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Tak naprawdę największym zagrożeniem dla naszej Ojczyzny, jesteśmy my sami
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Niepodległości w Koluszkach
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– KKS Koluszki 
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Prezentujemy wizualizacje komputerowe 
wnętrza koluszkowskiego muzeum 
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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

18.11  
ul. Brzezińska 54

19.11  
ul. Przejazd 6

20.11  
ul. 11 Listopada 33

21.11  
ul. Żwirki 2

22.11  
ul. Głowackiego 20

23.11 
ul. Korczaka 5

24.11  
ul. Sikorskiego 6A

25.11  
ul. 3 Maja 8
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Wiemy już skąd otrzymamy  
pierwsze dostawy węgla

Przypominamy, że do końca roku w Urzędzie Miejskim w Ko-
luszkach można złożyć wniosek o preferencyjny zakup węgla, po 
stawce najprawdopodobniej 1950 zł brutto za tonę. (informacje pod 
nr telefonu: 44 725 67 07, 44 725 67 66).

UWAGA: jedno gospodarstwo domowe może nabyć do 3 ton 
węgla (1,5 tony do końca tego roku, a kolejne 1,5 tony od 1 stycznia 
2023 roku). Węgla nie będzie można dokupywać. A zatem jeśli na-
będziemy dla przykładu 100 kg by sprawdzić jakość surowca, nie 
będziemy mogli zgłosić się po brakujące 1400 kg. Będziemy musie-
li poczekać do nowego roku, gdy gmina uruchomi sprzedaż drugiej 
transzy, czyli zaoferuje kolejne 1,5 tony.  

Opał dostarczy nam Polska Grupa Górnicza i będą to dostawy z 
polskich kopalni: KWK Piast – Ziemowit (orzech - 270 ton, retopal 
ekogroszek – 216 ton), KWK Staszic (groszek II – 324 tony), KWK 
ROW Ruch Jankowice  (kostka – 213 ton).  

Na dzień 15 listopada do Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
wniosek o chęć zakupu dotowanego węgla złożyło 625 mieszkań-
ców. 

(pw)  

Remont osiedlowego chodnika 
Na osiedlu 11 Listopada w Koluszkach gmina rozpoczęła mo-

dernizację zdegradowanego chodnika, który ciągnie się wzdłuż pla-
cu z boiskiem piłkarskim dla dzieci. Dla mieszkańców osiedla to 
bardzo dobra wiadomość, ponieważ z chodnika korzysta mnóstwo 
mieszkańców, przemieszczających się z bloków przy ul. Andersa w 
kierunku ul. 11 Listopada. 

Choć prawnie droga jak i chodnik wciąż należą do Koluszkow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gmina po spisaniu umowy użycze-
nia, zdecydowała się na remont już obecnie. Po zakończeniu przez 
Spółdzielnię prac geodezyjnych, droga wraz z chodnikiem zostaną 
przekazane gminie.     

(pw)    

Modernizacja budynku OSP Będzelin

Zakończono kolejny etap remontu strażnicy w Będzelinie. Od-
nowione zostały pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, toalety i ko-
rytarze. Koszt całego remontu w wysokości 100 tys. zł  pokryła 
Gmina Koluszki. Obecnie ruszyła kolejna inwestycja, jaką jest 
utwardzenie terenu przed strażnicą. 

Uwolnij książkę 
Przypominamy, że w Urzę-

dzie Miejskim w Koluszkach 
(przy kancelarii) oraz w budyn-
ku Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Koluszkach (w poczekalni 
kina) znajdują się regały, które 
służą do nieodpłatnego przeka-
zywania sobie książek. Pomysł 
polega na zostawianiu już prze-
czytanych książek i zabieraniu z 
półki tych, które wzbudziły za-
interesowanie. 

(pw)  

Przejazd do usunięcia
Gmina wystąpiła do PKP o zgodę na likwidację starego przejaz-

du na ul. Warszawskiej w Koluszkach. Na drodze wciąż znajdują się 
szyny, jako pozostałość po dawnym torze kolejowym, prowadzącym 
wzdłuż nasypu do bocznicy kolejowej.    

(pw)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 23.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Aleja Wy-

zwolenia, Kraszewskiego 1, Partyzantów od 23 do 51, Piastow-
ska od 1 do 11, Westerplatte od 1 do 20, Wojska Polskiego  
od 2 do 20.

 � 24.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Bema od 1 
do 14, Kościuszki od 67 do 89, Odlewnicza od 50 do 86,  
Warszawska od 47 do 107, Żelazna od 20 do 24. 

 � 30.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul. Brzechwy, 
Próchnika, Brzezińska, Rolnicza, Słowackiego Juliusza,  
Żakowice ul. Piotrkowska, Pogodna, Rolnicza, Słowackiego, 
Wierzbowa

 � 1.12.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul. Bukowa, 
Spacerowa, Akacjowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Lipowa,  
Topolowa, Armii Krajowej, Baczyńskiego, Mickiewicza,  
Pileckiego, Przejazd, Wierzbowa, Zachodnia, Jodłowa, Klono-
wa, Orzechowa, Świerkowa, Danuty Sawińskiej, Brzozowa, 
Sosnowa, Buczka, Danuty Szaflarskiej, Gwardii Ludowej,  
Hubala, Jerzego Kukuczki, Krasickiego, Łódzka, Plac Obroń-
ców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Sawickiej Han-
ki, Wschodnia, Zubrzyckiego, Aleja ZHP, Wisławy Szymbor-
skiej, Zwycięstwa, Żakowice ul. Krótka, Lipowa, Poprzeczna, 
Spacerowa, Szkolna, Brzozowa, Kwiatowa, Łączna, Magno-
liowa, Norwida, Ogrodnicza, Piotrkowska, Sosnowa,  
Wycieczkowa, Zielona, Cicha, Koluszkowska, Wspólna, To-
polowa, Wiśniowa, Liliowa  Przanowice 130 

 � 2.12.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul. Mickiewi-
cza, Słowackiego Juliusza, Generała Hallera, Śląska, Świerko-
wa, Żakowice ul. Słowackiego, Szmaragdowa

Mniej, krócej  
i energooszczędniej

Ze względu na konieczność poszukiwania oszczędności w po-
borze energii elektrycznej, w tym roku ozdoby świąteczne pojawią 
się w skromniejszym wydaniu. Najprawdopodobniej  ustawione zo-
staną tylko dwie choinki (przy ul. 3 Maja oraz przy rondzie przy Sto-
krotce), a w parku zawiśnie tradycyjny napis Wesołych Świąt. We 
wszystkich powyższych instalacjach oświetlenie zostanie wymie-
nione na energooszczędne. Dzięki temu ozdoby będą świecić moc-
niej i „taniej”.

(pw)

14 listopada obchodziliśmy  
Ogólnopolski Dzień Seniora 

Obchody Dnia Seniora to wspaniała idea. Jest świetną okazją 
dla samych Seniorów wyjścia z domu, aktywizacji, zacieśniania 
więzi społecznych oraz pokazania światu, że starość może być okre-
sem tak samo pięknym i radosnym jak młodość. Z tej właśnie okazji 
kierownik Klubu Elżbieta Przywara zorganizowała klubowiczom 
oraz uczestnikom AWD wyjście do Kina Odeon 3D na premierę zna-
nej komedii romantycznej w świątecznym stylu „Listy do M.5”.

Seniorzy mieli możliwość obejrzenia kolejnej, piątej już odsło-
ny losów znanych bohaterów. Seans filmowy odbył się dzięki uprzej-
mości dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Marcina Francikow-
skiego.

Wystawa w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach zaprasza na wysta-

wę „SZTUKA ZAKLĘTA W STARODRUKACH” czyli piękno w 
starych drukach przez dawnych mistrzów zawarte i na światło dzien-
ne wydobyte. 13 prac podziwiać można przez 4 tygodnie. Dzieła po-
chodzą z Archiwum Państwowego w Łodzi. 

Serdecznie zapraszamy.

Strażacy z Długiego dziękują  
ludziom o wielkim sercu!

Wystarczyła jedna rozmowa aby zaprzyjaźnione firmy z naszą 
jednostką kolejny raz nas wspomogły!

