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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

3.06  
ul. Korczaka 5

4.06  
ul. Sikorskiego 6A

5.06  
ul. 3 Maja 8

6.06  
ul. 3 Maja 19G

7.06  
ul. Brzezińska 54

8.06  
ul. Przejazd 6

9.06  
ul. 11 Listopada 33



33.06.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 22

Powstała wizualizacja  
nowego osiedla 

Tak ma wyglądać osiedle nowych bloków w Koluszkach. Bu-
dynki wielorodzinne powstaną przy ul. Piłsudskiego za cmentarzem. 
W czterech obiektach zlokalizowanych zostanie blisko 200 miesz-
kań. Połowa z nich zostanie wyposażona w pierwsze w naszym mie-
ście garaże podziemne. Budowa pierwszego z bloków ma ruszyć już 
niebawem. Za inwestycję odpowiada firma Tompol Capital z Toma-
szowa Maz. Developer działkę o pow. 1 ha nabył od gminy we wrze-
śniu 2021 r. za 2 mln zł. 

Przebudowa ul. Piłsudskiego 
W związku z planowaną budową powyższych bloków, gmina 

podpisała również umowę na stworzenie projektu przebudowy ul. 
Piłsudskiego, na odcinku gdzie mają powstać nowe budynki wielo-
rodzinne. Przy drodze mają pojawić się zatoki parkingowe oraz pasy 
zieleni. W pobliżu będzie przebiegał także ciepłociąg, włączający 
bloki w miejski system ciepłowniczy. Przy okazji, dzięki odwodnie-
niu zlikwidowany zostanie problem gromadzenia się wody u zbiegu 
ul. Andersa i ul. Piłsudskiego.

Dodajmy, że to już trzecia transakcja, związana ze sprzedażą 
gminnego terenu, z przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe. 
Osiedle Lawendowe przy ulicy Sikorskiego już ma pierwszych 
mieszkańców, niebawem powinna ruszyć budowa apartamentow-
ców przy ulicy Witosa. W umowach na sprzedaż działek, gmina za-
mieszcza zapis prawny, zobowiązując developera do pobudowania 
danej ilości mieszkań w konkretnym terminie. 

(pw)

Stacja Żakowice Płd. do remontu,  
ale bez zmiany nazwy 

Z rozmów prowadzony między gminą a spółką PKP PLK wyni-
ka, że w ciągu najbliższych dwóch lat  gruntownie zmodernizowany 
ma zostać przystanek kolejowy Żakowice Południowe. Przebudowa 
wpłynęłaby na lepsze dostosowanie stacji do obsługi nowoczesnych 
pociągów.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystan-
ków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji 
w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście 
rezerwowej 182. W województwie łódzkim projekt przystankowy 
obejmuje 6 lokalizacji. Są to: Zgierz Rudunki, Stare Grudze, Izabe-
lów, Jedlicze koło Zgierza, Łódź Zarzew, Tomaszówek. Na liście re-
zerwowej znajdują się m.in. przystanki Głowno Północne i Zaosie, 
oraz właśnie Żakowice Południowe.

Nie przewiduje się natomiast zmiany nazwy powyższej stacji. 
Przypomnijmy, że tego rodzaju sugestia, pojawiła się w ubiegłym 
roku w przestrzeni publicznej. Jak wiemy, po południowej stronie 
naszej gminy istnieją dwie stacje kolejowe: Żakowice i Żakowice 
Płd. Niektórzy mieszkańcy i pasażerowie twierdzili, że nazwy te im 
się po prostu mylą i lepiej byłoby zastąpienie nazwy stacji Żakowi-
ce Płd. na Kaletnik, na którego terenie stacja ta faktycznie się znaj-
duje. 

Zdaniem zastępcy burmistrza, większość mieszkańców zadecy-
dowała jednak o tym, by pozostać przy dotychczasowej nazwie, któ-
ra wpisuje się w historię Żakowic. 

(pw)  

Nowy dyrektor w MOK  
w Koluszkach 

1 czerwca dokonała się 
zmiana dyrektora w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Kolusz-
kach. Elżbietę Przywara na 
powyższym stanowisku za-
stąpił Marcin Francikowski, 
wieloletni pracownik MOK 
w Koluszkach, doskonale 
znany naszym mieszkańcom 
również z pracy artystycznej 
i licznych występów na sce-
nie. 

Pani Elżbieta funkcję dyrektora sprawowała przez ostatnie 5 lat. 
Od połowy 2019 r. po przejściu gazety do Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Koluszkach, była również przełożoną naszej redakcji. Dzię-
kujemy serdecznie za owocną współpracę i życzymy spełnienia na 
kolejnych etapach pracy zawodowej. Obecnie Elżbieta Przywara 
pełni funkcję koordynatora projektu przy Klubie SENIOR+ w Ko-
luszkach. Wciąż będzie również związana zawodowo z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Koluszkach.   

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

 � 3 czerwca - wernisaż wystawy malarstwa i fotografii, Bogusław 
Maria Piasecki i Małgorzata Rymkiewicz,  godz. 18.00, sala wi-
dowiskowa 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 trening ka-
rate)

Klub „Kobieca Strona Biznesu”  
zaprasza do współpracy 

Czy są w Koluszkach i okolicy kobiety, które prowadzą swój 
własny biznes lub myślą o jego założeniu? Oczywiście, że są. A od 
stycznia tego roku spotykają się i motywują wzajemnie w Klubie 
„Kobieca Strona Biznesu”.

Założycielka klubu, Aneta Sasin, właścicielka studia językowo 
- szkoleniowego SAS, po powrocie w rodzinne strony zapragnęła 
przenieść na polskie realia pomysł z zagranicy, gdzie przedsiębior-
cze kobiety spotykają się regularnie w celu wzajemnej promocji 
swoich firm, wsparcia i poszerzania sieci kontaktów. Okazało się, że 
w naszej okolicy mieszka wiele inspirujących kobiet prowadzących 
własną działalność. Od stycznia tego roku spotykają się one regular-
nie, zazwyczaj w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 19.00 w sie-
dzibie Muzycznego Molla, przy ulicy Kościuszki 1. Łączy je wspól-
na misja rozwoju biznesowego i osobistego, chęć wzajemnego 
wspierania się w sukcesach i wyzwaniach, których każdy przedsię-
biorca doświadcza każdego dnia oraz potrzeba spotkań z kobietami 
aktywnymi zawodowo, które skupiają się na działaniu i są prawdzi-
wą inspiracją dla innych, godząc życie zawodowe z rodzinnym.

W najbliższych tygodniach Klub planuje wydarzenie promocyj-
no-integracyjne pod patronatem

Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz cykl wywiadów ze swo-
imi członkiniami, w celu przybliżenia ich sylwetek lokalnej społecz-
ności.

Jeśli i Ty zastanawiasz się nad otworzeniem własnej działalno-
ści lub prowadzisz już swoją firmę i masz ochotę spotkać się z inny-
mi kobietami, nawiązać nowe znajomości, wymienić doświadcze-
niem, zareklamować swoją firmę, usługi, produkty oraz skorzystać z 
networkingu lokalnego - to miejsce jest właśnie dla Ciebie!

Po więcej informacji Klub zaprasza na swoją stronę na Facebo-
oku: Klub Kobieca Strona Biznesu oraz na najbliższe spotkanie, któ-
re odbędzie się 3 czerwca 2022.

Prelekcja o Całunie Turyńskim

W minionym tygodniu za sprawą świeckiej misjonarki dr Anny 
Krogulskiej, w koluszkowskich kościołach gościła kopia Całunu 
Turyńskiego. Dla wielu osób całun, czyli lniane płótno zawierające 
obraz dwustronnego odwzorowania postaci ludzkiej, to naukowy 
dowód na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla innych to jedna 
z największych zagadek świata.  

