomości otrzymują bowiem wsparcie od rządu na opiekę nad 
uchodźcami (40 zł dziennie na osobę), a firma HAK która odbiera 
odpady na terenie naszej gminy, rozlicza się od każdego kilograma 
odebranych odpadów. 

Ponieważ w Polsce przebywa co najmniej 2 mln Ukraińców, 
większe miasta występują do rządu o pilne uregulowanie powyższe-
go problemu na poziomie ustawy. Poszczególne samorządy będą 
musiały bowiem zapłacić za dodatkowe kilogramy oddawanych 
śmieci. 

Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie Ukraińców
Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wy-

żywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez-
pośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, 
mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomo-
cy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia za-
kwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach przy ul. 
Brzezińskiej 32. 

Choć na dziś, w celu weryfikacji przyjętych pod swój dach 
osób, przepisy nie wymagają okazywania dokumentów Ukraińców, 
radzimy by skserować lub sfotografować stronę z imieniem i nazwi-
skiem oraz nr PESEL. Ułatwi to wypełnianie i przyjęcie wniosku. 
Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku już w trakcie 
goszczenia obywateli Ukrainy.   

Dobrym sposobem na potwierdzenie przyjęcia uchodźców, jest 
także odprowadzanie za nich opłaty za odbiór odpadów komunal-
nych. Warto zatem, by takie osoby zostały zgłoszone do gminy jako 
tymczasowi domownicy.    

(pw)

Wniosek o świadczenie pieniężne 40 zł / dzień za zapewnienie  
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera: 

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek; 
 • PESEL lub NIP składającego wniosek; 
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz 

liczby osób przyjętych do zakwaterowania; 

 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PE-
SEL, jeżeli posiada; 

 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwa-
terowania i wyżywienia; 

 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie 
świadczenie; 

 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe; 

 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie; 
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego 

wniosek; 
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na 

wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; 
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres 

wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodze-
nia, w tym za wynajem.

Sukces uczniów „Jedynki”  
w ogólnopolskim konkursie  
„InfoSukces”

Organizatorem Konkursu „InfoSukces” był Wydział Elektro-
techniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódz-
kiej, a honorowy patronat nad zawodami objął Łódzki Kurator 
Oświaty. Konkurs składał się z 3-etapów. Pierwsze działania kon-
kursowe uczniowie „Jedynki” rozpoczęli już w listopadzie 2021 
roku. Zadaniem pierwszego etapu było przedstawienie w prezentacji 
lub grze tematu „Interakcja człowiek-komputer”. W jaki sposób 
komputer wspomaga człowieka w czynnościach codziennych oraz 
wyjątkowych? Do drugiego etapu komisja konkursowa zakwalifiko-
wała 40 uczestników, którzy rywalizowali o prawo uczestnictwa w 
finale konkursu rozwiązując test z wiedzy informatycznej.

Do ostatecznej rozgrywki zakwalifikowanych zostało 10 
uczniów, w tym Artur i Bartosz. Finałowym zadaniem konkurso-
wym było napisanie gry w środowisku programowania wizualnego 
Scratch według udostępnionych przez organizatora założeń.

W dniu 04.04.2022 opublikowane zostały wyniki. W ścisłym fi-
nale konkursu Bartosz Bajer zajął 2, a Artur Zieliński - 5 miejsce. 
Obaj chłopcy uzyskali tytuł laureata IX Ogólnopolskiego Konkursu 
Informatycznego „INFOSUKCES”. Opiekunem uczniów był p. Ma-
rek Kamiński.
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LKS Różyca dołącza do  
ekstraklasy AMP Futbolu 

Klub piłkarski z Różycy rozpoczął rywalizację w ekstraklasie. 
Tak, to nie pomyłka. W bieżącym sezonie LKS Różyca przygarnął 
pod swoje skrzydła drużynę z AMP FUTBOLU, która przez kilka 
ostatnich lat funkcjonowała w otoczeniu Klubu RTS Widzew Łódź. 
Dla klubu z Różycy rozpoczyna się ciekawa przygoda, ponieważ 
podjął się on niezwykle ambitnego zadania. 

AMP futbol to piłka nożna dla osób po amputacjach. Choć his-
toria tej dyscypliny sportowej swoimi początkami sięga jeszcze lat 
80-tych, w Polsce pierwsze jej początki datowane są na 2011 r. 
Obecnie w naszym kraju funkcjonują rozgrywki ligowe, w których 
uczestniczy 6 drużyn: Legia Warszawa, Stal Rzeszów, TSP Kulood-
porni Bielsko-Biała, Warta Poznań, Wisła Kraków oraz reprezentant 
naszej gminy Nowe Technologie Różyca. Ogółem w Polsce w AMP 
futbol gra ok. 100 osób (dla porównania w Turcji w rozgrywkach 
zrzeszonych jest 8,5 tys. zawodników). Raz w roku każdy zespół or-
ganizuje u siebie jeden turniej piłki nożnej, w którym ścierają się 
wszystkie drużyny. Po zliczeniu punktów z sześciu turniejów 
wyłaniany jest Mistrz Polski. 

Obecność tak małej miejscowości jak Różyca w rozgrywkach 
ogólnopolskich, w których uczestniczą piłkarskie potęgi klubowe, to 
niezwykłe wydarzenie, która nie umyka mediom. 

– Zaciekawienie było spore. Rozgrywki AMP futbolu w Polsce 
transmitowane są na żywo przez TVP Sport. Za przygotowanie 
każdego turnieju odpowiadają profesjonaliści. Najpierw musieliśmy 
im zatem przekazać trochę informacji o tym, kim w ogóle jesteśmy 
i skąd pochodzimy. W zderzeniu porównawczym z tak wielkimi 
klubowymi markami, było wiec trochę śmiechu. Ale informacja 
poszła w świat. Teraz już wszyscy wiedzą, gdzie leży Różyca – 
śmieje się trener drużyny Kornel Błażejewski.  

Nowa sekcja w Różycy spotkała się z bardzo pozytywnym 
przyjęciem i wsparciem także ze strony Burmistrza Koluszek oraz 
lokalnych firm, w tym przede wszystkim firmy KOLREX, za co 
gorąco dziękuje prezes Zbigniew Łudzikowski. 

Partnerem strategicznym, który objął opiekę nad drużyną, jest 
firma Nowe Technologie z Łodzi, największy dystrybutor komór 
hiperbarycznych w Polsce, od której bierze swą nazwę zespół. 

– Wspieramy drużynę na wszelkie możliwe sposoby. Nasza fir-
ma zajmuje się dostarczaniem sprzętu do rehabilitacji. Są to 
urządzenia, które poprawiają zdolności psychiczne, podnoszą 
zdolność fizyczną, pomagają sportowcom szybciej wrócić do zd-
rowia i dobrego funkcjonowania. Stąd idea związania się z AMP fut-

bolem A że trener i prezes są osobami niezwykle zaangażowanymi, 
pełnymi pasji i chęci działania, postanowiliśmy połączyć siły. 
Będziemy poszukiwać kolejne osoby i firmy, które chciałyby 
spełniać marzenia osób niepełnosprawnych i angażować ich w tego 
rodzaju sport – mówi Magdalena Rudnicka-Krajewska, właścicielka 
firmy Nowe Technologie.  

