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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

16.09  
ul. 11 Listopada 33

17.09  
ul. Żwirki 2

18.09  
ul. Głowackiego 20

19.09  
ul. Korczaka 5

20.09  
ul. Sikorskiego 6A

21.09  
ul. 3 Maja 8

22.09  
ul. 3 Maja 19G
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Niedrożna kanalizacja deszczowa  
na ul. Kolejowej w Koluszkach należy 
do PKP – Gmina ma związane ręce

Osoby, które zostawiają swoje samochody przy ul. Kolejowej w 
Koluszkach z niepokojem obserwują prognozę pogody, bo wiedzą, 
że deszcz oznacza katastrofę na tej ulicy – zalana jezdnia i samocho-
dy. Powód - niedrożna kanalizacja deszczowa, której administrato-
rem jest PKP. 

Gmina ponawia apele do administratora sieci ale problem nadal 
pozostaje nierozwiązany. Jak przekazują służby gminne to nie kwe-
stia czyszczenia ale tego, że kanalizacja na jakimś fragmencie się za-
łamała i jest całkowicie niedrożna. Problem ciągnie się od dłuższego 
czasu. Każda burza kończy się interwencją straży pożarnej, lub po-
gotowia kanalizacyjnego, które muszą odpompowywać wodę z zala-
nej ulicy na teren parku miejskiego. Brak reakcji ze strony przewoź-
nika, powoduje, że mieszkańcy i władze gminy tracą cierpliwość. 
Gmina przeprasza za niedogodności, ale nie może wejść w nie swój 
teren i prowadzić prac naprawczych w nie swojej infrastrukturze. 

(tom)

Budowa tunelu zgodnie z planem

Minione dni przyniosły znaczący postęp prac na budowie tune-
lu pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym. Wykonawca 
prac zabetonował dwie z pięciu płyt stropowych tunelu i dokłada 
wszelkich starań aby w połowie października po tych płytach poje-
chały pierwsze pociągi.

Równocześnie prowadzone są prace w strefie najazdów po obu 
stronach tunelu.

Firma Kasz-Bus poinformowała  
o swoich warunkach wznowienia  
kursów przez Gałkówek i Borową

Firma Kasz-Bus poinformowała Urząd Miejski w Koluszkach, 
że warunkiem wznowienia kursów przez Gałkówek i Borową jest 
dopłata ze strony gminy na poziomie 2,95zł za kilometr. Jak szacują 
urzędnicy miejscy, dziennie to mogłoby wynieść nawet powyżej ty-
siąca złotych. Pomijając kwestie finansowe, rządania przewoźnika 
sa niemożliwe do spełnienia pod względem prawnym.

Gmina Koluszki bez przeszkód zapewnia i finansuje dowóz 
dzieci do szkół, jednak 
przejazdów prywatnych 
firm nie wolno jej wspierać 
publicznymi pieniędzmi.

Trwają rozmowy z in-
nymi przewoźnikami na te-
mat świadczenia usług 
transportowych na trasie do 
Łodzi. Szczegóły rozwią-
zań poznamy pod koniec 
września                     

(tom)

Będzie węgiel na zimę  
dla Miejskiej Ciepłowni

Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 
w Koluszkach udało się zakontraktować węgiel do Ciepłowni Miej-
skiej na zbliżający się sezon grzewczy.

Niepokojące jest to, co dzieje się na rynku węglowym, bo to 
właśnie cena tego surowca jest odpowiedzialna za wzrost kosztów 
produkcji ciepła. Podczas ostatniego kontraktu węgiel na potrzeby 
ciepłowni kupowany był po ok. 350 zł za tonę. Obecnie wynegocjo-
wana stawka to prawie 2000 zł/t.

W stosunku do po-
przednich stawek, cena 
wzrosła o prawie 600%. 
Przy takim wzroście, do-
tychczasowa podwyżka cen 
za ciepło jest i tak na niskim 
poziomie. Dla porównania 
w Koluszkach podwyżka 
wynosi  40%, a w Brzezi-
nach ponad 70%. Nie jeste-
śmy jednak w stanie prze-
widzieć tego, jakie ceny 
będą obowiązywać w przy-
szłości i co z rekompensatą ze strony organów państwa. Należy zda-
wać sobie sprawę z ilości zużywanego przez Miejską Ciepłownię 
węgla - w ciągu jednego roku jest to 6000 ton.

Gmina szuka więc alternatywnych rozwiązań – czekamy co po-
każą badania wód podziemnych. Czy uda się odnaleźć wody termal-
ne na terenie gminy? Gdy tylko pojawią się nowe informacje, bę-
dziemy Państwa informować w kolejnych wydaniach TwK.

(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 22.09.2022 r. 

o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w strażnicy OSP w Gał-
kowie Dużym odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gałków 
Duży w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 
rok 2023.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 23.09.2022 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w świetlicy w Świnach 
odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Świny w sprawie rozdyspo-
nowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023. 

Figloraj w SP 1
Z inicjatywy Dariusza Borkowskiego – radnego Gminy Kolusz-

ki, w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach powstanie sala zabaw 
dla dzieci. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach budżetu oby-
watelskiego, a jej koszt to 100 tys. zł. 

„Prosimy nie wyrywać foteli”
Rada Osiedla „Głowackiego” zaprasza wszystkich chętnych z 

Miasta i Gminy Koluszki na wyjazd w dniu 15.10.2022 r. do Teatru 
Muzycznego w Łodzi na musical pt.: „Prosimy nie wyrywać foteli”.

Koszt całego wyjazdu 90 zł. Wyjazd autokaru z pod sklepu Pep-
co o godz 18.30. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
wpłat w sklepie ANIMALS. Zapraszamy!

A ponadto w dniu 2.10.2022 r. Rada Osiedla „Głowackiego” za-
prasza na GRZYBOBRANIE - wycieczka autokarowa.

Warunkiem wyjazdu będzie wysyp grzybów! Zapisy pod nr te-
lefonu 512 998 400.

Podziękowania – pielgrzymka
1. Dziękuję Dziekanowi dekanatu koluszkowskiego ks. Sławomirowi Jał-

mużnemu za wyznaczenie trasy pielgrzymki, podział zadań i poprowa-
dzenie grupy duchowej, a także za pomoc w spowiedzi podczas nabożeń-
stwa pokutnego. Dziekanowi dekanatu brzezińskiego ks. Markowi 
Balcerakowi za zorganizowanie odcinka z Brzezin do Będkowa, i za po-
moc w spowiedzi podczas nabożeństwa pokutnego. Proboszczowi para-
fii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach ks. Grzegorzowi Świ-
talskiemu za pomoc w spowiedzi na nabożeństwie pokutnym.

