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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

25.11  
ul. 3 Maja 8

26.11  
ul. Brzezińska 54

27.11  
ul. Przejazd 6

28.11  
ul. 11 Listopada 33

29.11  
ul. Żwirki 2

30.11  
ul. Głowackiego 20

1.12  
ul. Korczaka 5

2.12  
ul. Sikorskiego 6A
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Parafia NP NMP w Koluszkach podsumowała 
jedną z najważniejszych inwestycji

Nowy dach zabezpieczy kościół  
nawet na 200 lat 

Pod koniec sierpnia zakończył się remont dachu kościoła pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach. 
Choć prace przebiegały dość niezauważalnie, mają bardzo duże zna-
czenie dla miasta, ponieważ kościół jest jednym z niewielu dobrze 
zachowanych koluszkowskich zabytków. I  co ciekawe, jego moder-
nizacja została wykonana wysiłkiem wyłącznie parafii, bez środków 
pochodzących z budżetu samorządu lub państwa, a nawet bez zacią-
gania kredytu.    

Przypomnijmy, że dach tego 
120-letniego budynku wręcz pro-
sił się o poważniejsze prace na-
prawcze. W wyniku powstałych 
nieszczelności w orynnowaniu 
struktura dachu kościoła była za-
lewana. Degradacji w wielu miej-
scach uległa konstrukcja drew-
niana. Co więcej, dach 
pozbawiony był uszczelnienia. 
Blacha w zasadzie wsiała w po-
wietrzu, przytwierdzona wprost 
do starego, drewnianego stelaża. 
O ile dach wieży, modernizowa-

ny w 2009 r. jest w bardzo dobrym stanie, o tyle całej wymianie mu-
siało zostać poddane pokrycie dachowe nad nawą główną oraz na-
wami bocznymi. 

W wyniku prac modernizacyjnych położono nowe odeskowa-
nie, na którym pojawiła się nowoczesna membrana. Dach został 
osłonięty niemiecką blachą tytan-cynk RHEINZINK. Technika kła-
dzenia tego rodzaju nowoczesnego pokrycia dachu jest na tyle wy-
magająca, że do prac należało szukać specjalistyczną firmę. Gwa-
rancja została udzielona na 30 lat, ale zakłada się, że konstrukcja 
powinna wytrzymać nawet do 200 lat. Dach jest całkowicie bezob-
sługowy, nie wymaga żadnej konserwacji. Obecnie blacha błyszczy 
w słońcu, ale z czasem pokryje się ciemną, grafitową patyną. Prace 
trwały blisko 4 miesiące. Ogółem blachą pokryto ok. 830 m ² po-
wierzchni. Koszt modernizacji wyniósł ok. 400 tys. zł, w tym sama 
robocizna 193 tys. zł. Poza dachem niezbędnej przebudowie podda-
ne zostało także poddasze.

Dotychczasowe inwestycje w parafii
Remont dachu to największa w ostatnich latach inwestycja, lecz 

nie jedyna. Na przestrzeni minionych 4 lat, a dokładniej od połowy 
2019 r. czyli objęcia parafii przez ks. proboszcza Sławomira Jałmuż-
nego, na prace remontowo-budowlane wydano blisko 1 mln zł. Po 
przybyciu na parafię, nowy proboszcz w spadku „otrzymał” 12 tys. zł 
na koncie parafialnym oraz 10 tys. zł zadłużenia w ZUS. Pomimo tego, 
jeszcze w tym samym roku na inwestycje przeznaczono 92 tys. zł.  
Wymieniono oprawę orynnowania, naprawiono napęd dzwonów, 
wymalowano kaplice cmentarną, wymieniono kostkę na głównej 

alei cmentarnej, a także kościelne nagłośnienie. W 2020 r. wydatki 
inwestycyjne wzrosły już do 442 tys. zł. Największą inwestycją było 
odwilgocenie fundamentów kościoła, uzupełnienie licznych uszko-
dzeń i ubytków w witrażach oraz wstawienie olbrzymich okien ze-
wnętrznych. Do tego doszło wyłożenie kostką kolejnej alei na cmen-
tarzu, remont schodów prowadzących na chór, wymiana okien na 
plebanii, remont i konserwacja organów, wymiana okien w zakrystii 
i kotłowni kościoła, a także wymiana pieca gazowego i kaloryferów 
w budynku parafialnym. 

W bieżącym roku na 
cmentarzu tworzono ko-
lejne utwardzone alejki 
już na nowej części. Łącz-
nie od połowy 2019 r. 
przy wykorzystaniu kostki 
brukowej wybudowano 
629 metrów bieżących 
chodnika. 

Prace na przyszłość
Z działań, które po-

winny zostać podjęte w 
przyszłości, największym 
wyzwaniem dla parafii z 
pewnością będzie odwil-
gocenie budynku parafial-
nego oraz plebanii. Niezbędna jest także wymiana elektryki i docie-
plenie budynku parafialnego. Z kolei sam kościół boryka się z mało 
wydajnym ogrzewaniem. W ubiegłym roku (a zatem bez uwzględ-
nienia obecnych podwyżek), parafia w miesiącach zimowych na 
jego ogrzewanie przeznaczała 10 tys. zł miesięcznie. W okresie let-
nim problemem są także „popijawy” organizowane przy domu para-
fialnym i wzdłuż kościoła. Zdaniem ks. proboszcza, najlepszym roz-
wiązaniem byłoby ogrodzenie kościoła. 

(pw) 
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Przerwy w dostawach prądu
 � 29.11.2022 r. w godz. 10:00 do 12:00: Bogdanka 2.
 � 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, Space-
rowa, Akacjowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Lipowa, Topolowa, 
Armii Krajowej, Baczyńskiego, Mickiewicza, Pileckiego, Prze-
jazd, Wierzbowa, Zachodnia, Jodłowa, Klonowa, Orzechowa, 
Świerkowa, Danuty Sawińskiej, Brzozowa, Sosnowa, Buczka, 
Danuty Szaflarskiej, Gwardii Ludowej, Hubala, Jerzego Kukucz-
ki, Krasickiego, Łódzka, Plac Obrońców Warszawy, Powstańców 
Wielkopolskich, Sawickiej Hanki, Wschodnia, Zubrzyckiego, 
Aleja ZHP, Wisławy Szymborskiej, Zwycięstwa, Żakowice ul. 
Krótka, Lipowa, Poprzeczna, Spacerowa, Szkolna, Brzozowa, 
Kwiatowa, Łączna, Magnoliowa, Norwida, Ogrodnicza, Piotr-
kowska, Sosnowa, Wycieczkowa, Zielona, Cicha, Koluszkowska, 
Wspólna, Topolowa, Wiśniowa, Liliowa  Przanowice 130 

 � 2.12.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul. Mickiewicza, 
Słowackiego Juliusza, Generała Hallera, Śląska, Świerkowa, Ża-
kowice ul. Słowackiego, Szmaragdowa

 � 5.12.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Przanowice od 45 do 57;  
od 87 do 96; od 100 do 104; 215; 109; 164; 169 ul. Zagajnikowa, 
Różyca ul. Kolejowa, Zagajnikowa, Pałacowa, Słoneczna, Spo-
kojna, Sportowa, Towarowa, Makowa, Północna, Zawiła, Krańco-
wa, Główna, Piotrkowska, Przylesie, Piaskowa, Familijna, Połu-
dniowa, Wąska, Żakowice ul. Dębowa, Graniczna, Krzywa, 
Wczasowa, Zagajnikowa, Wczasowa, Kaletnik ul. Główna, Piotr-
kowska, Brzozowa, Klonowa, Letniskowa, Lipowa, Nowa, Ogro-
dowa, Partyzantów, Wczasowa, Jodłowa, Kościelna, Leśna, So-
snowa, Cmentarna, Świerkowa, Dębowa, Kolejowa, Smugowa 

Szczyt OBWE w Łodzi  
– utrudnienia w ruchu

Na 1 i 2 grudnia zaplanowane jest posiedzenie OBWE w Ło-
dzi. To wysokiej rangi międzynarodowe wydarzenie istotnie 
wpłynie na organizację ruchu w mieście. Osoby podróżujące do 
Łodzi, muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami w przemiesz-
czaniu się.  

Szefowie dyplomacji krajów członkowskich OBWE będą dys-
kutować w gmachu EC1 przy ul. Targowej oraz salach konferencyj-
nych dworca Łódź Fabryczna. Pierwsze utrudnienia pojawią się 30 
listopada w godzinach popołudniowych. Z kolei od 30 listopada do 
2 grudnia zamknięta zostanie dla ruchu ul. Sass-Zdort, plac Dąbrow-
skiego oraz czasowo zamknięta będzie ul. Orla i ul. Tuwima. Poja-
wią się również zakazy parkowania na ul. Ogrodowej na wysokości 
Manufaktury, ul. Orlej, ul. Łąkowej przy al. Mickiewicza, placu Dą-
browskiego, ull. Tuwima od ul. Targowej do ul. Kilińskiego oraz ul. 
Kilińskiego przy parku Sienkiewicza. Zakaz parkowania dotyczył 
będzie również mieszkańców. 

