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Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej 
(wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, 
energetyka, 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

Policja – 997, 44 714 69 77
Straż Pożarna – 998, 44 714 08 90

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

URZĄD MIEJSKI
Sekretariat  – 44 725 67 00
Redakcja TwK  – 44 725 67 18
USC  – 44 725 67 60
Biblioteka Miejska  – 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon – 44 714 58 80

BIURO INŻYNIERA GMINY  – 44 725 67 68
KPGK sp. z o.o.  – 44 714 58 45
ZUK  – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25
Pogot. Energetyczne  – 991
 – 468-30-15-31
Pog. Kanalizacyjne  – 44 714 58 79  
  507 078 873
Pogotowie Gazowe  – 992
Ujęcie wody i pog. wod. – 44 714 58 24 
  605 370 020
Oczyszcz. ścieków – 44 714 58 79  
  507 078 873

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie  – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap  – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)  – 44 714 22 22
 – 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.)  – 44 714 55 00 
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna 
ul. Staszica 34  – 44 714 44 98
NZOZ DENTIS  – 44 714 51 24

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77
Gałków  – 605 509 502

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 2019 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

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

przy ulicy Reymonta 
w Koluszkach jest czynny w dniach:

• środa w godz. 10.00 – 17.00 
• sobota w godz. 8.00 – 16.00

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

26.07.  
ul. Sikorskiego 6A

27.07.  
ul. 3 Maja 8

28.07.  
ul. 3 Maja 19G

29.07.  
ul. Brzezińska 54

30.07.  
ul. Przejazd 6

31.07.  
ul. 11 Listopada 33

1.08.  
ul. Żwirki 2
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18 lipca Koluszki obiegła 
alarmująca wiadomość, że w prób-
kach wody pobranych z miejskiej 
sieci wodociągowej, stwierdzono 
obecność bakterii grupy coli. Na 
podstawie powyższych wyników, 
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Łodzi wydał decyzję 
stwierdzającą warunkową przydat-
ność wody do spożycia z wodocią-
gu publicznego w Gminie Kolusz-
ki. Woda nadawała się do 
konsumpcji jedynie po przegoto-
waniu. 

Popłoch jaki powyższa sytu-
acja wywołała wśród mieszkań-
ców, świadczy o tym, że niezwykle 
poważnie podchodzimy do tematu 
naszego zdrowia. I słusznie. Dlate-
go też postaramy się w rzeczowy 
sposób zobrazować to, z jakiego 
rodzaju sytuacją mieliśmy do czy-
nienia. 

Bakterie z grupy coli
Najważniejsza rzecz, która 

wymaga wyjaśnienia, związana 
jest z drobnoustrojami które od-
kryto w wodzie. Z informacji po-
danej przez SANEPID wynika, że 
w wodzie odkryto bakterie grupy 
coli w ilości <10 jtk/100 ml. Pro-
blem polega tylko na tym, że nie 
wszystkie bakterie z grupy coli sie-
ją spustoszenie w naszych organi-
zmach. Niezwykle złą sławę mają 
przede wszystkim bakterie kałowe 
E Coli (Escherichia coli) i entero-
koki, które to stanowią poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, wy-
wołując m.in. ostrą biegunkę. A 
tych w naszej wodzie nie wykryto, 
jak wynika ze szczegółowego pi-
sma przesłanego przez SANEPID 
do Koluszkowskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej. - 
Gdyby w przebadanych próbkach 
wykryto obecność bakterii kało-
wych, które mogą powodować 
zmiany chorobotwórcze, wodociąg 
zostałby natychmiast zamknięty – 
wyjaśnia kierownik wydziału wo-
dociągowego KPGK, mgr inż. 
Krzysztof Świerczyński.

Zawarta w komunikacie infor-
macja o pojawieniu się bakterii z 
grup coli to zatem jedynie informa-
cja, że dane ujęcie czy infrastruk-
tura wodociągowa jest podatna na 
zanieczyszczenie mikrobiologicz-

Czy wykryte bakterie zagrażały zdrowiu?

Zanieczyszczenie  
wody pod lupą

ne (istnieją tam sprzyjające warun-
ki do namnażania bowiem pojawi-
ły się już pierwsze jeszcze niezbyt 
groźne bakterie z grupy coli) i na-
leży podjąć niezbędne działania do 
oczyszczenia wodociągu, oraz za-
chować środki ostrożności przy 
spożywaniu wody. 

Przyczyna zanieczyszczenia wody
Na to pytanie niestety nie je-

steśmy w stanie uzyskać odpowie-
dzi. Przyczyn może być bowiem 
wiele. Z bardzo dużym prawdopo-
dobieństwem można wykluczyć, 
że woda wydobyta została już jako 
zanieczyszczona. Na terenie naszej 

gminy ujęcia sięgają bowiem bar-
dzo głęboko w ziemię, aż do pokła-
dów jurajskich. Inną z przyczyn 
może być zanieczyszczenie pocho-
dzenia glebowego/roślinnego, na 
skutek nieszczelności sieci czy za-
ssania. Bakterie mogły także do-
stać się podczas prac moderniza-
cyjnych. A warto przypomnieć, że 
w tej chwili gmina prowadzi trzy 
duże inwestycje obejmujące sieć 
wodociągową: na terenie nowej 
strefy ekonomicznej, w ul. Ko-
ściuszki oraz na terenie Lisowic. 
W takich przypadkach badania sta-
nu wody przez wykonawców przy-
łączy przeprowadzane są bardzo 
często, czasem nawet co kilka dni.

Najbardziej prawdopodob-
nym winowajcą może się jednak 
okazać tzw. biofilm, czyli osad w 
infrastrukturze wodociągowej, 
tworzący błonę biologiczną wypeł-
nioną bakteriami. Na skutek sta-
rzenia się infrastruktury czy pod-

czas nagłych zmian ciśnienia, osad 
może odrywać się od rury i uwol-
nić bakterie do wody. Z drugiej 
strony przyczyną namnażania się 
biofilmu może być występowanie 
sprzyjających warunków klima-
tycznych. Wskazówka ta jest o tyle 
istotna, że do podobnych zanie-
czyszczeń wody, w tym samym 
czasie doszło także w innych miej-
scowościach na terenie gminy Ro-
gów czy gminy Moszczenica.   

Pić czy nie pić
Choć wszystko wskazuje na 

to, że stan sytuacji zagrażającej 
zdrowiu został trochę nakreślony 
na wyrost, warto z tej sytuacji wy-
ciągnąć odpowiednie wnioski na 
przyszłość. Najważniejszy z nich 
związany jest z pytaniem, czy mo-
żemy pić wodę bez przegotowania. 
Choć jak podkreśla kierownik wy-
działu wodociągowego, do tego ro-
dzaju zanieczyszczenia doszło w 

Koluszkach po raz pierwszy za 
jego kadencji, czyli od przeszło 7 
lat, nigdy nie możemy być pewni 
czy nie powtórzy się ponownie, 
bez względu na podejmowane 
działania zapobiegawcze i moder-
nizacyjne. Już tłumaczę dlaczego. 
Co prawda woda czerpana z pokła-
dów jurajskich jest doskonałej ja-
kości, piętą achillesową jest jednak 
infrastruktura doprowadzająca 
wodę do naszych kranów. Rury w 
naszych domach czy blokach nie-
kiedy mają po kilkadziesiąt lat i za-
pewne zdążyły już zebrać sporą 
ilość osadu. Klimat staje się coraz 
cieplejszy, co zapewne będzie 
sprzyjało namnażaniu się mikroor-
ganizmów. Tymczasem system 
kontroli nie jest w stanie wychwy-
tywać zawczasu zanieczyszczeń. 
Wydział wodociągowy zgodnie z 
procedurą pobiera próbki wody raz 
na 2-3 miesiące. W międzyczasie 
niezależnie od tego, swoje badania 

kontrolne przeprowadza także SA-
NEPID (ostatnia ocena okresowa 
stwierdzająca przydatność wody 
do spożycia przez ludzi została 
wydana przez SANEPID 8 lipca 
2019 r.). Jeżeli nawet przyjmiemy, 
że jakość wody kontrolowana jest 
co miesiąc, przez kilka tygodni 
możemy nawet nie wiedzieć, że 
woda którą pijemy jest zanieczysz-
czona.

Co więcej, w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 
wody, tak naprawdę zaalarmowa-
nie mieszkańców niekiedy może 
mijać się z celem. Po wykryciu 
bakterii SANEPID niezwłocznie 
informuje o tym dany zakład wo-
dociągowy, który wszczyna proce-
durę chlorowania wody, bądź w 
bardziej dramatycznej sytuacji za-
kręca kurek z wodą. Do tego czasu 
przez kilka dni nieświadomie i tak 
spożywamy zanieczyszczoną 
wodę. Zresztą gdyby woda zanie-
czyszczona była przez bakterie E 
coli, zapewne o wiele wcześniej 
zareagowałby nasz organizm, 
zmuszając nas do wizyty u lekarza. 
Wszystko wskazuje zatem na to, że 
jeśli chcemy pić wodę bez przego-
towania, bardziej powinniśmy sku-
piać się na obserwowaniu kolejek 
u lekarza, niż liczyć na oficjalny 
komunikat, bo wtedy może być już 
za późno.   

