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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

24.06  
ul. 3 Maja 19G

25.06  
ul. Brzezińska 54

26.06  
ul. Przejazd 6

27.06  
ul. 11 Listopada 33

28.06  
ul. Żwirki 2

29.06  
ul. Głowackiego 20

30.06  
ul. Korczaka 5
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Radni udzielili absolutorium i wotum zaufania  
Burmistrzowi Koluszek 

Rok 2021 przyniósł rekordową 
nadwyżkę budżetową 

10 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Koluszkach, pod-
czas której radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Koluszek, 
wyrażając tym samym wotum zaufania wobec działań podejmowa-
nych przez władze gminy w sferze polityki finansowej i inwestycyj-
nej. 

Poparcie zyskało odzwierciedlenie w wynikach głosowania. Za 
udzieleniem absolutorium głosowało 18 radnych, jeden radny 
wstrzymał się od głosu. 

- W imieniu Rady mam zaszczyt złożyć panu gratulacje z racji 
otrzymanego absolutorium, które stanowi potwierdzenie dla prawi-
dłowo prowadzonej gospodarki finansowej w ramach przyjętego bu-
dżetu za rok 2021 r. Budżet w planie dochodów zrealizowany został 
w 103,64 proc. planu ustalonego przez Radę, natomiast w planie wy-
datków w 91,98 proc. Świadczy to o gospodarności i właściwym za-
rządzaniu - skomentowała udzielenie absolutorium Anna Szostak, 
przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach. 

Cechą charakterystyczną budżetu Gminy Koluszki w 2021 r. oka-
zała się olbrzymia nadwyżka budżetowa w wysokości aż 17,6 mln zł. 

- Można pokusić się tu o stwierdzenie, że rok 2021 przyniósł 
nam rekordowy wynik. W dużej mierze sytuacja ta wynika z faktu 
ostatecznego zakończenia realizacji inwestycji wieloletnich i otrzy-
mania zwrotu dofinansowań po bardzo skrupulatnych kontrolach 
Urzędu Marszałkowskiego – stwierdził Burmistrz Koluszek Walde-
mar Chałat.     

Dochody 
Pozyskane dochody ostatecznie przyniosły budżetowi kwotę 

148,2 mln zł [125,8 mln zł – 2020 r.]. Dochody z bieżącej działalno-
ści Urzędu, tj. z poboru podatków, opłat i innych należności publicz-
noprawnych finalnie przyniosły wpływy w wysokości ponad 125,3 
mln zł, na które złożyły się m.in.:

- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami - 2,3 mln zł,
- podatki i opłaty lokalne pobierane od osób prawnych i od osób 

fizycznych 54,9 mln zł, w tym udziały w PIT 29,6 mln zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz samorządów blisko 37 

mln zł, 
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 17,4 mln zł oraz uzupeł-

nienie subwencji 4,1 mln zł.

Drugą grupą wpływów są te o charakterze majątkowym, na któ-
re złożyły się wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 5,3 mln zł, 
oraz dotacje pozyskane na dofinansowanie inwestycji w wysokości 
17,5 mln zł. 

W przemówieniu opisującym realizację budżetu, Burmistrz Ko-
luszek odniósł się także do kwestii egzekucji podatków i opłat: - 
Wobec koluszkowskich przedsiębiorców oraz właścicieli nierucho-
mości działania związane z egzekucją należności prowadziliśmy 
rozważnie, przyglądając się kondycji finansowej i sytuacji życiowej. 
Ostatecznie w 2021 roku umorzyliśmy zaległości podatkowe na 
kwotę 72 684 zł natomiast rozłożenie na raty i odroczenie zapłaty 
podatku łącznie objęło w 2021 roku kwotę 68,7 tys. zł. 

Wydatki
Wydatki budżetu 

Gminy Koluszki na rok 
2021, po dokonanych w 
trakcie roku zmianach 
ostatecznie wykonane zo-
stały w wysokości 130,6 
mln zł [128,3 mln zł – 
2020 r.], w tym kwota wy-
datków bieżących wynio-
sła 104,9 mln zł, z kolei na inwestycje finalnie przeznaczono 25,7 
mln zł [30,1 mln zł – 2020 r.]. 

Jeśli chodzi o charakterystykę poszczególnych grup wydatków, 
najwięcej bo aż 40,3 mln przeznaczono na pomoc społeczną i ro-
dzinną, w tym opiekę nad dziećmi do lat 3. Na utrzymanie jednostek 
oświatowych skierowano 37,4 mln zł, z kolei na zadania związane z 
gospodarką komunalną ponad 14 mln zł. Konsekwentnie, każdego 
roku nasza gmina kieruje potężne środki na utrzymanie dróg. W 
2021 r. na ten cel przeznaczyliśmy aż 16,4 mln zł.  

Na pozostałe grupy kierowaliśmy następujące środki: rolnictwo 
– 1 mln zł, turystyka – 2,5 ml zł, gospodarka mieszkaniowa – 3,4 
mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 3,1 mln zł, kul-
tura – 1,5 mln zł oraz sport – 1,7 mln zł.        

Zadłużenie
Kwota długu Gminy Koluszki na dzień 31.12.2021 roku osiągnę-

ła wielkość 58,7 mln zł [63 mln zł – 2020 r.] co stanowi 39,6% wyko-
nanych dochodów budżetu (limit to 60% dochodów budżetu). W po-
równaniu z rokiem 2020 r. wskaźnik zadłużenia spadł o 10 proc. 

- Wskaźnik ten konsekwentnie maleje z roku na rok z uwagi na 
prowadzoną przez nas politykę racjonalizacji zadłużenia - podkreślił 
Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. - Pomimo tego, że budżet 
wygląda bardzo okazale, nie był to dla nas łatwy rok. Mierzyliśmy 
się z bardzo trudnymi decyzjami. Dlatego bardzo serdecznie dzięku-
ję Państwu radnym za aktywny udział w realizacji budżetu. Dzięku-
ję Komisji Rewizyjnej za pozytywną dla nas opinię, dziękuje wszyst-
kim moim najbliższym współpracownikom z kierownictwa Urzędu, 
zastępcy Burmistrza Krystynie Lewandowskiej, skarbikowi Bogu-
sławie Kubicz, sekretarzowi Beacie Kusiak-Stanisławskiej, dyrekto-
rowi Mateuszowi Karwowskiemu, ale także przewodniczącemu 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomirowi Sokołowskie-
mu, który bardzo mnie wspierał we wszystkich poczynaniach. Zwra-
cam się także do wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych 
gminy, bo Państwo też realizujecie budżet, i to często w bardzo du-
żej wysokości. Także podziękujcie też swoim pracownikom odpo-
wiedzialnym za jego realizację. Dziękuję też sołtysom, to wy reali-
zujecie przecież fundusz sołecki.    

(pw)           
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Tour de Konstytucja w Koluszkach
28 czerwca (wtorek) o godz. 18.00 w Parku Miejskim w Ko-

luszkach odbędzie się spotkanie w ramach ogólnopolskiej trasy 
„Tour de Konstytucja”. Gośćmi spotkania pod hasłem „Z Europą 
nam po drodze” będą między innymi:

- Igor Tuleja sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
- Marcin Matczak profesor uczelni na Wydziale Prawa i Admi-

nistracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- Danuta Przywara polska socjolog i działaczka społeczna, była 

prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zatrzymani na własnej 
plantacji marihuany

Krzaki roślin konopi oraz marihuanę przejęli kryminalni zwal-
czający przestępczość narkotykową z koluszkowskiej komendy. Po-
licjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 lat, którzy usłysze-
li już zarzuty. Za uprawę konopi grozi do 8 lat pozbawienia wolności, 
za posiadanie marihuany do 3 lat. Dzięki skrupulatnej pracy poli-
cjantów zakazane substancje nie trafią na rynek.