Czerwiec w Lisowicach
 � Park Linowy zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 

12.00-20.00, sobota - niedziela 11.00-19.00 Rezerwacje  
tel.: 574-226-726

 � Wake Park zaprasza od wtorku do piątku w godz. 15.00-
20.00, w soboty i niedzielę 12.00-20.00 Rezerwacje torów 
tel.: 572-364-193

 � Całoroczna restauracja Kriada Beach Bar zaprasza od ponie-
działku do czwartku w godz. 11.00-21.00, piątek i sobota 
11.00-22.00, niedziela 10.00-21.00. Rezerwacja stolików 
tel.: 507-450-390

 � Baseny zewnętrzne uruchomione od 18 czerwca, obiekt 
czynny w godzinach 11.00-19.00. Rezerwacje dla grup zor-
ganizowanych tel.: 536-015-215

 � Bezpłatne strzeżone kąpielisko na rzece Mrodze uruchamia-
my od 24 czerwca w godz. 11.00-19.00

 � Bezpłatna zjeżdżalnia Anakonda na plaży czynna od 24 
czerwca w soboty i niedziele w godz. 11.00-19.00

 � Wypożyczalnia kajaków i rowerków wodnych czynna od 18 
czerwca codziennie w godzinach 11.00-19.00. Rezerwacje 
tel.: 536-015-215

 � Bezpłatne boiska do piłki plażowej czynne codziennie,  
nie prowadzimy rezerwacji

 � Bezpłatne miejsce na ognisko dostępne codziennie, rezerwa-
cje tel.: 536-015-215. Można też grillować bez rezerwacji na 
zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”

 � Na naszym obiekcie przez okres wakacyjny pojawią się se-
zonowe punkty małej gastronomii: lody, gofry, naleśniki, 
burgery, pizza

 � Zapraszamy na bezpłatne zajęcia TAI CHI dla seniora, wtor-
ki i czwartki od 16.00 do 17.00. Informacje tel.: 512-530-391

 � Akademia Sztuk Walki Fight and Win zaprasza na Dzień 
Sportu w dniu 18 czerwca w godz. 12.00-15.00

 � Zapraszamy do skorzystania z kilkunastu kilometrów ście-
żek pieszo - rowerowych. Prosimy o przestrzeganie przepi-
sów ruchu drogowego

 � Wędkowanie jest możliwe na podstawie przepisów obowią-
zujących w PZW

 � Plac zabaw i siłownia zewnętrzna czynne od 6.00 do 22.00
 � Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym, kontakt całodo-

bowy z operatorem systemu, tel.: 44 725 67 68
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Przerwy w dostawach prądu
 � 8 i 9.06.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Gałków Mały ul.: Napoleoń-

ska, Marysieńki, Smugowa, Kopernika, Polna, Skłodowskiej, Zagaj-
nikowa, Akacjowa, Spacerowa, Ogrodowa, Krawiecka.

 � 9.06.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Jeziorko Nr od 36 do 44, Feli-
cjanów dz. 86 oraz Nr od 59 do 74.

 � 14 i 15.06.2022r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Krańcowa, 
Gałków Mały ul.: Krańcowa, Mickiewicza, Zielona, Kolejowa  
Nr do 1 do 18, Graniczna Nr od 2 do 6.

Zapłacimy więcej  
za ogrzewanie miejskie

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej od 1 
czerwca 2022 r. podnosi stawki opłat za ciepło i usługi przesyłowe. 
Przewiduje się, że wprowadzenie nowych stawek będzie skutkować 
średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości ok. 61 proc. 
Wzrost cen spowodowany jest głównie zwyżką kosztów zakupu wę-
gla i energii elektrycznej.

- Proszę popatrzeć co się 
dzieje na rynku paliwowo-
-energetycznym. Węgiel, któ-
ry wykorzystujemy w miej-
skiej ciepłowni zdrożał 
przeszło 300 proc., energia 
elektryczna o 88 proc. Dodat-
kowo wzrastają koszty pracy. 
Czyli wzrost opłat, który pro-
ponujemy w granicy 60-65 
proc. dla odbiorców ciepła 
systemowego, w porównaniu 
z kosztami jakie muszą po-
nieść właściciele domów jed-
norodzinnych, wydaje się nie-
wielki. Proszę mi wierzyć, że 
jako Spółka robimy wszystko, 

by odbiorcy korzystający z miejskiego ogrzewania, te zawirowania 
na rynku węgla jak najmniej odczuli - tłumaczy Tomasz Szczegiel-
niak, prezes Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej. 

Aby zminimalizować jak najbardziej wielkość podwyżki, ko-
luszkowska Spółka ograniczyła na najbliższe miesiące wszelkie re-
monty i inwestycje, tak by nie wchodziły one dodatkowo w koszty 
funkcjonowania Spółki. Pamiętajmy bowiem, że wszelkie zmiany 
taryfy muszą być zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. 
Spółka nie może podnosić opłat według własnego „widzimisię”. Co 
więcej, nowa taryfa musi być tak skonstruowana, aby zabezpieczyć 
interesy zarówno mieszkańców (odbiorców), jak i interesy danej 
spółki produkującej ciepło. Tego URE skrupulatnie przestrzega. Za-
proponowana przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej nowa taryfa, została zaakceptowana przez Urząd Regu-
lacji Energetyki bez zastrzeżeń.            

Wprowadzone przez KPGK stawki opłat za ciepło mają obo-
wiązywać przez najbliższe 12 miesięcy. Nikt nie jest jednak w stanie 
przewidzieć, jak ceny będą się kształtować w najbliższej przyszło-

ści. Dla przykładu, w poprzednich latach koszt zakupu węgla opało-
wego na sezon przez koluszkowską ciepłownię kształtował się na 
poziomie 1,5 mln zł. Przy obecnej cenie, koszt ten za sezon poszy-
buje aż do 5 mln zł. Czyli za tę samą ilość węgla Spółka zapłaci aż o 
3,5 mln zł więcej, nie licząc zwiększonych kosztów za energię elek-
tryczną. 

Obecnie ciepłownia ma zakontraktowany zapas węgla, który 
wystarczy do wiosny przyszłego roku.   

Podwyżki za ciepło w blokach
Do nowych stawek już dostosowują się spółdzielnie mieszka-

niowe. Na największym koluszkowskim osiedlu bloków, pojawiły 
się już informacje o podwyżce kosztów energii cieplnej o ok. 65 
proc. W Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wzrost opłat 
obejmie centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody. Wzrosną rów-
nież stawki za zimną wodę i odprowadzenie ścieków. Nowe taryfy 
zaczną tam obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Identyczne regulacje 
wprowadza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odlewnik”. 

Spółdzielnie podkreślają, że wprowadzane podwyżki są od nich 
niezależne.     

(pw)
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Wizyta niemieckich strażaków  
po przerwie spowodowanej pandemią

OSP Gałków Duży od trzynastu  lat współpracuje z jednostką 
Ochotniczej Straży Pożarnej (FF) z Wremen (Dolna Saksonia – 
Niemcy). Obie strony wielokrotnie gościły wzajemnie zaprzyjaźnio-
nych strażaków.  

