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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  – 603 947 457
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

9.09  
ul. ul. Głowackiego 20

10.09  
ul. Korczaka 5

11.09  
ul. Sikorskiego 6A

12.09  
ul. 3 Maja 8

13.09  
ul. 3 Maja 19G

14.09  
ul. Brzezińska 54

15.09  
ul. Przejazd 6
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Woda spełnia wymagania norm  
jakości i nadaje się do spożycia

Jak poinformował w dniu 5 września 2022 r. Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Łodzi w próbkach wody pobranych  
w dniu 2 września do badań laboratoryjnych z wodociągu publiczne-
go w Koluszkach – woda nadaje się do spożycia. Nie stwierdzono 
przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mi-
krobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia  
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). 

Jakość wody jest na bieżąco monitorowana. Trwa ustalanie przy-
czyn takich wyników. Warto podkreślić, że przekroczenie dopuszczal-
nych wartości było niewielkie i wystąpiło tylko  w jednej z trzech po-
branych w sierpniu próbek. Jednocześnie Gmina przeprasza za 
utrudnienia i dziękuje mieszkańcom za wyrozumiałość.              (tom)

Tylko dzisiaj (piątek 09.09.2022 r.)  
do 15.00 możesz zagłosować za budową 
sygnalizacji świetlnej w Żakowicach

Budowa przejść dla pieszych w Ża-
kowicach, to projekt jaki złożyli miesz-
kańcy naszej gminy do tegorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego. Zadanie przewiduje budowę 
sygnalizacji świetlnej i dwóch bezpiecz-
nych przejść dla pieszych. Przejścia mia-
łyby powstać przy skrzyżowaniu ul. 
Piotrkowskiej z Koluszkowską oraz ul. 
Piotrkowskiej z ul. Słowackiego. Pierw-
sze z nich prowadzi do placu zabaw, dru-
gie zaś do kościoła. Trzecim elementem 
projektu jest budowa sygnalizacji świetl-
nej przy Szkole Podstawowej w Różycy.

Głosować można tylko dzisiaj (piątek) do godz. 15.00. Swój głos na-
leży przekazać w formie papierowej najpóźniej w dniu 09 września do go-
dziny 15.00, do siedziby Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Wypełnione 
karty można też zostawić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ko-
luszkach na ul. Budowlanych. Kartę do głosowania można pobrać ze stro-
ny  https://bo.lodzkie.pl/ lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach.

(tom)

Zamontowane w Gminie czujniki  
powietrza będą działały przez kolejny 
sezon grzewczy

Wraz ze spadkiem temperatur i rozpoczęciem sezonu grzewcze-
go, stan powietrza zmienia się diametralnie. Momentami można od-
czuć przykry, drażniący zapach z naszych kominów, szczególnie 
pod wieczór, gdy mieszkańcy zaczynają rozpalać paleniska w sta-
rych bezklasowych kotłach.

W naszej gminie już 3 lata temu podjęto decyzję o uruchomieniu 
monitoringu jakości powietrza. Wstępnie pięć czujników jakości po-
wietrza AIRLY zostało zamontowanych do końca minionego sezonu 
grzewczego. Umowa została jednak przedłużona na kolejny sezon. 
Wskazania czujników na bieżąco można śledzić na stronie https://map.
airly.eu/en/ z której można pobrać także aplikację na telefon komórko-
wy https://airly.org/pl/produkty/airly-mobilna-aplikacja/. Aplikacja jest 
bezpłatna i nie wymaga logowania. Jest to bardzo przydatna aplikacja, 
która pozwala na śledzenie jakości powietrza w czasie rzeczywistym. 
Jest także możliwość sprawdzenia prognozy jakości powietrza na da-
nym terenie, a także dostęp do danych historycznych.                       (tom)

Trwają rozmowy w sprawie  
uruchomienia transportu  
autobusowego

O koncepcji usprawniającej publiczny transport autobusowy 
Gmina Koluszki dyskutuje z sąsiednimi samorządami. Po tym jak do-
tychczasowy przewoźnik, firma „Kasz-Bus” zawiesił komunikację 
autobusową z Łodzi  przez teren Gałkówka, gmina Koluszki prowadzi 
rozmowy z innymi firmami świadczącymi usługi przewozu osób.

Odbyło się już pierwsze spotkanie z jednym z przewoźników w 
sprawie uruchomienia komunikacji autobusowej przez teren Gał-
kówka i Borowej. Wyłonienie przewoźnika nastąpi wówczas po 
przeprowadzeniu postępowania przetargowego. W tej chwili Gmina 
bierze pod uwagę i sprawdza trzy są różne opcje. 

Jedną z nich jest możliwość przedłużenia do Gminy Koluszki 
komunikacji MPK z Andrespola. Druga opcja to świadczenie trans-
portu osób przez innego prywatnego przewoźnika w miejsce firmy 
„Kasz-Bus”. Trzecia opcja to uruchomienie z dotacji Wojewody 
Łódzkiego linii autobusowej przez Gminę Koluszki-Andrespol i da-
lej przesiadka do Łodzi.

O postępach w sprawie będziemy Państwa informować w kolej-
nych wydaniach TwK. Uruchomienie optymalnego dla mieszkań-
ców systemu transportu zbiorowego autobusowego, cechującego się 
przewozami o charakterze użyteczności publicznej, nawet w najbar-
dziej optymistycznym scenariuszu, mogłoby nastąpić dopiero od 
przyszłego roku.                                                                         (tom)

Za tydzień otwarcie ofert  
na remont ulicy Przejazd

Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Przejazd. 
Otwarcie ofert już 16 września. Po remoncie droga ma zyskać nie 
tylko nową nawierzchnię ale też kanalizację deszczową i nowe 
chodniki.                                                                                       (tom)

Koniec tłoku w porannym  
pociągu do Łodzi

W związku z wejściem w życie od 4 września Br nowego rozkładu 
jazdy PKP, pojawiły się kłopoty w porannym pociągu ŁKA do Łodzi. W 
poniedziałek ścisk był taki, że nie było czym oddychać. Tym kursem do 
pracy w Łodzi dojeżdża wielu mieszkańców Koluszek. Do niedawna na 
tej trasie jeździły po dwa wagony. Pojedyncze składy wprowadzono 
wraz z nowym rozkładem jazdy. Niedogodność została usunięta i po-
ranny pociąg ŁKA kursuje już w podwójnym składzie.                  (tom)
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Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych  
w Koluszkach

zatrudni osobę na stanowisko 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szczegóły naboru na stronie BIP 
https://zuk-koluszki.bip.gov.pl/praca-w-zuk/

lub w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, 
ul. Mickiewicza 4.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych 
kopertach w sekretariacie Zakładu, pokój  nr 1 (na parterze),

lub przesłać pocztą na adres Zakład Usług Komunalnych  
w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki z dopiskiem:  

„dot. naboru na stanowisko głównego księgowego”
w terminie do dnia 9 września 2022 r. do godziny 12.00  

(liczy się data wpływu aplikacji do sekretariatu).