Plany klubu są dalekosiężne, ale do ich realizacji niezbędne są 
konkretne środki. - Sezon rozgrywek w AMP futbolu kosztuje nas co 
najmniej 80 tys. zł. Jeżeli ktoś chciałby zostać sponsorem drużyny i 
przyłączyć się do naszej rodziny ampfutbolowej, jesteśmy jak na-
jbardziej otwarci na współpracę. Oczywiście zachęcamy również do 
wstępowania w nasze szeregi nowych graczy, również 
początkujących – dodaje trener Kornel Błażejewski. 

Wielkim atutem ampfutbolowej drużyny z Różycy jest 
anonimowość. Klub z Różycy nie jest powiązany z daną piłkarską 
marką, a zatem nie wywołuje żadnych złych emocji w kontekście 
waśni klubowych. – Na tym nam właśnie zależy, aby drużyna AMP 
futbolu z Różycy kojarzyła się bardzo przyjaźnie i neutralnie, by 
była wizytówką całego regionu. I tak właśnie jest, bowiem grają u 
nas piłkarze z całego województwa, z różnych klubów – dodaje 
prezes LKS Różyca Zbigniew Łudzikowski. 

Kadrowych ciekawostek w drużynie jest zresztą co nie miara. 
Nowe Technologie Różyca do Wisły Kraków wypożyczyła swojego 
pierwszego bramkarza, który dostał powołanie do reprezentacji Pol-
ski. Dzięki grze w Wiśle Kraków, zawodnik będzie mógł występować 
w rozgrywkach Ligi Mistrzów, która skupia 16 najlepszych drużyn z 
Europy. Tuż po wakacjach turniej Ligi Mistrzów rozegrany zostanie 
w Polsce. Do Krakowa przyjadą miedzy innymi takie potęgi jak 
Manchester City i Sporting Lizbona. 

Jako zawodnik Różycy, na turnieje w Polsce przyjeżdża również 
reprezentant Francji. Koszty podróży pokrywa z własnej kieszeni.  

Z kolei w tym roku do drużyny Nowe Technologie Różyca 
dołączył zawodnik z Ukrainy. 

- Aleksander zagrał pierwszy turniej gościnnie, ale po zawodach 
tak mu się w Polsce spodobało, że postanowił zostać u nas na stałe. 
Obecnie mieszka w Lublinie, ale organizujemy mu już mieszkanie i 
pracę dla rodziny w naszej okolicy. Aleksander został najlepszym 
bramkarzem turnieju, będzie dla nas zatem wielkim wzmocnieniem 
– wyjaśnia trener Błażejewski.               

Turniej w Uniejowie
Wkrótce naszą drużynę AMP futbolu będziemy mogli zobaczyć 

na własne oczy, ponieważ już w dniach 23-24 kwietnia w woj. 
łódzkim rozegrany zostanie drugi z sześciu ekstraklasowych 
turniejów. Ponieważ klub z Różycy nie dysponuje odpowiednim 
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boiskiem i infrastrukturą do przeprowadzenia tak wielkiego wydar-
zenia piłkarskiego, jako gospodarz imprezy, turniej zorganizuje w 
pobliskim Uniejowie.

– To nowoczesne miejsce w pięknym otoczeniu. Oczywiście, 
czeka nas duże wyzwanie, bo należy dostosować obiekt do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, ale myślę, że będzie to jeden z 
najpiękniejszych turniejów w Polsce. Chcemy, by było to wielkie 
piłkarskie święto nie tylko dla zawodników, ale również dla całych 
rodzin, bo jedziemy tam po to, by cieszyć się większymi i mniejszy-
mi sukcesami. Marzy nam się, by w przyszłości podobna impreza w 
Koluszkach budowała markę Gminy Koluszki i lokalnego biznesu – 
komentuje turniej Magdalena Rudnicka-Krajewska.

Być może już niebawem zawodników AMP futbolu będziemy 
mogli zobaczyć bez wyjeżdżania poza granice naszej gminy. Klub 
planuje bowiem, by w ramach promocji AMP futbolu, ale również z 
chęci pochwalenia się drużyną i zawodnikami, zorganizować poka-
zowy sparing na stadionie w Różycy. 

Dodajmy jednocześnie, że klub z Różycy w ubiegłym roku 
utworzył także sekcję futsalu, czyli piłki nożnej halowej. Po wygra-
niu rozgrywek wojewódzkich, obecnie drużyna awansowała do 
makroregionu na szczeblu II ligi. 

Sukcesy klubu z Różycy można śledzić na fb: Nowe Technolo-
gie AMP Futbol.

(pw)  

Zasady AMP futbolu
Mecze rozgrywane są na boiskach nieco większych od Or-

lików. Boisko powinno mieć nawierzchnię sztuczną, ponieważ 
murawa z trawą naturalną po opadach uniemożliwia grę zawod-
nikom o kulach. 

Mecze rozgrywane są w czasie 2 x 20 minut. W rozgry-
wkach mogą uczestniczyć piłkarze bez jednej kończyny dolnej 
oraz bramkarze bez jednej ręki lub dłoni. Drużyny składają się 
z 7 zawodników (6 piłkarzy + bramkarz). 

W skład drużyny Nowe Technologie Różyca wchodzi obec-
nie 17 graczy. Na turniej wyjeżdża 14 zawodników. Elementem 
decydującym o sile piłkarza w AMP futbolu jest prędkość.  
Kto potrafi się bardzo szybko poruszać o kulach, ten dominuje 
w tym sporcie.  

„Pragnienie pokoju” - międzynarodowy 
projektrealizowany przez SP w Różycy, 
Zespół Szkół nr 2 i SOSW w Koluszkach

Uczniowie trzech szkół z terenu gminy Koluszki: SP w Różycy, 
ZS nr 2 oraz SOSW włączyli się czynnie w pomoc i wsparcie dla na-
rodu ukraińskiego. Jednym z wspólnie  podjętych działań jest między-
narodowy projekt „PRAGNIENIE POKOJU - DESIRE FOR PE-
ACE“, który młodzież i dzieci realizują w swoich placówkach, 
umieszczając krok po kroku wszelkie działania na platformie Twin-
space, czyli wirtualnej przestrzeni internetowej programu eTwinning. 

