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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

27.05  
ul. 3 Maja 8

28.05  
ul. 3 Maja 19G

29.05  
ul. Brzezińska 54

30.05  
ul. Przejazd 6

31.05  
ul. 11 Listopada 33

1.06  
ul. Żwirki 2

2.06  
ul. Głowackiego 20
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Pokąpiemy się w drugiej 
połowie czerwca

Już w połowie czerwca będziemy mogli zażyć pierwszych ką-
pieli na strzeżonych obiektach w Lisowicach. 18 czerwca urucho-
mione zostaną odkryte baseny, z kolei kąpielisko w zalewie ruszy 24 
czerwca. Oba obiekty będą czynne w godzinach 11.00-19.00 i zosta-
ną udostępnione wypoczywającym do 28 sierpnia. 

Nowością w tym roku będzie tydzień kąpielowy dla uczniów z 
terenu naszej gminy, na który zaprasza Burmistrz Koluszek. W 
ostatnim tygodniu roku szkolnego, przez 5 dni roboczych baseny zo-
staną udostępnione dla uczniów z klas podstawowych i przedszkoli. 
Po wcześniejszym ustaleniu daty, cała klasa wraz z nauczycielem, 
będzie mogła za darmo wypoczywać na obiekcie. W trakcie pobytu 
na basenie, ratownicy będą udzielać porad i podstawowych lekcji 
pływania.

(pw)

Ruszają przygotowania  
do pielgrzymki na Jasną Górę 

Koluszkowska piesza pielgrzymka na Jasną Górę wraca już do 
starego formatu. Obostrzenia są już zdjęte, a zatem nie trzeba wra-
cać busem na nocleg w Koluszkach. W tym roku pielgrzymi ruszą w 
drogę dzień później czyli 21 sierpnia. Dzięki temu wystarczy jeden 
nocleg w Częstochowie, by uczestniczyć 26 sierpnia na Jasnej Gó-
rze w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. 

Ze względu na budowę nowego wiaduktu w Koluszkach, zosta-
nie zmieniona trasa wymarszu z kościoła Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Pielgrzymka przejdzie tzw. czarną drogą przez las i najpraw-
dopodobniej nie zatrzyma się na postój przy kościele w Nowych 
Chrustach, ale na terenie OSP w Będzelinie (z kierunkiem na Pogo-
rzałe Ługi). Kierownikiem tegorocznej pielgrzymki będzie ks. Ema-
nuel Stańczyk, wikary w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP W 
Koluszkach.  

(pw) 

Remont szkoły w Gałkowie Dużym

Trwa planowanie remontów w budynkach oświatowych na tere-
nie naszej gminy. Najpoważniejszy remont czeka budynek Szkoły 
Podstawowej w Gałkowie Dużym. Urząd Miejski w Koluszkach zło-
żył m.in. wniosek do PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych) o pozyskanie dotacji w wysokości 200 tys. 
zł na prace związane z likwidacją barier architektonicznych. Z powyż-
szych środków ma być m.in. sfinansowany montaż szkolnej windy, 
pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Prace remontowe w powyż-
szej placówce zaplanowano na 4 sezony wakacyjne.                    (pw)

Dzień Matki 2022
Z Okazji wczorajszego święta, Wszystkim Matkom, tym Naj-

młodszym jak i Matkom Matek  składamy Najserdeczniejsze życze-
nia: zdrowia, spełnienia marzeń, realizacji planów życiowych a nade 
wszystko Miłości swoich dzieci- 

                                     Redakcja Tygodnia w Koluszkach. 

P.S. Niektóre dzieci - te młode i te dorosłe mają swoje Matki na 
cmentarzu. Nie zapomnijmy, by zapalić lampkę na ich mogile.

Foto: „Małgorzata FotoPasjonata”
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Złóż deklarację o sposobie  
ogrzewania - unikniesz kary!!!  

Przypominamy, że do 1 lipca właściciele domów jednorodzin-
nych i administratorzy nieruchomości muszą zgłaszać czym ogrze-
wają budynki. Deklaracje zostaną złożone w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). Informacje mają pomóc w identy-
fikowaniu źródeł niskiej emisji w Polsce.

UWAGA: Złożenie deklaracji jest obligatoryjne. Za niewywią-
zanie się z ogólnokrajowego obowiązku grozi grzywna. Po 1 lipca 
gminy będą musiały naliczać kary. 

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej lub papiero-
wej. Papierowy dokument właściciele nieruchomości mogą wysłać 
listem poleconym lub złożyć w swoim urzędzie gminy. 

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszuki-
warce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

8 milionów złotych na pomysły  
mieszkańców województwa

Od poniedziałku 16 maja mieszkańcy regionu mogą zgłaszać 
projekty do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE 
NA PLUS”.

W tym roku na realizację ciekawych pomysłów mieszkań-
ców regionu Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 8 mi-
lionów złotych. W ramach budżetu obywatelskiego wyodrębnio-
na została pula wojewódzka oraz 24 pule powiatowe. Do puli 
wojewódzkiej można zgłaszać projekty dotyczące inwestycji i re-
montów. Natomiast do 24 pul powiatowych przyjmowane będą 
pomysły zadań nieinwestycyjnych: dotyczących sportu, turysty-
ki, bezpieczeństwa publicznego, edukacji ekologicznej, ochrony 
środowiska, rehabilitacji zdrowotnej, upowszechniania folkloru 
związanego z województwem oraz kultury w nawiązaniu do hi-
storii województwa.

Propozycje można zgłaszać do 31 maja. Projekty do puli woje-
wódzkiej mogą składać wszyscy mieszkańcy Łódzkiego, zaś w 
przypadku zadań powiatowych - mieszkańcy powiatu, którego doty-
czyć będzie zgłoszony projekt.

Aby zgłosić projekt zadania należy wypełnić odpowiedni for-
mularz i dołączyć do niego listę poparcia podpisaną przez co naj-
mniej 30 mieszkańców Województwa (pula wojewódzka) albo 
przez 30 mieszkańców powiatu, do którego puli zgłaszany jest pro-
jekt.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” dostępne są na stronie internetowej www.bo-
.lodzkie.pl.

Kalendarium gminnych wydarzeń 
 � maj-czerwiec – ćwiczenia Tai Chi dla seniora,  wtorki i 
czwartki godz. 16.00, nad zalewem w Lisowicach 

 � 24-29 maja - Wystawa pająków i skorpionów, godz. 10.00-
18.00, sala widowiskowa Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 
wydarzenie biletowane

 � 26 maja (kościół NP NMP, godz. 18.30) i 29 maja (kościół Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 15.00) - wykłady o Cału-
nie Turyńskim, spotkanie z misjonarką 

 � 28 maja – dzień otwartych atrakcji wodnych w Lisowicach 
(kajaki, wakeboard, rowerki wodne za darmo), godz. 11.00-16.00 

 � 28 maja  - Równościowy Piknik Rodzinny, połączony ze zbiór-
ką na rzecz Oliwii Krzemińskiej, godz. 12.00-17.00, Lisowice  

 � 29 maja - Dzień Dziecka w gminie, godz. 15.00-19.00 Park 
Miejski w Koluszkach  

 � 3 czerwca - wernisaż wystawy malarstwa i fotografii, Bogu-
sław Maria Piasecki i Małgorzata Rymkiewicz, godz. 18.00, 
sala widowiskowa Urzędu Miejskiego w Koluszkach; wystawa 
czynna w okresie 3-28 czerwca

 � 11-12 czerwca, Dni Koluszek, Park Miejski w Koluszkach  
 � 18 czerwca – dzień sportu z Akademią Sztuk Walki Fight 
and Win, od godz. 12.00, Lisowice (dmuchańce, zabawy i tre-
ning karate).

Koluszkowianin w popularnym  
programie telewizyjnym

Zachęcamy do oglądania kolejnej edycji programu konkurso-
wego „Jeden z Dziesięciu”, jaki zostanie wyemitowany w telewizyj-
nej „Jedynce” 30 maja o godzinie 18.55. Wystąpi w nim mieszka-
niec Koluszek, pan Paweł Musiał. Warto kibicować! 

