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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

6.09.  
ul. Żwirki 2

7.09.  
ul. Głowackiego 20

8.09.  
ul. Korczaka 5

9.09.  
ul. Sikorskiego 6A

10.09.  
ul. 3 Maja 8

11.09.  
ul. 3 Maja 19G

12.09.  
ul. Brzezińska 54
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Starmeat rozpoczyna rekrutację  
do nowego zakładu 

W szybkim tempie postępuje budowa zakładu przetwórstwa mięsa, 
którego właścicielem jest firma 

Starmeat. Obiekt ulokowany został na nowych terenach inwestycyj-
nych, które przygotowywane są od strony bocznicy kolejowej przy bazach 
paliw. 3-hektarowa działka zakupiona została od Gminy Koluszki pod ko-
niec 2018 r., za blisko 3 mln zł. Zakład będzie zajmował się produkcją mię-
sa drobiowego (rozbiór i mrożenie). Co warte podkreślenia, do Koluszek 
będzie trafiało mięso już po uboju. 

Obecnie firma Starmeat rozpoczyna rekrutację do powstającego za-
kładu. Co prawda obiekt rozpocznie działalność produkcyjną w pierw-
szym kwartale 2020 roku, jednak w zależności od zawodu zatrudnienie 
może nastąpić już w miesiącu grudniu tego roku. Poniżej prezentujemy 
wykaz specjalności, które będą potrzebne w zakładzie. Ogółem zakład za-
trudni około 200 pracowników. Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie.

Starmeat to przedsiębiorstwo z 20-letnim stażem, które zajmuje się 
produkcją wysokiej jakości mięsa drobiowego z kurczaka i indyka. Jego 
siedziba znajduje się w Aleksandrowie Łódzkim. Firma posiada nowocze-
sne linie produkcyjne, które pozwalają na wydajną i szybką produkcję z 
zachowaniem wszelkich norm. Dzięki zastosowaniu nowych technologii 
wyroby cieszą się ogromną popularnością wśród odbiorców krajowych 
jak i zagranicznych. Spółka ok. 50% wolumenu produkcji sprzedaje na 
rynkach: Ukrainy, Kosowa, Macedonii, Bośni i Hercegowiny. Pozostałe 
50% produkcji sprzedawane jest na wewnętrznym rynku Unii Europej-
skiej, w tym około 20% na rynku Polskim, a pozostałe 30% odbiorcom z 
Hiszpanii, Włoch, Grecji, Anglii, Niemiec, Bułgarii i Gruzji.

(pw)

Firma Starmeat zatrudni:

 � operatora wózków widłowych wysokiego składowania - 01/2020
 � kierownika rozbioru mięsa drobiowego  - 01/2020
 � elektro-mechanika - 01/2020
 � specjalistę do spraw jakości HACCP,BRC,IFS -01/2020
 � inżyniera automatyka 12/2019
 � specjalistę do spraw chłodnictwa 12/2019
pracowników produkcji i rozbioru drobiu 02/2020

Obok zawodów zapisane są daty, kiedy potencjalny pracownik 
może podjąć pracę. Aplikacje można przesyłać na adres mailowy:  
zarzad@starmeat.pl, telefonicznie pod nr : 724 997 979, bądź osobi-
ście w obecnej siedzibie firmy : 11 Listopada 93/97, 95-070 Aleksan-
drów Łódzki.

Sezon kąpielowy zamknięty

Odkryte baseny w Lisowicach są już zamknięte. W tym roku cieszy-
ły się one mniejszą popularnością. Ogółem wydano ok. 8 tys. biletów. 
Przyczyną mniejszej frekwencji zapewne była chwiejna pogoda. Popular-
ności nie przysparzał także brak innych atrakcji zapowiadanych na ten 
rok w Lisowicach. W przyszłym roku odkryte baseny wciąż będą funk-
cjonować, miejmy nadzieję już jako jeden z wielu elementów uruchomio-
nego parku wodnego. 

(pw)    

Będzie się działo… w Lisowicach 
Na zakończenie lata Gmina Koluszki 

zaprasza na wielki koncert w Lisowicach. 
Impreza zostanie zorganizowana 20 wrze-
śnia na terenie tworzonego parku wodne-
go. 

Dla zgromadzonej publiczności wy-
stąpią: K.A.S.A., PIERSI, a w finałowym 
koncercie zespół KOMBI (co prawda bez 
Skawińskiego, ale w przeważającej więk-
szości ze starym składem). Imprezę za-
kończy pokaz laserowy. Szczegółowy harmonogram imprezy poznamy 
tuż po dożynkach.  

(pw)

Nowe przedszkole rozpoczyna  
funkcjonowanie

Od poniedziałku w nowo wy-
budowanym przedszkolu przy ul. 
Budowalnych będą przebywać już 
dzieci. Przedszkole nr 1 gotowe jest 
już bowiem w pełni do rozpoczęcia 
swojej działalności. 

W najbliższym czasie oprócz 
uroczystego otwarcia, w przedszko-
lu zostanie zorganizowany Dzień 
Otwarty. Będzie to świetna okazja 
do zapoznania się z nowym obiek-
tem przede wszystkim dla tych ro-
dziców, którzy planują posłać swoje 
dzieci do powyższej placówki. O terminie zwiedzania będziemy informo-
wać na bieżąco. 

(pw)   
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 8 września (niedziela) - DOŻYNKI powiatowo-gminne, godz. 