Zebrania sołeckie
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 14.09.2022 r. 

o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) na terenie placu zabaw w 
Gałkowie Małym odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gałków 
Mały Wschód w sprawie rozdysponowania środków funduszu so-
łeckiego na rok 2023.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 14.09.2022 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w świetlicy wiejskiej w Fe-
licjanowie odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Felicjanów w 
sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023.

 
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 16.09.2022 r. 

o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie placu zabaw w 
Gałkowie Małym odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gałków 
Mały Zachód w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołec-
kiego na rok 2023.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 16.09.2022 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie boiska w Sta-
mirowicach odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Stamirowice - 
Leosin w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego 
na rok 2023.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 17.09.2022 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w strażnicy OSP Wierzchy 
odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Wierzchy w sprawie rozdy-
sponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023.

 
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 19.09.2022 r. 

o godz. 19:30 (I termin), 19:45 (II termin) w domu sołtysa (Kazimie-
rzów 19) odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Kazimierzów w 
sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023.

 
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 25.09.2022 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 rozdysponowania środków funduszu sołeckiego 
na rok 2023.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 27.09.2022 r. 
o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) na działce sołeckiej w Je-
ziorku odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Jeziorko w sprawie 
rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023.

„Budzi się ludzi” już w niedzielę w Lisowicach

Koluszki w programie TVP Łódź już  
w niedzielę. Oglądaj ,,Budzi się ludzi”

Redakcja śniadaniowego programu „Budzi się ludzi” TVP 3 Łódź od-
wiedzi w niedzielę 11 września Lisowice w gminie Koluszki. Od godziny 
10.15 do 11.50 będzie można oglądać relację z plenerowego studia, które po-
wstanie na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Lisowicach.

Program „Budzi się ludzi” w każdą niedzielę pokazuje ciekawe miej-
sca z województwa łódzkiego. Tym razem ekipa telewizyjna zawita do 
Lisowic w gminie Koluszki, by nagrać kolejny odcinek. W programie, 
który zostanie wyemitowany w niedzielę 11 września zobaczymy prezen-
terów Magdalenę Libiszewską i Marka Kowalczuka, których gośćmi 
będą ludzie z Koluszek i ich pasje. Swoje energiczne działania na rzecz 
społeczności lokalnej zaprezentuje też Gmina Koluszki. Kto dokładnie 
wystąpi w odcinku z Lisowic dowiemy się już w niedzielę. Podczas pro-
gramu usmażona zostanie ogromna jajecznica z 3 tysięcy jaj.

Program będzie emitowany na żywo.                                           (tom)

Festyn w osiedlu Warszawskie
W dniu 16 września, na Osiedlu Warszawskie, odbędzie się piknik 

integracyjny. Impreza z wielkim powodzeniem jest organizowana Przez 
Zarząd Osiedla już od wielu lat. Dzieci mają okazję do wytracenia czę-
ści nadmiernej energii na dmuchańcach i podczas konkurencji sprawno-
ściowych, a dorośli mają okazję do spotkania w gronie sąsiedzkim. Jak 
to na festynach bywa – jest kiełbasa i wata cukrowa – nikt głodny nie 
wyjdzie. W tym roku główną atrakcją mają być Alpaki – zwierzęta po-
dobne do lamy, miłe w dotyku, przyjazne i wzbudzające sympatię, a do 
tego pomagają w edukacji i rehabilitacji dzieci.

Na festyn Osiedla Warszawskie serdecznie zapraszają: Zarząd 
wraz z Przewodniczącą Zarządu Osiedla „Warszawskie” – Janiną Kli-
mek oraz Radni Gminni: Antoni Tomczyk, Jacek Dudka, Mateusz Kar-
wowski, którzy z własnych środków współfinansują imprezę, dotowaną 
również z budżetu gminy.                                                                 (tom)

Za tydzień rusza postępowanie  
przetargowe na budowę siedziby  
klubu LKS Różyca

W związku z przyznaną dotacją z rezerwy ogólnej budżetu pań-
stwa na modernizację infrastruktury sportowej w Ludowym Klubie 
Sportowym w Różycy, Gmina Koluszki już w przyszłym tygodniu 
uruchomi procedurę przetargową. Miejmy nadzieję, że uda się wyło-
nić wykonawcę w pierwszym postępowaniu przetargowym.

(tom)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 14 i 15.09.2022 r. w godz. 8:00 do 17:00: Koluszki ul.: Bro-

niewskiego Nr od 1 do 9, Mickiewicza Nr od 1 do 17, Wincente-
go Witosa Nr od 9 do 21, Sportowa Nr 6 do 30 parzyste, Wigury 
Nr 2, 10 i od 21 do 35 nieparzyste.

 � 19.09.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Kaletnik ul.: Główna 1 i 5, 
Piotrkowska 2 i 4, Różyca ul.: Główna od 2 do 10 i 32, Krańco-
wa od 1 do 14, Piotrkowska od 1 do 7.

 � 20.09.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Buczka 1 i 2, 
Danuty Szaflarskiej od 3 do 34, Ludowa od 52 do 56, Hubala  
od 1 do 7, Krasickiego od 2 do 24, Łódzka od 4 do 72, H. Sawic-
kiej od 2 do 45, Wschodnia 5, 6 i 11, Zubrzyckiego 1, 7 do 10, 16 
i 26.

 � 21.09.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Srebrna od 5 
do 17, Stalowa od 3 do 14, Warszawska od 108 do 125, Żeliwna 
od 31 do 70.

Zmiany deklaracji pod lupą
Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywa-

nego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze wzglę-
du na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla in-
nych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku 
węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składa-
nie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione 
przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz progra-
mach ochrony powietrza.

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnie-
nia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewo-
dów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źró-
dła ciepła. Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego 
przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające 
kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiada-
jące uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-in-
spektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-
zmianaktualizacji

Zespół CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł 
ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach skła-
danych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich prze-
znaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i nie-
mieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 
roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obo-
wiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywa-
nego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze wzglę-
du na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla in-
nych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku 
węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składa-
nie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione 
przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz progra-
mach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych 
spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej 
jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu 
budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów ko-
minowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instala-
cji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów 
kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mi-
strza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności.  

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obo-
wiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje 
również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewiden-

cji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Bu-
dynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Syste-
mu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  
Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa 
jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: 
„kopciuchów”.

Policjanci uczestniczyli  
w sołeckim pikniku

Koluszkowscy policjanci wspólnie z kolegami z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Łodzi oraz strażakami Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach uczestniczyli w pikniku, 
który odbywał się w miejscowości Borowa. Podczas imprezy funk-
cjonariusze zachęcali do wstąpienia w szeregi policji oraz promowa-
li zawód policjanta, a także rozmawiali z mieszkańcami o bezpie-
czeństwie.

