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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

9.08.  
ul. 11 Listopada 33

10.08.  
ul. Żwirki 2

11.08.  
ul. Głowackiego 20

12.08.  
ul. Korczaka 5

13.08.  
ul. Sikorskiego 6A

14.08.  
ul. 3 Maja 8

15.08.  
ul. 3 Maja 19G
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Nowy wykonawca 
monitoringu miejskiego

Udało się wreszcie rozstrzygnąć przetarg na rozbudowę monitoringu 
wizyjnego na terenie miasta i gminy Koluszki. Inwestycja będzie realizo-
wana w formule projektuj i bu-
duj. Wykonawcą została firma 
PROCAD, która zobowiązała 
się zrealizować to zadanie za 
niespełna jeden milion czterysta 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych. 

Realizacja będzie przebie-
gała etapami i ostatecznie za-
kończy się do końca przyszłego 
roku. W ramach rozbudowy sys-
temu monitoringu zostaną zain-
stalowane 32 nowe kamery, a 13 
punktów, na których dotychczas 
są zamontowane kamery zosta-
nie usprawnionych i zyska nową 
jakość. Będą to nowoczesne ka-
mery o wysokiej rozdzielczości, 
zapewniające dobrą widoczność 
także w nocy. Tzw. Inteligentne 
kamery same będą wyczuwały 
ruch i rejestrowały sytuacje nie-
typowe. Do wspólnego systemu zostanie też włączone 20 kamer, które 
zostaną zainstalowane w Lisowicach. Centrum zarządzania systemem bę-
dzie znajdowało się jak dotychczas w Urzędzie Miejskim.

(tom)

Wraca woda do zalewu  
w Lisowicach

Zakończyło się czyszczenie jednego ze zbiorników w Lisowicach i 
już niebawem systematycznie rozpocznie się napuszczanie wody. Ze 
względu na panującą suszę cały proces potrwać może nawet kilka miesię-
cy. Powołani w sprawie eksperci ds. środowiska orzekli, że trawa, która 
wyrosła na dolnym zbiorniku zginie samoczynnie po napuszczeniu wody 
i zarybieniu zbiorników. 

(tom)  

Szkoły już przygotowują się  
do nowego roku szkolnego

Pomimo trwających wakacji, w szkołach trwają prace porządkowe, 
modernizacyjne i organizacyjne przed nowym rokiem szkolnym. Najwięk-
sze zmiany czekają Przedszkole Nr 1, które od września rozpocznie działal-

ność w nowym budyn-
ku przy ul Budowlanych. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
przygotowuje się do-
piero do wielkiej roz-
budowy - obecnie trwa-
ją prace projektowe. W 
wyniku przeprowadzo-
nego Konkursu, no-
wym dyrektorem Szko-
ły Podstawowej Nr 1 
zostanie Jerzy Pecyna, 
który zastąpi na tym 

stanowisku dotychczasowego dyrektora – Jolantę Dąbrowską, zaś w Gał-
kowie Dużym – Krystyna Warczyk będzie dyrektorem przez następne 5 lat. 

(tom)

Śmierdzący spadek  
po Odlewni w Koluszkach

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi zobowiązał 
Gminę Koluszki do zalegającego na terenie upadłej odlewni żeliwa szko-
dliwego oleju transformatorowego PCB. To wyjątkowo odporna che-
micznie ciecz, która nie ulega spalaniu i słabo przewodzi prąd. Dzięki 
tym właściwościom znalazła liczne zastosowania w przemyśle. W latach 
70-tych XX wieku odkryto szkodliwe właściwości PCB. Związki te mają 

silne własności rakotwórcze, a gdy przedostaną się do wody i gleby po-ą się do wody i gleby po- się do wody i gleby po-
wodują bardzo duże skażenie środowiska. Ze względu na szkodliwość 
PCB ich stosowanie zostało zabronione w USA w roku 1977, a w Polsce 
i Unii Europejskiej ich stosowanie jest zabronione od 2011r. Od tego cza-
su PCB zakwalifikowane zostało do odpadów niebezpiecznych w rozu-ów niebezpiecznych w rozu- w rozu-
mieniu przepisów ustawy o odpadach. Odlewnia żeliwa w Koluszkach 
upadła ostatecznie rok temu, a zgodnie z decyzją Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska to na Gminę spadł przykry obowiązek 
utylizacji tych niebezpiecznych odpadów. W kolejnych wydaniach naszej 
gazety będziemy informować co dalej w tej sprawie.

(tom)
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Działania Straży PożarnejKalendarium gminnych wydarzeń
 � 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, zapi-

sy od 12 sierpnia
 � 8 września (niedziela) – DOŻYNKI powiatowo-gminne,  

godz. 13.00-20.30, Park Miejski w Koluszkach 

XXVIII Pielgrzymka na Jasną Górę
Przed nami XXVIII Piesza Pielgrzymka z Koluszek na Jasne Górę.  

Tegoroczna trasa będzie nieco zmieniona z uwagi na trwające prace re-
montowe na drodze. W związku z tym za Radomskiem pielgrzymi skręcą 
w lewo i odwiedzą sanktuarium maryjne z Gidlach. O znaczeniu tego 
miejsca na polskiej mapie pielgrzymkowej napiszemy za tydzień. Zapisy 
na tegoroczną pielgrzymkę rozpoczną się 12 sierpnia codziennie od go-
dziny  17 do 19 a dodatkowo w dniu 15 sierpnia i w niedzielę 18 sierpnia 
po każdej mszy świętej. Koszt, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 60 
złotych. Pielgrzymi wyruszą na Jasnogórski szlak 20 sierpnia po mszy o 
6 rano. Jasnogórski szczyt zdobędą w południe 24 sierpnia a do Koluszek 
powrócą specjalnym pociągiem w godzinach popołudniowych 26 sierp-
nia. 

Zk

W dniu 31 lipca w Gałkowie Małym przy ul. Spornej straż pożarna 
usuwała zagrożenie związane z nadłamanym konarem drzewa nad jezd-
nią. Konar został pocięty i ułożony w miejscu nie stwarzającym zagroże-
nia. W działaniach brał udział  zastęp z OSP Gałków Duży.

Do nadłamanego konaru drzewa, które zagrażało upadkiem na par-
king, zostali wezwani strażacy. Silne wiatry były przyczyną powstałego 
zagrożenia. Zdarzenie miało miejsce w dniu 31.07.2019 w Koluszkach 
przy ul. Sikorskiego. W działaniach brał udział zastęp z JRG Koluszki.

3 sierpnia w Koluszkach przy ul Kolejowej strażacy usuwali nadła-
many konar drzewa. Zagrażał od osobom przechodzącym chodnikiem. W 
działaniach brał udział zastęp z JRG Koluszki.

Do pożaru w Katarzynowie strażacy zostali wezwani w dniu 6 sierp-
nia. Pożar powstał na nieużytkowych powierzchniach rolniczych. Spaliło 
się ok. 200 m2 suchej trawy. W działaniach brały udział zastępy z JRG 
Koluszki i OSP Koluszki.

W Długiem doszło do pożaru rżyska i słomy w dniu 6 sierpnia. Spa-
liło się ok. 1ha rżyska. Udało się obronić sąsiednie pola. W działaniach 
brały udział zastępy z JRG Koluszki, OSP Długie, OSP Koluszki i OSP 
Wierzchy.

Strażacy czterokrotnie usuwali zagrożenie związane z owadami bon-
koskrzydłymi na terenie Gminy Koluszki.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5.08.2019 roku 
zmarła nasza ukochana Mama, Babcia, Prababcia 

Śp. Małgorzata Kędzierska-Bukarewicz, 
ur. 22.04.1935 r. w Warszawie, lekarz stomatolog, 

wieloletni pracownik Szkoły Podstawowej w Różycy, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach oraz ośrodkach 

zdrowia w Koluszkach i Gałkówku.