Na czas trwania szczytu OBWE ma zostać zachowana możli-
wość obsługi pasażerskiej PKP na dworcu Łódź Fabryczna. Za-
mknięta za to zostanie część autobusowa. 

Zmiany MPK Łódź
Zmienioną trasą pojadą autobusy i tramwaje kursujące w rejo-

nie Nowego Centrum Łodzi. Dla ułatwienia trasy pozostaną takie 
same, jak obecnie podczas prac na ul. Narutowicza.

Linie 12 i 18 kursować będą przez al. Rodziny Poznańskich, ul. 
Węglową i ul. Tramwajową. Na tych liniach należy spodziewać się 
dużych utrudnień ze względu na bliskość z miejscem, gdzie odbędą 
się obrady OBWE. Dojazdy uprzywilejowanych kolumn pojazdów 
spowodują konieczność przekierowania tramwajów na trasę objaz-
dową przez al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego. Natomiast linia 9 
kursować będzie na Radiostację.

W czasie przejazdu pojazdów rządowych zmieni się również 
trasa linii Z1. Kursować będzie na trasie dworzec Łódź Chojny, ul. 
Kilińskiego, ul. Wigury, ul. Sienkiewicza, ul. Brzeźna, ul. Piotrkow-
ska, ul. Tymienieckiego, ul. Kilińskiego, ul. Broniewskiego, ul. 
Rzgowska, ul. Bankowa, ul. Śląską, dworzec Łódź Chojny.

Autobusy dojeżdżające na dworzec Fabryczny pojadą w głów-
nej mierze przez ul. Jaracza i ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do 
al. Rodziny Poznańskich, a w drugą stronę wyjadą przez ul. Uniwer-
sytecką w kierunku ronda Solidarności lub ul. Jaracza do ul. Sterlin-
ga.

W trakcie wstrzymania ruchu i zamknięć na ul. Tuwima, auto-
busy linii 80 i 83 pojadą trasą objazdową w stronę centrum przez al. 
Rodziny Grohmanów, al. Rodziny Scheiblerów, al. Rodziny Po-
znańskich, ul. Kilińskiego, ul. Traugutta i ul. Sienkiewicza do ul. Tu-
wima. W drugą stronę pojadą przez ul. Struga, ul. Wólczańską, ul. 
Radwańską, ul. Brzeźną, ul. Sienkiewicza, ul. Wigury, ul. Kilińskie-
go, ul. Fabryczną i ul. Przędzalnianą do al. Piłsudskiego lub ul. Tu-
wima.

Stałe zmiany w komunikacji będą obowiązywać od 30 listopada 
do 2 grudnia, a czasowe zmiany tras w godzinach południowych 30 
listopada oraz w godzinach porannego popołudniowego szczytu 1 i 
2 grudnia.

(info: lodz.pl)

Policjanci odnaleźli  
zaginioną kobietę

Intensywne poszukiwania jakie prowadzili koluszkowscy 
policjanci pozwoliły na odnalezienie zaginionej 32-latki już po 
kilkunastu godzinach. Mundurowi odnaleźli kobietę na terenie 
Łodzi.

16 listopada około godziny 18:00 do policjantów z Koluszek 
zgłosiła się zaniepokojona rodzina. Jak się okazało 32-letnia kobie-
ta zaginęła i nie była widziana od kilku dni. Dodatkowo rodzina 
przypuszczała, że może być w niebezpieczeństwie. Natychmiast 
rozpoczęły się działania koluszkowskich policjantów, weryfikowali 
każdą informację i sprawdzali każdy trop, który mógłby doprowa-
dzić do zaginionej. W poszukiwania włączyli się również policjanci 
z Łodzi. Współpracowano też z mundurowymi z powiatów ościen-
nych. Kiedy dowiadujemy się o zaginięciu osoby jest to sprawa prio-
rytetowa dla mundurowych. Policjanci pracowali całą noc i spraw-
dzali każdą informację. 

Wszystkie działania jakie podjęli doprowadziły ich do Łodzi. 
Tam sprawdzili kilka miejsc, w których mogła przebywać 32-latka. 
Koluszkowscy policjanci odnaleźli kobietę całą i zdrową następne-
go dnia od zgłoszenia. 

(mł. asp. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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Powrócą przywieszane  
numerki dla psów

10 listopada w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach od-
było się spotkanie władz sa-
morządowych z osobami dzia-
łającymi na rzecz ochrony 
zwierząt. Omawiano na nim 
zagadnienia, które uwzględ-
niane są w gminnym progra-

mie opieki nad zwierzętami. Przedstawiciele organizacji prozwie-
rzęcych zwrócili szczególną uwagę na kwestię pomocy kotom 
wolnożyjącym oraz propagowanie akcji kastracji i sterylizacji.

Ustalono także, że gmina powróci do umieszczania na obrożach 
psów zawieszek z wypisanym numerem identyfikacyjnym oraz nu-
merem telefonu kontaktowego do Biura Inżyniera Gminy. Chipowa-
nie nie zawsze bowiem sprawdzało się w praktyce. By ułatwić dys-
trybucję zawieszek, w akcję włączą się także weterynarze oraz 
sklepy zoologiczne. 

(pw)      

Budżet Obywatelski 2022 - wyniki
Znamy już wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatel-

skiego Gminy Koluszki na rok 2023. Poniżej prezentujemy wykaz 
zgłoszonych projektów z ilością zdobytych głosów. Z I kategorii do 
realizacji przechodzi 10 zadań z największą ilością głosów. W kate-
gorii II i III realizowane będą tylko zwycięskie projekty (po jednym 
z każdej kategorii).  

I kategoria – do 10 000 zł
Dodatkowy element placu zabaw SP 1 - 1509 głosów
Piknik wesoła sobota w SP 1 - 1344 
Radarowy wyświetlacz prędkości - 1220 
Doposażenie KKS - 506 
Doposażenie LKS Różyca - 502 
Doposażenie przedszkola w Różycy - 422 
Noc świętojańska w Lisowicach - 226 
Defibrylator dla Lisowic - 173 
Festiwal filmowy w Lisowicach - 150 
Doposażenie basenu w Lisowicach - 89 
Piknik rodzinny Lisowice - 72 
Piknik rodzinny w Żakowicach - 36 

II kategoria – do 50 000 zł
Nawierzchnia plac zabaw SP 1 - 1859 głosów
Plac zabaw przedszkole Różyca -  1219 
Defibrylatory - 641 

III kategoria – do 150 000 zł
Modernizacja biblioteki i muzeum Gałkówek - 1483 głosów
Remont garażu OSP - 1093 
Doposażenie placu zabaw Żakowice - 511 
Festiwal w Lisowicach - 263

Pożegnanie druha Mariana Grzegorka
Kilka dni temu pożegnaliśmy druha Mariana Grzegorka który 

od 1966 roku był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałko-
wie Dużym. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych, 
a przez wiele lat był Gospodarzem tej jednostki. Z tej funkcji wy-
wiązywał się wzorowo. Dbał, aby sprzęt strażacki był sprawny i 
właściwie przechowywany. Czynił starania o pozyskanie nowego 
wyposażenie dla OSP Gałków Duży. W ostatnim pożegnaniu oprócz 
druhów z Gałkowa Dużego udział wzięli strażacy z OSP Borowa i 
OSP Długie. Liczną grupę stanowili znajomi i sąsiedzi zmarłego. 
Marian Grzegorek był ostatnim żyjącym strażakiem spośród grupy 
druhów OSP Gałków Duży, którzy zostali umieszczeni na fotografii 
wykonanej na terenie strażnicy w dniu 5 października 1967 roku. 
Zamieszczamy ją poniżej. Pamiętać będziemy strażaka, który w na-
szej jednostce był przez 56 lat.

Prezes OSP Gałków Duży Piotr Pakuła

Stoją od prawej: Karol Surowiecki, Franciszek Marczyk, Marian 
Grzegorek, prawdopodobnie Ryszard Szczepaniak lub Ksawery Szcze-
paniak, Wiesław Pluta, Wacław Kołodziej, Stanisław Adamocha, Kle-
mens Wasilewski, Leszek Zrobek, Tadeusz Nyk, Eugeniusz Ciesielski, 
Włodzimierz Doryń. 