Dziecięco-Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z druhami 
OSP Długie składają serdeczne podziękowania panu Damianowi 
Woźnemu - Zakładowi Przetwórstwa zbożowego JAKPOL oddział 

Rogów oraz Natalii i 
Michałowi Walczak- 
firma Xbet za wsparcie 
finansowe przy zakupie 
rzutnika, ekranu oraz 
akcesorii.

Zakupiony sprzęt 
znacznie poprawi ja-
kość oraz zwiększy 
możliwości odbywają-
cych się zbiórek MDP. 
Zostanie wykorzystany 

równie w celach szkoleniowych przez strażaków biorących udział w 
działaniach ratowniczo gaśniczych dzięki czemu zwiększy się bez-
pieczeństwo wśród lokalnej społeczności. W planach mamy prze-
prowadzenie prelekcji dla mieszkańców Długiego z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie dziękujemy oraz liczymy na rozwój współpracy. 
Każda pomoc jest dla nas bardzo cenna tym cenniejsza jest pomoc 
kierowana dla naszych dzieci oraz kierowana w bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców.

Prezes OSP Długie dh Rafał Cieślak

Przybywa małych ptaków 
Na terenie naszej gminy daje się zauważyć przyrost liczby ma-

łych ptaków. Najprawdopodobniej jest to efekt gminnej akcji, 
związanej z rozdawaniem mieszkańcom budek dla ptaków. Szacu-
je się, że na naszym terenie zawisło już 300 tego rodzaju ptasich 
domków. Z pobieżnych obserwacji wynika, że są one bardzo chęt-
nie zasiedlane. 

(pw)    
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Tak naprawdę największym zagrożeniem  
dla naszej Ojczyzny, jesteśmy my sami

Obchody Narodowego Święta  
Niepodległości w Koluszkach 

W tym roku w ramach gminnych obchodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości nie mieliśmy barwnych pochodów, za to wyłapać 
dało się kilka ciekawych akcentów. Po pierwsze podczas uroczysto-
ści pod Pomnikiem Orła Białego w Koluszkach, stali obok siebie, i 
może co ważniejsze, przemawiali przedstawiciele obu konkurują-
cych ze sobą opcji politycznych. Znalazła się nawet okazja do 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

„Niech na wołanie Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i 
prawych synów, co wzorem ojców i dziadów pokotem położą wroga 
u stóp Rzeczypospolitej”, tym oto cytatem z apelu Rady Obrony Pań-
stwa, podpisanego przez naczelnika państwa i naczelnego wodza Jó-
zefa Piłsudskiego w lipcu 1920 r., zwrócił się do mieszkańców Bur-
mistrz Koluszek Waldemar Chałat: - W dniu obchodów Święta 
Niepodległości, 104 lata od tych bardzo ważnych wydarzeń, przypo-
minam to znamienne wezwanie. Wezwanie mogące być inspiracją dla 
wszystkich oddających hołd tym, którzy na przestrzeni minionych 
dziesięcioleci walczyli o to, byśmy mogli cieszyć się wolną Polską.   

Poza burmistrzem swoimi przemyśleniami dzielili się także sena-
tor RP Krzysztof Kwiatkowski, wicewojewoda łódzki Piotr Cieplucha 
oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk. 

Jeszcze ciekawsze słowa padły podczas powiązanej z gminnymi 
obchodami uroczystej Mszy św. w kościele Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Koluszkach. Poza modlitwą o pokój i zgodę oraz pomyśl-
ność dla kraju, ksiądz proboszcz Sławomir Jałmużny, dziekan deka-
natu koluszkowskiego, w kazaniu podzielił się trzema myślami na 
temat zdrowej postawy patriotycznej. 

Po pierwsze ksiądz proboszcz zaznaczył, że „Polska nie może 
być dla ochrzczonego najważniejsza, zresztą jak nic co ziemskie. Nie 
można Polski absolutyzować. Tę prawdę podpowiada nam hasło, któ-
re przez wieki jest haftowane na sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Wszystko musi być podporządkowane Bogu, to daje nam prawdziwą 
wolność. Prymat Boga chroni nas, naszą miłość do Ojczyzny przed 
nacjonalizmami, które w dzisiejszym świecie są poważnym zagroże-
niem”. To bardzo ważna uwaga, która jest jednocześnie niezwykle 
cennym argumentem za tym, aby Europa nie odchodziła od korzeni 
chrześcijańskich. Dobrze przeżywana wiara chrześcijańska, pozwala-
jąca uwolnić się od egoizmów narodowych na rzecz solidarnego my-
ślenia o potrzebach sąsiadów, jest bowiem gwarantem pokojowego 
współistnienia wszystkich narodów w Europie. Historia podpowiada, 
że okresy, gdy każde z państw kierowało się wyłącznie własnym inte-
resem, to czas nieustających wojen w Europie.            

Druga myśl księdza proboszcza, to odniesienie do konkretnego 
miejsca w jakim stawia nas Bóg. „Polska musi być dla Polaka tym, 
czym Palestyna dla Jezusa. Jezus będąc Mesjaszem posłanym do 

wszystkich ludzi, jest Żydem, mówił po aramejsku, płakał nad Jero-
zolimą. To Bóg wcielony w konkretnym „TU I TERAZ”. Tak samo 
my, urodziliśmy się nad Wisłą, posługujemy się językiem polskim, 
jesteśmy kształtowani przez polską kulturę i sztukę. Ta ziemia jest 
nasza. Taką chciał dla nas Bóg. Stąd wynikają wezwania do troski o 
naszą Ojczyznę, obowiązek dbania o jej dobro i pomyślny rozwój”. 

Trzecia myśl to tzw. zasada „:złotego środka”, mocno stosowa-
na w chrześcijaństwie, czyli umiejętność poruszania się między 
skrajnościami. „Jedna skrajność to pogarda wobec własnej Ojczy-
zny, gdy porównuje się nasz kraj do zaścianka, gdy podkreśla się, że 
wszędzie jest lepiej niż u nas. Z kolei druga skrajność to szowinizm, 
który wyraża się w pysznym wywyższaniu się ponad inne narody, gdy 
mówi się, że nasza ziemia jest lepsza od innych, bo jesteśmy Polaka-
mi. Ewangelia wzywa nas do dojrzałego patriotyzmu, do miłości wła-
snej Ojczyzny bez kompleksów, ale i bez pychy. Jesteśmy kolejnym 
pokoleniem, które żyje w wolnej, niepodległej Polsce. Tak naprawdę 
największym zagrożeniem dla naszej Ojczyzny, jesteśmy my sami. 
Potrzeba zatem, by każdy z nas właściwie rządził sobą samym”. 

 Gminnym obchodom Narodowego Święta Niepodległości tra-
dycyjnie towarzyszyło odczytanie Apelu Pamięci, oddanie salwy 
honorowej przez kompanię honorową 25 Brygady Kawalerii Po-
wietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oraz składanie wieńców 
pod Pomnikiem Orła Białego. Poza przedstawicielami władz miasta, 
szkół, drużyn harcerskich i stowarzyszeń, kwiaty złożyli wymienie-
ni w artykule politycy, a także posłowie PO Małgorzata Niemczyk i 
Krzysztof Piątkowski, a w imieniu premiera Piotra Glińskiego i mi-
nistra Waldemara Budy, działacze powiatowych struktur PiS. Za 
oprawę muzyczną zadbała orkiestra dęta OSP Koluszki.     

Dzień wcześniej na cmentarzu w Koluszkach odbył się Apel Po-
ległych. Organizatorem dwudniowych patriotycznych uroczystości 
był Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach.  

(pw)

Wodociąg uzbroi działki pod zabudowę 
W ul. Dąbrowskiego w Koluszkach powstanie wodociąg. Wła-

śnie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Przy drodze zlokali-
zowanych jest 8 gminnych działek, przeznaczonych pod budownic-
two mieszkaniowe jednorodzinne. Po uzbrojeniu terenu zostaną one 
wystawione na sprzedaż. Wodociąg ma zostać wybudowany do mar-
ca przyszłego roku. 