11 czerwca 2022 roku kryminalni zwalczający przestępczość 
narkotykową z Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Kolusz-
kach na terenie gminy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 lat. 
Przez kilka dni mundurowi intensywnie pracowali nad sprawą. Kie-
dy mężczyźni przyjechali na teren jednej z obserwowanych przez 
policjantów działek i doglądali posadzonych sadzonek zaskoczyli 
ich policjanci. Mężczyźni nie mieli szans na ucieczkę, kryminalni 
znaleźli na terenie posesji 12 sadzonek konopi indyjskich. Zasko-
czeni całą sytuacją 32-latkowie mieli też przy sobie prawie 60 gra-
mów marihuany. Dodatkowo w budynku gospodarczym jeden z za-
trzymanych ukrywał ponad 8 gramów suszu roślinnego. Łącznie 
policjanci zabezpieczyli prawie 70 gramów marihuany oraz 12 krza-
ków konopi. Obaj zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty uprawy ko-
nopi co zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności oraz po-
siadania marihuany, za co grozi do 3 lat więzienia. Śledztwo w tej 
sprawie prowadzi brzezińska prokuratura z udziałem koluszkow-
skich policjantów.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki) 

Wyrazy współczucia naszemu Koledze

Ryszardowi Hadale 
 z powodu śmierci Matki

składają Dyrekcja Biblioteki oraz Słuchacze AWD

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. 

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

BEZPIECZNY SENIOR 
SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

W dniach:
 � 28 czerwca 2022r. (wtorek) o godzinie 10:30
 � 30 czerwca 2022r. (czwartek) o godzinie 12:00

w Klubie Senior+ w Koluszkach przy ul. Budowlanych 4a, od-
będą się spotkania edukacyjno – informacyjne z Policjantami z Ko-
mendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  pod-
czas których Seniorzy będą mogli pogłębić swoją wiedzę w temacie 
zagrożenia różnego typu oszustwami oraz dowiedzieć się jak należy 
postępować by uchronić się przed oszustwem. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW 

Z GMINY KOLUSZKI.

Zebranie sołeckie
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 03.07.2022 r. 

o godz. 15:00 (I termin), 15:15 (II termin) w domu sołtysa (Gałkó-
wek Parcela 3) odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gałkówek 
Parcela w sprawie zmiany zadań funduszu sołeckiego przyjętego do 
realizacji w roku 2022.

Przerwy w dostawach prądu
 � 29.06.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Głowackiego, Dłu-

ga Nr 82, Leśna 96.

 � 30.06.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Długa Nr od 1  
do 45, Letniskowa 34.

 � 6 i 7.07.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Gałków Mały ul.: Napoleoń-
ska, Marysieńki, Smugowa, Kopernika, Polna, Skłodowskiej, Zagajni-
kowa, Akacjowa, Spacerowa, Ogrodowa, Krawiecka.
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Ruszył sezon kąpielowy  
w Lisowicach 

Przypominamy, że od 18 czerwca możemy kąpać się w odkry-
tych basenach w Lisowicach. Ruszyła także wypożyczalnia kajaków 
i rowerów wodnych. Od 24 czerwca, czyli od dzisiaj otwarte jest 
także strzeżone kąpielisko w zalewie. Na wyposażeniu kąpieliska 
jest darmowa zjeżdżalnia ANAKONDA. Miłej zabawy. Obiekty do 
kąpieli są czynne w godzinach 11.00-19.00 i zostaną udostępnione 
wypoczywającym do 28 sierpnia. 

Wstęp na basen: bilet normalny - 15 zł (dwie pierwsze godziny), 
każda kolejna godzina 6 zł. Za bilet ulgowy zapłacimy 7,5 zł za dwie 
pierwsze godziny i 3 zł za każdą kolejną godzinę. 

Koszt wypożyczenia kajaka: bilet normalny – 15 zł za godzinę, 
bilet ulgowy – 10 zł za godzinę. Koszt wypożyczenia roweru wodne-
go: bilet normalny – 20 zł za godzinę, bilet ulgowy – 15 zł za godzinę.

Bilet ulgowy przysługuje: osobom posiadającym Kartę Kolusz-
kowianina, Koluszkowską Kartę Dużej Rodziny, Kartę Seniora, 
dzieciom powyżej 3 roku życia, młodzieży szkolnej i studentom, 
emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym. Dzieci do 3 roku 
życia wchodzą na basen za darmo.

(pw)     

Powstaną kolejne  
ścieżki rowerowe 

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg w formule „projektuj i bu-
duj”, na przebudowę drogi Wierzchy-Świny. Modernizacja ma objąć 
odcinek od młyna w Wierzchach do kościoła w Świnach. Przebudo-
wa przewiduje również budowę nowego mostu na Rawce oraz prze-

dłużenie ścieżki rowerowej, która obecnie kończy się przy wjeździe 
do miejscowości Wierzchy. Co ciekawe, ścieżka ma być oddzielona 
od jezdni szerokim pasem zieleni lub rowu. Chodzi bowiem o to, by 
na powyższym odcinku ścieżka przyjęła rolę trasy turystyczno-re-
kreacyjnej. Budowa planowana jest w 2023 roku. 

Z kolei już w trakcie budowy jest ścieżka rowerowa wzdłuż dro-
gi, która w Wierzchach odbija za młynem w lewo, aż do miejscowo-
ści Olszewo na granicy z powiatem brzezińskim. Podobnie jak w in-
nych miejscach gminy, ścieżka zostanie zabarwiona na czerwono. 

(pw)

Totolotek zniknął z sąsiedztwa muzeum
Z placu naprzeciw postoju taxi w Koluszkach zniknęła budka z 

totolotkiem, w której realizowano także innego rodzaju usługi. W 
związku z powyższym z ust niektórych mieszkańców wybrzmiały 
głosy niezadowolenia. 

Z informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
wynika, że główną przyczyną usunięcia obiektu był czynnik finan-
sowy. Dla właściciela działalność nie przynosiła zadawalającego do-
chodu, zrezygnował zatem z dalszej dzierżawy placu. W sytuacji 
kontynuowania biznesu, obiekt musiałby zostać zastąpiony czymś 
nowszym. Gminne plany, przewidują bowiem całkowitą odnowę tej 
okolicy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku na powyższym te-
renie ruszą prace związane z budową nowego muzeum. Sąsiadujący 
z kioskiem dawny budynek kolejowy zostanie przebudowany pod 
potrzeby muzeum, a okoliczny teren w odpowiedni sposób przepro-
jektowany. Muzeum wraz z otaczającymi je zieleńcami, ma być wi-
zytówką miasta.                                                                             (pw)   

   

Pijany kierowca „skosił” słupy  
w okolicy koluszkowskiego ronda 

17 czerwca (piątek) 
około godziny 21.00 w 
Koluszkach na ul. Party-
zantów kierujący fordem 
nie dostosował prędkości 
do warunków panujących 
na drodze, utracił panowie 
nad pojazdem i uderzył w 
znak drogowy oraz słup 
oświetleniowy, doprowa- 
dzając ostatecznie do jego 
przewrócenia. 

Mężczyzna odjechał z miejsca po czym po kilku metrach uderzył 
w kolejny słup, energetyczny. Na miejsce zostali wezwani policjanci. 
Jak się okazało, kierującym był 37-letni mieszkaniec Koluszek. 
Badanie jego stanu trzeźwości wskazało blisko 1,5 promila alkoholu 
w organizmie. Teraz za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 
mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia 
wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzą koluszkowscy polic-
janci pod nadzorem prokuratury.

(KPP Koluszki) 
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Praca przedszkoli  
w okresie wakacyjnym

Dyżury przedszkoli na terenie miasta: 
 • 1-15 lipca, Przedszkole nr 1 w Koluszkach ul. Budowlanych 10 
 • 18 lipca – 8 sierpnia, Przedszkole nr 2 w Koluszkach ul. Reja 5 
 • 9 sierpnia – 31 sierpnia, Przedszkole nr 3 w Koluszkach ul. Staszi-
ca 36 

Dyżury przedszkoli na terenach wiejskich: 
 • od 1 lipca do 29 lipca. – dyżur w Przedszkolu w Różycy 
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia – dyżur w Przedszkolu w Gałkowie 
Dużym 

Informujemy, że zapisy na wakacyjny dyżur odbywają się w ter-
minie do dnia 24 czerwca 2022 r. u dyrektora przedszkola macierzy-
stego, tj. do którego dziecko uczęszcza. Prosimy o dopełnienie for-
malności związanych z zapisem dziecka do innej placówki. Uwaga: 
w związku z wątpliwościami informujemy, że przedszkola nie mogą 
warunkować przyjęcia dziecka na dyżur od pracy obojga rodziców.