Uroczyste pożegnanie odbędzie się w poniedziałek 
12.08.2019 r. o godz. 13.30 w kościele Najświętszego Serca 
Jezusowego w Kaletniku o czym zawiadamiają pogrążeni 

w żałobie: córka z mężem, wnuczka z mężem i prawnuczka 
oraz pozostała rodzina.

Rada Osiedla Głowackiego 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców

W dniu 31 lipca 2019 roku policjanci z KPP w Koluszkach wspólnie 
z przedstawicielami Rady Osiedla „Głowackiego” spotkali się roboczo, 
by omówić zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa, porządku i 
ładu społecznego na osiedlu.

W debacie uczestniczy-
li Komendant Powiatowy 
Policji w Koluszkach – 
Krzysztof Dąbrowski, Za-
stępca Komendanta – Ma-
rek Wojtczak, Naczelnik 
Wydziału Prewencji – Pa-
weł Ziętarski oraz Anna 
Ołubek – Przewodnicząca 
Rady Osiedla i członkowie 
RO, Jolanta Kołodziejczak i 
Marek Zrobek. W czasie 
dyskusji poruszone zostały 

problemy związane z kreowaniem bezpiecznej przestrzeni, rola i zakres 
działań pełnionych przez dzielnicowego, a także współpraca z podmiota-
mi pozapolicyjnymi.

Przedstawiciele Rady Osiedla „Głowackiego” przedstawili policji 
problemy nurtujące Mieszkańców Osiedla i wnioski związane z poprawą 
ich bezpieczeństwa i komfortu życia. Rada zawnioskowała do organów 
Policji o:
- wzmożone kontrole prędkości na terenie miasta, a szczególnie w obrę-

bie Osiedla „Głowackiego”,
- zwiększenie częstości patroli pieszych na terenie osiedla i w okolicach 

rynku,
- kontrole prawidłowości oznakowania drogowego i właściwego ozna-

kowania terenów budów,
- kontrole nastolatków i dorosłych przebywających na placach zabaw po 

zmroku i spożywających w tych miejscach alkohol oraz dokonujących 
dewastacji i zanieczyszczenia terenu, 

- kontrole parkujących na trawnikach i poza wyznaczonymi miejscami 
pojazdów samochodowych,

- skoordynowanie wspólnie z SOK działań prewencyjnych polegających 
na patrolowaniu działek wzdłuż torów za nowym parkingiem przy uli-
cy Kolejowej, gdzie często zbierają się nieletni i spożywają alkohol 
oraz zanieczyszczają teren.

Ponadto Rada Osiedla wyraziła swoje zaniepokojenie przedłużają-
cą się inwestycją polegającą na rozbudowie monitoringu miejskiego 
oraz postanowiła monitorować w Zarządzie Dróg Wojewódzkich pro-
jekt budowy nowego wiaduktu, pilnując budowy schodów przy wiaduk-
cie, celem ułatwienia komunikacji mieszkańców Osiedla „Głowackie-
go”.

Na zakończenie spotkania ustalono, że w listopadzie zostanie zorga-
nizowane spotkanie mieszkańców osiedla z Dzielnicowym KPP, celem 
poznania opinii i oczekiwań mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa w 
ich miejscu zamieszkania, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także 
wypracowanie propozycji i rozwiązań zmierzających do wzrostu poczu-
cia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

(tom)
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Czy Radny Miejski przejął na własność 
wartą 0,5 mln zł działkę gminną?

W oparciu o przepisy zabraniające radnym łączenia mandatu radne-
go z czerpaniem korzyści z mienia komunalnego gminy, Rada Miejska w 
Koluszkach, na sesji w dniu 5 sierpnia podjęła uchwałę o wygaszeniu 
mandatu radnego Marcina Szadkowskiego. Za przedterminowym koń-
cem jego kadencji głosowało 13 radnych. Nikt nie był przeciw, jedna oso-
ba się wstrzymała. Radni z PiS nie 
wzięli udziału w głosowaniu. Mar-
cin Szadkowski zapowiedział, że 
zaskarży podjętą uchwałę do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyj-
nego.

Urzędnicy twierdzą, że radny 
bezprawnie uprawia (wartą około 
0,5 mln zł) miejską działkę, prze-
znaczoną w planie zagospodaro-
wania przestrzennego pod zabudo-
wę, a dowody w tej sprawie 
uzyskali, gdy radny złożył wnio-
sek o odszkodowanie za straty z 
powodu suszy, wskazując m.in. 
działki gminne przy ul Okrzei. 

Podczas sesji Rady Miejskiej 
w Koluszkach radny Marcin Szad-
kowski przekonywał, że działka 
gminna jest jego pomimo, że nigdy jej nie kupił. Radny powoływał się 
przy tym na przepisy o zasiedzeniu, chociaż żadnego orzeczenia sądu w 
tej sprawie nie przedstawił.

Sprawa już nabrała dużego rozgłosu i była relacjonowana przez 
ogólnopolskie stacje telewizyjne. O szczegółach sprawy będziemy infor-
mowali Państwa w kolejnych wydaniach TwK.                                 

(tom)

Na baseny do Lisowic warto  
wybrać się w dzień powszedni

Osoby, które chcą poplażować czy skorzystać z odkrytych basenów 
w Lisowicach, a jednocześnie znaleźć dla siebie więcej przestrzeni mogą 
to zrobić w dni powszednie, kiedy obłożenie basenów jest mniejsze. Gdy 
temperatura na dworze sięga ponad 25 stopni Celsjusza ludzie chętnie, 

także w tygodniu korzystają z tego typu atrakcji. Przy wejściu na baseny 
w Lisowicach znajduje się wypożyczalnia leżaków i punkt gastronomicz-
ny ze smaczną kawą, lodami, zapiekankami itp. Po chwilowym incyden-
cie związanym, z zabrudzeniem wody w mniejszym basenie przez jedne-
go z najmłodszych uczestników, sytuacja wróciła do normy, woda została 
wymieniona a basen zdezynfekowany.

(tom)

W świat kolei z Ryszardem 
Bonisławskim

W miniony poniedziałek mieszkańcy Koluszek mieli okazję prze-
nieść się w czasie i poznać dzieje kolei w województwie łódzkim. Ten 
niezwykle istotny temat dla naszego kolejowego miasta przedstawił wie-
loletni Przyjaciel Koluszek, Pan Ryszard Bonisławski - senator RP oraz 
znany regionalista. Sala Muzealna, w której odbyło się spotkanie, była 
wypełniona po brzegi bacznie zainteresowanymi słuchaczami. Pan Ry-

szard Bonisławski barwnie opowiadał o początkach kolei w Królestwie 
Polskim, przedstawił  krok po kroku rozwój najważniejszych linii kolejo-
wych oraz zabrał widzów w fotograficzną podróż po najciekawszych 
dworcach położonych w województwie łódzkim. Publiczność była ocza-
rowana wiedzą i sposobem podania tematu przez prelegenta, który genial-
nie łączył powagę prezentowanej historii z humorystycznym i lekkim po-
dejściem. Organizatorzy serdecznie dziękują za obecność i wyrażają 
nadzieję, że to nie było ostatnie spotkanie z Panem senatorem Ryszardem 
Bonisławskim, który podkreślił, że Koluszki uwielbia i postara zaglądać 
tutaj częściej. 
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Niemiecki okupant dążył do 
jak największego wykorzystania 
potencjału ludzkiego podbitej Pol-
ski w tym celu powstała Polska 
Służba Budowlana (Polnischer 
Baudienst). Utworzono ją na pod-
stawie zarządzenia Generalnego 
Gubernatora Hansa Franka z 1 
grudnia 1940 r. Wszystkimi pla-
cówkami Służby Budowlanej kiero-
wali Niemcy oddelegowani do tych 
zadań ze Służby Pracy Rzeszy (Re-
ichsarbeitsdienst, RAD). Rekruta-
cja odbywała się na zasadzie pobo-
ru niektórych roczników spośród 
zamieszkałych w Generalnym Gu-
bernatorstwie mężczyzn. Okres od-
bywania Służby Budowlanej trwał 
początkowo 3 – 6 miesięcy, ale 
mógł być w razie potrzeby przedłu-
żony. Z czasem władze hitlerowskie 
grupowały robotników w obozach 
mieszkalnych. Było to spowodowa-
ne masowym uchylaniem się powo-
łanych do Baudienstu młodych lu-
dzi od słabo płatnej (żołd wynosił 1 
złoty dziennie) i wyczerpującej pra-
cy fizycznej (prace melioracyjne, 
budowa dróg i linii kolejowych). 
Osadzanie w strzeżonych obozach 
stało się powszechną regułą na 
przełomie lat 1942–1943.