(pw) 
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Pierwsza pomoc  
Okiem Kobiety

Pierwsza pomoc przedmedyczna. Pod takim hasłem upłynął 
wieczór 9 listopada. Szczegółowo o tym jak udzielać pomocy, co 
można robić, a jakich zachowań unikać wyjaśniał dowódca OSP Ko-
luszki Jacek Łaszczyk wraz z Jarosławem Malka i Michałem Śmia-
łek. Panowie zaprezentowali różnorodne akcesoria pomocne w akcji 
lub ratujące życie. Dopełnieniem interesującego wykładu były dzia-

łania praktyczne, prowadzone zarówno na fantomach jak i na „orga-
nizmach żywych” - Najważniejszy jest ratownik. Nie ma ratownika, 
nie ma pomocy - podkreślał podczas swojej wypowiedzi Jacek Łasz-
czyk. Zgromadzone tego wieczoru panie mogły uczyć się od najlep-

szych. - Prowadzący ostatnie 
spotkanie to osoba bardzo pro-
fesjonalna z ogromną wiedzą. 
Zawodowo dyrektor ZUK Ko-
luszki, a z pasji człowiek nio-
sący pomoc w skrajnych sytu-
acjach. Jesteśmy pod dużym 
wrażeniem. Dziękujemy bar-
dzo za czas nam poświęcony i 
chcemy więcej – podkreśla 
Mariola Garnys – Jaskóła, 
przewodnicząca stowarzysze-
nia Okiem Kobiety. Było jak 
zawsze miło, ale zarazem rze-
czowo i poważnie. 

-Spotkanie tym razem od-
było się w sali Klubu Senior+ przy ul. Budowlanych 4a dzięki 

uprzejmości pana burmistrza Waldemara Chałata oraz pani kierow-
nik Elżbiety Przywara. Dziękujemy za gościnę. W kwiaty zabezpie-
czyła nas niezmiennie Kwiaciarnia Agnieszki Ruta. Śliczne pokło-
ny. Dziękujemy również tajemniczej pani Marzenie, która była 
pomocna przy organizacji wydarzenia – składa podziękowania Ma-
riola Garnys – Jaskóła.

Na zakończenie warto przypomnieć, że w budynku przy ul. Bu-
dowlanych 4a funkcjonuje również Punkt Pomocy Wsparcia i Roz-
woju PPWiR, w którym prowadzone są dyżury bezpłatnej pomocy 
psychologicznej, społecznej, doradczej. Tel. 534 321 456. 

KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET. KOLEJ NA 
RÓWNOŚĆ 

Kolejne spotkanie 8 grudnia. Drugi czwartek miesiąca Gdzie? 
Kawy malowane! Zapraszamy.

Altanki i siłownia zewnętrzna  
na placach zabaw

Na placu zabaw w Słotwinach pojawią się altanki, a w Regnach 
wybudowana zostanie siłownia zewnętrzna. Wyposażenie ma poja-
wić się do końca listopada tego roku. Koszt poszczególnego zadania 
to 20 tys. zł. Każda z inwestycji dofinansowana jest kwotą 12 tys. zł 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała kwota pochodzi z 
budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego.   

(pw) 

11 Listopada w Przedszkolu nr 2
Dzień Niepodległości jest naszym najważniejszym świętem na-

rodowym. Jest to celebracja niezależności odzyskanej po ponad stu 
latach zaborów. W podniosłej atmosferze oraz pełni refleksji czcimy 
tego dnia nadrzędną wartość, jaką jest wolność. O pamięci przypo-
minają nam wtedy także powiewające wszędzie biało-czerwone fla-
gi wyraźnie kontrastujące z szarą, 
jesienną aurą. Jako dzień wolny 
od pracy 11 listopada został usta-
nowiony przez Sejm w 1937 
roku. Po przerwie w trakcie dru-
giej wojny światowej i czasach 
PRL jako czerwona kartka w ka-
lendarzu święto przywrócone zo-
stało po obaleniu w Polsce komu-
nizmu w 1989 roku.

W tym roku mijają 104 lata od 
wywalczenia krwią naszych przod-
ków polskiej państwowości. Z tej 
okazji w Przedszkolu nr 2, równo o 
11:11, odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. Było to częścią akcji 
Szkoła do hymnu. Przygotowana została specjalna, patriotyczna akade-
mia, za którą odpowiadały dzieci z grupy 7 pod kierownictwem pań: 
Marleny Jasińskiej i Joanny Kaczorowskiej. Był to ich pierwszy wspól-
ny występ. Pomimo tremy wszystko się jednak udało. Salę wypełniły 
wiersze oraz skoczne rytmy zatańczonego przez przedszkolaki Krako-
wiaka. Rozstrzygnięty został także konkurs na najładniejszy kotylion. 
Utrwalono wiedzę na temat symboli narodowych oraz najważniejszych 
wydarzeń z naszej przeszłości Wszystko zostało zorganizowane przy 
współpracy Stowarzyszenia Historia Koluszek.          Marceli Jasiński
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Wykład o pszczołach  
w Klubie Senior+

W minionym tygodniu seniorzy z Klubu Senior + w Koluszkach 
mieli możliwość wysłuchania bardzo interesującego wykładu Sła-
womira Sokołowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego, ale także pszczelarza z pasją. 

Pan Sławomir w bardzo inte-
resujący sposób opowiedział o 
zwyczajach i pracy pszczół, dzia-
łalności pszczelarzy i produktach 
pszczelich. Uczestnicy poznali 
m.in. różne rodzaje miodu, spo-
sób ich pozyskiwania i walory 
prozdrowotne. Klubowicze do-
wiedzieli się także, dlaczego 
warto jeść miód, jak rozpoznać 
oryginalny produkt oraz czego 
nie należy robić, aby miód nie 
stracił swoich właściwości. 

Dodatkową atrakcją wykła-
du był pokaz stroju pszczelarza. 

Seniorzy mogli go przymierzyć oraz przyjrzeć się  przyborom, któ-
rych pan Sławomir używa w swojej codziennej pracy. Spotkaniu to-
warzyszyła degustacja miodów. 

Seniorzy jednogłośnie stwierdzili, że praca pszczelarza jest 
trudna, pracochłonna, ale przede wszystkim, wymaga nie tylko za-
angażowania, ale także ogromnej wiedzy.

Seniorzy z Klubu Senior + składają serdeczne podziękowania 
Panu Sławomirowi Sokołowskiemu za dzisiejsze bardzo ciekawe, 
treściwe i pouczające spotkanie. Spotkanie, które przybliżyło wie-
dzę na temat jakże fascynującego świata pszczół. 

„Czytam, więc opowiadam”  
– uczniowie z Gałkowa pięknie  

opowiadali o tym, co przeczytali

W dniach 27-28 października 2022 r. po raz dziewiąty na terenie 
biblioteki Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym odbył się Szkol-
ny Turniej Opowiadaczy Literatury „Czytam, więc opowiadam” 
Wydarzenie czytelnicze zorganizowano w ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Uczniowie z klas IV 
- VIII pięknie opowiadali  wybrane przez siebie fragmenty z ulubio-
nych książek spoza kanonu lektur obowiązkowych. Czasami opo-
wiadaniu towarzyszyły stroje i rekwizyty związane z prezentowa-
nym utworem. Cieszy fakt, iż uczniowie sięgali po utwory nie tylko 
ze szkolnej biblioteki, ale również z domowych biblioteczek. 

A oto wyniki konkurso-
wych zmagań: klasy IV-V:  
I miejsce: Anna Simon kl. IV a 
i Laura Kurczewska kl. V a;  
II miejsce: Kornelia Szarłat 
kl. IV b i Lena Wieczorek  
kl. V a, ; III miejsce: Michali-
na Ciszek kl. IV b i Weronika 
Ślepecka kl. V a, 

Wyróżnienia: Beata Pola-
kowska kl. IV a, Martyna Ka-
sicka kl. IV b, Nikodem Sena-
tor kl. IV b, Dominika 
Ślepecka kl. V a. Klasy VI - 
VIII: I miejsce: Zuzanna Ka-
bat kl. VI b i Jagoda Rajska kl. 
VI b; II miejsce: Zuzanna 
Wierzbińska kl. VII i Klara 
Szarłat kl. VIII b; III miejsce: 
Jan Krzemiński kl. VIII a 

Wręczenie nagród odbę-
dzie się na początku grudnia 
2022 r. w sali 26.

Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu udanych wystąpień 
i dbania o poprawność językową i piękno mowy ojczystej. Opowia-
daliście barwnie, żywo i ciekawie. Dziękuję za podjęcie trudnego 
zadania konkursowego.