Zk 

Tego dnia popływasz za darmo 

Już w sobotę 28 maja w Lisowicach 
odbędzie się dzień otwartych atrakcji 

wodnych w Lisowicach. 
W godzinach 11.00-16.00 osoby 

odwiedzające teren wypoczynkowy będą 
mogły za darmo popływać na kajakach i 

rowerach wodnych, oraz skorzystać z 
lekcji wakeboardu. 
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Przerwy w dostawach prądu
 � 26 i 27.05.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Gałków Mały ul.: Napole-

ońska, Marysieńki, Smugowa, Kopernika, Polna, Skłodowskiej, Za-
gajnikowa, Akacjowa, Spacerowa, Ogrodowa, Krawiecka.

 � 31.05.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Katarzynów i Zygmuntów gm. 
Koluszki, Felicjanów 104, Koluszki ul.: Warszawska.

Trwają prace remontowe  
na drogach 

Na terenie gminny ruszyły prace związane z remontem dróg. Na 
drogach gruntowych wykorzystywana jest równiarka. Z kolei na-
wierzchnie bitumiczne łatane są przy użyciu patchera. Prace rozpo-
częły się już trzy tygodnie temu i potrwają do połowy czerwca. Po-
niżej prezentujemy wykaz dróg, które objęte zostały letnimi 
zabiegami remontowymi. Na części z nich prace zostały już zakoń-
czone. UWAGA: Poniższa lista nie jest jeszcze zamknięta. Obecnie 
trwają przeglądy kolejnych dróg. Zły stan nawierzchni w nie-
uwzględnionych lokalizacjach wciąż można zgłaszać do Biura Inży-
niera Gminy (44 725 67 68). 

  Wykaz dróg gruntowych związanych z równaniem:
 • Borowa ul. Brzoskwiniowa, ul. Cytrynowa, ul. Dojazdowa, ul. Ja-
rosława, ul. Letniskowa, ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa, ul. Pomarań-
czowa, ul. Poprzeczna, ul. Prosta, ul. Równa, ul. Środkowa,  
ul. Winogronowa, ul. Zawiła 

 • Gałków Duży ul. Armii Krajowej, ul. Jesienna 
 • Gałków Mały ul. Łąkowa, ul. Nowa, ul. Wierzbowa, ul. Kolejowa 
na odcinku od ul. Klonowej do Krańcowej, ul. Klonowa, ul. Zaci-
sze, ul. Wojska Polskiego, ul. Radwańska

 • Koluszki ul. Brzechwy, ul. Gen. Maczka (do nr 29), ul. Konopnic-
kiej, ul. Warszawska (do nr 124)

 • Redzeń Górniak (do drogi wojewódzkiej) 
 • Różyca ul. Pałacowa, ul. Północna, ul. Zawiła 
 • Słotwiny ul. Wąska 
 • Żakowice ul. Brzozowa, ul. Rolnicza, ul. Sosnowa, ul. Wczasowa, 
ul. Wycieczkowa, ul. Zielona 

 • Żakowice, Różyca ul. Kolejowa 
 • Kaletnik ul. Leśna

Wykaz dróg o nawierzchni bitumicznej poddanych zabiegom z 
wykorzystaniem patchera (łatanie):

 • Będzelin ul. Główna
 • Borowa ul. Borowiecka, ul. Zielonogórska
 • Długie – Zygmuntów
 • Długie (w kierunku Turobowic)
 • Felicjanów – Jeziorko
 • Gałków Duży ul. Dworcowa, ul. Główna, ul. Główna (odci-
nek do lasu)

 • Gałków Mały ul. Kolejowa, ul. Łódzka (od Borowieckiej do 
Krańcowej), ul. Łódzka (od Brzezińskiej do granicy Gminy), 
ul. Mickiewicza, ul. Towarowa

 • Gałkówek Parcela
 • Gałkówek Parcela (do Gałkówka Kolonii)
 • Gałkówek Parcela (nr 24 -36d)
 • Janówka ul. Główna
 • Jeziorko (od Zygmuntowa do kapliczki)
 • Jeziorko (przez wieś)
 • Justynów ul. Łódzka
 • Kaletnik ul. Klonowa, ul. Kościelna, ul. Ogrodowa, ul. Partyzantów
 • Koluszki ul Kolejowa, ul Sportowa, ul Strażacka, ul. 3 Maja, 
ul. Armii Krajowej, ul. Bema, ul. Cmentarna, ul. Głowackie-
go, ul. Kolejowa, ul. Ludowa (od ul. Głowackiego do ul. Ko-
lejowej), ul. Przejazd, ul. Rynek, ul. Sikorskiego (odcinek  
z płyt YOMB), ul. Ściegiennego, ul. Teatralna, ul. Wileńska, 
ul. Wincentego Pola, ul. Zachodnia

 • Przanowice (przez wieś)
 • Przanowice Majątek
 • Redzeń- Górniak
 • Różyca ul. Parkowa, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Towarowa
 • Słotwiny ul. Długa, ul. Działkowa, ul. Wąska
 • Stamirowice – Leosin
 • Świny (od nr 32 do 20)
 • Świny (przez wieś)
 • Zygmuntów (od Agatu do Jeziorka)
 • Żakowice ul. Graniczna, ul. Norwida, ul. Ogrodnicza, ul. Spa-
cerowa, ul. Wierzbowa

Wykaz dróg do naprawy z wycinką:
 • Koluszki ul. Krańcowa (do rogatek PKP)
 • Koluszki ul. Polna (skrzyżowanie Polna – Zielona)
 • Felicjanów (odcinek od przejazdu PKP Erazmów do ul. Krań-
cowej)

W Gałkówku będzie widniej 
Rozpoczynają się prac związane z budową oświetlenia uliczne-

go na terenie Gałkówka. Zadanie rozłożone jest na 12 miesięcy. 
Wartość inwestycji to 3 mln 250 tys. zł. Przypominamy, że oświetle-
nie ma się pojawić przy następujących ulicach:

– Gałków Duży: Jesienna, Dzieci Polskich, Armii Krajowej i 
Główna;

– Gałków Duży i Borowa: ulica Skrajna;
– Gałków Mały: Zagajnikowa, Zgodna, Partyzantów, Brzozowa, 

Andrzeja, Letniskowa, Łąkowa, Krótka, Łódzka, Borowiecka, 
Lipowa, Zacisze, Smugowa, Parkowa, Okrzei, Stawowa, Miła, 
Mikołaja, Towarowa, Krawiecka, Północna, Ogrodowa, Aka-
cjowa, Cicha, Sportowa, skrzyżowanie Łódzkiej i Wojska Pol-
skiego oraz ulica Wojska Polskiego, a także na odcinku 2 km 
przez las wzdłuż ścieżki rowerowej do Justynowa.

(pw)
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Centrum Pomocy Humanitarnej 
Centrum Pomocy Humanitarnej dla Uchodźców z Ukrainy 

funkcjonuje w Koluszkach od marca na ul. 11 Listopada 41. Już od 
wejścia daje się zauważyć kolejkę, ciągnącą się przez długi korytarz 
aż po schody. 

Na udzielenie pomocy 
czekają kobiety w różnym 
wieku. Kilka z nich z małymi 
dziećmi. Maluchy już nieco 
się nudzą, nic dziwnego nie-
którzy są tutaj już od piętna-
stej, a dyżur zaczyna się o go-
dzinie 17.00. Babcie bujają 
wózki, jak się później okazuje 
i te niezbędne sprzęty pomogli 
zdobyć wolontariusze z cen-
trum. 

Ale zacznijmy od począt-
ku. Stowarzyszenie Historii 
Koluszek już dwa dni po wy-
buchu wojny w Ukrainie roz-

poczęło intensywne działania pomocowe na rzecz uchodźców orga-
nizując zbiórki żywności, odzieży oraz leków. Potem przyszła kolej 
na utworzenie punktu informacyjnego, jaki działał w księgarni. 
Kontakt z Ukraińcami, którzy przychodzili po porady, pozwolił po-
znać ich problemy i stał się impulsem do utworzenia miejsca, gdzie 
długofalowa pomoc byłaby ukierunkowana na tworzącą się lokalną 
społeczność ukraińską. 