13.00-20.30, Park Miejski w Koluszkach
 � 10 września (wtorek) – Narodowe Czytanie 2019, Miejska Bi-

blioteka Publiczna w Koluszkach, godz. 10.00. 
 � 12 września (czwartek) - „Okiem Kobiety”, Restauracja Kriada, 

godz. 18.00 
 � 14 września (sobota) - impreza osiedlowa na osiedlu War-

szawskim w Koluszkach, boisko przy ul. Odlewniczej,  
od godz. 15:00

 � 20 września (piątek) - koncert na zakończenie lata w Lisowi-
cach, zagrają  K.A.S.A., PIERSI i KOMBI

 � 20 września (piątek) - Noc Księgarń, Księgarnia Skład Główny 
ul. Brzezińska 21, od 18.30 do późnych godzin nocnych

Zebrania wiejskie w sprawie 
rozdysponowania środków 

funduszu sołeckiego na rok 2020
 � Sołectwo Lisowice-Erazmów - 9 września 2019 (poniedziałek) o 

godz. 17:00 (drugi termin 17:30) na placu zabaw w Erazmowie
 � Sołectwo Słotwiny - 10.09.2019 r. o godz. 18.00 na działce sołeckiej 

w Słotwinach (zmiana zadań funduszu sołeckiego na rok 2019).
 � Sołectwo Gałków Mały Zachód – 16 września (poniedziałek) o 

godz. 17:30 (drugi termin 17:45) w sali nr 26 w Szkole Podstawowej 
w Gałkowie Dużym

 � Sołectwo Przanowice - 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 w 
świetlicy wiejskiej

 � Sołectwo Borowa I - 18.09.2019 r. o godz. 17.30 w budynku OSP 
Borowa 

 � Sołectwo Borowa II - 18.09.2019 r. o godz. 18.30 w budynku OSP 
Borowa 

 � Sołectwo Długie-Turobowice - 20 września 2019 r. (piątek)  
o godz. 19:00 (II termin godz. 19:15) w świetlicy wiejskiej przy OSP 
Długie

Kolejne spotkanie „Okiem Kobiety” już w czwartek 12 września o 
godz. 18.00, tradycyjnie w Restauracji Kriada. Czekamy na Was drogie 
Panie z kolejnym niezwykle interesującym tematem. Tym razem także 
czeka nas spotkanie z kimś wyjątkowym….z kim…przyjdźcie i przeko-
najcie się same. Serdecznie zapraszamy na miły wieczór w wyjątkowym 
towarzystwie nas kobiet. Do zobaczenia. 

Powiększą plac zabaw
W połowie miesiąca rozpocznie się rozbudowa placu zabaw w 

Parku Miejskim w Koluszkach. Umowa z wykonawcą jest już podpi-
sana. Wartość projektu to ok. 115 tys. zł. Blisko połowę dokłada Mi-
nisterstwo Sportu w ramach programu tworzenie tzw. otwartych 
stref aktywności. 

Projekt przewiduje montaż sześciu nowych zabawek, które zostały 
wybrane w ramach konsultacji z rodzicami. Będą to:
– trampolina ziemna z obrzeżami gumowymi, ćwicząca stopy, nogi i wy-

trzymałość całego ciała
– podwójna huśtawka wahadłowa
– karuzela na linach
– malutka zjeżdżalnia dla najmłodszych dzieci w kształcie łabędzia
– piramida linowa
– skrzynia do wspinania się o długości i wysokości ok 160 cm z instalacją 

drabinkową, jak i mini ścianką wspinaczkową z uchwytami.

Z kolei strefa aktywności zostanie doposażona w takie urządzenia 
jak:
– metalowy biegacz, przydatny do treningu mięśni nóg, bioder i równo-

wagi
– koła tai chi, ćwiczące górne partie mięśniowe
– prasa nożna, poprawiająca muskulaturę nóg
– metalowy surfer, czyli wahadło usprawniające zmysł równowagi oraz 

mięśnie skośne ciała
– twister, wspomagający aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa 

w odcinku lędźwiowym
– wioślarz, stymulujący w zasadzie wszystkie części ciała.

Dodatkowo przy placu zabaw mają pojawić się 4 ławki parkowe, a 
także stojak na rowery.

(pw)

Zabawa integracyjna  
na os. Warszawskim

14 września (sobota) na osiedlu Warszawskim odbędzie się impreza 
osiedlowa. Miejscem spotkania będzie boisko przy ul. Odlewniczej. Zor-
ganizowane zostaną m.in. zawody dla dzieci i pokazy strażackie. Dostęp-
ne będą także dmuchańce dla najmłodszych. Start godz. 15:00. Zaprasza-
ją radni oraz przewodnicząca osiedla.  

Pamiętamy
1 września burmistrz Koluszek 
wraz z przewodniczącym Rady 

powiatu łódzkiego wschodniego 
w imieniu mieszkańców i samo-

rządu złożyli kwiaty na grobie 
żołnierzy i ofiar cywilnych  

z czasów II wojny światowej. 
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UOKiK sprawdził przyczynę  
podwyżek śmieci w skali kraju

Brak konkurencji oraz wyższe 
stawki za przetwarzanie i składo-
wanie odpadów – to główne przy-
czyny podwyżki cen za odbiór 
śmieci w ostatnich dwóch latach. 
Do takiego wniosku doszedł 
UOKiK na podstawie raport z ba-
dania rynku tych usług w latach 
2014-2019. Zbierając dane, Urząd 
zbadał sytuację we wszystkich 302 
gminach miejskich w Polsce.