2. Dziękuję tym księżom, którzy szli z nami w pielgrzymce, celebrowali 
Msze święte, głosili konferencje, spowiadali i modlili się i rozmawiali z 
nami: ks. Damianowi Szczepanikowi, ks. Tomaszowi Królowi, ks. Łuka-
szowi Kowalskiemu, ks. Stanisławowi Cichoszowi, klerykowi Patryko-
wi Nowackiemu.

3. Podziękowania dla sponsorów:
a) na ręce Pana Burmistrza składam podziękowania dla władz miasta Ko-

luszki za dofinansowanie pielgrzymki, przywiezienie pieczywa i wody 
oraz obecność z nami na Mszy świętej i postoju w Gidlach

b) Przedsiębiorstwu Agat za busa i panu kierowcy Marianowi Telusowi 
za przewożenie osób i rzeczy, za bycie do dyspozycji w razie potrzeby 
przez cały czas pielgrzymki.

c) państwu Karolinie i Mariuszowi Banaszkiewiczom za przewożenie 
bagaży na pielgrzymce

d) Piekarni Olszyńskich z Koluszek i Jula z Felicjanowa
e) panu Markowi Frączkowskiemu, firmie Anpol Centrala Nasienna – 

za wodę
f) firmie Multimex Krzysztof Majek – za herbatę i miętę
g) Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach za wypożyczenie radiosta-

cji i kuchni polowej
h) Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem za wypożyczenie samochodu 

do kuchni
i)  obsłudze kuchni: państwu Irenie Nowak, Annie Bujaśkiewicz, Rena-

cie i Andrzejowi Cieślakom i Stanisławowi Lachowi
j) za pomoc w organizacji przejazdu pociągiem powrotnym – panu Grze-

gorzowi Krawczykowi.
4. Podziękowania dla służb pielgrzymkowych:
a) służbie idącej na odcinku z Brzezin do Będkowa: pani Elżbiecie Pie-

trzak, państwu Kindze, Pawłowi i Szymonowi Buldeckim, pani Pauli-
nie Kruś

b) służbie medycznej panu doktorowi Janowi Sudowskiemu, panom ra-
townikom Kamilowi Żurawskiemu, Adamowi Cierytowi

c) służbie drogowej: Jakubowi Majchrzakowi, Magdalenie Olczyk, Darii 
Wójcik, Patrycji Jaszczyk, Paulinie Sadowskiej, Weronice Budzisz, 
Piotrowi Wawrzonowskiemu, Adamowi Cierytowi

d) służbie muzycznej: Wiktorii Kaczorowskiej, Jakubowi Spale, Klaudii 
Adamczewskiej, Marii Łudzikowskiej i wszystkim którzy prowadzili 
śpiew z własnej inicjatywy bądź zaproszeni do mikrofonu

e) służbie bagażowej: Mateuszowi Banaszkiewiczowi i Szymonowi Ko-
walczykowi

f) służbie porządkowej pracującej przy zapisach i organizacji pielgrzym-
ki: pani Klaudii Adamczewskiej, pani Natalii Knap, klerykowi Patry-
kowi Nowackiemu

Panu Mateuszowi Karwowskiemu jestem szczególnie wdzięczny za za-
łatwienie wielu formalności i pomoc w planowaniu i przygotowaniu każde-
go postoju.

Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli pielgrzymów na nocleg oraz tym, 
którzy zapewnili, nakarmili i pomogli pielgrzymom odpocząć na miejscach 
postoju. Już teraz proszę wszystkich o pomoc i współpracę w przygotowa-
niu kolejnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. 

ks. Emanuel Stańczyk
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Diabetyk, który wie więcej, żyje dłużej

Koło Diabetyków w Koluszkach  
zaprasza w swoje szeregi

Koło Miejsko - Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków pragnie pochwalić się że w dniu 14.09.2022 w siedzibie Koła 
obchodzony był zacny jubileusz - 90-lecia urodzin  najstarszego 
członka wspólnoty - pana Telesfora Kwiatosa. Były życzenia zdro-
wia i jeszcze długich aktywnych lat życia oraz pyszny urodzinowy 
tort, na który zaprosiła redakcję TwK sekretarz Krystyna Pik. 

Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków w Koluszkach powstało z inicjatywy pani Basi Kanieckiej. 
Dziś ma swoją siedzibę w dawnym Urzędzie Miasta Koluszki przy 
ul. Brzezińskiej 32 na pierwszym piętrze. W lokalu tym w każdy 
czwartek miesiąca w godz. od 14 do 16 dyżurują członkowie Zarzą-
du. Współpracujemy z innymi Kołami PSD działającymi na terenie 
naszego województwa.

W imieniu Koła zapraszamy do wstępowania do Stowarzysze-
nia Diabetyków nie tylko osoby  chore na cukrzycę ale i zagrożone 
cukrzycą oraz członków ich rodzin.

Poszerzanie kontaktów w grupach osób mających te same pro-
blemy zdrowotne ma swoje dobre strony. Można korzystać z róż-
nych form szkolenia a także nawiązywać sympatyczne kontakty 
osobiste na  spotkaniach organizowanych przez Zarząd Koła.

Na zakończenie Koło przekazuje cenne wskazówki na zacho-
wanie zdrowia, które powinny przydać się każdemu, nie tylko oso-
bom w podeszłym wieku.

1. Każdego ranka, gdy tylko wstaniesz – wpierw gimnastyka, po-
tem śniadanie.

2. Wycieczki i zwiedzanie to najprostsza forma aktywności fi-
zycznej. Wystarczy, że będziesz chodził i podziwiał piękno.

3. Jeśli ci własne zdróweczko w cenie, to już od dzisiaj porzuć pa-
lenie.

4. Nawet i lekarz z doświadczeniem radzi: przejażdżka rowerem 
ci nie zawadzi.

5. Spędzaj czas miło, a będzie ci się zdrowiej żyło.
6. Pogoń i wyścig pozostaw chartom. Zdrowiem za pośpiech pła-

cić nie warto.
7. Pozostaw innych problemów szereg i na codzienny wyrusz 

spacerek.
8. Jeżeli w diecie przesadzisz odrobinkę – połknij natychmiast 

witaminkę.
9. Powtarzaj zawsze „spoko człowieku”, a sędziwego dożyjesz wieku.