We wszystkich trzech szkołach cykl zadań projektowych reali-
zowany był z podobnym rozmachem. Najpierw obchodzono Dzień 
Solidarności z Ukrainą, kiedy to każdy miał na sobie jakiś symbol 
nawiązujący kolorystycznie do barw flagi naszych wschodnich są-
siadów. Były kotyliony, przypięte wstążeczki,  flagi ukraińskie na-
malowane na twarzach, opaski na rękach i inne symbole. Dzieci ze 
szkół podstawowych przyozdobiły swe klasopracownie w żółto-nie-
bieskie serca oraz przygotowały gazetki tematyczne z ciekawostka-
mi o Ukrainie. Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 natomiast, wykonała 
plakaty promujące ideę pokoju na świecie i  wysłuchała hymnu 
Ukrainy. W każdej ze szkół, na szkolnych korytarzach pojawiły się 
proste zwroty w języku ukraińskim i polskim, ułatwiające pierwszy 
kontakt i nawiązanie rozmowy z osobą z Ukrainy. Uczestnicy pro-
jektu skierowali również do swych rówieśników zza wschodniej 
granicy wzruszające słowa w formie listów. Wiadomości te zostały 
przetłumaczone na język angielski lub ukraiński, a podpisała się pod 
nimi cała społeczność szkolna. Zarówno mali jak i duzi uczniowie 
pisali także akrostychy ze słowem Ukraina. Warto dodać, iż powsta-
ły ich polskie oraz angielskie wersje. 

Powyższe działania odbywają się w trzech zaprzyjaźnionych 
szkołach, aby wieloma gestami okazać wsparcie narodowi ogarnię-
temu wojną oraz ukraińskim rówieśnikom, których z dnia na dzień 
w każdej z placówek przybywa. Wraz z uczniami z przeszło 30. eu-
ropejskich szkół m.in. z Niemiec, Austrii, Turcji, Grecji, Hiszpanii, 
Słowenii, Francji i Włoch nasze dzieci i młodzież krzewią ideę po-
koju, uczą się wzajemnej współpracy, szacunku i rozwijają w sobie 
chęć niesienia pomocy. W symboliczny sposób okazują też wyrazy 
uznania dla walecznych Ukraińców oraz dziękują im za ich ogrom-
ną odwagę i poświęcenie. 
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OSP w Długiem powołała  
Dziecięco-Młodzieżową  
Drużynę Pożarniczą

W tym roku Walne Zebranie Sprawozdawcze było zupełnie inne 
niż zwykle. Zupełną nowością było wprowadzenie bardzo ważnego 
punktu do programu zebrania, a mianowicie ślubowanie naszej no-
wopowstałej Drużyny Dziecięco-Młodzieżowej, ale zacznijmy od 
początku.

Zebranie otworzył prezes OSP Długie dh Rafał Cieślak i na ko-
mendę wprowadzono sztandar OSP. Następnie prezes przywitał za-
proszonych gości w osobach: Burmistrza Koluszek Pana Waldema-
ra Chałata, Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Pana Sławomira Sokołowskiego, Zastępcy Komen-
danta Szczepu Harcerskiego Czerwono - Czarni Pani Martyny Szub-
ki, Prezesa firmy CITYNET Pana Dariusza Franka, Przewodniczą-
cej Koła Gospodyń Wiejskich Długie Pani Justyny 
Urbańskiej-Janowskiej, członków Dziecięco-Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej wraz z rodzicami, druhen oraz druhów, sympatyków 
OSP Długie. 

Po przywitaniu dokonano wyboru przewodniczącego zebrania 
którym został dh Marian Gajewski. Kolejnym najważniejszym 
punktem tego dnia było złożenie ślubowania na sztandar przez 25 
dzieci i młodzieży, na członka Dziecięco-Młodzieżowej Drużyny 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem. Był to bardzo wzruszający 
moment dla wszystkich zgromadzonych, ponieważ na naszych 
oczach rodziła się historia OSP Długie. Jest to kolejna, zupełnie 
nowa karta, ponieważ w blisko 95-letniej historii naszej jednostki 
nie było takiej drużyny. Dla upamiętnienia tej chwili młodzi straża-
cy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Spośród druhów z MDP po ślu-
bowaniu zostali nominowani dowódcy poszczególnych sekcji: no-
minację na d-cę MDP otrzymał Jakub Rzycki, na z-cę d-cy MDP 
otrzymał Ryszard Urbański, na d-cę I-ej sekcji otrzymał Dawid Le-
wandowski, na d-cę II-ej sekcji otrzymał Michał Krawczyk, na d-cę 
III-ej sekcji otrzymał Jakub Bala, na d-cę IV-ej sekcji otrzymał Ma-
teusz Marczyk.

Wszystkim nominowanym składamy gratulacje i życzymy suk-
cesów w realizacji zadań w ramach programu MDP. Również 
wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje, wiedząc, jak 
ciężką drogę przeszły, wkładając bardzo dużo serca w przygotowa-
nia do  złożenia ślubowania. 

Serdeczne podziękowania należy kierować przede wszystkim 
do opiekunów MDP dh Eweliny Długosz oraz dh Pawła Szubki. 

Gdyby nie ich zaangażowanie oraz poświęcenie, nie bylibyśmy 
świadkami tej pięknej uroczyści. To im zawdzięczamy całą organi-
zacje oraz prowadzenie drużyny MDP. 

Po chwilach historycznych przyszedł czas na odczytanie spra-
wozdań przez członków zarządu za rok 2021 oraz planów na rok 
2022, oraz na głosowanie nad absolutorium dla zarządu OSP.  Za-
rząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem otrzymał od walnego 
zebrania jednogłośnie absolutorium.

W podziękowaniach od prezesa OSP dh Rafała Cieślaka zostali 
wyróżnieni: Pan Burmistrz Waldemar Chałat, Pan Prezes firmy CI-
TYNET Dariusz Frank, Pan Dyrektor firmy CMPLAST Marcin Cie-
ślak za okazane wsparcie oraz pomoc przy realizacji dotychczaso-
wych przedsięwzięć, Pan Władysław Wiśniewski – przedstawiciel 
Kółka Rolniczego Długie za okazane wsparcie na rzecz rozwoju jed-
nostki OSP Długie.

Wyróżnieni zostali także wszyscy strażacy-ratownicy biorący 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, druhowie 
pracujący na rzecz jednostki oraz wspierający w dziedzinie rozwoju 
kultury, członkowie MDP, a w szczególności Jakub Rzycki, Ryszard 
Urbański, Dawid Lewandowski, Michał Krawczyk, Jakub Bala, 
Kacper Michniewski, Bartosz Kaźmierczak, Jakub Krawczyk, Koło 
Gospodyń Wiejskich Długie za wsparcie oraz współprace z OSP na 
wielu płaszczyznach działalności statutowej, rodzice i opiekunowie 
naszych najmłodszych druhów za pomoc w realizacji walnego ze-
brania oraz ślubowania.

