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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
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

– 44 725 67 68
– 44 714 58 45
– 44 714 04 95
– 44 714 58 25
– 991
– 468-30-15-31
– 44 714 58 79
507 078 873
– 992
– 44 714 58 24
605 370 020
– 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
ul. Sikorskiego 6
ul. Głowackiego 20
ul. Korczaka 5
ul. 11 Listopada 33
ul. Przejazd 6
ul. 3 Maja 8
ul. 3 Maja 19G
ul. Brzezińska 54
Gałków

– 736 697 592
– 44 714 16 43
– 44 714 02 86
– 44 714 24 58
– 44 714 03 63
– 44 714 24 44
– 44 714 07 88
– 44 714 02 73
– 44 714 00 77
– 605 509 502

Taxi
Rower miejski
Biuro numerów
Informacja PKP
KSM
Spółdz. Odlewnik
Urząd Pracy

– 44 714 58 42
– 42 214 40 00
– 118 913
– 19 757
– 44 714 10 41
– 44 714 19 98
– 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

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

Biuro Inżyniera Gminy

przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

awarii sieci infrastruktury miejskiej
(wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo,
energetyka, gazociągi);
zimowego odśnieżania dróg;
uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej
(znaki, przepusty);
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
nielegalnie prowadzonych robót w pasie
drogowym;
uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
czystości w mieście i gminie;
przepełnień pojemników na odpady;
przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
zniszczeń i nieporządku wokół pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów;
zaśmiecenia terenów;
dzikich wysypisk śmieci;
padłych zwierząt;
inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h
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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

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

2.08.
ul. Głowackiego 20
3.08.
ul. Korczaka 5
4.08.
ul. Sikorskiego 6A
5.08.
ul. 3 Maja 8
6.08.
ul. 3 Maja 19G
7.08.
ul. Brzezińska 54
8.08.
ul. Przejazd 6
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Zakończenie lata i koncert
gwiazd w Lisowicach

Konserwator zabytków pozwolił na wznowienie prac budowlanych
na terenie tworzonego parku wodnego w Lisowicach. Oznacza to, że długi okres przestoju inwestycja ma już za sobą. Pod koniec sierpnia na terenie Lisowic czeka nas duże wydarzenie kulturalno-rozrywkowe. Na ostatni weekend wakacji przewidziano bowiem kilka koncertów znanych
artystów. Zabawa będzie trwała od czwartku do niedzieli. Z kolei na zakończenie weekendu zaplanowano pokaz laserowy. O tym jakie gwiazdy
będziemy gościć w Lisowicach, dowiemy się już niebawem.
(pw)
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Rozbudowa nowych terenów
strefy ekonomicznej
Do końca grudnia
zostanie zakończone
uzbrajanie nowych terenów koluszkowskiej
strefy ekonomicznej.
Na wielu drogach
przechodzących przez
strefę wylany jest już
asfalt.
Zakończono
również demontaż starej linii energetycznej i
budowę nowej. Wartość inwestycji to 15 mln zł. Na realizację zadania pozyskano 5 mln zł dofinansowania. Gmina liczy na to, że inwestycja zwróci się w szybkim
tempie. Do sprzedaży będzie ok. 30 ha uzbrojonego terenu. Dwóch pierwszych inwestorów już zakupiło działki, a z kolejnymi prowadzone są zaawansowane rozmowy. Jako pierwsza swój zakład w Koluszkach o nowe
tereny inwestycyjne poszerzyła firma Art in Energy, która świadczy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, budową i utrzymaniem sie-

Osiedle Łódzkie II
strefą zamieszkania
Urząd Miejski w Koluszkach
przygotowuje zmianę organizacji
ruchu na osiedlu Łódzkim II. Całe
osiedle zostanie przekształcone w
strefę zamieszkania. Co to oznacza
dla mieszkańców? Po wprowadzeniu przepisów pieszy będzie mógł
się poruszać swobodnie po wszystkich drogach osiedlowych, a kierujący pojazdem będzie musiał mu ustąpić pierwszeństwa w każdym przypadku. Ponadto na terenie osiedla będzie obowiązywało ograniczenie
prędkości do 20 km/h. Jedyną drogą która ma zostać wyłączona ze strefy
zamieszkania, będzie ulica Zachodnia. Ulica ta jest traktowana jako droga zbiorcza i zostanie poddana odrębnej organizacji ruchu.
(pw)

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. Także w Koluszkach i całej gminie Koluszki można zostać wolontariuszem Paczki lub Akademii. Więcej informacji o możliwości zgłoszenia na www.superw.pl lub u Lidera Rejonu
Gmina Koluszki, którym jest Marcin Latek tel. 884-910-071

ci trakcyjnych. Kolejną działkę zagospodarowuje firma Starmeat. W zakładzie który właśnie powstaje na zakupionej działce, pracę ma znaleźć
200 osób. Poszukiwani będą pracownicy produkcji, magazynierzy, handlowcy, osoby biurowe, elektrycy i operatorzy maszyn (robotów). Zakład
będzie zajmował się produkcją mięsa drobiowego (rozbiór i mrożenie).
Co warte podkreślenia, do Koluszek będzie trafiało mięso już po uboju.
Zakończenie budowy planowane jest na I kwartał 2020 roku.
(pw)

Czy radny utraci mandat?
5 sierpnia o godz. 14.00 podczas sesji Rady Miejskiej w Koluszkach
radni będą debatować nad uchwałą w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marcina Szadkowskiego. Z uzasadnienia uchwały wynika, że radny
uprawia gminną działkę, pomimo tego że po objęciu funkcji radnego powinien zrezygnować z tego rodzaju działalności. Zgodnie z Kodeksem
wyborczym radny nie może bowiem łączyć mandatu radnego z czerpaniem korzyści z mienia komunalnego gminy. Chodzi o konflikt interesów.
Rada Miejska liczy na to, że radny podczas poniedziałkowej sesji
złoży obszerne wyjaśnienia. Radny nie stawił się bowiem na komisji
Rady, która zebrała się w minioną środę by wydać opinię w sprawie zasadności uchwały.
(pw)
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Kalendarium gminnych wydarzeń Gmina rozwiązała umowę
 5 sierpnia (poniedziałek) – Historia i rozwój kolei - spotkanie z Ryszardem Bonisławskim, godz. 18.00 Sala Muzealna w Koluszkach,
ul. 3 Maja 17
 5, 19, 26 i 27 sierpnia – Wakacje z kinem ODEON, bezpłatne seanse
dla dzieci, godz. 12.00, Kino Odeon 3D w Koluszkach
 20-26 sierpnia – Piesza pielgrzymka z Koluszek na Jasną Górę, zapisy od 12 sierpnia
 8 września (niedziela) – DOŻYNKI powiatowo-gminne,
godz. 13.00-20.30, Park Miejski w Koluszkach