Na przykładzie naszej kolusz-
kowskiej sytuacji, przebieg działań 
wyglądał następująco: 16 lipca zo-
stała pobrana próbka, 18 lipca SA-
NEPID przesłał informację do Ko-
luszek (tuż po jej otrzymaniu, 
wiadomość niezwłocznie została 
przekazana do informacji publicz-
nej), 19 lipca rozpoczęto chloro-
wanie (chlor był podawany do 22 
lipca do godz. 6.00). 

WODA NADAJE SIĘ JUŻ  
DO SPOŻYCIA

23 lipca (wtorek) po zakoń-
czeniu chlorowania i płukania sie-
ci, zostały pobrane nowe próbki. 
W miniony czwartek w godzinach 
południowych gmina otrzymała 
informację z SANEPIDU, że 
woda została oczyszczona sku-
tecznie i nadaje się już w pełni do 
spożycia.

Dodajmy, że dezynfekcją zo-
stała objęta infrastruktura wodo-
ciągowa przebiegająca przez: Ko-
luszki, Erazmów, Lisowice, 
Felicjanów, Zygmuntów, Katarzy-
nów, Słotwiny, Redzeń Nowy, Ża-
kowice, Jeziorko, Różycę, Przano-
wice, Gałków Parcela.     

(pw) (fot. KPGK)   
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Działania Straży Pożarnej

W dniu 18 lipca w Gałkowie Dużym przy ul. Głównej doszło do po-
żaru ścierniska i słomy po kombajnie. Przypuszczalną przyczyną pożaru 
było zaprószenie ognia przez nieustaloną osobę. Spaliło się ok. 0,03ha 
ścierniska i słomy. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. W działaniach 
brał udział  zastęp z JRG Koluszki oraz zastęp z OSP Gałków Duży.

Do nadłamanego pnia drzewa, które zagrażało upadkiem na linię 
energetyczną, zostali wezwani strażacy. Silne wiatry były przyczyną po-
wstałego zagrożenia. Wezwanie z dnia 22 lipca do miejscowości Kaletnik 
przy ul. Letniskowej. Przy pomocy podnośnika udało się zlikwidować za-
grożenie. W działaniach brały udział dwa zastępy z JRG Koluszki.

Coraz większe zainteresowanie 
energią ze słońca

Wielką popularnością na terenie naszej gminy cieszą się panele foto-
woltaiczne. – Pierwszy, zakończony niedawno projekt, umożliwił montaż 
paneli fotowoltaicznych na 180 dachach. Kolejne 200 osób, które składały 
wnioski w styczniu, będzie mogło montować tego rodzaju urządzenia już w 
najbliższych miesiącach. Na ten cel pozyskaliśmy właśnie dotację w wyso-
kości 3,5 mln zł. Chętnych do montowania paneli fotowoltaicznych jest jed-
nak znacznie więcej. Obecnie na liście rezerwowej znajduję się bowiem aż 
370 posesji – informuje Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwesty-
cji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Osoby chętne mogą się wciąż dopisywać do listy (kontakt z pracow-
nikiem Urzędu Miejskiego w Koluszkach: 44 725 67 45), należy mieć 
jednak świadomość, że obsługa wszystkich dotychczas zgłoszonych, zaj-
mie ok. 2 lata. 

Przypomnijmy, że dzięki dotacji mieszkaniec pokrywa jedynie 15 proc. 
kosztów inwestycji. Oznacza to, że na montaż paneli o wartości 20 tys. zł, 
musi przeznaczyć jedynie 3 tys. zł. Ci, którzy skorzystali już z projektu 
twierdzą, że inwestycja ma szansę zwrócić się już po 2-3 latach.        (pw)

Muzyczna frajda w Felicjanowie
Od 15 do 26 lipca w świetlicy wiejskiej w Felicjanowie odbywają się 

po 3 godziny dziennie zajęcia z animatorką Eweliną Durys oraz półtorej 
godziny zajęć umuzykalniających z Bartłomiejem Dynerem. Bieżące 
foto- i wideo-relacje z wydarzenia można śledzić na Fanpage’ach Funda-
cji PROMUZA oraz Fabryki Frajdy na Facebooku. 

Projekt „Muzyczna Frajda” został zainicjowany przez grupę lokalną 
Fabryka Frajdy prowadzona przez Panią Ewelinę, działającą od niedawna 
na terenie naszej gminy wspólnie z Fundacją PROMUZA. Projekt jest za-

adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 7- 14 lat,  mieszkańców gmi-
ny, głównie z terenów wiejskich, którzy na co dzień  mają ograniczony 
dostęp do spotkań z zajęciami animacyjnymi i muzyką. Warsztaty odby-
wają się w dwóch turnusach tygodniowych od poniedziałku do piątku. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wśród młodzieży oraz dzie-
ci aktywności ruchowej, twórczej, przybliżenie uniwersalnych wartości 
muzyki i zachęcenie do muzykowania w późniejszym czasie. W ramach 
projektu realizujemy zajęcia ruchowe z piłką oraz chustą, zajęcia kreatyw-

ne m.in: slime, personalizowanie torby czy kompozycje piaskowe. Wszyst-
ko to pod okiem animatora - Eweliny Durys.  Zajęcia mają na celu nie tyl-
ko aktywizację ale także integrację oraz naukę współpracy lokalnej grupy 
dzieci i młodzieży. W zajęciach umuzykalniających prowadzonych przez 
instruktora Bartłomieja Dynera dzieci maja okazję do zapoznania się z róż-
nymi nawet egotycznymi instrumentami, wspólnego śpiewania i grania.

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 20 - 26 sierpnia – Piesza pielgrzymka z Koluszek na Jasną Górę, za-

pisy od 12 sierpnia

 � 8 września – DOŻYNKI powiatowo-gminne, godz. 13.00-20.30, 
Park Miejski w Koluszkach 

Zachęcamy do przesyłania na adres redakcji (twk@koluszki.pl) in-
formacji o planowanych wydarzeniach skierowanych do mieszkańców 
naszej gminy. 

Projektowi przyświeca hasło: „Odciągamy dzieciaki od smartfonów”  
a instruktorom udało się przyciągnąć dzieci w czasie wakacji z ulicy do 
świetlicy! Ta bardzo potrzebna inicjatywa społeczna nie powstałby bez 
współpracy i zaangażowania ze strony Wojciecha Dynera z Fundacji 
PROMUZA i Eweliny Durys z Fabryki Frajdy oraz pani sołtys Katarzyny 
Kmieciak, która udostępniła wspaniały obiekt świetlicy w Felicjanowie.

Zachęcamy pozostałych sołtysów do wspólnych działań dla dobra 
mieszkańców. Projekt powstał dzięki środkom z zadania Mikro granty w 
Łódzkiem 2019 finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Centrum 
Opus (https://opus.org.pl).
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Nieuleczalnie chore dzieci i 
dorośli ze Stowarzyszenia ,,Łódz-
kie Hospicjum dla Dzieci – Łupko-
wa” potrzebują naszej pomocy. Po-
móc możemy poprzez włączenie 
się w akcję charytatywną pod ha-
słem ,,Zostań Super Zakrętakiem”. 
Policjanci powiatu łódzkiego 
wschodniego już od dłuższego 
czasu biorą czynny udział w tej 
szlachetnej inicjatywie. Akcja pole-
ga na zbieraniu plastikowych zakrę-
tek, zatyczek, opakowań po zabaw-
kach z jajek-niespodzianek, łyżeczek 
i miarek np. do mleka, syropu oraz 
innych plastikowych elementów 
oznaczonych dużymi literami: PP, 
PE, HDPE, LDPD, najczęściej 
umieszczonymi w trójkącie. Na-
szym celem jest zebranie przynaj-
mniej 100 kg zakrętek w związku ze 
100-leciem powstania polskiej Poli-
cji. Zachęcamy wszystkich do udzia-
łu w akcji!

Komenda Wojewódzka Poli-
cji w Łodzi przy współpracy z Za-
rządem Wojewódzkim NSZZP w 
Łodzi włączyła się w akcję chary-
tatywną na rzecz wsparcia Stowa-

rzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla 
Dzieci - Łupkowa”, które zajmuje 
się opieką nad nieuleczalnie chory-
mi dziećmi i dorosłymi wymagają-
cymi stałego nadzoru i pielęgnacji.

Akcja pod hasłem „Zostań 
Super Zakrętakiem” polega na zbie-
raniu plastikowych nakrętek, zaty-
czek, opakowań po zabawkach z ja-
jek - niespodzianek, łyżeczek i 
różnych plastikowych miarek itp. 
Naszym celem jest zebranie do wo-
jewódzkich obchodów Święta Poli-
cji, zaplanowanych pod koniec lip-
ca br. 100 kg zakrętek oraz innych 
plastikowych tworzyw. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich do udziału 
w akcji, razem możemy połączyć 
siły i przyczynić się do opieki nad 
nieuleczalnie chorymi dziećmi.

Pojemniki pojawiły się już w 
Komendzie Policji w Koluszkach, 
w Komisariacie Policji w Tuszynie 
i Rzgowie oraz w  Posterunku Poli-
cji w Andrespolu. Zachęcamy do 
włączenia się w akcję na rzecz po-
mocy chorym dzieciom. Razem 
możemy więcej!!!
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Zostań Super Zakrętakiem

Książę Radziwiłł  
w pałacu w Lisowicach

Za sprawą parku wodnego w Lisowicach, gmina stara się zaszczepić 
na swoim terenie turystykę wypoczynkową. Wszystko wskazuje na to, że 
wracamy do korzeni. Na początku XX wieku Lisowice szczyciły się bo-
wiem swoimi walorami krajobrazowymi.    