Ćwiczenia strażaków na naftobazie
25 listopada na terenie Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach odbędą się 

ćwiczenia Zakładowej Straży Pożarnej PERN oraz Państwowej Straży 
Pożarnej. Ich celem jest doskonalenie organizacji działań ratowniczych 
i współpracy służb. Podczas ćwiczeń będzie sprawdzana skuteczność 
wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego oraz funkcjonujących 
w Spółce procedur reagowania w przypadku wystąpienia pożaru du-
żych rozmiarów. Ćwiczenia mogą się wiązać ze zwiększonym ruchem 
pojazdów uprzywilejowanych w okolicy Bazy Paliw nr 1 w Kolusz-
kach. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za możliwe utrudnie-
nia. Organizatorem ćwiczeń jest PERN, Komenda Wojewódzka PSP 
w Łodzi oraz Komenda Powiatowa PSP w Koluszkach.

Budowa tunelu w Gałkówku - 20 listopada 2022 r., 
fot. Maciej Sobieraj.
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Nowy singiel Emily 
W „Tygodniu w Koluszkach” wywiady z artystami polskiej es-

trady nie należą do rzadkości. Alicja Majewska, Zbigniew Wodecki, 
Kuba Sienkiewicz, Krzysztof Cugowski, Lady Punk, Czerwone Gi-
tary, Urszula i wielu, wielu innych. Lista bez końca. Zawsze byli to 
wykonawcy znani i cenieni w świecie sztuki muzycznej, posiadają-
cy wielki muzyczny dorobek.

Tym razem Gościem 
jest bardzo młoda osoba, 
której mocno kibicujemy w 
jej planach. 

Jest nastolatką miesz-
kającą w Koluszkach i  ma 
na swoim koncie dwa 
pierwsze single, a także 
udział w kilku krajowych i 
międzynarodowych kon-
kursach piosenki. Jej utwór 
„Najlepszy czas” znajdo-
wał się przez kilka tygodni 
na szczycie Listy Przebo-
jów w audycji radiowej Je-
dynki „Radio Dzieciom”. 
Na koniec października 
miała miejsce premiera jej 
utworu „Goodbyes”, które-
go od 1 grudnia będzie 
można słuchać także w 
polskiej  wersji językowej.  
Z Emilią Fibich - Emily 
rozmawia Zbigniew Ko-

morowski. 

-„Goodbyes”, po 2 tygodniach od premiery ma prawie 20 ty-
sięcy wyświetleń w Internecie, ale zacznijmy od początku. Na ja-
kim etapie edukacji obecnie się znajdujesz?

-Ukończyłam koluszkowską Jedynkę, a obecnie uczę się w Li-
ceum nr 2 w Łodzi. Śpiew towarzyszył mi od dziecka, ale w spo-
sób profesjonalny edukację muzyczną pobieram od pięciu lat.  
Moje predyspozycje  wokalne dostrzegła pani Anetta Borowiecka, 
i to jej głównie zawdzięczam swoją obecną drogę, a wszystko za-
częło się od lekcji pobieranych od Pana Jacka Malanowskiego,  
najpierw w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, a następnie 
w Muzycznym Mollu.  Nie chodziłam do żadnej ze szkół muzycz-
nych, bo tam poza śpiewem  trzeba zdecydować się na  grę na wy-
branym instrumencie, a ja chciałam  się skupić tylko na stronie wo-
kalnej. 

-Gdzie obecnie się kształcisz muzycznie?
-Na lekcje wokalu uczęszczam do Rzgowa, do Pani Olgi Fi-

drysiak- Myszkowskiej. Współpracuję  też na co dzień ze Studiem 
Piosenki Martinello w Łodzi, gdzie głównie nagrywam covery.

-Jaki repertuar jest ci najbliższy?
-Lubię zdecydowanie balladowe piosenki, zwłaszcza w języku 

angielskim. Daje mi to dodatkowy powód do szlifowania języka. 
Ostatnio też, za sprawą Sanah polubiłam poezję śpiewaną – tu za-
wsze na myśl mi przychodzi moja wspaniała polonistka – pani Da-
nuta Pecyna, ze Szkoły Podstawowej nr 1

-Jakie są twoje dotychczasowe dokonania wokalne?
-Podczas  jednego z obozów wokalnych The Voice Kids, w któ-

rych brałam udział, wygrałam  konkurs piosenki. Nagrodą było na-
granie autorskiego singla. Tak narodził się utwór „Najlepszy czas”, 
który zawitał na Listę Przebojów „Radia Dzieciom” - przez długi 
czas znajdował się na szczycie tej listy. Choć sama nie przepadam za 
tym utworem, to cieszę się, że piosenka ta podoba się słuchaczom. 

-Masz swojego idola? 
-Gusta muzyczne zmieniają się. Podobnie jest w moim przypad-

ku. Aktualnie jest to Lana Del Rey, ale lubię  też Adele, Whitney Ho-
uston, a także Beyonce, z której „Halo” wygrałam wiele konkursów 
krajowych i międzynarodowych. 

-Talent wyuczony ale czy także odziedziczony?
-Rodzina była zawsze rozśpiewana, ale wspomnę tu szczególnie 

o moim dziadku ze strony mamy, który grał amatorsko na perkusji. 
Mój tata śpiewał w chórze szkolnym, na akademiach, ale tylko dla 

przyjemności. Często wspomina pana Zielińskiego, niegdysiejszego 
nauczyciela Wychowania Muzycznego w Szkole Podstawowej nr 1, 
który zawsze chciał by śpiewał solo. 

-Myślisz, że  śpiew będzie  twoją przyszłością zawodową, czy 
raczej jest to tylko młodzieńcza przygoda?

-Chciałbym, by była to moja przyszłość. Nie myślę jednak o 
studiach na akademii muzycznej czy na jakiejś uczelni, która kształ-
ci w muzyce rozrywkowej. Chcę, aby muzyka i śpiew towarzyszyły 
mi na co dzień. Lubię śpiewać dla ludzi, ale jednocześnie uważam, 
że muszę mieć inny zawód. Sądzę, że gdy jest prawdziwa pasja to 
nie będzie problemu, żeby zajęcia te swobodnie łączyć.

-Masz swoje muzyczne marzenia?
-Spełnieniem mojego marzenia byłoby, gdy któraś w moich pio-

senek, które będę miała okazję nagrać w przyszłości, a być może i 
wspomniana na początku „Goodbyes”, zabrzmiała w jakimś filmie. 

-Co chcesz na koniec od siebie dodać?
-Chciałabym zaprosić wszystkich koluszkowian na mój kanał 

YouTube oraz serwisy streamingowe, gdzie można posłuchć moich 
singli oraz coverów. Miłego odbioru!

fot. KD Studio
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Goście ze specjalnego ośrodka  
ze sztuką w klubie seniora 

W miniony poniedziałek Klub Senior + w Koluszkach  gościł 
uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z 
paniami Aleksandrą Szymczyk i Marzeną Zychla.

Uczniowie należący do grupy „Teatr TACY SAMI Koluszki” 
przybyli z premierowym przedstawieniem „Słowik” realizowanym 
na podstawie bajki H. Ch. Andersena. Przedstawienie ukazuje war-

tość przyjaźni oraz wierność wobec drugiego człowieka. Swoją grą 
artyści dostarczyli Seniorom wielu wzruszeń, a w podziękowaniu 
obdarowani zostali bombkami wykonanymi własnoręcznie przez 
uczestniczki Klubu. 

Kierownictwo i seniorzy dziękują paniom Aleksandrze i Marze-
nie oraz młodym artystom za ten wspaniały, pełen pozytywnych 
emocji poranek. 

„Sztuka Fantazjowania”
W łódzkiej Księgarni „Ossolineum” przy Piotrkowskiej, 18 li-

stopada odbyło się spotkanie autorskie z Martą Motyl, pisarką po-
chodzącą z Koluszek. Okazją było wydanie przez „Lirę” kolejnej 
już pozycji poświęconej interpretacji dzieł światowego malarstwa 
pt: „Sztuka Fantazjowania”. 

Spotkanie odbyło się w cyklu Festiwalu Historycznego „Orzeł 
Biały”, autorskiego projektu Księgarni „Ossolineum”. Rozmowę- w 
obecności publiczności- poprowadziła Magdalena Pawlak, historyk. 
– „Sztuka Fantazjowania” i inne moje „sztuki”( „Podglądania” i 
„Prowokowania”) a nawet sztuczki, warsztatowe, spotkały się z ży-
wym zainteresowaniem publiczności, o czym świadczyły pytania z 
sali. Dowodziły pasji tak do obrazu, jak i do słowa. Rozmowy indy-
widualne, prowadzone podczas podpisywania książek, jeszcze pod-
kręciły fantastyczną atmosferę- napisała Marta Motyl na Facebooku, 
autorka „Sztuki Fantazjowania”, która zaprasza czytelników na swój 
profil facebook.com/motyl.marta

Książka jest dostępna w dobrych księgarniach, można ją kupić 
także w księgarni Skład Główny w Koluszkach.                             Zk

Medale Komisji Edukacji Narodowej 
dla naszych Dyrektorów

11 listopada corocznie odbywa 
się XXXII Święto Okręgu Łódzkie-
go ZNP W XXXII Święcie Okręgu 
Łódzkiego uczestniczyli licznie 
przybyli goście i członkowie ZNP. 