Czy zagraża nam niedobór wody?
Państwowa służba hydrologiczna ostrzega, że w sierpniu 2019 r. na
obszarze kilku województw, w tym w woj. łódzkim w części południowo-wschodniej, prognozowane jest obniżenie się zwierciadła wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych. Może to powodować wystąpienie niedoboru wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich.
Oprócz zmieniających się warunków klimatycznych, głównym winowajcą odpowiedzialnym za tego rodzaju sytuację, jest niestety sam
człowiek. Na naszym okolicznym terenie zaobserwowano na przykład
obniżanie się poziomu wód gruntowych, wywołane przez działalność kopalni w Bełchatowie. Chodzi o tzw. lej depresyjny, który powstał w wyniku prowadzonych przez kopalnię prac odwodnieniowych, umożliwiających bezpieczną eksploatację węgla brunatnego. Bełchatów spowodował
zatem zassanie wody, która przez wieki nawadniała okoliczne mokradła.
A jak wiemy, mokradła spełniają bardzo pożyteczną funkcję w ekosystemie. Działają bowiem jak gąbka: podczas ulew zatrzymują wodę, a w
okresie suszy oddają parując. W naszej gminie przykładem jest teren wokół rzeki Piasecznicy (Słotwiny). W miejscu, gdzie kiedyś były łąki i bagniska, obecnie jest sucho.
Woda ucieka nam z wód gruntowych również na skutek betonowania terenu. Wycinamy drzewa, likwidujemy trawniki, wykładając je kostką brukową. Woda deszczowa zamiast być zatrzymywana w glebie, spływa błyskawicznie do kanalizacji i rzek. Z kolei uregulowane i wybetonowane rzeki,
zamiast oddawać wodę na okoliczny tereny (naturalne rozlewiska człowiek
przemianował w teren budowlany), niosą wodę wprost do Bałtyku.
W gminnym wodociągu wody nie zabraknie
O niedobór wody nie musimy się za to martwić jako gmina. W narodowej gospodarce zaopatrzenie w wodę opiera się przede wszystkim na
wodach powierzchniowych (rzeki, jeziora). Ale już potencjał wód podziemnych jest właściwie niewykorzystany. Według analiz Państwowego
Instytutu Geologicznego (PIG) na obszarze większości kraju z zasobów
wód podziemnych czerpie się na poziomie maksymalnie 30%. Deficyt
wody w Polsce nie wynika więc z braku wody w ogóle, ale z braku wody
w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie.
Tymczasem na terenie Gminy Koluszki wodociągi zasilane są z 7
ujęć poprzez studnie głębinowe. Woda pobierana jest z pokładów czwartorzędowych i jurajskich z głębokości od 50 do 300 metrów. W ostatnich
latach pod kątem zabezpieczenia mieszkańców Koluszek oraz powstających zakładów na terenie koluszkowskiej strefy ekonomicznej, wybudowano dwie studnie głębinowe. Nowe ujęcia wody zlokalizowane są na terenie Stacji Uzdatniania Wody (przy ul. Zagajnikowej oraz ul. Zielonej).
Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi decyzjami
wodno-prawnymi, na każde ujęcie wody nałożony jest pewien limit możliwej do pobrania ilości wody, dostosowany do obecnego zapotrzebowania. Chroni to dane warstwy wodonośne przed nadmierną eksploatacją.
Pomimo tego, że wody nam nie brakuje, w okresach związanych z długotrwałą suszą, mogą zdarzać się spadki ciśnienia wody w kranach. Chodzi
tu przede wszystkim o te pory dnia, gdy dochodzi do jednoczesnego dużego poboru wody (np. w trakcie podlewania ogródków, czy korzystania
z kąpieli).
(pw)

z firmą budującą nowe parki
Pod znakiem zapytania stanęła budowa nowych parków na terenie
naszego miasta. Gmina rozwiązała właśnie umowę z wykonawcą, który
realizował zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa została
rozwiązana za porozumieniem stron. Obydwie strony miały nieco odmienne stanowisko co do realności ukończenia inwestycji w zaplanowanym czasie i jakości. Jednym słowem gmina widziała postępy prac w nieco czarniejszych barwach. Uznano zatem, że najlepszym rozwiązaniem
będzie podanie sobie ręki i zakończenie wzajemnej współpracy.
Po rozwiązaniu umowy zbierze się zespół, który przeanalizuje dokonania i podejmie decyzję co do dalszych losów inwestycji. Dotychczasowy wykonawca oczyścił ze śmieci teren cegielni, na którym miał powstać
największy z projektowanych parków. Zdążył również opracować sporą
ilość dokumentacji. Pomimo wstrzymania prac, gmina nie utraciła na powyższą inwestycję dofinansowania. Przypomnijmy, że 4 nowe parki miały powstać do końca 2019 r. Zlokalizowane miały być: na cegielni, na os.
Staromiejskim za stacją benzynową przy ul. Wigury, przy dworcu PKP od
strony ul. 3 Maja (obok kiosku), oraz na osiedlu 11 Listopada (między
blokami).
(pw)

Czujny obywatel udaremnił
jazdę samochodem nietrzeźwemu
28 lipca 2019 roku w Jeziorku na terenie gminy Koluszki czujny
mieszkaniec podróżując swoim samochodem zatrzymał pojazd, którym
kierował nietrzeźwy 42-latek. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu
w organizmie.
61-letni mieszkaniec gminy Koluszki podróżując wraz z żoną swoim
samochodem zauważył pojazd citroen saxo, którego tor jazdy wskazywał,
że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Niezwłocznie
podjął czynności, które doprowadziły do zatrzymania tego samochodu.
Podszedł do kierującego i od razu poczuł silną woń alkoholu z ust. Mężczyzna wyjął kluczyki ze stacyjki i powiadomił policjantów. Kierujący pojazdem citroenem 42-letni mieszkaniec Koluszek był nietrzeźwy. Miał ponad
3 promile alkoholu w organizmie. Podróżował z żoną i 7-letnią córką. Za to
przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Wspomnienie św. Krzysztofa patrona kierowców –
poświęcić wypada każdy pojazd

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

2.08.2019 r.

Liczyli na odkrycie artefaktów sprzed 4 tys. lat

Archeolog przebadał Lisowice
Na odcinku, pomiędzy drogą
z Erazmowa w kierunku Tworzyjanek a lasem, za którym znajduje
się nurt rzeki Mrogi, na wydzielonym terenie powstającego ośrodka
rekreacyjno-wypoczynkowego w
Lisowicach, swoje prace prowadził
archeolog z Łodzi. Stanowisko archeologiczne na terenie budowy
było konieczne z uwagi na fakt, iż