Ze zbiórek pozostało wie-
le ubrań, więc potrzebne były 
stojaki, jakiś regał. Wystar-
czyły dwa popołudnia na 
urządzenie punktu. Na począ-
tek udało się zebrać żywność 
na pierwszy tydzień. Z dyżuru 
na dyżur założycielom cen-
trum towarzyszyła niepew-
ność jak długo będą mogli je 
prowadzić. Szczęście jednak 
dopisywało i wciąż znajdowa-
li się darczyńcy oraz sponso-
rzy wśród koluszkowskich 
przedsiębiorców, a rodacy z 
Koluszek mieszkający za gra-

nicą, organizowali zbiórki wśród swoich przyjaciół. Ale przede 
wszystkim do akcji dołączyło wielu wolontariuszy, ludzi o ogrom-
nym sercu, którzy już ponad dwa miesiące poświęcają swój czas na 
dyżurowanie, sprzątnie, porządkowanie magazynów oraz niesienie 
pomocy niematerialnej, wśród nich są również obywatele Ukrainy 
oraz uczestnicy Warsztatów Zajęciowej. 

Centrum jest punktem pomocy, które działa na wielu płaszczy-
znach. Podopieczni mogą zgłosić tutaj swoje szczególne potrzeby, 
np. gdy brakuje w magazynie obuwia w konkretnym rozmiarze, koł-
der, wózków, poszukują pracy lub zakwaterowania, proszą o wska-
zówki dotyczące świadczeń. Wolontariusze starają się pomóc i z 
sukcesem zdobywają od darczyńców potrzebne rzeczy. Zorganizo-
wano również wiele akcji wspierających działanie centrum takie jak 
paczka „Kropla dobra” oraz koncert charytatywny. Na dyżurach 
uchodźcy na bieżąco są zaopatrywani w żywność, artykuły higie-
niczne, mogą wybrać dla siebie odzież, a na dzieci czekają zabawki. 

Jednak potrzeby wciąż są ogromne, nieustannie trwają zbiórki w 
sklepach Carrefour i Stokrotka, gdzie artykuły można wrzucić do 
specjalnych koszyków oraz w centrum w poniedziałki w godzi-
nach 17.00-19.00. Obecnie najbardziej brakuje oleju, cukru, mąki, 
soli, przetworów w słoikach, pasztetów, makaronów, kaszy gry-
czanej oraz szamponów, artykułów higienicznych dla kobiet oraz 
past do zębów. Wlej kroplę dobra w życie naszych nowych sąsia-
dów.

Świętował jubileusz kapłaństwa
W minioną niedzielę jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ob-

chodził ks. Andrzej Jastrzembski, wikariusz parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Koluszkach. Pochodzącego z Łodzi ks. Andrzeja 
parafianie mogą usłyszeć m.in. podczas niedzielnych Mszy św. dla 
dzieci. Sprawuje on również posługę duszpasterską nad grupą biblij-
ną oraz wspólnotą parafialną Serce Jezusa.

Poza najbliższą rodziną, w jubileuszu uczestniczył także jego 
przyjaciel, ks. prałat Władysław Łojan, kapłan który od samego po-
czątku towarzyszył ks. Andrzejowi na drodze jego powołania. A ta 
droga w sercu naszego Jubilata rozpoczęła się niezwykle wcześnie, 
bo już w szkole podstawowej. 

Święcenia kapłańskie ks. Andrzej Jastrzembski przyjął dokład-
nie 24 maja 1997 r. „Jeden drugiego brzemiona noście” – oto motto 
przewodnie posługi kapłańskiej, jakie wypisał w swoim sercu nasz 
Jubilat. Pozdrawiamy i życzymy owocnej drogi. 

(pw)  



727.05.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 21

Unikatowe pająki  
i skorpiony na żywo

Jesteś ciekawy jak zacząć przygodę z hodowlą ptaszników? A 
może szukasz odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce żyją niebez-
pieczne pająki? Na te i inne pytania można uzyskać fachową odpo-
wiedź podczas zwiedzania unikatowej wystawy żywych pająków i 
skorpionów.

Do zobaczenia jest po-
nad 35 żywych okazów, a 
wśród nich m.in. jeden z 
najbardziej jadowitych pa-
jąków czyli czarna wdowa, 
oraz jeden z największych 
ptaszników na świecie. Co 
więcej, o każdej pełnej go-
dzinie, istnieje możliwość 
potrzymania łagodnego 
ptasznika na dłoni. Bez-
pieczne szklane terraria z 
pajęczakami uzupełnią 
plansze i filmy edukacyjne. 
Zwiedzanie odbywa się z 
przewodnikiem. 

Wystawę można zwie-
dzać jeszcze do 29 maja w 
sali widowiskowej przy Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Godziny 
otwarcia: 10.00-18.00.

UWAGA: Wystawa jest płatna. Ceny biletów: 19 zł normalny, 
16 zł ulgowy, 60 zł rodzinny (2+2), 12 zł wycieczka szkolna, dzieci 
do lat 4 wstęp za darmo. Kontakt dla grup zorganizowanych: 883-
733-534, maciej.kuta@wystawapajakow.pl.

(pw)        

Drużyna BRD SP1 Koluszki   
- Mistrzem Województwa Łódzkiego

13 maja 2022 roku na terenie  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Łodzi - Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, odbyły 
się eliminacje wojewódzkie XLIII  Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do tego etapu turnieju kwalifiku-
ją się mistrzowskie drużyny z zawodów powiatowych.

To już staje się tradycją, że drużyny z koluszkowskiej JEDYN-
KI dominują na eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Tur-
nieju BRD. 

Podopieczni Pana Marka Kamińskiego - Paulina Kubat, Karol 
Kaźmierczak, Szymon Garbarski i Igor Rzesiewski, nie mieli sobie 
równych podczas zawodów, zdecydowanie zwyciężając we wszyst-
kich 4 konkurencjach (test wiedzy, jazda obserwowana po miastecz-
ku ruchu drogowego, jazda po torze przeszkód i udzielanie pierw-
szej pomocy). Do zwycięstwa drużynowego dołożyli także 
zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej, gdzie najlepszym zawod-
nikiem turnieju został Karol Kaźmierczak.

To już 15. tytuł mistrzowski w woj. łódzkim drużyn prowadzo-
nych przez p. Marka Kamińskiego, które są niepokonane od 2006 r. 
(w roku 2020 i 2021 zawody nie odbyły się).

Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za występ w finale cen-
tralnym OT BRD, który w dniach 1-2 czerwca zgromadzi w Nidzicy 
najlepsze drużyny BRD z całej Polski.

SP 2 na Mistrzostwach Polski
Po raz kolejny uczennicom ze Szkoły Podstawowej nr 2, udało 

się uczestniczyć w Mistrzostwach Polski w Drużynowych Biegach 
Przełajowych. Dziewczyny po 3-letniej przerwie, ponownie wystar-
towały we wspaniałej ogólnopolskiej imprezie biegowej. Przez dwa 
lata taką możliwość odbierała naszym zawodniczkom pandemia. 
Przypomnijmy, iż właśnie te dziewczyny w ubiegłym roku wygrały 
finał wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych oraz finał 
wojewódzki w drużynowych biegach przełajowych. Niestety w 
ostatniej chwili, Mistrzostwa Polski zostały odwołane.

Finał tegoroczny odbył się w Aleksandrowie Łódzkim 10 maja. 
Wszystkie kategorie wiekowe były mocno obsadzone. Zjechali zawod-
nicy prawie z wszystkich województw. Na starcie w naszym biegu 
IMS-dziewcząt stanęło 11 drużyn po 6 osób. Trasa o długości 1500 me-
trów była bardzo wymagająca i wyciskająca łzy zmęczenia. Dziewczy-
ny walczyły dzielnie i ostatecznie zajęły IX miejsce w Polsce. Otrzyma-
ły dyplom i drobne upominki. Najwyżej, bo na 11 miejscu uplasowała 
się Adrianna Siemińska, zasługując na ogromne gratulacje.