Lisowice pojawiają się w pierwszych zapiskach już w 1420 roku, 
kiedy to wspomniany był w nich rycerz Dobko z Lisowic. Później miej-

scowość wymieniona była w księdze uposażenia arcybiskupstwa gnieź-
nieńskiego 1511-1523, a w kolejnych stuleciach jako własność szlachec-
ka znajdująca się w posiadaniu Lasockich. W 1894 roku majątek w 
Lisowicach kupiła rodzina łódzkich fabrykantów Silbersteinów. 

Wtedy też rozpoczęła się przebudowa pałacu, zlecona architektowi 
Adolfowi Zeligsonowi. Dokonano tego w stylu klasycystycznym. Obok 
obiektu powstał park w stylu angielskim ze zróżnicowanym drzewosta-
nem i stawem.

W majątku Lisowice Silbersteinowie urządzali przez kilka lat kolo-
nie letnie dla biednych dzieci, głównie pochodzenia żydowskiego. Muro-
wany klasycystyczny dwór użytkowali także Sara z domu Silberstein i je-

den z największych przemysłowców łódzkich Maurycy Poznański. Przez 
wiele lat w Lisowicach realizowany był także mecenat kulturalny poprzez 
plenery malarskie, na których przebywali młodzi, obiecujący malarze 
łódzcy pochodzenia żydowskiego. Mieszkali oni po kilka tygodni w roku 
w niewielkich domach wybudowanych obok pałacu.

Do szczególnych momentów w historii Lisowic należały z pewno-
ścią te, w których odwiedzali je najpotężniejsi ludzie Rzeczypospolitej. W 
jednej z gazet z ok. 1922 r. czytamy: „Na niedzielę zapowiedziana zosta-
ła wycieczka przemysłowców łódzkich wraz z księciem Radziwiłłem do 
dóbr p. Poznańskiego w Lisowicach”. Wizyta księcia Radziwiłła z Nie-
świeża związana była z chęcią pozyskania Maurycego Poznańskiego dla 
formującego się stronnictwa zachowawczego.                                   (pw)
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W 2 i 8, tegorocznym wyda-
niu TwK zamieściliśmy reportaż o 
Zbyszku Godlewskim, w latach 
60-tych mieszkańcu Gałkowa Ma-
łego, który w całej Polsce znany 
był  jako legendarny „Janek Wi-
śniewski”. Opowiedziane wówczas 
przez jego matkę, Panią Izabelę i 
bliskich dzieciństwo w Gałkówku  
i młodość spędzona w Elblągu 
miała zamknąć temat.  Z czasem 
czegoś mi brakowało w tej opo-
wieści. „Rozmowy niedokończo-
ne” nie są czymś, co zadowala w 
pełni.  Postanowiłem pojechać do 
Gdyni i odnaleźć miejsce, gdzie 
Zbyszek został  zastrzelony serią z 
karabinu maszynowego polskiego 

żołnierza. Historia, której początek 
był w jednostce wojskowej w Gal-
kowie Małym, gdzie stacjonował 
ojciec Godlewskiego, zakończyła 
się na nasypie przy betonowym 
wiadukcie obok przystanku kolejo-
wego „Gdynia- Stocznia”, w pora-
nek 17 grudnia 1970 roku, który do 
najnowszej historii Polski prze-
szedł pod nazwą „Czarnego 
Czwartku”.

Gdy w lutym pani Izabela Go-
dlewska machała mi zza firanki w 
oknie, nie przypuszczałem, że to 
będzie nasze ostatnie spotkanie. 
Zmarła kilka miesięcy później, w 
dniu 30 maja.  Będąc w Gdyni na 
kładce kolejowej nad dworcem 
„Gdynia -Stocznia”, myśli same 
poddały się wyobraźni zdarzeń. 
Być może dzięki temu, że  niewie-
le tam się zmieniło, pomimo upły-
wu pół wieku. Atmosfera grozy i 
śmierci, która blisko 50 lat temu 
zbierała swe żniwo, były aż nadto 

Na drzwiach ponieśli go Świętojańską… 
Janek Wiśniewski padł”

Ballady o „Janku Wiśniewskim”  
z Gałkowa Małego ciąg dalszy (cz. I)

realne, by  nie  uronić łzy. Z nieba 
spływał żar słońca, jednak w po-
wietrzu  wciąż czuć bratobójczą 
śmierć. Jeśli uważacie, że to tylko 
historia, która nie ma prawa się po-
wtórzyć, to spójrzcie na wydarze-
nia ostatnich dni i tygodni w Pol-
sce. Co zrobimy, by już nigdy 
więcej Polak nie podniósł ręki na 
drugiego Polaka?

Dziennikarka z Elbląga: 
drzwi i trampki 

-Początkowo nie było pewno-
ści, że na drzwiach niesiono ciało 
Zbyszka - powiedziała Grażyna 
Wosińska, szefowa Solidarności w 
Elblągu w latach 90-tych, dzienni-

karka  gazety internetowej Elblag.
net, zajmująca się sprawą Masakry 
na Wybrzeżu w 1970 roku. Z tą po-
myłką nie mogła się pogodzić mat-
ka Zbyszka, mieszkająca w pierw-
szej połowie lat 60-tych w 
Gałkowie Małym. – Pani Izabela 
rozpoznała syna nie  tylko po twa-
rzy, ale także  po obuwiu, które za-
bity miał na nogach. W ciężkich la-
tach komunizmu kupno obuwia dla 
dziecka to było ważne wydarzenie 
i przeżycie, tym bardziej przy ów-
czesnych brakach na rynku, cenach 
i zarobkach. Pani Izabela pamiętała, 
jak Zbyszkowi wybierała te buty, 
jak je kupowała- powiedziała w wy-
wiedzie dla „Tygodnia w Kolusz-
kach” i „Radia Łódź” Grażyna Wo-
sińska, autorka wywiadu z 
Rodzicami Zbyszka Godlewskie-
go. Z czasem historycy i opinia pu-
bliczna a także bezpośredni świad-
kowie zbrodni przyznali zgodnie, 
że na drzwiach niesione było ciało 

Zbyszka, znanego z ballady jako 
„Janek Wiśniewski”. – Pani Go-
dlewska była bardzo ciepłą osobą, 
przyjaźnie nastawioną do ludzi, 
dlatego śmierć 18 letniego syna 
wywróciło jej życie do góry noga-
mi. Dla niej Zbyszek był po prostu 
synem, który wyjechał do stoczni 
pracować. – Nagle dowiaduje się o 
jego śmierci. Wszystko odbyło się 
w tajemnicy: cichy pogrzeb, niko-
mu nie wolno było nic mówić. To 
była tragedia, której nie da się 
przekazać słowami. Wraz ze śmier-
cią syna umarła część matki- mówi 
Grażyna Wosińska. Co roku, w 
grudniu, te czarne wspomnienia 
wracały. 

Nauczycielka z Elbląga: książka 
dla dzieci o „Janku Wiśniewskim” 

– Podczas naszej rozmowy 
Pani Izabela wspominała tamtą 
noc, w czasie której odbywał się  
mający pozostać w tajemnicy po-
grzeb syna.  Starała się zapamiętać 
wszystko, co po drodze mijała, na-
wet kwiatki rosnące przy drodze 
wiodącej do alejki na cmentarzu w 
Gdańsku Oliwie, gdzie początko-
wo pochowano jej syna- mówiła 
pani Anna Szawara, polonistka w 
jednej z elbląskich szkół. Po wizy-
cie u Pani Godlewskiej w styczniu 
tego roku, córka namówiła ją do 
napisania książki dla dzieci, by w 
odpowiednich dla młodego poko-
lenia słowach przybliżyć postać 
małego „Janka Wiśniewskiego”.  
Główny bohater, Janek poznaje hi-
storię chłopaka o imieniu Zbyszek, 
z którym się z czasem identyfikuje. 
Książka na razie leży w szufladzie, 
czekając na swój czas. – Z tej ko-
biety biło takie niesamowite cie-

pło. Początkowo nie bardzo chcia-
ła wracać wspomnieniami do 
historii swego syna, gdy jednak  
zobaczyła gazetę „Tydzień w Ko-
luszkach” i siebie ze Zbyszkiem na 
starej fotografii z zakończenia roku 

szkolnego w Gałkowie Dużym w 
1964 roku, natychmiast się ożywi-
ła, jakby wstąpiła w nią młodość- 
mówi  pani Ania.  