Znicze z cmentarnej zniczodzielni  
możemy zabierać na własne groby

Na cmentarzu w Kolusz-
kach od kilku tygodni stoi tzw. 
zniczodzielnia. Jak sama nazwa 
wskazuje, ten wykonany z meta-
lu regał służy do dzielenia się 
zniczami. A zatem znicze z wy-
palonymi wkładami możemy nie 
tylko tam ustawiać, ale także za-
bierać do własnego użytku. W 
ten sposób nie musimy kupować 
nowego znicza, a jedynie wkład 
do uzupełnienia. Pamiętajmy za-
tem: zabranie znicza ze zniczo-
dzielni to nie kradzież, a wręcz 
miły obowiązek. W ten sposób 

dbamy o środowisko, a dzięki temu że znicz nie zapełnia kontenera 
na odpady, zmniejszamy częstotliwość wywozu odpadów, a tym sa-
mym koszty utrzymania cmentarza.  

(pw) 

Do strażaków ochotników trafi sprzęt 
do ratowania rannych zwierząt 

Gmina Koluszki podjęła decyzję o doposażeniu jednej z jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt do przewozu zwierząt 
rannych w wypadkach. Dzięki temu będzie można przyśpieszyć pro-
cedurę przewozu do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Obec-
nie poszkodowane zwierzę czeka niekiedy długie godziny do przy-
jazdy gminnego weterynarza, który dopiero po przebadaniu na 
miejscu orzeka, czy trafi ono do powyższego ośrodka.

Przeszkolenie strażaków ochotników do obsługi sprzętu i 
współpracy z weterynarzem nie powinno stanowić problemu, ponie-
waż jednostki te już wielokrotnie interweniowały przy tego rodzaju 
zdarzeniach. 

Konieczność udzielenia pomocy rannym zwierzętom na terenie 
naszej gminy nie należy do rzadkości. Tylko w maju służby gminne 
ratowały sarnę, dwa jeże ptaka ze złamanym skrzydłem i sporą licz-
bę zwierząt domowych.                                                                (pw)         

Przy ul. 3 Maja znaleziono  
zwłoki mężczyzny 

13 czerwca w poniedziałek, a więc po weekendzie w którym ob-
chodziliśmy Dni Koluszek, około godziny 9.00 jeden z przechod-
niów poinformował policjantów, iż w Koluszkach przy ul. 3 Maja za 
budynkami handlowymi na obszarze kolejowym leży mężczyzna, 
który prawdopodobnie nie żyje. Lekarz, który przybył na miejsce 
stwierdził zgon mężczyzny. Na miejscu pracowała grupa dochodze-
niowo śledcza wraz z prokuratorem. Prowadzone jest śledztwo w 
celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Denat był mieszkań-
cem naszej gminy, miał ok. 50 lat. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach informuje,  
że od 1.07.2022 r. do 29.07.2022 r. będzie czynna  

w następujących godzinach:

pn. 9.00 - 17.00       wt. 8.00 - 16.00
śr. 9.00 - 17.00        czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 -  16.00       sob. nieczynna

W miesiącu sierpniu 2022 r. Biblioteka będzie nieczynna  
z powodu inwentaryzacji księgozbioru.
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Dzień Rodziny  
w Szkole Podstawowej w Długiem 

Dnia 13 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Długiem 
odbył się Dzień Rodziny. Festyn współfinansowany był z środków 
budżetu Gminy Koluszki.  Zaczęliśmy świętowanie od zawodów 
sportowych. Ćwiczyliśmy nie tylko nasze ciało, ale i umysł. Na-
stępnie przybyli do nas zaproszeni rodzice, rodzeństwo, babcie i 
dziadkowie oraz goście specjalni: Aleksandra Balcerak – dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i przedstawiciele Fundacji 
IRIS. 

Później odbył się finałowy spektakl zrealizowany w ramach 
projektu „Jedność w różnorodności” fundacji IRIS. Dwie grupy te-
atralne – kl. II oraz VI i VII pod opieką p. T. Antosiak i p. A. Magie-
ry – Jędrzejewskiej przedstawiły historię o braku tolerancji wobec 
inności. Zawarły w niej też wskazówki na możliwość poprawy rela-
cji i wykazały, że inny nie znaczy gorszy. Spektakl spotkał się z 
wielkim zainteresowaniem, a aktorzy zostali nagrodzeni wielkimi 
brawami oraz upominkami.

Kolejnym punktem programu był program artystyczny z okazji 
Dnia Rodziny przygotowany przez klasę III wraz z jej wychowawcą 
Marleną Bednarek. W występach pomagali też uczniowie z klas 0-II. 
Dzieci przygotowały wiersze, piosenki i tańce o tematyce rodzinnej. 
Następnie wręczyli Rodzicom upominki przygotowane na edukacji 
plastycznej z pomocą p. Hanny Bartyzel.

Ze względu na padający deszcz dalsze obchody zostały przepro-
wadzone w szkole. Odbyło się karaoke dla uczniów, rodziców i na-
uczycieli. Wszyscy uczestnicy pięknie się zaprezentowali i świetnie 
się bawili. Na koniec dzieci wraz z rodzinami wspólnie biesiadowa-
li przy ciastach przygotowanych przez Radę Rodziców. 

WAKACJE Z OSiR 2022
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach zaprasza Dzieci  

z Gminy Koluszki do udziału w Wakacjach z OSiR 2022. 

W programie wiele atrakcji:
 • Wycieczka do Zagrody Edukacyjnej Stajni Miskant w Stani-
sławowie

 • Wyjazd na baseny letnie i LINPARKU do Lisowic 
 • Wycieczka do BLACK WORLD w Łodzi
 • Wycieczka do EC1 Miasta Kultury w Łodzi

W programie zaplanowano również:
Prelekcję profilaktyczną na temat bezpiecznego wypoczynku 

podczas wakacji przeprowadzoną przez Strażaków z Państwowej 
Zawodowej Straży Pożarnej w Koluszkach

I Turnus:  1 sierpnia 2022 – 5 sierpnia 2022 roku 
II Turnus:  8 sierpnia 2022 – 12 sierpnia 2022 roku 

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. Koszt uczestnictwa jedne-
go dziecka wynosi 100 zł/turnus.

Zapisy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Lu-
dowej 2 od 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek) w godz. 8:00 – 
15:00.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
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Dni Koluszek 2022 – dzień drugi

Dla mieszkańców wystąpili Patrycja 
Markowska, Defis oraz Red Lips

Podczas Dni Koluszek w niedzielne popołudnie wystąpiła Pa-
trycja Markowska, a wcześniej mieszkańców zabawiał zespół” „De-
fis” oraz  zespół „Red Lips”. Podobnie jak w sobotę, drugiego dnia 
święta naszego Miasta udział więzło mnóstwo fanów zaproszonych 
artystów. Wielu przybyłych z dziećmi skorzystało z zabawy w „We-
sołym Miasteczku” oraz  na dmuchańcach.  Była także możliwość 
skorzystania z usług gastronomicznych, a także z przejażdżki moto-
cyklem. Tę atrakcję przygotował Klub Motocyklowy „Bizon”. 

Organizatorem Dni Koluszek był Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Burmistrz Koluszek. 

Z Patrycją Markowską rozmawia Karolina Kolasa.

- Po takiej przerwie każdy koncert jest wyjątkowy. Jak ty to 
odbierasz?

- Te koncerty są wyjątkowe z wielu powodów. Powiem Ci, że po 
pierwsze jesteśmy stęsknieni po przerwie spowodowanej covidem i 
tych koncertów nie było.  Po drugie 20 maja wydałam płytę „Wilczy 
Pęd”,  Więc gramy nasze koncerty  po raz pierwszy i na żywo. Na ra-
zie są to tylko single czyli „Niepoprawną”, „Wilczy pęd”, „Na za-
kończenie dnia” i „Kieszenie”. Dla tych którzy bardziej się w te pły-
tę zagłębili, planujemy koncerty na jesień. 