Podczas każdej wizyty naszych gości staramy się w jak naj-
większym stopniu pokazać im piękno naszego kraju. Po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w dniach 26-29 
maja 2022  roku  delegacja niemieckich strażaków gościła w Polsce. 
W piątek goście zwiedzali łódzkie Orientarium oraz byli  w Jednost-
ce Ratowniczo- Gaśniczej Nr 2 w Łodzi.  W sobotę wspólnie udali-
śmy się do Sochaczewa na przejażdżkę wąskotorową kolejką „RE-
TRO” której skład ciągnie 91-letni parowóz. 

Podczas pobytu w Gałkowie goście podziwiali nowy samochód 
pożarniczy oraz omawiali z gospodarzami sposoby i metody pracy z 
młodzieżą. Odbyło się również  wspólne szkolenie i wymiana do-
świadczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niemieccy straża-
cy złożyli  wiązankę kwiatów na grobie Małgorzaty Pakuły , która 
była prekursorem nawiązania kontaktów przez obie jednostki Stra-
ży. Tegoroczna wizyta odbyła się bez udziału tłumacza . Nie prze-
szkodziło to w nawiązaniu dobrych, wzajemnych relacji. Rozmowy 
prowadzono w języku angielskim, używano niemieckich wyrażeń i 
określeń a i niemieccy koledzy znają coraz więcej polskich słów. 
Nie było żadnego problemu we wzajemnych kontaktach. Sprawny 
przebieg wizyty byłby niemożliwy bez organizacyjnego wsparcia 
Gminy Koluszki za które serdecznie dziękujemy.

Prezes OSP Gałków Duży
Piotr Pakuła 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2  
na praktykach w Hiszpanii

W tym roku – podobnie jak w poprzednim – dla uczniów klas 
trzecich technikum Zespołu Szkół nr 2 zostały zorganizowane za-
graniczne praktyki zawodowe. Tym razem grupa 28 uczniów (z klas 

o kierunku: technik logistyk, technik 
mechatronik oraz technik teleinfor-
matyk), którzy uzyskali najwyższą 
średnią z przedmiotów zawodowych, 
udała się na miesiąc do hiszpańskiej 
Grenady. Wyjazd odbył się w ramach 
projektu „Międzynarodowa mobil-
ność edukacyjna uczniów i absol-
wentów oraz kadry kształcenia za-
wodowego”, realizowanego ze 
środków PO WER na zasadach pro-

gramu Erasmus+. Przed wylotem do Hiszpanii uczniowie uczestni-
czyli w zajęciach językowo-kulturowych, a także odbyli szkolenie w 
zakresie BHP. Praktyki w Hiszpanii były także  poprzedzone przy-
gotowaniem psychologiczno-pedagogicznym.

W ramach projektu uczniowie mieli zapewniony darmowy 
transport, pobyt w hostelu, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i ko-
lację), ubezpieczenie oraz kieszonkowe.    Na uwagę zasługuje malow-
nicze położenie hostelu White Nest, w którym mieszkali uczniowie 
wraz z opiekunami. Znajduje się on bowiem w Albaicin – zabytkowej 
dzielnicy z klimatem mauretańskiej Grenady. Pobyt w Hiszpanii był do-
skonałą okazją, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe, a także wyko-
rzystać w praktyce umiejętność posługiwania się językiem angiel-
skim, choć trzeba przyznać, iż duża część Hiszpanów niechętnie 
używa innego języka niż ojczysty.

W pierwszej połowie pobytu w Hiszpanii uczniowie wraz z 
opiekunami: p. Tomaszem Justem i p. Marcinem Batorem zwiedzili 
najciekawsze zakątki Grenady m.in. Realejo oraz dzielnicę Sacro-

monte, która składa się z szeregu jaskiń (cuevas) zamieszkiwanych 
przez Cyganów. W niektórych jaskiniach odbywają się pokazy fla-
menco z udziałem cygańskich artystów. Wszak to właśnie tutaj – w 
Andaluzji - ma swój początek ten pełen emocji taniec.

W kolejnych dwóch tygodniach pod opieką pań: Agnieszki Szu-
stak i Izabeli Walczak praktykanci w wolnym czasie uczestniczyli w 
wycieczce do malowniczego miasta - Salobreña leżącego u stóp 
hiszpańsko-muzułmańskiego zamku na tzw. Costa Tropical nad 
brzegiem Morza Śródziemnego. Uczniowie zwiedzili również jaski-
nię w Nerja oraz Frigilianę - najpiękniejszą białą wioskę na Costa 
del Sol. Będąc w Grenadzie nie można było nie udać się do Alham-
bry – jednego z najczęściej odwiedzanych przez turystów zabytków 
w Andaluzji.

Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty potwier-
dzające ukończenie zagranicznych praktyk. Już dziś wiadomo, że 
szkoła otrzymała akredytację programu Erasmus+ i w następnych 
latach odbędą się kolejne wyjazdy uczniów na praktyki zawodowe 
do różnych krajów Europy.
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Była sobie kura
W Koluszkach żyje kura, która pod koniec marca skończyła  

13 lat. Co w tym dziwnego? Kura pewnym krokiem zmierza do pan-
teonu sław, ponieważ jak podpowiada wyszukiwarka google, naj-
starsza kura na świecie dożyła 16 lat. Generał, bo takie imię nosi na-
sza kura, bez względu na to czy pobije rekord, i tak już zapisała się 
w pamięci, bowiem w naturze kury żyją średnio ok. 10 lat, a w ho-
dowli przemysłowej nioski giną po 1,5 roku.

Historia z militarnym akcentem
- Generał został kupiony jako kurczątko na rynku przy ul. Mic-

kiewicza w Koluszkach. Pamiętam to dobrze, był jedną z dwóch do-
kupionych kurek. Jedna jeszcze tego samego dnia padła. Generał 
żyje do dziś - wspomina właścicielka kury, 70-letnia pani Maria 
Pachniewicz z Koluszek. 

Imię Ganerał może trochę mylić, wszak to przecież prawdziwa 
kurka, znosząca jaka. Jak to jednak w życiu nieprzeciętnych zwie-
rząt bywa, nazwa nie pojawiła się przez przypadek. 

- Ciężko to wytłumaczyć, ale wraz z mężem nazwaliśmy ją tak 
dlatego, bo już od samego początku niecodziennie stąpała, trochę 

tak jak generał. I tak już zo-
stało - wyjaśnia pani Maria.  

Imię imieniem, ale 
przejdźmy do meritum. 
Ciężko kurę zapytać o se-
kret jej długowieczności, 
ale właścicielka potrafi rzu-
cić nieco światła na to fra-
pujące pytanie. 

Zacznijmy od tego, że 
Generał miał trochę szczę-
ścia. Po prostu urodził się w 
odpowiednim miejscu i cza-
sie. Pani Maria hodowlą kur 
trudniła się od dawna. W 
najlepszym czasie miała ich 
nawet 60. Gdy właściciele 
zrobili się już trochę starsi, 
zapadła decyzja, by nie do-

kupywać już kolejnych kur, a tym które pozostały darować życie. 
Od tej pory żadna kura nie poszła już do garnka, ale mogła w spoko-
ju dożyć swojego życia. 

Kolejna tajemnica długowieczności, to odpowiednie odżywia-
nie. - U mnie kury zawsze były wiekowe. Żyły przynajmniej 5-6 lat. 
Kilka lat temu padła kura, która wiekiem zbliżała się do Generała, 
bo miała aż 12 lat. Nie wiem do końca od czego to zależy, ale przy-
puszczam, że winowajcą skracającym życie jest pasza. Kiedyś pe-
wien facet na rynku mówi do mojego męża: „bez paszy kur się nie 
trzyma”. A my nigdy nie podawaliśmy paszy, a jedynie ziarnka psze-
nicy, owsa, gotowane kartofle z otrębami i pokrzywą. I kury żyły, i 
to jak długo. Tymczasem u ludzi dożywały do trzech, góra czterech 
lat - twierdzi właściciela.    