Podczas uroczystości z inicjaty-
wy ZNP odznaczone Medalami Ko-
misji Edukacji Narodowej za swoja 
pracę w oświacie zostały nasze Dy-
rektorki Przedszkoli; Pani Bożena 
Ostrowska z Przedszkola nr 1 i Pani 
Mariola Garnys-Jaskóła z Przed-
szkola nr 2. Serdecznie gratulujemy! 

Odznaczonym życzymy dal-
szych sukcesów!
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Warsztaty dziennikarskie w Różycy 
W dniu 21 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. J. Tuwi-

ma w Różycy gościliśmy p. Zbigniewa Komorowskiego, redaktora 
TwK. Przyjął on zaproszenie pań J. Kowalczyk i J. Wiśnik, by prze-
prowadzić warsztaty. Miały one na celu przygotować uczniów do pra-
cy w szkolnej gazetce o zdrowym stylu życia. Nieocenione okazały 
się wskazówki p. Komorowskiego, jak przygotować artykuł, jakie za-
dać pytania podczas wywiadu, na co zwrócić uwagę w grafice. Pod 
czujnym okiem naszego gościa, uczniowie przeprowadzili wywiad z 
Mateuszem T. i Natalią Z. O czym rozmawiali, dowiecie się wkrótce. 
Dziękujemy p. Z. Komorowskiemu za fachową pomoc, liczymy na 
dalszą współpracę. Oto krótka fotorelacja z tego wydarzenia.

„Bądź smart - bez smartfona!”  
w Szkole Podstawowej w Różycy

O tym, że w dzisiejszych czasach życie bez telefonu jest nie-
zwykle trudne nie trzeba nikogo przekonywać. Telefon towarzyszy 
nam niemalże przez cały dzień w różnych aktywnościach. Niestety, 

nadmierne korzystanie  z tego 
typu urządzeń, może świadczyć 
o fonoholizmie, który wpraw-
dzie nie został jeszcze sklasyfi-
kowany jako choroba, ale zdo-
minował życie dzieci i młodzieży 
na dobre. Pragnąc wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom rodziców i 
nauczycieli, pedagog szkolny - 
p. Jolanta Piasecka - opracowała 
i wdrożyła autorski program pro-
filaktyczno - edukacyjny - „Bądź 
smart - bez smartfona!”, którego 
głównymi celami są nie tylko 
wskazanie osób i instytucji, mo-

gących dać wsparcie i pomoc w przypadku uzależnienia, ale też za-
chęcenie do aktywności ruchowej i towarzyskiej oraz różnych form 
rozszerzania swoich zainteresowań czy pasji.

Pierwszą częścią realizacji projektu było przeprowadzenie 
warsztatów edukacyjnych w klasach II-VIII, które wywołały wśród 
dzieci i młodzieży wiele zagorzałych dyskusji oraz poruszyły pro-
blematykę, z której, jak się okazało,  do tej pory uczniowie nie zda-
wali sobie sprawy. Po odbytych we wszystkich klasach zajęciach na 
plan pierwszy wysunęło się zagadnienie, że niejednokrotnie młodzi 

ludzie korzystają z urządzeń technicznych, gdyż nie mają pomysłu 
na aktywności zastępcze i pasje. W związku z tym, druga część pro-
jektu była ściśle związana z zainteresowaniami uczniów, ich hobby 
i uzdolnieniami,a jej zwieńczenie stanowił  udział uczniów w  eks-
perymencie, zatytułowanym  „Ja i jeden dzień bez smartfona”, po 
którym musieli opisać zarówno czas spędzony bez telefonu, jak i to-
warzyszące mu emocje. Nie dla wszystkich sprostanie temu niesty-
powemu wyzwaniu było takie proste. Ponadto, na zakończenie 
przedsięwzięcia, ogromna ilość uczniów, zachęcona przez pedagoga 
szkolnego, przedstawiła swe pasje i zainteresowania, stanowiące al-
ternatywę dla telefonu. Okazało się, iż uczniowie szkoły w Różycy 
są niebywale utalentowani i to w różnych dziedzinach. Mnóstwo 
młodych ludzi pokazało bowiem najróżniejsze sposobności do od-
krywania własnych zainteresowań. A taka intensywna aktywność 
poznawcza i twórcza w dzieciństwie jest podstawowym warunkiem 
wielu kreatywnych zachowań w przyszłości, ponadto dostarcza ona  
satysfakcji, rozwija niezależność i autonomię.  
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Gminny konkurs recytatorski „Jesienne 
wierszowanie” w Szkole Podstawowej 
w Gałkowie Dużym

17 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej w Gałkowie Du-
żym odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III 
szkół podstawowych „Jesienne wierszowanie”. Patronat nad kon-
kursem objął Urząd Miejski w Koluszkach.

Celem konkursu było: rozwijanie wrażliwości na słowo poetyc-
kie, popularyzowanie poezji dziecięcej, odkrywanie i rozwijanie 
uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich, 
uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Do konkursu przystąpiło 32 uczniów klas I – III z sześciu szkół 
naszej gminy. Ocenie podlegały: interpretacja prezentowanego 
utworu, stopień opanowania tekstu i ogólny wyraz artystyczny np. 
element ruchu, rekwizyt, kostium…

Uczestnicy byli oceniani w trzech kategoriach: klasy I, II, III. 
Jury w składzie: p. Maria Markowska-Kurc, p. Marta Dąbrowska i 
p. Paweł Pytel wyłoniło następujących zwycięzców:

W kategorii klas I: I miejsce: Bartosz Jeżyna - SP w Gałkowie 
Dużym, II miejsce: Bianka Śliwkiewicz - SP w Różycy, III miejsce: 
Hanna Janeczek - SP nr 1 w Koluszkach, wyróżnienia: Lena Bednar-
ska - SP nr 2 w Koluszkach, Laura Chybner - SP w Długiem.

W kategorii klas II: I miejsce: Hanna Frączkowska - SP nr 2 w 
Koluszkach, II miejsce: Julia Wawrzonowska - SP w Długiem, III 
miejsce: Lena Krzemińska - SP nr 1 w Koluszkach.

W kategorii klas III: I miejsce: Iwo Truszczyński - SP nr 1 w 
Koluszkach, II miejsce: Alicja Wejs - SP nr 2 w Koluszkach, III 
miejsce: Jakub Kosiński - SP w Gałkowie Dużym.

Wszyscy uczestnicy, z rąk pani Dyrektor Bożeny Delewskiej, 
otrzymali dyplomy, książki i drobne upominki. Podziękowania nale-
żą się nie tylko uczestnikom, ale również nauczycielom, którzy 
przygotowali swoich uczniów, a także rodzicom za wkład włożony 
w piękne, jesienne stroje małych artystów.

Przedszkolaki uczciły Narodowe  
Święto Niepodległości 

W dniu 8.11.2022. grupa „Misie” – 4 latki z Przedszkola nr 3 
im. Cz. Janczarskiego w Koluszkach była pod pomnikiem Orła Bia-
łego oraz pomnikiem Poległych i Pomordowanych w latach 1939-
1945 w Koluszkach. Dzieci zapaliły znicze, uczciły w ten sposób 
104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Wychowawczynie.
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Jesienne nastroje w Przedszkolu  
w Gałkowie Dużym

Choć umownie - jesień to smutna pora roku,  zwiastująca koniec 
lata, to w naszym przedszkolu kojarzy się z:  wycieczkami do lasu, 
radosnymi zabawami wśród wirujących na wietrze liści, nawleka-
niem jarzębinowych korali i tworzeniem kasztanowych ludzików.

W każdej z sal zostały zorganizowane piękne kąciki przyrodni-
cze, wzbogacone  w jesienny materiał przyrodniczy pozyskany mię-
dzy innymi z terenu otaczającego nasze przedszkole,     a także przy-
niesionego przez przedszkolaki. W ogrodzie  przedszkolnym wśród 
drzew i krzewów pojawiła się biała lokomotywa z wagonami wypeł-
nionymi darami jesieni(kasztanami, żołędziami, dyniami, orzecha-
mi) - piękna ozdoba naszej placówki oraz  doskonały warsztat do 
wielozmysłowego poznawania i wzbogacania wiedzy o jesieni.