- Badanie urzędu pokazało, że 
wzrost opłat płaconych przez 
mieszkańców za odbiór śmieci 
rozpoczął się w 2017 r, a potem z 
roku na rok był coraz większy. W 

latach 2018-2019 ponad 60 proc. 
gmin podniosło lub planuje zwięk-
szyć ceny. Skala podwyżek różni 
się w zależności od regionu Polski. 
Największe dotyczą woj. mazo-
wieckiego, gdzie w jednej z gmin 
stawki wzrosły blisko trzykrotnie - 
mówi prezes UOKiK Marek Nie-
chciał.

Warto zauważyć, że w żadnej z 
gmin miejskich opłaty nie osiągnęły 
stawki maksymalnej ustalonej na 
podstawie ustawy o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminach. W 
całym kraju wynosi ona obecnie 
prawie 34 zł za odpady segregowa-
ne i dwukrotność tej sumy za śmie-
ci, które nie są segregowane. A za-
tem do takiej granicy, teoretycznie 
mogą być zwiększane opłaty w po-
szczególnych gminach w całym 
kraju. Przypomnijmy, że w Gminie 
Koluszki opłata za odpady segrego-
wane wynosi 17,50 zł od osoby, a za 
niesegregowane 35 zł (poprzednia 
stawka wynosząca odpowiednio 8 
zł i 17 zł obowiązywała od stycznia 
2016 r. do maja 2019 r.).

W skali całego kraju stawki za 
odbiór odpadów segregowanych 
wahają się od 5 zł w Białymstoku, 
do nawet 32 zł w gminach woj. 
mazowieckiego. W niektórych 
gminach ceny za odbiór odpadów 
wzrosły nawet o 200 proc.  

Przyczyny podwyżek  
– brak konkurencji

W skali całego kraju jako naj-
częstszą przyczynę podwyżek 
gminy podawały wyższą cenę 
zwycięzcy przetargu na odbiór od-
padów. Niewątpliwie ma to zwią-
zek ze zmianami prawnymi, które 

weszły w życie w 2012 r. Do tego 
czasu właściciel nieruchomości 
miał swobodę w wyborze firmy, 
która odbierała od niego śmieci. Po 
zmianie przepisów wybór takiego 
przedsiębiorcy należy tylko i wy-
łącznie do gminy. W drodze prze-
targu wybiera ona jeden podmiot 
świadczący usługi na całym jej te-
renie, a w przypadku większych 
gmin – na części obszaru. Przed 
wejściem w życie nowych regula-
cji UOKiK przestrzegał, że mogą 
one doprowadzić do wyelimino-
wania konkurencji między pod-
miotami zajmującymi się gospoda-
rowaniem odpadami, co spowoduje 
wzrost cen i zaprzestanie działal-
ności przez  wielu przedsiębior-
ców. Tegoroczne badanie urzędu 
zdaje się potwierdzać te przewidy-
wania.

- Z roku na rok maleje liczba 
podmiotów, które biorą udział w 
przetargach. W ciągu ostatnich 
dwóch lat w ponad połowie gmin 
miejskich o zamówienie ubiegał 
się tylko jeden przedsiębiorca. Jed-

nocześnie widać, że tam gdzie o 
kontrakt z gminą walczy większa 
liczba firm mieszkańcy płacą taniej 
za odbiór śmieci. Na marginesie 
można zauważyć, że w 2011 r., 
przed zmianami, tylko w 8 proc. 
tych gmin usługi świadczył jeden 
podmiot  – mówi prezes UOKiK 
Marek Niechciał.

Przyczyny podwyżek  
– wzrost kosztów

Kolejnym powodem podwy-
żek, który podały gminy był wzrost 
kosztów zagospodarowania odpa-
dami. Ma na to wpływ kilka głów-
nych czynników. Pierwszym z nich 
jest wzrost tzw. opłaty marszałkow-
skiej za składowanie śmieci. W 
2007 r. wynosił on 16 zł, dziś 170 
zł, a w przyszłym roku wyniesie aż 
270 zł. Kolejnym jest zwiększenie 
liczby surowców, które muszą se-
gregować mieszkańcy. Samorządy 
często wskazywały też wzrost kosz-
tów Regionalnych Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych, 
a także nieprawidłową segregację 
śmieci przez mieszkańców.

Zdaniem urzędu, niezależnie 
od badania i odpowiedzi gmin na-
leży zwrócić uwagę na jeszcze je-
den czynnik – wzrost cen gospoda-
rowania odpadami w całej Europie 
wynika z zakazu importu odpadów 
wprowadzony przez Chiny, które 
wcześniej były największym świa-
towym odbiorcą odpadów z papie-
ru i plastiku.

Zaledwie 5 proc. gmin jako 
przyczynę wzrostu cen podało nie-
uczciwe praktyki przedsiębiorców. 
Niemniej jednak UOKiK na bieżą-
co monitoruje rynek gospodarki 
odpadami pod kątem nadużywania 
pozycji dominującej lub niedo-
zwolonych porozumień, np. zmów 
przetargowych.

Przyszłość
Niestety wiele wskazuje na to, 

że „śmieciowy” problem dopiero 
się zaczyna, i ostatnie drakońskie 
podwyżki mogą nie być ostatnimi. 
Na mocy dyrektywy UE, w 2020 r. 
wszystkie kraje członkowskie będą 
musiały osiągnąć 50-procentowy 
poziom recyklingu odpadów ko-
munalnych. Już wiemy, że nie ma 
na to najmniejszych szans, bowiem 
według szacunków obecnie Polska 
przetwarza jedynie ponad 20 proc. 
odpadów. Czy uda nam się wyne-
gocjować odroczenie? Czas poka-
że. Jeśli nie, gminny będą zmusza-
ne płacić kary i przerzucać opłaty 
na mieszkańców. 