 Waldemar: kolega z klasy  
w Elblągu 

- Po pierwsze, ten film o 
„Czarnym Czwartku” nie podoba 
mi się wcale. Ja tam byłem proszę 
pana, wtedy na miejscu, i wygląda-
ło to inaczej niż na filmie. Jaki on 
Janek Wiśniewski?  Ze Zbyszkiem 
znaliśmy się, bo chodziliśmy do tej 
samej szkoły i klasy, choć siedzie-
liśmy w różnych ławkach. Szczu-
pły był i wysoki, zdaje się, że „po-
szedł” ze wzrostem  w ojca. 
Przykra sprawa, oblaliśmy w szko-
le. Do dziś nie rozumiem, dlaczego 
nas matematyczka „usadziła”. Co 
my-liczyć nie umiemy? Aby nie 
siedzieć na garnuszku u rodziców, 
zaczęliśmy się zastanawiać: co tu 
robić. Niektórzy z nas pojechali na 
Śląsk, w kopalni duże zarobki, inni 
pozostali w Elblągu. My udaliśmy 
się do stoczni w Gdyni, gdzie była 
możliwość ukończenia szkoły i 
przyuczenia do zawodu. Mieszka-
liśmy w innych częściach hotelu 
robotniczego. Spotykaliśmy się 
najczęściej podczas wspólnej jaz-
dy kolejką SKM (Szybka Kolej 
Miejska)-powiedział pan Walde-
mar, kolega Zbyszka ze szkoły w 
Elblągu. 

Śmierć przechodzi obok ciebie, 
nagle. „Janek Wiśniewski padł”  

Gdy w czwartek 17 grudnia 
1970 roku o 6 rano Waldek i  Zby-
szek wraz z wieloma innymi wy-
siedli  z pociągu na stacji kolejo-
wej „Gdynia-Stocznia”, część z 

robotników udała się w kierunku 
schodów na kładkę znajdującą się 
nad peronami. -Gdy wojsko zaczę-
ło strzelać, część z ludzi zaczęło 
uciekać na nasyp kolejowy przy to-
rach, gdzie przetaczano wagony 
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towarowe. W tej grupie uciekają-
cych był Zbyszek,  jeden taki Ka-
zik i ja. Znajdowałem się z tyłu i 
udało mi się ześlizgnąć po tym na-
sypie na kamieniach w kierunku 
torów, po których na szczęście nie 
jechał wtedy żaden skład z wę-
glem. Zbyszek w tym czasie wspi-
nał się już po nasypie do góry i tam 
dopadła go seria. Potem widzia-
łem, na ile pozwalało mi światło 
latarni, że on tam leżał. Nie mia-
łem jednak wtedy pojęcia, że leżał 
zabity. Myślałem, że po prostu się 

przewrócił. Uciekałem, bo słychać 
było nad naszymi głowami świst 
broni ostrej. Mogło by się wyda-
wać, że strzelali na oślep w górę, 
dla postrachu.  Jak mnie złapali, 
zrobili rewizję osobistą i zabrali 
moje rzeczy i dokumenty. Tam był  
taki popłoch i ogólna panika, że nie 
było słychać padających ludzi. Do-
piero gdy zauważyliśmy, że jedne-
go nieśli na drzwiach, dotarło do 
nas, co oni nawyrabiali. To, że na 
drzwiach niesiono Zbyszka, dowie-
działem  się  później- relacjonował 
pan Waldemar.  Nagle urwał opo-
wiadanie o wydarzeniach  „Czarne-
go Czwartku”. - Kiedyś, jeszcze 
przed naszym wyjazdem do szkoły i 
do pracy w stoczni, przyszedł do 
mnie i chciał mnie wyciągnąć 
gdzieś na miasto, ale jakoś nie 
chciało mi się  wychodzić z miesz-
kania. Pamiętam taki szczegół, któ-
ry nie dawał mi potem, po jego 
śmierci, spokoju. W ręce trzymał 
chleb, który kupił niedaleko mojego 
domu- wspomina pan Waldek. 

Kat i ofiara obok siebie 
Gdy Kamila Litman, dzienni-

karka „Radia Łódź”, zbierająca 
swój materiał dla stacji na ten sam 
temat, zapytała naszego rozmówcę 
o świadomość tamtej chwili, odpo-
wiedział: -A skąd! Wcale nie my-
ślałem, że mogłem tak samo zgi-
nąć. W takim tłumie i popłochu 
nikt nie myślał, że ktokolwiek zgi-
nie. Sam Kociołek mówił: „Kończ-
cie strajk, wracajcie do pracy”. 
Więc poszliśmy- stwierdził. Gdy 
zapytałem go o pierwszy, potajem-

ny pogrzeb swego kolegi odparł, 
potwierdzając słowa  matki Zbysz-
ka, że w pierwszym pochówku, od-
bywającym się na cmentarzu w 
Oliwie, uczestniczyła najbliższa 
rodzina. 

Dopiero na wiosnę 1971 roku 
ciało zabitego  złożono na 
Agrykoli w Elblągu.- Ogromnie 
mnie oburzyło, gdy po jakimś 
czasie zobaczyłem, że tuż obok 
Zbyszka pochowano milicjanta z 
Gdyni, który został zabity. Jak 
można było do tego dopuścić? To 
tak, jakby kaci naśmiewali się ze 
swej ofiary! –krzyknął poirytowa-
ny. W pogrzebie na elbląskiej 
Agrykoli wzięli udział uczniowie 
ze szkoły, do której chodził Zby-
szek i młodzież z innych szkół, 
byli  też  pracownicy z zakładów 
mięsnych. Pan Waldek  nie pamię-
ta, czy  w pogrzebie brali udział 
jacyś partyjni dygnitarze. - Byli 
na pewno tajniacy i robili zdjęcia-
-stwierdził kolega Zbyszka. 

Zk

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Urząd Miejski w Koluszkach 

ul. 11 Listopada 65, III piętro, pok. 319

poniedziałek: 9:00 – 13:00
wtorek: 12:00 – 16:00

środa: 9:00 – 13:00
czwartek: 9:00 – 13:00

piątek: 9:00 – 13:00

Zadanie realizuje Powiat Łódzki Wschodni
 
Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą, przysługuje osobie 

uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej. Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną 
lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zobowiązana jest udokumen-
tować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenie o 
którym mowa w ww. artykule.

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie praw-
nym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na 
niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadmini-
stracyjnym lub

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego, lub 

 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, 
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu są-
dowo administracyjnym, lub 

3a) nieodpłatną mediację lub,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz 
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym zwią-
zanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 
zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz 
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i 
pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obej-
muje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu 
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

PODZIĘKOWANIE

Chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom,  
które dnia 20 czerwca 2019 r. udzieliły mi pomocy  

i zaopiekowały się mną, gdy przewróciłam się podczas 
procesji Bożego Ciała w Koluszkach

                                                                   Danuta Cieślak
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To zaskakujące, że w polskiej 
mentalności (a może nie tylko pol-
skiej) jest  zakorzenione takie za-
chowanie: Jeżeli coś jest Ci w 
domu kompletnie zbędne, to przy-
wozisz takie „coś” na działkę (jeśli 
taką ma) bo na działce takie „coś” 
bez wątpienia się przyda i akurat 
tam, będzie używane. Są to przed-
mioty każdego sortu i przeznacze-
nia zebrane w jeden zbiór nazy-
wam je „przydasiami”. Przydasie 
na działce są wszędzie. Czyli miej-
sca nie ma nigdzie – zupełnie lo-
giczne.

W niesamowitej obfitości 
wśród przydasi znajdują się: Wy-
schnięte kleje do wszystkich two-
rzyw świata, sparciałe taśmy kleją-
ce, damskie ubrania, dziecinne 
zabawki z własnego i obcego dzie-
ciństwa, najohydniejsze pamiątki z 
wakacji w rodzaju buteleczek z pia-
skiem znad morza i plastikowych 
pudełeczek oklejonych muszelka-
mi, ozdobne puszki po ciastkach (z 
pozytywką!!) oraz zdekompletowa-
ne zastawy stołowe. Królem przy-
dasi jest jednak KUBEK. Nikt chy-
ba sobie nie zdaje sprawy z tego, że 
kubek to ulubiony gadżet reklamo-
wy każdej firmy w galaktyce. Od 
rozgłośni radiowych i operatorów 
sieci komórkowych po targi branżo-
we, sklepy każdej sieci i firmy pro-
dukujące ciężki sprzęt budowlany. 
Małe, duże z uchem i bez ale każdy 
z nadrukiem i każdy w innym kolo-
rze. Osobiście wysłałam w kosmos 
(a przynajmniej do śmietnika) 240 
litrów kubków. Ilość przybliżona 

na podstawie litrażu worków na 
śmieci. 

Kiedy już przebrnie się przez 
lawinę przydasi wysypującą się z 
każdej półki i każdej szafki z falą 
godną Eyjafjallajökull dociera się 
niczym geolog do pokładów daw-
no zapomnianych. Włożone jesz-
cze w opakowaniach, sprzęty róż-
norakie, zakurzone ale wciąż w 
folijkach i z cenami urządzenia do 
cięcia warzyw w kostkę, sokowi-
rówki i zestawy śrubokrętów.. 
Czuję się jak odkrywca.. 
Odkrywam również okolicę i za-
wieram nowe znajomości.

Ostatnio poznałam Marka (to 
umowne imię). Marek ma ciemne 
rzadkie włosy, wielokrotnie łama-
ny nos, czarny wąsik i bardzo waż-
ne zajęcie w życiu. Stoi przed po-
bliskim sklepem spożywczym i 
udziela rad oraz wskazówek – nie 
ma znaczenia czy akurat ich po-
trzebujesz, czy nie. Przejmuje się 
swoją misją i służy każdą informa-
cją. Nie potrafię sobie wyobrazić 
pytania na które nie zna odpowie-
dzi. Poznałam również „chłopa”. 