Jeden z takich obozów po-
wstał w Kaletniku. Baudienst im 
G.G. Abteilung 1/202 założony 
przez Niemców około Wielkanocy 
1943 r. wchodził w skład Polskiej 
Służby Budowlanej. Przebywało w 
nim około 400 młodych Polaków 
pochodzących z rejonu Piotrkowa 
Trybunalskiego, Rawy Mazowiec-
kiej i najbliższej okolicy Koluszek. 
Pododdziałami w obozach, liczą-
cymi od 100 do 120 ludzi dowo-
dzili polscy Baudienstzugfuhrerzy. 
Do obozu w Kaletniku powołano 4 
roczniki: 1922, 1923, 1924 i 1925. 
Ich zadaniem była praca na rzecz 
niemieckiej gospodarki przy róż-
nych budowach w okolicy Kolu-
szek pod kierownictwem niemiec-
kich majstrów. Obóz zlokalizowany 
na polanie przy drodze Żakowice – 
Będzelin był otoczony rowem i 
płotem o wysokości 2 m wzniesio-
nym na nasypie. Przed jedyną bra-
mą wejściową strzeżoną bezustan-
nie przez wartownika na noc 
rozstawiano kozły hiszpańskie. 
Obóz otaczała szeroka na 50 m po-
lana, na której od północnej strony 

W 75 rocznicę wyzwolenia obozu pracy 

Historia Baudienstu  
w Kaletniku (cz. I)

urządzono boisko. W położonych 
na terenie obozu barakach znajdo-
wały się: kancelaria, pomieszcze-
nia dla niemieckich majstrów, izba 
chorych, sypialnie dla junaków, 
kuchnia, jadalnia i ubikacje. W od-
dzielnym baraku mieszkał komen-
dant obozu Austriak – Baudiensto-
berinspekteur Helmut Kreuzer z 
żoną. Jego zastępcami byli Nie-
miec – Herzlich oraz Polak – Sta-

nisław Iwan ps. „Kres”. Sam ko-
mendant miał łagodne 
usposobienie, za przewinienia sto-
sował bardzo łagodne (w porówna-
niu do innych obozów) kary, a mia-
nowicie: wysyłał do karceru, kazał 
sprzątać umywalnię lub ubikacje 
poza kolejnością, obierać ziemnia-
ki albo wstrzymywał urlopy. Do 
junaków zwracał się per „Sie”, 
czyli „Pan”. Grywał również z Po-
lakami w siatkówkę i piłkę nożną 
na boisku przy obozie.

Do służby wartowniczej 
Niemcy wybierali młodych ludzi, 
których uważali za przystępnych 
do zgermanizowania. Dowódcą 
wartowników był Polak – Maj-
chrowski, który w czasie akcji par-
tyzantów z oddziału „Sama” prze-
bywał na urlopie, posiadał on 
zastępcę – Józefa Marszałka ps. 
„Burza”. Poza nimi było 12 stałych 
wartowników i trzech ich zastęp-
ców. Wartownicy wyekwipowani 
byli w kurtki nieco lepsze niż dreli-
chowe kombinezony robotników, 
ponadto mieli czapki, skórzane 
pasy i insygnia, czyli czarne patki 
kołnierzowe i trójkątną naszywkę 
z emblematem Baudienstu na ra-
mieniu. Wyposażeni byli w krótkie 
karabinki Lebela oraz długie Mosi-
ny, pistolety i granaty trzonkowe.

Reszta umundurowana była w 
proste kombinezony z zielonkawe-
go drelichu z baudienstowską trój-
kątną naszywką na ramieniu i czar-
nymi patkami kołnierzowymi oraz 
furażerki z tego samego materiału. 
Junacy pracowali 5 – 6 dni w tygo-
dniu, ale mogli starać się o prze-
pustki, które dostawali na weeken-
dy. Wolny czas mogli spędzać 
grając w siatkówkę i piłkę nożną 
na wybudowanym tuż obok obozu 
boisku.

Na terenie obozu działały 3 
tajne organizacje: Armia Krajowa, 
Armia Ludowa i Narodowe Siły 
Zbrojne – w większości wchłonię-
te przez AK. Przewodzili nimi Sta-

nisław Iwan ps. „Kres”, Teodor 
Zep ps. Wit” oraz Józef Marszałek 
ps. „Burza”. Spośród 400 junaków 
w podziemiu działało około 50 
osób.

Junacy skoszarowani w Kalet-
niku budowali odcinek linii kolejo-
wej pozwalającej przejechać po-
ciągom zaopatrzeniowym z 
Żakowic Południowych, omijając 
stację Koluszki, w kierunku Toma-
szowa Mazowieckiego. W tym 
celu pod nadzorem firmy „Kistner” 
rozpoczęto wydobycie piachu na 
„piaskowej górce”. Piach wydoby-
wano za pomocą specjalnej kopar-
ki montowanej na bardzo szeroko 
rozstawionych szynach. Pomiędzy 
miejscem wydobycia piachu, a 
miejscem budowy nasypu ułożono 
tory, po których robotnicy wozili 
piach w małych wagonikach po-
dobnych do tych znanych z kopal-
ni. Na trasie budowy linii kolejo-
wej (obecnie nosi ona numer 537) 
stała jednak leśniczówka wraz z 
zabudowaniami gospodarczymi. O 
dziwo, nie rozebrano jej, lecz prze-
niesiono ją za pomocą dźwigów i 
szyn o 50 metrów. Niedaleko, bo w 
Mikołajowie był kolejny obóz 
Baudienstu, który pracował nad 
dalszym fragmentem linii Żakowi-
ce Południowe – Słotwiny.

Dowódca kierownictwa dy-
wersji (KEDYW) okręgu Łódź Ar-
mii Krajowej – mjr Adam Trybus 
ps. „Gaj” planował rozpędzić obóz 
pracy „Baudienstlager” w lesie 
koło wsi Kaletnik. Obóz był zloka-
lizowany przy drodze Żakowice – 
Będzelin, w tym celu z ziemi piotr-
kowskiej skierowany został do 
gajówki Zieleń Oddział Partyzanc-
ki „Grom” pod dowództwem za-
stępcy porucznika Aleksandra Ar-
kuszyńskiego ps. „Maj”. Akcja ta 
została uzgodniona z Dowódz-
twem Obwodu ZWZ – AK Brzezi-
ny – Koluszki.

Gajówka Zieleń położona 
wśród lasu na dużej polanie upraw-
nianej rolniczo w odległości 350 
metrów od stacji Słotwiny i wsi 
Będzelin. Do gajówki tej o godzi-
nie 4:00 nad ranem w dniu 21 
kwietnia 1944 roku przymaszero-
wał Oddział Partyzancki „Grom” 
w sile 25 – 30 ludzi. Po aresztowa-
niu gajowego Fabijańskiego (był 
członkiem AK) stanowisko gajo-
wego Niemcy powierzyli Bober-
kowi – mieszkańcowi wsi Będze-
lin, który w dniu przybycia 
oddziału „Grom” do Zieleni spał 
na oborze w słomie, ponieważ pil-
nował tam drzewa opałowego. Ze 
względu, że Boberek do mieszka-
nia w Będzelinie nie przychodził 
na śniadanie, więc po męża przy-
szła żona do gajówki. Oboje prosi-
li dowódcę, aby ich warunkowo 
zwolnił, a oni nie doniosą na nich. 
Warunkowo zwolniony gajowy 
Boberek zaraz po wypuszczeniu 
poszedł do gajowego Volksdeut-
scha Szabelona i zawiadomił go, 
że w gajówce Zieleń są bandyci. 
Szabelon o tym nie chciał słyszeć, 
więc Boberek zawiadomił żandar-
merię w Koluszkach.