Bez względu na to, jak poto-
czy się polityczna rozgrywka z 
UE, już musimy szykować się na 
kolejną „śmieciową” rewolucję, 
związaną z bardzo precyzyjnym 
segregowaniem odpadów na 5 
frakcji. Dotyczy to przede wszyst-
kim mieszkańców osiedli domów 
wielorodzinnych.      

(źródło: www.uokik.gov.pl)

Gmina wykarmi małe jeże
W minionym tygodniu 

mieszkaniec Borowej na-
tknął się na swojej działce 
na gromadkę malutkich 
jeży. Po kilkudniowej ob-
serwacji okazało się, że jeże 
straciły mamę. 

Po zgłoszeniu do Biura 
Inżyniera Gminy, opiekę 
nad maluchami przejął we-
terynarz współpracujący z 
gminą. Jeże karmione są 
obecnie mlekiem z butelki i 
po osiągnieciu odpowied-
niego wzrostu zostaną wy-
puszczone na wolność. 

Ciekawe czy na drogę 
każdy z wychowanków 
otrzyma od gminy samorzą-
dową wyprawkę. Dobrym 
jabłkiem jeż z pewnością 
nie pogardzi.     

(pw)
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KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer  
na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość 

zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie

1 GRABARCZYK Tomasz Michał politolog Łódź Konfederacja Wolność i Niepodległość
2 ANTONIAK Adrian maszynista Skierniewice Ruch Narodowy
3 LIPCZYK Krzysztof Gniewomir ekonomista Łódź nie należy do partii politycznej
4 KAMIŃSKI Michał Antoni kierowca Łódź nie należy do partii politycznej
5 LUTOMSKI Dawid Sebastian statystyk Andrespol nie należy do partii politycznej
6 STANGRECIAK Ryszard Józef ekonomista Łódź nie należy do partii politycznej
7 JAWORNIK Piotr specjalista ds. eksportu Łódź nie należy do partii politycznej
8 SŁOTA Tomasz Andrzej lobbysta Łódź Korwin
9 MAZUR Joanna Sylwia grafik komputerowy Łódź nie należy do partii politycznej

10 ZIEMBA Dariusz Zdzisław technik ekonomista Łódź Ruch Narodowy
11 DOMAGAŁA Klaudia Ewa księgowa Łódź nie należy do partii politycznej
12 GRANISZ Patryk Tadeusz przedstawiciel handlowy Łódź Ruch Narodowy
13 GÓRSKI Wojciech Antoni ekonomista Łódź Korwin
14 KORWIN-MIKKE Anna architekt Warszawa nie należy do partii politycznej
15 CIEŚLAK Anna Paulina pedagog Łódź nie należy do partii politycznej
16 CIUPKA Bogusław Piotr logistyk Łódź Ruch Narodowy
17 SZCZESEK Marzena Elżbieta krojczy Teodorów Ruch Narodowy
18 MODRZEJEWSKA Justyna Katarzyna przedstawiciel handlowy Eufeminów Korwin
19 GACEK Aleksandra Kamila projektant wnętrz Busko-Zdrój nie należy do partii politycznej
20 KICOWSKI Przemysław Patryk inżynier elektryk Łódź nie należy do partii politycznej

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na 

liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość 
zamieszkania

Przynależność do partii politycznej  
lub poparcie

1 GLIŃSKI Piotr Tadeusz nauczyciel akademicki Warszawa Prawo i Sprawiedliwość
2 RAU Zbigniew Włodzimierz prawnik Grotniki nie należy do partii politycznej
3 BUDA Waldemar Grzegorz prawnik Łódź Prawo i Sprawiedliwość
4 ADAMCZYK Piotr pedagog Łódź Prawo i Sprawiedliwość
5 FISIAK Włodzimierz przedstawiciel władzy samorządowej Łódź Porozumienie Jarosława Gowina
6 KACZOROWSKA Alicja Grażyna lekarz Łódź Prawo i Sprawiedliwość
7 SASIN Roman ekonomista Brzeziny Prawo i Sprawiedliwość
8 CIEPLUCHA Piotr Paweł wyższy urzędnik administracji rządowej Łódź nie należy do partii politycznej
9 KOBIERA Renata Agnieszka ekonomista Paprotnia Prawo i Sprawiedliwość

10 JAKUBOWSKI Jacek Grzegorz lekarz Łódź Prawo i Sprawiedliwość
11 WĘCŁAW Halina pielęgniarka Łódź Prawo i Sprawiedliwość
12 ANIELAK Tomasz Lucjan poligraf Łódź Prawo i Sprawiedliwość
13 ŁUCZYŃSKA Justyna Aleksandra politolog Babichy Prawo i Sprawiedliwość
14 PIETRZAK Sławomir księgowy Łódź Prawo i Sprawiedliwość
15 LIK Krzysztof Jerzy lekarz Łódź Prawo i Sprawiedliwość
16 PRZYBYŁ Anna asystent usług pocztowych Łódź Prawo i Sprawiedliwość
17 LEWANDOWSKA Barbara geodeta Łódź Prawo i Sprawiedliwość
18 EMANUEL Sławomir technik mechanik Łódź Prawo i Sprawiedliwość
19 KARDAS Paulina Marianna asystent usług pocztowych Łódź Prawo i Sprawiedliwość
20 TOMASZEWSKI Włodzimierz pedagog Łódź Porozumienie Jarosława Gowina