- Masz już wyznaczona trasę?
Jeszcze nie, chociaż moja managerka bardzo o to dba już coś 

tam planuje. Oczywiście każdy koncerty rządzi się swoimi prawami 
i ma swój urok. Wiesz, uwielbiam duże sceny, plenery mnóstwo fa-
nów. Chodzi o to, że nie  każdy będąc na takich imprezach przycho-
dzi na Partycje Markowska… część ludzi jest przypadkowych. W ta-
kich chwilach budzi się we mnie uczucie by o ludzi „zawalczyć” i 
zdobyć nową publikę. Czymś innym są koncerty klubowe, które tak-
że lubię, bo przychodzą  tam wierni fani. Na takich koncertach moż-
na pozwolić sobie na więcej. 

- W Koluszkach jesteś na koncercie przed żywą publiczno-
ścią. Brakowało Ci tego?

- Bardzo, bo to jest najpiękniejsza część tego zawodu. To wy-
miana energii, której nie ma w studiu i nie da się tego w żaden spo-
sób udawać. 

- Jak spędziłaś okres pandemii-oczywiście w kwestiach 
twórczych?

- Cały ten czas zajęła mi praca nad płytą „Wilczy Pęd”. Wiesz, 
ja nie umiem odpoczywać. Uczę się tego i próbuję wcielać w życie. 
Tata mi mówi, że za mało odpoczywam, a ma doświadczenie w tej 
kwestii. Gdyby jednak nie czas pandemii, nie wiem, czy ta płyta 
była by taka piękna. 

Jest tam  mnóstwo długich solówek gitarowych i harmonijki 
ustnej.  Poza tym teksty utworów, które mówią o wolności, o rze-
czach dla mnie najważniejszych- dopełniają całości. Gdyby nie ten 
trudny czas, ta płyta by nie powstała. W każdym razie nie wiem, czy 
była by taka piękna. Wiesz, ja zawsze lubię patrzeć na szklankę do 
polowy pełną, nie pustą. Na koniec powiem, ze w piosenkę „Na za-
kończenie Dnia”, śpiewam na płycie  wspólnie z Dawidem Karpiu-
kiem, z czym wiąże się cala pomoc Ukrainie. Z tych wszystkich 
trudnych sytuacji biorą się po prostu rzeczy dobre. 
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Zakończenie roku w Akademii  
Wieku Dojrzałego

„Rób to, co kochasz. Nie-
ważnie, jak dobrze to robisz. 
Ważne, ile radości Ci to spra-
wia”, takie hasło towarzyszyło 
zakończeniu roku w Akademii 
Wieku Dojrzałego, które odbyło 
się 15 czerwca w Kinie Odeon. 
W trakcie uroczystości słuchacze 
otrzymali pamiątki w postaci 
książek, oraz zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne, ta-
neczne i aktorskie. Mogliśmy 

usłyszeć sekcję chóru, obejrzeć przedstawienie pt. ”Kopciuszek” w 
wykonaniu „Kabaretu na jednej nodze”. Na scenie nie zabrakło rów-
nież tańca. Jednym słowem „Senior ma talent”.

„Zorza” uświetniła  
Dzień Reymonta w Przyłęku 

W dniu 11 czerwca odbyła się 23. edycja obchodów Dnia Rey-
monta w Przyłęku Dużym. Impreza odbywała się pod Honorowym 
Patronatem starosty brzezińskiego Renaty Kobiery. 

Głównym organizatorem był Tadeusz Gędek. Pomagali mu 
mieszkańcy oraz straż pożarna. Ludzie jadący z reżyserem Marce-
lem Szytenchelmem z Łodzi do Lipiec Rymontowskich zostali pięk-
nie przyjęci na peronie w Przyłęku. Były śpiewy, tańce, przeróżne 
wypieki ciast, a do picia bystra woda w bańkach. Strażacy podwozi-
li ludzi z peronu na plac za-
baw, gdzie odbywała się 
impreza. Były władze sa-
morządowe z Łodzi, Piotr-
kowa Tryb. i Warszawy. 
Obecny był min. wicewo-
jewoda łódzki Piotr Cie-
plucha, poseł Włodzimierz 
Tomaszewski. Obchody 
śpiewem i tańcem uświet-
nił występ naszego zespołu 
cygańskiego Zorza, za co 
zostaliśmy uhonorowani 
statuetką z podobizną Rey-
monta. Tego samego dnia 
nasz zespół występował 
także podczas Dni Kolu-
szek. Po występie na scenie w Parku Miejskim w Koluszkach, prze-
nieśliśmy się na dworzec kolejowym, aby powitać pociąg z ludźmi 
zmierzającymi do Lipiec Reymontowskich. Już razem pojechaliśmy 
do Przyłęka, aby przeżyć super zabawę.  

Imprezą tą cieszymy się już od kilku lat. Tymczasem w lutym 
tego roku minęło 16 lat, od kiedy założyłam zespół Zorza. Stroje cy-
gańskie projektują i szyję sama, wszystko dla zespołu. Jako zespół 
nie nudzimy się, wciąż jesteśmy chętnie zapraszani na różnego ro-
dzaju imprezy, w tym na dożynki. Chciałabym podziękować wszyst-
kim organizatorom obchodów, a szczególnie kierowcy busa, który 
nas podwoził na imprezę.

Lucyna Szymańska            

Kalendarium gminnych wydarzeń
 • 24 czerwca - wycieczka śladami Strzemińskiego i Kobro. Zbiór-
ka o godz. 11:00 pod pomnikiem Orła Białego

 • 24 czerwca – rusza strzeżone kąpielisko w zalewie w Lisowicach 
 • 27 czerwca - spotkanie podróżnicze MAGICZNY ŚWIAT INDII, 
godzina 12:15, Klub Senior+ przy ul. Budowlanych 4a

 • 27 czerwca - Festyn wakacyjny z Kriadą Beach Bar, godz. 15.00-
19.00, Lisowice

 • 28 czerwca - wernisaż pleneru malarskiego i wykład o historii ro-
dziny Silbersteinów właścicieli Lisowic, godz. 18.00, Miejski 
Ośrodek Kultury w Koluszkach  

Zapraszamy na wycieczkę  
po Koluszkach śladami Strzemińskiego 

Klub Senior + serdecznie zaprasza na pieszą wycieczkę śladami 
Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. Zbiórka 24 czerwca 
2022r. ( piątek) o godzinie 11:00 pod pomnikiem Orła Białego. Przewidy-
wany czas trwania wycieczki – około 2 godziny. Udział w wycieczce jest 
bezpłatny. Oprowadzać będzie Mateusz Jaśkiewicz.
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Nie ma jak u Mamy! 
14 czerwca, tuż przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa odbyła się pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych na 
Jasną Górę. U stóp Maryi, naszej Mamy spotkali się uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Długiem 
i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ko-
luszkach, którzy w tym roku, w 
Parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP przyjęli po raz pierwszy 
Pana Jezusa w Komunii Świętej. 
Dziękowaliśmy za ten wspaniały 
dar i prosiliśmy Matkę Bożą o 
opiekę nad naszymi rodzinami i 
bliskimi. Po Eucharystii odpra-
wiliśmy Drogę Krzyżową, której 
przewodniczył ks. Andrzej. Dzie-
ci usłyszały również historię 
związaną z Cudownym Obrazem 
i klasztorem ojców paulinów. Nie 
zabrakło także czasu na zwiedza-
nie, rozmowy czy wspólną inte-
grację. Młodym pielgrzymom to-

warzyszyli wspaniali rodzice i nauczycielki - p. Mirka i p. Klaudia. 
Rodzinna atmosfera, dobre humory, a także piękna pogoda sprawiły, 
że ten wyjazd zostanie w naszej pamięci na długo. 

Dzień Dziecka w OSP Gałków Duży
W dniu 11 czerwca 2022 roku strażacy z Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Gałkowie Dużym przygotowali dla najmłodszych mieszkań-
ców Gałkówka i okolic wyjątkową niespodziankę. Zorganizowali 
Dzień Dziecka podczas, którego 
dla dzieciaków przewidziane zo-
stały dmuchane zabawki do ska-
kania, malowanie twarzy, kącik 
plastyczny dla najmłodszych, spe-
cjalny tor przeszkód dla Małych 
Strażaków, zwiedzanie samocho-
dów strażackich, wata cukrowa 
oraz poczęstunek. I to wszystko 
zupełnie za darmo! 