         Nauczyciel bibliotekarz 
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„TALENTOWSKAZ” trafił do I LO
9 listopada I LO w Koluszkach gościło Rzecznika Praw Dziec-

ka - Mikołaja Pawlaka oraz prezesa fundacji Dzieci-Dzieciom, Ra-
fała Opalińskiego. Zaproszeni opowiadali o programie „TALEN-
TOWSKAZ”, którego celem jest pomoc młodym ludziom w 
odkryciu i rozwijaniu swoich talentów. 

„Wystarczy zaledwie kilka kroków, aby zrozumieć siebie, wy-
dobyć talent i go wykorzystać od samego początku zawodowej ka-
riery. Tu nie ma nic skomplikowanego, tajemnego, tu tylko trzeba 
uwierzyć w siebie. Tylko tyle i aż tyle” – tak Rafał Opaliński, twór-
ca „Talentowskazu” tłumaczy założenia programu. Już wkrótce za-
interesowani uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w 
warsztatach, które odbędą się w powyższym liceum.

(I LO)

Obrady Młodzieżowej  
Rady Miejskiej w Łodzi

W dniu 14 listopada odbyła się I Sesja Inauguracyjna IX Kaden-
cji MRM Łódź (Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi), podczas 
której obecni byli m. in. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Mar-
cin Gołaszewski, oraz część radnych. Chciałbym bardzo podkreślić 

że był to jeden z ważniejszych dni w moim życiu społecznym i pu-
blicznym, oczywiście również nie należał on do najłatwiejszych ze 
względu na stres, ale dałem radę! Do Młodzieżowej Rady Miejskiej 
powołany zostałem z dniem 2 listopada 2022 r., a w dniu dzisiej-
szym tj. 14 listopada 2022 r., podczas sesji przypadł mi zaszczyt ob-
jęcia funkcji Wiceprzewodniczącego MRM-u w Łodzi, jako kandy-
dat z największą liczba głosów. Przewodniczącym został Władysław 
Walicki któremu gratuluję objęcia Rady w swoje stery, oraz życzę 
powodzenia w kierowaniu radą przez najbliższy rok! Dziękuję bar-
dzo za to wszystko moim kolegom i koleżankom, z XI Liceum Ogól-
nokształcące w Łodzi, którzy to dali mi możliwość dostania się do 
Rady oraz dumnego reprezentowania w niej, naszego liceum. Bez 
was nie byłoby tego sukcesu! 

Mateusz Pecyna mieszkaniec Gminy Koluszki

Eksperymenty z Mądrą Głową
Najmłodszych od zawsze pasjonuje poznawanie świata za po-

mocą zmysłów, poprzez praktyczne działania. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom przedszkolaków, które coraz bardziej interesują 
się eksperymentowaniem, kadra Przedszkola Mądra Głowa w Ko-
luszkach wzięła udział w szkoleniu, podczas którego poszerzyła 
swoje kompetencje o prowadzenie zajęć z eksperymentów dla dzie-
ci. Warsztaty przeprowadziło Laboratorium Pomysłów WittLab, re-
prezentowane przez doktora chemii oraz pedagoga z wieloletnim 

doświadczeniem Magdalenę Witt. Zajęcia te oferują dzieciom wie-
loaspektowy rozwój w atmosferze dobrej zabawy. Od integracji sen-
sorycznej, poprzez elementy terapii ręki, budowanie relacji w gru-
pie, rozwój kreatywnego myślenia, samodzielność, wzmacnianie 
samooceny, poszerzanie słownictwa, naukę przez naśladowanie i 

obserwację, aż po wyciąganie wniosków, pracę nad dokładnością 
oraz rozwój umiejętności postępowania według instrukcji.

Podczas pierwszych zajęć z eksperymentów dzieci miały okazję 
stworzyć własny slime. Zapewniamy, że w laboratorium dla dzieci 
wykorzystuje się dostępne powszechnie substancje, nietoksyczne i 
niegroźne dla ludzi. To jedna z idei tego typu warsztatów. Ma być 
prosto i bezpiecznie, jednak o nudzie nie może być mowy. Podczas 
szkolenia przedstawiono niezliczoną ilość pomysłów, które można 
zrealizować już z najmłodszymi przedszkolakami, angażując je we 
wszelkie działania.

Ważnym założeniem jest uwzględnianie indywidualności i gu-
stu estetycznego dzieci. Podczas naszych zajęć to one decydują o 
końcowej formie wytwarzanego produktu, w której skład wchodzi 
jego kolor, zapach, dodatki dekoracyjne, konsystencja oraz kształt.

Już pierwsze zajęcia pokazały, że godzina to zdecydowanie za 
mało czasu na wykonanie slime’a, sprawdzenie jego właściwości, 
takich jak: elastyczność, rozciągliwość, lepkość oraz zabawę nim. 
Jest to satysfakcjonujący wniosek dla kadry pedagogicznej, której 
przeszkolenie w obrębie tych kwalifikacji było, jak widać strzałem 
w dziesiątkę.   
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Komputerowe wizualizacje  
koluszkowskiego muzeum 

Ogłoszono przetarg na wybór firmy, która podejmie się budowy 
koluszkowskiego muzeum. Wykonawca ma zostać wyłoniony  
w grudniu. Następnie zaczniemy odliczać 11 miesięcy, w trakcie 
których firma będzie musiała ukończyć zadanie. Biorąc pod uwagę 
to, że muzeum będzie jeszcze musiało zostać odpowiednio doposa-
żone i zaaranżowane, otwarcia możemy spodziewać się na wiosnę 
2024 r. 

Przypomnijmy, że muzeum nie będzie budowane od podstaw, ale 
pod ten cel zostanie zaadoptowany dawny budynek kolejowy przy ul. 
3 Maja w Koluszkach. Cała dolna część budynku zostanie zagospoda-
rowana pod potrzeby administracyjno-biurowe. Znajdziemy tam za-
tem kącik kawiarniany z pomysłem stylizacji na kolejowy WARS, 
szatnie, zaplecze sanitarne i biurowe. Poza wymienionymi pomiesz-
czeniami, ważnym miejscem będzie także sala ekspozycji tymczaso-
wej. Będzie to obszerne pomieszczenie, w którym będzie można orga-
nizować tymczasowe wystawy, konferencje lub zajęcia edukacyjne.                

Natomiast pod ekspozycję zagospodarowane zostanie całe gór-
ne piętro budynku. Do wystawy będzie nas prowadził przyciemnio-
ny korytarz z podświetlanymi schodami. Ponieważ Koluszki po-
wstały na bazie kolei, zwiedzających będzie prowadziła wizualizacja 
świetlna w postaci toru kolejowego, umieszczonego pod sufitem, a 
sama przestrzeń pod wystawę zostanie podzielona na poszczególne 
stacje tematyczne, związane z najważniejszymi motywami rozwoju 
i historii naszego miasta.

Zwiedzanie rozpoczniemy filmem wyświetlanym na ogromnym 
ekranie oraz przejściem przez ścianę z pasków, na której wyświetla-
ny będzie motyw torów, niejako wciągający nas w podróż kolejową 
przez historię Koluszek. 

Pierwszym przystankiem na muzealnej trasie będzie historia 
kolei. Najciekawszym elementem wystawy ma być interaktywny 
mundur, czyli urządzenie skanujące naszą sylwetkę a następnie wy-

świetlające ją w wirtualnym umundurowaniu na ekranie monitora. 
Obraz z ekranu będzie możliwy do pobrania i wysłania na pocztę 
mailową lub telefon.     

Kolejne stacje to I wojna światowa oraz rozwój miasta. Szcze-
gólnie ciekawie może prezentować się ostatnia z wymienionych sta-
cji, ponieważ stylizowana będzie ona na wnętrze wagonu kolejowe-
go, w którego oknach przy siedzeniach zamontowane zostaną ekrany 
z wyświetlanymi fotografiami bądź fil-
mami, prezentującymi sylwetki zna-
nych koluszkowskich artystów. 

Z wagonu zwiedzanie poprowadzi 
nas w podróż ul. Brzezińską, gdzie 
znajdzie się miejsce na witrynę skle-
pową z dotykowym ekranem pozwala-
jącym przez chwilę poeksplorować 
przestrzeń historyczną związaną z tą 
tematyką. Ta część muzeum to rów-
nież miejsce poświęcone sylwetkom 
Strzemińskiego i Kobro.  