(tom)

IV edycja rajdu rowerowego  
„Wojennym Szlakiem”

Organizatorem rajdu było Oddziałowe Biuro Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi w partnerstwie ze Stowarzysze-
niem Strefa Rowerowa Brzeziny. Zaproszenie skierowane było do 
wszystkich, którzy poprzez aktywną formę wypoczynku, chcieli od-
dać hołd bohaterom walk o wolność i niepodległość Polski.

Trasa o dystansie ok. 63 km przebiegała szlakiem wybranych 
miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na obszarze powiatów: 
łódzkiego wschodniego oraz tomaszowskiego: Koluszki – Felicja-
nów – Słotwiny – Redzeń Nowy – Węgrzynowice – Żelechlinek – 
Budziszewice – Będzelin – Kaletnik – Gałków Duży.

Wycieczka rozpoczęła się przy Skwerze im. Koła Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej (przy stacji PKP). Na każdym z wyznaczonych 
ośmiu punktów postojowych przewodnicy przekazywali informacje 
o wydarzeniach i osobach związanych z danym miejscem. Rowerzy-
ści wysłuchali kilku ciekawostek związanych ze specyfiką pracy i 
zadaniami wchodzącymi w zakres Biura Upamiętniania Walk i Mę-
czeństwa IPN.

W tym roku uczestnikom rajdu członkowie Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej im. 10. Batalionu Saperów zaprezentowali orygi-
nalny rower mobilizacyjny wraz z kompletnym oporządzeniem woj-
skowym stylizowanym na wrzesień 1939. Dokonali także prezentacji 
umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia. 

Na mecie na każdego uczestnika czekał ciepły posiłek. Wręczo-
no także upominki, materiały edukacyjne IPN. Miejsca odwiedzone 
z terenu gm. Koluszki: Mogiła ofiar narodowości żydowskiej za-
mordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, Pomnik 
w Słotwinach, upamiętniający żołnierzy oddziału partyzanckiego 
AK dowodzonego przez ppor. R. Ziółkowskiego „Sama”, mogi-
ła żydowskich dzieci zamordowanych w 1943 roku przez niemiec-
kich żandarmów z Koluszek.
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„Skrzydła dla Mamy”  
– wywiad z posłanką Małgorzatą Niemczyk

Córka znanych sportowców, niegdyś reprezentantka Polski w 
siatkówce i Mistrzyni Europy, obecnie posłanka na Sejm RP. Na po-
czątku naszej rozmowy komentowaliśmy- okazało się, że proroczo 
słusznie- zwycięstwo Biało - Czerwonych nad Amerykanami w wal-
ce o półfinały Mistrzostw Świata w siatkówce, a potem powrócili-
śmy do naszych lokalnych spraw. 

O interesującej propozycji dla kobiet z naszej Gminy i z nasze-
go powiatu z posłanką Małgorzatą Niemczyk rozmawia Zbigniew 
Komorowski. 

-Rusza projekt Fundacji Pani Imienia „Skrzydła dla 
Mamy”, który będzie realizowany w wielu miastach, m.in. w Ko-
luszkach, ale także w Brzezinach. Kto może wziąć w nim udział?

- „Skrzydła dla Mamy” to projekt zaadresowany do niepracują-
cych mam, których dzieci nie ukończyły 18 roku życia. Dotyczy to 
zarówno kobiet będących bez pracy, jak i korzystających aktualnie z 
urlopu wychowawczego czy bezpłatnego. Warsztaty będą odbywa 
się zarówno w Koluszkach jak i w Brzezinach. Zależy nam na uzy-
skaniu przez mamy nowych umiejętności, aby zwiększyły one ich 
szanse na rozwój. Nowe umiejętności dają większe szanse na znale-
zienie zatrudnienia na rynku. Chcemy pokazać i nauczyć kobiety, w 
jaki sposób można łatwo zwiększyć budżet domowy. Być może nie 
jedna z kobiet zdobędzie dodatkową umiejętność wykonywania 
własnych dzieł, dzięki ciekawym zajęciom praktycznym, pozostając 
w domu i opiekując się dziećmi czy osobami starszymi. 

-Trudno czasami pogodzić życie zawodowe z rodzinnym… 
-Wiem o tym dobrze, stąd taka inicjatywa. Mamy muszą wie-

dzieć, jak sprawnie mogą poruszać się po rynku pracy, jak szukać 
ofert, jak składać i co zamieszczać w CV oraz jak ekonomicznie go-
spodarować własnym czasem. Nasze warsztaty będą miały także na 
celu wzajemne uświadomienie w zakresie prowadzenia zdrowego 
stylu życia i zdrowego odżywiania. Budowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych, pomysły na szybkie i zdrowe przekąski oraz na eko-
nomiczna kuchnię tych trudnych czasach. A być może któraś z Pań, 
będzie mogła w przyszłości realizować różne zamówienia na uro-
czystości w domu, tworzyć diety, i doskonalić przepisy kulinarne. 
Kto wie?

-Co poza kulinarnymi przepisami?
- Odbywać się będą zajęcia z rękodzieła, np. z szydełkowania, 

robienia na drutach czy wyrobu biżuterii. Podczas warsztatów 
„Twórcze pisanie” będziemy uczyć się jak można stworzyć własne-
go bloga, a może poprowadzić social media rozwijających się firm. 

Mamy mogą znaleźć pracę także jako wirtualne asystentki. A może 
niektóre Panie zaczną pisać np. bajki czy krótkie opowiadania? 

Ostatnią częścią naszych warsztatów będzie bliski mojemu ser-
cu praca w sporcie.

-Kto będzie mógł brać udział w tej sekcji?
Wszystkie warsztaty są dla mam nieaktywnych zawodowo, któ-

rych dzieci nie ukończyły 18 roku życia. Zajęcie w obszarze sportu 
to wiele zawodów – rehabilitant, fizjoterapeuta, trener personalny, 
instruktor, trener przygotowania motorycznego, kierownik, mena-
dżer, działacz sportowy, ale też nauczyciel wychowania fizycznego 
oraz sędzia.