Przedszkole  odwiedził również wyjątkowy gość- specjalista ds. 
promocji i edukacji z Nadleśnictwa Brzeziny- Pan Grzegorz Mar-
czyński. Z wielkim zaangażowaniem opowiadał dzieciom o zwie-
rzętach żyjących w lesie, roślinach chronionych i bezpieczeństwie 
podczas pobytu w jesiennym lesie.

W październiku   królowa była tylko jedna -  dynia! Przedszko-
laki uczciły jej Święto tańcami, zabawami matematycznymi, senso-
rycznymi, a także pokonywały tor przeszkód z taczką wypełnioną 
oczywiście dyniami. W tym pomarańczowym dniu towarzyszyło 
dzieciom mnóstwo śmiechu i radości.

Pozostając w klimacie zdrowego odżywiania i wyrabiania pra-
widłowych nawyków żywieniowych dzieci z grupy „Sówki” obcho-
dziły  Światowy Dzień  Jedzenia i Gotowania. Rozpoczęły ten zdro-
wy dzień od wspólnego śniadania. Najpierw dokładnie umyły ręce i 
przy stolikach rozpoczęły tworzenie zdrowych kanapek ze zgroma-
dzonych produktów. Samodzielnie smarowały masłem kromki chle-
ba, układały wybrane warzywa, twarożek, jajka. Zapoznały  się z za-
sadami Piramidy Zdrowego Żywienia oraz rozwiązywały  zadania 
na tablicy multimedialnej. Nie zabrakło również zabaw ruchowych 
podczas których, dzieci określały jakie owoce i warzywa uwielbiają 
jeść. 

Na zakończenie tego intensywnego czasu w Przedszkolu miał 
miejsce  premierowy, uroczysty występ  najmłodszej grupy dzieci 3 
– letnich z okazji Pasowania na Przedszkolaka. Wywołał wiele no-
wych dla dzieci emocji od ekscytacji po ogromną radość. Przed-
szkolaki recytowały wiersze, tańczyły i śpiewały piosenki. Kulmi-
nacyjnym punktem tego wydarzenia było uroczyste ślubowanie. 
Dzieci z  przejęciem obserwowały Panią Dyrektor Jolantę Majkę, 
która dużym, zielonym ołówkiem dokonywała pasowania.

Z każdym dniem robi się coraz chłodniej , liście opadają, tracą 
barwę, przyroda powoli przygotowuje się do zimowego snu. Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejną porę roku i towarzyszący jej czas, 
wielu nowych i niezapomnianych wrażeń dla naszych przedszkola-
ków.

                                                   Anna Lisiecka
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Jesień w Przedszkolu w Różycy
Wrzesień to miesiąc, w którym dzieci wróciły z wakacji i poże-

gnały lato. Czas ten zbiegł się z Dniem Przedszkolaka, który obcho-
dzony jest w naszym przedszkolu bardzo radośnie Na dzieci czeka-
ło wiele niespodzianek i atrakcji. Były m.in.: konkurencje sportowe, 
konkursy tematyczne, malowanie twarzy,  zabawy z balonami, z 
chustą animacyjną, zdjęcia w fotobudce oraz specjalny „Pokaz ilu-
zjonisty”. W przedszkolu swoje święto obchodzili również jego pra-
cownicy. W Dniu Edukacji Narodowej dzieci z grupy „Motylki” za-
prezentowały dla nich piosenki, wiersze, tańce oraz wręczyli drobne 
upominki. W imieniu wszystkich przedszkolaków wyraziły swoją 
wdzięczność za miłość, opiekę i trud włożony  w ich wychowanie i 
edukację.        

Nadszedł wreszcie czas na powitanie jesieni. W przedszkolu po-
jawił się wyjątkowy gość – Pani Jesień, która przyniosła ze sobą 
piękne skarby i zaprosiła wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. 
Przedszkolaki wręczyły jej prezenty: własnoręcznie wykonane je-
sienne bukiety, korale z jarzębiny oraz koszyki pełne szyszek, żołę-
dzi, kasztanów i orzechów.                                                    

Jesień to piękna, kolorowa pora roku, którą dzieci poznają w 
czasie różnorodnych zabaw i spacerów. Jednym z ciekawszych zajęć 
są te prowadzone metodą „Porannego kręgu”, które polegają na po-
znawaniu aktualnej pory roku za pomocą wszystkich zmysłów.                                                   
W październiku p. E. Kaźmierczak i p. G. Polit zorganizowały i 
przygotowały dla wszystkich grup spotkanie poświęcone jesieni. 
Dzieci obejrzały film edukacyjny o jesieni, wzięły udział w zaba-
wach muzyczno-ruchowych, rozwiązywały zagadki słowne                     
i obrazkowe, zobaczyły jak powstaje deszcz i sprawdziły, czy szysz-
ka zamyka się pod wpływem wilgoci. Wysłuchały również utworu 
Antonio Vivaldiego „Cztery pory roku  - Jesień”.                               

Muzyka jest naturalnym sposobem wyrażania uczuć i emocji, a 
słuchanie jej kształtuje i rozbudza dziecięcą wrażliwość. Dlatego też 
w tym roku szkolnym realizowane jest zadanie z planu rocznego „W 
świecie muzyki”. Wstępem do działań z tego zakresu było uczestni-
czenie dzieci   w obchodach Światowego Dnia Muzyki. Przedszko-
laki obejrzały pokaz taneczny swojej koleżanki Amelki, wysłuchały 
utworu granego na gitarze przez zaproszonego gościa p. J. Wiśnik. 
Poza tym brały udział w wielu zabawach muzycznych. Tańczyły, 
śpiewały piosenki, rozpoznawały instrumenty po ich brzmieniu, słu-
chały różnych utworów muzycznych oraz wykonywały ciekawe 
prace plastyczne związane z tematem. Maluszki kolorowały instru-
menty muzyczne, a starszaki wykonywały je samodzielnie.      

Dzieci miały również okazję uczestniczyć w spotkaniach z fil-
harmonią, z baletem oraz obejrzały przedstawienie pt: „Czemu Mar-
ta jest uparta?”. Dwa pierwsze miesiące roku szkolnego były czasem 
intensywnych działań, które przyniosły wiele radości wszystkim 
przedszkolakom.
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Ślubowanie klas pierwszych  
w „Jedynce”

28 października 2022 r. pozostanie w pamięci uczniów jako 
dzień wyjątkowego wydarzenia otwierającego drzwi do edukacji 
szkolnej. Dzieci klas pierwszych poprzez uroczystą ceremonię ślu-
bowania i pasowania zostały przyjęte do grona uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr. 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Koluszkach. 

Ślubowanie pierwszaków przebiegało w pełnej przejęcia atmos-
ferze.Dzieci z klas:  I a, I b i I c kolejno złożyły ślubowanie na sztan-
dar szkoły. Uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie re-
prezentować swoją szkołę, swym zachowaniem  i nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu uroczystego ślubowania, p. dyrektor Jerzy Pecyna 
wielkim ołówkiem uroczyście i oficjalnie pasował każdego z pierw-
szaków na pełnoprawnego ucznia. 

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, podczas 
której uczniowie zaprezentowali umiejętności recytatorsko-wokal-
ne. Efekt ich pracy zgromadzeni nagrodzili gromkimi brawami. Dy-
rektor Jerzy Pecyna w swoim przemówieniu skierowanym do 
uczniów gratulował im pięknie zdanego pierwszego egzaminu i wy-
raził nadzieję, że od tego uroczystego dnia uczniowie będą wytężo-
ną pracą i sumiennym wypełnianiem obowiązków budowali swoją 
przyszłość. Zwrócił się także do rodziców. Zaznaczył, że szkoła 
otwarta jest również dla nich, bowiem zarówno szkoła, jak i rodzice 
mają wspólny cel – wychowywać.  

Następnie wspólnie z panią dyrektor Małgorzatą Hejchman 
wręczyli dzieciom pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Ten 
ważny moment      w życiu swoich pociech starali się jak najlepiej 
uwiecznić podekscytowani, nie mniej od dzieci, rodzice.

Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali również prezenty od 
pana Burmistrza, które przekazał p. Paweł Pytel - inspektor ds. oświa-
ty, Szkolnej Rady Rodziców oraz Klasowych Rad Rodziców. Uroczy-
stość dopełniły pamiątkowe zdjęcia, upominki i słodki poczęstunek.
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Happening Szkoły Podstawowej nr 2
21 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Życzliwości I 

Pozdrowień. Święto to zostało ustanowione w 1973 r., na znak pro-
testu przeciwko konfliktowi pomiędzy Egiptem i Izraelem, a w Pol-
sce jest obchodzone od 2006. Za stolicę życzliwości w naszym kra-
ju uważa się Wrocław. Uczniowie „Dwójki” postanowili, że w tak 
ważnym dniu taką stolicą mogą stać się także Koluszki. Z inicjaty-
wy Samorządu Uczniowskiego zorganizowali oni uliczny happe-
ning. Uczniowie kl. 8c i 8d przeszli w barwnym korowodzie spod 
budynku szkoły w okolice ronda Wyszyńskiego. Niosąc transparen-

ty, żółte balony i uśmiechnięte „buźki” pozdrawiali przez mikrofon 
napotkanych koluszkowian, podchodzili do przechodniów i dzielili 
się z nimi dobrym słowem. Częstowali również jabłkami życzliwo-
ści, których mieli pełną skrzynkę. Chętni mogli sobie zrobić pamiąt-
kowe zdjęcie w tematycznej fotoramce z napisem „Dobrze, że je-
steś” lub przytulić się do Życzliwka i Życzliwki. Młodzież 
odwiedziła też miejscowe sklepy, aby przekazać swój uśmiech ich 
pracownikom i klientom. W trakcie spotkań z mieszkańcami nasze-
go miasta nie zabrakło wzruszających momentów. Jedna z pań roz-
płakała się, ponieważ- jak powiedziała- ma za sobą bardzo trudny 
tydzień i działania młodych ludzi dodały jej otuchy. Gestom życzli-
wości towarzyszyły piosenki wykonywane przez uczniów. Wiersz 
Tadeusza Różewicza „List do ludożerców” stał się apelem o zrozu-
mienie drugiego człowieka i dostrzeganie jego potrzeb. Na zakoń-
czenie młodzież, specjalnie dla koluszkowian, zatańczyła belgijkę. 

Hapenning stał się żywą lekcją, w trakcie której zarówno mło-
dzież, jak i napotkani ludzie zrozumieli, jak ważne w naszym życiu 
są drobne gesty i codzienny uśmiech. Dla każdej ze stron był to z 
pewnością magiczny dzień wypełniony pozytywnymi emocjami.
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Tak ma wyglądać nowe  
przedszkole w Gałkówku 

Gmina dokonała już wyboru wstępnej wersji projektu, według 
którego ma powstać budynek nowego przedszkola w Gałkowie Du-
żym. Pod uwagę brane były dwie koncepcje: piętrowa oraz miesza-
na. Ostatecznie do dalszych prac została skierowana druga opcja.

Projekt przewiduje zatem budowę obiektu parterowego, z dobu-
dówką piętrową. Na parterze mają znaleźć się 4 sale, uzupełnione o 
sypialnię i przedszkolną salę gimnastyczną. W przypadku pojawie-
nia się liczniejszego rocznika, pomieszczenia te będą mogły zostać 
przemianowane na sale do codziennych zajęć. Przedszkole dyspono-
wać będzie także swoją kuchnią. Kolejne dwie sale wypełnią przestrzeń 
na piętrze. Łącznie parter dysponować ma powierzchnią 1174 m², a pię-
tro 239 m². Przestrzeń ta pozwoli na przyjęcie 150 dzieci. Dla porów-
nania, obecnie przedszkole może pomieścić do 100 dzieci.  

W obiekt ma zostać także wkomponowana oranżeria, czyli 
przedszkolny ogród zimowy. Ponieważ budynek ma zostać wykona-
ny w technologii pasywnej, gwarantującej samowystarczalność pod 
względem zapotrzebowania na ciepło i prąd, koszt obiektu może 
wynieść nawet 12 mln zł. Na sfinansowanie zadania gmina będzie 
starała się pozyskać środki unijne.  

Jeśli chodzi o lokalizację, przedszkole ma powstać na działce 
kościelnej, która znajduje się naprzeciwko cmentarza. Wejście do 
przedszkola ma znajdować się od ul. Orzechowej. Jeszcze w tym 
roku w okolicy tej będzie budowany parking, który posłuży do ob-
sługi zarówno przyszłego przedszkola, jak i parafii. Ogłoszono już 
przetarg na wybór wykonawcy parkingu.

Pamiętajmy jednak, że nowe przedszkole ma szansę powstać do-
piero za kilka lat. Plany przewidują, że do końca przyszłego roku po-
wstanie całościowy projekt i dokumentacja techniczna.                (pw)
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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

Pasja zaprowadziła go do ogólnopol-
skiego finału wiedzy o futbolu

17-letni Mateusz Banaszkiewicz, uczeń I LO w Koluszkach, do-
stał się do ogólnopolskiego finału wiedzy o piłce nożnej. Pasją do 
powyższej dyscypliny sportowej Mateusza zaraził jego wujek. Było 
to 6 lat temu. Obecnie, swą nieprzeciętną wiedzę nasz nastoletni 
mieszkaniec mógł wykorzystać w praktyce. 

- Pewnego dnia moja mama poprosiła mnie, abym wziął udział 
w konkursie „Poznaj Polskę na Sportowo”. Konkurs polegał na roz-
wiązaniu internetowego testu wiedzy o piłce nożnej, w którym osią-
gnąłem wynik 7/11 punktów. Kilka dni później dostałem zawiado-
mienie, że mój wynik jest jednym z 10 najlepszych w województwie, 
więc zostałem zaproszony na kolejny etap konkursu - szczebla wo-
jewódzkiego, który odbył się w Łodzi. Poszło mi podobnie, ponie-
waż osiągnąłem taki sam wynik, jak w etapie I, lecz pytania były już 
znacznie trudniejsze. Jednak ten wynik wystarczył, aby pokonać 
przeciwników i zakwalifikować się do etapu ogólnopolskiego - opo-
wiada Mateusz. 

Nagrodą za zwycięstwo w etapie wojewódzkim, był wyjazd do 
Warszawy, dwa bilety wstępu na mecz Polska-Chile oraz występ w te-
lewizji, gdzie miał być transmitowany finał konkursu. W finale, który 
odbył się 17 listopada w TVP1, utworzone były drużyny, po 6 osób z 
każdego województwa. Niestety, nie udało się wygrać reprezentowa-
nej również przez Mateusza drużynie województwa łódzkiego. Tytuł 
mistrza zdobyło województwo zachodniopomorskie. Aby uchylić nie-
co rąbka tajemnicy dodajmy, że poziom pytań na przestrzeni całego 
konkursu były dość mocno zróżnicowany. Od banalnych dla kibica z 

woj. łódzkiego (jaki jest najbar-
dziej utytułowany łódzki klub?), 
do wymagających już sporej wie-
dzy historycznej (w którym roku 
powstał klub Chrobry Głogów? - 
chodziło o rok 1946).

- Przygoda, którą przeżyłem 
dzięki temu konkursowi na długo 
pozostanie w pamięci. Dzięki mo-
jej pasji do piłki nożnej doszedłem 
do ogólnopolskiego finału wiedzy 
o tym sporcie. Chciałbym przeka-
zać wszystkim koluszkowianom 
oraz czytelnikom gazety TwK, że 
warto rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania, ponieważ może to 
przynieść wiele radości i sukcesów - komentuje piłkarską przygodę 
Mateusz Banaszkiewicz. 
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Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski

Derby dla Różycy

LKS Różyca - KKS Koluszki 3:1 (2:0)

Bramki: dla Różycy strzelali Kupriianov (’19), Danecki (’25) 
oraz Kurzawa (’56). Dla KKS Rzesiewski (‘90+4)

KKS skład: Stachecki, Tryt, Perek, Skolimowski, Marczyk, Ku-
kieła, Jaszczak, Grobelny A., Skorzycki, Śliwiński, Grobelny M. 
Rezerwowi: Adamczyk R., Kościelecki, Jankowski, Adamczyk D., 
Rzesiewski, Adamczyk M., Majerowski

Choć przed meczem KKS plasował się o dwa oczka wyżej, w 
ostatniej kolejce przed zimową pauzą, lepszą okazała się drużyna z 
Różycy. Gospodarze strzelili aż trzy bramki i tak wysoki wynik 
utrzymywali prawie do końca meczu. Honorowego gola dla KKS po 
rzucie rożnym Rzesiewski zdobył dopiero w doliczonym czasie gry. 
Najlepsze okazje do strzelenia bramki KKS miał pod koniec pierw-
szej połowy. Pierwszą po strzale z rzutu wolnego Skorzyckiego w 
31 minucie , i 8 minut później po strzale Śliwińskiego podczas za-
mieszania w polu karnym. Kilka dodatkowych sytuacji strzeleckich 
wypracował sobie także LKS Różyca. W 92 minucie piłka trafiła w 
słupek bramki KKS.   