Oddział wystawił warty, a po-
zostali partyzanci zmęczeni po dłu-
gim przemarszu spali w domu ga-
jówki. W pustej zagrodzie nie było 
żywności, wysłano więc gońca od-
działu – Zmudzika do „Wirka” w 
Koluszkach po żywność. Jak 
wspomina Franciszek Kwiatosz:

Z gajówki Zieleń od „Groma” 
do Koluszek na ulicę Warszawską 
nr 30 przyszedł goniec oddziału 
Zmudzik do „Wirka” po żywność. 
„Wirek” przyszedł do mnie na uli-
cę Brzezińską, gdzie pracowałem, 
pozostawił u mnie 300 papierosów 
Sportów i Płaskich – kazał zaopa-
trzyć ludzi „Groma” w żywność, 
bo są głodni. Była godzina 11:00, 
„Wirek” gońca skierował do wsi 
Różyca nr 33 do łączniczki Kar-
kowskiej ps. „Oko”, by przygoto-
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wała żywność. Ja znalazłem fur-
mana Karola Koteckiego na 
zajeździe przy węglu, dałem mu 
pisemną dyspozycje na przywie-
zienie z lasu drzewa (kwit od Ze-
nona Karasińskiego, by miał się 
czym legitymować). Kotecki prze-
łożył deski na wozie, a gdy nad-
szedł łącznik Zmudzik odjechali 
do kurierki Karkowskiej przewieść 
żywność na gajówkę dla partyzan-
tów oddziału „Grom”. Furman Ko-
tecki zabrał od Karkowskiej wia-
dro jajecznicy ze 100 jaj, 5 
bochenków chleba, tłuszcz i te pa-
pierosy oraz inny prowiant. Obaj 

ze Zmudzikiem przez wieś Będze-
lin pojechali do gajówki Zieleń, za 
wsią wjechali do lasu i na świeżo 
usypany nasyp kolejowy, by wje-
chać z nasypu na polanę do gajów-
ki.

W momencie, gdy wóz zna-
lazł się na nasypie łącznik „Gro-
ma” – Zmudzik powiedział do fur-
mana: „patrz tam są Niemcy!” i 
zeskoczył do tyłu z wozu i z nasy-
pu wycofał się do lasu, natomiast 
furman Kotecki z nasypu zjechał i 
zamiast do gajówki, pojechał w 
prawo duktem w las. Na skutek za-
wiadomienia przez Boberka żan-
darmerii w Koluszkach z Regien 
ciężarówkami przyjechała kompa-
nia żołnierzy niemieckich, która 
okrążyła gajówkę Zieleń. Równo-
cześnie zabrzmiały steny, RKMy i 

karabiny – rozpoczął się bój ubez-
pieczenia oddziału z żołnierzami 
niemieckiej kompanii wartowni-
czej z Regien. Oddział skoczył do 
lasu oddalonego o 20 metrów od 
zabudowań gajówki. Wzmogła się 
obustronna wymiana strzałów wo-
kół gajówki. Jednak partyzanci 
zdołali się przedrzeć przez kordon 
okrążenia i pomaszerowali w kie-
runku lasów wokoło Ujazdu.

Na placu boju poległo 2 party-
zantów: jeden, który stał na poste-
runku alarmowym zginął na duk-
cie i drugi przy gajówce pod 
dębem, który poległ w czasie od-

skoku oddziału skoszony RKMem. 
Straty po stronie niemieckiej to za-
bity kapral i kilku rannych. Świad-
kami potyczki byli kolejarze ze 
Słotwin.

Pierwszym poważniejszym 
działaniem bojowym świeżo sfor-
mowanego Oddziału Partyzanckie-
go Armii Krajowej pod dowódz-
twem Romualda Ziółkowskiego 
„Sama” miało być oswobodzenie 
polskich robotników przymuso-
wych z Baudienstu w Kaletniku. 
Akcja wymagała znajomości tere-
nu i ostrożności, ponieważ w lesie 
stały wagony z ewakuowanymi 
dyrekcjami kolejowymi Ostbahn z 
Lwowa i Wilna, a wokoło Kolu-
szek kwaterowały oddziały nie-
mieckie wycofane z frontu, który 
zbliżył się nad Wisłę. Ponadto w 

pobliskiej szkole w Różycy swą 
siedzibę miała firma „Kistner” bu-
dująca z pomocą polskich junaków 
nasyp kolejowy. Plan zakładał 
szybkie i ciche przejęcie obozu 
przy pomocy konspiracji wewnątrz 
Baudienstu. W baraku komendanta 
znajdował się telefon, którym 
mógł on wezwać posiłki z Kolu-
szek lub Gałkowa – by temu zapo-
biec potrzebne było całkowite za-
skoczenie. Ze względu na 
bezpieczeństwo rodzin junaków 
akcja ma być przeprowadzona 
przez ludzi spoza obozu, by nie de-
konspirować junaków z podzie-
mia. Dodatkowo akcję miało ubez-
pieczać kilkunastu członków 
KEDYWu z rejonu Żakowice–Ró-
życa–Kaletnik.

20 lipca 1944 r. (piątek) w 
nocy Oddział „Sama” po otrzyma-
niu rozkazów wyruszył z Przyłęku 
Dużego na spotkanie z koluszkow-
ską dywersją z rejonu Żakowice–
Różyca–Kaletnik. Po przejściu 16 
kilometrów doszedł na skraj lasu 
przy torze kolejowym nieopodal 
Żakowic. Jednak mimo umówio-
nych sygnałów do spotkania nie 
doszło. Ze względu na zbliżający 
się świt około godziny 3:30 nad ra-
nem oddział wycofał się na kwate-
rę w szopie Feliksa Dudka ps. 
„Wrzos” w Przyłęku Dużym.

W sobotę (21 lipca) przed po-
łudniem na kwaterę oddziału przy-
była łączniczka z Koluszek Maria 
Cechnowska ps. „Krystyna” z za-
pytaniem od Komendy Obwodu 
Brzeziny – Koluszki, dlaczego od-
dział nie wyruszył na akcję? „Sam” 
zdał raport z nocnej wędrówki oraz 
oczekiwaniu i braku kontaktu z 
KEDYWem. Z kolei łączniczka 
przekazała, że oddział dywersji 
czekał w umówionym miejscu ob-
serwując tory kolejowe, przez któ-
re miał przejść oddział „Sama” i 
nie zwracali uwagi na dawany sy-
gnał, czyli hukanie puszczyka. 
Wobec braku kontaktu ludzie z 
miejscowej dywersji wycofali się 
około pierwszej w nocy. Jak się 
później okazało oddział przeszedł 
bardzo cicho przez tory gdy księ-
życ został zasłonięty przez chmurę 
w obawie przed patrolem bahn-
schutzów, którzy często patrolowa-
li linie kolejowe w okolicy kolusz-
kowskiego węzła. Odległość 
pomiędzy oddziałem „Sama”, a 
KEDYWem musiała wynosić naj-
wyżej 150 metrów, lecz przez do-
bre zamaskowanie i „przyczaje-
nie” do spotkania nie doszło.

Adrian Kut 
Stowarzyszenie 

Historia Koluszek

Gmina czeka na decyzję  
środowiskową dotyczącą Lisowic

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała już projekt 
decyzji środowiskowej, która umożliwi realizację dalszych prac wokół 
zbiornika wodnego w Lisowicach. Projekt został przesłany do Sanepidu 
oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem 
uzgodnienia. Już wiadomo, że jeszcze w tym roku zakończy się usypywa-
nie plaży. Kolejne działania to budowa toru wakeboardowego, parku lino-
wego oraz pozostałych atrakcji.