Dziękujemy za ogromny wysiłek i zaangażowanie naszym za-
wodniczkom, za dwukrotne reprezentowanie naszej szkoły, gminy, 
powiatu i województwa w Mistrzostwach Polski i wywalczenia ty-
tułu wicemistrzyń Polski w 2019 r.

Skład drużyny: Aleksandra Kulińska, Nikola Kotynia, Sylwia 
Janik, Kornelia Krakowiak, Bianka Rogalska, Adrianna Siemińska, 
Amelia Nowak.

Nauczyciele w-f
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IX Zlot Motocyklowy  
w Koluszkach

W IX Zlocie Motocyklowym jaki w sobotę 21 maja b.r. odbył 
się w Koluszkach, udział wzięło ponad 200 motocykli.

 -Biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie w naszej okolicy 
odbywały się podobne imprezy z udziałem motocyklistów (Dni 
Rawy Mazowieckiej oraz Zlot Motocyklowy w Łowiczu), uważam, 
że liczba na Zlocie w Koluszkach była bardzo zadowalająca, biorąc 
dodatkowo pod uwagę fakt, że wystartowaliśmy po 2 letniej prze-
rwie covidowej i niektórzy posprzedawali swoje maszyny, kończąc 
przygodę z jednośladem - relacjonuje Zbigniew Retwiński, prezes 
Klubu motocyklowego „Bizon”.

Do Koluszek w ubiegłą sobotę przyjechali motocykliści z wielu 
miast, m.in. z Łodzi, Pabianic, Wielunia.  Podczas mszy świętej, 
sprawowanej na rozpoczęcie imprezy przez proboszcza parafii p.w. 
Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Koluszkach, ks. Sławomira Jał-
mużnego, modlono się w intencji uczestników Zlotu a także o zdro-
wie za poważnie chorego kolegę motocyklistów z  Pułtuska, który 
bywał corocznym uczestnikiem Zlotu w Koluszkach. 

Bezpieczny przejazd kolumny motocykli z kościoła przy ulicy 
11 Listopada drogami naszej gminy zapewniła Policja z  komendy 
powiatowej w Koluszkach.  Po dotarciu jednośladów na plac przed 
Urzędem Miejskim,  na uczestników Zlotu czekał gorący posiłek 
przygotowany przez Pana Andrzeja Piotrowskiego, gry i zabawy 
zręcznościowe oraz dobra muzyka, o którą zadbał DJ Zbigniew Do-
liński. Wyłoniono najstarszego uczestnika tegorocznego Zlotu, któ-
rym został pan Wojciech Rzesiewski. Otrzymał on od burmistrza 
Koluszek okolicznościowy Puchar. Tradycją tej imprezy jest rozda-
wanie pamiątkowych koszulek z logo Klubu „Bizon” i numeracją te-
gorocznego Zlotu. 

Wśród wielu przybyłych gości, w pikniku motocyklowym wziął  
udział  starosta łódzki- wschodni Andrzej Opala oraz burmistrz Ko-
luszek Waldemar Chałat, który był także czynnym uczestnikiem zlo-
tu jako kierowca jednośladu. 

Prezes Klubu Motocyklowego Bizon w Koluszkach- współor-
ganizatora Zlotu- Zbigniew Retwiński składa serdeczne podzięko-
wania Miejskiemu Ośrodkowi Koluszek – głównemu Organizatoro-
wi wydarzenia; Burmistrzowi Koluszek i Urzędowi Miejskiemu w 
Koluszkach, Staroście i Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu za po-
moc i przychylność. 

Pojazdy klubu „Bizon” będzie można w najbliższym czasie zo-
baczyć podczas Dnia Dziecka. 

Zk, fot. Krzysztof Gozdek

Z pamiętnika młodego 
wolontariusza  

Jest 16 maja, godzina 8.00 rano, stoimy przed wejściem do 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. To właśnie tutaj odbę-
dzie się dziś koncert charytatywny ,,Kropla dobra”, z którego do-
chód zostanie przekazany na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy 
trochę zdenerwowani, w końcu pierwszy raz będziemy wolontariu-
szami na takiej imprezie. Nie wiemy dokładnie, na czym będzie po-
legało nasze zadanie, póki co cieszymy się, że nie musieliśmy iść do 
szkoły. Trwają już pierwsze przygotowania. Pomagamy, jak może-
my, nosimy instrumenty, ustawiamy stoisko z własnoręcznie zrobio-
ną biżuterią, uczymy się obsługiwać sprzęt. Wszędzie panuje lekkie 
zamieszanie, jednak czuć już pozytywną atmosferę i ekscytację. 

Po 9.00 zaczynają docierać pierwsi widzowie, a o 9.30 koledzy 
i koleżanki z klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. 
Koncert rozpoczyna mały chłopiec z Ukrainy, znaną ukraińską pio-
senką ludową. Wrażenie jest niesamowite, pierwsze dźwięki zapie-
rają dech w piersiach. Potem wzruszające słowa powitania, zarówno 
w języku polskim, jak i ukraińskim, i zaczyna się koncert. Podziwia-
my talenty wokalne uczniów Muzycznego molla. Repertuar jest bar-
dzo różnorodny, każdy może znaleźć coś dla siebie. Publiczność, z 
początku lekko onieśmielona, po-
woli się rozkręca, by podczas wy-
stępu zespołu rockowego ,,Fobia” 
eksplodować energią. Jesteśmy za-
chwyceni, muzyka, światła, efekty 
wizualne, las rąk z włączonymi la-
tarkami poruszający się w rytm 
rockowej ballady. WOW!!!! Po 
muzycznej uczcie czas na pokazy 
akrobatyczno-taneczne studia 
Fame Dance. Profesjonalnie wy-
konane, przez młodsze tancerki, 
układy na kole i szarfach robią nie-
samowite wrażenie, a wisienką na torcie jest występ instruktorki 
Amelki. ,,To, co dobre szybko się kończy,, - słyszymy ze sceny i cał-
kowicie się z tym zgadzamy. Na szczęście dla nas, za chwilę powtór-
ka z rozrywki, czyli koncert dla Szkoły Podstawowej nr 2. Atmosfe-
ra równie wspaniała, publiczność żywo reaguje i dobrze się bawi. 

Pora na podziękowania dla wszystkich, którzy wlali kroplę do-
bra w serca dotkniętych wojną sąsiadów. To tylko kropla, a jakby 
całe morze. Cieszymy się, że też mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę, 
chociaż tyle.
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Marszałek województwa wizytuje  
budowę wiaduktu

23 maja Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schre-
iber udał się z roboczą wizytą na teren budowy nowego wiaduktu w 
Koluszkach. Po zapoznaniu się z postępem prac, marszałek zadekla-
rował dalsze wsparcie dla tej ważnej dla naszego miasta inwestycji. 
W trakcie rozmów  kierownictwo budowy wraz z dyrektorem Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zapewniło o dostępności materia-
łów. Już za kilka dni ma rozpocząć się „nasuwanie” konstrukcji, 
czyli układanie poszczególnych przęseł na przygotowanych podpo-
rach. Na dziś wszystko wskazuje na to, że oddanie wiaduktu do 
użytku nastąpi jeszcze przed zimą.

W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Koluszek Waldemar Cha-
łat, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Mirosław Ku-
kliński, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi Rafal Jóźwiak, oraz dyrektor Wydziału Inwestycji i 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koluszkach Mate-
usz Karwowski.