(pw)

Kolejka 15.  19-20 listopada  (ostatnia kolejka)

Pilica Przedbórz - Polonia Gorzędów  1:1
Start Lgota Wielka - IKS Inowłódz    4:0
Szczerbiec Wolbórz - LZS Justynów  4:3
Concordia Piotrków Tryb. - Włókniarz Moszczenica    0:1 
Astoria Szczerców - Gerlach Drzewica    0:4 
Andrespolia Wiśniowa Góra  - Victoria Żytno   2:2 
Omega II Kleszczów  - Kasztelan Żarnów  2:2

Tabela 
1. Szczerbiec Wolbórz    15  41   40-15   
2. Gerlach Drzewica    15  36   45-11   
3. Włókniarz Moszczenica  15  30   31-24   
4. LZS Justynów     15  29   47-28   
5. Polonia Gorzędów    15  26   29-16   
6. Kasztelan Żarnów    15  24   23-21    
7. Victoria Żytno     15  23   29-28 
8. Pilica Przedbórz     15  23   37-23  
9. Concordia Piotrków T.  15  19   20-24   
10. Andrespolia Wiśniowa G. 15  18   27-25   
11. LKS Różyca     15  17   34-37  
12. KKS Koluszki     15  17   22-31  
13. Astoria Szczerców    15  15   15-32   
14. Omega II Kleszczów   15  13   26-30   
15. Start Lgota Wielka    15  11   16-38   
16. IKS Inowłódz     15    0   10-68

Odwieczna rywalizacja w nowej odsłonie

Brzeziny i Koluszki zorganizują  
wspólny puchar w piłce nożnej

Nieco ponad miesiąc temu zakończył się 10. sezon Brzezińskiej 
Ligi Piłki Nożnej. Niewiele wcześniej to samo stało się w rozgrywa-
nej w Koluszkach oraz okolicznych wsiach Wiejskiej Lidze Piłki 
Nożnej. Mimo, że od kolejnych edycji dzieli nas jeszcze kilka mie-
sięcy, organizatorzy obu lig już teraz ogłosili prawdziwą bombę - w 
2023 roku zostaną zorganizowane wspólne rozgrywki pucharowe.

Przypomnijmy, że Brzezińska Liga działa od 2013, a Wiejska 
od 2014 r. Charakterystyka obu lig jest w dużej mierze podobna - są 
to amatorskie rozgrywki w piłce nożnej 6-osobowej, rozgrywane 
głównie na tzw. orlikach. W obu przedsięwzięciach w sezonie roz-
grywano jednocześnie tradycyjne rozgrywki ligowe, a od kilku lat 
również pucharowe. W Brzezinach był po prostu Pucharem Brzezin, 
natomiast Wiejska Liga, chcąc podkreślić swój prowincjonalny cha-
rakter, nazwała je Pucharem Knura.

12 listopada na oficjalnej stronie Wiejskiej Ligi pojawił się 
wpis, w którym organizator poinformował o ambitnych planach na 
przyszły rok: “Z okazji 10. sezonu Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej i 
10-lecia Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej w przyszłorocznej edycji 
Pucharu Knura wystąpią zespoły z obu tych świętujących jubileusze 
rozgrywek.” Póki co nie podano jeszcze dokładnych szczegółów do-
tyczących terminu lub formatu, jednak autor wpisu zawarł jeszcze 
jedną ważną informację: “Poza nimi do udziału zaprosimy oczywi-
ście zaprzyjaźnione zespoły z zewnątrz (...) W sumie da to ponad 20 
drużyn, a więc Puchar stanie się już naprawdę poważnym wydarze-
niem.” Oznacza to, że udział w tych rozgrywkach będą mogły wziąć 
inne chętne drużyny, które nie występują ani w Brzezińskiej, ani w 
Wiejskiej Lidze, do czego już teraz zachęcają organizatorzy. Udział 
zewnętrznych zespołów w obu Pucharach nie jest zresztą niczym 
nowym, o czym świadczy gościnna obecność zespołów m.in. z Ło-
dzi, Skierniewic oraz Tomaszowa Mazowieckiego.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyszłoroczny Pucharu 
Knura wystartuje w okolicach maja, a format będzie bardzo zbliżo-
ny do Mistrzostw Europy i Świata - w pierwszej fazie zespoły będą 
rywalizować w grupach, a następnie najlepsze drużyny z każdej z 
nich wywalczą awans do fazy pucharowej. Organizatorzy wstępnie 
nastawiają się na 24 drużyny (6 grup, 4 drużyny w każdej), jednak w 
miarę zainteresowania są gotowi poszerzyć liczbę miejsc. 

Choć zapisy do obu lig ruszą dopiero w pierwszym kwartale 
przyszłego roku, organizatorzy już teraz zachęcają do szlifowania 
formy i wzięcia udziału w tym turnieju. Jednocześnie, z przymruże-
niem oka, zapraszają do współpracy wszystkich chętnych sponso-
rów, którzy chcieliby pomóc w organizacji kolejnej odsłony brzeziń-
sko-koluszkowskiej rywalizacji. 
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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.

Europejski Dzień Sportu Szkolnego
Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Koluszkach po raz kolejny wzię-
ła udział w obchodach Europej-
skiego Dnia Sportu Szkolnego. 
Uczniowie z klas 4-8 rywalizo-
wali na torze przeszkód, natomiast 
klasy 1-3 bawiły się z ruchowym 
planem lekcji przygotowanym 
przez Akademię Krokieta i Lamy. W ocenie organizatorów, na podsta-
wie sprawozdania z imprezy, Szkoła Podstawowa nr2 znalazła się w 
gronie 200 najbardziej aktywnych placówek, które realizowały ru-
chowy plan lekcji i dzięki Akademii Krokieta i Lamy otrzymała cer-
tyfikat oraz darmowy dostęp do platformy Akademii na okres sze-
ściu miesięcy. Na platformę składa się niemal 250 filmów oraz 
ponad 100 ruchowych kart pracy, które łączą w sobie 3 ważne dla 
rozwoju najmłodszych nurty: edukację i rozrywkę oraz ruch. Mogą 
być wykorzystane jako poranny rozruch, aktywna przerwa, czy ele-
ment zajęć edukacyjnych. Wierzymy, że zachęci to dzieci do zwięk-
szonej aktywności fizycznej.

Sukcesy Dziewczyn z SP 2  
w tenisie stołowym

Agata Pakuła oraz Zosia 
Rybińska, uczennice SP2 Ko-
luszki zajęły bardzo dobre  5. 
miejsce w województwie w 
Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej w tenisie stołowym. Wcze-
śniej dziewczyny zwyciężyły 
w miejsko- gminnej spartakia-
dzie, następnie zajęły  pierw-
sze miejsce w półfinale woje-
wódzkim w Gorzkowicach, 
odnosząc 4 zwycięstwa 3-1.

Podczas finałowych zawo-
dów, które odbyły się 8.11 w Ra-
wie Mazowieckiej z udziałem 
12 najlepszych szkół w woje-
wództwie, Agata i Zosia ponio-
sły tylko dwie porażki w stosunku 2-3,wygrywając cztery pozostałe me-
cze. Gratulujemy Dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów! 

Budowa wiaduktu w Koluszkach - 20 listopada 2022 r.,  
fot. Maciej Sobieraj.
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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

Burmistrz Koluszek  
ogłasza:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
stanowiącej własność Gminy Koluszki zabudowanej nieruchomo-
ści położonej w Koluszkach, obręb 5, działka nr 341 o pow. 577 m2, 
cena wywoławcza 152 000,00 zł brutto (łącznie z podatkiem 
VAT), wadium 16 000,00 zł, postąpienie 2000,00 zł.

Oględziny nieruchomości będzie można dokonać w dniu 30 
grudnia 2022 r., w godzinach od 10.00 do 12.00. Osoby zaintereso-
wane prosimy o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – 52MN. Nieruchomość w ewidencji 
gruntów sklasyfikowana jest jako użytek B. Księga wieczysta 
LD1B/00025292/7. 

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż sta-
nowiącego własność Gminy Koluszki lokalu mieszkalnego nr 11, 
o pow. użyt. 52,30 m2 z pomieszczeniami przynależnymi w posta-
ci komórek o pow. 7,60 m2 i 5,10 m2 oraz udziału 6500/70365 czę-
ści współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w mie-
ście Koluszki, przy ulicy 3 Maja 5, w obrębie 4, oznaczonej 
numerem działki 517/2 o pow. 804 m2, na której posadowiony jest 
budynek wielorodzinny w którym zlokalizowany jest przedmioto-
wy lokal mieszkalny, cena wywoławcza 202 500,00 zł brutto łącz-
nie z podatkiem VAT (cena lokalu: 190 000,00 zł brutto, cena 
udziału we współwłasności gruntu: 12 500,00 zł brutto), wadium 
21 000,00 zł, postąpienie 2 500,00 zł.