Jak ułożył sobie życie Generał? Zimą mieszka w suterenie. Ma 
tam specjalny kącik przy węglu i drewnie. Gdy robi się cieplej, wy-
chodzi na łowy. A ma gdzie „buszować”, bo do schodzenia ma bli-
sko 0,5 hektara zielonego terenu. W maju dla Generała zaczyna się 
prawdziwa (za przeproszeniem) „wyżerka”, bo w przyrodzie poja-
wiają się chrabąszcze. To jego prawdziwy przysmak. Tak na co 
dzień, sympatyczna kurka trzyma jednak dietę. 

- Na śniadanie, podobnie jak ja, dostaje dwie łychy płatków 
owsianych na mleku. Na to zawsze czeka. Ziarnka z pszenicy ma na 
okrągło, Kiedy chce to podchodzi i sobie podziobie. Dostaje także 
resztki z obiadu: ziemniaki, mięso. Lubi też surówki, obojętnie z 
czego, wszystko wydziobie ta moja babuszka - opowiada pani Ma-
ria. 

Generałowi, a może bardziej pani Generałowej życzymy 100 
lat. No może trochę przesadziłem, ale niech w radości wydziobie so-
bie jeszcze wiele lat spokojnego życia. 

A, bym zapomniał, nasza bohaterka nie przeszła chyba jeszcze 
na emeryturę, bo wciąż znosi jajka. Ostatnie z nich uświetniły Wiel-
kanoc. To się nazywa życie, pełną generalską piersią.   

(pw)
        

Ciekawostki o kurach
Poniżej przedstawiamy zbiór ciekawostek na temat kur. In-

formacje pochodzą z bloga na stronie www.otwarteklatki.pl.   
 

 � Kury mają doskonałą pamięć. Potrafią zapamiętać i rozróżnić po-
nad 100 twarzy innych kur oraz rozpoznać je nawet po kilku mie-
siącach rozłąki.

 � Kury mają swój własny język złożony z około 30 różnych dźwię-
ków. Każdy z nich ma swoje znaczenie.

 � Kury umieją powstrzymać się przed zjedzeniem smakołyku, jeśli 
wiedzą, że dzięki temu dostaną większą nagrodę w przyszłości.

 � Koguty wykazują szarmanckie zachowania wobec ulubionych 
kur – zakrywają je przed deszczem własnymi skrzydłami i dzielą 
się swoim jedzeniem.

 � Kiedy kwoka wysiaduje swoje jajko, obraca je nawet 50 razy 
dziennie, aby upewnić się, że jest równomiernie ogrzane.

 � Kury lubią niektóre osobniki w stadzie bardziej, niż pozostałe. 
Kiedy znajdują jedzenie, w pierwszej kolejności prowadzą do 
niego najbliższe przyjaciółki.

 � Kura domowa to najliczniejszy gatunek ptaków na świecie – jej 
światowa populacja liczy około 25 miliardów osobników.

 � Kura domowa jest jednym z najbliższych żyjących krewnych ty-
ranozaura.

 � Dzikie kury znoszą 10 – 15 jaj rocznie. Natomiast nioska na fer-
mie przemysłowej znosi w tym samym czasie około 300 jaj,  
co prowadzi do szybkiego wycieńczenia organizmu, osłabia ko-
ści i narządy wewnętrzne.

 � Kurze mamy uczą swoje pisklęta, jakie rośliny powinny jeść,  
a których unikać.

 � Już dwudniowe kurczęta są świadome, że dana rzecz nie przesta-
je istnieć, kiedy znika z ich pola widzenia. Ludzkim dzieciom 
zrozumienie tego faktu zajmuje około 7 miesięcy.      
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Równościowy Piknik Rodzinny  
w Lisowicach

28 maja w Lisowicach mieszkańcy naszej gminy bawili się na 
Równościowym Pikniku Rodzinnym w Lisowicach w ramach pro-
jektu: „Koluszki z kobietami i dla kobiet. Kolej na równość”. Orga-
nizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Okiem Kobiety. Piknik 
został połączony ze zbiórką funduszy przez SOSW w Koluszkach na 
rzecz Oliwii Krzemińskiej.

- Dziękuję pani Marioli Garnys-Jaskóła, szefowej Stowarzysze-
nia, za to że chcieliście Państwo właśnie tutaj zorganizować dzisiej-
szą imprezę. Myślę, że powoli Lisowice stają się takim klimatycz-
nym miejscem. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że większość 
jest zadowolona z tej inwestycji. Życzę dobrej zabawy i mam na-
dzieję, ze częściej będziemy się spotykać na tego typu imprezach - 
powiedział Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, pod patronatem 
którego odbywało się sobotnie wydarzenie.  

Pomimo deszczowej pogody udało się przeprowadzić wiele za-
planowanych atrakcji. Imprezę otworzył występ wychowanków 
Miejskiego Ośrodka Kultury przygotowanych przez Romualda Spy-
chalskiego. Na scenie pojawiła się także grupa teatralna „Tacy 
Sami” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we wzru-
szającym teatrzyku o ciepłym i puchatym. Wiele frajdy dzieciom 
przysporzyła także policja oraz jednostka OSP w Koluszkach. Stra-
żacy przeprowadzili krótki instruktarz pierwszej pomocy przedme-
dycznej, z kolei policjanci umożliwili przymierzenie oporządzenia 
do prewencji. Na miejscu pojawili się także na motorach przedsta-
wiciele Klubu Motocyklowego Bizon.  

Ozdobą pikniku okazały się także atrakcje ruchowe. Tradycyj-
nie mniejsze dzieci mogły „wyganiać” się na dmuchańcach firmy 
Kinder Party. Z kolei pod koniec imprezy przeprowadzono dwie cie-
kawe zabawy z udziałem dorosłych. Pierwszą z nich był „Bieg w 
Szpilkach o Puchar Małgorzaty Niemczyk”. Dodajmy, że pani poseł 

osobiście wystartowała w biegu, a także przekazała na licytację pił-
kę siatkową ze swoim autografem.

Drugą z ruchowych atrakcji był „Bieg po Równość i po książ-
kę” zorganizowany przez Stanisława Korczyńskiego, Bognę Sta-
wicką - prezes stowarzyszenia kobiety.pl oraz Antoniego Tomczyka. 
Do biegu przyłączyli się nawet goście z Ukrainy. 

Zabawę podczas pikniku dopełniał grill z wyrobami Zakładów 
Mięsnych Ścibiorów, poczęstunek produktami własnej roboty Koła 
Gospodyń Wiejskich z Gałkówka Parceli, kiermasz słodkości, kara-
oke zorganizowane przez SOSW pod wodzą Agnieszki Rajskiej, 
malowanie twarzy wg Katarzyny Majczak, wystawa rękodzieła Ka-

tarzyny Fraszek, Małgorzaty Sarah Szymańskiej i Edyty Sadow-
skiej, oraz balony od firmy ubezpieczeniowej Viviamo reprezento-
wanej przez Grażynę Rucińską.

Imprezie towarzyszył także mobilny Punkt Porad Wsparcia i 
Rozwoju uruchomiony w ramach projektu „Koluszki z kobietami i 
dla kobiet. Kolej na równość” (tel. 534 321 456).

W piknik zaangażowany był zespół projektowy w osobach: 
Marlena Jasińska, Paulina Wysokińska, Katarzyna Hejduk-Mela, 
Grażyna Rucińska, Grażyna Sobieszek, Joanna Jeżyna, Elżbieta 
Przywara, Bogumiła Banaś, Renata Owczarek oraz Mariola Garnys-
-Jaskóła i Bogna Stawicka.