Ostatnie przystanki to okres poświęcony II wojnie światowej 
oraz czasom PRL. Czas zawieruchy wojennej podzielony zostanie 
na obszary związane z okupacją i gettem. W tej części muzeum ma 
zostać także wyeksponowana pamiątkowa Tora, która została znale-

ziona kilka lat temu w jednym z koluszkowskich domów. Na ścianie 
za Torą mają zostać również wypisane imiona i nazwiska naszych 
mieszkańców pochodzenia żydowskiego. 

Z kolei najciekawszymi elementami przystanku związanego  
z czasami PRL, ma być makieta obecnego dworca oraz ścianka z ru-
chomych kostek z datą po jednej i opisem daty lub fotografią po dru-
giej stronie. Nie zabraknie oczywiście również kącika poświeconego 
naszej odlewni. Zwiedzanie zakończy projekcja filmu o przyszłości 
Koluszek, wyświetlana na potężnym ekranie.    

Tak prezentuje się w przybliżeniu zarys koluszkowskiego mu-
zeum, zobrazowany także na załączonych w gazecie komputero-
wych wizualizacjach wnętrza. 

(pw)
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XXVI Koluszkowski Przegląd  
Piosenki 2022 r.

5 listopada  już po raz dwudziesty szósty  Miejski Ośrodek Kul-
tury w Koluszkach zorganizował Koluszkowski Przegląd Piosenki, 
który poprowadził Marcin Francikowski, dyrektor MOK w Kolusz-
kach. Zmagania młodych wokalistów oceniało jury 
w składzie: przewodnicząca Pani Barbara Twardosz, Pani Sylwia 
Nowicka oraz Pan Przemysław Ruta Jury oceniało interpretację tek-
stu, warunki głosowe, dobór repertuaru i wyraz artystyczny uczest-
ników przeglądu.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło ponad 70 uczestni-
ków, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne w 4 katego-
riach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawo-
we klasy IV-VI, szkoła podstawowa klasa VII-VIII oraz szkoły 
ponadpodstawowe i starsi do 22. roku życia. W rozdaniu nagród 
udział wziął burmistrz Waldemar Chałat oraz Tobiasz Puchalski z 
wydziału Promocji starostwa łódzkiego- wschodniego. 

W I kategorii – szkoły podstawowe klasy I – III: I miejsce – Es-
tera Mielczarek - Szkoła Wokalna Beautiful Voice, II – Maria Kubis 
- Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Maz., III – Karina Kar-
packa - Szkoła Wokalna Beautiful Voice.

Wyróżnienia: Wiktoria Pawlak – Dom Kultury w Łęczycy, Szy-
mon Ścibiorek – MOK w Koluszkach, Nadia Gawrońska - CIA Mu-
zyczny Moll w Koluszkach.

W II kategorii szkoły podstawowe klasy IV – VI: I miejsce  
– Mikołaj Kaliszewski – MOK w Koluszkach, II – Gabriela Mar-
czak - Dom Kultury w Łęczycy, III – Hanna Radziszewska - Studio 
Wokalne Music Factory.

Wyróżnienia: Aleksandra Kroska, Centrum Zajęć Pozaszkol-
nych nr 2 w Łodzi, Lena Wijata - Miejski Dom Kultury w Opocznie,  
Anna Ścibiorek - Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, Maja Be-
lina - Szkoła Podstawowa w Skierniewicach.

W III kategorii szkoły podstawowe klasy VII -  VIII: I – Antoni-
na Lewińska - Szkoła Wokalna Beautiful Voice, II Julia Stodulska - 
Miejskie Centrum Kultury Tkacz Tomaszów Maz., III – Kornelia 
Książek - MOK w Koluszkach.

W IV kategorii szkoły po-
nadpodstawowe i starsi do 22 
roku życia: I miejsce – Jakub Ję-
drzejewski - Zespół Szkół Ponad-
podstawowych nr 8 w Tomaszo-
wie Maz., II – Daniel Wysokiński 
- Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 8 w Tomaszowie Maz., 
III - Oliwia Rokuszewska - CIA 
Muzyczny Moll w Koluszkach.

Wyróżnienia: Aleksandra 
Kołodziejczyk - Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz., Magdalena Gosa – 
Miejskie Centrum Kultury Tkacz Tomaszów Maz., Maria Dudkiewicz 
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz., Karo-
lina Zalewska - Miejskie Centrum Kultury Tkacz Tomaszów Maz.

Nagrody w pierwszych trzech kategoriach wiekowych ufundował 
Burmistrz Koluszek, nagrody w IV kategorii zostały ufundowane 
przez starostę łódzkiego wschodniego. 

Ze swoim mini koncertem- poza konkursowymi przesłuchania-
mi- wystąpiła Emilia Fibich, 15-letnia nastoletnia mieszkanka Kolu-
szek, mająca na swoim koncie udział w kilku przeglądach krajowych 
i międzynarodowych, a także 2 single. O jej pierwszych sukcesach 
muzycznych będziemy niebawem rozmawiać na łamach „Tygodnia w  
Koluszkach”.      

Zk 
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PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

MECHANIK SAMOCHODOWY
Wymagania:

• Wykształcenie kierunkowe, min. zawodowe.
• Doświadczenie na stanowisku mechanik samochodowy  

lub podobnym - min. 2 lata.
• Umiejętność diagnozowania i usuwania awarii.
• Prawo jazdy kat. B poparte doświadczeniem.
• Uczciwość, sumienność, odpowiedzialność.

Oferujemy:
• Pracę z doświadczonym zespołem w uznanej w branży firmie.
• Możliwość rozwoju zawodowego.
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności.

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres:  
rekrutacja@agat-koluszki.pl, mwawrzonowski@agat-koluszki.pl 

lub składać osobiście :
AGAT S.A. 95-040 Koluszki ul. Paderewskiego 1.

Informujemy, że w dalszym procesie rekrutacji  
skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W kierowanych aplikacjach prosimy zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  
osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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W „Jedynce” otwarto figloraj  
W dniu 14 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolusz-

kach odbyło się uroczyste oddanie do użytku szkolnej sali zabaw ru-
chowych – figloraju.

W otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Kolu-
szek – p. Waldemar Chałat, Z-ca Burmistrza Koluszek – p. Krystyna 
Lewandowska, Skarbnik Gminy Koluszki – p. Bogusława Kubicz, 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gminy Koluszki – p. Ma-
teusz Karwowski, Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi – p. Ewa 
Sobór, Dyrektor Przedszkola nr 3 w Koluszkach – p. Agnieszka 
Bankowska, Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Anna Michniew-
ska, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – p. Agnieszka 
Tomczyk, nauczyciele i najmłodsi uczniowie Jedynki.

Jedynka to szkoła, która chce nie tylko dobrze uczyć, ale też 
dbać o kondycję fizyczną i psychiczną swoich uczniów. Stwarzać 
nowoczesną przestrzeń edukacyjną, ale dbać też o miejsca do  relak-
su i aktywnego wypoczynku uczniów. Z tego właśnie pragnienia w 
2019 roku zrodził się  pomysł szkolnego figloraju.

Jego inicjatorem był  p. Dariusz Borkowski – radny Rady Miej-
skiej oraz nauczyciel wych-fiz. w SP nr 1. Wraz z dyrektorem szko-
ły – p. Jerzym Pecyną opracowali koncepcję i projekt „Aktywnej 
strefy rozrywki i rekreacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolusz-
kach”.

Projekt spodobał się wielu mieszkańcom naszego miasta, przy-
jaciołom i sympatykom szkoły, rodzicom uczniów, a także rodzicom 
z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 3, którzy również na niego gło-
sowali. I udało się!  1600 zebranych głosów pozwoliło zwyciężyć w 
rywalizacji i otrzymać  dofinansowanie  z budżetu obywatelskiego 

gminy w wysokości 100 000 zł. Okres pandemii wstrzymał realiza-
cję projektu i dopiero w bieżącym roku przystąpiono do jego finali-
zacji. Dużą pomoc okazały władze gminy, które dofinansowały in-
westycję dodatkową kwotą 15 000 zł.

Otwarcie figloraju było przyjęte z ogromnym entuzjazmem 
przez uczniów Jedynki. Mamy nadzieję, że jego aranżacja i wyposa-
żenie będą  dobrze służyły uczniom i zachęcały do aktywnego wy-
poczynku, że  pomogą im się odstresować i zintegrować we wspól-
nej zabawie.   