Pamiętniki Kaletnickie (cz.1)

Karolina jest młodą kobietą o 
pięknych oczach, które w sposób 
bardzo oryginalny obserwują ota-
czający ją świat. Od kilku lat, gdy 
w kalendarzu  „wybija” czerwiec, 
pakuje potrzebne ubrania, szczo-
teczkę do zębów, coś do czesania 
włosów i adres zamieszkania w 
Łodzi zamienia na Kaletnik, gdzie 
jest do aż do września. 

Bardzo lubi tu być a Kaletnik, 
jak mówi, uwielbia i podziwia z 
wielu perspektyw: pleców konia, 
siodła motocyklowego i spacerów. 
Żałuje, że nie ma tu jeziora, bo 
pewno podziwiałaby świat także i z 
rufy żaglówki. To, co zobaczy, opi-
suje w myślach i słowach. Postanowiła podzielić się z naszymi czytel-
nikami tym, co ją zachwyca lub czasem smuci. Jest dziennikarką jed-
nej z łódzkich rozgłośni radiowych.

Chłop jak sama nazwa wskazuje 
mieszka na wsi. Kiedy wysia-
dłam ze świeżo wypolerowanego 
czerwonego sportowego auta, 
spojrzał na mnie podejrzliwie i z 
niemal wyraźnym przekonaniem 
w głosie rzekł - „Pani, to chyba 
nie jest z Będzelina”.

Chłop ma kury, kaczki, kro-
wy i żyłkę do interesu. Skutkiem 
czego mam w lodówce 10 praw-
dziwych jajek – które smakują 
zupełnie inaczej niż te ze sklepu, 
2 litry mleka zsiadłego i garnek z 
mlekiem na twarożek. „Chłop” 

chciał również sprzedać mi kaczora. 
„Pani, ja Pani zabije zara i oprawię, 
Pani tylko pokaże który”.

Spojrzałam na stadko drobiu i w 
sekundę każdej sztuce nadałam imię. 
Gdybym miała pokazać palcem któ-
regoś z tych ptaków, które nagle 
wzbudziły we mnie jakieś niesamo-
wicie matczyne uczucia, bez wątpie-
nia bym się rozpłakała. Dlatego nie 
przewiduję kaczora w najbliższym 
menu. Potrzebny mi człowiek do 
wydawania wyroków na ptactwo. 
Sama nie dam rady.

Karolina Bast Kolasa

SZLACHETNA PACZKA  
i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 

...poszukują wolontariuszy do kolejnej edycji obu programów. To 
właśnie wolontariusze w całej Polsce  sprawią, że mądra pomoc dotrze do 
najbardziej potrzebujących. Wolontariusz może zyskać nie tylko satys-
fakcję z niesienia pomocy, ale przede wszystkim możliwość zyskania klu-
czowych kompetencji cenionych na rynku pracy – związanych  
z zarządzaniem sobą, pracą w grupie, organizacją eventów oraz rozwój 
umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i wielu innych.

Także w Koluszkach i całej gminie Koluszki można zostać wolon-
tariuszem Paczki lub Akademii. Więcej informacji o możliwości zgło-
szenia na www.superw.pl lub u Lidera Rejonu Gmina Koluszki:

Marcin Latek tel. 884-910-071

Oni zagrają na dożynkach
Znamy już datę organizacji tegorocznych dożynek powiatowo-gmin-

nych. Impreza odbędzie się 8 września w Koluszkach. Tradycyjnie po Mszy 
św. dożynkowej, która odprawiona zostanie w kościele Niepokalanego Po-
częcia NMP, uroczystość przeniesiona zostanie do amfiteatru w Parku 
Miejskim w Koluszkach. W tym roku gwiazdami wieczoru będą ANDRE 
oraz zespół TACY SAMI. Andre, czyli Andrzej Marcysiak znany m.in. z hi-
towego utworu „Ale Ale Aleksandra” wystąpi o godz. 17.30. Przeboje disco 
polo w wykonaniu zespołu TACY SAMI usłyszymy o godz. 19.00. 

(pw) 
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze 
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego.

EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z 
wiodących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych 

specjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Pracownik Magazynu  
w Dziale Logistyki

Miejsce pracy: okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiazków:
• Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi 

proce-durami.
• Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych.
• Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym z użyciem pod-

no-śnikowych wózków specjalistycznych oraz wózków widłowych.

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie trzy-

zmiano-wym/czterobrygadowym.
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produkcyj-

nej.
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe.
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków.
• Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• System premiowy.
• Atrakcyjny pakiet socjalny.
• Dobrą atmosferę pracy.

Zgłoszenia zawierające poniższą klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych
prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@euroglas.com

wpisując w temacie Pracownik magazynu.

Zapraszamy do współpracy!
Euroglas Polska sp. z o.o.
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00

Karol drugi, Michał czwarty w biegu 
Niepodległości USA w Chicago! 

Zawodnicy LKS Koluszki 
wzięli udział w biegu ulicznym, 
rozgrywanym w Dniu Niepod-
ległości Stanów Zjednoczonych 
na przedmieściach Chicago w 
miejscowości Warrenville. Bieg 
odbył się 4 lipca o godzinie 8.00 
na dystansie 5,15 km. Wśród 
kilkuset startujących zawodni-
ków i licznie zgormadzony wi-
dzów, super zaprezentowali się 
nasi biegacze. 

W klasyfikacji generalnej 
Karol Sokołowski zajął z cza-
sem 19:53 wysokie 11 miejsce, 
drugie w kategorii wiekowej do 
14 lat. Michał Smyka był 25 (czwarty w tej samej kategorii wiekowej), 
również z super czasem 22:03. W tym najbardziej znanym i ważnym 
święcie narodu amerykańskiego, moi zawodnicy zaprezentowali się na-
prawdę godnie. W tej wspaniałej sportowej rywalizacji godnie też zapre-
zentowali nasz klub, gminę, powiat, województwo i kraj. Taka postawa 
jest godna naśladowania, dziękuję im i życzę wytrwałości w treningach, 
satysfakcji i sukcesów w zawodach. 

Trener Antoni Tomczyk 
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Pożegnanie Gimnazjum im Adama  
Mickiewicza w Gałkowie Dużym

W czerwcu zakończenie Roku Szkolnego był jednocześnie zakoń-
czeniem 20-letniej działalności gimnazjów w Polsce. Kolejna taka uro-
czystość w naszej gminie miała miejsce w Gałkowie Dużym, gdzie swo-
ja działalność zakończyło Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

Zarówno młodzież szkolna jak i nauczyciele z żalem pożegnali się z 
murami szkoły. W ciągu 20 lat istnienia gałkowska placówka nie raz świę-
ciła swe wielkie chwile. Jej aktualni absolwenci mogą być powodem do 
dumy. Poznajmy tych najlepszych, których jest wielu. Wśród nich m.in.:
- Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „Know Poland” 

2012 - Karolina Piasecka, Aleksandra Chądzyńska i Jakub Karasek
- Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „Know Po-

land” 2010 , 2011- Marta Tomczak i Justyna Plewa
- II miejsce w ogłoszonym przez Fundację Niepodległości Ogólnopol-

skim Konkursie „Epizody Kresowe” -  Natalia Włodarczyk, Karolina 
Wójcik, Sara Antkowicz, Martyna Antkowicz, Jakub Karasek, Michał 
Wojtkiewicz i Adrian Bielecki”.

- Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Wiersz o Janie Pawle II” – Ja-
kub Gradowski

- Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Od obrazu do 
słowa”

- Laureaci Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „PRO PATRIA”
- Laureaci Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Na ścieżkach 

Chrystusowych”
- Laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego  „Portret Wodza Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego”
- Laureaci Międzyszkolnego Konkursu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
- Europejska Odznaka Jakości projekt eTwinning „Culture for every-

body”
- II i III miejsca w Powiatowym Turnieju BRD
- Laureaci Wojewódzkiego  Konkursu  Przedmiotowego z języka pol-

skiego: Roksana Bielecka, Anna Szeleszczyk, Marta Tomczak
- Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: język polski 

- Aleksandra Chądzyńska, wos – Bruno Reucki
- Mistrzowie sportu: Michał Bankowski – Mistrz Świata i Mistrz Polski 

w kategorii Karate WKF juniorów do lat 15; Karol i Honorata Koło-
sowscy – mistrzowie w podnoszeniu ciężarów

- I miejsce w powiatowych  Zawodach Tenisa Stołowego
- Wielokrotna laureatka konkursów i przeglądów muzycznych – Natalia 

Jaruga. 
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Kolorowe lato - Rondo Prymasa Wyszyńskiego w Koluszkach   
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Zlot Food Trucków  
w Koluszkach 

W miniony weekend życie kulinarne przeniosło się do Parku Miej-
skiego w Koluszkach. Na dwa długie dni, centrum naszego miasta prze-
obraziło się miasteczko FOOD TRUCKÓW. W kilkunastu pojazdach z 
mobilną gastronomią serwowano przeróżne kulinarne frykasy. Poza miej-
scem do posiedzenia i degustacji nie zabrakło także obiektu do zabaw dla 
dzieci. Jedynym minusem okazały się ceny, niestety nie koluszkowskie, a 
raczej „nadmorskie”. Cóż, rozrywka kosztuje … .