-Sędzia?
-Nie każdy może być zawodowym sportowcem, ale każdy może 

działać i sędziować – dziewczyny i kobiety też. Można pasje do 
sportu realizować na rożnych płaszczyznach, np. zostając sędzia pił-
ki siatkowej, tak jak moja ciocia, która przed laty uczyła mnie gry, a 
gdy poszła na emeryturę postanowiła znaleźć drugie źródło dochodu 
- sędziując. Przed emeryturą zrobiła kurs sędziowski. Podobnie 
moje koleżanki siatkówki, w tym również z naszej kadry. Niektóre 
są trenerami, inne instruktorkami, a inne sędziują na meczach dru-
żyn pierwszoligowych i ekstraklasy.  Liczy się pasja, chęci, czas i 
już można dobrze parę złotych do pensji dorobić w weekendy lub 
wieczorami - siedząc i oglądając telewizję. 

-Warsztaty będą odbywały się w Koluszkach. Gdzie dokład-
nie?  

-W siedzibie Klubu Seniora przy ul Budowlanych 4A. Część 
warsztatów odbywać się będzie w soboty, ale jeśli mamy zechcą 
uczestniczyć w warsztatach także w inne dni, postaramy się wyjść 
im naprzeciw. 

Warsztaty w Brzezinach odbywać się będą w świetlicy w Mu-
zeum Regionalnym przy ulicy Piłsudskiego 49.

Zgłoszenia - poprzez stronę internetową fundacjaniemczyk.pl/
skrzydladlamamy lub przez adres email SkrzydlaDlaMamy@gmail.
com. ze swoim imieniem i nr telefonu- prosimy nadsyłać do 20 
września. Po otrzymanym zgłoszeniu skontaktujemy się z chętnymi 
Paniami. Zapraszamy!!!

Zapowiedź Sesji Rady Miejskiej
19 września (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się pięćdzie-

sąta Sesja Rady Miejskiej w Koluszkach.
W porządku obrad m.in.:

– Informacja z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowa-
niu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wyko-
nania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I 
półrocze 2022 roku.

– Informacja o przygotowaniu przedszkoli i szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Koluszki do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego 2022/2023.

– Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia 
poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

– Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W najblizszy czwartek, 22 września o godz. 17,  
w Miejskiej Bibliotece Publiczej odbedzie sie spotkanie 

z Diną Winstein, potomkiem koluszkowskich Żydow. 
Serdecznie zapraszamy
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Wakacje u „Seniora+”
Wakacje się skończyły a wielu z nas żyje jeszcze wspomnienia-

mi. Zobaczmy jak ten czas spędzali nasi seniorzy. 
Członkowie Klubu Senior+, który działa w naszym mieście już 

od kilku miesięcy, czas wakacyjny spędzali bardzo czynnie, twórczo 
i krajoznawczo. Zajmowali się kulinariami, robótkami, literaturą 
piękną, byli na basenie w Lisowiccah  a także poznawali walory na-
szych okolic. 

Odbyli wirtualną podróż do Gruzji, którą poznawali od wybrze-
ży Morza Czarnego aż po same szczyty Kaukazu. Obejrzeli też pre-
zentację przedstawiającą najciekawsze miejsca Tbilisi, Kutaisi, 
Mcchety oraz Stepantsminde. Podczas tego spotkania, który popro-

wadził podróżnik znający Gruzję 
bardzo dobrze, mieli  możliwość 
poznania gruzińskich potraw i 
zobaczenia rogów do picia wina.

 Podczas spaceru po Łodzi 
odwiedzili EC1, Artystyczne po-
dwórko przy Więckowskiego 3 
„Narodziny dnia”, Pasaż Róży, 
Muzeum Tradycji Niepodległo-
ściowych w Łodzi. W planeta-
rium obejrzeliśmy pokaz letniego 
nieba poprowadzony przez ko-
luszkowianina Mariusza Mąkie-
wicza. 

Tydzień temu wzięli udział w nagraniu dla programu „Budzi się 
ludzi” dla Telewizji TVP 3, który był wyemitowany w minioną nie-
dzielę. 

Chleb z Piekarni Olszyńscy królował  
na Dożynkach Prezydenckich 

W niedzielę 11.09 Zakład Piekarniczy Olszyńscy miał zaszczyt 
uczestniczyć w Prezydenckich Dożynkach w Belwederze. Chleb 
wypieczony w tej piekarni został wręczony parze prezydenckiej 
przez starostów dożynek podczas głównej części uroczystości.

W trakcie kolejnej części imprezy Prezydent wraz z żoną podzi-
wiali wystawy i degustowali produkty przygotowane przez różnych 
przedsiębiorców z całej Polski. Wystawa wypieków Zakładu Piekar-
niczego Olszyńscy wzbudzała zachwyt wielu uczestników. Zostały 
one wykonane prze Piotra Olszyńskiego i Tomasza Kijo. 

Chleb wręczany parze prezydeckiej na scenie wykonany był 
przez Adama Malika natomiast chleby do degustacji przez Norberta 
Wójcika i Adama Tomporka. Na miejscu czołowym stał symbol Ko-
luszek - lokomotywa wypieczona z ciasta. Jako dar para prezydenc-

ka otrzymała chleb z godłem 
Polski wykonany przez mi-
strza piekarniczego Wiesława 
Jaworskiego. Pani prezyden-
towa otrzymała również kosz 
z darami składający się z wy-
robów piekarniczych i cukier-
niczych. Pomimo jesiennej 
aury dożynki przebiegły w 
miłej atmosferze.

E. Olszyńska
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„Okiem Kobiety” w Oslo
 
Wpołowie sierpnia odbyła się wizyta studyjna w Oslo u nasze-

go partnera projektowego TERRAM PACIS . Organizacja partner-
ska głównie zajmuje się: wzmacnianiem zdolności osób pracujących 
z młodzieżą, trenerów, edukatorów dorosłych, a także młodych i do-
rosłych uczniów oraz ułatwiania ich rozwój zawodowy, osobisty i 
społeczny. W ten sposób pracują nad rozwojem projektów opartych 
na dowodach, które priorytetyzują monitorowanie i ocenę                          z 
perspektywy Ścieżki Wpływu, aby zapewnić, że cele projektów, 
cele i wyniki są osiągane, aby przyczynić się do niepożądanej zmia-
ny społecznej lub behawioralnej.