(pw)
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Indonezja kraj ludzi prostych i szczęśliwych 
Małgorzata i Mistrz  
zapraszają na wernisaż  
wystawy malarstwa i fotografii 

Pragniesz poznać kraj ludzi prostych i bardzo szczęśliwych? Na 
niezwykłą podróż artystyczną, uwiecznioną przy pomocy pędzla i 
fotografii, już na początku czerwca zabiorą nas Bogusław Maria Pia-
secki i Małgorzata Rymkiewicz.  

Pani Małgorzata to pasjonatka podróży i przygody, smakoszka 
życia, dobrego jedzenia i wytrawnego wina. Z zawodu i wykształce-

nia biolog i doktor antropologii. Uwaga, dusza artystyczna o dużej 
sile przekonywania. 

Pana Bogusława, absolwenta łódzkiej ASP, przeciwnika słod-
kiego wina i disco polo, naszym mieszkańcom przedstawiać zapew-
ne nie trzeba. Nasz artysta malarz wciąż poszukujący formy, treści, 
nowych środków wyrazu i… sponsora, na obecną chwilę odnalazł 
siebie i dryfuje między skrajnościami swoją rzeką bez powrotu. Jaką 
rzeką malarskich osobliwości tym razem popłynął Bogusław Maria 
Piasecki?  

Wernisaż odbędzie się już 3 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 w 
sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 

(pw)

 Małgorzata Rymkiewicz &  
  Bogusław Maria Piasecki             
            zapraszają na wernisaż 
    wystawy malarstwa i fotogra�i

 ����NE��A K��J 
��D�I P��S�Y�H I 

SZ�Z�����Y�H
      wernisaż odbędzie się 3 06. 2022        
o godz. 18.00 w sali widowiskowej      

Urzędu Miejskiego w Koluszkach
    ul. 11 listopada 65

„Jedynka” na podium w Mistrzostwach 
Województwa w Biegu na Orientację

Po przerwie spowodowanej pandemią do kalendarza imprez 
wróciły Mistrzostwa Województwa w Biegu na Orientację, a nasza 
szkoła wróciła na podium. W 34 zawodach tego cyklu wzięło udział 
dziesięcioro uczniów Szkoły Podstawowej nr  1 w Koluszkach.

W najsilniej obsadzonej przez nas kategorii K14b wystartowało 
pięć zawodniczek, z których aż 3 punktowały w klasyfikacji gene-
ralnej szkół.  Kornelia Książek zajęła 6 miejsce, Sylwia Malecha 5, 
Ala Bankowska 3 miejsce w  województwie . Na pewno ich starsi 
koledzy z klasy ósmej Szymon Garbarski za  zajęcie 3 a Mateusz 
Zieliński za zajęcie 2 miejsca w zawodach o randze mistrzostwa wo-
jewództwa mogą się spodziewać w tym roku dodatkowych punktów 
na swoim  świadectwie.

Medal z najcenniejszego kruszcu przypadł jednak chłopakom z 
7 klasy. W tej grupie reprezentowali nas Bartek Bajer z klasy 7b oraz 
Artur Zieliński z 7a i obaj spisali się na medal, gdyż Bartek zdobył 
brąz a złoto przypadło Arturowi. Ciekawe, że ci sami uczniowie to 
również świetni informatycy, ale w konkursie w tej dziedzinie to 
Bartek okazał się nieco lepszy od Artura.

Ogólnie Szkoła Podstawowa nr 1 zajęła 1 miejsce, co formalnie 
jest jej pierwszym takim tytułem, chociaż uczniowie prowadzeni 

przez p. Piotra Zendła już zdobywali to i inne zaszczytne miejsca na 
podium w barwach Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół nr 1, można 
więc powiedzieć  o kontynuacji passy sukcesów.

Dla kolejnych chętnych na medale zabawa z mapą i kompasem 
rozpocznie się pewnie już po wakacyjnej przerwie.
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20 maja 2022 roku to data, która bez wątpienia pięknie zapisze 
się w pamięci wszystkich pracowników firmy AGAT. Tego bowiem 
dnia to znane i cenione nie tylko w regionie, ale także w całym kra-
ju przedsiębiorstwo obchodziło swój wspaniały jubileusz związany 
z trzydziestoleciem działalności.

Firma powstała w roku 1990, tak więc uroczystość była planowana 
już dwa lata wcześniej, jednak z powodu obostrzeń wprowadzonych 
w związku z pandemią koronawirusa, impreza musiała zostać odłożo-
na. Wszystkie jubileuszowe akcenty w szerszej skali, przewidziane na 
początek roku 2021, przełożono do czasu unormowania się sytuacji 

AGAT pracuje,  
AGAT świętuje!
30 lat minęło…, czyli specjalna relacja  
z jubileuszu AGAT SA

epidemiologicznej, by godnie uczcić minione lata, tak istotne dla dzi-
siejszej pozycji firmy.

Od tamtej pory upłynęło sporo czasu, ale oto wreszcie nadszedł 
ten tak oczekiwany dzień, kiedy można było spotkać się i świętować – 
z rozmachem godnym trzech dekad imponującego rozwoju AGAT SA. 

Zajrzyjmy zatem do wspaniałej sali widowiskowej przy UM Koluszki, 
gdzie zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące 30 firmowych 
lat i będące dla pracowników spółki okazją do wspólnej, świetnej za-
bawy.
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Część oficjalną uroczystych obchodów 30-lecia otworzył Prezes 
Zarządu – pan Zbigniew Winkiel, który powitał wszystkich przybyłych, 
podziękował za te wszystkie wspólne firmowe lata, a następnie zaprosił 
na projekcję filmu prezentującego 30 lat działalności przedsiębiorstwa 
AGAT SA. Po projekcji filmu pojawił się główny akcent jubileuszowego 
spotkania, jakim było uhonorowanie przez Zarząd firmy pięćdziesię-
ciu dwóch pracowników spółki. Wyróżnieni to osoby, które posiada-
ją kilkunastoletni staż pracy, a w niektórych przypadkach są nawet 
„rówieśnikami” firmy, mogąc się poszczycić stażem nawet 30-letnim. 
Doceniono ich pełną zaangażowania pracę, jej wysoką jakość, a także 
wierność marce AGAT, mogącą być wzorem dla pracowników dopiero 
budujących swoją ścieżkę kariery. 

Po wręczeniu wyróżnień i uwiecznieniu tych wzruszających 
chwil na pamiątkowych zdjęciach, przyszedł czas na zabawę połą-
czoną z licznymi atrakcjami artystycznymi i kulinarnymi. W roli 
konferansjera imprezę poprowadził pan Jacek Malanowski. Ogromną 
i niezwykle miłą niespodzianką stał się występ artystów tworzą-
cych formację SZAFA GRA, mających za sobą imponujący dorobek te-
atralno-estradowy. Zaczynali w kultowym musicalu „Metro”. Występują 
w teatrach Buffo, Roma, Syrena oraz na deskach najlepszych teatrów 
muzycznych w kraju. Repertuar „Szafy” to hity poprzednich dekad, 
a także ostatnich lat. Artyści zachwycili brawurowym wykonaniem pio-
senek znanych wielu pokoleniom, a pomysłowo dobrany sceniczny ima-
ge kapitalnie oddawał aurę czasów, w jakich powstawał prezentowany 
repertuar. Przy szlagierach, bez których trudno wyobrazić sobie udaną 
imprezę, zebrani bawili się doskonale, a parkiet przed sceną drżał pod 
stopami tańczących. Znakomite wokalnie wykonania oraz umiejętno-
ści aktorskie wykonawców szły w parze z bezpośrednim kontaktem 
z publicznością i budowały wyjątkowy nastrój. Wszystko to sprawiło, 
że w sali widowiskowej nie było nikogo, kto nie dałby się ponieść feno-
menalnej zabawie. W trakcie występu można było podziwiać kilkadzie-
siąt stylowych kostiumów i charakteryzacji, które były pomysłowym 
dopełnieniem tego fantastycznego show. Wielkie brawa! Skład tego 
niezwykłego kwartetu to: Barbara Melzer, Beata Wyrąbkiewicz, Woj-
ciech Dmochowski i Rafał Drozd. A gdy „Szafa” przestała grać, zadanie 
podtrzymania beztroskiego nastroju i dalszej dobrej zabawy przy mu-
zyce przejął DJ Karpiu... Oczywiście były też zdjęcia na tle jubileuszowej 
ścianki – pozostaną świetne pamiątki!