Mundurowi podczas pikniku, 
którego organizatorem było sołec-
two wsi Borowa I i Borowa II za-
prezentowali oznakowane radio-
wozy, w tym samochód specjalny 
Tajfun III oraz motocykl policyj-
ny. Był także  wóz strażacki. Spo-
tkanie było okazją do rozmowy 
mieszkańców z dzielnicowym. 
Natomiast z dziećmi policjanci 
rozmawiali o bezpieczeństwie, 
szczególnie w ruchu drogowym 
oraz podstawowych zasadach bezpieczeństwa w trakcie drogi do 
szkoły. Podczas imprezy funkcjonariusze zachęcali również do 
wstąpienia w szeregi policji oraz promowali zawód policjanta. Zain-
teresowanym służbą w policji osobom mundurowi przekazywali in-
formacje o procesie rekrutacji, wymaganiach jakie musi spełnić kan-
dydat do służby, poszczególnych etapach procedury kwalifikacyjnej 
oraz sposobie i miejscu złożenia dokumentów.  
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Szydełkowanie jest jak medytacja? 
Czemu nie?!

Określenie zawarte w tytule idealne pasuje do Marzeny Kacz-
marek z Koluszek, bohaterki tego artykułu. Marzana zachęca nas, 
byśmy powrócili do natury i tego, co było niegdyś codziennością ko-
biet w dawnych latach. 

Z wykształcenia jest nauczycielką i terapeutką zajęciową. 
Ukończyła ośmiotygodniowy kurs uważności MBSR (Mindfulness 
Based Stress Reduction). Prowadziła animacje dla dzieci i dorosłych 
podczas ogólnopolskich wydarzeń, takich jak: Survival Mania, Let-
ni i Zimowy Festiwal Witalny, XVII Ogólnopolski Puchar w Karate 
Tradycyjnym oraz szkolenia dla nauczycieli CEN w Gdańsku. Była 
członkinią w łódzkich zespołach muzycznych: Ars Temporis i Good 
News Singers. Zdjęcie jednego z jej pastelowych obrazów znalazło 
się w kalendarzu Spirala z 2018 roku. Publikowała teksty na blogu 
dla ekorodziców https://dziecisawazne.pl/author/marzena-kaczma-
rek/

Odbyła wiele podróży po europie, była także na Hawajach. 
Zwiedza też Polskę i robi to, kiedy tylko może. Wiosną często cho-
dzi z lornetką, bo uwielbia obserwować ptaki. Zbiera zioła i wyko-
rzystuje je w kuchni i kosmetyce. Gra na bębnach i perkusji, pisze, 
tańczy, czyta książki, ale tylko te papierowe, maluje obrazy suchymi 
pastelami. Docenia cuda codzienności: wschody i zachody słońca, 
pachnące kwiaty, wiatr, chodzenie boso po tym wyjątkowym, pach-
nącym, pełnym życia dywanie utkanym przez Przyrodę: w zioła, ko-
lorowe kwiaty i zieloną trawę. Kocha w deszczu biegać boso i kąpać 

się w promieniach po-
rannego słońca. Nie li-
czy czasu, zwłaszcza 
kiedy czuje zapach Na-
tury. Słucha dźwięków 
ciszy i głosu swojego 
serca. Spełnia swoje ma-
rzenia, a jednym z nich 
jest dzierganie . 

–Dla mnie szydeł-
kowanie jest rodzajem 
medytacji. Rozwijam 
skrzydła na swoich zasa-
dach: jestem sobą i Mi-
łością maluję Życie. 
Działam zgodnie z ko-
biecym cyklem menstru-
acyjnym i porami roku, 

podążając za intuicją. Uwrażliwiam na piękno i szacunek do Natury. 
Inspiruję ludzi do robienia rzeczy, które ich inspirują-mówi Marze-
na Kaczmarek. 

Zauważyła, że w obecnych czasach dzierganie, tak przez 
wielu kojarzone głownie z pokoleniem naszych babć czy praba-
bek, coraz częściej jest zajęciem młodych kobiet, a nawet męż-
czyzn.

-Medytować można w 
różnych miejscach i dziergać 
można w różnych miejscach. 
Dla mnie medytacja to nie tyl-
ko siedzenie w bezruchu w 
pozycji lotosu z zamkniętymi 
oczami. Może to być np. czy-
tanie książek czy malowanie, 
dzierganie itp. Czasem tak się 
zaczytamy, że zapominamy o 
świecie, który jest wokół nas. 
Wystarczy usiąść. Podobnie 
jest z szydełkowaniem- mówi 
Pani Marzena. Co daje zajmo-
wanie się szydełkowaniem? 
Marzena mówi, że ją nauczyło 
cierpliwości i powolności. -Czasem wydziergam daną rzecz w 2 go-
dziny, a czasem zajmuje mi to np. ponad 30 godzin. Prucie jest wpi-
sane w dzierganie. Na efekty muszę wtedy czekać i uczę się cierpli-

wości- mówi Marzena. Relaks, ćwiczenie umysłu, czy wzrost 
poczucia własnej wartości to kolejne plusy, jakie daje człowiekowi 
dzierganie. –Poza tym to świetna alternatywa wobec przesiadywania 
godzinami przed komputerem- uważa. 

Pani Marzena zachęca nas– kto jeszcze tego nie zrobił- by spró-
bować swoich umiejętności w tej dziedzinie ludzkiej aktywności. – 
Jest jeszcze jedna sprawa, której doświadczamy w czasie szydełko-
wania. Wyostrza się w nas wiele zmysłów, choćby  zmysł dotyku. To 
także świetny lek, na który nie trzeba recepty. Szydełkowanie uod-
pornienia na stres, poprawia samopoczucie, odrywa od codziennych 
trosk,  jest zatem dobry na depresję. To także świetny sposób na de-
mencje bo przyczynia się do poprawy pamięci, myślenia, -obniża ci-
śnienie krwi, -reguluje oddech, -naturalne wytwarza hormony szczę-
ścia- dopaminy i serotonina, -nie podjada się między posiłkami- mówi 
Pani Marzena, która zaprasza do swojej przestrzeni w mediach spo-
łecznościowych Facebook: Dziergane z Miłością - rękodzieło inspi-
rowane Naturą.

Zk 
fot. Facebook
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Deszczowy Ogród  
przy Przedszkolu na Reja

W dniu 25.08.2022 w ramach nowego projektu Urzędu Mar-
szałkowskiego „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski - Ogrody 
przyjazne naturze” na tarasach naszej placówki powstał przepiękny 
ogród deszczowy. Jest on efektem wspólnej pracy Pracowników 
Przedszkola z dyrektorem Mariolą Garnys - Jaskóła i uczestników 
Klubu Seniora + pod przewodnictwem p. Kierownik Elżbiety Przy-
wara. Do prac w ogrodzie włączyła się przedstawicielka Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach- p. Mirosława Kobus

W pierwszej części spotkania Pani Małgorzata Rogalska z Urzę-
du Marszałkowskiego omówiła główne założenia projektowe, a na-
stępnie Państwo Elżbieta i Mariusz Urbaniak przeprowadzili bardzo 
ciekawe warsztaty ekologiczne, które pokazały nam jak ważne jest 

w dzisiejszych czasach 
oszczędzanie wody deszczo-
wej. Następnie wszyscy ze-
brani przeszli na taras , gdzie  
pod czujnym okiem pracow-
ników firmy  Deer Garden,  
wspólnymi siłami stworzyli 
przepiękną kompozycję ro-
ślinną 

Wszyscy z radością uczes- 
tniczyli w pracach ogrodni-
czych, a ich efekty będziemy 
podziwiać codziennie. Od te-
raz nasze tarasy nie tylko będą 
miejscem rekreacji ale rów-
nież miejscem edukacji ekologicznej.