Oględziny lokalu mieszkalnego będzie można dokonać w dniu 
30 grudnia 2022 r., w godzinach od 10.00 do 12.00. Osoby zaintere-
sowane prosimy o zgłaszanie do Zakładu Usług Komunalnych w 
Koluszkach ul. Mickiewicza 4. Przedmiotowa działka znajduje się 
na obszarze objętym jednostką urbanistyczną o symbolu C59UMW 
– tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterach budyn-
ków mieszkalnych. Działka znajduje się w strefie ochrony konser-
watorskiej. Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako uży-
tek – B. Księga wieczysta LD1B/00035650/8. 

Przetargi odbędą się w dniu 13 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w 
sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie 
później niż do godz. 12.00 9 stycznia 2023 r., lub na konto Urzędu 
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w 
Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 9 stycznia 2023 r. 
(włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położe-
nie i numer ewidencyjny działki. Za termin zapłaty uznaje się dzień 
wpływu należności na konto.

Pełna treść ogłoszeń o przetargach wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz za-
mieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl 
(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.

KOSTKA z KWK MYSŁOWICE
EKOGROSZEK: LEW, PATRIOT

Gałków Mały, ul. Towarowa 23 ; Tel: (44) 714 17 47

Art In Energy Spółka z o.o.  
z siedzibą w Koluszkach 

Chcesz pracować w zgranym zespole, lubisz 
wyzwania, a jednocześnie doceniasz stabil-
ność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie:

Specjalista w dziale Zakupów i Logistyki
Opis stanowiska: współpraca z dostawcami, współpraca z biurami bu-
dów, ustalanie harmonogramu dostaw oraz dbanie o ich terminowość, 
tworzenie raportów i analiz logistycznych na potrzeby działu, przepro-
wadzanie postępowań na dostawy, pozyskiwanie dokumentów do za-
twierdzenia dostawcy, rozpatrywanie reklamacji i koordynacja usuwa-
nia reklamacji, tworzenie dokumentów magazynowych w systemie 
Optima, nadzór nad magazynem materiałowym. 
Wymagania: wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe 
kierunkowe), znajomość oprogramowania MS Office, wysokie zdolno-
ści komunikacyjne i organizacyjne. 
Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wy-
miarze czasu pracy, wynagrodzenie zgodne z kompetencjami i umiejęt-
nościami, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Prześlij CV na adres e-mail: kadry@artinenergy.pl  
lub kontakt pod numerem 570-237-781

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 – tel. 606 234 409
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OGŁOSZENIA DROBNE
ZDROWIE/URODA
Urolog dr n.med. K. Dąbrowski, 
Tomaszów Maz., ul. Smugowa 1, 
pon/śr/pt: 12.00-16.00 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
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 
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 wkładów 
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

PRACA PODEJMĘ
Zaopiekuję się starszą osobą  
lub dzieckiem, 789-358-726

PRACA
Zakład zatrudni szwaczki produkcja 
polska, pełen socjal, 605-086-828   
Zatrudnimy spawacza. Mile widziana 
umiejętność spawania metodą TIG. 
Możliwość przyuczenia. DRIVAL 
Żelechlinek, 538-398-132
Zatrudnię do produkcji palet,  
tel.: 785-998-740

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie po remoncie, 
3-pokojowe, 60 m², Sikorskiego, 
502-119-457

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia mieszkanie, 2 pokoje, 
509-171-301
Garaż-magazyn 15 m2 do wynajęcia. 
Faktura. 726-129-186
Do wynajęcia mieszkanie 54 m²  
w centrum Koluszek, 515-947-149
Wynajmę M-4, I piętro ul. Głowac-
kiego, 603-917-433
Do wynajęcia lokal w pasażu 
handlowym w Koluszkach przy  
ul. Brzezińskiej 11/15,  
tel.: 600-802-959
Mieszkanie do wynajęcia w Kolusz-
kach, ul. Sikorskiego (3 pokoje), 
tel.: 604-266-581

SPRZEDAM
Sprzedam Toyotę Aulis 1,4 diesel 
2007, 660-201-528 
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 prysznico-
wą 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
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 chemii, poziom 
podstawowy oraz rozszerzony, 
721-120-896

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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
Firma drogowa zatrudni kierowców 
kat. C, C+E, siedziba firmy w 
Koluszkach tel.: 509-999-944
Firma drogowa zatrudni operatorów 
maszyn oraz pracowników fizycznych, 
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 fryzjera/fryzjerkę, 
fryzjerstwo męskie, 607-421-957

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

RÓŻNE

Przyjmę ziemię, 669-134-222

Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej, 695-412-438 
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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
 r KOSTKA  r ORZECH  r EKO  r 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  
25.11

15:00 Bella i Sebastian: Nowe Pokolenie
17:00 CHRZCINY
19:00 Nie cudzołóż i nie kradnij

Sobota  
26.11

15:00 Bella i Sebastian: Nowe Pokolenie
17:00 CHRZCINY
19:00 Nie cudzołóż i nie kradnij

Niedziela  
27.11

15:00 Bella i Sebastian: Nowe Pokolenie
17:00 CHRZCINY
19:00 Nie cudzołóż i nie kradnij

Środa  
30.11

17:00 CHRZCINY
19:00 Nie cudzołóż i nie kradnij

Czwartek  
1.12

17:00 CHRZCINY
19:00 Nie cudzołóż i nie kradnij

Bella i Sebastian: Nowe Pokolenie
Francja / Przygodowy / Familijny / 2022

Premiera 2D Dubbing

Wielki powrót familijnej 
serii o przyjaźni psa i dziecka 
– Belli i Sebastiana. Dziesię-
cioletni chłopiec niechętnie 
spędza wakacje w górach u 
babci i cioci. Jego głównym 
obowiązkiem jest pomoc w 
owczarni, ale takie zadanie 
mało ekscytuje chłopca wy-
chowanego w dużym mieście. 
Kiedy jednak poznaje suczkę 
Bellę, wielkiego, puchatego 
psa pasterskiego, postanawia 
uratować ją z rąk podłego 
właściciela. Sebastian jest go-
tów zrobić wszystko, aby 

ochronić swoją psią przyjaciółkę, dzięki czemu przeżyje najbardziej 
szalone lato w swoim życiu.

CHRZCINY
Polska / Komedia / Obyczajowy / 2021 / 88 min.

Premiera 2D Polska

Grudzień, 1981 rok. Ma-
rianna, gorliwa katoliczka, 
postanawia wykorzystać ro-
dzinną uroczystość - chrzciny 
najmłodszego wnuka, do po-
jednania swoich skłóconych 
od lat dzieci. Nieoczekiwanie 
przeszkodzi jej w tym generał 
Jaruzelski, który ogłasza tego 
dnia stan wojenny. Chcąc do-
prowadzić rodzinne pojedna-
nie do końca, Marianna posta-
nawia ukryć przed dziećmi 
prawdę o sytuacji w kraju. To 
małe z pozoru kłamstwo, uru-
chomi lawinę nieoczekiwa-

nych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

Nie cudzołóż i nie kradnij
Polska / Komedia / 2022 

Premiera 2D Polska

Nigdy nie zostawiaj faceta 
samego w domu. Jeśli spodzie-
wasz się, że po czułym poże-
gnaniu, on wsunie kapcie i usią-
dzie z książką pod kocem, ostro 
się zawiedziesz. Takiej okazji 
nie przegapia Patryk, który od-
pina przysłowiowe „wrotki”, 
gdy jego żona Renata wyjeżdża 
na kilka dni.



„Dzieci Świata” w MOK
W foyer Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach można 

oglądać autorską wystawę podróżnika i przedsiębiorcy Szczepana 
Feji, zatytułowaną „Dzieci Świata”. Wystawa przedstawia kolorowe 
fotografie będące zapisem licznych podróży Autora do wielu krajów 
świata. Można obejrzeć zdjęcia dzieci i młodzieży, głównie z krajów 
afrykańskich i azjatyckich. Wystawa czynna codziennie w godzi-
nach pracy MOK. Zapraszamy. 

zk

Kalendarium gminnych wydarzeń 
- 28 listopada (poniedziałek) – Wieczór Gór i Przygody,  

godz. 16.00, Kino Odeon 3D, 
- 29 listopada (wtorek) – spotkanie z prawnuczką Marii Konopnickiej, 

godz. 17.00, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach ul. 3 Maja 2
- 5 grudnia (poniedziałek) – spotkanie z podróżnikiem Markiem 

Kamińskim, godz. 18.00, Księgarnia Skład Główny ul. Brzeziń-
ska 21 (wstęp wolny) 

- 6 grudnia (wtorek) – spotkanie z legendarną podróżniczką Elż-
bietą Dzikowską,  godz. 18.00, Miejski Ośrodek Kultury w Ko-
luszkach ul. 3 Maja 2 (zapisy)