Aby tradycji stało się zadość, przy takiej okazji nie mogło zabraknąć 
tortu – tego symbolu dostatku i dobrobytu, towarzyszącego wydarze-
niom o szczególnie uroczystym charakterze. Zarząd wraz z Przewod-
niczącym Rady Nadzorczej wspólnie pokroili jubileuszowy tort – wielki 
i pyszny – częstując wszystkich zebranych. Nic nie mogło lepiej podkre-
ślić wyjątkowości i uroku tych wspólnie spędzanych chwil, dzielonych 
z pracownikami – w wielkiej rodzinie, której na imię AGAT.

Zarząd Przedsiębiorstwa AGAT SA przekazuje serdeczne podzię-
kowania władzom miasta Koluszki – za umożliwienie wynajęcia sali 
widowiskowej przy Urzędzie Miasta.
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Równościowy piknik w Lisowicach
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Festyn z okazji Dnia Dziecka
W ostatnią niedzielę, 26 maja, w Parku Miejskim w Koluszkach 

odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Zabawę dla najmłodszych z 
okazji ich Święta zorganizo-
wał Burmistrz Koluszek oraz 
Miejski Ośrodek Kultury. W 
programie znalazły się gry i 
zabawy na dmuchańcach: Big 
Baller, Euro Bungee cztero-
stanowiskowe, zjeżdżalnia 
Maxi oraz zjeżdżalnia Mini. 
Można było wysłuchać naj-
większych piosenek dziecię-
cych list przebojów i obejrzeć 
wystawę motocykli Klubu 
Motocyklowego „Bizon” z 
Koluszek. Prawdziwym Hi-
tem okazało się jednak wido-

wisko cyrkowo-rozrywkowe, w wykonaniu „The Clown Circus 
Show Ruphert and Rico”, zatytułowany „ale w koło jest wesoło”. 

Wszystkie atrakcje dla dzieci były bezpłatne. Artyści, już poza 
sceną w prywatnej rozmowie z organizatorami imprezy, pochwalili 
najmłodszych za ich świetne zachowanie i żywy udział w zabawie.  
Mówili, że w naszych czasach nie wszystkie dzieci potrafią się w ten 
sposób bawić. Wszyscy byli zadowoleni z przeżyć tego dnia. Jedy-
ne, czego widzowie żałowali, to tego, że impreza zakończyła się po 
„zaledwie” 3 godzinach… Organizatorzy: Burmistrz Koluszek Wal-
demar Chałat i Miejski Ośrodek Kulty w Koluszkach dziękują za tak 
liczną obecność na święcie naszych najmłodszych. 

Zk



153.06.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 22



16 3.06.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 22

Dziewczęta z Różycy i chłopcy  
z Gałkowa Dużego zwycięzcami  
w piłce nożnej! 

W rozgrywanym na boiskach Orliku w Koluszkach turnieju pił-
ki nożnej wzięło udział łącznie 72 uczniów (32 dziewcząt i 40 chłop-
ców), reprezentujących szkoły podstawowe: Nr 1 i Nr 2  z Koluszek, 
z Długiego, Różycy i Gałkowa Dużego. Celem zawodów była popu-
laryzacja piłki nożnej oraz umożliwienie dzieciom udziału w atrak-
cyjnej formie sportowej rywalizacji. Organizatorem rozgrywek był 
Gminny Organizator Imprez Sportowych, współorganizatorzy: LKS 
Koluszki KKS Koluszki i OSiR Koluszki.   

Drużyny w drodze losowania zostały podzielone na dwie grupy 
grając „każdy z każdym”. Zwycięzcy grupy grali w finale o pierw-
sze miejsce, zdobywcy drugiego miejsca o trzecie.

WYNIKI dziewczęta: 
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Różycy grając w skła-

dzie: Zuzanna Ślązak, Oliwia Rosiak, Katarzyna Chądzyńska, Jago-
da Nowakowska, Klaudia Adamczyk, Marcelina Słaby, Magda 
Klimczak, Julia Adamczyk.

II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach w składzie: 
Aleksandra Kulińska, Kornelia Krakowiak, Kinga Chądzyńska, 
Amelia Nowak, Amelia Miazek, Amelia Chojnacka, Anna Siemiń-
ska, Milena Płocka.

III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach: Daria Dą-
browska, Natalia Feld, Natalia Gniewisz, Anna Urbańska, Maja 

Kaczmarek, Oliwia Wójcik, Martyna Majchrzak, Amelia Ołubek. 
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Długiem. 

WYNIKI chłopcy: 
I miejsce Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym w składzie: 

Szymon Brzeziński, Jakub Witkowski, Artur Duk, Damian Kobyłec-
ki, Aleksander Koszelski-Krauze, Oliwier Krzysiewski, Adrian Wa-
liszek, Antoni Łapka. 

II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach: Szymon 
Woźniak, Jakub Robaszek, Igor Rzesiewski, Kacper Pietrzak, Kac-
per Stasiak, Wojciech Grobelny, Konrad Ambroziński, Filip Kłosiń-
ski.

III miejsce Szkoła Podstawowa w Różycy: Adrian Łudzikow-
ski, Mateusz Tryt, Tymon Kowalski, Jan Słaby, Igor Cel, Kacper Ol-
czyk, Jan Wiśniewski, Kamil Tenentka. 

IV miejsce Szkoła Podstawowa w Długiem. 
V miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2  w Koluszkach.
Drużyny dziewcząt i chłopców za zajęcie 1-3 miejsc otrzymały 

medale, szkoły puchary, I-V miejsce dyplomy wręczane przez bur-
mistrza Koluszek Waldemara Chałata i przedstawiciela Organizato-
ra Imprez Sportowych Antoniego Tomczyka. Dla wszystkich napoje 
i słodycze.

Sędzią głównym turnieju był Antoni Tomczyk, mecze sędzio-
wali: Dariusz Piasecki, Mikołaj Dembiński i Jacek Dróżdż, opiekę 
medyczną sprawował Łukasz Paprocki, organizacyjną: Joanna Jeży-
na i Anna Dziedzińska.

Organizatorzy dziękują: dzieciom za uczestnictwo i rywalizację 
fair play, wszystkim nauczycielom i opiekunom za przygotowanie 
dzieci do turnieju i docenienie ich wysiłku, zarówno podczas prze-
granego jak i wygranego meczu. 