kiedyś zanotowano na tym obszarze występowanie krzemienia z
okresu neolitu. Chodziło o to, by
sprawdzić, czy podczas budowy
ewentualne zabytki archeologiczne
byłyby niszczone. Gdyby tak miało być, należałoby je uratować. Ze smutkiem stwierdzam: niczego
nie znaleźliśmy, a szkoda - powiedział archeolog Radosław Herman.
Badania, jakie podjęto, były weryfikacyjno-sondażowe, co podkreślił archeolog. – Okazało się, że
stanowiska archeologicznego na
tym obszarze nie ma. Zapisane w
archiwach konserwatorskich informacje o znaleziskach na powierzchni ziemi, nie potwierdziły
się pod ziemią. Być może krzemień, który tu znaleziono niegdyś,
znalazł się tu przypadkowo, na
przykład podczas przewożenia tu
ziemi z innego miejsca. Zauważyć
można, że przez lata, teren na którym stoimy był przez ludzi penetrowany. Wyraźnie widać, że niegdyś ktoś urządzał tu sobie dzikie
wydobywanie piasku. Widać także
pozostawione resztki po niegdysiejszym wysypisku śmieci. Jeśli
były tu jakieś materialne ślady z
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okresu neolitu, a prawdopodobnie
były, działalność ludzka na tym obszarze to wszystko zniszczyła stwierdził Radosław Herman.
Archeologowie liczyli na naprawdę ciekawe artefakty, pozostawione przez człowieka w epoce
kamienia czyli neolitu, a zatem z
okresu sięgającego nawet 4 tysiące
lat przed naszą erą. – Powtórzę ze
smutkiem: nie znaleźliśmy
nic z tego, o czym marzyliśmy. Obecnie czekamy na
przyjazd
przedstawiciela
konserwatora
zabytków,
który formalnie sprawdzi,
czy nasze badania zostały
zrealizowane prawidłowo.
W sposób formalny, na protokole, nasze badania zostaną zamknięte, a następnie teren ten zostanie przekazany
firmie budowlanej, która
przystąpi do swoich dalszych prac- powiedział archeolog. Dodał, że teren
gminy Koluszki i okolic jest
archeologicznie
bardzo
sprzyjający. Występujące tu
rzeki i lasy, pozawalają
przypuszczać, że w naszych
stronach występować mogły
liczne osiedla ludzkie, których ślady mogą się jeszcze kryć w
ziemi.- Ludzie osiedlali się tu od
tysięcy lat, mamy więc mnóstwo
śladów, zarówno z okresu początków państwa polskiego jak i z
okresu pradziejowego. Trzeba je
chronić, ale także wykorzystywać
turystycznie, przy okazji promocji
regionu. Przy zbiorniku Lisowice
mamy zaznaczone dwa stanowiska
archeologiczne, jedno z epoki kamienia a drugie z okresu średniowiecza. Są też nieco późniejsze, bo
XVI-wieczne ślady w ziemi znajdujące się na terenie budowy
ośrodka Lisowice. Są to z pewnością ślady związane z majątkiem
Lisowice, jeszcze z okresu przed
pobudowaniem pałacu. To nam pokazuje, że tego typu ślady mogą
występować liczniej, natomiast
wzdłuż rzeki Mrogi mamy setki takich stanowisk. Dla oka przeciętnego człowieka są to ślady niewidoczne, ale archeolodzy je badają.
Powtórzę, znajdujemy się na bardzo ciekawym terenie - zauważył
archeolog Radosław Herman.
W wyniku kontroli dokonanej
przez inspektora łódzkiego oddziału konserwatora zabytków, badania

na stanowisku archeologicznym,
znajdującym się na terenie budowy
ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowego w Lisowicach, zostały oddane pomyślnie. – Prowadzone badania sondażowo-ratownicze na
obszarze około 400 metrów kwadratowych, wykazały zniszczenie
około 60% stanowiska przez dzi-

gminy, czy do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub na
Policję - podkreślił Radosław Herman, archeolog. Zdaniem pani inspektor, miejsce na którym prowadzone były badania, zostało
kompletnie zniszczone przez działalność człowieka. - Prawdopodobnie jakieś cenne znaleziska znajdo-

kie kopalnie piasku i wysypiska
śmieci. W wykopach nie stwierdzono obecności obiektów archeologicznych ani materiału zabytkowego, w związku z czym teren
ten jest zwolniony od prowadzenia
dalszych prac archeologicznych powiedziała nam Katarzyna Badowska - inspektor z upoważnienia
Łódzkiego Konserwatora Zabytków. Zarówno archeolog jak i pani
inspektor apelują do wszystkich o
dbałość o ochronę zabytków. –
Czasem, przez naszą nieuwagę,
kopiąc szambo czy studnię lub
przygotowując fundamenty domu,
możemy niechcący zniszczyć zabytek, który znajduje się w ziemi.
Nie zapominajmy, zabytek czy to z
okresu archeologicznego czy nowożytnego, podlega ochronie
prawnej i mamy obowiązek zgłosić jego odnalezienie, czy to do

wały się kiedyś pod zwałami
śmietniska, które przez lata ktoś tu
sobie urządzał. W tej chwili ziemia
na tym miejscu została już wielokrotnie przerzucona, także nie ma
mowy, by coś odnaleźć. Szkoda,
bo w naszej ewidencji ten obszar
był odnotowany jako miejsce występowania krzemienia z epoki kamienia, prawdopodobnie neolitu.
Krzemień ten jest bardzo trudny do
odnalezienia, tym bardziej żal, że
nic z tego nie znaleźliśmy. Ale
podkreślę, te ślady zostały w sposób zdecydowany zniszczone
przez ludzką działalność. To, co
można było znaleźć, zginęło pod
zwałami tych śmieci, na które patrzymy, przemieszanych z piaskiem, przywiezionym tu nie wiadomo skąd - zaznaczyła Katarzyna
Badowska inspektor d.s. zabytków
archeologicznych.
Zk

Do ocieplenia strażnicy OSP Koluszki trzeba było użyć
specjalistycznego podnośnika
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„Ballada o Janku Wiśniewskim”

(cz.2)

Z Gałkowa Małego
do masakry roku 1970
W ostatniej części reportażu o
Zbyszku Godlewskim- „Janku Wiśniewskim” posłuchajmy relacji
naocznych świadków i uczestników wydarzeń z 17 grudnia 1970
mroku w Gdyni.
„Na drzwiach ponieśli
go Świętojańską”
-W maju 1967 roku otrzymałem książeczkę wojskową, służyłem, jako pierwszy rocznik 19 letnich chłopców w „Niebieskich
Beretach” we Wrzeszczu. Rok
1968 znam doskonale, wiem co
działo się na uczelni w Gdańsku.
Byliśmy wtedy na poligonie w
Drawsku Pomorskim. Na wypadek, gdyby doszło do sytuacji
„W”, jak nazywano w skrócie stan
wojny, czekaliśmy w gotowości i

ćwiczyliśmy na poligonie. W całej
tej sytuacji Grudnia 1970 roku
miałem o tyle szczęście, że z wojska wyszedłem na jesień 1969 roku
i nie musiałem stawać w czołgu
naprzeciw robotników stoczni- zeznaje świadek strzelaniny na stacji
„Gdynia- Stocznia” w dniu 17
grudnia 1970 roku. Pan Józef jest
bardzo ważną osobą w tej opowieści. W pewnym sensie „Ballada o
Janku Wiśniewskim” jest także o
nim. Był jednym z tych, którzy
nieśli ciało zabitego Zbyszka,
chłopaka z Gałkowa Małego, na
drzwiach.
Historia jednej fotografii
Przemarsz grupy ludzi, co jakiś czas zmieniających się, którzy
ulicami Gdyni w Grudniu 1970
roku nieśli ciało zabitego kolegi-stoczniowca, został uwieczniony

na kilku zdjęciach, które obiegły
wówczas wszystkie agencje prasowe i telewizyjne świata zachodniego. W historię tych fotografii
wpisuje się nasza rozmowa z panem Józefem. W powszechnym
odczuciu Zbyszek Godlewski był
Elblążaninem od zawsze. Pan Józef nie krył zdziwienia, gdy dowiedział się, że Zbyszek w dzieciństwie mieszkał w Gałkowie Małym
koło Koluszek i to stąd w roku
1964 wyjechał z rodzicami do Elbląga. – Po wyjściu z wojska poszedłem do pracy do „Komuny
Paryskiej”[ nazwa gdyńskiej stoczni- red.] Już od poniedziałku, 12
grudnia 1970 zaczęło być „gorąco”. Pamiętam, że na naszym wydziale, tzn. na ślusarni lekkiej
moim brygadzistą był I sekretarz

zakładowy PZPR. Nasza brygada
liczyła dwadzieścia kilka osób.
Gdy dotarły do nas wieści o tym,
co już zaczęło się dziać w stoczni
gdańskiej, umówiliśmy się we
wtorek pod Prezydium. Nasi
przedstawiciele negocjowali z dyrekcją o podwyżkach płac. Tak
samo było w Gdańsku, konkretnie
na Oksywiu, gdzie Wałęsa i inni
rozmawiali o pieniądzach dla
stoczniowców. To był wtorek a my
otrzymaliśmy ulotki, z których wynikało, że w środę, najdalej w
czwartek dostaniemy informację,
kiedy mamy zgłosić się do pracywspomina pan Józef. Krystyna,
jego żona, w roku 1970 pracownica Stoczni im Komuny Paryskiej w
Gdyni dodaje- W środę w telewizji
wystąpił premier Kociołek i zwrócił się do robotników, by przystąpili do pracy i zakończyli strajk. Ze
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stacji kolejowej „Gdynia- Stocznia” do zakładu było około 800
metrów. Wychodząc na peron z pociągu, trzeba było przejść przez
wiadukt i dalej pod samą bramę
stoczni. To dokładnie tu, pomiędzy
peronami, nasypem kolejowym i
wiaduktem rozegrał się dramatpowiedziała pani Krystyna. -Schodząc z peronu wchodziło się na ulicę Marchlewskiego, dziś Janka
Wiśniewskiego. To tam, wysiadając przy wiadukcie o 6 rano usły-

przedmiot tego
dnia: drzwi.