Ostatni miesiąc na opłaty 
bonem turystycznym

Rodzice z województwa łódzkiego aktywowali już 224 tys.  bo-
nów turystycznych.  To ponad 85 proc.  wszystkich bonów przysłu-
gujących rodzicom w naszym województwie. Choć wakacje się 
skończyły , został jeszcze miesiąc na opłaty bonem za wypoczynek 
i warto wydać bon choćby na wyjazdy weekendowe. Należy o tym 
przypomnieć, bo 39 tys. bonów w naszym województwie nie zosta-
ło aktywowanych. 

Termin zrealizowania płatności bonem mija  30 września 2022 r., 
choć sama usługa może się odbyć później. Możemy więc zaplano-
wać wycieczkę np. na październikowy weekend, ale opłatę bonem 
np. za hotel, musimy uiścić jeszcze we wrześniu.

Do wydania choćby częściowego w bonach jest jeszcze ok. 104 
mln zł w Łódzkiem. Tyle bowiem wynoszą w sumie nieaktywowane 
bony i aktywowane, ale niewykorzystane w całości lub części – 
mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 
województwa łódzkiego.

Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym, jest 
prosta i zajmuje tylko chwilę. Gdy aktywujemy bon na Platformie 
Usług Elektronicznych  ZUS, na adres e-mail przekazany zostanie 
kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za 
usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda 
płatność jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym, 
który jest wysłany SMS-em.

Do tej pory transakcje opłacone bonami z województwa łódz-
kiego wyniosły ok. 161,5 mln zł. Płatność bonami przyjmuje około 
28 tys. podmiotów turystycznych.  Lista podmiotów, u których moż-
na dokonać w taki sposób opłaty, dostępna jest na stronie interneto-
wej Polskiej Organizacji Turystycznej –https://bonturystyczny.pol-
ska.travel/lista-podmiotow .

Przypomnijmy, bon przyznawany jest na dziecko urodzone do 
końca 2021 roku, na które przysługuje świadczenie wychowawcze 
lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 500 plus”. Każde-
mu dziecku należy się jeden bon w wysokości 500 zł, a w przypad-
ku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Spotkania w Kubie Seniora
Serdecznie zapraszamy do Klubu Senior+ przy ul. Budowla-

nych 4a na wrześniowe spotkania podróżnicze z Mateuszem Jaśkie-
wiczem. 

Terminy i tematyka spotkań:
- 15 września 2022 r. godzina 14:00 -"Świat w pigułce" - Wystawa 

Światowa Expo2020  w Dubaju.
- 19 września 2022 r. godzina 12:00 -  W drodze na dach Afryki -  Ki-

limandżaro.
- 20 września 2022 r. godzina 10:15 - Tanzania znana i mniej znana - 

parki narodowe i afrykanskie losy polskich zesłańców na Syberię

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
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Wycieczka rowerowa śladami wojny obronnej 1939 r. 

Projekt „Aktywne Lato  
z Historią Koluszek”

4 września odbyła się czwarta z sześciu planowanych wycie-
czek w ramach projektu „Aktywne Lato z Historią Koluszek” reali-
zowanego przez Stowarzyszenie Historia Koluszek przy wsparciu 
Gminy Koluszki. Wycieczki piesze i rowerowe mają przybliżyć 
uczestnikom nieznaną historię najbliższej okolicy. Z całą pewnością 
ułatwi to wydawnictwo rozdawane przy okazji każdej wycieczki. 
Swoisty przewodnik zawiera 6 propozycji wycieczek z naniesiony-
mi na mapach punktami dotyczącymi historii naszej gminy.

W minioną niedzielę odbyła się już czwarta z planowanych wy-
cieczek. Tym razem pogoda nam w pełni sprzyjała, pod stadionem 
LKS w Różycy zebrali się uczestnicy w liczbie ponad 40 osób. Był 
to pierwszy punkt wycieczki, a zarazem miejsce, gdzie w pobliskim, 
nieistniejącym już pałacyku szkolnym mieścił się sztab obrony prze-
ciwlotniczej dla Koluszek. W pałacyku stacjonowali dowódcy 30. 
Motorowej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej oraz 44. Kompanii 
Przeciwlotniczych Karabinów Maszynowych. Armaty baterii moto-
rowej rozstawione były na polach Żakowic Nowych, czyli na terenie 
Osiedla Łódzkie II w Koluszkach, gdzie się zatrzymaliśmy.  

Kolejnym punktem były dawne szkoły zlokalizowane na po-
czątku ul. Mickiewicza – Szkoła Powszechna oraz Gimnazjum i 
Liceum P.M.S. Na pierwszej umiejscowione było gniazdo karabi-
nu maszynowego, w czasie bombardowań została trafiona, a na-
stępnie w budynku kwaterowali Niemcy, po czym budynek spali-
li. Druga szkoła została trafiona bombami burząco – zapalającymi 
i spłonęła doszczętnie, po wojnie rozebrano jej mury, a gruzy 
przeznaczono na budowę m.in. Szkoły 11-letniej przy ul. Ko-
ściuszki.

Przy dworcu kolejowym wspomnieliśmy o pożodze dnia 1 
września 1939 r. na zatłoczonej, koluszkowskiej stacji kolejowej – 
niespodziewany nalot wywołał panikę wśród rozładowujących się 
żołnierzy. Posłużę się tu opisem sytuacji E. Głowackiego, naoczne-
go świadka: „Na torach stoi kilka ostatnich transportów dla 13 i 19 
dywizji, z których żołnierze rozbiegli się w różne strony. Wokół 
unosi się żółty, smrodliwy dym ze spalonego trotylu, z uszkodzone-
go żurawia tryska woda, wśród szkła z rozbitych szyb jęczą ranni. 
Oficerowie potracili głowy, choć wrogie samoloty już odleciały. W 
tej scenerii pojawił się nagle autentyczny generał, którego donośny 
głos zapanował nad ogólnym zamętem, a rozkazy skwapliwie wyko-
nywane okazały się skuteczne i zbawienne. Niebawem pociągi za-
częły opuszczać niebezpieczną stację...”. Tym generałem okazał się 
Bronisław Pawłowicz, generał w stanie spoczynku od 1926 r. za-
mieszkujący Folwark Natolin.

Kolejny postój zrobiliśmy w Felicjanowie, w miejscu pochów-
ku ofiar z koluszkowskiego getta. Przytoczona historia tego miejsca 
wywołała chwilę zadumy, po której ruszyliśmy przez Zygmuntów 
pod pomnik Józefa Piłsudskiego w Katarzynowie, gdzie wspomnie-
liśmy postać Bolesława Świerkowskiego, historię powstania pomni-
ka, ale także o tzw. V kolumnie, czyli Niemcach żyjących w Polsce, 
wspomagających niemiecką inwazję poprzez ostrzał polskiego woj-
ska na drogach. Następnie przez Katarzynów i Ścieżkę Rowerową 
dotarliśmy do Redzenia, gdzie przytoczyliśmy historie: rozładunku 
1 batalionu czołgów lekkich w Słotwinach i ich przegrupowaniu w 
lesie za wsią Regny oraz wysadzenia jednostki wojskowej w Re-
gnach w nocy z 5 na 6 września 1939 r. Po postoju na lodach ruszy-
liśmy przez Redzeń Górniak, Las Scheiblerowski, Będzelin na białą 
dziś „czarną drogę” – jedną z kilku tras ucieczki Koluszkowian 
przed bombardowaniami.

Ostatni punkt merytoryczny zlokalizowaliśmy przy tzw. „grzyb-
kach”, gdzie na leśnych, nieistniejących już dziś bocznicach kolejo-
wych od 3 września stał pociąg pancerny nr 53 „Śmiały”, a od 4 
września również pociąg pancerny nr 55 „Bartosz Głowacki”. Na-
stępnie udaliśmy się na finał, zlokalizowany na 27 kilometrze trasy 
w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach, które wraz ze Stowarzyszeniem 
Okiem Kobiety było partnerami naszej wycieczki. Przy pieczeniu 
kiełbasek, rozdaliśmy świeżo wydane pocztówki z Koluszek. Dzię-
kujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejną wycieczkę 
rowerową, 11 września o godz. 10:15 z Lisowic.   

Adrian Kut 
Stowarzyszenie Historia Koluszek 

Stowarzyszenie Historia Koluszek  
zaprasza na wycieczkę rowerową 

ŚLADAMI NIEMIECKIEJ OKUPACJI 
11.09.2022, godz. 10:15 - śniadanie w Lisowicach, zbiórka: 

parking przy restauracji KRIADA, wyjazd: 10:45, koniec: SŁO-
TWINY (działka sołecka przy ulicy Wąskiej) 

 
Na zakończenie dla wszystkich uczestników ognisko z piecze-

niem kiełbasek. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 
10.09.2022 przesłać na adres email wycieczka@historiakoluszek.pl 
informację zawierającą swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. 
Liczba miejsc ograniczona do 40 osób. Przesłanie zgłoszenia oraz 
udział w wycieczce oznacza akceptację regulaminu, który znajduje 
się na stronie organizatora - www.historiakoluszek.pl 
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Sukces „Złotej Jesieni”
Podczas odbywają-

cych się dwa tygodnie 
temu III Festiwalu „Ko-
lory Regionu” w Brzezi-
nach zespół ludowy 
„Złota Jesień” działający 
przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Koluszkach 
zajął, podobnie jak pod-
czas poprzedniej edycji, 
II miejsce. Warto dodać, że podczas I Festiwalu  Brzezinach, „Złota Je-
sień” otrzymała najwyższą lokatę na podium. 
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Złote Gody
W minioną środę, kolejni Złoci Jubilaci otrzymali z rąk Burmi-

strza Koluszek, Waldemara Chałata, medale „Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie”: Teresa i Andrzej Kacperscy, którzy na ślubnym ko-
biercu stanęli 26.02.1972 r. w Koluszkach, Elżbieta i Leonard 
Jasińscy (5.08.1972 w Sulejówku), Wiesława i Jan  Jakielowie 
(24.12.1971 w Koluszkach), Regina i Eugeniusz Karlińscy 
(21.08.1971 w Koluszkach). 

Medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali także, 
nieobecni na uroczystości Grażyna i Tadeusz Kobusowie 
(28.10.1972 w Koluszkach). Medale zostały nadane przez prezy-
denta RP. Uroczystość uświetnił występ zespołu ludowego „Zyg-
muntowiacy”. 

Zk

Złote Gody - sprostowanie 
W naszej relacji z nadania Medalu „Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” Złotym Jubilatom w ubiegłym tygodniu, w jednym z 
imion Jubilatek wkradł się błąd. Panią Krystynę Swaczynę serdecz-
nie PRZEPRASZAM. 

Zbigniew Komorowski.
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Wręczono awanse zawodowe  
nauczycielom 

W Urzędzie Miejskim Koluszkach Burmistrz Waldemar Chałat- 
w imieniu władz oświatowych -odebrał ślubowania i wręczył dyplo-
my awansu zawodowego dla nauczycieli z placówek oświatowych 
Gminy Koluszki. 

Tytuł Nauczyciela Dyplomowanego otrzymały 
Agnieszka Jess (SP nr 2)
Anna Kabat (SP nr 2)
Emilia Łęcka-Szafarz (SP w Gałkowie Dużym)
Milena Lebiedzińska (SP nr 2)
Marta Włodarczyk-Rojek (Przedszkole Gałków Duży)  )
ksiądz Emanuel Stańczyk (SP nr 2)

Nauczycielami Mianowanymi zostali
Paulina Kijewska (SP Gałkówek)
Agata Sasin( SP Gałkówek)
Anna Winkiel (SP Gałkówek)
Paulina Milczarek (SP nr 2)
Agnieszka Maciejewska (Przedszkole Gałków Duży)
Paulina Truszczyńska (Przedszkole nr 3)
Agata Sztajbert (SP nr 2)
Klaudia Adamczewska (SP nr 2)
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169 Sztab przy LKS Koluszki otrzymał 
certyfikat i medal 30-lecia WOŚP

LKS Koluszki otrzymał certyfikat i me-
dal 30-lecia WOŚP. Jerzy Owsiak medal ten 
dedykuje naszym wspaniałym wolontariu-
szom, którzy od ponad 20 lat kwestują na 
rzecz najmłodszych, zbierając pieniążki  na 
zakup urządzeń medycznych. Szef orkiestry 
dziękuje wszystkim osobom za wspieranie 
w/w akcji, członkom sztabu, placówkom 
oświatowym, zakładom pracy i innym za 
współpracę, pomoc i zaangażowanie. Dzięki 
tak dużemu zaangażowaniu społecznemu do 
Fundacji WOŚP przekazano ponad 1.200,000 
złotych. Szefem sztabu WOŚP w Koluszkach 
jest radny gminny Antoni Tomczyk.

(tom)
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Rekordy życiowe zawodników  
LKS Koluszki podczas Mitingu LA  
w Bełchatowie

Dobre wyniki uzyskali młodzi zawodnicy LKS Koluszki pod-
czas mitingu lekkoatletycznego rozgrywanego z okazji 10–lecia 
PCS w Bełchatowie. 

Maja Wolska w biegu na 
600 m poprawiła swój rekord o 
ponad 10 sekund, zajmując w 
trzeciej serii z czasem 2:04,34 
piąte miejsce. Na tym samych 
dystansie wśród chłopców 
Maciej Wolski z czasem 
1:43,90(PB) zajął drugie miej-
sce, czwarty był 12- letni Kor-
dian Kuleta 1:46,70 obaj (PB). 

W biegu na 60 metrów 12 
lecia Ania Siemińska zajęła z 
czasem 9,98 (PB) czwarte 
miejsce, rówieśniczka Maja 
Wolska szóste (10,84). W 
chłopcach Maciej Wolski był trzeci 8,87 (PB), Kordian Kuleta piąty 
10,33 (PB) 

W strugach deszczu odbył się bieg kobiet na dystansie 2000 m, 
startująca w nim Adrianna Siemińska z czasem 7:39,04 zajęła piąte 
miejsce, zdobywając piątą klasę sportową.

Jak widać praca na obozie sportowym w Olsztynie zaprocento-
wała dość dobrymi wynikami i wieloma rekordami życiowymi. Za-
wodnikom dziękuję za sportową walkę, rodzicom dzieci: Marcie 
Siemińskiej, Juli i Sławomirowi Wolskim za opiekę i doping pod-
czas zawodów.

Trener LKS Gałkówek w podnoszeniu 
ciężarów na podium

Niezapomnianej PAMIECI Pan Feliks Binkowski ma godnych 
następców i nie sposób mówiąc o nich, nie wspomnieć jego Imienia 
i dokonań sportowych. 

W odbywających się w dniach 25-27 sierpnia 2022 roku w 
XXV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS we Frankfurcie nad Odrą, 
trener sekcji podnoszenia ciężarów LKS Gałkówek, Honorata 
Kołosowska zdobyła srebrny medal w dwuboju  olimpijskim w 
kategorii do 49 kg. Gratulujemy sukcesu!

Zk 

Konkurs rozstrzygnięty
Bilety do Mediolanu i Brukseli

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi na nasz konkurs, jaki 
ogłosiliśmy wspólnie z działem promocji Portu Lotniczego Łódź. 
Wszyscy, którzy wzięli udział w naszym konkursie - odpowie-
dzieli prawidłowo na dwa zadane pytania. 

W pytaniu dotyczącym stolicy Belgii chodziło oczywiście o 
Manneken Pis - figurkę siusiającego chłopca. 

Ogłoszenie przez cesarza Konstantyna Wielkiego i Licyniusza 
w roku 313 dokumentu tolerancyjnego, gwarantującego wolność 
wyznawania wiary przez wszystkie religie, także przez chrześcijań-
stwo, zwanego Edyktem Mediolańskim - to odpowiedz na nasze 
drugie pytanie. 

Poprosiliśmy również o zachęcenie innych do podróżowania. 
Biletem do Brukseli postanowiliśmy obdarować Katarzynę Sul-

mę, która w bardzo piękny sposób zachęciła nas  zarówno do dale-
kich podróży lotniczych jak i do zwiedzania Polski.

Do Mediolanu poleci Pan Robert Miazek - to nie jest co prawda 
Izrael, ale miasto św. Ambrożego i światowej mody może okazać się 
równie ciekawym spotkaniem z historią i dniem dzisiejszym. Pozo-
stali uczestnicy otrzymają  ciekawe gadżety z logo Lotniska w Ło-
dzi. Prosimy oczekiwać na kontakt ze strony przedstawicieli działu 
promocji Portu Lotniczego Łódź w sprawie odbioru nagród i upo-
minków. 

Fundatorem nagród jest Port Lotniczy Łódź 
Redakcja Twk
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Obóz w Olsztynie 2022. na sportowo, 
turystycznie i na wesoło

Obóz sportowy koluszkowskich lekkoatletów w Olsztynie do-
biegł końca, tak jak w roku ubiegłym, wraz z zawodnikami RKS 
Łódź zamieszkaliśmy w miasteczku akademickim Kortowo. W trak-
cie trwania zgrupowania, codzienne zajęcia sportowe, treningi bie-
gowe w lesie przy jeziorze Kortowo i na pięknym stadionie sporto-
wym, na którym ćwiczyliśmy wytrzymałość, szybkość, zwinność i 
skoczność. 

Co drugi dzień korzystaliśmy z siłowni, wzmacniając m.in.: 
mięsnie ramion, brzucha, nóg i grzbietu. Przeprowadzone zostały 
sprawdziany sportowe: szybkości (starty niskie, 20,40,60 m) wy-
trzymałości szybkościowej 100,200,300 m, oraz biegów na średnie 
600 i 1000 m i długie dystanse 2000 m. Oczywiście nie samą lekko-
atletyką człowiek żyje, więc podczas obozu, w przerwie między tre-
ningami - dziewczęta i chłopcy świetnie bawili się w kąpielach wod-
nych- jeziora Kortowo pływając, budując zamki z piasku oraz grając 

w ringo i siatkówkę. Roz-
grywaliśmy też przy współ-
udziale z innymi spotkania 
piłkarskie i siatkowe. Tak 
jak w ub.r. byliśmy w Parku 
Trampolin, gdzie pod okiem 
instruktora wykonywaliśmy 
na trampolinach skoki akro-
batyczne: salta i przewroty 
oraz prowadziliśmy między 
sobą walki „gladiatorów”  i 
wrzuty piłkami do kosza. 
Byliśmy w drugim co do 
wielkości planetarium w 
Polsce, które otwarte zosta-
ło w 1973, w rocznicę uro-

dzin Mikołaja Kopernika. Oglądaliśmy projekcje astronomiczne, 
gdzie prezentowane były zjawiska na rozgwieżdżonym niebie, wi-
dzianych w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca na ziemi czy ko-
smosie. 

Zorganizowaliśmy wycieczkę do Papugarni, aby pobawić się z 
nimi i wzbogacić wiadomości na temat ich życia. Przed wejściem 
należało zdjąć biżuterię, zegarki, oraz zdezynfekować ręce, od ob-
sługi papugarni otrzymaliśmy kubki z karmą, aby samodzielnie je 
karmić. Ptaki okazały się przyjazne i dość chętnie jadły, same siada-
ły na ramionach, rękach a nawet głowach. Niektórzy z naszych spor-
towców rywalizowali o względy papug, namawiając ich do obcowa-
nia tylko z nimi. Największe ary powodowały lekki strach, siadając 

na głowie lub pazurami wbijając się w gołe ramiona. Pomimo tego 
zabawa z pięknymi papugami sprawiła niemal wszystkim ogromną 
radość. 

W wolnym czasie kilka razy byliśmy w centrum Olsztyna, zwie-
dzając Stary Rynek, a w nim piękne kamienice, fontanny i znajdują-
ce się w pobliżu pomniki znanych osób. 

Były też dość trudne, zaskakujące i zabawne chwile na obozie 
np.: tęsknota najmłodszych za domem, alarm o 3.15 z głośnym ko-
munikatem bezwzględnego opuszczenia pomieszczeń, odśpiewanie, 
ku zdziwieniu kilkuset osób o 3:50 rano, przed akademikiem 100 lat 
dla Ani Siemińskiej, która w tym dniu obchodziła 12. Urodziny-. 
Zaprzyjaźniliśmy się z dziewczętami grupy trenera Tadeusza Sza-
blewskiego, zorganizowaliśmy dla Ani wieczorne przyjęcie urodzi-
nowe z tortem i szampanem bezalkoholowym. Zmagaliśmy się z 
plagą komarów i kleszczem, którego zdołaliśmy u Mai w porę pęse-
tą usunąć.  W czwartek cała grupa udała się w podróż powrotną do 
Łodzi i tuż przed 19:00 dzieci mogły wpaść w ramiona stęsknionych 
rodziców. To był udany obóz na sportowo, turystycznie i na wesoło. 
Dziękuję dzieciom, trenerom z RKS Łódż: Tomaszowi Goworskie-
mu, Tadeuszowi Szablewskiemu, Panu Bolesławowi Chęcińskiemu, 
Panu Henrykowi Wolskiemu i innym za wspólny wakacyjny sporto-
wy wypoczynek. 
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Urządzenia grzewcze  
typu pompa ciepła  

„powietrze-powietrze” 
ceny brutto od 3 tys. zł z montażem za 2,6 kW. 

Dostępne inne moce: 
3,6 kW (do 36 m2) 
5,2 kW (do 52 m2) 
6,8 kW (do 68 m2) 

Tel. 791 44 77 11 

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

Olikol Rail Energy działa na rynku energetycznym i kolejowym,  
specjalizuje się w zakresie budowy i projektowania urządzeń  
sterowania ruchem kolejowym , działalność nasza obejmuje rów-
nież elektroenergetykę nisko i średnio, a także wysokonapięciową. 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU  
I FINANSOWANIA

Zakres obowiązków:

– Rozliczanie realizowanych  projektów pod względem  
finansowym

– Pozyskiwanie gwarancji bankowych i/lub ubezpieczenio-
wych dla realizowanych projektów

– Przygotowywanie raportów miesięcznych/kwartalnych/
rocznych dotyczących wyników spółki

– Planowanie/zarządzanie/realizacja przepływami  
pieniężanami w celu zapewnienia płynności spółki

– Pozyskiwanie, zarządzanie, realizacja umów kredytowych  
z bankami

– Wprowadzanie przelewów bankowych

– Raportowanie bezpośrednio do Dyrektora Finansowego

Wymagania:
– Wyższe wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne
– Znajomość procesu kontrolingu finansowego
- Doświadczenie w zarządzaniu gwarancjami bankowymi  

i/lub ubezpieczeniowymi
– Doświadczenie w prowadzaniu rozliczeń projektów  

w spółkach.
– Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office,  

bardzo dobra znajomość programu Excel.
– Doświadczanie w obsłudze programu OPTIMA

Oferujemy:
– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
– Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników
 – Miłą atmosferę pracy w fajnym zespole
– Opiekę medyczną

Kontakt: biuro@olikol.pl, tel. 422080609

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w dokumentach aplikacyjnych przez Olikol Rail Energy Sp. z o.o. z siedzibą  
w Łodzi w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 
oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników w ” Olikol”,  
a także oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że Administratorem 
danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest  
OLIKOL RAIL ENERGY Sp. z o.o.
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OGŁOSZENIA DROBNE
EDUKACJA
Korepetycje z języka angielskiego. 
Native speaker, 515-269-326
MATURA - korepetycje - matema-
tyka, j. angielski, doświadczenie,  
tel. 508-732-104

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remontowo – budowlane, gipsy, 
płytki, sufity podwieszane i inne, 
785-973-266
Remonty, docieplenia, solidnie, 
609-296-865
Elektrośmieci, przyjmujemy zużyty 
sprzęt AGD – RTV, Koluszki,  
ul. Brzezińska 137, plac AUTO-
-MYJNI, tel. 504-220-049 
Transportowo bagażowe. Samo-
chód posiada windę załadunku – 
rozładunku, 504-220-049
Serwis okien i drzwi, 532-553-111
Budowlane, docieplenia, 604-350-807
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Złota rączka- drobne prace  
remontowe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Budowa domów, 505-509-874
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego, 517-223-014
Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam 4 ha ziemi, 665-734-005
Sprzedam mieszkanie w blokach 
60,5 m2, I piętro, Osiedle  
11-go Listopada, tel. 794-171-174
Sprzedam działkę budowlaną  
1000 m², dom z działką w Bogdance, 
601-866-606
Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 3000m2 w Słotwi-
nach, tel. 663-487-420
Sprzedam nowy dom w Różycy, 
153 m², 792-022-640, 796-241-330

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie M-2  
i M-3, 605-696-054
Garaż do wynajęcia, bloki  
11-go Listopada, 601-992-248
Lokale handlowe 25-70 m2  
do wynajęcia. Koluszki,  
ul. Brzezińska 2, 601-076-788
Do wynajęcia 3 pokojowe mieszka-
nie na Głowackiego – I piętro, 
739-567-816
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach oraz pokoje,  
tel. 601-28-56-27 
Lokal pod działalność handlowo-
-usługową o pow. 48 m², w centrum 
Koluszek. Atrakcyjna cena,  
607-701-315
Do wynajęcia M-2, 531-690-624
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 
tel. 500-260-941

SPRZEDAM
Jaja wiejskie, 607-648-728
Pyszne jabłka 2 zł/kg, tel. 505-771-121
Pawilon handlowy 184 m2  
w centrum Koluszek, 501-614-994
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
Kupię jęczmień ozimy, 730-160-793
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 

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, 607-314-883

Zatrudnimy spawacza MIG/MAG 
lub TIG. Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek, 538-398-132

Zatrudnię przy ogrodzeniach 
panelowych, 509-115-589

Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098

Zatrudnię osobę na wykończenia 
do szwalni oraz szwaczkę, praca  
w Koluszkach, 502-171-510

Firma drogowa zatrudni pracowni-
ków: kierowców kat. C, C+E, 
operatorów maszyn oraz pracowni-
ków fizycznych. Atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel.: 509-999-944 (siedzi-
ba firmy w Koluszkach)
Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896

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

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
zatrudni osobę na stanowisko  

Konserwator budynków - gospodarz terenów 
 

Osoba na tym stanowisku będzie się zajmowała utrzymaniem  
porządku na terenach zewnętrznych wokół bloków mieszkalnych  

wielorodzinnych, pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej, odśnieżaniem  
w okresie zimowym, pracami remontowo-budowlanymi w budynkach.  

 
Oferujemy stałe i długoletnie zatrudnienie. 

Na tym stanowisku wymagany jest dobry stan zdrowia. Osoby  
zainteresowane powinny zgłosić się do  sekretariatu Koluszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do 20 września w godzinach 

pracy administracji. Można również przesłać swoje zgłoszenie  
za pomocą poczty elektronicznej.

Malowanie, płytki, tapetowanie, instalacje, romonty. Od ręki. Solidnie i 
kulturą. Zapraszam 732-662-362

OGŁOSZENIA 
DROBNE

1,5 ZŁ BRUTTO  

za SŁOWO

Od 1 sierpnia 2022 r. siedziba redakcji mieści się  
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  

przy ul. 3 Maja 2 (wejście od ul. Teatralnej). 
Nu mer telefonu do redakcji: 603 947 457.
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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

PRZYJMĘ SZWACZKI
do zakładu.