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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Piłka nożna
Klasa okręgowa
Kolejka 27.   1 czerwca

LKS Różyca - Termy Uniejów   3:3
Bramki: Słodkiewicz ×2, Szyc

Najbliższe mecze:
Pauza: LKS Różyca

Tabela
1. AKS SMS Łódź     25  61   124-31 
2. GKS Ksawerów     24  52   68-39   
3. ŁKS III Łódź      25  46   80-38   
4. LKS Różyca      25  45   75-54  
5. Ner Poddębice     24  45   76-42  
6. Włókniarz Pabianice   25  42   58-39  
7. Zawisza Rzgów     24  37   41-52   
8. Iskra Dobroń      24  36   66-67  
9. Termy Uniejów     26  29   59-64   
10. UKS SMS Łódź    23  28   41-50  
11. Victoria Rąbień     25  27   56-76   
12. KAS Konstantynów    25  26   32-54   
13. Włókniarz Zgierz    22  23   44-55   
14. Sokół II Aleksandrów   25  22   42-63   
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 
Kolejka 24.  28-29 maja

Zjednoczeni II Stryków - KKS Koluszki   2:7 (3:1)
Bramki dla KKS: Sztuka, Potakowski, Marczyk, Kacperski, 

Kościelecki, Majerowski x 2

LKS Gałkówek - Polonia Andrzejów   4:1 (2:1)

Tabela
1. KKS Koluszki     22  51   63-27  
2. LZS Justynów     22  51   94-32  
3. Błękitni Dmosin     23  44   84-48   
4. LKS Gałkówek     21  38   53-35  
5. Polonia Andrzejów     23  37   61-44  
6. Czarni Smardzew     22  36   47-39   
7. Boruta II Zgierz     21  35   49-24  
8. Huragan Swędów    22  35   68-73  
9. Zjednoczeni II Stryków  21  28   61-61   
10. Victoria Łódź     22  19   30-58   
11. Iskra Głowno     22  18   38-86   
12. LKS Kalonka     22    9   31-103  
13. Sokół Popów     21    9   25-74  

Najbliższe mecze:

KKS Koluszki - LZS Justynów  4 czerwca, 16:00
Ten mecz zadecyduje o awansie do KLASY OKRĘGOWEJ. Na 

stadionie w Koluszkach spotkają się dwie najlepsze drużyny w gru-
pie.  W rundzie jesiennej KKS wygrał z Justynowem 2:1. Liczymy 
na to, że również tym razem nasza drużyna okaże się górą. 

Koluszkowianin wicemistrzem MMA
W dniu 14 maja 2022 roku w 

Sochaczewie odbyły się Mistrzo-
stwa Mazowsza w formule walki 
MMA. Wziął w nich udział miesz-
kaniec Koluszek, Adrian Pawlak, 
który w konkurencji Pierwszy 
Krok Mężczyzn do 84 kg zajął dru-
gie miejsce, uzyskując tytuł wice-
mistrza Mazowsza MMA. Gratulu-
jemy wyniku! 

Biegły na szpilkach 
Czy szpilki nadają się do biegania? W miniony weekend tego rodza-

ju możliwość przetestowała grupa kobiet z terenu naszej gminy. Dodatko-
wo bieg zyskał potężną oprawę wizerunkową, bowiem do zabawy przyłą-
czyła się poseł Małgorzata Niemczyk. Co ważne, poza ufundowaniem 

Pucharu, pani poseł wzięła czynny udział w biegu. Jak szybko biegły pa-
nie? Powiem tak: pani Katarzyna Gonciarek, która zameldowała się jako 
pierwsza na mecie, biegła tak szybko, że nie mogłem dogonić jej z apara-
tem. A jeszcze przed startem myślałem, że robiąc zdjęcia zanudzę się na 
śmierć. W sprinterskim „II Biegu w Szpilkach o Puchar Małgorzaty 
Niemczyk” wzięły udział: Katarzyna Gonciarek, Iwona Zawadzka, Kata-
rzyna Hajduk-Mela, Małgorzata Niemczyk, Agata Kowalska, Mariola 
Garnys-Jaskóła. W wymienionej kolejności panie dotarły do mety. 

(pw) 
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Ustawa antyprzemocowa 
Podczas niedawnej Konferencji „Czas na Równość” zorganizo-

wanej przez Klub Dyskusyjny „Okiem Kobiety” w Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach, jednym z prelegentów był komendant Komen-
dy Powiatowej Policji w Koluszkach, Inspektor Marek Wojtczak. 
Zwrócił uwagę na szereg problemów związanych z tematem Konfe-
rencji, z jakimi borykają się mundurowi w swej codziennej służbie. 
Przypomniał o znowelizowanej Ustawie Przeciw Przemocy.            

O przybliżenie ustawy, która weszła w życie z dniem 30 listopa-
da ub. roku, w nowym kształcie poprosiliśmy Oficera Prasowego 
Policji w Koluszkach, sierż. szt. Anetę Kotynię.

- Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że dzięki tej ustawie 
sprawcy przemocy domowej mogą być  natychmiast izolowani od 
swych ofiar. W ciągu pierwszych 10 dni obowiązywania tych prze-
pisów na terenie województwa łódzkiego policjanci w 8 przypad-
kach zdecydowali się na wydanie nakazu opuszczenia mieszkania 
wobec sprawcy przemocy (5 w Łodzi, 1 w Tomaszowie Mazowiec-
kim, 1 w Pabianicach i 1 w  Koluszkach). W przypadku kiedy taka 
osoba twierdzi, że nie ma gdzie iść, policjant wskazuje zawsze pla-
cówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bez-
domnych- wyjaśnia rzecznik prasowy Policji w Koluszkach,  
sierż. szt. Aneta Kotynia.

W oparciu o ustawę antyprzemocową wobec sprawcy przemocy 
policjant może również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i 
jego bezpośredniego otoczenia. Co najważniejsze, taki nakaz lub za-
kaz ma natychmiastową skuteczność, a stosować można je również 
łącznie. Funkcjonariusz ma prawo je wykorzystać zarówno w przy-
padku skierowania go bezpośrednio na interwencję do osoby stosu-
jącej przemoc domową, jak i w sytuacji, gdy pozyska informacje o 
niepokojących zdarzeniach od jej ofiary. -Dodany w kodeksie wy-
kroczeń art. 66b stanowi, że za niezastosowanie się do wydanego za-
kazu lub nakazu grozi nałożeniem grzywny, karą aresztu lub ograni-
czeniem wolności- mówi Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej 
policji w Koluskzach.

Co istotne, nałożony nakaz eksmisji lub zakaz zbliżania się obo-
wiązuje przez 14 dni. Przedłużyć go może jednak sąd, do którego z 
wnioskiem powinien się zwrócić pokrzywdzony. Postępowanie w 
tej sprawie będzie przeprowadzane w trybie przyspieszonym. Orze-
czenie zostanie wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. 
Policja jest też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy 
sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, 
funkcjonariusze mogą zastosować środki przymusu, by wyegze-
kwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy nara-

ża się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. 
Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia miesz-
kania.

Dodatkowo w określonych przez ustawę sprawach pisma proce-
sowe mogą być doręczane nie tylko przez pocztę, ale również za po-
średnictwem policji. W pewnych przypadkach sąd ma trzy dni na 
rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast całą sprawę  musi 
rozpoznać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Poza tym osoby domagające się zastosowania takich środków 
wobec sprawy przemocy są zwolnione z kosztów sądowych. Ofiary 
mogą  też uzyskać pomoc psychologiczną lub wsparcie i leczenie w 
zakresie uzależnień, które są główną przyczyną przemocy domowej. 
Nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z po-
wodzeniem w innych państwach- wyjaśnia sierż. szt. Aneta Kotynia.  