szałem strzały. W grudniu o tak
wczesnej porze jest ciemno, więc
nie mogłem nic widzieć a jedynie
słyszałem huk z broni palnej.
Moim zdaniem w tamtej chwili
było już dwóch postrzelonych. Jeden znajdował się na pierwszym
peronie kolejki elektrycznej. Moja
żona szła wtedy za drugą kolumną
ludzi zmierzających ulicą Czerwonych Kosynierów, obecnie Morską. Jak zrobił się popłoch, to uciekliśmy z wiaduktu na perony. Do
ulicy Polskiej, która była w całości
obstawiona czołgami, było 200
metrów- relacjonował pan Józef.
Mój rozmówca zaznaczył, że żołnierzom towarzyszyli milicjanci ze
Szkoły Podoficerskiej w Słupsku.
To o nich są słowa z „Ballady”:
„Chłopcy z Grabówka, chłopcy z
Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni”. -Karetki pogotowia przyjechały od stoczni na miejsce zdarzeń
już przed godziną 6. Co chwila na
stację wjeżdżał kolejny skład kolejki elektrycznej z pasażerami, co
powodowało duży tłok i ludzi była
już cała masa, tak, że nie mieścili
się na peronach. To wszystko działo się tak szybko, powodowało
chaos i dynamikę wydarzeń. W
pewnej chwili ktoś rzucił „Idziemy
pod szpital”- mówi Pan Józef. W
tej chwili pojawił się kluczowy

dry, które widzi pan na zdjęciach
czy w zapisie kamery, to były różne
ujęcia, na każdym z nich Zbyszka
nieśli różni ludzie, co jakiś czas
zmienialiśmy się. Ja niosłem go jakieś 150-może 200 metrów. Nieśliśmy go zawsze w sześciu lub ośmiu.
Duży kłopot sprawiały te białe
drzwi, które trochę ważyły. To
wszystko, w czym brałem udział,
działo się bardzo szybko. Co chwila
przed nami, z uliczek wychodziły
nowe oddziały milicji i wojska, za
nami tak samo. Wiedzieliśmy, że
nas obserwują i fotografują, i to też
był powód dla którego często zmienialiśmy się – wspomina Józef.
Krystyna szła w kierunku peronów,
aby kolejką dojechać na ćwiczenia
na uczelni z Przygotowania Wojskowego- obowiązkowych wówczas, tego dnia zajęcia na studiach
miała nieco później. -Idąc w stronę
peronu zauważyłam leżące tam kamienie. W tej chwili pady strzały.
Przestraszyłam się, że to w moim
kierunku, wycofałam się w stronę
wiaduktu przy ulicy Morskiej, czyli
dawniej Kosynierów, która była
wtenczas jednokierunkowa. W tej
chwili zauważyłam, że ludzie szli
niosąc kogoś na tych drzwiach. Mój
mąż z kolei twierdzi, że widział pochód z ciałem Godlewskiego na
Marchlewskiego, czyli za torami a
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dramatycznego

Drzwi
Pan Józef nie pamięta dokładnie momentu, w którym położono
na nich ciało zastrzelonego. Wiadomo było, że początkowo, w spontanicznym odruchu, stoczniowcy położyli go na fladze biało-czerwonej.
Dopiero później ktoś wpadł na pomysł, by flagę, która nasiąkła jego
krwią, zastąpić drzwiami.- Te ka-

2.08.2019 r.

nie przed- spiera się z mężem pani
Krystyna. – Kosynierów Gdyńskich
od Marchlewskiego dzieli szerokość 4 torów kolejowych, jakieś
200 metrów. Starzały padły z Marchlewskiego. Jako były żołnierz
mogę powiedzieć, że te 200 metrów
to żaden problem, by trafnie strzelić
z granatnika do człowieka, raniąc
lub zabijając. Żołnierze strzelali
mniej więcej z tego betonowego
wiaduktu, który stoi tam do dziś.
Strzelali w kierunku peronów a także w stronę tych ludzi, którzy znaleźli się już na wiadukcie- mówi Józef. Zdaniem jego żony, wszystko
działo się tak szybko i być może
nasze różniące się relacje wcale nie
muszą być sprzeczne, a zostały zapamiętane w różnym czasie i miejscu. Kto ze stoczniowców jako
pierwszy podjął decyzję, by ciało
Godlewskiego
położyć
na
drzwiach i nieść ulicami Gdyni aż
pod budynek Urzędu Miejskiego?
Prawdopodobnie był to spontaniczny odruch.- Do karawany z
ciałem naszego zabitego kolegi dotarłem gdzieś w połowie Świętojańskiej i dalej szliśmy w kierunku
Prezydium. Była tam już ostatnia
przecznica, przy której znajdował
się sklep z lodami, mlekiem, nabiałem i z kawą, cały oszklony. Widziałem, jak ZOMO wybijało te
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nową odzież. To, co miał wcześniej
na sobie, nie nadawało się już do
chodzenia. – Czas leczy rany, patrz
do przodu, nie cofaj się do tyłu. Jesteśmy pokoleniem, które przeżyło
czasy powojenne. Pamiętamy doskonale wydarzenia grudniowe.
Pamiętam podpalony gmach Komitetu Centralnego w Gdyni, tam
ludzie też zginęli- wspominają
Krystyna z Józefem. Zapytani o to,
co myślą, gdy słyszą „Balladę o
Janku Wiśniewskim” mówią, że
przywołuje w ich sercach pamięć
tych strasznych wydarzeń. Perony,
wiadukt i kładka stoją tam do dziś,
nawet zapach starych drewnianych
podkładów kolejowych zdaje się
przywoływać tamten klimat sprzed
pół wieku, gdy Polak strzelał do
Polaka. – Melodia tej ballady
przywołuje w nas wspomnienia,
złe wspomnienia. Ale to nasza historia, taka była Polska- dodaje
Krystyna, naoczny świadek „Czarnego Czwartku” 17 Grudnia 1970
roku w Gdyni.

ale wiemy jedno, że był na służbie
i dziś trudno to rozstrzygać- wtrąciła Pani Krystyna. -W czasie tych
zajść w Gdyni wraz z kolegą podszedłem do czołgistów i zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziałem im,
że niedawno wyszedłem z wojska,
gdzie byłem dowódcą TOPAZ-a.
Zapytałem jednego z nich: jak ty
się czujesz, że musisz do naszych
strzelać?- A jak mam się czuć? Ale
mam inne wyjście?