(tom)
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Pielgrzymki, które  
stworzyły Europę

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w roku 1991 mówił, że 
Europę stworzyli święci męczennicy pierwszych wieków. Można bez 
cienia wątpliwości dodać, że Stary Kontynent stworzyły także piel-
grzymki. Ta swoista „szachownica” sanktuariów, rozsianych  po Euro-
pie, wyznaczała przez wieki, i nadal wyznacza, nasze „święte” a także 
„świeckie” podróże… Zwiedzanie miejsc, w których żyli przed wieka-
mi, a także całkiem niedawno, ludzie, których nazywamy świętymi, 
daje nam nie tylko odpoczynek fizyczny, lecz również jest swego rodza-
ju katalizatorem i akumulatorem na dalsze życie. Te spotkania z nimi 
czasem budzą w nas podziw, a czasem niedowierzanie, że można tak 
żyć pokonując swe słabości i wejść na wyżyny ducha ludzkiego. Nigdy 
jednak nie wracamy z tych podróży-pielgrzymek obojętni na spotka-
nych przez nas świętych. 

Pielgrzymowanie znane było ludzkości od najdawniejszych czasów. 
Co roku Założyciel Chrześcijaństwa odbywał podróże do Jerozolimy. Je-
zus z Nazaretu pielgrzymował do Miasta Świętego na Święto Namiotów, 
jedno z ważniejszych świąt żydowskich. W pierwszych wiekach naszej 
ery a także w epoce średniowiecza, najważniejszą z pielgrzymek była ta 
do Grobu Świętego w Jerozolimie, a najstarszy jej opis znajdujemy w pa-
miętniku Egerii,  pątniczki z Hiszpanii, żyjącej w IV wieku. Dzisiejszy ryt  
liturgii Wielkiego Tygodnia swój współczesny przebieg zawdzięcza w 
dużej mierze właśnie pamiętnikowi Egerii. W średniowieczu pielgrzym-
ka do Jerozolimy była ważnym elementem religijności.

Nie wszyscy jednak mogli, choćby z uwagi na swój stan społeczny, 
odbywać podróż do Ziemi Świętej. Pomyślano, by ten odcinek drogi do 
miejsc związanych z wiarą chrześcijańską „skrócić”. Tak narodziły się 
pielgrzymki do grobów męczenników, które były rozsiane po Europie. 
Najstarsze z nich to pielgrzymie szlaki do Grobu św. Piotra Apostoła w 
Rzymie i do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, czy Mont Sa-
int- Michel w Normandii, gdzie znajduje się sanktuarium ku czy czci św. 
Michała Archanioła. Z czasem liczba miejsc pielgrzymkowych wzrosła. 

Najpopularniejsze sanktuaria to te powstałe w ostatnich 200 latach. 
Najczęściej pielgrzymujemy do Fatimy, Medziugorie, Asyżu, Lourdes, 
Montserrat, La Salette, Loreto. W Polsce są to Święta Lipka, Kalwaria 
Zebrzydowska,  Gidle, Licheń, i wiele innych.

Zauważmy, że zdecydowana większość sanktuariów  jest poświęco-
na Maryi. Czy to pozostałość po dawnych wierzeniach pogańskich, gdzie 
kult Matki-Żywicielki i Bogini był zdecydowanie ważniejszy, niż cześć 
oddawana „męskim” bóstwom? A może to odzwierciedlenie wiary pier-

wotnego Kościoła, gdzie Maryja, obok Chrystusa i Piotra Apostoła była 
najważniejszą Osobą? Może w końcu po prostu lubimy udawać się po po-
moc do Kobiety, która u swego Syna „dużo” może nam wyprosić?

Odkąd na Jasną Górę  książę Władysław Opolczyk sprowadził pauli-
nów i bizantyjską ikonę Czarnej Madonny, to właśnie to miejsce stało się 

najważniejszym celem pielgrzymek w Polsce. Centralne znaczenie tego 
sanktuarium wzrosło jeszcze  bardziej po oblężeniu Jasnej Góry przez 
Szwedów w roku 1656 roku, a rola Maryi w polskiej religijności zyskała 
na znaczeniu po Ślubach króla Jana Kazimierza we Lwowie w dniu 1 
kwietnia tegoż roku 1656. 

Najstarsze miejsca, do których pielgrzymi zdążali, były związane z 
ważnymi wydarzeniami z historii biblijnej lub z miejscem pochówku 
świętych. Na przykład w Polsce są to grób św. Wojciecha w katedrze 
gnieźnieńskiej, św. Stanisława i św. Jadwigi Królowej na Wawelu,  
św. Jacka w krakowskim kościele dominikanów, św. Jadwigi Śląskiej w 
Trzebnicy, bł. Jolanty u franciszkanów w Gnieźnie czy św. Doroty w 
Kwidzyniu. Obecnie do tej grupy należy zaliczyć także te, w których 
przechowywane są „Święte przedmioty” związane z życiem świętych,  
np. Oviedo w Hiszpani (Święta Chusta, w którą owinięta była Głowa 
Chrystusa po zdjęciu z Krzyża), Manopello (Chusta, którą nakryta była 
Twarz Chrystusa po złożeniu do Grobu), Turyn (Całun Turyński, czyli 
lniane płótno pogrzebowe Jezusa), albo Święty Krzyż w Polsce (relikwie 
Krzyża Świętego). 

Z czasem, gdy w świecie chrześcijańskim rozwinął się kult obrazów, 
celem pielgrzymek stały się także te kościoły czy klasztory, które posia-
dają wizerunki świętych lub wydarzeń z Biblii. Do nich właśnie  należy 
sanktuarium na Jasnej Górze, z Cudownym Obrazem Matki Jezusa z 
Dzieciątkiem,  który według Tradycji namalowany został  przez św. Łu-
kasza w Wieczerniku w Jerozolimie, na desce, która była niegdyś stołem, 
przy którym Najświętsza Rodzina z Nazaretu spożywała posiłki.

Ciekawostką może być fakt, że Obraz Czarnej Madonny miał  przez 
pewien czas swoją „konkurentkę” i to niemal pod samym wzgórzem Ja-
snogórskim.  Znana  jest wszystkim historia zniszczenia  Ikony Jasnogór-
skiej. Obraz został „uprowadzony” z klasztornego kościoła w roku 1430 
przez husytów z pogranicza Czech i Moraw. Pocięty szablami został po-
rzucony w okolicach dzisiejszego kościoła św. Barbary, gdzie miało wy-
trysnąć źródełko, znane z cudownych właściwości. Do czasów oblężenia 
Jasnej Góry w czasie „potopu” szwedzkiego, to właśnie to źródełko ist-
niejące do dziś przy kościele św. Barbary w Częstochowie, było głównym 
celem pielgrzymek. Obecnie jest również często odwiedzane. 

Bardzo ważnym miejscem pielgrzymkowym, w okolicy jasnogór-
skiego sanktuarium, jest miejscowość Gidle. Historia sanktuarium w Gi-
dlach, gdzie kustoszami są bracia dominikanie, sięga roku 1516 i jest 
związana z kultem oddawanym Matce Bożej czczonej jako „Uzdrowienie 
Chorych”, ale o tym za tydzień… 

 zk

Konfesja Św. Wojciecha w Gnieźnie.

Cudowny obraz Czarnej Madonny  
na Jasnej Górze.
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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

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Bazylika Św. Franciszka w Asyżu – Włochy.

Mont Saint-Michel, sanktuarium Św. Michała 
Archanioła, Normandia, Francja.

Bazylika Św. Piotra, Watykan.
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„Wakacje w Mieście 2019”
Miesiąc lipiec był bardzo aktywny oraz atrakcyjny z powodu wielu 

wydarzeń przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 
W terminie od 8 do 26 lipca 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury w Ko-
luszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki trzy turnusy „Waka-
cji w Mieście 2019”. W zajęciach tych udział wzięło 135 uczestników. 