Strażacy wyszli z inicjatywą 
do Sołectw: Gałków Duży, Gał-
ków Mały-Zachód, Gałków Ma-
ły-Wschód, które poparły ich w organizacji i na ten cel przekazały 
część swoich funduszy. Bardzo wsparli ich także lokalni przedsię-
biorcy, którzy podarowali dla dzieciaków soczki, batony, bloki oraz 
kartony do malowania. Materiały promocyjne, które strażacy otrzy-
mali od Starostwa Powiatu Łódzkiego-Wschodniego wykorzystane 
zostały jako nagrody dla dzieci podczas konkursów. 

Wszyscy chętni mieli także możliwość zwiedzenia Stara, trosz-
kę starszego modelu samochodu strażackiego, który przyjechał do 
jednostki w odwiedziny. Można było porównać, jak bardzo zmieni-
ła się technika na przestrzeni ostatnich lat. Nie zabrakło również 
atrakcji dla dorosłych. Przez całą imprezę strażacy szkolili z zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem 
AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Już wkrótce na ścia-
nie OSP zawiśnie specjalna skrzynka, w której umieszczony zosta-
nie taki defibrylator i w razie nagłych wypadków będzie mógł z nie-
go skorzystać każdy. Podczas imprezy na placu OSP strażacy 
gościli w sumie około 150 dzieci! Ochotnicy już teraz mają plany na 
przyszłoroczny festyn i serdecznie zapraszają wszystkie dzieci wraz 
z rodzicami i opiekunami!

Serdecznie zapraszamy do Klubu Senior+  
przy ul. Budowlanych 4a w najbliższy poniedziałek

tj. 27 CZERWCA NA GODZINĘ 12:15 na spotkanie podróżnicze 

MAGICZNY ŚWIAT INDII
Wspólne z Mateuszem Jaśkiewiczem udamy się w podróż do 

magicznego świata intensywnych kolorów i zapachów przypraw. 
Zobaczymy wielkie pałace, oraz zaskakujące świątynie. Poznamy 

także historię Dobrego Maharadży i polskich dzieci. 
Nie zabraknie również chwili dla sztuki indyjskiej, nawet takiej 

tworzonej przez Polaka.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
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Boże Ciało w Koluszkach
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Dni Koluszek – dzień drugi

Miejsce  

na Twoją  

reklamę
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Międzynarodowe sukcesy  
Studia Fame Dance Koluszki
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Cztery ogólnopolskie zawody, jedne międzynarodowe. Co je łą-
czy? Wysokie miejsca w klasyfikacji ogólnej, które to miejsca wy-
walczyli tancerze uczęszczający na co dzień do Studia Fame Dance  
w Koluszkach.

20 marca 2022 odbyły się Ogólnopolskie Konfrontacje Tanecz-
ne w Markach ,,Zakręceni na taniec’’. Właścicielka studia, Kamila 
Marczuk – Włodarska wystawiła zawodników w dwóch katego-
riach: SOLO oraz grupy. Tancerze bardzo długo przygotowywali się 
do występów szlifując układy oraz wprowadzając w życie wska-
zówki trenerów. Efekty tej ciężkiej pracy przedstawia poniższa kla-
syfikacja:

SOLO:
II miejsce: Malwina Naporska
III miejsce: Julia Majek
I miejsce + Grand Prix: Sebastian Olczyk
I miejsce + wyróżnienie: Bartosz Kłąb
III miejsce: Małgorzata Lijek, Julia Nowak

Grupowe:
I, II, III miejsca
Trenerzy: Kamila Marczuk-Włodarska, Justyna Kłąb, Bartosz 

Kłąb, Sebastian Olczyk, Anna Petrenko

26 marca 2022 odbyły się III Międzynarodowe Artystyczne Mi-
strzostwa Aerial Hoop w Opolu ,,Crazy Hoop’’. Aerial hoop to nic 
innego jak taniec na kole, a studio może pochwalić się bardzo moc-
nym zespołem, co ma odzwierciedlenie w nagrodach otrzymanych 
w wielu kategoriach:

II miejsce: Malwina Naporska w kat. 6-9 lat (amator)
II miejsce: Karina Kozal w kat. 6-9 lat (profesjonalista)
III miejsce: Amelia Doryń w kat. 18+ (amator)
Trenerzy: Katarzyna Naporska, Iga Smolec, Amelia Doryń, Ka-

tarzyna Kozal

10.04.2022 odbyły się Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne w 
Bełchatowie ,,Zakręcenie na taniec’’. Ponownie zawodnicy prezen-
towali swoje układy taneczne w kategorii grupowej oraz w kategorii 
SOLO. Tym razem również Nasi tancerze wywalczyli podium:

SOLO:
II miejsce: Malwina Naporska
III miejsce: Julia Majek
I miejsce + tytuł Super Tancerz: Bartosz Kłąb
I miejsce: Yelyzaveta Nechyporenko

Grupowe:
I, II, III miejsca:
Trenerzy: Kamila Marczuk-Włodarska, Justyna Kłąb, Bartosz 

Kłąb, Sebastian Olczyk, Anna Petrenko
 
Wysokie miejsca zajęły ćwiczące na co dzień w Studiu Fame 

Dance uczestniczki Międzynarodowych Zawodów Aerial Hoop w 
Czechach ,,Butterfly Cup’’ Ostrava 2022, które odbyły się 14.05.2022 
roku.

IV miejsce Malwina Naporska (kat. 6-9 lat)
V miejsce: Julia Majek (kat. 6-9 lat)
VI miejsce Amelia Doryń (kat 18+). 
III miejsce Katarzyna Naporska (kat. 30+)

Ogromnym sukcesem jest zdobycie II miejsca w kategorii duet 
trenerki Katarzyny Naporskiej oraz jej córki Malwinki. Powyższe 
sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca dzieci z fanta-
stycznymi trenerami, którzy stworzyli te wyjątkowe układy: Kata-
rzyna Naporska, Amelia Doryń, Sebastian Olczyk oraz Kamila Ma-
ruczk-Włodarska.

21.05.2022 odbyły się również Vertykalia we Wrocławiu – 
Ogólnopolski Turniej Aerial, czyli taniec na szarfie, gdzie IV miej-
sce zajęła Malwinka Naporska w kategorii Intermediate 8-9 lat. 
Wspaniały układ Malwince ułożyła trenerka Amelia Doryń.

Kamila Marczuk-Włodarska prowadzi Studio Fame w Kolusz-
kach od 2013 roku. Posiada państwowy tytuł instruktora tańca jaz-
zowego, ukończyła choreografię sceniczną w Hurtowni Ruchu w 
Krakowie, studiowała na kierunku tancerz choreograf na AHE w 
Łodzi. Ukończyła wiele kursów, szkoleń czy warsztatów z zakre-
su: pole dance, aerial hoop czy aerial silk. Jak sama twierdzi, na-
uka w Studiu Fame Dance to nie tylko wspaniała zabawa, wyćwi-
czone ciało i duża dawka ruchu. Dzieci od najmłodszych latach 
uczą się systematyczności, pokonywania własnych słabości oraz 
odpowiedzialności za siebie i innych. W studiu zawiązują się przy-
jaźnie, wspólna pasja i cele mocno zbliżają, a udział w zawodach i 
konkursach wzmacnia psychikę i buduje pewność siebie. Na zaję-
cia przychodzą osoby w różnym wieku: dzieci od lat trzech, nasto-
latkowie, kobiety cieszące się pełnią życia. W studiu nie ma górnej 
granicy wieku. Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego, poznać 
inne fantastyczne osoby oraz odkryć w sobie pasję do tak niszo-
wych sportów – różnorodna kadra instruktorska jest dla Ciebie i 
służy pomocą.
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Woda, góry czy las - zawsze dbajmy  
o swoje bezpieczeństwo!

Zbliżające się wakacje to czas intensywnych spotkań dzielnico-
wych z dziećmi i młodzieżą. Policjanci nie zwalniają tempa i próbu-
ją przekazać najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa pod-
czas letniego wypoczynku. Mundurowi tym razem wraz z 
funkcjonariuszami straży leśnej i ochrony kolei spotkali się z ucznia-
mi szkoły w Różycy.