żu i pomoc w dotarciu do świadków. O „Janku Wiśniewskim”
symbolu Masakry na Wybrzeżu w
1970 roku- Zbyszku Godlewskim
opowiadali: Izabela Godlewska-Matka Zbyszka, Maria Janickawychowawczyni Zbyszka w szkole Galkowie Dużym, Mieczysław
Kobus – kolega ze szkolnej ławy w
Galkowie Dużym, Zbigniew Waliński, kolega Zbyszka z osiedla
wojskowego w Gałkowie Małym,

Historia jest nauczycielką życia.
Na pewno?
Jak oceniać tych, którzy pociągnęli za spust karabinu i tych
którzy wydawali rozkaz, by strzelać? Dziś po 5 dekadach, ocena nie
jest taka jednoznaczna. Żyjemy w

Powinniśmy
przebaczyć?
-Tak, należy przebaczyć- mówi
Pani Krystyna, -Ale karę powinni
ponieść- dodał Pan Józef.
W wypadkach na Wybrzeżu w
Grudniu 1970 roku zginęło ogółem
44 Polaków, z czego 21 w Gdyni.
Według wielu świadków, pierwszym zabitym był „Janek Wiśniewski”- Zbyszek Godlewski z Gałkowa Małego.
Dziękuję Kamili Litman z Radia Łódź za pomoc i Księdzu Arturowi Radackiemu ze Zgromadzenia Księży Marianów w Elblągu za
gościnę podczas tej części reporta-

Grażyna Wosińska- dziennikarka z
Elbląga, Anna Szawara, nauczycielka z Elbląga Pan Waldemar-kolega Zbyszka z Elbląga, Pan Józefstoczniowiec
niosący
ciało
zabitego Zbyszka na drzwiach w
czasie Masakry 1970 oraz jego
żona, pani Krystyna, naoczny
świadek „Czarnego Czwartku” a
także bezimienni mieszkańcy Gałkówka.
Poprzednie części reportażu o
„Janku Wiśniewskim” można odnaleźć w numerach 2/2019,
8/2019, 27/2019.
Zk

„Szlaban na ryzyko” w Żakowicach

szyby. Gdy znaleźliśmy się jakieś
150 metrów od Urzędu Miejskiego, nadleciał helikopter, z którego
garściami rzucano w nasz tłum
proszek łzawiący. Nie dało się tego
wytrzymać, tak szczypało- opowiada Józef. Wtedy ktoś go zastąpił.
Drzwi z ciałem zamordowanego
Zbyszka pozostawiono pod gmachem Urzędu Miejskiego w Gdyni,
jakby chciano powiedzieć władzom: zobaczcie, co zrobiliście, to
wasze „dzieło”. Wyczerpany, w zawilgoconej od proszku łzawiącego
odzieży, pan Józef uciekł do domu,
porzucił ubranie i przebrał się w

czasie, gdy z różnych stron kogoś
się oskarża, zabiera emerytury tylko dlatego, że ktoś żył i pracował
w systemie totalitarnego państwa.
Dla Pana Józefa, który kilka miesięcy wcześniej zakończył zasadniczą służbę wojskową, ten osąd
nie jest taki jednoznaczny. – Jak na
to patrzeć? Przecież oni byli żołnierzami, dostali rozkaz, by strzelać. Niedawno podano informację,
że w Niemczech schwytano kogoś,
kto strzelał w „Wujku” w Stanie
Wojennym. Ciekawa jestem, jaka
będzie jego linia obrony. Może i
chciał strzelać a może nie chciał,

26 lipca 2019 roku na przejeździe kolejowo – drogowym w Żakowicach funkcjonariusze Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
powiatu łódzkiego wschodniego we współpracy z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. przeprowadzili kampanie społeczną Bezpieczny Przejazd „Szlaban na ryzyko”.
Kampania Społeczna Bezpieczny Przejazd „Szlaban na ryzyko” trwa już od kilku lat. Funkcjonariusze policji podczas trwania
akcji we współpracy z PKP S.A.
dbają o bezpieczeństwo na przejazdach kształtując jednocześnie wśród
społeczeństwa zachowania postaw
społecznych pożądanych, podnosząc świadomość o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Ma to na celu
ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo – drogowych
oraz terenach kolejowych.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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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 udokumentować 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 prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na
niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym 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 przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo 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 związanym 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 obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
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Nowe przedszkole
już prawie gotowe
Ku końcowi zmierza budowa nowego przedszkola przy ul. Budowlanych. Budynek jest już wzniesiony. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Z większych zaplanowanych prac, do ukończenia pozostał jeszcze
ogród zimowy, czyli przeszklone pomieszczenie na obrzeżach budynku,
w którym bez konieczności wychodzenia na powietrze, przedszkolaki
będą mogły przebywać w otoczeniu przeróżnych roślin. Latem drzwi
ogrodu będą rozsuwane, a tym samym stanie się on integralną częścią zieleni wokół przedszkola. Obecnie trwa montaż olbrzymich szklanych paneli.

Duża sala z przesuwaną ścianą
Ogólnie, duża ilość przeszklonych powierzchni, to niewątpliwie ten
element który wyróżnia nowe koluszkowskie przedszkole. Wysokie okna,
ciągnące się od podłogi aż do sufitu, przez które wpada duża ilość światła
słonecznego, ulokowane zostały nie tylko w salach dla dzieci, ale także na
przestronnym korytarzu wiodącym łukiem wzdłuż budynku.
Przypomnijmy, że przedszkole przygotowywane jest na sześć oddziałów. Obiekt dysponować będzie przestronnymi szatniami, pralnią, gabinetem dla pedagoga-logopedy oraz pełnym pionem kuchennym. Każda
sala wyposażona będzie w schowek i łazienkę z urządzeniami sanitarnymi dostosowanymi rozmiarem do wieku dzieci. Budynek wyposażony został także w panele słoneczne.
W stosunku do starego obiektu, nowe przedszkole zyskuje również
na lokalizacji. Przy przedszkolu znajduje się mnóstwo miejsca do parkowania samochodów, co przy obecnym stylu życia należy bardzo docenić.

Sale z przestronnymi oknami
Do połowy sierpnia wykonawca ma już opuścić obiekt. Wtedy też
rozpocznie się przeprowadza. Przedszkole zostanie uruchomione we
wrześniu.
(pw)
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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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, tworzymy 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

Kuchnia z wyposażeniem

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 podno-śnikowych wózków specjalistycznych oraz wózków widłowych.

Widok na fasadę budynku

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie trzyzmiano-wym/czterobrygadowym.
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej.
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe.
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków.
• Umiejętność pracy w zespole.

•
•
•
•

Przeszklony ogród zimowy

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

Główny korytarz
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Gimnazjum nr 1 im. Jana
Kochanowskiego
zakończyło swą działalność
Podobnie jak w pozostałych gimnazjach naszej gminy, zakończenie
roku szkolnego i działalności Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nie odbyło
się bez emocji i wzruszeń.
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody, wybitni sportowcy medale. Jak
co roku, wybrano i nagrodzono jedną
osobę tytułem „Primus inter pares”„Pierwszy wśród równych”. W uroczystości zakończenia roku szkolnego
i zamknięcia działalności Gimnazjum
przy ulicy Zagajnikowej, udział wzięli
obecni i dawni nauczyciele szkoły
wraz z dyrektor Jolantą Dąbrowską,
która poprowadziła całość uroczystości, jej zastępcą Danutą Pecyną a także
Waldemarem Siedlikiem, pierwszym
dyrektorem placówki. W swoim wystąpieniu przypomniał początki szkoły, a wicedyrektor Danuta Pecyna zaprezentowała najważniejsze osiągnięcia uczniów i nauczycieli minionych
20 lat tej szkoły. Dyplomy i nagrody książkowe uczniowie odbierali wraz z
towarzyszącymi im rodzicami lub opiekunami.
Gdy wybrzmiało hasło „Sztandar Szkoły Wyprowadzić” i rozdano
nagrody, rozpoczęła się część artystyczna, której scenariusz opierał się na
motywie zaczerpniętym z filmu „Niezgodna”, dostosowanym do realiów
podziału na klasy- frakcje. W programie wykorzystano krótkie filmiki
„Zorientowani”, „Dobrze wychowani”, „Wysportowani i Rozrywkowi”,
charakteryzujące poszczególne klasy i scenki, które pokazywały charakter zespołów klasowych i ich wychowawców. W programie nie zabrakło
podziękowań dla nauczycieli pracowników szkoły i nostalgicznej piosenki o tym, co przeżyli w „Jedynce”.
Część artystyczną zakończyła piosenka w wykonaniu wszystkich nauczycieli. Do wspólnego śpiewania włączyli się uczniowie i rodzice. Była
to chwila, gdy emocje osiągnęły swe apogeum. Nie wszystko jest dane na
zawsze ale wszystko jest nam dane po coś. Wspomnienia przeżytych chwil
z pewnością pozostaną zapisane w pamięci uczniów i nauczycieli na długo.