Dyrekcja szkoły dziękuje władzom samorządowym za wsparcie 
finansowe i organizacyjne podczas realizacji projektu . Dziękuje 
również rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim, którzy 
wsparli projekt swoimi głosami. 
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Szkoła Podstawowa w Różycy. Klasa 1B, wychowawczyni Ewa Agier. Siedzą, od lewej: Kaja Kozłowska, Jagoda Romanowska, Sofiia 
Vdovychenko, Staś Szkopiński, Eryk Jaksa, Dominik Ruciński, Franek Bubas, Agata Kiliszewska. Stoją, od lewej: Zosia Jarecka, Oliwia 
Łysoniewska, Hania Rutkowska, Kornel Szkudlarek, Łucja Kopacz, Arek Rogalski, Piotr Sujta, Oliwier Kotynia. 

Szkoła Podstawowa w Różycy. Klasa 1A, wychowawczyni Zdzisława Kupisz. Siedzą, od lewej: Oliwia Majewska, Antonina Kilian, 
Antonina Lewandowska, Bianka Śliwkiewicz, Gabriela Stępień, Iga Światłowska, Oliwia Brdoń, Natalia Ciesielska, Laura Miazek, Wero-
nika Kamińska, Julia Pikala. Stoją, od lewej: Aleksander Dyszyński, Artur Cichecki, Leonard Rapacki, Henryk Olszyński, Adam Olejni-
czak, Oskar Muras, Aleksander Tyburc, Aleksandra Kapuścińska, Hanna Kucharska,   



16 18.11.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 46

PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM DBANIA 

O ZDROWIE 
I SYLWETKĘ

  ZAPRASZAMY NA:
• bezpłatną konsultację  

i porady
• darmową analizę  

składu ciała
• ustalenie indywidualnego 

planu treningowego
• ułożenie zbilansowanej diety w promocyjnej cenie

STUDIO FIGURA KOLUSZKI
ul. Kościuszki 11
tel. 664 347 347

Błagamy o ratunek  
dla kociej rodziny

Bezdomna kocia mama i jej pięcioro kociąt potrzebują natychmia-
stowych domów. Aktualnie przebywają w ciasnej piwnicy w bloku w Ko-
luszkach. Kocięta mają około 3 miesięcy. Mimo troskliwej opieki starszej 
pani, nie mogą spędzić tam reszty swojego życia. Potrzebują przestrzeni 
do rozwoju i KOCHAJĄCEGO CZŁOWIEKA.

Bardzo prosimy o rozsyłanie informacji.
Sprawa jest bardzo pilna.

tel. 667 574 599 (prosimy dzwonić, nie pisać SMS-ów)  
lub 721 341 687.
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Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski

Kolejka 14.   12-13 listopada

Gerlach Drzewica - LKS Różyca  5:1
KKS Koluszki - Concordia Piotrków Trybunalski  0:3  

Polonia Gorzędów - Omega II Kleszczów  0:2
Kasztelan Żarnów - Andrespolia Wiśniowa Góra  1:1  
Victoria Żytno - Astoria Szczerców  0:3
Włókniarz Moszczenica - Szczerbiec Wolbórz  1:1
LZS Justynów - Start Lgota Wielka  3:0
IKS Inowłódz - Pilica Przedbórz  2:7

Tabela
1. Szczerbiec Wolbórz    14  38   36-12     
2. Gerlach Drzewica    14  33   41-11     
3. LZS Justynów     14  29   44-24     
4. Włókniarz Moszczenica  14  27   30-24     
5. Polonia Gorzędów    14  25   28-15     
6. Kasztelan Żarnów    14  23   21-19     
7. Victoria Żytno     14  22   27-26 
8. Pilica Przedbórz     14  22   36-22  
9. Concordia Piotrków T.  14  19   20-23      
10. Andrespolia Wiśniowa G. 14  17   25-23   
11. KKS Koluszki     14  17   21-28  
12. Astoria Szczerców    14  15   15-28     
13. LKS Różyca     14  14   31-36     
14. Omega II Kleszczów   14  12   24-28     
15. Start Lgota Wielka    14    8   12-38     
16. IKS Inowłódz     14    0   10-64

Najbliższe spotkania (DERBY GMINY)
LKS Różyca - KKS Koluszki  19 listopada, 13:00

Drużyna powiatu łódzkiego wschodniego 
najlepsza w Olimpiadzie Wiedzy  
Turystyczno-Krajoznawczej

Krajowe Zrzeszenie LZS w dniach 4 – 6.11.2022r.  w Zakopa-
nem zorganizowało Finał Centralny XXXIX Olimpiady Wiedzy Tu-
rystyczno-Krajoznawczej. 

Celem imprezy było zwiększenie zainteresowana młodego po-
kolenia aktywnymi formami wypoczynku,  wyrobienie nawyku 
atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie chorobom 
cywilizacyjnym, a także zainteresowanie krajoznawstwem i turysty-
ka kwalifikowaną. Temat przewodni Olimpiady  to „Polska, Czechy, 
Unia Europejska – Blok Sportowy”.

W Olimpiadzie  uczestniczyli zawodnicy z 20 powiatów  z 10 
województw. Łącznie w imprezie brało udział 150 osób. Finał po-
przedziły eliminacje pisemne w formie testu zawierającego 60 pytań 
z zakresu wiedzy o Polsce, Czechach i Unii Europejskiej oraz histo-
rii sportu polskiego i eliminacje sportowe. Rozegrano 6 konkurencji 
sportowo-rekreacyjnych: rzut lotką, skok kangura, skoki w worku, 
slalom z piłka lekarską, skakanka, kręgle. 

Do ścisłego finału zakwalifikowało się sześcioro zawodników z 
największą liczbą punktów łącze we wszystkich konkurencjach. Re-
welacyjnie spasała się drużyna powiatu łódzkiego wschodniego re-
prezentowana przez 18 uczestników, zajmując trzy spośród sześciu 
miejsc w ścisłym finale.

Po serii pytań i ustnych odpowiedzi na pierwszym miejscu upla-
sował się Michał Lewiak, na miejscu trzecim Katarzyna Lewiak, a 
na miejscu piątym Alan Miksa. W punktacji powiatów, powiat  łódz-
ki wschodni zajął pierwsze miejsce, natomiast w punktacji woje-
wództw łódzkie uplasowało się na miejscu trzecim. 

Jesteśmy dumni z zawodników, gratulujemy finalistom. 

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopa-

da 65, 95-040 Koluszki od dnia 15.11.2022 r. do dnia 06.12.2022 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym 
do oddania do korzystania na okres od 19.10.2022 r. do 31.10.2023 r., 
części o powierzchni 900 m2, nieruchomości położonej w mieście 
Koluszkach, w obrębie 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 26/21 o pow. 83 556 m2 oraz całości o powierzchni 1685 m2,  
nieruchomości położonej w mieście Koluszkach, w obrębie 3, ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20 o pow. 1 685 m2, sta-
nowiących własność Gminy Koluszki.

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

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.
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Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

 � Sekretarkę komunikatywny angielski
 � Operatora wózka widłowego: ks. sanitarno-epidemiolo-

giczna, praca zmianowa,
 � Magazyniera działu przyjęcia towaru ks. sanitarno-epidemio-

logiczna, uprawnienia na wózek widłowy, praca zmianowa
 � Pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemio-

logiczna; praca 06.00 – 14.00

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie grupowe, 
prywatną opiekę medyczną. 

CV prosimy przesyłać na adres: administracja@starmeat.pl  
lub składać osobiście w siedzibie firmy:  

Koluszki, ul. Zielona 18, tel. 577 669 730

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik”  
ul. Gen. Andersa 7B m 1 ,  95-040 Koluszki

ogłasza konkurs na stanowisko 

PREZESA ZARZĄDU
Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać 
następujące warunki:
• Wykształcenie wyższe techniczne.
• Minimum 10 - letni staż pracy w tym 3 - letni na stanowisku ki-

erowniczym. 
• Praktyczna znajomość regulacji prawnych dotyczących zasad 

funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i znajomość 
zagadnień techniczno-eksploatacyjnych.