Własna produkcja.
Tel. 601-204-420

CZYNNE: pn-pt 8:00 – 16:00, sob 8:00 – 12:00
PRZANOWICE 100 (Opalówka) gm. Koluszki tel. 44 714 67 48

 

KAMIEŃ OZDOBNY DO OGRODÓW: 
GRYS GRANITOWY * KORA KAMIENNA * BIAŁA MARIANNA * OTOCZAKI 

           KOSTKA BRUKOWA
PŁYTY AŻUROWE * PALISADY * OBRZEŻA * KRĘGI BETONOWE

BUTLE GAZOWE. USŁUGI WAŻENIA 24 H – WAGA ELEKTRONICZNA 60 T. 

WĘGIEL
 r KOSTKA  r ORZECH  r EKO  r GROCH 

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

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

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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo

OBORNIK  
do wzięcia  

ze Stajni Borowa
Tel. 731-701-550
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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

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

MALOWANIE  
ELEWACJI

796-241-330

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054
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Piątek  
9.09

15:00 DRAGON BALL SUPER: Super Hero
17:00 ORLĘTA. Grodno ‘39
19:00 ORLĘTA. Grodno ‘39

Sobota  
10.09

15:00 DRAGON BALL SUPER: Super Hero
17:00 ORLĘTA. Grodno ‘39
19:00 ORLĘTA. Grodno ‘39

Niedziela 
11.09

15:00 DRAGON BALL SUPER: Super Hero
17:00 ORLĘTA. Grodno ‘39
19:00 ORLĘTA. Grodno ‘39

Środa  
14.09

17:00 DRAGON BALL SUPER: Super Hero
19:00 ORLĘTA. Grodno ‘39

Czwartek  
16.09

17:00 DRAGON BALL SUPER: Super Hero
19:00 ORLĘTA. Grodno ‘39

DRAGON BALL SUPER: Super Hero
Japonia / Animowany / Akcja / Przygodowy / 2022 / 100 min.

2D Dubbing

The Red Ribbon 
Army (Armia Czerwonej 
Wstęgi) została pokonana 
przez Son Goku. Jej spad-
kobiercy stworzyli ulti-
mate Androids (Najwyż-
szych Androidów) 
Gammę 1 i Gammę 2. Ci, 
jak sami się nazwali „Su-
per Herosi” zaatakowali 
Piccolo i Gohana. Jaki 
jest cel nowej Armii Czer-
wonej Wstęgi (New Red 
Ribbon Army’s)?Zbliża 
się katastrofa. Czas się 
przebudzić, Super Hero-
sie!Fenomen Dragon Ball 
narodził się w Japonii w 

1984 roku, kiedy popularna manga Akiry Toriyamy doczekała się 
publikacji w cotygodniowych odcinkach w Shūkan Shōnen Jump 
wydawnictwa Shueisha. Kolejne fragmenty wydawane były przez 
dziesięć i pół roku. Popularność serii nieprzerwanie rosła. Na całym 
świecie sprzedano niewiarygodną liczbę ponad 260 milionów eg-
zemplarzy. Z czasem Dragon Ball stał cię ogromną franczyzą, obej-
mującą, oprócz komiksów, seriale, filmy, gry czy zabawki. 38 lat od 
premiery kultowej mangi, Dragon Ball rozwija się dalej, a nowy 
film kinowy otwiera kolejny, wspaniały rozdział jego historii.

ORLĘTA. Grodno ‘39
Polska / Dramat / Historyczny / 2022 /

Premiera 2D Polska

W dniu rozpoczę-
cia roku szkolnego,  
1 września jego szkoła 
zostaje zbombardowa-
na przez niemieckie sa-
moloty. Dla Leosia, 
Tadka, Eweliny, i tysię-
cy polskich dzieci, roz-
poczynająca się wojna 
staje się z przymusu 
szkołą przyspieszonego 
dojrzewania, konfron-
tacji z najciemniejszy-
mi zjawiskami prze-
wróconej do góry 
nogami rzeczywistości 
dorosłych.

17 września 1939 
roku, na mocy porozumień sowiecko-niemieckich, Armia Czerwona 
wkracza do Polski, 20 września planuje zająć Grodno. Nieliczne od-
działy wojskowe są wspomagane przez ludność cywilną, a przede 
wszystkim młodzież szkolną. To właśnie dzieci i młodzież bohater-
sko bronią miasta.„Orlęta” to pierwszy film o agresji wojsk sowiec-
kich na Polskę we wrześniu 1939 r.



Czynne:  
pon-pt 8.00-16.00    
sobota 8.00-13.00

Mistrzyni Europy, Posłanka w Koluszkach

Interesująca oferta dla niepracujących 
matek dzieci do lat 18 

Ruszył projekt warsztatów organizowanych przez Fundację 
Małgorzaty Niemczyk, Posła na Sejm RP i dawną reprezentantkę 
Polski w siatkówce, mistrza Europy z 2003 roku. Szczegóły na pla-
kacie, a wywiad z Panią Poseł już za tydzień.                             Zk 

Fundacja Małgorzaty Niemczyk z wielką przyjemnością pra-
gnie zaprosić wszystkie niepracujące mamy, chcące: uzyskać nowe 
umiejętności, podnieść własne kwalifikacje, oraz których dzieci nie 
ukończyły 18 r.ż., do udziału w bezpłatnych warsztatach organizo-
wanych przez nas w ramach: III edycji programu „Skrzydła Dla 
Mamy”, 01.10.2022–10.12.2022 r.

Program realizowany dzięki wsparciu Fundacji BGK, ma na 
celu zwiększenie możliwości rozwoju dla kobiet, które z różnych 
powodów, np.: straciły pracę, zlikwidowano ich miejsce pracy, zo-
stały zwolnione, zawiesiły, przerwały, odłożyły bądź z innych przy-
czyn pozostają nie aktywne na rynku pracy lub nie podejmują pracy 
zawodowej (dotyczy zarówno kobiet przebywających na urlopach 
macierzyńskich, wychowawczych jak i kobiet bezrobotnych). 

Jesteśmy przekonani, że warsztaty prowadzone przez naszych spe-
cjalistów będą interesujące i wartościowe oraz przyniosą wiele korzyści 
dla kobiet zarówno pod względem rozwoju zawodowego, jak i osobi-
stego. Pozyskana wiedza stanie się niezwykle przydatna w pracy, a tak-
że będzie użyteczna w różnych dziedzinach życia codziennego. 

Jak pogodzić prowadzenie domu, opiekę nad bliskimi z co-
dziennymi obowiązkami oraz pracą, a także zapewnić wszystkim 
bezpieczeństwo? 

Jak znaleźć balans między powrotem na rynek pracy a byciem 
mamą, córką, wnuczką, żoną czy też opiekunką?

Chcesz dowiedzieć się jak zadbać o zdrowy styl życia, ułożyć 
zbilansowaną dietę przy niewielkiej ilości wolnego czasu oraz po-
siadając ograniczony budżet?

A może szukasz zajęcia, które umożliwiłoby Tobie wykonywa-
nie pracy bez konieczności wychodzenia z domu, myślisz o dodat-
kowej pracy?