2.08.2019 r.

Nie sposób w kilku słowach czy zdaniach zawrzeć wszystkie dni,
chwile czy spędzone razem lekcje zrealizowane „na temat” i te „przegadane”, nie mniej cenne, sprowokowane znanym od pokoleń podstępnym
pytaniem uczniów „Jak to się stało, że został pan nauczycielem”? Nie da
się zapomnieć wycieczek szkolnych do miejsc świętych i świeckich, nie
mniej bardzo ważnych. Ilu w czasie tych 20 lat przez przewinęło się
uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych i z obsługi…
Ludzka pamięć jest większa niż wszechświat, w swojej głębi jest w stanie
zachować wszystko.
Dziś szkoły już nie ma, ale na parterze dawnego już Gimnazjum pozostał mistrz Jan z Czarnolasu pod drzewem Lipy, dymny ze swych podopiecznych. Z pewnością nadal będzie przysłuchiwał się, co nam w duszy
„gra”. W jakie nasza polska wrażliwość „uderzy tony”, czy będą do „Psalmy” czy „Treny”, to już zależy od kolejnych pokoleń uczniów…
Zk
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Wakacje w mieście

Wyprawa do Indii
Bez wyjeżdżania z Koluszek, dzieci korzystające z atrakcji organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w ramach „Wakacji w mieście”,
przeniosły się wprost do dalekich Indii. W barwną opowieść o egzotycznym kraju swoich słuchaczy wprowadził Mateusz Jaśkiewicz, który Indie
widział na własne oczy. Oprócz oryginalnych strojów, które każde z dzieci mogło przymierzyć osobiście, w pamięć szczególnie zapadł zapach
prawdziwych indyjskich przypraw.
(pw)
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Pamiętniki Kaletnickie (cz.2) „ZORZA” na okolicznym turne
A to Ci numer... Nikt nie uwierzy, ale spróbujmy. Okolice Koluszek to czarodziejskie miejsce.
Rzecz w tym, że niewielu lub zgoła
nikt, potrafi nie dostrzec tej cudowności. Cudowność nie podziwiana
znika – a to smutne jest. O tej porze
roku zieleń wyhamowała, nie trzeba
już strzyc trawy dwa razy w tygodniu, jest więcej czasu na spacery.
O tej porze roku wyhamowali już letnicy, nasyceni wiosennymi grillami, przyjeżdżają
nie w piątkowe popołudnia tuż
po pracy i zmęczeni, a w sobotnie wieczory, na spokojnie i bez
pośpiechu… Ale jak oni przyjeżdżają… To nie odwiedziny, ani
weekendowy relaks. To masowy
atak. Karczki i kiełbasy palą się
na ruszcie, dzieci wrzeszczą i
muzyka gra! A w niedzielne
przedpołudnie wszyscy obowiązkowo – na wyprawę do lasu.
Las jest duży, wszyscy się zmieścimy… A przynajmniej powinniśmy się zmieścić, tyle tylko, że każdy chciałby trochę inaczej z lasu się
cieszyć.
Tym sposobem rowerzyści
potrącają spacerowiczów, Ci krzyczą oburzeni płosząc konie, które
przerażone wpadają na kłady i motocykle, które z kolei ostatecznie
wypadają ze ścieżek, płosząc lisy,
sarny i inne żyjątka lasów Spalsko-Rogowskich - od ptaków łownych
które zamiast majestatycznie wisieć na niebie, rezygnują z obiadu i
kryją się w koronach drzew, aż po
żuki, które są zbyt zestresowane,
żeby toczyć swoją kuleczkę gnoju.
Po czym poznać, kto przed
nami szedł ścieżką spacerową? Po
śmieciach oczywiście!
1. Pojedyncze papierki po lodach i batonikach – rodzina na spacerze.
2. Kilka puszek po piwie przy
zwalonym pniu drzewa – młodzież,
co na chwilę uciekła spod kurateli
rodziców.
3. Stos flaszek i puszek zostawili w niedzielę letnicy po sobotniej

imprezie.
4. Czarne worki z odpadami
domowymi – mieszkańcy domku
jednorodzinnego, którym się miejsce w puszce na śmieci akurat skończyło.
5. Kupa trawy i gałęzie – niby
szkoda najmniejsza, ale estetycznie
słabo - znowu letnicy, tym razem
nie Ci balujący a pracusie, co przy-

jeżdżają wymiziać swoje kawałki
zieleni przed domkiem działkowym.
A taki jest ten nasz piękny
las… Nie jeden już raz słyszałam
zarzuty, że spacerowicze hałasują,
rowerzyści kurzą, Ci od konnej jazdy niszczą zieleń, a kładowcy i motocykliści – wszystko co złe powyżej, naraz! Gdyby tak każdy z nich
podniósł choć jeden papierek – ale
nie. A to Ci numer... Nikt nie uwierzy, ale spróbujmy.
Okolice Koluszek to czarodziejskie miejsce. Zanurzam się w
tę czarowność codziennie o 5 rano
kiedy słońce wschodzi a mgły opadają. Przychodzi do mnie wtedy
czarny kot z wielkimi żółtymi oczami i wspólnie pijemy poranną kawę.
Po pracy biorę szarego psa i idziemy do lasu – codziennie przynosząc
ze sobą chociaż jeden papierek, ot,
żeby świat był lepszy. I właśnie to
miejsce na świecie daje mi powód,
żeby się uśmiechnąć – dziękuję
Wam za to.
Karolina Bast Kolasa

Wyjątkowo zapracowany w ostatnich miesiącach okazuje się zespół
taneczno-folklorystyczny „ZORZA”, działający przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Koluszkach. W maju i czerwcu zespół był aż czterokrotnie za-

praszany na różnego rodzaju uroczystości. Gościł w Bałuckim Ośrodku
Kultury, Łódzkim Ośrodku Kultury, Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze oraz w Przyłęku na Dniach Reymonta. I już sypią się kolejne zaproszenia. Dzięki efektownym strojom i oprawie tanecznej, „ZORZA” staje się łakomym kąskiem do wzbogacania przeróżnych imprez
artystycznych. W ostatnim czasie do zespołu dołączyły cztery nowe osoby, w tym aż trzech panów. Cóż, wszystko wskazuje na to, że cygańsko-ludowa estetyka przyciąga jak magnes …
(pw)

Bieg na górę Śnieżnik
27 lipca odbyły się Mistrzostwa Polski w biegach górskich
w Międzygórzu na dystansie 10
km na górę Śnieżnik. Bieg był
bardzo wymagający. Przewyższenie między startem a metą
wynosiło aż 935 m.
Udział w tym biegu wziął
mieszkaniec Koluszek Andrzej
Kunka. Na 181 biegaczy w kategorii open nasz zawodnik z czasem 1:21:03 przybiegł na 87 pozycji, a w kategorii 40+ zajął 26
miejsce na 49 uczestników biegu.
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WĘGIEL

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.
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

2.08.2019 r.