(pw)     



13Tydzień w Koluszkach nr 2726.07.2019 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

W ramach pasji rowerem przejeżdża 20 tys. km rocznie

Pokonał największych 
twardzieli rowerowych  
w Polsce

440 km w 24 godziny. Takim wynikiem może pochwalić się Marcin 
Mikołajczyk z Gałkowa Małego, który pod koniec czerwca spróbował 
swoich sił w morderczym wyścigu rowerowym Mazovia 24H Marathon 
w Zagnańsku.

Na rowerowy maraton organizowany od wielu lat przez utytułowa-
nego mistrza kolarstwa Cezarego Zamanę, co roku stawia się kilkuset mi-
łośników jednośladów.

- Tegoroczne zawody polegały na przejechaniu w pocie i znoju tere-
nowej pętli wynoszącej bez mała 16 km, tyle razy na ile pozwalają siły. 
Wszystko to oczywiście w limicie czasu 24h - wyjaśnia Marcin Mikołaj-
czyk. 

Szutrowe podjazdy, długie szybkie zjazdy w leśnym plenerze, masa-
żyści, serwis rowerowy, świetne jedzenie, a wreszcie to coś, czyli psy-
chiczna walka z samym sobą podczas nocnej jazdy i wypatrywanie upra-
gnionego świtu. To elementy rowerowej batalii, które padły łupem 
zawodnika z Gałkówka. 

Pan Marcin po ciężkiej walce ze zmęczeniem, wykręcił ostatecznie 
28 okrążeń (ponad 440 km), co pozwoliło mu na zajęcie 3 miejsca w kla-
syfikacji generalnej oraz 2 miejsca w kategorii wiekowej M3 (tuż za tre-
nerem polskiej kadry MTB Przemysławem Gierczakiem). 

Warto także nadmienić, że z Gałkowa Małego na dystansie 12 h star-
tował również inny rowerzysta, zapalony zawodnik kolarstwa górskiego - 
Tomasz Kompa, który po ukończeniu swojego wyścigu, niestrudzenie na-
wigował i pomagał na postojach swojemu koledze. 

Aktywność fizyczna dla każdego 
Nie mniej ciekawym tematem od samego wyścigu, jest rowerowa 

pasja pana Marcina. Szczerze przyznaję, że w pierwszym momencie po 
przeczytaniu informacji o triumfie naszego rodaka w zawodach, myśla-
łem że mam do czynienia z zawodowym sportowcem. Wydolności orga-
nizmu mógłby mu bowiem pozazdrościć niejeden wyczynowiec. Tym-
czasem okazuje się, że pan Marcin pracuje jako grafik komputerowy w 
pobliskiej Łodzi.

- Kiedyś nałogowo grałem w kosza, potem była „przerwa technicz-
na” w sportach. Jednoślad wpadł w moje ręce jakieś 10 lat temu. Nie lu-
biłem czekać na busa więc wybrałem rower jako środek transportu. Od 
momentu zarejestrowania się na portalu rowerowym, zacząłem odnoto-
wywać przejechane kilometry, co jeszcze bardziej motywowało mnie do 
jazdy (http://www.bikestats.pl/rowerzysta/axass). Rower jest dość czaso-
chłonny i nie starcza czasu na inne zajęcia. Ale jednoślad przynosi tyle ra-
dości, że inne pasje schodzą na drugi plan – podkreśla mieszkaniec Gał-
kówka.   

Jeśli chodzi o kwestię tre-
ningów, o dziwo nasz roz-
mówca wykorzystuje to, czym 
żyje na co dzień. Po prostu 
lubi jeździć, więc jeździ.

- Nie ćwiczę dodatkowo 
w sensie treningów kolarskich 
czy wydolnościowych. Do tre-
nowania „po swojemu” wyko-
rzystuję fakt dojazdu do Łodzi 
(23 km w jedną stronę). Od 
ponad 7 lat na palcach jednej 
ręki można policzyć dni w 
których posiłkowałem się 
transportem publicznym. Jeż-
dżę całoroczne bez względu 
na pogodę. W bardziej sprzy-
jające warunki „dokręcam” 
przed i po pracy. Bywa że uda 
się wykręcić 100 km dniówki. 
Do tego dochodzą także wypady weekendowe w graniach 200-300 km. 
Rocznie przejeżdżam zatem około 19 000 km. Rekord padł 2017 roku w 
którym to przejechałem 22 000, w tym 2 000 tylko w grudniu. Obecnie 
miesięcznie nie schodzę poniżej 1500 na miesiąc. Godzinowo wychodzi 
2 do 4 godzin dziennie. W zeszłym roku zacząłem także biegać. Za sobą 
mam już duatlon (10 km biegu - 40 km jazdy rowerem - 5 km biegu) w 
miejscowości Uraz. Nie było pudła, ale było wyzwanie i poszło bardzo 
dobrze - opowiada pan Marcin. – Dodam jeszcze, że dojazdy do pracy za-
czynałem bez specjalistycznego ubioru czy roweru. Jeździłem w baweł-
nianych koszulkach, które to zawilgocone, zimą potrafiły nieźle wychło-
dzić ciało. Mówię to pod kątem tego, że do podjęcia aktywności fizycznej 
nie potrzeba wielkich rzeczy. W przypadku roweru czy też biegania, nie 
należy się zrażać po pierwszym przemoknięciu czy przemarznięciu. Naj-
ważniejsze to mieć chęci. I nie trzeba też być tytanem trenowania, bo w 
miarę czasu przy konsekwentnym kultywowaniu wybranej dyscypliny, 
efekty przyjdą same. 

W sierpniu pan Marcin startuje w ultramaratonie szosowym - 500 km 
w limicie czasowym 28h. Jak sam zaznacza, tutaj „pudła” pewnie nie bę-
dzie, ale chodzi mu głównie o wyzwanie, które lubi podejmować. Życzy-
my zatem stalowych mięśni i nieugiętej woli. 

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

 TERMAL
USŁUGI 

HYDRAULICZNE
- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ, 

WOD-KAN
- REKUPERACJA

95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78

501 10 22 81, 509 307 458

 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY
 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  r wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

– WĘGIEL
t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007
 ZAGAJNIKOWA 16  
 BRZEZIŃSKA 135

Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14
DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

PÓŁKOLONIE  
JEŹDZIECKIE
W STAJNI BOROWA

731-701-550

SKŁAD OPAŁU
Wągry 11

 Oferuje: WĘGIEL, MIAŁ, 
EKOGROSZEK, PELLET

501-822-880

KOPALNIA  
DŁUGIE

ZAPRASZA

Oferujemy:
 � sprzedaż piasku z transportem 
naszym bądź własnym

 � przyjmowanie odpadów  
- ziemia, gruz, kamienie (KPO)

 � wykopy

Setja
www.kopalniadlugie.com.pl

fb: kopalniadługie

tel. 602 372 853

Firma CMPLAST 
zajmująca się obróbką skrawaniem  

poszukuje kandydatów na stanowisko: 
OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC  

 Miejsce pracy:  Długie, gm. Koluszki
Opis stanowiska: 

- obsługa frezarki i/lub tokarki sterowanej numerycznie CNC 

Wymagania: 
- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego 
- motywacja i chęci do pracy 

Oferujemy: 
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
- atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system motywa-

cyjny 
- kartę Multisport 
- możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego 
- perspektywę wieloletniej współpracy  

Kontakt: 505 210 010
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Piątek 26.07
15:00 Król Lew 3D Dub PREM 
17:15 Król Lew 3D Dub PREM
19:30 Król Lew 2D Dub PREM

Sobota 27.07
15:00 Król Lew 3D Dub PREM 
17:15 Król Lew 3D Dub PREM
19:30 Król Lew 2D Dub PREM

Niedziela 28.07
15:00 Król Lew 3D Dub PREM 
17:15 Król Lew 3D Dub PREM
19:30 Król Lew 2D Dub PREM

Środa 31.07 17:15 Król Lew 3D Dub PREM
19:30 Król Lew 2D Dub PREM

Czwartek 1.08 17:15 Król Lew 3D Dub PREM
19:30 Król Lew 2D Dub PREM
Król Lew
Przygodowy / Animowany / USA / 2019  
1 godz. 58 min.
PREMIERA 3DDubbing

Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu 
po swoim ojcu – królu Mufasie. Jednak nie 
wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z jego 
narodzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd 
jego brat – Skaza, który nie zamierza tak łatwo 
oddać władzy. Knując spisek i posuwając się do 
zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku któ-
rej to jemu przypada w udziale tron. Simba zo-
staje wygnany, ale pozostając wierny naukom 
swojego ojca, Mufasy, bierze sobie do serca 
swoje królewskie przeznaczenie. Z pomocą 
dwójki nowopoznanych przyjaciół zamierza od-
zyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi 
jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości.

Sztafetowy Maraton Szakala 
W niezwykle malowniczej scenerii lasów w Arturówku zawodnicy 

PIETRZYK RUNNING TEAM pobiegli w IX Sztafetowym Maratonie 
Szakala w Łodzi.

14 lipa 2019 r. rywalizowały ze sobą sztafety 7-osobowe, z minimum 
dwoma kobietami w składzie. Każdy z zawodników sześciokrotnie poko-
nał pętle o długości 1000 m.