Wiadukt nad torami kolejowymi w Koluszkach to zadanie reali-
zowane prze Samorząd Województwa Łódzkiego, a współfinansowa-
ne także z budżetu krajowego. Koszt zadania to 25,5 mln zł. Nowy 
wiadukt będzie miał 132,3 m długości i 13,4 metrów szerokości i jest 
budowany w technologii nasypu podłużnego, co umożliwia wyko-
nywanie prac bez całkowitego zamykania ruchu kolejowego pod-
czas prowadzenia robót. Inwestycja w Koluszkach obejmuje także 
rozbudowę drogi dojazdowej oraz przebudowę skrzyżowań z ul. 
Łódzką i Przejazd, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodo-
ciągowej. Powstanie też kanalizacja deszczowa oraz nowe chodniki 
i oświetlenie. 
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Otwarcie Klubu Senior+
Zgodnie z zapowiedzią, w środę 25 maja, z udziałem burmistrza 

Koluszek Waldemara Chałata, jego zastępcy Krystyny Lewandow-
skiej, przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Szostak, starosty An-
drzeja Opali, wicestarosty Ewy Gładysz, przewodniczącego Rady 
Powiatu Sławomira Sokołowskiego, wicewojewody Województwa 
Łódzkiego  Piotra Ciepluchy, wicemarszałka Województwa Łódz-
kiego Piotra Adamczyka,  radnych Rady Miejskiej w Koluszkach, 
pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach i oczywi-
ście Seniorów, uroczyście otwarty został Klub Senior+. 

W części oficjalnej, którą poprowadziła Elżbieta Przywara, ko-
ordynator Klubu Senior+, głos zabrali wspomniani wcześniej Wice-
wojewoda Łódzki, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Bur-
mistrz Koluszek, który o nowo otwartym obiekcie powiedział 
między innymi: „Jest to miejsce mi osobiście szczególnie bliskie. To 
tutaj jako starszy brat przyprowadzałem moją siostrę do przedszko-
la, a po latach jako tata przyprowadzałem moją córkę.

Po wybudowaniu nowego budynku przedszkola przyszedł czas 
na remont w tym obiekcie. Realizacja robót związanych z przebudo-
wą i aranżacją pomieszczeń po przedszkolu na potrzeby funkcjono-
wania Klubu Seniora rozpoczęła się w dniu 15 lipca 2021 roku, kie-
dy to podpisałem umowę o dofinansowanie z Panem Wojewodą w 
celu dofinansowania działań związanych z utworzeniem placówki 
Senior + w wysokości 200 tysięcy złotych.

W dniu 28 października 2021 roku Gmina Koluszki zawarła 
umowę z firmą Remontia Anna Piechota ze Skierniewic. Zakres prac 
obejmował wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń we-
wnętrznych wraz z wymianą instalacji elektrycznych, wodociągo-

wych i kanalizacyjnych w całym budynku. Dodatkowo należało wy-
konać wymianę stolarki wewnętrznej, dokonać przebudowy układu 
pomieszczeń wewnętrznych, wykonać wyrównanie i malowanie 
ścian, montaż sufitu podwieszanego oraz wyrównanie i wykończe-
nie podłóg. 

Budynek po remoncie został przystosowany do obowiązujących 
przepisów przeciw pożarowych oraz wyposażony w rzutnik oraz 
ekran, a także meble kuchenne do zaplecza socjalnego, meble do po-
mieszczeń spotkań seniorów, stoły, krzesła fotele oraz sprzęt kom-
puterowy. Roboty zostały zakończone i odebrane 30 marca 2022 
roku. Łączna wartość wszystkich wykonanych robót wyniosła 
756 866,16 zł brutto”.

Głos zabrał także dr Kazimierz Zawadzki z Akademii Wieku 
Dojrzałego, który mówił o personalizacji i docenieniu wieku senio-
ralnego w społeczeństwie. 

Obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii pw. Niepo-
kalanego Poczęcia N.M.P w Koluszkach ks. Sławomira Jałmużne-
go. Po  przecięciu wstęgi, uczestnicy wysłuchali koncertu w wyko-
naniu zespołu ludowego „Złota Jesień” oraz zespołu wokalnego 
działającego przy Akademii Wieku Dojrzałego. Obiekt przed od-
daniem do użytku seniorów został poddany rewitalizacji. Remont 
był możliwy dzięki  dofinansowaniu ze Środków Budżetu Państwa 
w ramach Programu Wieloletniego  „Senior plus” na lata 2021-
2025, edycja 2021. „Utworzenie Klubu Senior plus w Kolusz-
kach”. 

Siedziba Klubu znajduje się przy ulicy  Budowlanych, w lokalu 
zajmowanym niegdyś przez Przedszkole nr 1.

Zk
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Zajęcia w Klubie SENIOR+
Już od trzech tygodni wielu seniorów z naszej gminy chętnie 

korzysta z szerokiej oferty zajęć, proponowanych przez nowo po-
wstały Klub Senior+ w Koluszkach. Na zajęciach z rękodzieła po-
wstają już pierwsze niepowtarzalne prace. Dla przykładu seniorzy 
wykonywali kolorowe wianki i wazoniki metodą decoupage, a także 

ozdabiali kapelusze. Z dużym 
zapałem rozwijają także zdol-
ności intelektualne, rozwiązu-
jąc krzyżówki i rebusy, a tak-
że zgłębiając wiedzę na 
zajęciach z informatyki i języ-
ka angielskiego.

Poza nauką i pracami ar-
tystycznymi, jest oczywiście 
także czas na wycieczki, gim-
nastykę, zabawę i śpiew. 

W jeden z majowych po-
niedziałków seniorzy wraz z 
instruktor Dominiką Smyczek 
wybrali się na wycieczkę do 
pobliskiego Arboretum w Ro-

gowie, gdzie przy udziale przewodnika poznawali ciekawe gatunki 
drzew, krzewów oraz kwiatów rosnących na terenie ogrodu. Wszyst-
kich ponoć zachwyciły alejki z pięknymi okazami rododendronów 
(różaneczników) oraz magnolii.

Klub Senior+, który został powołany do życia przez Gminę Ko-
luszki, działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Koluszkach. Koordynatorem projektu jest Elżbieta Przywara. Sie-
dziba Klubu mieści się w przebudowanym budynku po dawnym 
przedszkolu przy ul. Budowlanych 4a w Koluszkach. Obecnie zaję-
cia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 9.00-16.00, oraz w 
czwartki od 12.00 do 18.00. Klub zrzesza już ponad 100 seniorów.    

(pw)
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IX Koluszkowski  
Zlot Motocyklowy 

Fot. Krzysztof Gozdek. 
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II Plener Koła Malarskiego MOK
W minioną niedzielę na terenie dawnego majątku łódzkich fa-

brykantów w Lisowicach odbywał się plener malarski, zorganizo-
wany przez Koło Malarskie z 
MOK w Koluszkach. Plener 
odwiedził burmistrz Koluszek. 
Waldemar Chałat stwierdził, że 
chętnie zobaczy wystawę po-
wstałych obrazów, która zosta-
nie zaprezentowana w Miej-
skim Ośrodku Kultury. Plener 
poprowadził Mateusz Jaśkie-
wicz, instruktor Kola Malar-
skiego, który z zadowoleniem 
powitał liczną, prawie 20-oso-
bową grupę. Podczas pleneru 
malarze- amatorzy  stworzyli 
wyjątkową atmosferę z daw-

nych lat, kiedy to na przełomie XIX i XX wieku w majątku Lisowi-
ce spotykała się grupa znanych łódzkich malarzy. 

Więcej na profilu FB MOK-u.                                                
Zk

Król strzelców  
w Pucharze Tymbarku

Kordian Ciesielski Królem 
Strzelców Turnieju ,,Z Podwórka 
Na Stadion’’ o Puchar Tymbarku w 
finale województwa łódzkiego.

Drużyna piłkarska KKS Ko-
luszki rocznik 2014 pod wodzą tre-
nerów Marcina Krzemińskiego oraz 
Gabriela Kiliana zajęła trzecie miej-
sce w Turnieju ,,Z Podwórka na Sta-
dion’’ o Puchar Tymbarku w finale 
województwa łódzkiego. Zawodni-
cy byli o krok od awansu, ponieważ 
o wejściu do finału decydował kon-
kurs rzutów karnych, który osta-

tecznie drużyna przegrała. Niemniej jednak jest to ogromny sukces 
Naszej młodej kadry piłkarskiej.