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer  
na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii politycznej  

lub poparcie
1 ZIMOCH Tomasz Franciszek dziennikarz Łódź nie należy do partii politycznej
2 PIĄTKOWSKI Krzysztof Mariusz historyk Łódź Platforma Obywatelska RP
3 ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA Iwona Elżbieta dziennikarz Łódź Platforma Obywatelska RP
4 NIEMCZYK Małgorzata Barbara ekonomista Łódź Platforma Obywatelska RP
5 GOŁASZEWSKI Marcin Łukasz nauczyciel akademicki Łódź Nowoczesna
6 KACPRZAK Tomasz Piotr prawnik Łódź Platforma Obywatelska RP
7 KOBYLIŃSKA Agata pedagog Łódź nie należy do partii politycznej
8 GAŁKIEWICZ Magdalena Anna programista aplikacji Łódź Partia Zieloni
9 MAKOWSKI Krzysztof Michał biotechnolog Łódź nie należy do partii politycznej

10 HENCZ Marcin Krzysztof grafik Łódź Platforma Obywatelska RP
11 CHOJNACKA-DURAJ Justyna Maria ekonomista Łódź Platforma Obywatelska RP
12 MAMULSKA Monika Joanna ekonomista Łódź nie należy do partii politycznej
13 MAJCHRZAK Antonina student Łódź Platforma Obywatelska RP
14 CABAN-PIASKOWSKA Katarzyna Paulina nauczyciel akademicki Łódź Nowoczesna
15 NOWAK Renata Anna urzędnik samorządowy Wągry Platforma Obywatelska RP
16 STĘPIEŃ Radosław Adam prawnik Łódź Platforma Obywatelska RP
17 KARWOWSKI Mateusz socjolog Koluszki Platforma Obywatelska RP
18 RAHNEMA-BAJ Niloufar lekarz Łódź Platforma Obywatelska RP
19 KRAWCZYK Maria Teresa pielęgniarka Tuszyn Platforma Obywatelska RP
20 BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław filolog Łódź nie należy do partii politycznej

L I STY  KANDYDATÓW W WYBORACH DO  SEJMU
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KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer  
na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii politycznej 

lub poparcie
1 BIŃCZYCKA Elżbieta teatrolog Kraków Unia Europejskich Demokratów
2 SIEMIŃSKI Henryk Stanisław historyk Łódź Polskie Stronnictwo Ludowe
3 MAJEWSKI Eugeniusz Paweł technik mechanik Łódź Polskie Stronnictwo Ludowe
4 GŁADYSZ Ewa Małgorzata inż. rolnictwa Brójce Polskie Stronnictwo Ludowe
5 GRALEWSKA-JAGIEŁŁO Irena nauczyciel Brzeziny Polskie Stronnictwo Ludowe
6 ZABOROWSKA-GORZKIEWICZ Klaudia Czesława kierownik projektu Guzew Polskie Stronnictwo Ludowe
7 PIONTEK Marcin Tomasz ekonomista Łódź nie należy do partii politycznej
8 KULESZKA Agata pielęgniarka Łódź nie należy do partii politycznej
9 BEDNAREK Maksymilian Patryk ekonomista Łódź nie należy do partii politycznej

10 KACPRZYCKI Adam Tomasz doradca inwestycyjny Łódź Polskie Stronnictwo Ludowe
11 LIPSKI Bartłomiej wyższy urzędnik samorządowy Dąbrówka Duża nie należy do partii politycznej
12 TOMASIK Sylwia Katarzyna prawnik Łódź Polskie Stronnictwo Ludowe
13 JACKIEWICZ Jerzy Andrzej ekonomista Łódź Polskie Stronnictwo Ludowe
14 OLEKSIEWICZ Monika Dorota nauczyciel Mąkoszyn Polskie Stronnictwo Ludowe
15 MATYSIAK Michał rolnik Jeżów Polskie Stronnictwo Ludowe
16 WOJCIECHOWSKI Adam Grzegorz politolog Łódź Polskie Stronnictwo Ludowe
17 MIELCZAREK Witold Adam oficer sił zbrojnych Łódź Polskie Stronnictwo Ludowe
18 KASPRZYK-KOSTRZEWA Anna ekonomista Wiączyń Dolny nie należy do partii politycznej
19 PIEKIELNY Piotr Witold strażnik miejski Łódź nie należy do partii politycznej
20 JĘDRASIK Krzysztof Piotr ekonomista Łódź nie należy do partii politycznej

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer  
na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii politycznej 

lub poparcie
1 TRELA Tomasz Dominik ekonomista Łódź Sojusz Lewicy Demokratycznej
2 GILL-PIĄTEK Hanna Beata specjalista do spraw konsultingu Łódź Wiosna Roberta Biedronia
3 KWIATKOWSKI Michał Wojciech dziennikarz Łódź Lewica Razem
4 PAWŁOWSKI Sylwester Stefan historyk Łódź Sojusz Lewicy Demokratycznej
5 FRĄCZAK Tomasz kierownik projektu Łódź Wiosna Roberta Biedronia
6 URBAŃCZYK Martyna Natalia kulturoznawca Łódź Lewica Razem
7 WIETESKA Agnieszka Maria ekonomista Łódź Sojusz Lewicy Demokratycznej
8 MARKOWSKA-KURC Maria Wanda nauczyciel języka obcego Koluszki nie należy do partii politycznej
9 RACHALEWSKI Michał Cezary biolog Łódź Lewica Razem