Ekipa w składzie Krzysztof Pietrzyk, Marcin Chojnacki, Magdalena 
Pierzchała, Małgorzata Jagiełło,  Maciej Radczyc, Łukasz Łukasik i Mar-
cin Łęgocki, w czasie 2.31,05 h przebiegła łącznie dystans 42 km i zajęła 
8 miejsce wśród 51 startujących drużyn. Drugi team w składzie Mariusz 
Racz, Przemysław Jabłoński, Kararzryna Gonciarek, Magdalena Rapac-
ka, Krzysztof Simon, Adam Ciechański i Dariusz Szelest z czasem 
2.48,14 zajął 21 miejsce.

1,4 mln pism do ubezpieczonych  
z województwa łódzkiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wysyłkę listów z In-
formacją o Stanie Konta Ubezpieczonego w ZUS. W województwie 
łódzkim otrzyma je ok. 1,4 mln osób. W całym kraju przesyłka dotrze 
do ok. 20,5 mln ubezpieczonych. Pisma zawierają informację o tym 
ile pieniędzy zgromadzonych zostało na naszych kontach emerytal-
nych. Osoby powyżej 35 roku życia, z pisma dowiedzą się także jaka 
jest prognozowana wysokość ich przyszłej emerytury.

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego przygotowywana jest 
dla każdej osoby, która ma na swoim koncie zapisaną choćby jedną skład-
kę, niezależnie od jej wysokości. 

Z pisma dowiemy się jak wygląda stan naszego konta emerytalnego 
na 31 grudnia 2018 r. Uzyskamy informację na temat sumy zwaloryzowa-
nych składek i kapitału początkowego. Suma ta uwzględnia tegoroczną, 
czerwcową  waloryzację wskaźnikiem 9,2 %. Dokument zawiera też in-
formację o tym ile mamy środków zgromadzonych na subkoncie oraz ile 
składek ZUS przekazał do OFE. Znajdziemy tu też informację o skład-
kach za ubiegły rok w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Osoby, które ukończyły 35 lat , dowiedzą się z pisma jaka jest hipo-
tetyczna wysokość ich przyszłej emerytury. Informacja podawana jest w 
dwóch wariantach:
- gdyby na emeryturę przechodzili bazując na dotychczas zgromadzo-

nych składkach i już więcej w przyszłości nie pracowali, oraz
- gdyby obok dotychczas odłożonych składek, uwzględnili składki przy-

szłe, zakładając, że w przyszłości będą odprowadzane składki w śred-
niej wysokości dotychczasowych wpłat.

Zwróćmy jednak uwagę na to, że drugie z wyliczeń jest czysto hipo-

tetyczne i orientacyjne. Nie opiera się na takich zmiennych jak wzrost 
wynagrodzenia i rozwój kariery zawodowej.

W dokumencie znajdziemy tez informację o tym jakie świadczenia 
przysługują osobom opłacającym składki na ubezpieczenia społeczne.

Pisma z Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego, powinny do-
trzeć do adresatów do końca sierpnia br. Nie wszyscy ubezpieczeni jed-
nak mogą spodziewać się listu. Osoby, które zakładały profil na Platfor-
mie Usług Elektronicznych ZUS, informacje zawarte w piśmie znajdą na 
swoim profilu, dlatego do nich list nie będzie wysyłany.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Uwaga! Kino Odeon 3D jest czynne od środy do niedzieli!  
(w poniedziałki i wtorki – kino nieczynne).

Więcej informacji na stronie: 
www.kino-odeon.pl 

tel. 44-714-58-80
Kino zastrzega sobie możliwość zmiany w repertuarze
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Wyprzedaż domowa, zapraszamy, 
506-138-467
Motocykl Yanke poj. 50 cm3 2013, 
572-490-866
Skuter Peugeot Kisebe 2016,  
poj. 100, 505-424-763
Wózek-Skuter elektryczny  
dla seniora, 505-424-763
Drewno kominkowe-opałowe, 
509-101-167
Ogrodzenia, montaż i naprawa, 
515-310-037  
Bryczkę i Saaba (2008 r.),  
663-966-843
Peugeot 207SW, 506-138-467

Drewno kominkowe-opałowe, 
504-288-286

HEBLARKĘ-wyrówniarkę  
i szlifierkę taśmową, tel. 794-362-610
Drewno kominkowe opałowe,  
tel. 608-830-403

KUPIĘ

ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Skup Aut do 25 tys. Każdy Stan, 
505-927-959
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
Autoskup, 501-488-674

USŁUGI

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Przyjmę opiekunkę do trzyletniego 
dziecka, Koluszki, 507-411-177
Matematyka. Wieloletnie doświad-
czenie. Poziom rozszerzony  
i podstawowy. 607-296-881
Koszenie trawy, 509-875-353
Ogrodzenia panelowe, siatka, 
łupek, klinkierowe, itp.,  
tel. 697-527-066
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 720-724-916
Budowy, ocieplenia, 604-350-807
Tynki agregatem – cementowo-wa-
pienne, tel. 669-201-962
Wycinki, przycinki, koszenia. 
Usługi koparko-ładowarką, Remba-
kiem, glebogryzarką. Przygotowanie 
terenu pod inwestycje, wywrotka  
do 3,5 t, 507-36-40-74

Ogrodzenia panelowe, betonowe 
oraz z siatki, wycinki, koszenia, 
507-364-074 
Usługi koparką, koparkoładowarką, 
minikoparką, tel. 799-203-990
Usługi koparko-ładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi minikoparką, koparką 
obrotową, tel. 515-493-834
Mycie okien, sprzątanie, prace  
w ogrodzie, itp. 781-196-850
Matematyka dla licealistów  
i studentów, 502-271-164
Docieplenia budynków, 505-509-874
Instalacje RTV-SAT, 608-857-122
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Usługi koparko-ładowarką,  
tel. 535-457-109
REMONTY, Ocieplenia poddaszy, 
Glazura, Zabudowy GK, 781-098-458
Usługi remontowe TWÓJ KWA-
DRAT, Facebook, tel. 503-106-029, 
573-967-394
Docieplenia – Naprawa źle wykona-
nych poddaszy i ścianek przez 
wdmuchiwanie wełny celulozowej, 
tel. 501-275-845
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, Plisy, Żaluzje, Moski-
tiery, tel. 603-993-306
Remonty – kompleksowo, wykoń-
czenia wnętrz, tel. 505-509-874
NOCLEGI, Pokoje, tel. 506-188-477
Usługi dekarskie, dachy, dojazd  
i wycena gratis, 606-946-827
Rolety! Żaluzje! Moskitiery! Plisy! 
Bogata oferta! Producent!  
tel. 501-144-475, www.odslonka.pl
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA

Zatrudnię Operatora Koparko-łado-
warki, Kontakt: 505-210-010
Zatrudnię ekspedientkę mięso-wę-
dliny, Łódź-Widzew, dobre wyna-
grodzenie i dojazd, 692-693-820, 
661-060-656
Fryzjerkę zatrudnię oraz pomoc 
fryzjera, 519-490-477
Zatrudnię chałupniczki szycie, 
604-588-616
Zatrudnię kierowcę kat. C+E (kraj), 
691-020-098
Zatrudnię szwaczkę – sukienki, 
zarobki ok. 3500zł, 607-613-287  
lub 661-121-966

Prasowaczkę – 607-613-287  
lub 661-121-966
Zatrudnimy kierownika działu 
mechanicznego i zaopatrzenia na 
naszej bazie w Koluszkach.  
Preferowane wykształcenie budow-
lane, tel.: 609-759-659, 601-227-216, 
e-mail: pbdbuddrog@wp.pl
Zatrudnimy elektryków,  
42 214-07-00
Zatrudnimy pomocników elektry-
ków, 42 214-07-00
Zatrudnię pomoc do pracy  
na krojowni w Brzezinach. Praca 
przez cały rok, tel. 602-611-435
Zatrudnię pracownika do gospodar-
stwa, tel. 603-692-065
Diagnostę samochodowego zatrud-
nię, Koluszki, 603-94-74-84
Firma odzieżowa zatrudni szwaczki 
na stałe, 605-08-68-28; 44 714-23-75
Firma odzieżowa zatrudni praso-
waczkę na stałe, 605-08-68-28; 
44 714-23-75
Zatrudnię pracownika budowlane-
go, 724-724-402
Zatrudnię prasowaczkę z doświad-
czeniem, proste prasowanie, Kolusz-
ki, 502-171-510
Zatrudnię szwaczki i prasowaczkę. 
Stała praca, 602-194-850
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

RÓŻNE

Twoje dziecko nie zna języka? 
Chcesz wyjechać do pracy za 
granicą? – Nauka języka ANGIEL-
SKIEGO, NIEMIECKIEGO, 
HISZPAŃSKIEGO, Konrad,  
tel. 782-869-215
pAGAjKajakiPilica-spływy., 
505-962-185
Kursy maturalne, przygotowania do 
egzaminu 8-klasisty. Zajęcia indywi-
dualne z matematyki, chemii oraz 
fizyki. Zapraszamy! 606-639-081 
DJ na Imprezy, 662-132-698
Wypożyczę napis ledowy LOVE, 
stół wiejski, nalewak piwny, ławecz-
ki, parasol, dowóz, tel. 889-994-992