• Umiejętność kierowania zespołem, podejmowania decyzji  
i skutecznej realizacji zadań.

• Dobra znajomość obsługi komputera (w tym: Word, Excel).
• Posiadana pełna zdolność do czynności prawnych.

Szczególnym atutem będzie:
 • uprawnienia budowlane;
 • doświadczenie w prowadzeniu inwestycji;
 • posiadanie licencji zarządcy nieruchomości. 

Wymagane dokumenty:
CV z listem motywacyjnym i klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzonej przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach z 
siedzibą  przy ul. Gen. Andersa 7B, 95-040 Koluszki – lokal Nr 1 rekru-
tacji na stanowisko Prezesa Zarządu zgodnie z Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/(RODO).

Kserokopie – dyplomu/dyplomów ukończenia studiów, 
uprawnień zawodowych, odbytych kursów i szkoleń itd.;

Oświadczenie o niekaralności oraz o nie toczącym się wobec 
kandydata postępowaniu sądowym, karnym lub karno-skar-
bowym.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych kandydata do wykonywania pracy na stanowisku pracy Prez-
esa Zarządu. 

Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia  

28 listopada 2022 r. do godziny 15:00 pocztą, pocztą elektroniczną 
na adres smodlewnik@wp.pl lub osobiście w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach przy   ul. Andersa 7B m 1, 
95-040 Koluszki z dopiskiem na kopercie „Konkurs na Prezesa 
Zarządu SM „Odlewnik” w Koluszkach” - NIE OTWIERAĆ.

Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych konkursu oraz 
złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały roz-
patrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowad-
zone w uzgodnionych terminach w siedzibie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Odlewnik” przy ul. Gen. Andersa 7B m 1, 95-040 Kolusz-
ki.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik”  
w Koluszkach nie odsyła złożonych ofert.
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„Jedynka” SP 1 Koluszki drużynowym 
Mistrzem Gminy w szachach 

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Różycy w ramach 
Gminnej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Koluszki 2022 odbyły się 
indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Gminy Koluszki Szkół Pod-
stawowych w Szachach. Organizatorami byli: Gminny Organizator 
Imprez Sportowych przy współpracy LKS Koluszki i SP Różyca. 

W turnieju udział wzięło pięć szkół: SP1, SP2, SP Będzelin, SP 
Gałków Duży i SP Różyca. Rozgrywki  odbywały się na 20 stołach 
systemem „każdy z każdym” w dwóch kategoriach wiekowych 2010 
i młodsi oraz 2009-2008 dziewcząt i chłopców, rozegrano blisko 
180 partii. Sędzią głównym był przewodniczący Ł. O. Z. Szachowe-
go Robert Chojnowski, sędziowie: Antoni Tomczyk i Bogusław Bu-
kowski.

 W najmłodszej kategorii dziewcząt wszystkie partie wygrała 
Magdalena Świnoga ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie zdoby-
wając 18 punktów. Drugie miejsce zajęła Alicja Kazimierczak SP 1 
Koluszki (16), trzecie miejsce Aleksandra Balcerak SP Różyca (15), 
IV  Karina Rzesiewska SP 1 (12), V Hania Kierner SP 2 Koluszki 
(9), VI-VIII Matylda Desperak SP Gałków Duży, Luiza Zaborska SP 
Będzelin, Kornelia Szarłat SP Gałków Duży (6).

W chłopcach pierwsze miejsce zajął Wojciech Feja SP 1 Ko-
luszki z 18 punktami. Drugi był Patryk Drzewiecki SP2 Koluszki 
(16), trzeci Jakub Malinowski SP Będzelin (13), IV Alan Starus SP 
1 Koluszki (12), V Karol Gościniak SP Gałków Duży (10), VI Mi-
chał Olczyk SP Różyca (8).

W kategorii 2009-2008 dziewcząt wszystkie partię wygrała Mo-
nika Świnoga SP Będzelin zdobywając 18 punktów i pierwsze miej-

sce. Druga była Magdalena Klimczak SP Różyca (16), trzecia Mał-
gorzata Nowak SP Różyca (12), IV Natalia Zaborska SP Będzelin 
(12), V Zuzanna Ślązak SP 2 Koluszki (10), VI Sofia Rudzei SP1 
Koluszki (10).

W chłopcach 2009-2008 Michał Dziedziński SP 1 Koluszki nie 
miał sobie równych, wygrał wszystkie partie i z 18 punktami zdobył 
pierwsze miejsce. Drugi był Maksymilian Banaszkiewicz SP 2 Kolusz-
ki (14 punktów), i z taką samą ilością punktów, trzecie miejsce zajął Fi-
lip Kłosiński SP 1 Koluszki, IV Jan Krzemiński SP Gałków Duży (12), 
V Wojciech Zalewski SP Będzelin (12), VI Brajan Piekarski (8). 

W klasyfikacji drużynowej – gminnym mistrzem w szachach 
została Szkoła Podstawowa Nr 1 w  Koluszkach zdobywając 89 
punktów grając w składzie:Alicja Kazimierczak, Karina Rzesiew-
ska, Magdalena Plintara, Sofia Rudzei, Alan Starus, Wojciech Feja, 

Michał Dziedziński, Filip Kłosiński. II 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Bę-
dzelinie 82 pkt, III miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Różycy 66,5 pkt, IV miejsce 
Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym 
54,5 pkt, V Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Koluszkach 50 pkt. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali batony 
i napoje, pierwsza trójka indywidualnie w 
poszczególnych kategoriach medale, dru-
żynowo dyplomy i trzy pierwsze miejsca 
puchary wręczane przez Burmistrza Kolu-
szek Waldemara Chałata, sędziego głów-
nego Roberta Chojnowskiego, dyrektora 
szkoły Anety Mrówki i organizatora Anto-
niego Tomczyka. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

EDUKACJA
Korepetycje z chemii, poziom 
podstawowy oraz rozszerzony, 
721-120-896

ZDROWIE/URODA
Urolog dr n.med. K. Dąbrowski, 
Tomaszów Maz., ul. Smugowa 1, 
pon/śr/pt: 12.00-16.00 WAZEKTO-
MIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel.: 602-190-429

USŁUGI
Usługi remontowo budowlane  
– łazienki, karton-gips, ogólno 
remontowe, 785-973-266
Serwis okien i drzwi, 532-553-111
Pranie dywanów, kanap, foteli 
krzeseł, 512-450-390
Mała szwalnia przeszyje,  
605-994-450
Usługi brukarskie i ogrodzeniowe, 
tel.: 792-656-155
Ścinka drzew trudnych, inne prace 
ogrodowe, 518-075-905
Docieplenia, tel.: 500-037-929
Malowanie elewacji, tel.: 796-241-330
Docieplenia, tynki cementowo-wa-
pienne zewnętrzne, tel.: 792-022-640
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90
Usługi transportowe (przeprowadzki) 
itp., tel. 500-037-929
Usługi remontowo – wykończeniowe 
– R. Wnuk – solidnie, tel. 660-150-989
Docieplenia – budowy, 604-350-807
Profesjonalne usługi remontowe - 
wykończenia wnętrz, 665-914-026
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Piotr Trzeciecki, oddział Koluszki. 
Pełen zakres usług kominiarskich – 
frezowanie kominów, montaż wkła-
dów kominowych, tel. 533-662-195
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom w zabudowie 
bliźniaczej, 695-412-438 

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie 54 m²  
w centrum Koluszek, 515-947-149
Wynajmę M-4, I piętro  
ul. Głowackiego, 603-917-433
Do wynajęcia lokal w pasażu 
handlowym w Koluszkach przy ul. 
Brzezińskiej 11/15, tel.: 600-802-959
Do wynajęcia  M4 w bloku 62 m2, 
tel.: 605-377-595
Mieszkanie do wynajęcia  
w Koluszkach, ul. Sikorskiego  
(3 pokoje), tel.: 604-266-581
Lokal użytkowy do wynajęcia 
Galeria Arkadian Koluszki  
ul. Reja 3, 604 796 539