10 OLEJNICZAK Michał Andrzej prawnik Łódź nie należy do partii politycznej
11 MELANIUK Patrycja Karolina funkcjonariusz służby penitencjarnej Stróża nie należy do partii politycznej
12 WOJCIECHOWSKI Igor Marcin kierownik działu w lokalu gastronomicznym Zduńska Wola Wiosna Roberta Biedronia
13 ŚWIDERSKA Beata Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego Łódź nie należy do partii politycznej
14 SOKOŁOWICZ Mariusz Paweł nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne Łódź nie należy do partii politycznej
15 WOJECH Adam student Łódź Sojusz Lewicy Demokratycznej
16 MINKIEWICZ Tomasz Jacek administrator systemów komputerowych Łódź Lewica Razem
17 KOŁACIŃSKI Jakub Zdzisław specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Łódź Polska Partia Socjalistyczna
18 PAWLIK-NOWACKA Wioleta Kamila ekonomista Łódź Sojusz Lewicy Demokratycznej
19 PĘDZIWIATR Elżbieta Bogumiła przewodnik turystyczny miejski Łódź nie należy do partii politycznej
20 BORS Piotr Marcin socjolog Łódź Sojusz Lewicy Demokratycznej

Już za 36 dni wybory parlamentarne

Kandydaci na posła z Koluszek 
13 października 2019 r. zostaną zorganizowane wybory do 

Sejmu i Senatu RP. Znamy już listy wyborcze. 
Nie zabrakło na nich osób, które mieszkają na naszym terenie. 

Koluszki reprezentować będą: Maria Markowska-Kurc (lista 
SLD), oraz Mateusz Karwowski (lista Koalicja Obywatelska).    

Warto również zwrócić uwagę na kilka osób, która możemy 
znać z życia codziennego. Z Brójec startuje Ewa Gładysz (lista 
PSL), która jako zastępca starosty powiatu łódzkiego wschodnie-
go często bywa w naszej gminie. 

Z kolei z Brzezin startuje Roman Sasin (lista PiS), który w 
czerwcu 2019 r. został powołany na posła na Sejm RP.      

(pw)

Kandydaci do Senatu 
w okręgu nr 24
1. KWIATKOWSKI Krzysztof prawnik  Łódź 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA 
KWIATKOWSKIEGO 
nie należy do partii politycznej

2. MARKIEWICZ Marek Sławomir adwokat  Łódź 
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. NIEWIADOMSKA-CUDAK Małgorzata Krystyna 
   nauczyciel akademicki Łódź 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
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80. rocznica wybuchu II wojny światowej 

Losy Żołnierza-Tułacza  
z Gminy Koluszki (cz. II)

To co  przeczytamy poniżej, 
mogło by budzić skojarzenia z 
przygodami Franka Dolasa. Można 
by się z tym nawet zgodzić, bo i tu 
i tu mamy losy żołnierza-tułacza 
na wszystkich niemal frontach 
ostatniej wojny światowej, w obu 
historiach trwa walka, giną ludzie, 
w obu przypadkach pojawiają się 
piękne kobiety w alianckich mun-
durach i jako cywile.  Z jedną róż-
nicą: „Jak rozpętałem drugą wojnę 
światową” był filmem opartym  
książce Kazimierza Sławińskiego, 
natomiast to, co przeżył Tadeusz 
Kosiorek, urodzony w Galkowie 

Dużym żołnierz II wojny świato-
wej, działo się naprawdę. 

Po kilku latach wojennej tu-
łaczki żołnierski los zawiódł Tade-
usza spod Narwi poprzez obozy 
sowieckie, Uzbekistan, Iran do In-
dyjskiego Bombaju…

Szczury w drodze do Bombaju
Początek tej części opowieści, 

o jakiej czytamy w zachowanych 
zapiskach zmarłego w 1994 roku 
żołnierza polskiego, przywołuje na 
myśl sceny z filmu. Wraz z Tade-
uszem Kosiorkiem jesteśmy wła-
śnie w drodze do  Bombaju. „Sta-
tek skrzypiał niesamowicie a 
szczurów było na nim moc. (…) 
Zwiedziliśmy Bombaj, a obowiąz-
kiem każdego zwiedzającego było 
przejechać się rikszą, zobaczyć za-
klinaczy węzy i pogłaskać świętą 
krowę”. Kosiorek opuścił Indie na 
pokładzie amerykańskiego statku 
„Maripoza”, a statek ten konwojo-
wało kilkadziesiąt jednostek  mor-

skich wiozących ropę z Iraku.
Trafiały się różne historie, dla 

jednych wesołe, dla innych przy-
kre w skutkach. Jak się dowiaduje-
my, nie wszyscy spośród polskich 
żołnierzy wyjechali z Indii. „ Po-
zostali ci, którzy na swoje nie-
szczęście złapali „kawalerską cho-
robę”. 

Kierunek Anglia: Madagaskar  
i Dywizjon 303  

W podróży morskiej żołnierze  
po prawej stronie burty minęli Ma-
dagaskar, a potem Przylądek Do-
brej Nadziei, by na dwa dni zatrzy-

mać się w porcie w Kapsztadzie. 
Po zwiedzeniu miasta, pięknych 
willi europejskich kolonistów, nę-
dzy tubylców i plantacji ananasów, 
ruszyli, w towarzystwie myśliw-
ców, w dalszą drogę do Anglii. Po 
24 dniach podróży Tadeusz dotarł 
do Liverpoolu. „Stąd koleją poje-
chaliśmy do Blackpool, gdzie nas 
przemundurowano, uczono angiel-
skiego i przysposabiano do służby 
w lotnictwie”. Polscy żołnierze 
byli zakwaterowani i żywieni w 
domach prywatnych. Na lotnisku 
w Nordholt koło Londynu, Kosio-
rek poznał żołnierzy z Dywizjonu 
303 i 317, które tam stacjonowały. 
Początkowo otrzymał pzrydzoiał 
wąłsnie do Dywizjonu 303 ale 
wskutek reorganizacji, trafił osta-
tecznie do Dywizjonu 318 w De-
tling koło Meidstone Hrabstwo 
Kent.  Meidstone  było jednym z 
tych miast, które nie były bombar-
dowane. „Krążące na ten temat po-
głoski mówiły, że niemieckie bom-

by nie spadały na  to miasto, bo 
więziony był tu Rudolf Hess, za-
stępca Hitlera”. 