W poniedziałki dzieci wzięły udział w prelekcji na temat bezpieczne-
go wypoczynku podczas wakacji przeprowadzonej przez strażaków z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach oraz 
dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego. Następnie w Sali Muzealnej odbyły się warsztaty eduka-

cyjne „Uwolnij wyobraźnię” inspi-
rowanych sztuką Katarzyny Kobro i 
Władysława Strzemińskiego. 
Uczestnicy wykonali przepiękne 
prace plastyczne za pomocą wielu 
technik artystycznych. Po warszta-
tach wychowawcy zorganizowali dla 
wszystkich uczestników zabawy in-
tegracyjne, zajęcia muzyczne oraz 
zajęcia plastyczne. 

W kolejnym dniu dzieci wyje-
chały na wycieczkę do Centrum Na-
uki Experymentarium w łódzkiej 
Manufakturze, gdzie brały udział w 
warsztatach edukacyjnych oraz w 
zajęciach pn. „Zagadki Einsteina”. 

Uczestnicy korzystali z interaktywnych stanowisk i eksponatów, przepro-
wadzali doświadczenia zgłębiające tajniki świata. Mieli możliwość po-
przez zabawę samodzielnie poznać zagadnienia z wielu dziedzin nauki, 
techniki oraz kultury.

Trzeciego dnia w ramach „Wakacji w Mieście” dzieci wyjechały do 
Doliny Skrzatów we Florentynowie - Parku Skrzacich Opowieści, Figur i 
Ekspozycji. W Dolinie Skrzatów uczestnicy oglądali dziesiątki figur, do-
mów, skrzętnie ułożonych uliczek, mostków i drabinek, ożywianych opo-
wieścią Skrzatolog, mieszkającego w obrośniętej mchem palisadzie. Zor-
ganizowane zostały także warsztaty plastyczne, podczas których każdy 
uczestnik wykonał lalkę skrzata. Na zakończenie zorganizowano ogni-
sko.

W czwartki zaplanowany był wyjazd na basen do Lisowic. Niestety 
zła pogoda pokrzyżowała te plany.  W zamian za to dzieci odwiedziły 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, gdzie brały udział w zajęciach 
sportowych. Następnie obejrzały bajkę „Paskudy” w Kinie Odeon 3D.

           Piątkowe zajęcia przeniosły uczestników wszystkich turnusów 
w kolorowy świat Indii. Mateusz Jaśkiewicz zaprezentował zdjęcia ze 
swojej wyprawy, przybliżył kulturę, religię oraz zwyczaje tego kraju. Po-
nadto dzieci poznały orientalne przyprawy, muzykę i stroje indyjskie, któ-
re cieszyły się największym zainteresowaniem. Po powrocie do MOK-u 
wychowawcy wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki 
wszystkim uczestnikom.
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„Muzyczna frajda” w Felicjanowie
W piątek 26 lipca zakończył się projekt „Muzyczna Frajda” w świe-

tlicy w Felicjanowie. W warsztatach animacyjnych prowadzonych przez 
Ewelinę Durys i muzycznych prowadzonych przez Bartłomieja Dynera 
wzięło udział 30 uczestników. Były to dzieci i młodzież w wieku 7- 14 lat 
zamieszkałe na terenie gminy, głównie z terenów wiejskich, które na co 
dzień, a szczególnie w wakacje mają ograniczony dostęp do spotkań z za-
jęciami animacyjnymi i muzycznymi. 

Cele projektu, jakim były zwiększenie wśród dzieci i  młodzieży ak-
tywności ruchowej, twórczej, przybliżenie uniwersalnych wartości muzy-
ki, zostały osiągnięte. Efekty są widoczne na Fanpage’ach Facebooka Fa-
bryki Frajdy i Fundacji PROMUZA. Dzieci poznały nowe zabawy, które 
wykorzystują na swoich podwórkach, skutecznie integrując swoją lokal-
ną społeczność. Podczas zajęć dzieci nie używały telefonów, dzięki temu 
wiemy, że warsztaty były interesujące i rozwijające. Liczymy na to, że 
wielu uczestników będzie kontynuowało naukę gry na instrumentach w 
Fundacji PROMUZA. Uczestnicy warsztatów chętnie korzystali z do-
świadczeń instruktorów i aktywnie brali udział w zajęciach ruchowych, 
zabawach grupowych, muzycznych i integracyjnych.

Na podsumowanie projektu zaproszeni zostali rodzice, dziadkowie, 
opiekunowie i okoliczni mieszkańcy. Dzieci uczestniczące w projekcie 
odebrały na pamiątkę torby i jeszcze raz zaprezentowały to czego nauczy-
ły się podczas warsztatów. Ewelina Durys zaprosiła przybyłych gości do 
wspólnej zabawy a Bartłomiej Dyner poprowadził występ muzykujących 
dzieci. Niespodzianką był występ prezesa Fundacji PROMUZA – Marci-
na Wernera, który zagrał mazurka F-dur op. 68 nr 3 Fryderyka Chopina 

Psy z Gminy Koluszki przebywające  
w schronisku w Zawierciu - 2018 rok

W sprawie adopcji, odbioru zwierzęcia prosimy o kontakt: z Biu-
rem Inżyniera Gminy Koluszki - 44 725 67 68; Schroniskiem dla 
Zwierząt w Zawierciu - 730 505 255, 515 131 350

dając przykład i zachęcając uczestników projektu do osiągania wirtuoze-
rii w nauce gry na instrumentach muzycznych.

Na zakończenie Wojciech Dyner z Fundacji PROMUZA i Ewelina 
Durys z Fabryki Frajdy zaprosili obecnych na ognisko i grilla. Wszyscy 
chętnie konsumowali pieczone kiełbaski przy dźwiękach muzyki granej na 
żywo na pianinie YAMAHA. 

Fundacja PROMUZA jeszcze raz dziękuje inicjatorom projektu, instruk-
torom oraz wszystkim uczestnikom i ich rodzicom i opiekunom, a także pani 
sołtys Katarzynie Kmieciak za współpracę i udostepnienie wspaniałych 
obiektów świetlicy w Felicjanowie. Projekt powstał dzięki środkom z zada-
nia „Mikro granty w Łódzkiem 2019” finansowanego ze środków Progra-
mu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 realizowanego 
przez Centrum Opus (https://opus.org.pl).
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Dobry start naszych zawodników  
w Mistrzostwach Polski Młodzików  
w biegu Alpejskim! 

Dobrze zaprezentowali się nasi zawodnicy w organizowanych przez 
m.in.: ULKS „Bystrzyca Kłodzka” i PZLA mistrzostwach Polski młodzi-
ków w biegu Alpejskim, w którym Karol Sokołowski z czasem 17:09 za-
jął 11 miejsce, 14. był Maciej Jeżyna 18:15 16. Michał Smyka 18:32. Dla 
naszych zawodników uczestniczących po raz pierwszy w tego typu zawo-
dach, start w biegu alpejskim na wymagającej trasie 2,4 km z przewyższe-
niem 235 m. z metą na Śnieżniku było nie lada wyzwaniem, z którym po-
radzili sobie nad podziw dobrze.  