Koluszkowscy dzielnicowi prowadzą działania profilaktyczno-
-informacyjne nakierowane na edukowanie najmłodszych na temat 
bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. W ramach kampanii 
dzielnicowi przekazują informacje i porady skierowane zwłaszcza 
do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Wspólnie z funkcjonariu-
szami Straży Leśnej i Straży Ochrony Kolei spotkali się z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Różycy. Tym razem policjanci radzili jak za-
dbać o swoje bezpieczeństwo w górach, nad wodą, w lesie i jak wła-
ściwie przechodzić przez przejazdy kolejowe czy tory.

Podczas pobytu w lesie pamiętaj:
- zabronione jest rozniecanie ognia, poza miejscami wyznaczonymi 

do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, wypalanie 
wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, korzystanie 
z otwartego ognia. Nie wolno wchodzić na: uprawy leśne, drze-
wostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, ob-
szary zagrożone.

Podczas pobytu nad wodą pamiętaj:
- kąp się w miejscach zorganizowanych i oznakowanych, pod nad-

zorem ratownika wodnego;
- nie kąp się w miejscach nieznanych i niebezpiecznych (w glinian-

kach, stawach, żwirowiskach, rzekach), które mogą być bardzo 
zanieczyszczone, zarośnięte i głębokie;

- nie wolno pływać w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana, a także 
w pobliżu urządzeń i budowli wodnych (mostów, zapór, portów);

- przestrzegać regulaminu kąpieliska (biała flaga – kąpiel dozwolo-
na, czerwona flaga – kąpiel zabroniona, brak flagi – nie ma ratow-
ników);

- mieć ciągły nadzór nad dziećmi znajdującymi się w wodzie (obec-
ność ratownika nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowiązku 
pilnowania dzieci);

- nie pływać w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza 
oraz przebywać za długo w wodzie, gdyż grozi to wychłodzeniem 
organizmu (hipotermią);

- nie pływać w nocy, po zmroku, w czasie burzy, mgły, gdy wieje 
porywisty wiatr;

- nie skakać do wody, gdy skóra jest nagrzana, a także w miejscach 
nieznanych, gdy nie wiadomo, jaka jest głębokość wody i jak jest 
ukształtowane dno;

- nie pływać po spożyciu alkoholu, a także na czczo lub bezpośred-
nio po posiłku;

- nie wrzucać do wody żadnych śmieci, butelek, papierków, opako-
wań;

- podczas pływania kajakiem, łódką czy żaglówką, pamiętać należy 
o założeniu dziecku kamizelki ratunkowej z kołnierzem, która 
musi być dopasowana do jego wagi i wzrostu oraz zapięta.

Podczas pobytu w górach pamiętaj:
- przed wyjściem w góry należy zapoznać się z trasą (długość, czas 

przejścia) oraz ewentualnymi trudnościami, które mogą wystąpić 
podczas wędrówki (warunki pogodowe, różnica wysokości, moż-
liwość napotkania dzikich zwierząt);

- odpowiedni ubiór i obuwie oraz wyposażenie (mapa, kompas);
- mieć przy sobie zawsze telefon komórkowy (z naładowaną bate-

rią) i wpisanymi numerami alarmowymi (112), podręczną aptecz-
kę, leki (stale przyjmowane), żywność i płyny;

- wychodząc z miejsca noclegu należy poinformować właścicieli 
(personel) i najbliższe osoby o planowanej trasie wędrówki i go-
dzinie powrotu;

- unikać wędrówek podczas burzy, deszczu i bezpośrednio po nich 
(śliskie kamienie, wezbrane potoki stwarzają dodatkowe niebez-
pieczeństwo urazu lub kontuzji);

- podczas burzy i wyładowań atmosferycznych nie używać telefo-
nów komórkowych i nie chować się pod drzewami (może w nie 
uderzyć piorun, mogą się złamać);

- wyjść na trasę jak najwcześniej rano, aby zakończyć wędrówkę 
przez zmrokiem i mieć zapas czasowy na nieprzewidziane sytu-
acje na szlaku (załamanie pogody, zmęczenie);

- należy bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących w 
górach, a także parkach narodowych, rezerwatach, obszarach 
chronionego krajobrazu i tego typu miejscach.

Przechodząc przez tory pamiętaj!
Właściwe zachowanie przed wjazdem czy wejściem na przejazd 

kolejowy może uratować Twoje życie! Wystarczy zwolnić, zatrzy-
mać się, rozejrzeć, wyjąć słuchawki z uszu i nie patrzeć w telefon. 
Wystarczy chwila aby w starciu z pociągiem doszło do tragedii.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Plaża przygotowana, woda przebadania, kąpiel czas zacząć … 
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Utwardzono plac przed strażnicą  
w OSP Długie

Zakończyła się jak ważna i długo oczekiwana inwestycja w 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem. Utwardzenie placu przed 
strażnicą nie tylko upiększyło obiekt OSP, ale zarówno zwiększyło 
funkcjonalność. Dzięki powyższej inwestycji manewrowanie duży-
mi samochodami pożarniczymi będzie łatwiejsze oraz bezpieczniej-
sze. Pozyskano dużo więcej miejsca do ćwiczeń związanych z dzia-
łalnością operacyjno- bojową jak i również przy organizacji różnego 
rodzaju uroczystości czy spotkań kulturowych.

Zostało utwardzone przeszło 700 m kwadratowych placu przed 
strażnicą oraz w stanowiskach garażowych dla samochodów pożar-
niczych. Wykonano nową instalacje sanitarną i deszczową. Wykona-
no również nowe przyłącze wodociągowe oraz zainstalowano dwa 
maszty flagowe. Inwestycja została sfinansowana w największym 
wymiarze przez Urząd Miejski w Koluszkach, ale również z fundu-
szu sołeckiego Sołectwa Długie -Turobowice oraz przez wkład wła-
sny jednostki OSP Długie.

Strażacy z Długiego chcą serdecznie podziękować przede 
wszystkim Urzędowi Miejskiemu w Koluszkach na czele z Panem 
Burmistrzem Waldemarem Chałatem oraz całemu zespołowi który 
pracował przy tym projekcie.

Podziękowania należą się również Radzie Sołeckiej sołectwa 
Długie-Turobowice oraz mieszkańcom sołectwa, którzy przekazali 
cały fundusz sołecki na powyższą inwestycje.

Nie można zapomnieć o druhach, którzy byli zaangażowani w 
wykonaniu wielu prac przy tej inwestycji za co składamy serdecznie 
podziękowania.

Podziękowania JAKPOL:
Serdeczne podziękowania kierujemy do Zakładu Przetwórstwa 

zbożowego JAKPOL za wsparcie finansowe naszej działalności oraz 
możliwość rozwoju Dziecięco Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
OSP Długie. Serdecznie dziękujemy oraz liczymy na rozwój współ-
pracy.

Każda pomoc jest dla nas bardzo cenna tym cenniejsza jest po-
moc kierowana dla naszych dzieci.

Rafał Cieślak OSP Długie

Zatrzymani za pobicie
Koluszkowscy policjanci zatrzymali sześć osób w tym dwóch 

nieletnich, którzy pobili 32-letniego mężczyznę. Sprawą nieletnich 
zajmie się sąd rodzinny. Za pobicie grozi kara do 3 lat więzienia.

11 czerwca 2022 
roku około godziny 
23.00 policjanci z Kolu-
szek zabezpieczali im-
prezę na terenie parku 
miejskiego zorganizo-
waną dla mieszkańców i 
lokalnej społeczności. W 
pewnym momencie 
mundurowi otrzymali 
zgłoszenie dotyczące po-
bicia mężczyzny przez 
grupkę młodych ludzi. 

Kiedy zbliżali się do 
wskazanego miejsca 
grupa osób rozbiegła się 
i awanturnicy zaczęli 
uciekać. Mundurowi na-
tychmiast ustalili prze-
bieg zdarzenia. Jak się okazało doszło do sprzeczki, w której 
32-letni mężczyzna został pobity przez grupę sześciu mężczyzn w 
wieku od 16 do 20 lat. 

Przez kolejne godziny policjanci szczegółowo analizowali 
przebieg zdarzenia i docierali do kolejnych sprawców pobicia. 
Wszyscy zostali zatrzymani. Sprawą dwóch 16-latków zajmie się 
sąd rodzinny. Kolejni czterej mężczyźni usłyszeli  zarzuty pobicia co 
zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w 
tej sprawie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nadzorem brze-
zińskiej prokuratury.