Kiedy zebranie zostało zamknięte przez prowadzącego druha 
prezesa, sztandar został odprowadzony, a wszyscy zgromadzeni zo-
stali zaproszenie na poczęstunek.
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Jak powstała Dziecięco-Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem

W dobrych pomysłach potrzebne jest poparcie rodziny, przyja-
ciół, kolegów lub znajomych i od tego powinno się zacząć realizo-
wać takie koncepcje. I przyszedł moment, żeby wprowadzić w życie 

cel, jaki postawili przed 
sobą druhowie z OSP DŁU-
GIE, a mianowicie Druhna 
Ewelina i Druh Paweł, na 
stworzenie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Po 
akceptacji zarządu OSP 
Długie w/w druhowie za-
częli realizować projekt. In-
tencją MDP jest propago-
wanie i przestrzeganie 
wśród dzieci i młodzieży 
zasad BHP, przeciwpożaro-
wych oraz zdobywanie wie-
dzy na temat Straży Pożar-
nej. Początkiem były, za 
zgodą pani dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Długiem, krótkie i rzeczowe pogadanki na zebra-
niach szkolnych z rodzicami. Tematem spotkań było m.in. otrzyma-
nie akceptacji od rodziców do realizacji utworzenia MDP. Druhowie 

Ewelina i Paweł nie musieli 
długo czekać na odzew ze 
strony rodziców. W dniu 
16.09.2021 roku na pierw-
szej w historii OSP Długie 
zbiórce Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej, zjawiło 
się 7-ro dzieci. Kilkoro z 
dzieci zrezygnowało z in-
nych zajęć na rzecz spotkań 
w straży.

Jednak to nie wszystko 
do czego te dzieciaki są 
chętne. Po ogłoszeniu zbiór-
ki darów na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy, opiekuno-
wie MDP Ewelina i Paweł 

nie musieli namawiać dzieciaków do pomocy. One same wyszły z 
propozycją pomocy przy segregacji darów, rezygnując ze swojego 
czasu wolnego, za co otrzymały oficjalne podziękowanie od prezesa 
OSP Długie oraz swoich opiekunów.
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Koncert upamiętniający  
Czesława Piekarskiego

W dniu 31 marca w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie 
odbył się koncert ku czci Czesława Piekarskiego, zmarłego w dniu 
14 lipca 2020 roku. Czesław Maciej Piekarski, wykładowca Akade-
mii Muzycznej w Łodzi, grający w Orkiestrze Teatru Wielkiego w 
Łodzi, związany z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina, uro-
dził się w  roku w 1942 w Koluszkach, gdzie był uczniem Szkoły 
Podstawowej nr 2. – Kochał muzykę i tę miłość wpajał swoim 
uczniom, studentom prowadząc także zajęcia w Szkole Muzycznej 

w Kutnie, o  czym przypomnieli grający na puzonach organizatorzy 
koncertu- wspomina Zofia Piekarska-Cecherz, siostra zmarłego. 
Jego miłość do muzyki, umiejętność gry na instrumentach nie była 
dziełem przypadku. Wpływ na jego pasję i zawód miał ojciec, Henryk 
Piekarski, który przez wiele lat prowadził zespół Orkiestry Dętej OSP 
w Koluszkach. – Jako dyrygent przygotowywał repertuar, a na próby 
zabierał ze sobą swojego syna, który dzięki temu wcześniej poznał 

nuty niż alfabet -  mówi pani Zofia. Uczestniczył w wielu uroczysto-
ściach, grając na klarnecie, podobno nienagannie, jak twierdzą pamię-
tający pana Czesława z lat jego młodości. Po skończeniu Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Koluszkach rozpoczął naukę w Liceum Muzycznym 
w Łodzi. – Zamienił wtedy klarnet na puzon - wspomina Zofia Piekar-
ska-Cecherz. Osiągał artystyczne sukcesy na różnorakim polu a jed-
nym z nich było wygranie konkursu, którego nagrodą był występ w 
orkiestrze szacha Pachlavi w Iranie, dokąd na 4 letni pobyt wyjechał 
w 1974 roku. Twórcza aktywność zawodowa sprawiła, że wciąż po-
dejmował nowe wyzwania, motywując również młodych ludzi, któ-
rzy wybierali podobną drogę.                    ..........                            Zk

Uczniowie z „JEDYNKI” finalistami  
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

W marcu odbył się finał Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Matematyki dla uczniów szkół 
podstawowych, który organizuje 
Łódzkie Kuratorium Oświaty. W gro-
nie ponad 110 najlepszych matematy-
ków z naszego województwa znaleźli 
się również uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Koluszkach: Piotr 
Adamski (kl. 8D) i Martyna Maj-
chrzak (8A), którzy uzyskali w tym 
konkursie tytuł FINALISTY.  

Podczas finałowych zmagań 
uczniowie z „Jedynki” musieli nie 
tylko pokonać stres, ale również 
zmierzyć się z zadaniami wymagającymi ogromnej wiedzy, koncentra-
cji, wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia. Kluczem do poko-
nania matematycznych przeszkód było zastosowanie nietypowych pod-
stawień, umiejętne przekształcanie wzorów, dowodzenie twierdzeń i 
tożsamości, zarówno z algebry, jak i z geometrii. Zagadnienia konkur-
sowe znacznie wykraczały poza  materiał nauczany w szkole podstawo-
wej, co można było zauważyć w zadaniach z planimetrii, stereometrii i  
kombinatoryki. W przygotowaniach Martynie i Piotrkowi towarzyszyła 
p. Katarzyna Wójcik. 
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WIOSNA I WIELKANOC na hafcie
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszek i Stowarzyszenie Miło-

śników Haftu  „Kanwa”, działającego przy Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi,  zorganizowały wystawę prac członków Stowarzyszenia. 
Uroczyste otwarcie odbyło się  11 kwietnia. Motywem przewodnim 
wystawy są wiosenne i świąteczne hafty. Prace można oglądać do 9 
maja w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy 3 Maja do 17 maja. 
Zapraszamy. 
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Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 19.  9-10 kwietnia
Włókniarz Zgierz - LKS Różyca  2:3

Najbliższe mecze
LKS Różyca - Sokół II Aleksandrów Ł.  16 kwietnia, 12:00

Tabela
1. AKS SMS Łódź    18  43   75-22  
2. GKS Ksawerów    17  38   48-25   
3. LKS Różyca     17  37   52-35   
4. ŁKS III Łódź     18  36   54-25   
5. Ner Poddębice    18  31   56-33   
6. Iskra Dobroń     17  27   50-51   
7. Włókniarz Pabianice  17  24   39-28  
8. Zawisza Rzgów    17  24   31-35  
9. Termy Uniejów    18  21   41-46  
10. KAS Konstantynów  17  21   24-37  
11. Sokół II Aleksandrów  17  18   33-42  
12. Victoria Rąbień    16  18   44-52  
13. UKS SMS Łódź   17  17   24-40  
14. Włókniarz Zgierz   17  16   37-45   
15. Sarnów/Dalików   19    3   15-107  
Górnik Łęczyca wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. 

Jego wyniki zostały anulowane.