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL
t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!
Budziszewice, ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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

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

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
SKŁAD OPAŁU

Wągry 11

Oferuje: WĘGIEL, MIAŁ,
EKOGROSZEK, PELLET

501-822-880

Kontakt: 505 210 010

GABINET TERAPII
TLENOWEJ

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu
- Zwrot OC
- Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków
tel. 509 099 286

TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL

KOPALNIA
DŁUGIE
ZAPRASZA

Setja
www.kopalniadlugie.com.pl
fb: kopalniadługie

tel. 602 372 853
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Oferujemy:
  sprzedaż piasku z transportem
naszym bądź własnym
  przyjmowanie odpadów
- ziemia, gruz, kamienie (KPO)
  wykopy

2.08.2019 r.
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W krainie skrzatów
Dzieci wypoczywające w ramach „Wakacji w mieście”, organizowanych przez MOK w Koluszkach, wyjechały do Florentynowa by zwiedzać
Dolinę Skrzatów. Opowieść o baśniowych stworzeniach tak naprawdę stała się punktem wyjścia do o wiele ciekawszej historii, związanej z początkami bytowania Słowian na naszych terenach. Skąd się wywodzimy, jak
mieszkaliśmy, w co wierzyliśmy? Na te i inne pytania odpowiedzią był pobyt w krainie pradawnych mędrców, czyli słowiańskich skrzatów.

15:15 Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 2D Dub
Piątek 2.08
17:15 Król Lew 3D Dub
19:30 Diego 2D Nap
15:15 Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 2D Dub
Sobota 3.08
17:15 Król Lew 3D Dub
19:30 Diego 2D Nap
15:15 Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 2D Dub
Niedziela 4.08
17:15 Król Lew 3D Dub
19:30 Diego 2D Nap
Poniedziałek 5.08 12:00 Wakacje z Kinem Odeon

17:15 Król Lew 2D Dub
19:30 Diego 2D Nap
17:15 Król Lew 2D Dub
Czwartek 8.08
19:30 Diego 2D Nap
Środa 7.08

Sekretne życie zwierzaków domowych 2
Komedia / Animacja / USA / 2019 / 86 min.
2DDubbing.
Druga część wielkiego przeboju „Sekretne życie
zwierzaków domowych. Pierwsza część cieszyła się na całym świecie gigantyczną popularnością, ściągając do kin tłumy widzów. Zachwytu
nie kryli także krytycy filmowi. Poznamy dalsze
losy najsłodszych zwierzaków świata, które, gdy
tylko zamykamy drzwi, wychodząc do szkół i
pracy, prowadzą swoje pełne przygód sekretne
życie.

Diego
Dokument / Sportowy / Wlk. Brytania / 2019
/ 130 min.
2DNapisy

Kancelaria Radcy Prawnego
Marleny Sobańskiej

ul. 3 Maja 8, Koluszki
zaprasza w poniedziałki, czwartki i piątki
w godz. 8.00 - 16.00.
umawianie terminów wizyt pod nr tel.: 608 392 206
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Młody, niezwykle utalentowany chłopak zostaje ściągnięty do włoskiego klubu Napoli. Trafia
w sam środek neapolitańskiego kotła - mafijnych rozgrywek, sukcesów, uwielbienia i skandali. Jego geniusz i charyzma wkrótce robią z
Napoli najlepszą drużynę świata. W mieście, w
którym piłka to religia, Maradona staje się
świętym. Na boisku dokonuje cudów, ale gdy
gasną światła, wszystko wymyka się spod kontroli. Diego nie potrafi udźwignąć swojej sławy,
a miasto, które zrobiło z niego boga, z dnia na
dzień staje się jego przekleństwem.
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Budowy, ocieplenia, 604-350-807

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Tynki agregatem – cementowo-wapienne, tel. 669-201-962

Skuter Peugeot Kisebe 2016,
poj. 100, 505-424-763

SPRZEDAM / KUPIĘ

Wózek-Skuter elektryczny
dla seniora, 505-424-763

Pod inwestycję, Żakowice, tanio
sprzedam, 511-872-428
Kupię mieszkanie od 33 m do 45 m
w bloku – okolice Głowackiego,
Ludowej, 665-547-717
2

2

Sprzedam działkę 1800 m2
w Nowych Chrustach, prąd, woda,
601-34-84-51
Dom piętrowy, działka 2000 m2,
tanio sprzedam, 663-666-173
Sprzedam M3 na 4 piętrze,
Oś. 11 Listopada, 501-445-323
Sprzedam mieszkanie Głowackiego
63 m2, tel. 44 07397550996

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
Drewno kominkowe opałowe,
tel. 608-830-403

Sprzedam działki budowlane
od 600 do 900 m2, Koluszki,
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684

KUPIĘ

Budynek Mieszkalno – Gospodarczy, 506-138-467

AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727

ZŁOMOWANIE pojazdów,
tel. 509-099-286

Lokal – ul. Sikorskiego, 603-793-530

Skup Aut do 25 tys. Każdy Stan,
505-927-959

Kupię ziemię, gospodarstwo rolne,
tel. 536-996-026

AUTO SKUP, całe, uszkodzone,
502-592-035

Dom sprzedam, 665-925-923

Autoskup, 501-488-674

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA

EDUKACJA

Do wynajęcia dom / pokoje
w Bogdance, tel. 506-188-477,
501-196-876

Twoje dziecko nie zna języka? Chcesz
wyjechać do pracy za granicą? – Nauka języka ANGIELSKIEGO,
NIEMIECKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, Konrad, tel. 782-869-215

Wynajmę budynek handlowo-produkcyjny 150m2 (siła, woda, gaz), Koluszki, Przejazd 8, tel. 605-23-67-37
M2 i M3 do wynajęcia, 501-810-623
Do wynajęcia garaż 50m2 z poddaszem, możliwość prowadzenia
działalności, 601-835-140
Do wynajęcia Budynek na działalność w Brzezinach, 505-747-908
Lokal – ul. Sikorskiego, 603-793-530
SPRZEDAM
Drewno opałowe, kominkowe,
695-277-882
Drewno rozpałkowe i inne,
576-342-786
Tanio maszyny szwalnicze i stoły
prasowalnicze, 508-363-845
Sprzedam przyczepę „N250C”,
604-12-40-76
Sprzedam ALUFELGI 16”,
514-877-684

Korepetycje matematyka,
784-554-991
Matematyka. Wieloletnie
doświadczenie. Poziom rozszerzony
i podstawowy. 607-296-881
Kursy maturalne, przygotowania do
egzaminu 8-klasisty. Zajęcia indywidualne z matematyki, chemii oraz
fizyki. Zapraszamy! 606-639-081
USŁUGI
Usługi koparko-ładowarką. Konkurencyjne ceny! Tel. 505-210-010
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen
zakres usług kominiarskich – frezowanie kominów, montaż wkładów
kominowych, tel. 533-662-195
Przyjmę opiekunkę do trzyletniego
dziecka, Koluszki, 507-411-177
Koszenie trawy, 509-875-353