5. medali w tym dwa złote  
w Igrzyskach Dzieci i Młodzieży 

W malowniczej, pięknej miejscowości górskiej- Międzygórzu, odby-
ły się po raz 19. Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży w biegach 
górskich. Najmłodsi do lat 9 ścigali się na dystansie ok. 200 m. stylem Al-
pejskim (pod górę), tak jak w ubiegłym roku zwyciężyła nasza zawod-
niczka Milena Płocka, drugie miejsce zajęła Ania Siemińska, czwarta 
Maja Wolska. Dwa następne medale, złoty i srebrny dla naszego klubu 
zdobyły w biegu na 800 m. (z przewyższeniem+ - 80m.) Amelia Napiera-

ła (3:13) i Jagoda Nowakowska (3:20), piąta na mecie z czasem (3:32) za-
meldowała się Adrianna Siemińska. Piąty medal – brązowy po zaciętej 
walce, rzutem na taśmę w biegu na 800 m.( 2:31) zdobył Radosław Ba-
biarski. Wśród dzieci młodszych (2008-2009) w biegu na 600 m. (prze-
wyższenie +-40) 6. miejsce zajął Maciej Wolski (2:09) 7. Łukasz Nowa-
kowski (2:16) 9. Kamil Tenentka 2:24, 10. Jakub Kunka (2:25). W 
klasyfikacji generalnej nasz klub zdobył 7.miejsce 

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)

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. 5 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: rekrutacja@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 przetwarza-
nie  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 osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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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

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

SKŁAD OPAŁU
Wągry 11

 Oferuje: WĘGIEL, MIAŁ, 
EKOGROSZEK, PELLET

501-822-880

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

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

Operator urządzeń ściekowych  
i kanalizacyjnych  

– 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.

Miejsce na 
Twoją  

reklamę
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Piątek 9.08
15:00 Toy Story 4 3D Dub PREM
17:00 Toy Story 4 2D Dub PREM
19:00 Toy Story 4 2D Dub PREM

Sobota 3.08
15:00 Toy Story 4 3D Dub PREM
17:00 Toy Story 4 2D Dub PREM
19:00 Toy Story 4 2D Dub PREM

Niedziela 4.08
15:00 Toy Story 4 3D Dub PREM
17:00 Toy Story 4 2D Dub PREM
19:00 Toy Story 4 2D Dub PREM

Środa 7.08 17:00 Toy Story 4 2D Dub PREM
19:00 Toy Story 4 2D Dub PREM

Czwartek 8.08 Kino nieczynne

Toy Story 4
Animacja / USA / 2019 / 100 min.
PREMIERA3DDubbing

Całą uwagę Chudego zawsze pochłaniała przede 
wszystkim opieka nad Andym, a potem nad 
Bonnie. Ale kiedy w pokoju Bonnie pojawia się 
nowa zabawka o imieniu Sztuciek, wielka wy-
prawa ze starymi i nowymi znajomymi u boku 
pokaże Chudemu, jak wielki może być świat dla 
zabawki. Sam Sztuciek — projekt rękodzielni-
czy będący połączeniem łyżki z widelcem — 
bynajmniej nie uważa się za zabawkę i najchęt-
niej w ogóle zrezygnowałby z udziału w 
przygodzie.

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

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 fi nansowym 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.
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Yamaha YBR 125 2014 r.  
do naprawy, 505-424-763
Drewno kominkowe-opałowe, 
509-101-167
Ogrodzenia, montaż i naprawa, 
515-310-037  
Bryczkę i Saaba (2008r.), 663-966-843
Peugeot 207SW, 506-138-467
Skuter Peugeot Kisebe 2016,  
poj. 100, 505-424-763
Drewno kominkowe-opałowe, 
504-288-286
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

EDUKACJA
Twoje dziecko nie zna języka? Chcesz 
wyjechać do pracy za granicą? – Na-
uka języka ANGIELSKIEGO, 
NIEMIECKIEGO, HISZPAŃSKIE-
GO, Konrad, tel. 782-869-215
Korepetycje matematyka,  
784-554-991
Matematyka. Wieloletnie  
doświadczenie. Poziom rozszerzony 
i podstawowy. 607-296-881
Kursy maturalne, przygotowania do 
egzaminu 8-klasisty. Zajęcia indywi-
dualne z matematyki, chemii oraz 
fizyki. Zapraszamy! 606-639-081 

USŁUGI
Wycinki, koszenia, karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką, 
wywrotka do 3,5t, wycena gratis, 
507-364-074
Docieplenia – Naprawa źle wykona-
nych poddaszy i ścianek przez 
wdmuchiwanie wełny celulozowej, 
tel. 501-275-845
Montaż ogrodzeń Betonowych, 
Panelowych oraz z siatki. Demontaż, 
Wyburzenia oraz inne, wycena 
gratis, 507-364-074
Montaż i naprawa ogrodzeń, 
515-310-037
Usługi koparko-ładowarką. Konku-
rencyjne ceny! Tel. 505-210-010
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów ko-
minowych, tel. 533-662-195

Koszenie trawy, 509-875-353
Pranie dywanów, kanap oraz 
tapicerki samochodowej bez zapi-
sów, 512-450-390
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 720-724-916
Budowy, ocieplenia, 604-350-807
Tynki agregatem – cementowo-wa-
pienne, tel. 669-201-962
Usługi koparką, koparkoładowarką, 
minikoparką, tel. 799-203-990
Usługi koparko-ładowarką, 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 termozgrzewal-
ną, 500-335-060
REMONTY, Ocieplenia poddaszy, 
Glazura, Zabudowy GK, 781-098-458
Usługi remontowe TWÓJ KWA-
DRAT, Facebook, tel. 503-106-029, 
573-967-394
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
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 pracowników do produk-
cji rolet w Skierniewicach. Możli-
wość organizacji dojazdu do Skiernie-
wic, praca lekka, ciekawe 
wynagrodzenie, tel. 601-815-015
Zatrudnimy elektryków, 42 214-07-00
Zatrudnimy pomocników elektry-
ków, 42 214-07-00
Zatrudnię kierowcę, kat. C+E, 
ADR, cysterny, kraj, stała praca,  
tel. 606-155-155
Zatrudnię chałupniczkę do szycia, 
dzianiny – dresy, 600-440-936
Zatrudnię spawacza z umiejętnością 
spawania metodą TIG – możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071
Szwalnia zatrudni osobę na stanowi-
sko: szwaczka, prasowaczka, pomoc 
krojowni i szwalni, 693-426-098
Zatrudnię pomoc do zakładu 
krawieckiego, możliwość przyucze-
nia, 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
Zatrudnię brukarzy i pomocników, 
790-824-553
Zatrudnię szwaczki chałupniczki, 
tel. 509-755-911
Zatrudnię Operatora Koparko-łado-
warki, Kontakt: 505-210-010
Zatrudnię ekspedientkę mięso-wę-
dliny, Łódź-Widzew, dobre wynagro-
dzenie i dojazd, 692-693-820, 
661-060-656
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
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 prasowaczkę z doświad-
czeniem, proste prasowanie, Kolusz-
ki, 502-171-510
Zatrudnię szwaczki i prasowaczkę. 
Stała praca, 602-194-850
Brukarzy z doświadczeniem, atra- 
kcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

SZUKAM PRACY
Podejmę każdą pracę oprócz szycia, 
724-389-288
Zaopiekuję się starszą osobą, 
500-663-639

ZDROWIE
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

RÓŻNE
DJ na Imprezy, 662-132-698
Wypożyczę napis ledowy LOVE, 
stół wiejski, nalewak piwny, ławecz-
ki, parasol, dowóz, tel. 889-994-992
SpływyKajakowe-Pilica, 505-962-185

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie 52 m2  
w Brzezinach (Kamienica),  
517-694-485
Pod inwestycję, Żakowice, tanio 
sprzedam, 511-872-428 
Sprzedam M-3 w Regnach,  
602-588-070
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
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
Budynek Mieszkalno – Gospodar-
czy, 506-138-467
Lokal – ul. Sikorskiego, 603-793-530
Kupię ziemię, gospodarstwo rolne, 
tel. 536-996-026

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Wynajmę M-5, oś. Głowackiego, 
stan b.dobry, 603-88-29-44
Wynajmę budynek handlowo-produk- 
cyjny 150 m2 (siła, woda, gaz), Kolu- 
szki, Przejazd 8, tel. 605-23-67-37
Do wynajęcia Budynek na działal-
ność w Brzezinach, 505-747-908
Lokal – ul. Sikorskiego, 603-793-530