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Kolejka 17.  9-10 kwietnia
Polonia Andrzejów - KKS Koluszki  0:2 (0:2)

Gole: Kościelecki (‘2), Kacperski (’43).
Skład KKS: Adamczyk - Potakowski, Perek, Grzelak, Wojta-

szek P., Grobelny A., Marczyk, Jankowski, Kacperski, Kościelecki, 
Sztuka. Zmiany: Majerowski, Ratajski, Grobelny M., Szydlik. 

Iskra Głowno - LKS Gałkówek  3:3

Najbliższe mecze
LKS Gałkówek - Czarni Smardzew  16 kwietnia, 16:00
KKS Koluszki - Huragan Swędów  16 kwietnia, 16:00

Tabela
1. Błękitni Dmosin    15  31   62-29  
2. Polonia Andrzejów    16  31   50-27  
3. KKS Koluszki    15  30   35-21  
4. Czarni Smardzew   15  30   37-21  
5. LZS Justynów    14  30   52-19  
6. Huragan Swędów   14  26   49-44   
7. LKS Gałkówek    13  22   30-26  
8. Boruta II Zgierz    15  22   33-16  
9. Zjednoczeni II Stryków 15  19   40-45  
10. Victoria Łódź    16  12   21-46  
11. Iskra Głowno    15  12   25-50  
12. LKS Kalonka    14    9   23-63  
13. Sokół Popów    15    1   13-63  

Srebrne medale dla ,,Dwójki”
Po raz kolejny nasze dziew-

czyny udowodniły, że są potęgą 
biegową w województwie łódz-
kim. 12 kwietnia drużyna dziew-
cząt reprezentując Powiat Łódz-
ki Wschodni , wystartowała w 
Finale Wojewódzkim w Druży-
nowych Biegach Przełajowych, 
które odbyły się w Bełchatowie. 
Na starcie stanęło 11 drużyn, 
które reprezentowały poszcze-
gólne powiaty naszego woje-
wództwa. Udało nam się poko-
nać 10 szkół i zdobyć tytuł 
wicemistrzyń. Do Koluszek 
dziewczyny wróciły z pięknym 
pucharem i medalami na szyi. 
Ogółem startowało 66 zawodni-
czek. Suma zdobytych pkt za po-
szczególne miejsca, decydowała 
o klasyfikacji końcowej.

Dziękujemy za wspaniały bieg i zaangażowanie naszym zawod-
niczkom.

Skład drużyny i zajęte miejsce: Aleksandra Kulińska - 4, Niko-
la Kotynia - 8, Sylwia Janik - 25, Kornelia Krakowiak - 30, Bianka 
Rogalska - 22, Amelia Nowak - 14, Łucja Świderek - rez.

Nauczyciele w-f  SP2 Koluszki

Wielkanoc 2022 - przemyślenia
Na jednym z XVII wiecznych nagrobków pewnego szlachcica widnie-

je napis: „Byłem jak kiedyś Ty. Kiedyś Ty będziesz jak ja dziś jestem”. To 
takie przesłanie kogoś kto był kiedyś żywym człowiekiem, dziś jest trupem. 
Epitafium, które nie jest pozbawione realizmu w ludzkie przemijanie, jest 
niestety pozbawione ludzkiej nadziei w przyszły świat.

Czas, gdy zaczynamy patrzeć metafizycznie na „drugi brzeg”, dla każ-
dego jest inny. Strach przed śmiercią jest oczywisty. Czy każdy tak ma? 

Gdy jest się dzieckiem w wieku szkolnym - życie stoi przed nami 
otworem i odległą przyszłością jest dzień jutrzejszy, ewentualnie kolejna 
sobota. Gdy młody człowiek ma dwadzieścia kilka lat - mówi sobie - „świat 
należy do mnie, z całą paletą barw”. „Jeszcze zdążę”- mówimy o naszych 
decyzjach i planach, mając lat 30.

Świętującym swoje 40-te czy 50-te urodziny, towarzyszą już pierwsze 
myśli, że czas pomału zaczyna uciekać. Pokolenie dziadków czy pradziad-
ków patrzy jednak na życie już zupełnie inaczej. Zegar zaczyna tykać coraz 
bardziej: czy wszystko było w moim życiu takie jak należy? Czy wszystkie 
moje życiowe decyzje były właściwe, czy nikogo nie skrzywdziłem? Moje 
życie będzie przykładem czy negacją tego, jak należy postępować? Będę 
mógł/mogła zanucić słynny przebój Edit Piaff: „Nie, Nie żałuję niczego”?

Każdy starzec był kiedyś nastolatkiem i każdy nastolatek będzie kie-
dyś starcem. 

Tajemnica Wielkiego Piątku przygnębia wielu, którzy tylko na tym 
dniu skupiają swą uwagę podczas nadchodzących świąt. Kościół i cała na-
sza zachodnia cywilizacja patrzy jednak dalej, na Świt Poranka Wielkiej 
Nocy. Podczas swego ostatniego w życiu spotkania z polską młodzieżą pod 
„Oknem papieskim”, starzec Jan Paweł II tak skomentował swój wiek i 
możliwości: „Jest na to tylko jedna rada: Pan Jezus”. 
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„Oto są święta paschalne”

Wielkanoc 2022 (cz. I)

O tajemnicy życia, cierpienia i śmierci, potępienia i miłosier-
dzia bożego, w świetle Świąt Wielkanocnych, z księdzem Andrze-
jem Jastrzembskim z parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ko-
luszkach,  rozmawia Zbigniew Komorowski.

-Co jest istotne w przeżywaniu Wielkanocy? Na co zwrócić 
szczególną uwagę? Poza święconym jajkiem i posprzątanym 
mieszkaniem..

-Podstawowym aspektem tych świąt jest nasz udział w liturgii, 
która jest bardzo szczególna, rozbudowana. Dobrze by było, byśmy 
wzięli udział w liturgii całego Triduum Paschalnego. Bycie z rodzi-
ną i śniadanie wielkanocne są ważne oczywiście. Ale czymś, co jest 
istotą tych świąt, to  nasz udział w liturgii. Mówię to nie tylko jako 
kapłan. Pamiętam, że jeszcze jako młody człowiek przed wstąpie-
niem do seminarium bywałem na liturgii Triduum, co bardzo mnie 
budowało duchowo. 

-Odnosząc to pytanie do Wielkich Religii świata, której da-
jemy pierwszeństwo? 

-Wszystkie są ważne ponieważ pokazują wysiłki człowieka w 
poszukiwaniu prawdy w dążeniu do Boga, ale tylko w chrześcijań-
stwie Bóg w pełni odpowiada na te wysiłki, tylko tutaj stał się tak 
bliski człowiekowi. Tylko tu Bóg stal się człowiekiem, jednym z 
nas. To jest dokładnie to, co w tych dniach przeżywamy. Bliskość 
Boga, który oddał się za nas całkowicie. Z tego powodu Jego bli-
skość,  Jego miłość stała się zgorszeniem dla żydów i głupstwem dla 
pogan. My sami również tego nie rozumiemy i dlatego jest to tak 
wyjątkowa Tajemnica.