(st. sierż. Mateusz Piorun, 
KPP Koluszki)

Aplikacja 991 Assistant pomoże  
w zgłoszeniu braku prądu 

Chcesz szybko zgłosić braki w dostawie prądu? Skorzystaj z 
aplikacji 991 Assistant, dedykowanej przez PGE Dystrybucja SA. 
Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Przejdź do sklepu z aplikacja-
mi na swoim telefonie i pobierz najnowszą wersję. Za pośrednic-
twem aplikacji można dokonać zgłoszenia w zakresie:

 • przerwy w dostawie energii elektrycznej – częściowego lub cał-
kowitego braku zasilania;

 • oświetlenia ulicznego, w zakresie którego PGE Dystrybucja 
S.A. jest właścicielem majątku oświetleniowego lub działa na 
zlecenie na podstawie zawartej umowy.
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Piłka nożna
Klasa okręgowa (zakończenie rozgrywek)

Kolejka 30.  18-19 czerwca (ostatnia kolejka) 
Iskra Dobroń - LKS Różyca  3:0 (wo) goście zrezygnowali z 

wyjazdu na mecz

Tabela
1. AKS SMS Łódź     28  67  135-34  
2. GKS Ksawerów     28  61  79-45  
3. ŁKS III Łódź      28  55  99-43  
4. Ner Poddębice     28  51  81-50   
5. Włókniarz Pabianice   28  48  68-44   
6. LKS Różyca      28  46  79-64  
7. Zawisza Rzgów     28  43  47-56  
8. Iskra Dobroń      28  42  88-79  
9. UKS SMS Łódź     28  39  57-55  
10. Victoria Rąbień     28  36  68-78   
11. Termy Uniejów     28  29  61-74  
12. KAS Konstantynów    28  29  38-60  
13. Włókniarz Zgierz    28  28  50-68  
14. Sokół II Aleksandrów   28  23  43-71   
15. GLKS Sarnów/Dalików  28    3  20-192  0  
*Górnik Łęczyca wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. 

Jego wyniki zostały anulowane.

SP2 bierze udział w projekcie  
„Tabliczki Pamięci”

Z okazji przypadającej w bieżącym roku 80. rocznicy powstania 
Armii Krajowej Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach wzięła 
udział w projekcie „Tabliczki pamięci” realizowanym przez Instytut 
Pamięci Narodowej. 6 czerwca 2022 r. do naszej szkoły zaprosili-

śmy przedstawicieli Stowarzyszenia „Historia Koluszek”, panów 
Adriana Kuta i Patryka Kurca, którzy wygłosili prelekcję na temat 
działalności AK w czasie II wojny światowej na ziemi koluszkow-
skiej. Po wykładzie delegacja uczniów, wraz z nauczycielką historii 
panią Anną Matysiak i zaproszonymi gośćmi, udała się na miejsco-
wy cmentarz, gdzie oddała hołd spoczywającym tam żołnierzom 
AK, składając pamiątkowe tabliczki przygotowane przez IPN. Spo-
łeczność SP 2 w Koluszkach serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu 
„Historia Koluszek” za pomoc w przeprowadzeniu tej akcji.

Polsko-włoskie spotkanie uczniów 
ze Szkolnego Klubu Europejskiego 
‘EUROMŁODZIAKI’ z SP w Różycy

9 czerwca uczniowie zrzeszeni w SKE ‘EUROMŁODZIAKI’ 
wzięli udział w międzynarodowych warsztatach językowych prowa-
dzonych przez Armanda Tasina z Włoch. Miały one miejsce w Bibliote-
ce Miejskiej w Łodzi (Filia nr 53). W niezwykle zabawnej i przyjaznej 
atmosferze młodzież mogła poznać uroki najpiękniejszych zakątków 
Włoch, m.in. Wiecznego Miasta, urokliwej Toskanii czy zagadkowej 
Sycylii. Zajęcia przybierały różne formy, również interaktywne, gdyż 
nastolatkowie rozwiązywali quiz wiedzy na temat włoskich miast oraz 
ciekawostek związanych z pięknym krajem wolontariusza z EVS (Eu-
ropean Voluntary Service) za pomocą popularnej aplikacji KAHOOT. 
Najlepsze i jednocześnie najszybsze okazały się być dziewczynki: Ewa, 
Gabrysia i Julka, których wiedza związana z ojczyzną pizzy wykracza-
ła zdecydowanie poza podręcznik od geografii. Z kolei ogromnym za-
sobem wiadomości z dziedziny historii wykazał się Szymek, zaskaku-
jąc swą erudycją i znajomością dawnych czasów samego Armando. 

W finalnym momencie spotkania młodzież miała okazję swo-
bodnej rozmowy z Włochem, przedstawiając mu tematykę projek-
tów międzynarodowych realizowanych w szkole w Różycy, m.in. 
tego z włoską placówką z miejscowości Capranica. Padały pytania o 
to, co najbardziej podoba się Armando w Polsce, jakie polskie potra-
wy mu smakują a także co go zaskoczyło lub zaintrygowało podczas 
pobytu w naszym kraju. Warsztaty były świetną okazją do szlifowa-
nia umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego. Opiekun-
ki klubu – p. Annika Niburska i p. Jolanta Piasecka były pod wraże-
niem otwartości młodych ludzi na wszelkie sugestie i formy 
integracji proponowane przez p. Tasino, gdyż w trakcie zajęć nie za-
brakło nawet wspólnych śpiewów i pląsów, co pozytywnie zasko-
czyło wszystkich zgromadzonych. 

Każdy z uczestników warsztatów zgodził się z tym, że takie prak-
tyczne zajęcia podnoszą nie tylko kompetencje językowe, ale uczą 
przełamywania bariery mówienia i otwartości na różnych mieszkań-
ców Unii Europejskiej, stanowiąc jednocześnie świetną alternatywę 
dla tradycyjnych zajęć lekcyjnych, prowadzonych w klasie.
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Jakub Kunka trzeci w Biegu  
z Historią Klubu Widzew Łódź 

W Parku im. Baden Powella w Łodzi po raz trzeci Zarząd Łódz-
kiego klubu Widzew we współpracy z grupą Razem Trenujemy 
Sport zorganizował biegi dla dzieci i dorosłych na dystansach od 
300 do 5000 m.

W biegu na 800 m w kat.11-15 lat nasz zawodnik Jakub Kunka po 
emocjonującej walce zajął III miejsce zdobywając medal i nagrody.

 Po wydarzeniach sportowych działacze RTS Widzew zorgani-
zowali piknik, w którym uczestniczyło prawie dwa tysiące osób.

Brąz Kordiana Kulety w Mistrzostwach  
Województwa Łódzkiego w LA 

Wojewódzkie mistrzostwa w lekkoatletyce U12 i U14 rozgry-
wane były na stadionie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchato-
wie. W zawodach uczestniczyło kilkuset młodych zawodników w 
tym Kordian Kuleta i Jan Szymański z LKS Koluszki. 

Po srebrnym medalu zdobytym 
przez Radosława Babiarskiego w 
Łodzi, przyszła pora na drugi medal 
tym razem brązowy zdobyty w mi-
strzostwach województwa U14 w 
Bełchatowie  przez Kordiana Kuletę 
w biegu na 600 m. Biegnący w dru-
giej serii Kordian pobiegł niezwykle 
mądrze, miał za zadanie trzymać się 
cały czas czołówki, a następnie na 
300 metrów przed metą zaatakować 
i wygrać bieg, wiedząc że tylko zwy-
cięstwo z dobrym czasem gwarantu-
je medal. Oprócz zwycięstwa w 
swojej serii, medalu i nagrody, nasz 
zawodnik poprawił rekord życiowy 

o ponad 1 sekundę, obecny to 1:46,33. 
Również Jan Szymański ustanowił swój rekord  57.19 sek. na 

dwukrotnie krótszym 300 metrowym dystansie 
Ponadto Kordian Kuleta i Jan Szymański uzyskali „życiówki” 

w biegu na 60 metrów, w 2. serii Kordian z czasem 9.57 był szósty, 
Janek trzeci w 3. serii uzyskując czas 9,62 sek.  Dziękuję im za wal-
kę i mądre bieganie. 