Wizyta krótka, ale bardzo intensywna. Oprócz spotkań, rozmów 
warsztatowych miałyśmy możliwość działań praktycznych. Prze-
prowadzona ewaluacja wykazała, że kierunek w którym podążamy 
jest właściwy. Jej efekty poznacie już wkrótce. 

A teraz trochę o Norwegii- to 
kraj wielu kultur, tolerancyjny, róż-
norodny, ale jednocześnie spójny i 
uporządkowany. Poznałyśmy pracę 
ludzi w zaprzyjaźnionej organizacji, 
ale również w innych instytucjach. 
Byłyśmy w Muzeum Interkultural-
nym na wystawie Bicie Serca, Ogro-
dzie Botanicznym, 5-poziomowym 
budynku Biblioteki Publicznej, z dzia-
łem polskich pozycji (ciekawostka- 
wypożyczanie książek odbywa się in-
ternetowo, maksymalnie można 
wypożyczyć 30 pozycji, biblioteka to 
miejsce spotkań młodzieży, dzieci, 
dorosłych), na dachu Oslo Opera Ho-
use. Architektura zdecydowanie no-

woczesna, ale z poszanowaniem starych budowli, które są wkompo-
nowane w nowe budownictwo. 

Mówi się tutaj po norwesku i angielsku. Z uwagi na zmienność 
pogody przeważający strój to sportowy, temperatura w tej części 
kraju podobna do Polski. Place zabaw duże, zręcznościowe, zapeł-
nione bawiącymi się dziećmi, mały udział nadzoru dorosłych. Praca 
właściwie zapewniona (bezrobocie na poziomie 2%), wynagrodze-
nie adekwatne do kwalifikacji i stanowiska, z niewielkimi progami 
płacowymi. Dla turysty niestety dość drogo .

W Oslo spotkałyśmy sporo Polaków, którzy chętnie służyli nam 
pomocą. Właściwie chyba w każdym sklepie (i bibliotece) odnala-
złyśmy naszego krajana. To bardzo przyjemne.

Byłyśmy też na Starym Mieście, wystawie rękodzieła, popłynę-
łyśmy na fiordy, robiłyśmy zdjęcia pod budynkiem ratusza, w któ-
rym wręcza się pokojowe nagrody Nobla.

Ikony amerykańskiej  
motoryzacji na Dożynkach

Łódzkie Amcary” to grupa zrzeszająca posiadaczy amerykań-
skich samochodów takich marek jak Ford, Chevrolet, Dodge, Jeep, 
Lincoln czy Cadillac. 

Grupa powstała w 2017 roku i od tamtej pory jej członkowie ak-
tywnie uczestniczą w zlotach i spotach motoryzacyjnych oraz róż-
nych akcjach charytatywnych. 

Podczas Gminnych Dożynek w Koluszkach pojawią się ikony 
amerykańskiej motoryzacji takie jak Mustang, Challenger, Corvette, 
Charger czy Camaro. Odbędzie się też konkurs na Najgłośniejszy 
Wydech, natomiast mieszkańcy będą mogli oddać głos na Najład-
niejsze Auto Zlotu. 

Serdecznie Zapraszamy w niedzielę do Parku Miejskiego - 
przyjazd planowany jest na godzinę 15.00.
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„Budzi się ludzi” w Lisowicach 
To była udana promocja Gminy Koluszki. W minioną niedzielę, 

11 września w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym w Lisowi-
cach gościł program TVP Łódź 3, „Budzi się ludzi”. W programie 
transmitowanym „na żywo” wystąpili – w imieniu burmistrza Kolu-
szek Mateusz Karwowski, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego i Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szostak; 
przedstawiciele stowarzyszenia Historia Koluszek - Adrian Kut i Pa-
tryk Kurc oraz pasjonaci historii Gałkówka i kustosze tamtejszego 
Muzeum, prowadzonego przez społeczników, którzy przed kamera-
mi zaprezentowali się  w historycznych strojach kosynierów z cza-
sów powstania styczniowego.  

O budowie Muzeum Koluszek mówili Mateusz Jaśkiewicz, mu-
zealnik i podróżnik oraz Bartłomiej Jander, architekt obiektu. Wy-
stępowały też dzieci ze Szkoły Break Dance pod kierunkiem Alek-
sandry Drabik. Podziwialiśmy wraz z telewidzami taniec w 
wykonaniu Szkoły Zumby Anny Kędzierskiej oraz przedszkolaków 
z Przedszkola nr 2. O swoich pasjach opowiadał Leonard Przybyl-
ski, właściciel kwiaciarni i motolotniarz. Walory zdrowego żywienia 
przedstawiła Anna Zielińska dietetyk, prowadząca na co dzień  zajęcia 
dla naszych seniorów. Przed kamerą wystąpiła również  drużyna AMP 
Futbol LKS Różyca. Sławomir Sokołowski, przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego-Wschodniego - tym razem w roli pasjonata 
pszczelarstwa,  namawiał do spożywania z miodowych wyrobów. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć szczególnej „wizytówki” Lisowic, czyli 
„Morsów z Lisowic”, a także pań ze stowarzyszenia „Okiem Kobie-
ty”.  

Wszystkich telewidzów Programu III TVP budziła oczywiście 
Orkiestra Dęta OSP w Koluszkach. Warto było tu być i posłuchać, 
tym bardziej, że na wszystkich obecnych w Lisowicach czekało wy-
jątkowe śniadanie: pyszna jajecznica, którą przygotował Krzysztof 
Bigus, finalista programu MasterChef. 

Zk
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Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl

Po raz 13-ty w Parku Miejskim  
w Koluszkach zagrali warcabiści 

Po długiej przerwie wynikającej m.in. z pandemii, w słoneczne 
piękne piątkowe popołudnie w Parku Miejskim w Koluszkach, po 
raz 13-ty LKS Koluszki przeprowadził Otwarty Parkowy Turniej w 
Warcabach Błyskawicznych. 

Najmłodszym uczestnikiem była 5-letnia Sandra Kowalczyk, 
najstarszym 60-letni Krzysztof Kiffer. Zawodnicy rozegrali spotka-
nia na 6 stolikach w 4 kategoriach wiekowych (do lat 7,8-12,13-
19,20-101) systemem „każdy z każdym”. 

Najlepiej swoje zdolności w warcabach błyskawicznych zapre-
zentowali: w kat. do lat 7 Michał Kowalczyk z Lisowic, zajmując 
pierwsze miejsce, drugie przypadło Gabrysi Stępień Żakowice, trze-
cie Małgorzacie Gryglak Koluszki. 