Ciągnik C-330 z mostem i skrzynią
od Zetora, cena 4 tys.zł do neg.,
572-490-866

Pranie dywanów, kanap
oraz tapicerki samochodowej
bez zapisów, 512-450-390

Wyprzedaż domowa, zapraszamy,
506-138-467

Ogrodzenia panelowe, siatka, łupek,
klinkierowe, itp., tel. 697-527-066

Motocykl Yanke poj. 50 cm3 2013,
572-490-866

Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
samochodowej itp., 720-724-916

Usługi koparką, koparkoładowarką,
minikoparką, tel. 799-203-990
Usługi koparko-ładowarką,
tel. 515-493-834
Usługi minikoparką, koparką
obrotową, tel. 515-493-834
Docieplenia budynków, 505-509-874
Instalacje RTV-SAT, 608-857-122
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 500-335-060
REMONTY, Ocieplenia poddaszy,
Glazura, Zabudowy GK, 781-098-458
Usługi remontowe TWÓJ KWADRAT, Facebook, tel. 503-106-029,
573-967-394
Docieplenia – Naprawa źle wykonanych poddaszy i ścianek przez
wdmuchiwanie wełny celulozowej,
tel. 501-275-845
ROLETY materiałowe w kasetkach,
Dzień - Noc, Plisy, Żaluzje, Moskitiery, tel. 603-993-306
Remonty – kompleksowo, wykończenia wnętrz, tel. 505-509-874
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 spawacza z umiejętnością spawania metodą TIG – możliwość przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek, 606-762-071
Szwalnia zatrudni osobę na stanowisko: szwaczka, prasowaczka, pomoc
krojowni i szwalni, 693-426-098
Zatrudnię pomoc do zakładu
krawieckiego, możliwość przyuczenia, 519-375-900
Duża firma odzieżowa przyjmie
do zakładu krawieckiego w Ujeździe
osoby do szycia kurtek i dresówka.
Praca cały rok, bardzo wysokie
zarobki, zatrudnienie, tel. 507-199-585
Firma Odzieżowa „MKM”
z Brzezin zatrudni prasowacza
lub prasowaczkę, tel. 601-590-796
Zatrudnię brukarzy i pomocników,
790-824-553
Zatrudnię szwaczki chałupniczki,
tel. 509-755-911
Zatrudnię Operatora Koparko-ładowarki, Kontakt: 505-210-010
Zatrudnię ekspedientkę mięso-wędliny, Łódź-Widzew, dobre wynagrodzenie i dojazd, 692-693-820,
661-060-656

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

2.08.2019 r.

Fryzjerkę zatrudnię oraz pomoc
fryzjera, 519-490-477
Zatrudnię chałupniczki szycie,
604-588-616
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 budowlane, tel.: 609-759-659, 601-227-216,
e-mail: pbdbuddrog@wp.pl
Zatrudnimy elektryków, 42 214-07-00
Zatrudnimy pomocników elektryków, 42 214-07-00
Zatrudnię pomoc do pracy
na krojowni w Brzezinach. Praca
przez cały rok, tel. 602-611-435
Zatrudnię pracownika do gospodarstwa, tel. 603-692-065
Diagnostę samochodowego zatrudnię, Koluszki, 603-94-74-84
Firma odzieżowa zatrudni szwaczki
na stałe, 605-08-68-28; 44 714-23-75
Firma odzieżowa zatrudni prasowaczkę na stałe, 605-08-68-28;
44 714-23-75
Zatrudnię pracownika budowlanego, 724-724-402
Zatrudnię prasowaczkę z doświadczeniem, proste prasowanie, Koluszki, 502-171-510
Zatrudnimy spawacza MIG/MAG
lub TIG. DRIVAL Żelechlinek
606-762-071
Zatrudnimy pomocnika spawacza,
ślusarza. DRIVAL Żelechlinek
606-762-071
Zatrudnimy montera przyczep i
zabudów samochodowych. DRIVAL
Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnimy konstruktora. Branża
przyczepy i zabudowy samochodowe. Praca w SolidWorks i Inventor.
Może być student. Możliwość
przyuczenia do branży. DRIVAL
Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnię szwaczki i prasowaczkę.
Stała praca, 602-194-850
Brukarzy z doświadczeniem,
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o
pracę, 607-303-814
SZUKAM PRACY
Podejmę każdą pracę oprócz szycia,
724-389-288
Zaopiekuję się starszą osobą,
500-663-639
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ZDROWIE

RÓŻNE

Dręczą Cię bóle stawów, kości,
kręgosłupa czy też dokuczają Ci
problemy skórne, alergia albo trądzik?
Najwyższy czas by zadbać o swoje
zdrowie! Chcesz poznać najnowsze
rozwiązania na takie dolegliwości,
poznać historie osób, które pozbyły
się takich problemów? – Zainteresowany/a – Zadzwoń; 600-932-147

DJ na Imprezy,
662-132-698

PRODUCENT

Wypożyczę napis ledowy LOVE,
stół wiejski, nalewak piwny,
ławeczki, parasol, dowóz,
tel. 889-994-992
SpływyKajakowe-Pilica,
505-962-185

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

PELLETU
EKO-CIEPEŁKO s.c.
ul. Polna 33, 95-040 Koluszki
tel. 515-485-203
KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4

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

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

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

Operator urządzeń ściekowych
i kanalizacyjnych

w Wydziale Kanalizacyjnym przy ul. Reymonta 69, tj.:

poszukuje osoby na stanowisko:

KSIĘGOWA
Wymagania:
– doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu
pełnej księgowości w przedsiębiorstwie
produkcyjnym

– wymiar czasu pracy – pełny etat

Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone zostały
na stronie internetowej KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach
(www.kpgk.com.pl)
Termin składania aplikacji do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Biuro Rachunkowe

Kredo

Zapewniamy:
– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie.

Małgorzata Zielińska
Koluszki ul. 11 Listopada 65
pokój 312
(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00
tel. 532-155-142

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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Księgowość
dla małych i dużych firm,
doradztwo, pity

Zatrudnię kierowcę, kat C+E, ADR, cysterny, kraj, stała praca,
tel. 606-155-155

USŁUGI
PARKIECIARSKIE
Cyklinowanie, Lakierowanie
Renowacje Schodów
503-141-333

Miejsce na
Twoją
reklamę

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
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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

USŁUGI
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827

Dojazd i wycena gratis!
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
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Gabinet
„ALEXANDER-MED”

PORADNIA DIETETYCZNA
mgr Paulina Mikulska
tel. 799 954 991
Koluszki, ul. Korczaka 5

NAWOZY
WĘGIEL EKOGROSZEK
DŁUGIE 52A
44 714 34 87
603 79 34 98

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

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.

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164
Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014

 Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt
i nadzór księgowy.
 Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!
ROKI 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
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Wstęp na basen

CENY BILETÓW

Posiadacze Koluszkowskiej Karty Dużej Rodziny, po jej okazaniu, w
każdy wtorek 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.
Posiadacze Koluszkowskiej Karty Seniora, w każdy poniedziałek są
uprawnieni do zakupu biletu w cenie 4,00 zł, który obowiązuje przez 3 godziny, koszt każdej następnej rozpoczętej godziny wynosi 2,00 zł. Wstęp na
basen ze zniżką wymaga okazania stosownego dokumentu (legitymacja,
zaświadczenie). Dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia - wstęp bezpłatny.

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
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USŁUGI PRAWNE
SPRAWY MAJĄTKOWE, SPADKOWE,
ODSZKODOWANIA
TEL. 663-742-876

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
WYWIAD GOSPODARCZY

TEL. 795-670-348
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
znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
Gratulujemy świetnych
wyników w nauce i życzymy
dobrej zabawy.
(pw)