Stanisław Skalski i nieudana  
podróż z do Włoch 

Tadeusz w dywizjonie pełnił 
funkcję lotogrametrowca, jednak 
wskutek nawrotu malarii, „pamiąt-
ki” z radzieckich łagrów, zamiast 
lecieć  do Włoch ze słynnym pol-
skim lotnikiem Stanisławem Skal-
skim, trafił do szpitala w Chatan, 
następnie znalazł się w wojsko-
wym szpitalu w Dartfort, gdzie le-
żeli też inni Polacy. „W szpitalu 
chorych odwiedzały różne znane 
osobistości, m.in. żona generała 
Sosnkowskiego i inne panie”. 

4 lipca 1943
Ten dzień stał się  dla walczą-

cych żołnierzy, jak dotąd, najtra-
giczniejszą datą w historii Polski. 
„Śmierć generała Sikorskiego po-
grążyła nas  w smutku i żałobie. 
Nie brałem udziału w pogrzebie z 
powodu choroby, ale niedługo po-
tem odwiedziłem miejsce jego 
spoczynku na cmentarzu Polskich 
Lotników w Newwark”. 

Tajna Broń Hitlera – V1
Podczas służby w lotnictwie 

w Anglii, w 411 RSU, jednostce 
pomocniczej przy 131 Wing’u, 
czyli skrzydle, dużo pracy było 
zwłaszcza nocą, bo wtedy najczę-

ściej odbywały się  naloty niemiec-
kie. Nad Londynem rozwieszone 
były balony zaporowe, a pod mia-
stem underground-kolej podziemna, 
która służyłam za schron przeciwlot-
niczy. Londyńczycy przychodzili 
tam spać, bo tajemnicza broń nie-
miecka V1 narobiła sporo paniki. 
„Pamiętam jak V1, mając uszko-
dzonego automatycznego pilota, 
krążyła nad miastem, raz się wzno-
sząc, raz opadając. Patrzyliśmy w 

napięciu, gdzie i kiedy spadnie”. Z 
opowieści rodziny Pana Tadeusza 
dowiadujemy się, że ostatecznie 
rakieta  V1 spadła na ziemię nie ro-
biąc nikomu krzywdy, co Kosiorek 
uwiecznił na fotografii. Z czasów 
wojny zachowało się mnóstwo 
jego zdjęć. Jako młody chłopak 
uczył się robienia zdjęć u fotografa 
w Łodzi, który w latach przedwo-
jennych bywał z rodziną na działce 
letniskowej w Galkowie. Pasja fo-
tografowania nie opuściła Pana Ta-
deusza nigdy. 

Zakaz wyjścia z koszar. 
Anglicy w polskich mundurach 
na „gigancie” 

Zbliżał się czas rozpoczęcia 
inwazji na kontynent europejski z 
wysp Brytyjskich. Wszyscy ocze-
kiwali tego momentu w napięciu, 
toteż niektórzy żołnierze chcieli 
„skorzystać” z nadarzającej się  
okazji, by gdzieś wyjść,  na przy-
kład na dancing  i poznać dziew-
czyny. Nie było jednak już zgody 
na opuszczanie koszar. Za złama-
nie tego zakazu- karna kompania. 
Polacy jednak byli w tym temacie 
traktowani przez Żandarmerię  
R.A.F.-u łagodnie. „Wykorzystali 
to dwaj żołnierze angielscy, którzy  
ubrali się w pożyczone od Polaków 
mundury z naszywką „Poland” i z 
orzełkiem i  pojechali do Londynu. 
Żandarmi byli czujni i owych „prze-
bierańców” zatrzymano, mimo, że 

tamci zapierali się, że angielskiego 
nie znają. Był oczywiście  raport kar-
ny, który odebrał major Dąbrowski, 
ale skończyło się na „Ku chwale 
ojczyzny”. 

6 czerwca 1944 – plaże  
Normandii

Polacy, w oczekiwaniu na roz-
kaz do rozpoczęcia inwazji na kon-
tynent europejski, przechodzili 
szereg różnych ćwiczeń i szkoleń,  

Tadeusz Kosiorek od prawej
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m.in.  uczyli się niemieckiego i  
opanowywali  znajomość niemiec-
kiego munduru. „Wreszcie nad-
szedł ten dla każdego pamiętny 
dzień. Załadowano nas na barki i z 
portu Southampton przez Kanał La 
Manche wylądowaliśmy w Caen w 
Normandii. Nie było to łatwe i bez-
pieczne, bo choć każdy już widział 
z dala brzeg francuski, nie było 
pewne, czy dopłynie cały. Co 
chwile tryskały fontanny od min 
głębinowych, a samo wybrzeże 
było najeżone palami mającymi 

utrudnić lądowanie gladerów. W 
Normandii, po wejściu na brzeg, 
spotkaliśmy pierwszych Polaków. 
Były to dzieci. „Wyśta Poloki, no 
to dejta sygaret dla papa”, a jak do-
stali, to domagali się więcej – „szo-
kolat dla mama”. W zamian żołnie-
rze byli częstowani calvadosem. 
Mieli rozkaz, by z nieufnością 
podchodzić do wszelkiego rodzaju 
poczęstunków, i w tym celu mieli 
przy sobie pigułki do odkażania 
wody. 