-Wielki Czwartek już za nami, ale zapytam: jak świeccy 
mogą przeżywać Wielki Czwartek, skoro jest to święto kapła-
nów? 

-Każdy ochrzczony bierze udział w duchowym kapłaństwie, 
składając Bogu duchowe ofiary ze swego życia. Kościół uczy, że 
podczas mszy ofiarę eucharystyczną sprawuje cały lud Boży, nie tyl-
ko kapłan. Wielki Czwartek to święto nas wszystkich, i duchownych 
i świeckich. 

- W Niedzielę Palmową, Jerozolimczycy i wszyscy pielgrzy-
mi powitali Jezusa radosnym okrzykiem „Hosanna Synowi Da-
widowemu”. Po kilku dniach ci sami ludzie, pod wpływem na-
gonki wznosili okrzyk „Ukrzyżuj Go”! Potem Poranek 
Wielkanocny i Nowina, że Bóg pokonał śmierć. Co w tym czasie 
świątecznym jest najważniejsze? Jak rozłożyć akcenty w przeży-
waniu Wielkanocy?

-Protestanci mocno akcentują teologię Meki Chrystusa w Wiel-
ki Piątek, ale powiedzmy sobie szczerze, że wszystko w tym czasie 
jest ważne. Całe Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek i Wigilia Paschalna są jednakowo ważne, tworząc właściwie 
jednio wielkie  Święto. Zarówno Triduum jak i sama Wielkanoc to 
całość. 

- Cytując słowa pieśni religijnej, „Zbawienie przyszło przez 
Krzyż”. Nie można było inaczej? 

-Dla współczesnego człowieka to jest nie do pojęcia, ale tak 
właśnie było. A dlaczego akurat przez Krzyż? To jest dla nas tajem-
nica. 

-  Czytając gazety o modzie czy zdrowym żywieniu lub oglą-
dając chociażby reklamy telewizyjne można stwierdzić, że świat 
współczesny ucieka – w przeciwieństwie do ludzi dawnych epok- 

od cierpienia i neguje sam fakt śmierci. Chcielibyśmy być mło-
dzi, piękni i zdrowi bez względu na wiek… Jesteśmy z taką filo-
zofią życia bliżej Boga, czy raczej  oddalamy się od Absolutu? 

-Trzeba jasno powiedzieć, że Kościół nigdy nie gloryfikował 
cierpienia i nie uprawiał cierpiętnictwa. Owszem, były i są w Ko-
ściele pewne nurty, akcentujące cierpienie bardziej, niż inne aspekty 
życia religijnego. Znamy te przeróżne wizje apokaliptyczne, z kara-
mi bożymi itd. Kościół jednak głosił zawsze Dobrą Nowinę, dlatego 
nie ma co się skupiać na tych apokaliptycznych, złowrogich wizjach 
niektórych środowisk, o złych przepowiedniach dla świata, o opęta-
niach.

-Źródłem problemów jest czasami  samo niezrozumienie sło-
wa „apokalipsa”, które nie oznacza wcale jakiejś zagłady, a zdję-
cie zasłony, odsłonięcie tego, co dotąd było zakryte…

-Powtórzę: Kościół nigdy nie gloryfikował cierpienia, ale za-
wsze nakazywał, by stawiać mu czoła. Należy przyjąć rzeczywi-
stość, jaka ona jest i zmieniać  ją w  dobro.

- Czyli w miłość. Jednak miłości nierzadko towarzyszy cier-
pienie…

 - Często mówię podczas pogrzebów, że im człowiek więcej ko-
cha, zwiąże się z kimś, to gdy potem tę osobę traci, wkrada się ból i 
cierpienie. To samo widać na przykładzie Chrystusa. Jego miłość 
była tak wielka, że nie znamy podobnej w całej historii świata wła-
śnie przez to, że tak mocno związał się z każdym człowiekiem wię-
zami miłości. A tak już jest na tym świecie, że miłość daje wielką 
siłę ale też wielkie cierpienie. 

-Chrystus wiedział, że jest Synem Bożym i czy w związku z 
tym wszystko, co miało Go złego spotkać w tym życiu było dla 
Niego łatwe?

-Czy o tym wiedział? Z pewnością miał wielką wiarę, a świado-
mość bycia Mesjaszem wzrastała w Nim razem z Nim samym. Nie 
można oczywiście oddzielać w Nim Bóstwa od człowieczeństwa, z 
drugiej strony wiemy, że jako Bóg- Człowiek, swoje człowieczeń-
stwo przeżywał bardzo po ludzku. Odbywało się to w Nim na zasa-
dzie wiary. Teologowie mówią, że Jezus odkrywał w sobie swoją bo-
sko-ludzką tożsamość w czasie. Nie od razu wiedział, że jest Synem 
Bożym. Wszystko, co przeżywał, co czynił, uzgadniał z wolą Boga. 
To dlatego mógł powiedzieć: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. 

-Według doktryny „Doketów”- ruchu powstałego w II wie-
ku po Chrystusie, uznanego przez Kościół za heretycki i potępio-
ny- Chrystus na Krzyżu cierpiał jedynie pozornie. Zgodnie z na-
uczaniem apostołów i innych świadków – Jezus cierpiał 
naprawdę i tak jak każdy człowiek odczuwał ból. Czy Jego lęk 
przed śmiercią był również  taki sam jak nasz? 

-Oczywiście, że taki sam. Bał się śmierci jak każdy inny czło-
wiek. Nie chcemy umierać, zgodnie ze słowami Pisma świętego 
„Bóg po to stworzył człowieka, by żył”. 

-Czego życzyć naszym czytelnikom: wierzącym, niewierzą-
cym, rodzinom, samotnym, ludziom wszelakich poglądów i 
orientacji?

-Tego, co w chrześcijaństwie jest podstawowe: nadziei i radości z 
Dobrej Nowiny, którą przyniósł Chrystus. Odczytywać to przeslanie 
Apokalipsy, które nie głosi  zagłady i końca świata- jak błędnie inter-
pretują niektórzy piewcy- ale Światło Nadziei w Boże przebaczenie i 
Miłość. Żeby nie zabrakło nam wiary w to, że można podnieść się z 
każdego upadku, nieszczęścia. Dopóki żyjemy, zawsze jest nadzieja. 
Agnostykom życzę, by nie ustawali w swoich poszukiwaniach Boga. 
Zróbmy wszystko, by ten czas był czasem świątecznym, a nie tylko 
dniami wolnymi od pracy czy szkoły. Nie zamykajmy się w naszej 
prywatnej prawdzie. Otwórzmy się na tę Prawdę, która przychodzi z 
zewnątrz, a którą jest Chrystus. Tego życzę najbardziej. 
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1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na 
terenie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc oso-
by i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku.  
W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o prze-
kazanie takiej informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
- Pomóż postawić Tymcia na nogi, Fundacja Rozszczepowe Marze-

nia, KRS 0000248920, Tymoteusz Grochal nr 1786
- Pomoc dla Karoliny Warda, Fundacja Zbieramy Razem,  