Niebywałym sukcesem może pochwalić się piłkarz Kordian 
Ciesielski, który po-
przez swoją fanta-
styczną grę i ducha 
walki na boisku wy-
walczył tytuł Króla 
Strzelców turnieju 
w finale wojewódz-
twa łódzkiego, zo-
stawiając daleko w 
tyle reprezentantów 
aż 21 drużyn. 
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Małgorzata Rymkiewicz @ Bogusław Maria Piasecki
malarstwo @ fotografia    3.06 - 28.06 2022

 ����NE��A K��J ��D�I 
P��S�Y�H I SZ�Z�����Y�H

Sala Widowiskowa  Urzędu Miasta Koluszki ul. 11 istopada 65
                  wernisaż dnia 3 czerwca 2022 o godz. 18.00
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Derby w obiektywie
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Piłka nożna
Klasa okręgowa
Kolejka 25.  21-22 maja

LKS Różyca - Victoria Rąbień  0:1

Najbliższe mecze
AKS SMS Łódź - LKS Różyca – 27 maja, 18:45

Tabela
1. AKS SMS Łódź     23  55  108-28    
2. GKS Ksawerów     23  49  65-37   
3. LKS Różyca      23  44  70-45  
4. Ner Poddębice     23  44  74-40  
5. ŁKS III Łódź      23  43  75-35  
6. Włókniarz Pabianice   23  36  51-36  
7. Iskra Dobroń      23  35  64-65   
8. Zawisza Rzgów     23  34  37-52   
9. Termy Uniejów     24  28  54-58  
10. UKS SMS Łódź    22  28  40-48  
11. KAS Konstantynów    24  26  31-52   
12. Victoria Rąbień     23  24  53-65   
13. Włókniarz Zgierz    21  23  42-50   
14. Sokół II Aleksandrów   22  19  39-54   
15. GLKS Sarnów/Dalików  24    3  18-156    
*Górnik Łęczyca wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. 

Jego wyniki zostały anulowane.

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II 

Najbliższe mecze
LKS Gałkówek - Polonia Andrzejów (Łódź)  28 maja, 16:00
Zjednoczeni II Stryków - KKS Koluszki  27 maja, 20:00

Tabela
1. KKS Koluszki     21  48  56-25   
2. LZS Justynów     20  45  87-31   
3. Błękitni Dmosin     21  41  78-43   
4. Boruta II Zgierz     21  35  49-24  
5. LKS Gałkówek     20  35  49-34  
6. Huragan Swędów    21  35  66-67  
7. Polonia Andrzejów     21  34  57-40   
8. Czarni Smardzew    21  33  42-37  
9. Zjednoczeni II Stryków  20  28  59-54   
10. Victoria Łódź     21  19  29-54   
11. Iskra Głowno     21  18  36-81  
12. LKS Kalonka     20    9  29-96   
13. Sokół Popów     20    6  21-72  

Derby dla Koluszek 
KKS Koluszki – LKS Gałkówek 1:0 (0:0)

Gol: Jankowski 58’

W pojedynku dwóch drużyn z terenu naszej gminy, górą po-
nownie okazali się zawodnicy z Koluszek. Co ciekawe, wynik 0:1 
dla KKS, padł również w spotkaniu rozegranym jesienią. Lokalne 
derby, bez względu na siłę drużyn, zawsze toczą się swoimi prawa-
mi. W tego rodzaju meczach po prostu nikt nie odpuszcza. Tak było 
również tym razem. Spotkanie nie obfitowało w mnóstwo podbram-
kowych sytuacji. Walka toczyła się raczej w środkowej części bo-
iska. Pod koniec meczu górę wzięły emocje. Posypało się sporo żół-
tych kartek, w tym jedna czerwona dla piłkarza KKS w 90 minucie. 

Zawodnikom z Gałkówka gratulujemy udanego sezonu, a za 
piłkarzy z Koluszek trzymamy kciuki w drodze o awans. Dzięki wy-
granym derbom, KKS Koluszki nie stracił dystansu do Justynowa. 
Tym samym wszystko wskazuje na to, że o wygraniu grupy zadecy-
duje bezpośredni pojedynek Koluszek i Justynowa. Mecz zostanie 
rozegrany już na początku czerwca.    

(pw)   

KKS Koluszki – Stachecki - Chądzyński, Potakowski, Wojta-
szek P., Perek, Grobelny A., Marczyk, Jankowski, Kacperski, Rataj-
ski, Sztuka. Rezerwa: Filipczak, Majerowski, Śliwiński, Wojtaszek J., 
Grobelny M., Kościelecki, Szydlik.

LKS Gałkówek – Gajewski, Szczepaniak, Kryczka, Adam-
czyk, Pabisiak, Kotlicki, Płeska, Karpiński, Rakowski, Brzeziński, 
Modranka. Rezerwa: Janczak, Mizera, Biernacki, Brdoń, Padua, 
Choroszyński.

Sztangistki LKS Gałkówek  
znów na starcie 

W dniach 12-15 maja 2022 r. w Siedlcach odbyły się Mistrzo-
stwa Krajowego Zrzeszenia LZS U15 i U17. LKS Gałkówek w ka-
tegorii do lat 15 reprezentowały Amelia Biskupska i Justyna Muras. 
Zawodniczki dzielnie walczyły na pomoście. Amelia Biskupska w 
kategorii wagowej - 49 kg zajęła wysokie V miejsce, a Justyna Mu-
ras w kategorii wagowej - 55 kg zajęła X miejsce. Zarówno Amelia 
jak i Justyna wróciły z Siedlec z nowymi rekordami życiowymi w 
dwuboju olimpijskim. Duże gratulacje dla zawodniczek, jak i ich 
trenerów Honoraty Kołosowskiej i Karola Kołosowskiego. Życzy-
my dalszych udanych startów i sukcesów na pomoście.

Firma Solcraft, producent nowoczesnych materiałów 
budowlanych do budowy energooszczędnych  

domów, zatrudni pracowników produkcji  
z doświadczeniem w obsłudze maszyn  

(piły, prasy, wtryskarki, walcarki)  
i urządzeń transportowych (wózki widłowe, suwnice) 

oraz pracowników do przyuczenia.
Kontakt: rekrutacjabogdanka@wp.pl  tel.: 46 87 40 100
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Życiówki” młodych lekkoatletów  
LKS Koluszki na I Mitingu LA w Łodzi!

Wietrznie i zimno było podczas I mitingu kwalifikacyjnego ŁO-
ZLA w Łodzi. Nasi młodzi reprezentanci startowali na stadionie 

AZS w biegach na 300 i 600 
m. Na tym krótszym odcin-
ku wszystkie trzy nasze 
12-letnie biegaczki popra-
wiły rekordy życiowe: Mile-
na Płocka - 52,00, Ania Sie-
mińska - 59,18, Maja 
Wolska - 1:01,10. Na dwu-
krotnie dłuższym dystansie, 
o ponad 5 sekund swoją „ży-
ciówkę” poprawił Maciej 
Wolski, jego obecny wynik 
to 1:46,55. Na tym samym 
dystansie nie udało się po-
prawienia rekordu życiowe-
go Adzie Siemińskiej, z cza-
sem 1:54,58 zajęła 6 miejsce. 

Strzelił 10 goli w jednym meczu 
Ogólnopolskie media rozpisują się o niebywałym wyczynie po-

chodzącego z naszej gminy piłkarza, Jakuba Perka. Zawodnik Ju-
trzenki Drzewce w meczu przeciwko Koronie Łaguszew strzelił aż 
10 goli. Dzięki strzelec-
kiej kanonadzie Jakuba, 
ostatecznie drużyna Ju-
trzenki wygrała spotkanie 
11:0. 

Choć do tego nieco-
dziennego zdarzenia do-
szło w klasie okręgowej, 
media zaczęły porówny-
wać osiągnięcie 30-latka, 
do wyczynów najwięk-
szych piłkarskich gwiazd. 
Dziennikarze wyszukali, 
że zawodnik Jutrzenki 
Drzewce wyrównał re-
kord legendarnego Erne-
sta Wilimowskiego, który 
w latach międzywojennych jako pierwszy piłkarz w historii polskiej 
ligi zdobył w jednym meczu siedem, osiem, dziewięć aż wreszcie 
dziesięć goli. 