W kat. 8-12 lat pierwsze miejsce zdobyła Maja Wolska, drugie 
Szymon Gryglak, trzecie Zuzanna Staniaszek wszyscy z Koluszek. 

W młodzieżowcach 13-19 lat najlepszą okazała się Agata Wal-
czewska Koluszki, przed Kacprem Marczykiem Stamirowice i Ma-
ciejem Wolskim Koluszki. 

W kategorii najstarszej 20-101 lat zwyciężył z dorobkiem 8 
punktów Krzysztof Kiffer Koluszki, drugie miejsce z jedną przegra-
ną zajął Dariusz Siemiński również Koluszki, trzecie miejsce po za-
ciętych walkach z dwoma wygranymi i dwoma przegranymi mecza-
mi zajęła Agnieszka Stępień z Żakowic. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali słodycze, napoje i upo-
minki. Zwycięscy puchary burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, 
I-III miejsca medale i nagrody wręczane przez organizatorów: Piotra 
Mroza, Krzysztofa Dobrogoszcza i Antoniego Tomczyka. LKS Ko-
luszki dziękuję Urzędowi Miasta za współpracę i szybką pomoc przy 
naprawieniu krzeseł i zagospodarowanie wokół stolików terenu będą-
cego na codzień miejscem spotkań i rekreacji seniorów.
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Kolejna odznaka jakości za międzyna-
rodowy projekt dla Szkoły w Różycy

Miło nam poinformować, iż członkowie Szkolnego Klubu Eu-
ropejskiego EUROMŁODZIAKI, działającego przy Szkole Podsta-
wowej w Różycy, po raz kolejny otrzymali Odznakę Jakości  - Qu-
ality Label - przyznaną przez Krajowe Biuro eTwinning w Polsce.  
Tym razem został nagrodzony projekt z zakresu zawodoznawstwa -  
„Great Job” -realizowany ze szkołą Istituto Comprensivo „Galileo 
Nicolini” di Capranica we Włoszech oraz zaprzyjaźnioną podsta-
wówką z Rudy Śląskiej. 

W trakcie niemal rocznych działań  EUROMŁODZIAKÓW, 
nastolatkowie poszerzali swą wiedzę na wielu horyzontach. Uczyli 
się jak prawidłowo skonstruować CV i list motywacyjny po polsku i 
angielsku, tworzyli prezentacje i filmiki, ukazujące ich wymarzone 
profesje, a także mieli okazję przyjrzeć się różnym  fachom „na 
żywo”, gdyż projekt zakładał spotkania z przedstawicielami (w tym 
również rodzicami dzieci biorących udział w projekcie) różnych za-
wodów i specjalizacji. Oprócz tego, przedsięwzięcie składało się z 
kilku  wideokonferencji z włoskimi przyjaciółmi, a także spotkania 
z wolontariuszem EVS (European Voluntary Service) z Włoch, z 
którym członkowie klubu spotkali się podczas warsztatów języko-
wych w Łodzi.

Program eTwinning, w którym Szkoła Podstawowa w Różycy 
działa od  pięciu lat, jest niezwykłą okazją do poszerzenia zasobu 
wiadomości młodych ludzi w wielu aspektach. Kontakt uczniów z 
rówieśnikami z innych krajów, dzielenie się poglądami i umiejętno-
ściami między nauczycielami z różnych szkół, szeroki wachlarz 
szkoleń na najwyższym poziomie to tylko niektóre z licznych zalet 
udziału w programie, jak potwierdzają opiekunki klubu, a zarazem 
koordynatorki nagrodzonego projektu – panie: Annika Niburska i  
Jolanta Piasecka. Dzięki działaniom projektowym nauczyciele zdo-
bywają nowe kompetencje, rodzice są bardziej zaangażowani w ży-
cie szkoły, a uczniowie opuszczają jej mury wyposażeni w wiedzę i 
umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski
 
Kolejka 5 - 10-11 września
Gerlach Drzewica - Polonia Gorzędów 1-2
KKS Koluszki - Victoria Żytno 0-4
Włókniarz Moszczenica - Kasztelan Żarnów 1-0
LZS Justynów - Omega II Kleszczów 1-0
IKS Inowłódz - Andrespolia Wiśniowa Góra 0-4
Start Lgota Wielka - LKS Różyca 0-4
Szczerbiec Wolbórz - Concordia Piotrków Trybunalski 0-4
Astoria Szczerców - Pilica Przedbórz 1-3

Kolejka 6 - 17-18 września
LKS Różyca - Szczerbiec Wolbórz 17 września, 16:30
Kasztelan Żarnów - LZS Justynów 17 września, 15:00
Gerlach Drzewica - KKS Koluszki 17 września, 16:00
 

Tabela
1. Szczerbiec Wolbórz   5 13    15-4
2. LZS Justynów     5 13    16-8  
3. Włókniarz Moszczenica 5 13    13-6
4. Gerlach Drzewica   5 12    11-4     
5. Polonia Gorzędów   5   9    10-7
6. Pilica Przedbórz    5   9    11-4
7. Victoria Żytno     5   9    10-7
8. LKS Różyca     5   8    19-14
9. Andrespolia Wiśniowa G. 5   6    9-8
10. Kasztelan Żarnów   5   6    3-7
11. Concordia Piotrków  5   4    7-8
12. Astoria Szczerców   5   4    6-12
13. Start Lgota Wielka   5   3    5-17
14. Omega II Kleszczów  5   2    6-11
15. KKS Koluszki    5   2    5-12
16. IKS Inowłódz    5   0    4-21

Wielki sukces Justyny Muras
10 września 2022 roku w Radomsku obyły się Wojewódzkie 

Eliminacje do Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów do lat 15 
oraz III Runda Ligii Woje-
wódzkiej Juniorów. 

W zawodach wystartowa-
ła zawodniczka LKS Gałkó-
wek Justyna Muras oraz jej 
trener Honorata Kołosowska. 
Justyna po bardzo udanym 
starcie i pobiciu swoich rekor-
dów życiowych zajęła I miej-
sce w kategorii wagowej do 
55kg. Honorata swoimi uda-
nymi podejściami na pomo-
ście zdobyła cenne punkty dla 
klubu. 