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM / KUPIĘ

Dom piętrowy, działka 2000 m2, 
tanio sprzedam, 663-666-173
Sprzedam Atrakcyjną działkę, 
Zygmuntów k. Koluszek  
– tel. 604-637-528
Sprzedam M3 na 4 piętrze,  
Oś. 11 Listopada, 501-445-323
Sprzedam mieszkanie Głowackiego 
63 m2, tel. 44 07397550996
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
Budynek Mieszkalno – Gospodarczy, 
506-138-467
Lokal – ul. Sikorskiego, 603-793-530
Kupię ziemię, gospodarstwo rolne, 
tel. 536-996-026
Sprzedam działki budowlane, 
okolice PSP, 606-703-072 po 17.00
Dom z działką zamienię na bloki do 
45 m2, parter lub I piętro, z dopłatą 
na ul. Głowackiego, tel. 665-547-717
Dom sprzedam, 665-925-923

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Wynajmę część domu w Kaletniku, 
508-488-034
Do wynajęcia dom / pokoje w Bog- 
dance, tel. 506-188-477, 501-196-876
Wynajmę budynek handlowo-produ- 
kcyjny 150m2 (siła, woda, gaz), Kolu- 
szki, Przejazd 8, tel. 605-23-67-37
M2 i M3 do wynajęcia, 501-810-623
Do wynajęcia garaż 50m2 z podda-
szem, możliwość prowadzenia 
działalności, 601-835-140
Kwatery pracownicze Brzeziny,  
tel. 662-089-398
Do wynajęcia Budynek na działal-
ność w Brzezinach, 505-747-908
Wynajmę lokal usługowo-handlo-
wy 40 m2 przy Słowackiego 22, 
502-343-862
Lokal – ul. Sikorskiego, 603-793-530

SPRZEDAM

Tanio maszyny szwalnicze i stoły 
prasowalnicze, 508-363-845
Sprzedam przyczepę „N250C”, 
604-12-40-76
Sprzedam ALUFELGI 16”,  
514-877-684
Sprzedam cegłę, 794-630-647
Ciągnik C-330 z mostem i skrzynią 
od Zetora, cena 4 tys.zł do neg., 
572-490-866

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI 
PARKIECIARSKIE
Cyklinowanie, Lakierowanie

Renowacje Schodów
503-141-333
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PPHU IWA w Koluszkach ul. Partyzantów 32F 
zatrudni pracownika do biura:

- znajomość obsługi komputera     - sporządzanie ofert przetargowych
- zamieszczanie ofert na portalach internetowych

- obsługa spraw związanych z bieżącą działalnością firmy
- współpraca z Kancelarią Doradztwa Podatkowego w zakresie obsługiwanych spraw

Telefon 602 57 97 06

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach  
ul. Mickiewicza 4  

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy, tj.:
Elektromonter  

– umowa o pracę – pełny etat

 Wymagane: - wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryka, 
automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika),

- preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
- umiejętność czytania schematów elektrycznych,
Szczegółowe informacje o naborze udziela Sekretariat Spółki pod 

nr tel. (44) 714-58-45 oraz zamieszczone zostały na stronie interneto-
wej KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach (www.kpgk.com.pl) 

Termin składania aplikacji do dnia 31.07.2019 r.

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.  w Koluszkach  
ul. Paderewskiego 1 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

ASYSTENT ZARZĄDU – KIEROWCA
Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Staż pracy na stanowisku kierowcy min. 10 lat
 • Wykształcenie min. średnie 
 • Wysoka kultura osobista i odpowiednia aparycja/prezencja
 • Dyspozycyjność, sumienność i komunikatywność
 • Odporność na stres 
 • Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem

Zakres zadań:
 • Obsługa komunikacyjna kierownictwa Spółki 
 • Obsługa organizacyjna i logistyczna spotkań z kontrahentami. 

Oferta:
 • Praca w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej  

pozycji na rynku;
 • Możliwości rozwoju zawodowego; 
 • Atrakcyjne  wynagrodzenie/wynagrodzenie adekwatne do 

posiadanej wiedzy i umiejętności

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail:
kadry@agat-koluszki.pl lub składać osobiście:  

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. ul.Paderewskiego 1 ,95-040 Koluszki 
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 Rozporządzenie 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).

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

tel. 535 322 122 | Koluszki, ul. Poprzeczna 5  
(ul. naprzeciwko Liceum przy ul. Kościuszki)

POL-HUN M. Bielska Sp. J.
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

poszukuje osoby na stanowisko:

KSIĘGOWA
Wymagania: 
– doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu 

pełnej księgowości w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym

Zapewniamy:
– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, 

atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV  
na adres: ksiegowosc@polhun.pl

Odbierz bilet za czerwony pasek
Otrzymałeś świadectwo z czerwonym paskiem uczęszczając do szkół 
z terenu Gminy Koluszki? Odbierz bilet do kina ODEON 3D. Po bilet 
można zgłaszać się do Biura Inżyniera Gminy, którego siedziba znaj-
duje się w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Gratulujemy 
świetnych wyników w nauce i życzymy dobrej zabawy.

(pw)

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!

BROS ZNALEZIONY 
W GMINIE KOLUSZKI

w 2019 roku

W SPRAWIE ADOPCJI,
ODBIORU ZWIERZĘCIA
PROSIMY O KONTAKT
Z BIUREM INŻYNIERA 

GMINY KOLUSZKI  
- 44 725 67 68

lub SCHRONISKIEM  
DLA ZWIERZĄT 
W ZAWIERCIU 

- 730 505 255, 515 131 350
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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.

PORADNIA DIETETYCZNA
mgr Paulina Mikulska 

tel. 799 954 991
Koluszki, ul. Korczaka 5

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; 19.00-20.00

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00

www.turkus-travel.pl

ROLETY  
MOSKITIERY  

PLISY
Już dziś umów się  

na bezpłatny pomiar  
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia 
tel. 692 250 462

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

i pielęgnacja trawników
Wywóz liści, gałęzi itp.
Malowanie i naprawa 

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

tel. 44 714-49-45  
605-23-67-37

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Zaginął Ci pies? 
wyślij zdjęcie do BIG 

monitoring@koluszki.pl
SZUKA WŁAŚCICIELA

LUB NOWEGO DOMU!

KLUSEK ZNALEZIONY 
W GMINIE KOLUSZKI

w 2019 roku

W SPRAWIE ADOPCJI,
ODBIORU ZWIERZĘCIA
PROSIMY O KONTAKT
Z BIUREM INŻYNIERA 

GMINY KOLUSZKI  
- 44 725 67 68

lub SCHRONISKIEM  
DLA ZWIERZĄT 
W ZAWIERCIU 

- 730 505 255, 515 131 350
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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

CENY BILETÓW
Normalny – dla osób, którym nie przysługuje bilet ulgowy

Cena brutto (do 3 godzin) – 12 zł
Kolejna rozpoczęta godzina (brutto) – 4 zł

Ulgowy:
- dzieci, które ukończyły 6 rok życia;   - młodzież szkolna i studenci;    

- emeryci i renciści;     - osoby niepełnosprawne;    
Cena brutto (do 3 godzin) – 6 zł 

Kolejna rozpoczęta godzina (brutto) – 2 zł

Wstęp na basen
Posiadacze Koluszkowskiej Karty Dużej Rodziny, po jej okazaniu, w 

każdy wtorek są uprawnieni do zakupu biletu w cenie brutto 4,00 zł, któ-
ry obowiązuje przez 3 godziny, koszt każdej następnej rozpoczętej godzi-
ny wynosi 2,00 zł brutto.

Posiadacze Koluszkowskiej Karty Seniora, w każdy poniedziałek są 
uprawnieni do zakupu biletu w cenie brutto 4,00 zł, który obowiązuje 
przez 3 godziny, koszt każdej następnej rozpoczętej godziny wynosi  
2,00 zł brutto.

Wstęp na basen ze zniżką wymaga okazania stosownego dokumentu 
(legitymacja, zaświadczenie) 

Dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia - wstęp bezpłatny. 

Trwa nasza redakcyjna zabawa: „Foto Pocztówka z Wakacji”. Swoje 
pozdrowienia wraz ze zdjęciem konkursowym z Wybrzeża Kości Słonio-
wej na „Czarnym Lądzie”, wysłała redakcji i czytelnikom „Tygodnia w 
Koluszkach”, mieszkanka Koluszek pani Sylwia Wyroda. Zachęcamy do 
przesyłania zdjęć z pozdrowieniami (twk@koluszki.pl).



ZAPISY 
na pielgrzymkę 
na Jasną Górę 
od 12 sierpnia

ZATRUDNIĘ  
DIAGNOSTĘ  

SAMOCHODOWEGO 
Koluszki

603-94-74-84

Niebezpieczny pożar pola
19 lipca przed godz. 15.00 

nad polami na pograniczu miej-
scowości Gałkówek Kolonia i 
Gałkówek Parcela uniósł się wy-
soki słup dymu. 

Do gaszenia pożaru zboża 
wezwano dużą liczbę zastępów 
strażackich z powiatu brzeziń-
skiego i łódzkiego wschodniego. 
Strażacy ścigali się z czasem, bo-
wiem w niewielkiej odległości 
od szybko rozprzestrzeniającego 
się ognia, znajdowały się budyn-
ki mieszkalne. Pożar szalał na 
obszarze kilku hektarów.  

(pw, fot. OSP Koluszki)