KRS 0000 518 797, cel szczegółowy: Karolina Warda.
- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Diabety-

ków Koło w Koluszkach
- Fundacja Słoneczko, Nr KRS 0000186434, subkonto 249/D Dyra-

ła Paulina
- Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy 

wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna konto: 23 
1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 Wojtek Łudzi-
kowski)

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS nr 00000 49 771 
z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

- Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegóło-
wy: Artur Ostrowski 2775

- Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, 
KRS: 0000232719

- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło w Koluszkach

- Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 
0000283761

- Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”, 
KRS nr 0000149337

- Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel 
szczegółowy: Historia Koluszek 

- Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 
- Fundacja Dzieciom KRS 0000037904 Amelia Piechota 36920
- Fundacja Słoneczko, Nr KRS: 0000186434, cel szczegółowy:  

Łukasz Nowak 152/N
- KRS 00000 49 771 dla Agnieszki Lenkiewicz (stwardnienie roz-

siane - SM)

Firma KOLREX – producent dzianin 
zatrudni osobę do działu handlowego na stanowisko 

MENAGER DS. SPRZEDAŻY.
Wymagania:
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w sprzedaży
Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV na adres: tomek@kolrex.com.pl

„Przychodnia Lekarska Zdrowie” w Koluszkach zaprasza

na prywatne badania USG Doppler:
 � żył kończyn dolnych
 � tętnic kończyn dolnych z oceną Aorty brzusznej
 � tętnic domózgowych (szyjnych, kręgowych)
 � naczyń kończyn górnych

oraz konsultacje lekarskie w zakresie chirurgii naczyniowej

lekarz Justyna Kruś – Hadała, doktor nauk medycznych, specjalista  
w dziedzinie chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa

Zapisy i informacja poniedziałek – piątek w godz. 7-18:
osobiście w rejestracji

telefonicznie 44 714-08-00 

Spotkanie Okiem Kobiety
Koluszki z kobietami i dla kobiet  
– kolej na równość 

W ubiegły czwartek odbyło się kolejne już spotkanie realizowa-
ne przez stowarzyszenie Okiem Kobiety. Choć pogoda w ostatnim 
czasie płata figle, wydarzenie to upłynęło w iście wiosennym nastro-
ju. 

Tym razem wykład nt. Mapy Marzeń poprowadziła Katarzyna 
Hejduk-Mela. - Kasia została też uhonorowana Certyfikatem Kon-
sultantki Zmiany. Brawo Kasiu! – relacjonuje Mariola Garnys – Ja-
skóła, przewodnicząca stowarzyszenia.

Gościem specjalnym wydarzenia była Małgorzata Stępień-Du-
dek z Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi. - Oprócz wsparcia 
merytorycznego, mentalnego w prowadzeniu naszego projektu pani 
Małgosia zaoferowała również pomoc prawną.  Nawiązanie współ-
pracy z Instytutem Spraw Obywatelskich w Łodzi jest bardzo waż-
ne w aspekcie utworzenia przez stowarzyszenie Punktu Porad, 
Wsparcia i Rozwoju. Jego uruchomienie zaplanowano na maj -  in-
formuje Mariola Garnys-Jaskóła.

 Z uwagi na okres przedświąteczny nie zabrakło życzeń wielka-
nocnych oraz drobnych, słodkich upominków. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, oficjalnie zapowiedziany został 
konkurs na zdjęcie koszyczka wielkanocnego. -  Ogłoszenie na na-
szej stronie fb już wkrótce  - do udziału w konkursie zachęcają orga-
nizatorki.

- Dziękujemy wszystkim za obecność i udział w dyskusji, re-
stauracji Kriada za niezmiennie miłą atmosferę naszych spotkań, 
kwiaciarni Agnieszki Ruta za uświetnienie wieczoru kwiatami – 
składa podziękowania Mariola Garnys-Jaskóła.

Już dziś w imieniu zespołu projektowego Okiem Kobiety zapra-
szamy na kolejne spotkanie połączone z poczęstunkiem kawowym. 
Odbędzie się ono 12 maja (w drugi czwartek miesiąca) o godz. 18.00 
w restauracji Kriada. 
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

USŁUGI
Malowania, drobne remonty,  
tel. 575-242-774
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. 
Pełen zakres usług kominiarskich  
– frezowanie kominów, montaż 
wkładów kominowych,  
tel. 533-662-195
Usługi dekarskie. Papa termozgrze-
walna, tel. 531-603-479
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
krzeseł oraz tapicerki samochodo-
wej, 512-450-390
Usługi remontowo-budowlane. 
Gładzie, karton-gips, płytki, panele, 
tel. 785-973-266
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 
tel. 500-33-50-60
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Usługi koparko-ładowarką i łado-
warką przegubową, tel. 537-954-994
Ogrodzenia, łupek, kamień,  
604-543-817
Bramy garażowe, wrota, drzwi. 
Ogrodzenia, bramy, montaż  
ogrodzeń, tel. 506-771-822
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Instalacje Wod.Kan, C.O., Gaz. 
Przeglądy gazowe. Wymiana kotłów 
węglowych na gazowe lub peletowe, 
tel. 601-739-479 
Tynki maszynowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, tel. 669-20-19-62
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Budowa domów, 505-509-874
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
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA  SZUKAM
Młody emeryt szuka pracy. Duży 
wachlarz umiejętności praktycz-
nych. Komputer, tel. 667-773-290

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę rekreacyjną  
300 m2, 601-514-927
M-4, 3 pokoje, kuchnia 45m2. 
Sprzedam, tel. 509-825-255
Zamienię dom na mieszkanie  
w bloku o małym metrażu,  
602-342-180
Sprzedam działkę budowlaną  
z mediami w Woli Łokotowej  
gm. Jeżów, 721-341-695
Sprzedam działkę rekreacyjną  
w Rewicy gm. Jeżów z dostępem  
do rzeki, 721-341-695

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia lokal w Pasażu 
Handlowym w Koluszkach,  
ul. Brzezińska 11, tel. 600-802-959
Lokal użytkowy do wynajęcia 
Galeria Arkadian Koluszki,  
ul. Reja 3 tel.604-796-539
Do wynajęcia lokal usługowy  
35 m2, 501-487-658
Do wynajęcia duży garaż,  
tel. 785-645-168
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737

SPRZEDAM
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
Sprzedam drewno opałowe  
z tartaku, tel. 785-998-740
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, Żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do Rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
Skup zboża- auto samozaładowcze, 
tel 607-202-732
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

EDUKACJA
Korepetycje języka angielskiego. 
Native speaker, tel. 573-457-617 

ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 12.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