Życzymy Justynie i Ho-
noracie dalszych sukcesów!
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Biegali, skakali i rzucali!  
Dobre wyniki w finale wakacyjnego 
czwórboju LA w Koluszkach

Wakacje to czas na zabawy i odpoczynku od obowiązków szkol-
nych, ale nie od zajęć sportowych. LKS Koluszki prowadził dla 
wszystkich chętnych codzienne treningi ogólnorozwojowe m.in.: 
zajęcia na siłowni, biegi długodystansowe w terenie i szybkościowe 
na boisku, skoki w dal, rzuty, gry w ringo, siatkówkę, koszykówkę i 
piłkę nożną. Był też rajd świętokrzyski, obóz sportowy w Olsztynie, 
dwukrotny pobyt na Lisowicach z pływaniem kajakiem i na basenie.  

Ja co roku LKS Koluszki przeprowadził dwukrotnie (na rozpo-
częciu i zakończeniu wakacji) czwórbój lekkoatletyczny: bieg na 60 
m ze startu niskiego, skok w dal z rozbiegu, rzut piłeczką palantową 
na odległość, bieg na 600 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy). Aby 
zostać  sklasyfikowanym, należało uczestniczyć we wszystkich  
konkurencjach czwórboju .

Pierwsze zawody kontrolne przeprowadzone zostały tuż po za-
kończeniu roku szkolnego (27-28.06), finał z medalami i nagrodami 
w ostatnich dniach wakacji (30-31.08). 

U tych zawodników, którzy więcej trenowali i wakacje spędzili 
na sportowo, dało się zauważyć, dość znaczny postęp w biegach szyb-
kościowych i wytrzymałościowych oraz rzutach piłeczką palantową. 

W finałowym czwórboju dziewczęta (60m, 600m, w dal,  
p.pal.) wyniki  I -III miejsca: 

Do lat 11: 
I Łucja Ciesielska  (9,99 sek.,  2,24,20 min., 3,51 m, 19,00 m)

II Natalia Pająk (11,43, 2:42,22, 2,32, 10,80) 
III Małgorzata Gryglak (12,78, n.u.. 1,70., 8,80 )
12-13 lat
I Milena Płocka (9,43 sek., 2:07,00 min., 3,40 m, 23,70m) 
II Anna Siemińska (9,78, 2:19,20, 3,03, 23,80)
III Zuzanna Staniaszek (10,24, 2:16,00, 2,10, 20,70) i Maja 

Wolska (11,42, 2:21,40, 2.70, 20,70)
14 i starsze
I Jagoda Nowakowska (9,60 sek , 2:13,15 min, 3,80 m, 24,00 m.)
II Gabriela Musiał (10,69, 2:22,00, 2,70, 19,50)
III Weronika Zielińska (11,29, 2:48,63, 2,41, 21,80)
Czwórbój chłopcy (60 m, 1000 m, skok w dal, p.pal.)
Do lat 11
I Karol Cieślik (9,59 sek. 4:23,95 min., 3,42 m, 29,20 m)
II Kordian Ciesielski (11,24, 4:58,00, 2,80, 22,40)
III Aleksander Cieślik (14,24, 5:52,00, 1,82, 11,60)
12-13 lat
 I Kordian Kuleta (9:51 sek, 3:42,00 min., 3,40 m., 21,50 m.)
II Jan Szymański (9,49, 4:28,01, 3,20, 27,60)
III Szymon Gryglak (10,34, 4:06,11, 2,70, 15,00)
14 lat
I Piotr Chojnacki (8,53sek., 3:12,46 min., 4,48 m, 37,60 m)
II Maciej Wolski (8,87, 3:37,50, 4,02, 35,80)
III Kamil Tenentka (9,01, 4:02,00, 3,80, 46,50)
15 lat i starsi
I Igor Cel 8,58 sek, 3:06,28 min.,4,10m, 55 ,00m)
II Radosław Babiarski (8,00, 3:25,00, 4,62, 53,80)
III Piotr Śliwiński (8,78, 3:55,02, 4,10, 47,20)
Najmłodszymi zawodnikami, byli startujący na 60 m (Amanda 

i Paweł Milczarek)oraz Jan Chojnacki. Zawodnikom uczestniczą-
cym w finale czwórboju kibicowała wspaniała sportsmenka LKS 
Koluszki Magdalena Pierzchała, wielokrotna uczestniczka mi-
strzostw świata i Europy w biegach górskich. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody, I-III miejsca medale wręczane przez Przewodni-
czącego klubu Antoniego Tomczyka. Było ognisko z kiełbaskami, 
napojami, słodyczami i ciastem przygotowanym przez rodziców.

Pomimo braku bieżni tartanowej, wy-
czynowej skoczni w dal, rzutni - to wyniki 
stały na bardzo dobrym poziomie, zawodni-
cy z zacięciem: biegali, skakali, rzucali w 
tym rekordy życiowe poprawiali, a na ko-
niec wszyscy nagrody i medale dostali. 

Jako organizator zajęć sportowych i 
czwórboju LA, serdecznie dziękuję dzie-
ciom i młodzieży za wspólne przeżycie wa-
kacji, rodzicom za wsparcie i pomoc w organizacji zawodów, dyrekcji 
i pracownikom szkoły za udostępnienie boiska i Magdzie za wspiera-
nie i kibicowanie młodym zawodnikom.
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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 

Jesienny sezon grzewczy  
– wygraj czujkę i życie

Coraz chłodniejsze dni powodują, że zaczynamy ogrzewać 
już nasze mieszkania, w związku z czym, Państwowa Straż Po-
żarna przypomina o konieczności dokonania przeglądów, czysz-
czeń oraz napraw przewodów kominowych i wentylacyjnych. 

Nieprawidłowe ich działanie oraz niewłaściwa eksploatacja 
urządzeń grzewczych może doprowadzić do śmiertelnych zatruć 
niewyczuwalnym tlenkiem węgla tzw. czadem. Dlatego też strażacy 
namawiają do wyposażania domostw w czujki dymowe. 

Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, 
ale mogą skutecznie zaalarmować lokatorów mieszkań, już w 
momencie pojawienia się zagrożenia. W wielu przypadkach 
umożliwia to szybkie ugaszenie ognia w zarodku lub sprawne 
opuszczenie domu objętego pożarem, ponieważ od chwili po-

wstania pożaru na ucieczkę 
człowiek ma statystycznie nie-
całe 4 minuty. 