W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez spraw-
cę przemocy fizycznej obowiązuje już ponad 20 lat i wydawany jest 
na 14 dni. Podobne rozwiązanie wprowadzono w Czechach. Obej-
mują m.in. nakaz opuszczenia mieszkania przez winnego przemocy 
oraz zakaz kontaktowania się z ofiarami. 

-Celem przyjętego rozwiązania jest szybkie izolowanie osoby 
stosującej przemoc w rodzinie, w sytuacjach, gdy stwarza ona za-
grożenie dla życia lub zdrowia domowników. Priorytetem jest za-
pewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą, dla której 
najbardziej istotne w sytuacji zagrożenia jest możliwie szybkie i 
sprawne odseparowanie jej od osoby stosującej przemoc, ale w taki 
sposób, by osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie musiała opusz-
czać mieszkania- powiedziała Aneta Kotynia oficer prasowy komen-
dy Policji w Koluszkach. 

Wyniki 9. Ogólnopolskiego  
Konkursu Plastycznego  
ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 

Konkurs prowadzony był w okresie 01.04-16.05.2022 r. przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Na konkurs nadesłano 420 
prac plastycznych z 54 placówek kulturalnych i oświatowych. Prace 
plastyczne ocenione zostały w 5 kategoriach wiekowych. Podczas 
finału 31 maja 2022 r. laure-
atom przyznano dyplomy i na-
grody.

Jury przyznało 17 nagród 
równorzędnych i 76 wyróż-
nień. Z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Koluszkach wyróż-
nienie otrzymały w kategorii 
6-7 lat Weronika Nita oraz  
w kategorii 10-12 lat Maria 
Hajda.                                                          

Opiekunem z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Kolusz-
kach była Pani Bożena Mich-
niewicz, która również otrzy-
mała dyplom za przygoto- 
wanie i sukcesy podopiecz-
nych w konkursie. Gratuluje-
my. 
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Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

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

Burmistrz Koluszek informuje
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 31.05.2022 r. do dnia 21.06.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu:

- nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
364 o pow. 0,0700 ha, położonej w miejscowości Gałków 
Duży, obręb Gałków Duży, gm. Koluszki, do dzierżawy w 
drodze bezprzetargowej,

- działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 401/71 o 
pow. 0,0445 ha, położonej w miejscowości Borowa, obręb 
Borowo I, gm. Koluszki,  do dzierżawy w drodze bezprzetar-
gowej.

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

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 44 725 67 54.

Burmistrz Koluszek 
ogłasza

1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 8, 
stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 275/2 o pow. 67 m2, 
 cena wywoławcza 11 685,00 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), 
 wadium 1 200,00 zł, 
 postąpienie 150,00 zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego dla obrębu ewidencyjnego nr 8 miasta Koluszki, przedmiotowa 
nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 18MN. Nieruchomość w ewidencji gruntów okre-
ślona jako użytek – Bp. Księga wieczysta LD1B/00026113/6.    

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie 
później niż do godz. 1200 4 lipca 2022 r., lub na konto Urzędunr 92 
1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Ło-
dzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 4 lipa 2022 r. 
(włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położe-
nie i numer ewidencyjny działki. Przetarg został ograniczony do 
właścicieli nieruchomości sąsiadujących z tą nieruchomością tj. 
działek 274, 275/1 i 273/1. 

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

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

Praca w Lisowicach
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 Stachlewski  
tel. 44 725 67 19, e-mail t.stachlewski@koluszki.pl 
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OGŁOSZENIA DROBNE
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

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

USŁUGI
Malowanie, płytki, tapetowanie, 
instalacje remonty. Od ręki, solidnie 
i z kulturą. Zapraszam 732-622-362
Złota rączka - drobne prace  
remontowe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
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 meblowej. 
Usługa robienia zakupów – firmy. 
Sprzątanie aut w środku, 600-932-147
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
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię dom w Koluszkach  
za gotówkę, tel. 509-197-460
Sprzedam dom w Koluszkach, 
Zagajnikowa 16, tel. 502-651-007 
lub 782-005-167
Sprzedam działkę budowlaną 4500 m2 
od ul. Brzechwy, tel. 502-651-007 
lub 782-005-167
Sprzedam działkę budowlaną 6000 m2 
wraz z budynkami, Brzezińska 135, 
tel. 502-651-007 lub 782-005-167
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  
Do wynajęcia M-3 49 m2, pierwsze 
piętro, tel. 508-36-38-45
Mieszkanie do wynajęcia w centrum 
Koluszek, tel. 601-076-788
Garaż do wynajęcia, okolice 
bloków na 11 Listopada,  
tel. 601-992-248
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737

SPRZEDAM
Meble tanio. Łóżko 140 cm  
z pojemnikiem. Trzy sztuki drzwi 
wewnętrznych z klamkami, krzesła, 
segment Swarzędz + stół i komoda. 
Stolik kawowy, półkę na kółkach, 
tel. 601-252-373 
Sprzedam kombajn ANNA, kopacz-
kę, sadzarkę, redło, 600-812-586 
Kompleksowa sprzedaż pokryć 
dachowych. Pomiar i wycena gratis, 
tel. 44 714-05-38
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

Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA 

Zatrudnię pracownika budowlane-
go, 724-724-402

Zatrudnię operatora koparki 
kołowej, tel. 664-083-159

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 operatora koparko-łado-
warki z doświadczeniem, prace 
kanalizacyjne tel. 665-183-407

Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

Zatrudnię kierowcę C+E kraj  
tel. 607-834-875

Zatrudnię szwaczki, praca w szwalni 
w Koluszkach, tel. 531-601-101

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

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, urodzi-
ny, chrzciny na 03.09.2022 r.  
i 24.09.2022r. oraz na październik, 
tel. 602-48-37-49

Kajaki-Pilica, spływy,  
tel. 506-704-420

OZDOBNY KAMIEŃ OGRODOWY  
SPRZEDAM

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

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo

Zatrudnię szwaczki. Jeden wzór cały rok, tel. 664-975-055

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

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  
3.06

15:00 DOGTANIAN. Psi Muszkieterier
17:00 DETEKTYW BRUNO
19:00 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu / napisy

Sobota  
4.06

15:00 DOGTANIAN. Psi Muszkieterier
17:00 DETEKTYW BRUNO
19:00 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu / napisy

Niedziela  
5.06

15:00 DOGTANIAN. Psi Muszkieterier
17:00 DETEKTYW BRUNO
19:00 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu / napisy

Środa  
8.06

17:00 DETEKTYW BRUNO
19:00 DOKTOR STRANGE w multiwersum 
obłędu / napisy

Czwartek  
9.06

17:00 DETEKTYW BRUNO
19:00 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!

DOGTANIAN. Psi Muszkieterier
Hiszpania / Animowany / 2022 / 89 min.

Premiera 2D Dubbing

Młody Dogtanian ma-
rzy, by pójść w ślady ojca i 
dołączyć do straży króla. W 
poszukiwaniu przygód, 
wraz z koniem Sandym wy-
rusza do Paryża. Towarzy-
szy mu Pic, sprytna i gada-
tliwa mysz, która świetnie 
się sprawdza w roli gierm-
ka. Po brawurowym poka-
zie swoich umiejętności 

Dogtanian zdobywa 
szacunek i zaufanie trzech 
słynnych muszkieterierów: 
Atosa, Portosa i Aramisa. 
Ta dzielna psia czwórka bę-
dzie musiała obronić króla 

przed spiskiem nikczemnego kardynała Richelieu, który chce prze-
jąć władzę. Czy Dogtanianowi uda się zostać muszkieterierem i 
podbić serce pięknej Juliette?Ta psia drużyna podbije kina! Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego!