Media podkreślają także, że Perek lepszy jest od Haalada, 
norweskiej supergwiazdy, który w 2019 roku na rozgrywanych 
w Polsce MŚ U-20 w jednym meczu strzelił Hondurasowi  
9 goli.

Dodajmy, że na swoim profilu fb klub Jutrzenka Drzewce chwa-
li się, że „AIR PERO” ma w tym sezonie na swoim koncie już 52 
bramki i znów jest najlepszym strzelcem w województwie łódzkim. 
Perek odpowiedzialny jest również za połowę goli, strzelonych 
przez Jutrzenkę w lidze. Klub ten pewnie zmierza do awansu do IV 
ligi. 

(pw, fot. fb Jutrzenka Drzewce) 
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Burmistrz Koluszek informuje
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 24.05.2022 r. do dnia 14.06.2022 r., wy-
wieszony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości położonej w 
mieście Koluszki, w obrębie 3, oznaczonej nr ewidencyjnymi dzia-
łek 16/27 i 26/19 o łącznej powierzchni 19 799 m2.

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

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

OGŁOSZENIE
Gmina Koluszki zaprasza do współpracy w oparciu o umowę 

zlecenie, na okres od 18 czerwca 2022 roku, pracowników obsługi 
wypożyczalni kajaków, rowerków wodnych oraz basenów napo-
wietrznych w Lisowicach.

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

Zatrudnienie od 18 czerwca do końca września.
Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Tomasz Sta-

chlewski tel. 44 725 67 19, e-mail t.stachlewski@koluszki.pl

Wandalizm ograniczy dostęp do boiska     
W związku z pojawiającymi się coraz częściej aktami wandali-

zmu, polegającymi na niszczeniu zmodernizowanego boiska przy 
naszej szkole tj. Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach, jesteśmy zmu-
szeni ograniczyć dostęp do 
boiska innym osobom niż 
uczniowie Zespołu. Obiekt 
po modernizacji spełnia 
standardy nowoczesnej in-
frastruktury sportowej. 
Wysłużoną, wieloletnią as-
faltową nawierzchnię, na 
której mogło dochodzić do 
kontuzji podczas upadku, 
wymieniono na trawę syntetyczną, ponadto zamontowano nowe 
bramki do gry w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę oraz zabez-
pieczenia w postaci piłkochwytów. Jest nam niezmiernie przykro, że 
tak długo wyczekiwana modernizacja tego obiektu nie może służyć 
przede wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Koluszki tylko dlate-
go, że znajduje się grupa osób, która nie potrafi z niego korzystać i do-
konuje dewastacji. Pragniemy nadmienić, że w najbliższym czasie zo-
staną zamontowane dodatkowe kamery monitorujące teren wokół 
boiska.

Wstęp na teren boiska może nastąpić wyłącznie za zgodą Dy-
rektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

Jedynka współgospodarzem  
10. Ogólnopolskiego Niezależnego  
Festiwalu Animacji O!PLA

W dniach 21- 30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły 
się pokazy filmów animowanych w  ramach  10. Ogólnopolskiego 
Niezależnego Festiwalu Animacji O!PLA. Jest to festiwal, w którym 
jurorami są widzowie. To oni oceniają animacje przygotowane przez 
swoich rówieśników

W czasie tych kilku kwietniowych dni filmy obejrzane zostały 
przez wszystkich uczniów Jedynki, a także przez gości ze Szkoły 
Podstawowej nr 2, z SP z Różycy i Gałkówka, w sumie przez 1020 
młodych widzów z klas od pierwszej do ósmej. 

Prezentowane animacje przygotowane zostały w trzech katego-
riach wiekowych:

TERAZ MŁODZI TWÓRCY MAJĄ GŁOS! (10-12 LAT), 
GRUPOWE ANIMOWANE PIERWIOSNKI (12-15 LAT), INDY-
WIDUALNE ANIMOWANE PIERWIOSNKI (12-15 LAT) oraz 
TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS (7-9 LAT).

Po zakończonej 
projekcji uczniowie 
klas 4-8 głosowali za 
pomocą kodów QR, 
które przekierowy-
wały do formularza 
oceny filmów onli-
ne, wysyłanych bez-
pośrednio do organi-
zatora. Natomiast 
młodsi widzowie 
wrzucali kartki z 
głosami do specjalnej urny. Po podliczeniu głosów okazało się, że  wi-
dzom z Koluszek, spośród 8 prezentowanych animacji, najbardziej 
podobały się filmy: Historyjek na tropie -145 głosów, Kosmiczny wy-
kop - 126 głosów i Strach - 116. 

11 maja o 19.00 podczas finału online 10. Ogólnopolskiego Nie-
zależnego Festiwalu Animacji O!PLA dowiedzieliśmy się, jakie fil-
my widzowie z całej Polski uznali za najlepsze, zarówno w katego-
rii 7-9, jak i we wszystkich pozostałych.

Okazało się, że  główną nagrodę Złoty Tobołek Koziołka Matoł-
ka w kategorii 7-9 lat zdobył film” Kosmiczny wykop”, 2.miejsce 
przyznano animacji „Strach”,  3. zdobył „Skafander Klingerta”, a 
wyróżnienie przyznano „Historyjkowi na tropie”.

W pozostałych kategoriach głosy młodych widzów zadecydo-
wały o takiej kolejności nagród. W kategorii 10-12 lat: 1. miejsce- 
„Przyjaciel”, 2. miejsce – „Sara, Piotrek i tajemnicze pudełko”,  
3. miejsce „Czy ja mogę żyć?”. W kategorii  grupowych animacji 
12-15 lat: 1. miejsce – „Baśń o leniwej dziewczynce”, 2. miejsce 
„Szary świat”, a 3. miejsce „Hania j Jacek”. Natomiast w kategorii 
indywidualnej zwyciężyła „Wieprzowina”, 2. miejsce przyznano 
„Ekologii”, a 3. zdobyła „Jaskinia platońska”

Dyrekcja Jedynki oraz koordynator projektu p. M.Drabik mają 
nadzieję, że O!PLA na stałe wpisze się w tradycję naszego miasta i 
gminy, bo tegoroczne pokazy cieszyły się naprawdę dużym zaintere-
sowaniem młodych widzów, a także zostały bardzo pozytywnie oce-
nione przez ich opiekunów. A może w przyszłym roku będziemy 
mieli okazję oglądać animacje przygotowane przez uczniów z Kolu-
szek lub okolic. Zachęcamy do zgłaszania swoich prac w okresie od 
listopada do końca grudnia 2022r.



20 27.05.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 21

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, 
tel. 667-027-711
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Transport węgla z PGG, 1-20t,  
tel. 697-345-447
Serwis okien i drzwi, 532-553-111
Pranie dywanów, tapicerki meblo-
wej. Usługa robienia zakupów  
– firmy. Sprzątanie aut w środku, 
600-932-147
Serwis okien i drzwi, 532-553-111
Pranie dywanów, kanap, foteli, 
krzeseł, 512-450-390

Malowania, drobne remonty,  
tel. 575-242-774

Usługi remontowo-budowlane. 
Gładzie, karton-gips, płytki, panele, 
tel. 785-973-266

Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 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
Bramy garażowe, wrota, drzwi. 
Ogrodzenia, bramy, montaż ogro-
dzeń, tel. 506-771-822
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
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 
Zatrudnię operatora koparki 
kołowej, tel. 664-083-159

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię dom w Koluszkach  
za gotówkę, tel. 509-197-460
Sprzedam działki budowlane,  
prąd – woda. Strzelna gm. Jeżów, 
608-353-821
Zamienię dom na mieszkanie  
w bloku o małym metrażu,  
tel. 602-342-180

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Posiadam mieszkanie do wynajęcia, 
M-4, ul. Głowackiego,  
tel. 880-653-802
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737