W celu poprawy i propago-
wania szeroko rozumianego 
„bezpieczeństwa pożarowego” 
Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego zs. w 
Koluszkach przygotowała dla 
mieszkańców czujni, które bę-
dzie można wygrać w różnego 
rodzaju konkursach zorganizo-
wanych w dn. 18 września 2022 r. 
podczas „Dożynek Gminnych 
2022” w Parku Miejskim. 

Zadbaj sam o siebie,  
odwiedź stoisko Państwowej 
Straży Pożarnej i zdobądź czuj-
kę. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
MATURA - korepetycje - matema-
tyka, j. angielski, doświadczenie,  
tel. 508-732-104

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
Malowanie, płytki, tapetowanie, 
instalacje, remonty. Od ręki, solidnie 
i z kulturą. Zapraszam 732-622-362
Usługi brukarskie i ogrodzeniowe, 
tel. 792-656-155
Ścinka, wycinka drzew, porządko-
wanie działek, tel. 725-164-184
Spawalnicze usługi – mobilnie, 
600-932-147
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
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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom z działką budowlaną, 
5500 m2 w Różycy, tel. 664-375-138
Sprzedam M-4 w Koluszkach,  
62 m2 przy ulicy Sikorskiego,  
tel. 794-000-262
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 3000 m2  
w Słotwinach, tel. 663-487-420
Sprzedam nowy dom w Różycy, 
153 m², 792-022-640, 796-241-330

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
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 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

SPRZEDAM
Łóżko rehabilitacyjne – elektryczne 
z materacami i wózek toaletowy,  
b. mało używane, tel. 697-909-926
Jaja wiejskie, 607-648-728
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
Skup zboża - auto samozaładowcze, 
tel 607-202-732
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

EDUKACJA
Korepetycje z języka angielskiego. 
Native speaker, 515-269-326

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

PRACA PODEJMĘ

Szukam pracy; sobota, niedziela. 
Kierowca B, C+E lub inne,  
tel. 600-932-147

Przyjmę szycie chałupniczo, 
601-175-330

PRACA

Zakład krawiecki zatrudni szwaczki. 
Produkcja polska, 605-086-828

Zatrudnię pracownika na dachy. 
Może być do przyuczenia,  
667-566-255

Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407

Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286 
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
Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896

Poszukuję opiekunki dla dzieci 4 i 5 lat, 511-856-610, 511-499-568
Matematyka, korepetycje. Wieloletnie doświadczenie. Tanio,  
tel. 661-270-438

Przerwy w dostawach prądu
 � 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. Sawickiej 
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.
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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

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

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 

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578
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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  
16.09

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

Sobota  
17.09

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

Niedziela 
18.09

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

Środa  
21.09

17:00 ZOŁZA
19:00 ORLĘTA. Grodno ‘39

Czwartek  
22.09

17:00 ZOŁZA
19:00 ORLĘTA. Grodno ‘39

ZOŁZA
Polska / Komedia / 2022 / 96 min.

Premiera 2D Polska

Anna Sobańska (Małgorza-
ta Kożuchowska) vel „Zołza”, 
„Królowa”, „Szekspir”. Dotych-
czasowy bilans życiowy: 1 mąż, 
2 dzieci, 36 statuetek, 40 milio-
nów widzów. Liczba osób, które 
nie widziały jej twórczości fil-
mowej: hmmm – być może 2 lub 
3. Liczba bohaterów, których 
wymyśliła: 186. Liczba dotych-
czasowych porażek w życiu oso-
bistym i zawodowym: 0 (przy-
najmniej tak jej się wydaje). 
Nadchodzące załamania nerwo-
we: 1. Anna to kobieta sukcesu 

i… niekwestionowana zołza. Jednym skinieniem kreuje gwiazdy, a 
drugim je unicestwia. Chce być silna i idealna w każdym obszarze, 
choć nie widzi, że jej życie jest dalekie od świata, który kreuje na 
ekranie. Kiedy jednak wydaje jej się, że ma wszystko, życie posta-
nawia utrzeć jej nosa. Co z tego wyniknie? Czy Zołza zapanuje nad 
własnym życiem?

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

Premiera 2D Polska

W dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego, 1 września jego szkoła 
zostaje zbombardowana przez 
niemieckie samoloty. Dla Leosia, 
Tadka, Eweliny, i tysięcy polskich 
dzieci, rozpoczynająca się wojna 
staje się z przymusu szkołą przy-
spieszonego dojrzewania, kon-
frontacji z najciemniejszymi zja-
wiskami przewróconej do góry 
nogami rzeczywistości dorosłych.

17 września 1939 roku, na 
mocy porozumień sowiecko-nie-
mieckich, 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.

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

2D Dubbing

Armia Czerwonej Wstęgi została pokonana przez Son Goku. 
Jej spadkobiercy stworzyli ultimate Najwyższych Androidów 
Gammę 1 i Gammę 2. Ci, jak sami się nazwali „Super Herosi” za-
atakowali Piccolo i Gohana. Jaki jest cel nowej Armii? Zbliża się 
katastrofa. Czas się przebudzić, Super Herosie! 



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

Wystarczy krótki rzut oka na przybyłych 
gości by móc stwierdzić, że śniadanie 
w Lisowicach było udane

Rekordowa jajecznica w Lisowi-
cach powstała według tradycyjnego 
przepisu i składała się oczywiście z 
jajek (3000), masła, mleka, soli i pie-
przu. Dodano też boczek, kiełbaskę, 
cebulkę oraz szczypiorek. Usmażenie 
rekordowo wielkiej jajecznicy zajęło 
kucharzom ponad dwie godziny. 
W jej przygotowaniu uczestniczyli 
także niektórzy widzowie. Samo 
smażenie wyglądało widowiskowo 
choć nie było proste. Wymagało 

umiejętnego zastosowania tech-
nik kulinarnych, które kucharze 
cierpliwie dopracowywali w do-
mowym zaciszu.

Po zakończeniu, mieszkańcy 
Koluszek oraz przybyli goście 
mieli okazję skosztować naprawdę 
smacznej i pożywnej jajecznicy. 

Szczególne Podziękowania, 
organizatorzy śniadania w Liso-
wicach składają Piekarni Olszyń-
scy, za ufundowany smaczny 
chleb, który jeszcze podkreślił 
walory smakowe jajecznicy.  

(tom)