PRACA 
Zatrudnię kierowcę kat. C.  
Dystrybucja, tel. 695-384-451
Zakład krawiecki zatrudni szwaczki. 
Produkcja polska. Pełen socjal,  
tel. 605-086-828
Zatrudnię szwaczki lub pomoc 
szwalni, prasowaczkę. Praca  
w Koluszkach, tel. 502-171-510
Zatrudnię do prac ogólnobudowla-
nych, wykończeniowych, z Koluszek 
lub okolic, również do przyuczenia. 
Praca cały rok, umowa, rejestracja  
od zaraz, 602-138-477
Zatrudnię pracownika do robót 
budowlanych, ziemnych i wodno-
-kanalizacyjnych. tel. 665-183-407
Firma drogowa zatrudni: operato-
rów maszyn drogowych, pracowni-
ków fizycznych do utrzymania dróg 
i zamiatania ulic, pracowników do 
utrzymania terenów zielonych na 
terenie woj. łódzkiego. Mile widzia-
ne prawo jazdy kat. B. Oferujemy 
atrakcyjne wynagrodzenie. Więcej 
informacji pod tel. 509-999-944
Szwalnia zatrudni szwaczki  
z doświadczeniem w szyciu odzieży 
damskiej, 605-600-896
Zatrudnimy spawacza. Mile 
widziana umiejętność spawania 
metodą TIG. Możliwość przyucze-
nia. DRIVAL Żelechlinek,  
tel. 787-983-969

Zatrudnimy montera przyczep  
i zabudów samochodowych. DRI-
VAL Żelechlinek, tel. 787-983-969

Zatrudnimy magazyniera. Produk-
cja przyczep, zabudów samochodo-
wych i konstrukcji stalowych. 
DRIVAL Żelechlinek, 787-983-969

Firma EURO-PŁOT ogrodzenia, 
zatrudni magazyniera z doświadcze-
niem na wózku widłowym,  
tel. 530-711-332

Zatrudnię do układania kostki 
brukowej. Umowa o pracę atrakcyj-
ne zarobki, 537-954-994

Zatrudnimy elektromontera  
i pomocnika elektromontera,  
tel. 42 214-07-00

Zatrudnię murarzy, 604-543-817

Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 603-692-065

Szwaczki zatrudnimy, zakład  
w Borowej, tel.604-797-243

Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874

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

Zatrudnię szwaczki, krawcowe. 
Szycie konfekcji damskiej,  
tel. 607-426-909

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

Mieszkanie M-3, 49m2, II piętro, tel. 603-316-606
Sprzedam dom w Koluszkach, 500-273-168 
Sprzedam działkę w Borowej, 500-273-168 
Sprzedam działkę leśną w Taurów, gmina Jeżów, 500-273-168

Gmina Koluszki  
zaprasza do współpracy w oparciu o umowę zlecenie,  

na okres od 1 maja 2022 roku,  

pracowników obsługi wypożyczalni kajaków  
i rowerków wodnych w Lisowicach.

  Do obowiązków przypisany będzie zakres:
 � Obsługa klientów indywidualnych oraz grup.
 � Przegląd urządzeń wraz z ich myciem.
 � Rozliczanie płatności.
 � Rozliczanie kasy.

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:  
Tomasz Stachlewski tel. 44 725 67 19,

e-mail t.stachlewski@koluszki.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! 

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

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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

umowa o pracę, wysokie 
zarobki (wypłata co 2 tyg.). 

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70

Zakład Robót Elektroenergetycznych sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko:

INŻYNIER BUDOWY
Oferujemy:

 � stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 � atrakcyjne wynagrodzenie,
 � premie uznaniowe,
 � grupowe ubezpieczenie na życie.

Oczekujemy:
 � wykształcenia wyższego technicznego (kierunek elektrotechnika),
 � min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 � gotowości do pracy w delegacji,
 � prawa jazdy kat. B.

CV prosimy wysyłać na adres zre@zrekoluszki.pl
lub składać osobiście w siedzibie firmy: Koluszki, ul. Naftowa 3

DACHY 
536-360-572
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KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

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

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
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Przerwa świąteczna

W Lisowicach wystąpią  
MARYLA RODOWICZ i LADY PANK

Sezon letni w Lisowicach 
rozpoczniemy mocnym arty-
stycznym wydarzeniem. 30 
kwietnia Burmistrz Koluszek za-
prasza na koncert w wykonaniu 
dwóch gigantów polskiej sceny 
muzycznej. O godz. 19.00 na te-
renie kompleksu wypoczynko-
wego zaśpiewa MARYLA RO-
DOWICZ, a o godz. 21.00 na 
scenie pojawi się LADY PANK, 

z wokalistą Januszem Panasewiczem na czele. Koncert rozpocznie 
jednocześnie długie majowe świętowanie. Dobrej zabawy.        (pw)   

REKRUTACJA do Klubu  
SENIOR+ w Koluszkach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolusz-
kach ogłasza nabór uczestników do Klubu SENIOR+ z siedzibą 
przy ul. Budowlanych 4a

JEŚLI:
 • jesteś osobą 60+, nieaktywną zawodowo,
 • jesteś mieszkańcem Gminy Koluszki,
 • chcesz wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym 
towarzystwie,

 • chcesz rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i 
zdolności

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu SENIOR + w Koluszkach

W Klubie realizowane będą następujące zajęcia: 
 • plastyczne i z zakresu rękodzieła,
 • wokalne i muzyczne
 • informatyczne,
 • ruchowe wspierające sprawność – gimnastyka,
 • ruchowe wspierające sprawność – spacery,
 • kurs języka obcego,
 • wspierające podtrzymanie sprawności intelektualnej – olimpia-
da wiedzy.

Korzystanie z oferty Klubu SENIOR+ jest bezpłatne. Aby wziąć 
udział w rekrutacji do Klubu SENIOR+ w Koluszkach należy:
1. Wypełnić Deklarację uczestnictwa w Klubie SENIOR+. Deklara-

cja jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach www.koluszki.pl oraz w siedzibie Klubu SENIOR+ 
przy ul. Budowlanych 4a.

2. Złożyć wypełnioną Deklarację uczestnictwa w Klubie SENIOR+ 
w siedzibie Klubu SENIOR + przy ul. Budowlanych 4a  (w dniach 
19, 20 i 22.04.2022 r. w godzinach 8.00 – 10.00 oraz 21.04.2022 r. 
11.00 – 13.00)

Pierwszeństwo udziału w Klubie SENIOR + w Koluszkach ma 
kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną za-
kwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na li-
ście rezerwowej. Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą 
poinformowane telefonicznie o wynikach naboru.

Szczegółowe informacje dotyczących Klubu SENIOR + w Ko-
luszkach można uzyskać w godzinach 8:00 – 12:00 pod numerem te-
lefonu 607 937 467.

Organizator informuje, że Klub Senior+ w Koluszkach nie jest 
Domem Dziennego Pobytu Seniora lecz Klubem oferującym  
m.in. zajęcia kulturalno – rekreacyjne.