SPRZEDAM
Sprzedam kombajn ANNA, kopaczkę, 
sadzarkę, redło, 600-812-586 
Kompleksowa sprzedaż pokryć 
dachowych. Pomiar i wycena gratis, 
tel. 44 714-05-38
Mleko kozie i ser, tel. 44 714-38-46
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
Piec, kocioł, złom odbieram,  
tel. 501-488-674
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.Dąbrow-
ski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 
1. Pon/Śr/Pt: 12.00 - 16.00. WA-
ZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal), 
tel. 602-190-429

Zatrudnimy elektromonterów  
i pomocników elektromonterów,  
tel. 42 214-07-00
Zatrudnię kierowcę kat. B/C, 
wózek widłowy, HDS, elastyczny 
czas pracy, 510-476-129
Kierowca kat. C, na miejscu, 
605-439-267
Zatrudnimy montera przyczep  
i zabudów samochodowych. DRIVAL 
Żelechlinek 787-983-969
Zatrudnimy spawacza MIG/MAG. 
Możliwość przyuczenia. DRIVAL 
Żelechlinek 787-983-969
Zatrudnimy magazyniera. Produk-
cja przyczep, zabudów samochodo-
wych i konstrukcji stalowych. 
DRIVAL Żelechlinek 787-983-969
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnię operatora koparko-łado-
warki z doświadczeniem, prace 
kanalizacyjne tel. 665-183-407
Zatrudnię kierowcę C+E kraj  
tel. 607-834-875
DOZ S.A. to spółka zarządzająca 
największą w kraju siecią Aptek 
dbam o zdrowie. Jesteśmy pięcio-
krotnym laureatem Great Place  
to Work, nagrody dla najlepszych 
miejsc pracy! Aktualnie do DOZ 
Aptek w Koluszkach poszukujemy: 
kierownika apteki, magistra farma-
cji, technika farmaceutycznego. 
Osoby zainteresowane prosimy  
o kontakt: tel. 603 670 115, e-mail 
dmarkiewicz@doz.pl.
Zatrudnię fryzjera, 796-337-568
Zatrudnię szwaczki, praca w szwalni 
w Koluszkach, tel. 531-601-101

Firma PPHU„IWA” zatrudni 
pracownika biurowego. Wskazana 
znajomość języka angielskiego,  
tel. 602-57-97-06
Poszukujemy opiekunki dla  
3 letniej dziewczynki. Praca ma 
charakter wakacyjny po 2 tygodnie 
w lipcu i sierpniu. Lokalizacja  
to Koluszki. Kontakt na numer: 
662-220-260
Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
prasowaczkę lub osobę do przyucze-
nia, tel. 511-384-185
Zatrudnię szwaczki i prasowaczki, 
693-426-098
Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki. Produkcja polska. Pełen socjal, 
tel. 605-086-828
Zatrudnię szwaczki lub pomoc 
szwalni, prasowaczkę. Praca  
w Koluszkach, tel. 502-171-510
Szwalnia zatrudni szwaczki  
z doświadczeniem w szyciu odzieży 
damskiej, 605-600-896
Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 603-692-065
Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874
Zatrudnię szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352

RÓŻNE
Sala Bankietowa z okolic Koluszek 
przyjmie imprezy: imieniny,  
urodziny, chrzciny na 03.09.2022 r.  
i 24.09.2022r. oraz na październik, 
tel. 602-48-37-49
Ziemię, gruz oddam, 604-220-584
Kajaki-Pilica, spływy,  
tel. 506-704-420

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

OZDOBNY KAMIEŃ OGRODOWY  
SPRZEDAM

z granitów 6 kolorów – 1,60 zł/kg
Tel. 509-220-540

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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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

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

Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

• pracownika biurowego, wymagania: komunikatywna znajomość 
jęz. angielskiego, umiejętność pracy w zespole; praca zmianowa, 

• specjalistę ds. sprzedaży, wymagania: znajomość jęz. angielskiego
• sekretarkę, wymagania: komunikatywna znajomość jęz. angiel-

skiego
• elektromechanika: ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca zmianowa
• operatora wózka widłowego: ks. sanitarno-epidemiologiczna, 

praca zmianowa,
• pracownika utrzymania czystości: ks. sanitarno-epidemiologiczna,
• pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 

praca 06.00 – 14.00 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie grupowe, 
prywatną opiekę medyczną. 

CV prosimy przesyłać na adres: administracja@starmeat.pl  
lub składać osobiście w siedzibie firmy:  

Koluszki, ul. Zielona 18, tel. 577 669 730

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70
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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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Piątek  
27.05

15:00 DETEKTYW BRUNO
17:00 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu - dubbing
19:30 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu / napisy

Sobota  
28.05

15:00 DETEKTYW BRUNO
17:00 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu - dubbing
19:30 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu / napisy

Niedziela  
29.05

15:00 DETEKTYW BRUNO
17:00 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu - dubbing
19:30 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu / napisy

Środa  
1.06

17:00 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu - dubbing
19:30 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu / napisy

Czwartek  
2.06

17:00 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu - dubbing
19:30 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu / napisy

DOKTOR STRANGE 
w multiwersum obłędu - dubbing

USA / Science-fiction / Fantasy / USA / Akcja / Fantasy / 
2022 / 127 min. / 2D Dubbing/Napisy

W najnowszym filmie 
Marvel Studios „Doktor 
Strange w multiwersum 
obłędu” MCU otwiera mul-
tiwersum, przesuwając jego 
granice w nieodkryte dotąd 
rejony. Doktor Strange, z 
pomocą dawnych i nowych 
sojuszników, przemierza 
niesamowite i pełne niebez-
pieczeństw alternatywne 
światy multiwersum, by sta-
wić czoła nowemu tajemni-
czemu przeciwnikowi.

W filmie Doktor Stran-
ge w multiwersum obłędu 
znajduje się kilka scen z dy-

namicznymi efektami świetlnymi, które mogą powodować dyskom-
fort u widzów wrażliwych na światło i wpływać na osoby z epilep-
sją fotogenną.

DETEKTYW BRUNO
Polska / Komedia / Familijny / 2022 /

Premiera / 2D Oryginalna

Oskar najbardziej na 
świecie lubi rozwiązywać 
zagadki i oglądać serial 
„Detektyw Bruno”. Kiedyś 
chciałby być taki jak jego 
bohater, na razie jednak ma 
osiem lat i mieszka w ro-
dzinnym domu dziecka. 
Jest mu tu dobrze, ale oczy-
wiście tęskni za rodzicami. 
Dlatego, gdy odkrywa przy-
gotowaną przez nich zaba-
wę w poszukiwanie urodzi-
nowego skarbu, koniecznie 
chce ruszyć na poszukiwa-
nia. 

Zagadka nie jest łatwa, 
postanawia więc wynająć najlepszego detektywa na świecie, czyli 
Bruna. Nie przyjmuje do wiadomości, że Bruno Księski to tylko ak-
tor, w dodatku niezbyt sympatyczny. Z całej przygody pewnie wy-
szłyby nici, gdyby nie fakt, że gwiazdor ostatnio traci na popularno-
ści, a jego menedżerka dostrzega w pojawieniu się Oskara szansę na 
podreperowanie wizerunku. Oskar i Bruno rzucają się więc w wir 
przygody. Ten pierwszy pełen entuzjazmu, ten drugi zaś niechętny i 
zblazowany. Jednak im bardziej Oskar wywraca życie Bruna do 
góry nogami, tym jaśniejsze się staje, że tego właśnie im obu trzeba 
było do szczęścia!

Remont mostu w Lisowicach 
Stan mostu przy wodospadzie w Lisowicach wysyła już alarmu-

jące sygnały. Drewno, z którego skonstruowane jest podłoże, kruszy 
się już pod kołami samochodów. Aby nie wyłączać obiektu całkowi-
cie z ruchu, obecnie przeprowadzone zostaną jedynie naprawy do-
raźne. Generalny remont most przejdzie we wrześniu, po zakończe-
niu sezonu wakacyjnego. Zwłoka remontowa podyktowana jest 
również oczekiwaniem na zamówione drewno.                           (pw)