SPRZEDAM
Piec węglowy 2014 r. ze sterowni-
kiem i dmuchawą, 507-155-044 
Sprzedam Toyotę Aulis 1,4 diesel 
2007, 660-201-528
Sprzedam piec na ekogroszek 
15-letni, 508-000-308
Sprzedam drewno dębowe na opał, 
508-783-559
Sprzedam felgi z oponami  
zimowymi 195x65R15 (OCTAVIA), 
602-433-550
Sprzedam nowy narożnik,  
782-033-776
Sprzedam drewno opałowe  
i kominkowe, 792-656-155
Sprzedam pawilon handlowy 184 m2 
w centrum, 501-614-994
Sprzedam nową kabinę prysznicową 
HUPPE ENA 2.0 z półokrągłym 
brodzikiem 80x80, 508-899-485
Sprzedam używaną lodówkę 
BEKO, 508-899-485
Sprzedam drzwi „70” prawe, 
508-899-485
Sprzedam drewno do rozpalania 
(rozpałka), tel.: 789-351-044
TOYOTĘ AVENSIS 2010 1.6, 
502-118-870
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

PRACA
Zatrudnimy spawacza. Mile widziana 
umiejętność spawania metodą TIG. 
Możliwość przyuczenia. DRIVAL 
Żelechlinek, 538-398-132
Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC do obróbki stali (prasa krawę-
dziowa, wykrawarka, plazma, ploter 
frezujący). Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek, 538-398-132
Zatrudnimy montera przyczep 
zabudów samochodowych. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek, 
538-398-132
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę, 
fryzjerstwo męskie, 607-421-957
Firma drogowa zatrudni kierowców 
kat. C, C+E, siedziba firmy w 
Koluszkach tel.: 509-999-944
Firma drogowa zatrudni operatorów 
maszyn oraz pracowników fizycz-
nych, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel.: 509-999-944

Zatrudnię osoby do sprzątania  
i obsługi maszyn myjących  
w zakładzie produkcyjnym  
na terenie Koluszek. Orzeczenie  
o niepełnosprawności mile widziane, 
tel.: 536-019-327
Zatrudnię do produkcji palet,  
tel.: 785-998-740
Firma transportowa zatrudni 
mechanika samochodowego lub 
pomocnika mechanika – możliwość 
przyuczenia. Mile widziane prawo 
jazdy kategorii B, 507-199-570
Zatrudnię szwaczki, stała praca, 
rejestracja, 600-293-257, 600-915-806
Szwalnia zatrudni szwaczki, 
609-111-153
Zatrudnię księgową na pełne księgi 
– firma prywatna, tel.: 501-088-466
Zatrudnię kierowcę C+E+ADR, 
tel.: 603-692-065
Zatrudnię kierowcę C+E kraj,  
tel. 607-834-875

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

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

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

KAMYK usługi remontowo wykończeniowe  
Kamil Borowiecki 727-685-020

- wykończenia wnętrz, - układanie glazury, terakoty, 
- panele, gładzie, - sufity podwieszane, sucha zabudowa, malowanie 

kamilborowiecki1993@gmail.com

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

TAXI KOLUSZKI
Numery telefonów czynne 24 h/dobę

Ogólny numer postoju taxi – 44 714 58 42
Taxi nr 2 – tel. 530 636 900
Taxi nr 6 – tel. 604 387 422
Taxi nr 7 – tel. 601 315 381

Taxi nr 10 – tel. 662 133 735
Taxi nr 12 – tel. 664 773 806

Taxi Bus 9 osobowy – tel. 601 315 381
Taxi bagażowa , ładowność do 1500 kg  

– tel. 606 234 409
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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! 

WĘGIEL EKOGROSZEK
PELLET, KOKS, WAPNO

 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

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
 � KOSTKA  � ORZECH  � EKO  � GROCH 

REHABILITACJA  
FIZYKOTERAPIA

REHABILITACJA: ortopedyczna, neurologiczna I terapia manualna Kinesiology 
Taping I masaż leczniczy wizyty domowe

FIZYKOTERAPIA: elektroterapia I ultradźwięki I laser I sollux  
I pole magnetyczne I krioterapia

ZMIANA ADRESU! – ul. 11 Listopada 56A,  tel. 535 322 122

Zakład Monika Styl  
z centrum Brzezin  

zatrudni szwaczki
tel. 601 36 36 88

"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, � 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

REMONTY
Oferuję kompleksowe usługi 

remontowe wnętrz  
i na zewnątrz. Szeroki zakres, 

konkurencyjne ceny.  
Zapraszam. tel.: 697-144-698

SPRZEDAM SKLEP „ANIMALS”
w Koluszkach ul. Kolejowa 4A 

W budynku znajdują się: 
- salonik prasowy, - lotto, - artykuły przemysłowe, 

- artykuły spożywcze, - artykuły zoologiczne, 
- usługi ksero i inne.

Wszelkie informacje dla zainteresowanych  
kupnem pod numerem telefonu 512-998-400
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Piątek  
18.11

15:00 NEL i tajemnica Kurokota 
17:00 Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle
19:00 PROROK

Sobota  
19.11

15:00 NEL i tajemnica Kurokota 
17:00 Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle
19:00 LISTY DO M. 5

Niedziela  
20.11

15:00 NEL i tajemnica Kurokota
17:00 Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle
19:00 LISTY DO M. 5

Środa  
23.11

17:00 Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle
19:00 LISTY DO M. 5

Czwartek  
24.11

17:00 Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle
19:00 LISTY DO M. 5

NEL i tajemnica Kurokota 
Francja / Animowany / Przygodowy / 2022 / 89 min.

Premiera 2D Dubbing / familijny / od 6 lat

Nel i trzy łasice o 
imionach Drapcio, 
Pyśka i Łasuch to naj-
większe rozrabiaki w 
Mgiełkogrodzie, które 
mają wyjątkowy talent 
do znajdowania się w 
złym miejscu o nie-
właściwym czasie. 
Pod nieuwagę straży 
dworskiej, ekipa trafia 
na przyjęcie, w czasie 
którego Nel przebiera 
się za księżniczkę. 

Poznając tajemni-
cze kąty zamku niepo-
żądani goście przypad-
kiem podglądają 
bezwzględnego dzie-

dzica Tristana, gdy ten za pomocą magicznego eliksiru zamienia 
przyszłego króla w… kurokota – pół kurczaka, pół kota. Od tej 
chwili losy Mgiełkogrodu zależą od Nel i jej gangu, z którym musi 
ocalić księcia Rolanda i powstrzymać przebiegłego Tristana. Pod-
czas pełnej przygód misji, która będzie wymagała odwagi, sprytu i 
grupy najlepszych przyjaciół, Nel odkryje, że szlachetność w ser-
cu nosi każdy z nas!

LISTY DO M. 5
Polska / Komedia romantyczna / 2022 

Premiera 2D Polska

Melowi jak zwy-
kle nic nie wychodzi. 
Zbieg okoliczności 
sprawia, że staje się 
bohaterem mimo 
woli, a jego nie za-
wsze kryształowy 
charakter znowu zo-
staje wystawiony na 
próbę. Wojciech, któ-
ry nie czuje wszech-
obecnej radosnej at-
mosfery, spotyka na 
swojej drodze kogoś, 
kto zmienia jego 
świąteczne plany. Z 
kolei Karina i Szcze-
pan uwikłają się w 
walkę o spadek, który 
może poróżnić nawet 

najbliższych. Przekonają się czy z rodziną rzeczywiście dobrze wy-
chodzi się tylko na zdjęciach. To oczywiście nie wszystko! W tej 
części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie.

Reżyseria: Łukasz Jaworski. Obsada: Tomasz Karolak, Agniesz-
ka Dygant, Piotr Adamczyk.

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle
Polska / Komedia / 2022 / 106 min.

2D Polska

W czasach, gdy w Polsce 
półki sklepowe świeciły pustka-
mi, bohaterowie filmu znaleźli 
sposób na zarabianie ogrom-
nych pieniędzy. Skąd wiedzieli 
na czym można zrobić biznes? 
Jak dorobili się w czasach kry-
zysu? Choć mogłoby się wyda-
wać, że to był męski świat, to 
prawdziwą głowę do interesów 
miały kobiety. Dorota, Krysia, 
Marzena i Sabrina udowadniają 
starą prawdę, że gdy kobieta o 
coś walczy, to nigdy się nie po-
daje i nikt nie jest w stanie jej 
zatrzymać.

Laureaci XXVI Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki,  
kategoria szkoły podstawowe klasy IV- VI



Komputerowe wizualizacje  
koluszkowskiego muzeum