SPRZEDAM
Likwidacja sklepu meblowego  
w Skierniewicach, ul. Kozietulskie-
go 70A. Ceny do – 70%. Możliwość 
dowozu na terenie gminy Koluszki  
i okolic (gratis), tel. 723-44-00-50
Stemple budowlane – sosnowe – 
Kaletnik, 605-585-189
Łubin z Grochem i owsem  
na poplon, nie pryskany, 80 zł,  
tel. 511-080-562
Sprzedam dwuigłówkę płaską, stan 
b. dobry, 600-440-936 
VW Golf VI, 2009r., 1,4 benzyna, 
bogate wyposażenie, bezwypadko-
wy, garażowany, 16.500 zł,  
tel. 693-44-89-44
Drewno opałowe, kominkowe, 
695-277-882
Tanio maszyny szwalnicze i stoły 
prasowalnicze, 508-363-845
Sprzedam przyczepę „N250C”, 
604-12-40-76
Wyprzedaż domowa, zapraszamy, 
506-138-467

OGŁOSZENIA DROBNE
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Stop przemocy! Lekcja tolerancji
W dniach 21-30 maja 2019 roku uczniowie, rodzice i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach gościli grupę 20 uczniów i 2 na-
uczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły Neunlinden-Schule Ihringen w Niem-
czech. Była to druga wizyta przedstawicieli tej szkoły w naszym mieście, 
tym razem wspólnie z polskimi uczestnikami realizowali projekt Stop 
przemocy! Lekcja tolerancji. 

Pierwsze trzy dni młodzież polska i niemiecka wraz  z opiekunami 
spędziła w Krakowie, ponieważ tam właśnie koluszkowianie odbierali 
gości z lotniska. Podczas pobytu w Krakowie uczniowie zwiedzili Stare 
Miasto, Katedrę Wawelską, Wieliczkę, ale wzięli również udział w warsz-
tatach pieczenia tradycyjnego krakowskiego obwarzanka organizowa-
nych przez Muzeum Żywego Obwarzanka. W czwartek wieczorem 
uczestnicy projektu zostali powitani w szkole przez panią dyrektor i ro-
dziców polskich uczniów. Wszyscy wspólnie zjedli kolację i udali się na 
nocleg do domów gospodarzy. W piątek nasi goście zostali oprowadzeni 
przez uczniów „Jedynki” po szkole, uczestniczyli w zajęciach na temat 
zasad biegów na orientację, a następnie w międzynarodowych drużynach 
wzięli udział w grze terenowej. 

Po południu uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach przygo-
towanych przez gospodarzy. Sobotę młodzież i opiekunowie spędzili w 
mieście Dialogu Czterech Kultur, czyli Łodzi. Tutaj młodzi koluszkowia-
nie pełnili rolę przewodników turystycznych i pokazywali gościom miej-
sca związane z kulturą wspólnie kiedyś mieszkających na tym terenie Ży-
dów, Niemców, Rosjan i Polaków. Nie zabrakło oczywiście czasu na 
zabawę, uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach Centrum Nauki i 

Techniki EC1, odwiedzili Muzeum Kanałów „Dętka” oraz relaksowali się 
w Aquaparku Fala. Niedzielę goście z Niemiec spędzali w towarzystwie 
swoich gospodarzy, wiele rodzin zdecydowało się na wyjazdy do Artu-
rówka, Spały czy Łodzi. 

Kolejne dwa dni uczestnicy projektu spędzili w Warszawie. Bardzo 
duże wrażenie wywarło na nich Muzeum Historii Żydów Polskich PO-
LIN. Dzięki tej wizycie uczniowie zrozumieli, czym jest dyskryminacja i 
dlaczego tak ważne jest, żeby jej przeciwdziałać. Innym punktem pobytu 
w Warszawie była wizyta na Niewidzialnej Wystawie, na której pod opie-
ką niewidomych przewodników młodzież w absolutnej ciemności poru-
szała się po pomieszczeniach, które odtwarzały ruchliwą ulicę, mieszka-
nie czy las. Ta  doskonała lekcja empatii uświadomiła wszystkim 
uczestnikom, jak ważne  jest przeciwstawianie się przemocy wobec słab-
szych. Uczniowie nigdy wcześniej nie mieli okazji poczuć na sobie, z ja-
kimi trudnościami na co dzień zmagają się niewidomi. Przekonali się 
również, że takie osoby potrafią podejmować bardzo poważne wyzwania, 
których niejednokrotnie obawialiby się ludzie sprawni. 

Środa była kolejnym dniem spędzonym w Koluszkach. W tym dniu 
uczestnicy projektu wzięli udział w I Filmowej Grze Miejskiej w Kolusz-
kach zrealizowanej pod patronatem Filmoteki Szkolnej, CEO, FINY i 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zadania, które uczestnicy gry mu-
sieli wykonać, dotyczyły filmu „Cudowny chłopak”. Wymagały one  
współpracy i służyły integracji zespołów oraz doskonaleniu umiejętności 
komunikacji językowej. Popołudnie było dla uczniów bardzo pracowite, 
ponieważ przygotowywali prezentację podsumowującą projekt. Wieczo-
rem natomiast zostało zorganizowane ognisko integracyjne, w którym 
wzięli udział nie tylko uczestnicy i kadra ,ale również rodzice uczniów 
goszczących i inni nauczyciele Szkoły Podstawowej nr1.Ostatni dzień re-
alizacji projektu został przeznaczony na ewaluację działań. Na podsumo-
waniu projektu Stop przemocy Lekcja tolerancji  gości w imieniu Władz 
Miasta pożegnała pani Mirosława Kobus – kierownik Wydziału Oświaty 
w Koluszkach,  wręczając  pamiątkowe upominki. 

Zrealizowany przez uczniów i nauczycieli „Jedynki”  projekt pogłę-
bił wzajemne zrozumienie między młodzieżą z różnych krajów. Zwrócił 
uwagę młodych ludzi na różnorodność kulturową, religijną oraz na sytu-
ację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu swoich dys-
funkcji/niepełnosprawności.

 Projekt był zrealizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Koordynatorzy projektu, Ur-
szula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik i Ewa Kierska, dzię-
kuję  pani Jolancie Dąbrowskiej- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Koluszkach i Radzie Rodziców tej szkoły oraz Rodzinom goszczącym 
młodzież niemiecką za pomoc, wsparcie i zaangażowanie przy realizacji 
działań.
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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! 

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zlecę wybudowanie domu 400 m2, praca od zaraz, 535-005-870
Zatrudnię FRYZJERKĘ, 509-618-229
Pokrycia dachowe, 665-211-739
Zatrudnię szwaczki i zespoły szwaczek. Praca cały rok, tel. 663-496-011 
lub 506-944-176
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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 4,00 zł, który obowiązuje przez 3 go-
dziny, 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. 



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 uczęsz-
czając do szkół z terenu Gminy 
Koluszki? Odbierz bilet do 
kina ODEON 3D. Po bilet moż-
na zgłaszać się do Biura Inży-
niera Gminy, którego siedziba 
znajduje się w budynku Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach. 

Gratulujemy świetnych 
wyników w nauce i życzymy 
dobrej zabawy.                   (pw)

SUNIA SZUKA DOMU! 
Przemiła, młoda sunia 

(2-letnia) szuka kochającego, 
cierpliwego domu. Los suni, 
która błąkała się od miesiąca w 
Koluszkach, nie pozostał obo-
jętny mieszkankom osiedla 
przy ulicy Andersa. Kobiety za-
pewniły suni dom tymczasowy, 
aby nie trafi ła do gminnego 
schroniska. 

Obecnie szukają dla niej 
odpowiedzialnego domu. Su-
nia lubi dzieci, toleruje koty, 
uczy się chodzić na smyczy; 
jest bardzo towarzyska. Od-
czuwa jedynie lęk przed więk-
szymi psami; została wysteryli-
zowana. Nie jest to piesek na 
podwórko lub do budy. Jeśli 
ktoś chciałby poznać sunię i 

odmienić jej pieskie życie, proszony jest o kontakt telefoniczny pod nu-
mer: 668-186-432.

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl


