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Policja – 112, 47 842 12 11
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

10.06  
ul. Żwirki 2

11.06  
ul. Głowackiego 20

12.06  
ul. Korczaka 5

13.06  
ul. Sikorskiego 6A

14.06  
ul. 3 Maja 8

15.06  
ul. 3 Maja 19G

16.06  
ul. Brzezińska 54
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Przeprojektują przestrzeń  
przed biblioteką 

Jeszcze w tym roku ma powstać koncepcja zagospodarowania 
terenu przed Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach. Po usu-
nięciu kiosku oraz zakończeniu generalnego remontu biblioteki, 
otworzyła się w końcu droga do tego, by w miejscu tym stworzyć 
nowoczesny miejski skwer. 

Głównym zadaniem prac koncepcyjnych będzie przede wszyst-
kim umiejętne wyeksponowanie Ławeczki Strzemińskiego, a więc 
jednej z najciekawszych miejskich instalacji. W grę wchodzi zatem 
usunięcie żywopłotu, który od strony ulicy całkowicie eliminuje 
rzeźbę z pola widzenia. 

(pw)    

Zakończono budowę dróg  
przy placu targowym 

Gmina zakończyła duży projekt drogowy, związany z przebu-
dową czterech ulic (Mickiewicza, Pomorską, Śląską i Hallera) zlo-
kalizowanych wokół sobotniego rynku w Koluszkach. Inwestycja 
została już odebrana. 

Przypomnijmy, że pierwsze prace budowlane ruszyły pod ko-
niec 2020 r. Z widoku zniknęły betonowe płyty. Drogi zyskały nową 
nawierzchnię, a tam gdzie to możliwe obustronne chodniki. Dodat-
kowo ulica Mickiewicza uzbrojona została w kanalizację deszczo-
wą. Pojawiły się na niej również wyniesione przejścia dla pieszych.

Na ten tydzień zaplanowano także odbiór prac budowlanych w 
ul. Szkolnej w Żakowicach. Również z tej drogi zniknęły betonowe 
płyty i zastąpiła ją nawierzchnia asfaltowa. Wzdłuż drogi powstał 
także chodnik oraz odwodnienie w postaci studni chłonnych. 

Łączny koszt przebudowy wszystkich wymienionych dróg, to 
bisko 5 mln zł. Po zakończeniu odbiorów na drogach będzie wpro-
wadzana stosowna organizacja ruchu.

(pw)     

ul. Mickiewicza, wyniesione przejście dla pieszych

Okolice sobotniego rynku 

ul. Szkolna 

Wyniesione skrzyżowanie  
przy ul. Zachodniej 

Na skrzyżowaniu ul. Zachodniej z ul. Topolową powstanie 
pierwsze w Koluszkach wyniesione skrzyżowanie. Nawierzchnia 

skrzyżowania zosta-
nie wykonana z kost-
ki brukowej. Celem 
inwestycji jest 
przede wszystkim 
spowolnienie ruchu 
na ul. Zachodniej. O 
tego rodzaju działa-
nia zabiegali wielo-
krotnie mieszkańcy. 
Za sprawą zamknię-

cia wiaduktu, obecnie ruch na powyższej ulicy został znacząco ogra-
niczony, ale po zakończeniu budowy, zapewne znów przybierze na 
sile. 

Wyniesienie skrzyżowania ma również na celu zniechęcić kie-
rowców samochodów ciężarowych do wyboru tej trasy, jako skrótu 
do ul. Piotrkowskiej. Władze miasta mają nadzieję, że dzięki inwe-
stycji ul. Zachodnia przybierze charakter drogi osiedlowej, a nie 
przelotowej. 

(pw)   
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Przerwy w dostawach prądu
 � 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.

 � 22.06.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Budowlanych  
Nr 57, Konopnickiej Nr od 34 do 43, Spółdzielcza, 11 Listopada Nr 65.

Uwolnij książkę!
Miejska Biblioteka Publiczna w Ko-

luszkach zaprasza do udziału w akcji:  
„Uwolnij książkę”. To idea nieodpłatnego 
przekazywania sobie nawzajem książek i 
pozostawiania ich na regale.

Specjalne regały z książkami znajdują 
się: w Kinie „Odeon” przy ulicy 3 Maja 2 
oraz w Urzędzie Miejskim przy ulicy 11 Li-
stopada 65.

Jak to działa:
1. Przynosisz swoje książki, które chcesz 

przekazać innym.
2. Kładziesz je na regale.
3. Wybierasz takie, jakie Cię interesują.
4. Zabierasz do domu i czytasz z zadowole-

niem.
5. Promujesz ideę uwolnienia książek wśród znajomych.

W ten sposób jedna książka może trafić do wielu czytelników a 
nie stać bezużytecznie na półce.

Życzymy przyjemnej lektury.

Złóż deklarację o sposobie  
ogrzewania - unikniesz kary!!!  

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 roku właściciele domów 
jednorodzinnych i lokali mieszkalnych,  administratorzy nierucho-
mości mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej sposobu 
ogrzewania budynków. 

UWAGA: Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie 
wymaganej deklaracji grozi  grzywną w wysokości od 500 zł  
do 5000 zł.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:
- w formie elektronicznej bezpośrednio do bazy Centralna Ewi-

dencja Emisyjności Budynków za pośrednictwem strony in-
ternetowej https://ceeb.gov.pl/ ;

- w wersji papierowej w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach  na drukach stanowiących załącznik do artykułu. 

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

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

 � do 28 czerwca - wystawa malarstwa i fotografii, Bogusław Maria 
Piasecki i Małgorzata Rymkiewicz, Indonezja kraj ludzi prostych 
i szczęśliwych, sala widowiskowa Urząd Miejski w Koluszkach. 
Wystawa czynna w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 � 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 karate)   

Trenerowi
Antoniemu Tomczykowi

z okazji imienin życzymy wszystkiego, co najlepsze:
zdrowia, szczęścia, wytrwałości w realizacji planów,

 sukcesów  w życiu prywatnym i zawodowym 
oraz zapału do dalszej pracy  

w osiąganiu zamierzonych celów.

Zawodnicy wraz z rodzicami
sekcji lekkoatletycznej

LKS Koluszki

Chodnik przy ul. Kopernika 
Kilka lat temu przebudowana została ul. Kopernika w Kolusz-

kach. Wkrótce powstanie przy niej chodnik. Zdanie związane z 
opracowaniem projektu wpłynęło właśnie do budżetu gminy. Inwe-
stycja ma zostać zrealizowana do połowy 2023 r.                       (pw)

Oświetlą boiska przy szkołach
Dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, które ulokowane są przy 

dwóch koluszkowskich podstawówkach, już niebawem zyskają 
oświetlenie. Gmina wybrała właśnie wykonawcę zadania. Montaż 
oświetlenia dla jednego boiska wyniesie 60 tys. zł. Inwestycja ma 
zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. Sztuczne oświetlenie 
umożliwi korzystanie z boisk również po zmroku.                      (pw)

Mamy swój projekt w Budżecie  
Obywatelskim „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Budowa przejść dla pieszych w Żakowicach, to projekt jaki złoży-
li mieszkańcy naszej gminy do tegorocznej edycji Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Łódzkiego. Zadanie przewiduje budowę sygnali-
zacji świetlnej i dwóch bezpiecznych przejść. Przejścia miałyby powstać 
przy skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z ul Koluszkowską oraz ul. Piotr-
kowskiej z ul. Słowackiego. Pierwsze z nich prowadzi do placu zabaw i 
osiedla, drugie do kościoła. Trzecim elementem projektu jest budowa 
sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej w Różycy.    

Głosowanie nad złożonymi projektami odbędzie się prawdopo-
dobnie we wrześniu. Zachęcamy do wsparcia projektu. Walczymy  
o 0,5 mln zł.   

(pw)
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Do naszej gminy trafią kolejne środki  
z Programu Inwestycji Strategicznych

Otrzymamy 15 mln zł 
na kanalizację 

Spływają kolejne bezzwrotne środki na inwestycje. Tym razem 
nasza gmina otrzyma 14,9 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej na długości 15,7 km. Tego rodzaju informacją o pozytyw-
nym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, który składała Gmina 
Koluszki, podzielił się z władzami naszego miasta poseł Włodzi-
mierz Tomaszewski, który gościł 30 maja w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach. 

Dofinansowanie pochodzi z rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych, którego celem jest dofinansowanie projektów inwe-
stycyjnych realizowanych przez gminy. 

Blisko 15 mln zł dofinansowania to potężne środki, dzięki któ-
rym uda się skanalizować gęsto zaludnioną część naszej gminy, któ-
ra do tej pory pozbawiona była dostępu do sieci kanalizacji sanitar-
nej. Inwestycją objęte zostaną Różyca i Żakowice (odcinek o 
długości 10,5 km) oraz Gałków Mały i Duży (odcinek o długości 5,2 
km). Dodajmy, że przyznane środki prawie w całości pokryją szaco-
wany koszt inwestycji. Pieniądze nie otrzymamy jednak już obecnie, 
ale dopiero po wykonaniu zadania, czyli w terminie do 31.12.2025 
roku. 

Zgodnie z umową, gmina ma 6 miesięcy na ogłoszenie przetar-
gu na wybór wykonawcy. 

(pw)

Obszar na którym pojawi się nowa sieć kanalizacyjna:

Gałków Duży:
- od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich (odci-

nek 3,2 km)
- od ul. Dzieci Polskich do Stadionu Leśnego (odcinek 0,9 km)
- w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Głównej do linii kole-

jowej (odcinek 0,7 km)  

Gałków Mały:
- w ul. Wojska Polskiego (odcinek 0,4 km)

Różyca i Żakowice (odcinek 10,5 km) 

Komentarz posła Włodzimierza Tomaszewskiego w 
związku z dofinansowaniem kanalizacji w Gminie Koluszki w 
ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polskiego 
Ładu”

Zależy mi, aby przekazać mieszkańcom Gminy Koluszki in-
formacje dotyczące rozwiązań systemowych, które oczywiście 
wpisują się  w wielki projekt „Polskiego Ładu”. Program Inwe-
stycji Strategicznych” ma jednak szerszy wymiar niż jednorazo-
we przekazanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest 
to droga do modelu wsparcia inwestycji samorządowych - o jaki 
skutecznie zabiegam, który łączę z pojęciem subwencji inwesty-
cyjnej i który nadal się jeszcze kształtuje. Dawać on będzie trwa-
łe  wsparcie dla samorządów. Zasada jest następująca: im więcej 
inwestujesz, tym większą otrzymasz subwencję. 

Na ogół jest tak, że wysokość nakładów inwestycyjnych łą-
czy się z kolei z rozwojem gospodarczym gminy czy regionu.  
Łączy się tu silnie interes samorządu i lokalnej społeczności z in-
teresem Państwa. Dzięki „Polskiemu Ładowi”  oraz Programowi 
Inwestycji Strategicznych” Koluszki i inne miasta czy Gminy 
mogą otrzymać wsparcie finansowe na swoje inwestycje, o jakim 
jeszcze  nie tak dawno nie marzyło się nikomu. Takich mechani-
zmów wsparcia nie było w skali ostatnich 30 lat samorządności w 
Polsce. Mam nadzieję, że te olbrzymie kwoty wsparcia służyć 
będą  zarówno lokalnej społeczności  jak i  gospodarce krajowej. 

W ramach tworzonego modelu wsparcia polskie samorządy 
już od 2020 roku otrzymały wsparcie na inwestycje w wysokości 
75,8 mld zł, kiedy dotąd rocznie wydatkowały na inwestycje 48 
mld zł.

Koluszki łącznie otrzymały już 26,2 mln zł, kiedy rocznie w 
2021 r. na wydatki majątkowe przeznaczyły 25,7 mld zł.

To jest skala transferu przez rząd środków inwestycyjnych 
dla samorządów i jednocześnie mojego i samorządów osiągnie-
cia, które będzie systemowo utrwalone. 

Przebudowa dróg w kierunku Rewicy
Gminie udało się rozstrzygnąć przetarg na przebudowę dróg 

przez Stamirowice i Leosin. Inwestycję wykona firma BUD-DROG z 
Koluszek. Ostateczny koszt zadania, planowanego wstępnie na 2,5 
mln zł, ostatecznie 
przy obecnych re-
aliach cenowych, po-
szybował do 4 mln zł. 
Poza pierwotnym do-
finansowaniem w 
wysokości 1,2 mln zł, 
gminie udało się 
jednak pozyskać 
dodatkowe środki.

Gruntowna mo-
dernizacja, łącznie z 
podbudową, zosta-
nie wykonana na 
długości 3 km, a zatem obejmie cały odcinek przez Stamirowice,  
a także rozwidlenie przez Leosin aż do Rewicy. Prace mają zakoń-
czyć się  do końca września bieżącego roku.   

(pw)
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Teresa Lipowska w Miejskiej  
Bibliotece Publicznej

W środę 25 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 
spotkanie autorskie z Teresą Lipowską, znaną aktorką teatralną i fil-
mową. Spotkanie, które poprowadziła Monika Mularska-Kucharek,  
odbyło się  w zapełnionej do ostatniego miejsca Sali Biblioteki. Ak-
torka, znana z kreacji postaci Barbary Mostowiak z serialu „M jak 
Miłość”, zagrała w wielu zna-
nych filmach i serialach, m. in. 
w filmach „Rzeczpospolita Bab-
ska”, „Katastrofa w Gibralta-
rze”, „Placówka”, „ Ty pój-
dziesz górą” - gdzie zagrała 
pisarkę i poetkę Marię Konop-
nicką, „ Alabama” czy w seria-
lach „ Przygody psa Cywila”, 
„Stawiam na Tolka Banana”, 
„Wielka Miłość Balzaka”, 
„Noce i dnie”, „Lalka”, „Rodzi-
na Połanieckich” i wielu innych 
polskich obrazach kinowych. 

Podczas spotkania w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej dała 
się przede wszystkim poznać 
jako osoba o dużym poczuciu humoru, zdystansowana do siebie  i 
swojego wieku. Uczestniczący w spotkaniu z panią Teresą zobaczyli 
przede wszystkim jej niesamowitą życzliwość i pogodę ducha, którą 
zaraziła wszystkich obecnych. Tę cechę- która przewijała się podczas 
całego spotkania- wyniosła z rodzinnego domu, zwłaszcza z relacji z 
matką.

Słuchacze zapoznali się z ciekawymi szczegółami pracy sce-
nicznej i filmowej Teresy Lipowskiej.  Dowiedzieli się też o począt-
kach jej  przyjaźni z  księdzem Janem Twardowskim, która trwała do  
śmierci  księdza-poety.

Gdy zamierzała- będąc kobietą o mocnych tradycjach religij-
nych- wziąć ślub z aktorem Tomaszem Zaliwskim, który był niewie-
rzącym, „odbijała” się od kancelarii parafialnej do kolejnej kancela-
rii. Wreszcie ktoś jej zaproponował, by udała się na rozmowę do ks. 
Jana Twardowskiego, który już wtedy, na początku lat 60-tych, zna-
ny był  ze swego otwarcia na ludzi niewierzących. 

Ten przyjął kobietę, nie czyniąc jej najmniejszych wymówek 
spowodowanych ateizmem jej kandydata na męża. Gdy ks. Twar-
dowski zapytał Zaliwskiego o to, czy wierzy w miłość i usłyszał od-
powiedź twierdzącą, odrzekł panu Tomaszowi- widzisz, dawcą mi-
łości jest Bóg, zatem nie mam najmniejszego prawa, by tobie i twej 
narzeczonej odmówić ślubu kościelnego. 

O małżeństwie z nieżyjącym już aktorem, znanym z roli słynne-
go „Magneto” z „Czterech Pancernych”  czy Pasternika ze śląskiej 
sagi „Blisko, coraz bliżej”, Pani Lipowska wypowiadała się tylko w 
jak najlepszych słowach. 

Niektórzy wychodząc ze spotkania zwrócili uwagę, że we 
wspomnieniach Teresa Lipowska ani razu nie mówiła o jakichś 
konfliktach w środowisku aktorskim. Nawet jeśli jest to osoba, 
która mogła doznać jakiejś trudnej relacji z innymi, nie użalała się 
nad tym nigdy.  

Na koniec każdy, kto chciał, mógł stanąć z aktorką do pamiątko-
wego zdjęcia oraz zakupić biograficzną książkę „Nad rodzinnym al-
bumem-Teresa Lipowska w rozmowie z Iloną Lepkowską”. 

Zk

Dni Koluszek już w ten weekend
W dniach 11-12 czerwca, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę, 

świętować będziemy DNI KOLUSZEK.
Przypomnijmy, że w sobotę 

jako pierwsza z gwiazd wystąpi 
Wanda i Banda, polski zespół 
rockowy swoimi korzeniami się-
gający początków lat 80-tych. 
Drugą z gwiazd, która uświetni 
sobotni wieczór, będzie Ewelina 
Lisowska, laureatka wielu na-
gród muzycznych, zdobywczyni 
dwóch złotych płyt. Czy Ewelina 
zabierze nas „W stronę słońca”? 

Niedzielne świętowanie roz-
pocznie zespół disco polo Defis. 

Następnie na scenie pojawi się zespół Red Lips, prezentujący szero-
ko pojętą muzykę pop-rockową. Zapewne wiele osób kojarzy naj-
większy hit zespołu „To co nam było”, okupujący pierwsze miejsce 
na wielu radiowych listach przebojów.

Natomiast w rolę gwiazdy wieczoru, która zakończy tegoroczne 
Dni Koluszek, wcieli się Patrycja Markowska. Jak prezentuje się na 
scenie córka legendarnego wokalisty Perfectu? To trzeba koniecznie 
zobaczyć i usłyszeć. Do zobaczenia.

(pw, fot. wikipedia)

Remont mostu 
Zakończono doraźną naprawę mostu w Lisowicach. Generalny re-

mont most przy wodospadzie przejdzie po sezonie wakacyjnym. Dodat-
kowo sama konstrukcja jak i pobliska tama, mają zostać podświetlone. 



710.06.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 23

„Koluszki z kobietami i dla kobiet. Kolej na równość”

Uruchomiono stacjonarny Punkt 
Porad Wsparcia i Rozwoju

Od maja w naszym mieście funkcjonuje telefoniczny numer po-
mocowy, w ramach mobilnego Punktu Porad Wsparcia i Rozwoju. 
Mogą z niego korzystać osoby chcące opowiedzieć o swoich proble-
mach, np. w temacie przemocy domowej, dokonać ważnej zmiany w 
swoim życiu osobistym bądź zawodowym, lub po prostu potrzebują 
rozmowy. 

Z początkiem czerwca mobilny Punkt Porad Wsparcia i Rozwo-
ju zyskał bazę lokalową, przeradzając się w punkt stacjonarny. Jego 
siedziba mieści się w budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Bu-
dowlanych 4a, w którym obecnie znajduje się Klub SENIOR+. Uro-
czyste otwarcie Punktu miało miejsce 6 czerwca. W spotkaniu 
uczestniczyli: Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, radna Maria 
Markowska-Kurc, dyrektor MGOPS Katarzyna Bożyk, dyrektor 
ZUK Jacek Łaszczyk, kierownik obiektu Elżbieta Przywara, prezes 
łódzkiej organizacji Kobiety.pl Bogna Stawicka, koordynator pro-
jektu Mariola Garnys-Jaskóła oraz przedstawicielki Stowarzyszenia 
„Okiem Kobiety”.

- Cieszę się, że Punkt Porad Wsparcia i Rozwoju otrzymał po-
mieszczenie właśnie w tym budynku, całkowicie odnowionym przez 
gminę. Zawiązaliśmy już współpracę z licznymi koluszkowskimi in-
stytucjami. Będziemy się wzajemnie wspierać. Otrzymaliśmy już 
nawet zaproszenie na debatę organizowaną przez policję w temacie 
przemocy domowej. Przemoc w rodzinie będzie właśnie pierwszym 
tematem, który podejmujemy w ramach naszego projektu – mówi 
Mariola Garnys-Jaskóła, koordynator projektu „KOLUSZKI Z KO-
BIETAMI I DLA KOBIET. KOLEJ NA RÓWNOŚĆ”.

Punkt Porad Wsparcia i Rozwoju jest swego rodzaju pośredni-
kiem w uzyskaniu wsparcia i pomocy. Dyżurujące tam osoby wysłu-
chają, porozmawiają oraz doradzą, gdzie skierować się z danym pro-
blemem. W tym celu sporządzona została m.in. lista instytucji 
pomocowych, do których będą mogły zostać skierowane osoby w 
potrzebie. Punkt będzie mocno współpracował z innymi instytucja-
mi, w tym z funkcjonariuszami policji, którzy zadeklarowali kon-
kretną pomoc. W grę wchodzi również współpraca z prawnikiem z 
Łodzi.  

Zgodnie ze swoją nazwą, Punkt poza wsparciem w tematyce 
prawniczo-pomocowej, będzie również dotykać tematyki rozwoju. 
A zatem po wsparcie mogą zgłaszać się osoby, które wpadły na cie-
kawy pomysł społeczny lub biznesowy. Ponieważ hasłem projektu 
jest równość, z pomocy i porad mogą korzystać również mężczyźni.    

Punkt Porad Wsparcia i Rozwoju. Dyżur telefoniczny wtorek 
12.00-16.00 i czwartek 14.00-18.00 pod numerem 534 321 456. 
UWAGA: pod powyższym numerem telefonu można umówić się na 
spotkanie już bezpośrednio w punkcie. 

(pw)

Klub Senior+ z odwiedzinami  
w przedszkolu

W ramach obchodów Dnia Dziecka uczestniczki Klubu Senior+ 
w Koluszkach wraz z panią Elżbietą Przywara przygotowały niespo-
dziankę dla najmłodszych i udały się z wizytą do Przedszkola nr 2 w 
Koluszkach. Panie Anna Ołubek, Genowefa Wachowicz, Zofia To-
sik, Marianna Kowalczyk i Mariola Zrobek zaprosiły przedszkola-
ków do wspólnej zabawy obcowania z poezją i literaturą. Seniorki 
czytały dzieciom bajki, czytanki edukacyjne oraz wiersze. Dzieci 

nie tylko z dużym zainteresowaniem słuchały prezentowanych 
utworów, ale także brały aktywny udział w spotkaniu. Okazało się, 
że nasze przedszkolaki znają na pamięć wiele wierszyków, które 
wspólnie z Seniorkami głośno i z zapałem recytowały. Wizyta w 
przedszkolu sprawiła wszystkim ogromną radość. Spotkania dzieci 
z seniorami upewniają nas w przekonaniu, że baśnie i bajki stanowią 
przekaz mądrości wielu pokoleń, a wspólne spędzanie czasu, łączy 
pokolenia. Składamy serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Ma-
rioli Garnys - Jaskóle za okazaną serdeczność, gościnę i pomoc w 
organizacji spotkania. Dziękujemy serdecznie wszystkim Paniom 
nauczycielkom i przedszkolakom za wspólne spędzanie czasu, zaba-
wę i serdeczność .
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Dzień Dziecka w OSP Długie 
2 czerwca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przejęła stery na-

szej jednostki. Z okazji Dnia Dziecka ostatnia zbiórka była przepeł-
niona w zabawy i różnego rodzaju atrakcje. Największą atrakcją był 
ogromny dmuchany statek piracki, po którym dzieci szalały do póź-

nych godzin wieczornych. Nie zabrakło również typowo strażackich 
zabaw, jak lanie wodą do celu czy przeciąganie liny. Strażacy z Dłu-
giego przygotowali również smacznego grilla, z którego potrawy po 

godzinach zabaw smakowały jak nigdy. Ta wspaniała zabawa nie 
byłaby możliwa, gdyby nie ludzie o wielkim sercu. Serdeczne po-
dziękowania składamy firmie CMPLAST oraz  sklepowi „u Ilonki” 
z Długiego za wsparcie finansowe przy realizacji powyższego zada-
nia. Dziękujemy również firmie ARMAZ EVENT za mega rabat 
przy wynajmie dmuchańca.  

Noc z Patronem – czyli nocowanie  
klas siódmych z SP w Różycy!

Czy jest to realne, aby nastolatkowie marzyli o pójściu do szko-
ły? By z werwą i ochotą pędzili na zajęcia? W dodatku na 12 go-
dzin? Wydaje się to w dzisiejszych czasach nie do pomyślenia? A 
jednak… To wydarzyło się naprawdę!

W nocowaniu na terenie Szkoły Podstawowej w Różycy  wzię-
ła udział młodzież z klas: VIIa i VIIb wraz ze swymi wychowawczy-
niami: p. Anniką Niburską i p. Martą Lewandowską oraz p. prakty-
kantką Agatą Kawecką. Impreza rozpoczęła się w piątek 13 maja o 
godz. 19.30 i zakończyła w sobotę o 7.30 rano. Uczestnicy nocowa-
nia złożyli obietnicę, że będą prezentować pogodę ducha, mieć do-
bry humor i świetnie się bawić, rozwiązując zagadki związane z pa-
tronem naszej szkoły – Julianem Tuwimem. Nastolatkowie 
rozpoczęli od przemeblowania sali gimnastycznej, którą zamienili w 
bazę noclegową, a następnie udali się na boisko szkolne, gdzie cze-
kała na nich niespodzianka – gra terenowa o Julianie Tuwimie. Po-
dzieleni na mieszane drużyny poszukiwali złotych i czerwonych ko-
pert, w których schowane były zadania - oczywiście wszystkie 
poświęcone Tuwimowi. Młodzież musiała m.in. ułożyć biografię 
poety z rozsypanki, dopasować tytuły dzieł do utworów pisarza, roz-
szyfrować cytat, jednak największa atrakcją gry była inscenizacja 

dwóch słynnych wierszy patrona szko-
ły w Różycy – „Rzepki” i „Lokomoty-
wy”. Śmiechu było co niemiara, gdyż 
siódmoklasiści musieli zaprezentować 
utwory jedynie wiarygodną grą aktor-
ską, ponieważ nie posiadali odpowied-
nich strojów ani scenografii. Oj było 
kreatywnie! Potem nadszedł czas na 
zajęcia w mniejszych grupach. Nasto-
latkowie grali „w nogę”, bawili się w 
chowanego, a gdy wrócili do budynku 
szkoły nie zabrakło tańców, gry w pił-
kę, szachów, kart i innych gier zespoło-
wych. Zabawa była przednia. Nagrodą za zmagania w różnych kon-
kursach była pyszna pizza oraz słodkie smakołyki przygotowane 
przez uczestników imprezy.

Na sen siódmoklasiści nie mieli zbyt wiele czasu…gdyż opo-
wieściom i rozmowom nie było końca. Rankiem, po pobudce wspól-
nie uprzątnięto salę gimnastyczną i młodzież udała się do swych do-
mów. Noc spędzona w gmachu szkoły pokazała nastolatkom 
placówkę z zupełnie innej perspektywy, nie tylko jako budynku, do 
którego trzeba przyjść rano i napisać sprawdzian, ale także miejsca, 
gdzie można zorganizować niezwykłą zabawę i miło spędzić czas, 
przy okazji poznając się bliżej nawzajem i integrując.
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Szkoła Podstawowa nr 2  
w Wielkim Finale „Drużyny Energii”

„Drużyna Energii” to ogólnopolska akcja, która ma na celu za-
chęcenie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez wspólną zaba-
wę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce. Tym bar-
dziej, że sport może też być dobrym sposobem na wspólne spędzanie 
czasu- jako antidotum na czas, jaki młodzi ludzie spędzają  przed 
komputerem czy smartfonem.

„Drużyna Energii” skierowana jest do uczniów klas V-VIII 
szkół podstawowych. Do tej akcji przystąpili uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Koluszkach. Tę wyjątkową  i niezapomnianą lekcję 
Wychowania Fizycznego w hali sportowej poprowadziły największe 
gwiazdy polskiego sportu: Zuzanna Urban (koszykarka Energi To-

ruń), Jakub Zawistowski (wice-
mistrz Europy Ninja OCR Track), 
Sławomir Szmal (legendarny 
bramkarz reprezentacji Polski w 
piłce ręcznej). Jednym z prowa-
dzących ćwiczenia był także  
Mateusz Kowalczyk, reprezen-
tant Polski w Amp futbolu i jed-
nocześnie absolwent tej placów-
ki, dla którego odwiedziny w 
szkole były powrotem do czasów 
młodości i możliwością spotka-
nia ze swoimi nauczycielami 
sprzed lat. 

Wizyta ambasadorów „Dru-
żyny Energii” w Koluszkach była 
zwieńczeniem sportowej rywali-

zacji w Drużynie Białej, w ramach której uczestnicy ze szkół z całej 
Polski przesłali 681 filmów, na których ćwiczyło 12 383 uczniów. 
Warto przypomnieć, że koluszkowska „Dwójka” trenuje z „Drużyną 
Energii” już od kilku lat. W poprzednich edycjach zajmowała wyso-
kie lokaty, aż w końcu dopięła swego - wygrała jedną z konkurencji 
w etapie sportowym, mogła zaprosić do siebie ekipę Drużyny i 
awansowała do Wielkiego Finału.

Ćwiczenia na hali sportowej rozpoczęły się od energetycznej 
rozgrzewki poprowadzonej przez Darka Ślęzaka, czyli DJ Ucho. 
Sportowym wyzwaniem było natomiast pokonanie toru przeszkód, 
opartego w głównej mierze na instalacjach niczym z Ninja War-
rior,  z elementami sportów zespołowych takich jak piłka ręczna czy 
koszykówka. W przerwach między ćwiczeniami uczniowie mieli 
możliwość porozmawiania ze sportowymi idolami, zrobienia sobie 
zdjęcia i otrzymania autografu.

– W naszej szkole nie oddzielamy sportu od nauki i dlatego bar-
dzo cieszę się, że zostały docenione wysiłki uczniów i nauczycieli w 
ramach Drużyny Energii. Wizyta ambasadorów udowodniła, że war-
to ćwiczyć i trenować, by móc cieszyć się wspaniałą nagrodą zwień-
czającą kilkutygodniowe wysiłki – powiedział Sławomir Mela, dy-
rektor SP 2 w Koluszkach.

Koluszki są pierwszym przystankiem na trasie Drużyny Ener-
gii. 2 czerwca ambasadorzy odwiedzą SP nr 2 w Ostrowi Mazowiec-
kiej, a 8 i 9 czerwca zwycięzców rywalizacji w drużynach Niebie-
skiej i Żółtej.

Obecnie przed uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolusz-
kach czas przygotowań do Wielkiego Finału, który odbędzie się 14 
czerwca w Gdańsku. Najlepsze szkoły odbiorą tam czeki na wypo-
sażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, a do zwycięzcy trafi 
dodatkowo Puchar Drużyny Energii.   
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Teresa Lipowska w Miejskiej  
Bibliotece Publicznej
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Otwarcie wystawy Bogusława Marii 
Piaseckiego i Małgorzaty Rymkiewicz

3 czerwca w sali widowiskowej przy Urzędzie Miejskim w Ko-
luszkach zorganizowany został wernisaż wystawy malarstwa i foto-
grafii, przenoszącej zwiedzających w świat egzotycznej Indonezji, 
kraju ludzi prostych i szczęśliwych. 

Autorami zaprezentowanych prac są: koluszkowski artysta Bogu-
sław Maria Piasecki i pasjonatka podróży Małgorzata Rymkiewicz. 
Wystawa została otworzona przez Burmistrza Koluszek Waldemara 
Chałata. Wydarzenie uświetnił występ wokalny Jana Gluźniewicza, 
który zaprezentował utwór L.O.V.E. autorstwa Nat King Cola.

- W Indonezji przebywaliśmy 4 
tygodnie, na przełomie grudnia i 
stycznia. Choć Indonezja to kraj mu-
zułmański, okres Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku spędzili-
śmy na jedynej katolickiej wyspie 
Flores. Spotkało nas tam niezwykłe 
doświadczenie, ponieważ Boguś 
otrzymał rolę Św. Mikołaja. Rozda-
wał dzieciom prezenty, jeździł po 
plaży takim lokalnym papamobile - 
opowiada Małgorzata Rymkiewicz. 

Pobyt w Azji został wykorzysta-
ny do zbierania dokumentacji foto-
graficznej, która po powrocie do 

Polski, posłużyła do stworzenia serii prac malarskich. 
- Obrazy nie są reportażem. Gdybyśmy tak na nie patrzyli, to był-

bym złym reportażystą, wręcz kłamcą - śmieje się autor prac. A zatem 
znajdziemy w nich wiele inwencji artystycznej pana Bogusława. 

Wiele cennych doświadczeń z podróży przywiozła także Mał-
gorzata Rymkiewicz. Choć na co dzień pani Małgorzata pracuje w 
branży medycznej, wykształcenie antropologiczne całkowicie domi-
nuje jej pasję, którą są podróże, poznawanie nowych miejsc, ludzi i 
ich zwyczajów. 

- Podczas podróży mieliśmy okazję trafić do wioski, w której, w 
niezwykły sposób lokalni mieszkańcy obchodzili Święto Zmarłych. 
Tego dnia do walki na pejcze stają dwaj mężczyźni. Walce towarzy-
szą krwawiące rany. Choć rytuał wygląda groźnie, mieszkańcy są 
niezwykle sympatyczni. Bardzo miło nas przyjęli. Mogliśmy obej-
rzeć ich stroje i posłuchać muzyki. Zaproszeni zostaliśmy także do 
wspólnego ucztowania. Co ciekawe, ludzie ci muszą żyć bardzo 
krótko. Najstarszy mieszkaniec wioski, należący do rady starszych, 
miał bowiem jedynie 50 lat – opowiada pani Małgorzata.     

Zaprezentowane w oryginalny sposób dzieła biją całą gamą ko-
lorów. A zatem jeśli chcesz odetchnąć i nacieszyć oczy barwnymi hi-
storiami, nie zwlekaj. Wystawa jest udostępniona dla mieszkańców 
do 28 czerwca. Zapraszamy. Wystawione obrazy są również na 
sprzedaż. Kontakt z artystą poprzez FB.                                    (pw)   
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KKS Koluszki - LZS Justynów
fot. Tomasz Krawczyk
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Piłka nożna
KKS świętuje awans do klasy okręgowej

KKS Koluszki - LZS Justynów  1:0 (1:0)
Bramki: Kacperski 13’

Skład wyjściowy: Stachecki - P. Wojtaszek, Grzelak, Chądzyń-
ski, Potakowski, Marczyk, Perek, Kacperski, Jankowski, Ratajski, 
Sztuka.

Rzadko się zdarza, by o awansie decydował bezpośredni poje-
dynek dwóch najlepszych drużyn w grupie. A z tego rodzaju przy-
padkiem mieliśmy właśnie do czynienia podczas minionej kolejki. 
Na boisku w Koluszkach spotkały się liderujące KKS Koluszki i 
LZS Justynów. Podobnie jak podczas rundy jesiennej, i tym razem 
lepszą okazałą się drużyna z Koluszek, pokonując rywali 1:0, i jed-
nocześnie przypieczętowując awans do klasy okręgowej. Co prawda 
przed KKS-em jeszcze jedno spotkanie z najsłabszą drużyną grupy, 
ale wynik ten nie wpłynie już na zmianę sytuacji w tabeli.     

- Kto by przypuszczał po pierwszych 6 kolejkach sezonu, że za-
kończy się on awansem. Pewnie wierzyli w to nieliczni na czele z 
Prezesem. Trener Jacek Wojtaszek po spadku i nieobecności kilku 
zawodników przez kontuzje itp. uzupełnił kadrę naszymi juniorami 
z roczników 2005-2007 przygotowywanymi latami do gry w senio-
rach przez trenerów Gabriela Kiliana, Marcina Krzemińskiego i Pio-
tra Sowika. Młodzież wspierana przez kilku starszych i bardziej do-
świadczonych zawodników pokazała się z naprawdę dobrej strony. 
Ta mieszanka wybuchowa dała radę i po roku nieobecności meldu-
jemy się z powrotem w okręgówce. Gratulacje dla trenera i zawod-
ników - czytamy we wpisie na fb stronie KKS Koluszki. 

A zatem w przyszłym sezonie znów w jednej grupie będą mie-
rzyć się kluby z Różycy i Koluszek, które bazują na zupełnie od-
miennej filozofii budowy drużyny\. KKS składzie nacisk na grę za-
wodnikami z Koluszek, z kolei Różyca skupia się na zapraszaniu 
zawodników z zewnątrz.  

(pw)

Klasa okręgowa

Tabela
1. AKS SMS Łódź     26  64   132-32  
2. GKS Ksawerów     25  55   71-41   
3. ŁKS III Łódź      26  49   83-40  
4. Ner Poddębice     26  48   79-45   
5. Włókniarz Pabianice   26  45   64-40  
6. LKS Różyca      25  45   75-54  
7. Iskra Dobroń      26  39   84-74  
8. Zawisza Rzgów     25  37   41-53  
9. UKS SMS Łódź     25  32   46-51  
10. Victoria Rąbień     26  30   63-77   
11. Termy Uniejów     27  29   60-72   
12. KAS Konstantynów   26  26   34-57   
13. Włókniarz Zgierz    24  24   46-63  
14. Sokół II Aleksandrów   26  22   42-67   
15. GLKS Sarnów/Dalików  25    3   19-173  

*Górnik Łęczyca wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. 
Jego wyniki zostały anulowane.

Najbliższe mecze
LKS Różyca - KAS Konstantynów Łódzki  10 czerwca, 19:00

Tabela 
1. KKS Koluszki     23  54   64-27  
2. LZS Justynów     23  51   94-33   
3. Błękitni Dmosin     23  41   78-49  
4. Huragan Swędów    23  41   76-69  
5. Czarni Smardzew    23  39   53-43   
6. LKS Gałkówek     22  38   54-37  
7. Boruta II Zgierz     22  38   57-29  
8. Polonia Andrzejów     24  37   63-51   
9. Zjednoczeni II Stryków  22  31   63-62   
10. Victoria Łódź     23  20   32-60  
11. Iskra Głowno     23  18   43-94   
12. Sokół Popów     22  10   27-76   
13. LKS Kalonka     23    9   35-109  

Kolejka 25.  4-5 czerwca
Zjednoczeni II Stryków - LKS Gałkówek 2:1

Najbliższe mecze
LKS Gałkówek - Huragan Swędów  11 czerwca, 16:00
Sokół Popów - KKS Koluszki  12 czerwca, 16:00

Prawnuczka Marii Konopnickiej Gościem 

Szkoły Podstawowej nr 2
Rok 2022r został ogłoszony przez Sejm Rokiem Marii Konop-

nickiej, patronki koluszkowskiej „Dwójki”. Z tej to okazji w gościn-
nych progach szkoły odbyło się spotkanie z Panią Joanną Modrze-
jewską, prawnuczką słynnej poetki.  Rozpoczęło się ono krótką 
częścią artystyczną, w której młodzież, wykorzystując konwencję 
podróży, przedstawiła losy autorki „Roty”. Następnie Pani Joanna 
podzieliła się z zebranymi wspomnieniami i informacjami, na temat 
swej prababci.  Jej barwne opowieści i subtelny humor zachwyciły 
zebranych.

Obszerną relację z tego wydarzenia przekażemy w kolejnym 
wydaniu TwK.

Zk
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Po 57 latach znów pobiegł  
na stadionie lekkoatletycznym w Łodzi 

Na odnowionym stadionie lekkoatletycznym RKS Łódź, prze-
prowadzony został ogólnopolski Miting Otwarcia, na który przyby-
ło prawie 300 zawodników z całej Polski.

Do udziału zaproszeni zostali m.in.:  Antoni Tomczyk, były za-
wodnik RKS-Łódź startujący w latach 1965-1974 w biegach krót-
kich i uzdolniona młodziczka biegów średnich Jagoda Nowakow-
ska.

Antoni Tomczyk w biegu na 
100 metrów Masters, z czasem 
14,91 sek. zajął szóste miejsce, 
Jagoda Nowakowska w swojej 
serii była ósma na 800 metrów 
uzyskując czas 2:36,2. 

- Po biegu czułem się wy-
śmienicie, jakbym znowu miał 
15 lat, dlatego zachęcam wszyst-
kich bez względu na „metryczkę” 
do uprawiania sportu dla zdro-
wia, satysfakcji. Kochani najtań-
sze, najzdrowsze jest „biega-
nie”, które sprawia, że jesteśmy 
bardziej szczęśliwy, mamy wię-
cej energii i więcej chęci do ży-
cia, a co najważniejsze wygląda-
my młodziej o co najmniej 57 lat 
– komentuje swój występ Antoni 
Tomczyk. 

Po zawodach była okazja do 
zobaczenia się z koleżankami i 
kolegami z lat 1965-1974, trene-
rami Jerzym Zimichódem i Józe-

fem Berlakiem,  powspominania wspólnych startów, zgrupowań 
sportowych i oglądania zdjęć. 

- Odżyły we wspomnieniach organizowane przez RKS pierwsze 
zawody lekkoatletyczne w 1965 r. w których brałem udział. Były to 
zawody dla wszystkich chętnych z nagrodami. Startowało się w te-
nisówkach i na bieżni żużlowej. Moje uzyskane wtenczas wyniki to: 
bieg na 60 m 7,8 sek. 100 m 12,2 sek., skok w dal 4,90 m., wzwyż 
1,20 m. rzut p. palantową 66 m, pchnięcie 4 kg kulą 10 m. Jak na 
tamte czasy, to wyniki niezłe, choć nie najlepsze. Wówczas niemal 

wszystkie dzieci były wysporto-
wane, grały w piłkę, bawiły się 
na „podwórkach” ulicach. Po 57 
latach od tamtego startu na 100 
metrów pobiegłem wolniej  o 
2,7 sekundy i to w „kolcach” po 
bieżni tartanowej. Moja wów-
czas przygoda ze sportem to co-
dzienne zabawy rekreacyjno-
-sportowe: biegi, skoki, rzuty 
kamieniami do celu i na odle-
głość, rozgrywki piłkarskie, ści-
ganie z tramwajami ulicami: Pa-
bianicką, Rzgowską. Pierwszy 
pomiar czasowy to zapis w mo-
jej kronice z roku 1963, dystans 
ok. 500 m, bieg ulicami Szara, 
Miła, Rzgowska, Bednarska, 
Szara – czas 1,29 minut. Następnie udział w różnych zawodach 
szkolnych i na koloniach, m.in. w roku 1964 na koloniach letnich w 
Górze Śląskiej zająłem I miejsce w biegu na 60 m 8,0 sek. II miejsce 
w skoku w dal 4,84 m i III miejsce w rzucie p.pal. 46 m i I miejsce 

w klasyfikacji generalnej. I tak ze sportem przez niemal całe życie, 
teraz już w większości w roli trenera, szkolącego dzieci i młodzież, 
którym przekazuję umiejętności i wiedzę sportową oraz wpajam za-
sady koleżeńskości, uczciwości i zasad „fair play” w sporcie, jak i w 
życiu - opowiada trener Tomczyk. - Stadion na RKS-ie posiada bież-
nię prostą 8-torową o długości 100 m i 6-torową o długości 400 m. 
Bieżnia bardzo dobrze niesie. Bieganie po niej sprawia samą przy-
jemność i przynosi wymierne efekty. Dowodem jest mój, dobry czas  
i uzyskanie ósmego wyniku w historii polskich biegów na 100 m 
masters w  kat. 70-75. Mam nadzieję że wkrótce również na OSiRze  
w Koluszkach zmodernizowany zostanie stadion jak i bieżnia lekko-
atletyczna, które będą zachętą do większej  aktywności fizycznej 
osób najmłodszych jak i starszych mieszkańców naszej gminy.
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Kolejne stracone pieniądze  
- NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ!

Koluszkowscy policjanci kolejny raz ostrzegają przed 
przekazywaniem pieniędzy osobom, których tożsamości nie je-
steśmy w stanie wiarygodnie potwierdzić. Pomimo licznych po-
licyjnych apeli nadal dochodzi do oszustw ,,na legendę”. Tym 
razem koluszkowianka straciła swoje oszczędności życia prze-
kazując je ,,rzekomym funkcjonariuszom policji”. Zawsze za-
chowujmy czujność i nie dajmy się oszukać! Zapamiętajmy, 
prawdziwi policjanci nigdy nie informują o prowadzonych 
przez siebie działaniach telefonicznie i nie proszą o przekaza-
nie pieniędzy!

7 czerwca 2022 roku mieszkanka Koluszek odebrała telefon. 
Osoba, która do niej dzwoniła podawała się za funkcjonariusza Po-
licji wprowadziła kobietę w błąd, informując o prowadzonej policyj-
nej akcji mającej na celu ochronę jej oszczędności. Mężczyzna na-
kłonił kobietę do przekazania pieniędzy w celu ich ,,ochrony”. Po 
tym kontakt z mężczyzną się urwał. Okoliczności tego zdarzenia 
wyjaśniają koluszkowscy policjanci.

Sprawcy oszustw metodą „na policjanta” dzwonią do potencjal-
nej ofiary i wywierają na niej presję czasu, nie dając chwili na zasta-
nowienie się lub sprawdzenie informacji o ich tożsamości. Zapew-
niają, że ich akcja pozwoli na uratowanie oszczędności 
współrozmówcy a przekazane rzekomemu policjantowi będą w jego 
rękach bezpieczne. Tłumaczą, że pieniądze ofiary są zagrożone 
przez nielegalne działania bankowców. Zdarza się, że oszuści poda-
jący się za funkcjonariuszy Policji grożą konsekwencjami prawny-
mi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował. Po przekazaniu 
oszczędności kontakt się urywa, a przestępcy znikają z wyłudzony-
mi pieniędzmi.

Zawsze w rozmowach telefonicznych powinniśmy być cały 
czas czujni. Pamiętajmy o tym aby uświadamiać i rozmawiać o ta-
kich sytuacjach z seniorami czy samotnymi sąsiadami. Warto, żeby 
seniorzy wiedzieli, że oszuści cały czas są aktywni i mogą też do 
nich zadzwonić.

Pamiętajmy:
1) Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwo-

ni z takim żądaniem. Nigdy nie informuje telefonicznie o prowa-
dzonych działaniach czy „akcjach policyjnych”.

2) Nigdy nie przykazuj pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli mó-
wią, że są stróżami prawa.

3) Nie działaj pod presją czasu. Zakończ rozmowę naciskając czer-
woną słuchawkę i sam zadzwoń na numer alarmowy 112 gdzie 
upewnisz się, że to oszustwo.

4) Skorzystaj z pomocy bliskich, skontaktuj się z nimi, opowiedz  
o całej sytuacji.

Zachowaj czujność!
Nie mów nikomu o kwocie posiadanych oszczędności ani nie 

zdradzaj miejsca ich przechowywania osobom, których nie znasz. 
Odbierając telefon, który wzbudzi Twój niepokój, rozłącz się! Nie 
wdawaj się w rozmowę z oszustem! Niezwłocznie powiadom o ta-
kim zdarzeniu Policję, dzwoniąc na numer 112!

(sierż. sztab. Aneta Kotynia
KPP Koluszki)

Kolejny sukces LKS Gałkówek 
LKS Gałkówek przybyła ko-

lejna statuetka. Z Ciechanowa, z 
odbywających się tam 5 czerwca 
Eliminacji Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży do lat 17, przy-
wiozła ją Paulina Wysokińska, 
zdobywając I Miejsce. Paulinie, 
która w podnoszeniu ciężarów  
wygrała w kategorii do 64 kg,   
gratulujemy najwyższego po-
dium a jej trenerom, Honoracie i 
Karolowi Kołosowskim życzy-
my kolejnych sukcesów w ich 
dalszej karierze trenerskiej. 
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Kwiecień i maj pełne atrakcji  
w Przedszkolu nr 1 w Koluszkach

Kwiecień i maj to miesiące pełne przygód i wrażeń dla naszych 
przedszkolaków. Wiele się wówczas działo. Były konkursy, uroczy-
stości, akcje charytatywne i wycieczki.

W dniach od 5 do 13 kwietnia zorganizowany został mini-kier-
masz wielkanocny, z którego dochód w kwocie 1588,2 zł przekaza-
no na budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci w gminie Zaleszany 
(woj. podkarpackie). Serdecznie podziękowania kierujemy w stronę 
roodziców za ogromne zaangażowanie. Ta wspaniała akcja zakoń-
czona została wielkanocnym  edstawieniem przygotowanym  przez 
grupę V „Delfinki”, podczas którego przedszkolaki poznały tradycje 
oraz symbole związane z Wielkanocą. 

 W związku z obchodzonym w dniu 22 kwietnia Światowym 
Dniem Ziemi dzieci z grupy IV „Jeżyki” przedstawiły swoim kole-
żankom i kolegom montaż słowno- muzyczny. Przedszkolaki poka-
zały jak żyć w zgodzie z przyrodą i pomagać naszej planecie, aby 
nasz wspólny dom – Ziemia, był zdrowy i piękny.

Końcówka miesiąca była bardzo aktywna- 27.kwietnia w Szko-
le Podstawowej w Różycy miała miejsce Gminna Spartakiada Spor-
towa Dzieci i Młodzieży. Przedszkolaki reprezentowane przez dzie-
ci z grupy VI „Tygryski” brały udział w turnieju w warcabach 
błyskawicznych zajmując indywidualnie II miejsce i III miejsce w 
kategorii grupowej zdobywając puchar dla przedszkola. 

 W tym roku szkol-
nym Przegląd Piosenki 
Wiosna Radosna orga-
nizowany przez Przed-
szkole nr 2 w Kolusz-
kach reprezentowała 
grupa IV „Jeżyki” i Ola 
z grupy VI „Tygryski”. 
Konkurs odbył się pod 
hasłem „KOLOROWE 
DZIECI”.. Dziew-
czynki. zaśpiewały 
piosenkę „Moja plane-

ta”, do której układ taneczny wykonały dzieci z grupy IV „Jeżyki”. 
To jednak nie koniec śpiewająco - tanecznej przygody. Przedszkola-
ki biorące udział w konkursie zostały zaproszone do udziału w uro-
czystości otwarcia sezonu w Lisowicach „Projekt Lisowice”.

 W maju z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek dzieci z grupy 
III „Żabki” odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach. 
Podczas wizyty dzieci zapoznały się z pracą pań pracujących w bi-
bliotece.

 Dzieci brały również udział w konkursach organizowanych 
przez inne przedszkola, wymienić tu należy Gminny Konkurs Foto-
graficzny „Mój Przyjaciel Zwierzak” -Przedszkole w Galkowie Du-

żym, Konkurs Recytatorski  dla Przedszkolaków  „Polska wierszem 
malowana” -Przedszkole nr 3 w Koluszkach oraz w Międzyprzedsz-
kolny Konkurs Plastyczny „Polska – Moja Ojczyzna”- Przedszkole 
w Różycy.

 Dnia 17 maja wszystkie grupy z przedszkola odwiedziły Ro-

dzinny Park Rozrywki i Wypoczynku „Sady Klemensa” w Podskar-
bicach Szlacheckich. To niezwykłe miejsce, gdzie można podziwiać 
różne oblicza natury. Podczas pobytu dzieci poznały wiele ciekawo-
stek z życia różnych zwierząt, dowiedziały się również jak dbać i 
szanować przyrodę. Cały dzień spędzony był na ciekawych zaba-
wach na łonie natury.

 To nie koniec majowej przygody. W ostatnim tygodniu dzieci 
odwiedziły Państwową Straż Pożarną w Koluszkach. Przedszkolaki 
miały okazję uczestniczyć w zajęciach w sali edukacyjnej „Ognik”. 
Oprócz poznania tajników pracy strażaka przedszkolaki zdobyły 
bardzo cenną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, dowiedziały 
się jak należy zachować się w trakcie zagrożenia i utrwaliły numery 
alarmowe do straży pożarnej.

 Dzień 27 maja to rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 
„Planeta Ziemia- najpiękniejsze zakątki  mojej miejscowości”. Kon-
kurs adresowany był do dzieci wraz z Rodzicami uczęszczających 
do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Koluszki. Zada-
niem osób biorących udział w konkursie było wykonanie zdjęcia 
oraz eko-ramki.

Złożono 21 prac, które odznaczały się oryginalnością, każda 
miała w sobie coś innego i niepowtarzalnego.  Wszystkim uczestni-
kom przyznano pierwsze miejsce.    Organizatorzy serdecznie dzię-
kują fundatorom nagród w konkursie: Radzie Rodziców Przedszko-
la nr 1 w Koluszkach oraz Wydziałowi Inwestycji i Rozwoju UM w 
Koluszkach.  



1910.06.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 23

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 

Burmistrz Koluszek informuje
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 7.06.2022 r. do dnia 28.06.2022 r., wywie-
szone są wykaz o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do:

 • najmu na okres od 01.06.2022 r. do 31.05.2025 r., lokalu biu-
rowego nr 311 o pow. 31,09 m2, położonego na III piętrze bu-
dynku administracyjno-biurowym posadowionym na nieru-
chomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 
Listopada 65, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 
1315 o pow. 2.447 m2 i nr 1316 o pow. 5.548 m2;

 • dzierżawy na okres od 01.07.2022 r., do 30.06.2025 r., części  
o pow. 21 m2 nieruchomości położonej w mieście Koluszki, w 
obrębie 5, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 517/11 
o pow. 977 m2.  

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 53.

Burmistrz Koluszek informuje
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 7.06.2022 r. do dnia 28.06.2022 r., wywie-
szone są wykazy o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego (licytacji):

 • niezabudowanej nieruchomości położonej w mieście Koluszki, 
w obrębie 5, oznaczonej numerem działki 1101 o pow. 371 m2;

 • lokalu mieszkalnego nr 11, o pow. użyt. 52,30 m2 z pomiesz-
czeniami przynależnymi w postaci komórek o pow. 7,60 m2 i 
5,10 m2 oraz udziału 6500/70365 części nieruchomości grunto-
wej położonej w mieście Koluszki, przy ulicy 3 Maja 5, w obrę-
bie 4, oznaczonej numerem działki 517/2 o pow. 804 m2, na 
której posadowiony jest budynek wielorodzinny w którym zlo-
kalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny.
Wykazy jak wyżej zamieszczone są 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

W dniach 9-16 czerwca kino nieczynne

TOP GUN: MAVERICK  
– w Kinie Odeon 3D od 17 czerwca

Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarce wojen-
nej, Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powi-
nien być – na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym naj-
nowocześniejsze maszyny.Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy 
szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, 
przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem 
(Miles Teller), o kryptonimie „Rooster”, synem jego przyjaciela ofi-
cera Nicka Bradshawa, kryptonim „Goose”, który przed laty zginął 
podczas jednej z misji.Maverick musi stawić czoła niepewnej przy-
szłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i de-
monami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, któ-
rzy zostaną wybrani do misji.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Malowanie, płytki, tapetowanie, 
instalacje remonty. Od ręki, solidnie 
i z kulturą. Zapraszam 732-622-362

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
Malowania, drobne remonty,  
tel. 575-242-774
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
Tynki maszynowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, tel. 669-20-19-62
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Budowa domów, 505-509-874
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA SZUKAM
Opiekunka do dziecka poszukuje 
pracy, tel. 503-661-321

PRACA 
Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407
Sprzedawcę zatrudnię. Sklep 
ODiDO, Koluszki, ul. Andersa 9, 
tel. 603-793-526
Zatrudnię szwaczki. Jeden wzór 
cały rok, tel. 664-975-055

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 
6000m2 wraz z budynkami,  
Brzezińska 135, tel. 502-651-007 
lub 782-005-167
Sprzedam działki budowlane, prąd 
– woda. Strzelna gm. Jeżów,  
608-353-821

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia na działalność budynek 
100 m2, parking, tel. 605-236-737

SPRZEDAM
Sprzedam kombajn ANNA, kopacz-
kę, sadzarkę, redło, 600-812-586 
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
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
Beczkę lub mauzera na wodę  
1000 l, 505-042-013
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.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 12.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Złota rączka - drobne prace remonto-
we, usuwanie awarii, tel. 725-632-561

Zatrudnię pracownika budowlanego, 
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 pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnię szwaczki, praca w szwalni 
w Koluszkach, tel. 531-601-101
Zatrudnię szwaczki i prasowaczki, 
693-426-098
Zakład krawiecki zatrudni szwaczki. 
Produkcja polska. Pełen socjal,  
tel. 605-086-828
Zatrudnię szwaczki lub pomoc 
szwalni, prasowaczkę. Praca  
w Koluszkach, tel. 502-171-510
Zatrudnię 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 24.09.2022 r. oraz na październik, 
tel. 602-48-37-49
Kajaki-Pilica, Spływy,  
tel. 506-704-420

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578

Remonty, docieplenia, solidnie, 609-296-865
Sprzedawcę zatrudnię. Sklep ODIDO, Koluszki ul. Andersa 9, tel. 603-793-526

9 czerwca przy ul. Słowackiego 22 w Koluszkach (obok 
Biedronki) otwarty został sieciowy market Media Expert.  
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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



22 10.06.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 23

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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Za tydzień ruszają baseny 
Przypominamy, że już 18 czerwca uruchomione zostaną odkryte base-

ny w Lisowicach, z kolei kąpielisko w zalewie ruszy 24 czerwca. Oba 
obiekty będą czynne w godzinach 11.00-19.00. 

Wstęp na basen: bilet normalny - 15 zł (dwie pierwsze godziny), każ-
da kolejna godzina 6 zł. Za bilet ulgowy zapłacimy 7,5 zł za dwie pierwsze 
godziny i 3 zł za każdą kolejną godzinę. Bilet ulgowy przysługuje: osobom 
posiadającym Kartę Koluszkowia-
nina, Koluszkowską Kartę Dużej 
Rodziny, Kartę Seniora, dzieciom 
powyżej 3 roku życia, młodzieży 
szkolnej i studentom, osobom nie-
pełnosprawnym. Dzieci do 3 roku 
życia wchodzą za darmo.

(pw)     

Otwarcie wystawy Bogusława Marii 
Piaseckiego i Małgorzaty Rymkiewicz

Wypożyczalnia sprzętu  
budowlanego, ogrodowego  
i rekreacyjnego zaprasza  

7 dni w tygodniu w godz. 6-22
Brzezińska 23/1, Koluszki

tel. 515-947-149