Trenerzy sekcji podnoszenia  
ciężarów LKS Gałkówek na starcie 

W dniach 11-12.06.2022 r. w Bydgoszczy odbyły się Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski do lat 23. Tym razem na pomoście zapre-
zentowali się trenerzy sekcji podnoszenia ciężarów LKS Gałkówek 
Honorata Kołosowska i Karol Kołosowski. Honorata swoim startem 
zdobyła tytuł Wicemistrzyni Polski. Karol po dramatycznej walce na 
pomoście zajął wysokie V miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Wykaz punktów kontroli autobusów
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas 

wakacji jest priorytetem polskiej Policji. Podczas kontroli sprawdza-
ny jest przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposaże-
nie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości.

Zgłoszenia: KPP Koluszki, ul. 11 Listopada 62f, tel. 47 842 12 
30 (7:30-15:30), 47 842 12 11. Godziny kontroli i miejsce ustalane 
są z wyprzedzeniem przed wyjazdem w zależności od zgłoszeń or-
ganizatorów.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bezpiecznyau-
tobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat au-
tobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o 
polisie OC.
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OGŁOSZENIA DROBNE
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
Przyjmujemy zapisy na bezpłatne 
protezy zębowe na NFZ,  
tel. 44 714-44-98
Noclegi – 25zł/dzień, 601-835-140
Remonty, docieplenia. Solidnie,  
tel. 609-296-865
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
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
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
Poszukuję troskliwej niani  
dla 3,5-letniego chłopca, praca  
w Koluszkach, tel.606-615-666

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie w bloku M-4 
przy ul. Gen. Sikorskiego, 794-000-262
Sprzedam działkę, tel. 783-913-162
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

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia kawalerka, Głowac-
kiego, 505-771-121
Lokal do wynajęcia, 80 m2, centrum 
Koluszek, 693-450-093
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737
Wypożyczę namiot na imprezy 
plenerowe 4 x 8m. Tel. 603-18-23-23

SPRZEDAM
Sprzedam Peugeot Partner 1,6HDI. 
Rok prod. 2007, tel. 698-387-205
Miesiarkę do ciasta 150l, piec 
elektryczny cukierniczy 3 komoro-
wy, tel. 698-387-205
Piec gazowy VK Klassik – 15 KW, 
mało używany, tel. 697-131-933  
lub 607-564-774
Kompleksowa sprzedaż pokryć 
dachowych. Pomiar i wycena gratis, 
tel. 44 714-05-38
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
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 

Zatrudnię kierowcę C+E kraj,  
tel. 667-583-078
Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407
Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098
Sprzedawcę zatrudnię. Sklep 
ODiDO, Koluszki, ul. Andersa 9, 
tel. 603-793-526
Zatrudnię szwaczki. Jeden wzór 
cały rok, tel. 664-975-055
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 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

RÓŻNE

Oddam za darmo gruz, odbiór 
własny, 507-007-604

Sala Bankietowa z okolic Koluszek 
przyjmie imprezy: imieniny,  
urodziny, chrzciny na 03.09.2022 r.  
i 24.09.2022r. oraz na październik, 
tel. 602-48-37-49

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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego, tel. 605-696-054

APTEKA w Koluszkach zatrudni kierownika, magistra i technika farmacji. 
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, tel. 603-869-407 
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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

OGŁOSZENIA  
DROBNE

1,5 ZŁ BRUTTO  
za SŁOWO

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578

Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

• specjalistę ds. sprzedaży, wymagania: znajomość jęz. angielskiego

• elektromechanika: ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca zmianowa

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

• pracownika utrzymania czystości: ks. sanitarno-epidemiologiczna,

• pracownika gospodarczego: 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
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KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

� kostka 
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

� wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
� wykopy pod fundamenty, � głębokie wykopy,
� niwelacje terenu, � skarpowanie, � załadunek  

i rozładunek widłami, � odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, � wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

akupunktura i terapia manualna
 - leczenie schorzeń kręgosłupa
 - rwa kulszowa, barkowa
 - przepukliny dysków
 - nerwica i naruszenie snu
 - skolioza u dzieci
 - bóle migrenowe

tel. 44 714-68-75
tel. kom. 601-226-862

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00
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Piątek  
24.06

15:00 FOKI kontra REKINY
17:00 TOP GUN: MAVERICK
19:30 TOP GUN: MAVERICK

Sobota  
25.06

15:00 FOKI kontra REKINY
17:00 TOP GUN: MAVERICK
19:30 TOP GUN: MAVERICK

Niedziela  
26.06

15:00 FOKI kontra REKINY
17:00 TOP GUN: MAVERICK
19:30 TOP GUN: MAVERICK

Środa  
29.06

17:00 FOKI kontra REKINY
19:00 ELVIS

Czwartek  
30.06

17:00 FOKI kontra REKINY
19:00 ELVIS

FOKI kontra REKINY
RPA/USA / Komedia / Animowany / 2022 / 98 min.

2D Dubbing

Quinn jest uroczą, 
ale i zadziorną foką, któ-
ra chętnie wystrzępiłaby 
płetwę niejednemu żarła-
czowi. Niestety, odkąd 
gang rekinów pod przy-
wództwem niejakiego 
Grimesa na dobre zado-
mowił się w podwodnej 
okolicy, ciężko o zado-
walające jedzenie poza 
resztkami z uczt zęba-
tych drapieżników. 

Tak być nie może! 
Quinn postanawia skom-
pletować drużynę ma-
rzeń i przepędzić raz na 
zawsze swoich uzbrojo-
nych po zęby wrogów. 

W skład foczego oddziału do zadań specjalnych wejdą największe 
asy podmorskiej żeglugi, a w ich płetwach znajdzie się sprzęt, z 
którym (prawie) nie ma żartów: samopompujące się miny rozdym-
kowe, krabowe pistolety, barakudy dalekiego zasięgu i oczywiście 
naładowane odnawialną energią węgorze elektryczne. Gdy na ho-
ryzoncie pojawi się wielka uczta w postaci ławicy sardynek – pod-
wodne manewry najwyższy czas będzie zacząć!

TOP GUN: MAVERICK
USA / Sensacyjny / 2020 / 131 min.

2D Napisy

Po ponad 30 latach w 
służbie amerykańskiej 
marynarce wojennej, 
Pete „Maverick” Mitchell 
(Tom Cruise) jest tam, 
gdzie powinien być – na 
szczycie. Jest mistrzow-
skim pilotem, testującym 
najnowocześniejsze ma-
szyny.

Kiedy staje na czele 
pilockiej spec-grupy 
szkolącej jej uczestników 
do udziału w misji, jakiej 
dotąd nie było, przycho-
dzi mu spotkać się z po-
rucznikiem Bradleyem 
Bradshawem (Miles Tel-
ler), o kryptonimie „Ro-

oster”, synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim 
„Goose”, który przed laty zginął podczas jednej z misji.Maverick 
musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. 
Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie 
ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.

Koluszki jak Hollywood 

Jesienią w okolicy postoju taxi w Koluszkach ma pojawić się 
duży podświetlany napis, z logo i nazwą naszego miasta. Napis KO-
LUSZKI ma nie tylko przyozdobić centrum miasta, ale także być 
ciekawym narzędziem do promocji. Selfie na tle tego rodzaju insta-
lacji może okazać się dla przyjezdnych swego rodzaju podróżniczą 
atrakcją. Poniżej prezentujemy wizualizację. 

(pw) 



Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Wypożyczalnia sprzętu  
budowlanego, ogrodowego  
i rekreacyjnego zaprasza  

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

tel. 515-947-149

Festyn wakacyjny  
z Kriadą Beach Bar

27 czerwca re-
stauracja Kriada 
Beach Bar zapra-
sza do Lisowic na 
świętowanie roz-
poczęcia wakacji. 

Festyn przewi-
duje gry i zabawy 
rodzinne, warsztaty 
rękodzieła, pokazy 
strażackie i plecenie 
kolorowych warko-
czyków. Dla każde-
go dziecka kiełba-
ska z grilla – gratis. 

„To idealny dzień, aby rozpocząć wakacje w rodzinnym klimacie...” - 
przekonują organizatorzy. Festyn w godzinach 15.00-19.00.