Lille, północna Francja
„Po krótkim pobycie w Nor-

mandii skierowano nas do północ-
nej Francji, w okolice Lille. Po 
drodze widzieliśmy wyrzutnie V1, 
oczywiście już unieruchomione”. 
Okolice Lille okazały się zamiesz-
kałe przez wielu Polaków, zatrud-
nionych tam w kopalniach węgla. 
Tadeusz wspomina, że w tamtym 
czasie odbywał się pobór ochotni-
ków do Wojska Polskiego. „W mo-
jej jednostce mieliśmy więc Pola-
ków, Anglików, Polaków z Belgii i 
Francji a także Polonusów z Bra-
zylii i Argentyny”. W tej grupie 
znaleźli się tez zrehabilitowani 
folksdojcze, którymi byli wzięci 
przez Anglików do niewoli w 
Afryce Ślązacy. Czas wojenny był 
okrutny, ale żołnierze starali się 
żyć normalnym życiem. Tadeusz 
wspomina, że w północnej części 

Francji spotkał się z największą 
liczbą Polaków. Żołnierze odgry-
wali z nimi mecze piłki nożnej, od-
wiedzali polskie rodziny, bywali w 
polskich restauracjach, w których 
można było wszystko kupić lub 
sprzedać.

Belgia, V1 na „plecach” Anglików 
Po pewnym czasie kolejne 

przeniesienie, do Belgii. „Pierw-
szym lotniskiem był Kurtrik koło 
Menin, a potem Grinbergen nieda-
leko Brukseli. Zakwaterowany by-

łem w miejscowości Humbek u ro-
dziny Von Gustaw Edon, która 
była właścicielem młyna elek-
trycznego. Tu często nawiedzały 
nas „buz bomby”, jak nazywali-
śmy pociski V1. Jedna z nich ła-
godnie lądując zaczepiła płatem o 
barak, w którym kwaterowali An-
glicy, ale na szczęście nie eksplo-
dowała”.

Następna zmiana to przenie-
sienie na lotnisko Gent, gdzie „na 
własnej skórze odczuliśmy nie-
miecką operację w Ardenach”.

Holandia, Arnhem, armia 
generała Maczka

W Holandii Tadeusz i jego 
jednostka stacjonuje w niedaleko 
Bredy, na lotnisku Gilze. Jest to 
miejsce znane historykom polskie-
go wojska. Zarówno miasto jak i 
lotnisko zostało wyzwolone przez 
armię gen. „Przez Arnhem koło 
Najmegen wszędzie spotykaliśmy 
polskie akcenty, była to droga wal-
ki generała Maczka”. 

Niemcy
Na teren Niemiec jednostka, 

w której służył Nasz Krajan, wkro-
czyła przez miasto Harem, na które 
nie mówiło się inaczej, jak  Macz-
ków. W pobliżu Maczkowa znaj-
dował się obóz koncentracyjny, w 
którym było więzionych dużo Po-
lek. Ostatnim miejscem pobytu Ta-

deusza w Niemczech był Osan-
brück. Podczas tych wojennych 
działań, żołnierze na Zachodzie 
korzystali z normalnego urlopu. 
Nie było zbyt dużego ryzyka, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo, bo wła-
ściwie cała Europa Zachodnia 
wczesną wiosną 1945 roku była 
już wolna od niemieckiego na-
jeźdźcy. Z tych urlopów korzystał 
także Tadeusz. 

Koniec wojny: wino i radość 
„Koniec wojny zastał mnie w 

Lille, podczas powrotu z urlopu z 
Paryża. Wieczorem zobaczyliśmy 
miasto oświetlone po raz pierwszy 
od wielu lat, śpiewy, muzyka, tań-
ce i wino. Trudno się było temu 
przeciwstawić, trzeba było urlop 
przedłużyć. Gdy wróciłem do jed-
nostki, koledzy opowiadali, jak za-
kończenie wojny u nas przebie-
gało. Strzelano ze wszystkich 
luf, nawet z dział przeciwlotni-
czych, na wiwat za to, że skoń-
czył się czas poniewierki i 
śmierci”. Tadeusz nie podjął 
wtedy jeszcze decyzji, co dalej 
będzie robił, gdzie żył. Chciał 
zwiedzić Niemcy, a była na to 
jedyna okazja. Zwiedził Bremę, 
Hamburg, Hanower, widział 
obozy koncentracyjne w Ber-
gen-Belsen oraz Falinbostel. 
„Zwiedziłem również Rotter-
dam, Amsterdam i Zagłębie 
Ruhry”.  

Czas na wesele
„Kiedy przechodziłem koło 

obozu w Falinbostel, byłem świad-
kiem wesela. Śpiew, muzyka, bar-
dzo uroczyście jak na owe czasy. 
Ten moment będę zawsze pamię-
tał, gdyż było to wesele…mojej ro-
dzonej siostry!” O tym, że wchodzi 
na „szewca” do swojej siostry, nie 
miał zielonego pojęcia, dowiedział 
się o tym dopiero później, gdy ją 
odnalazł. 

Kraj czy emigracja? 
Niektórzy zrobili nielegalny 

rekonesans po Polsce, i wrócili do 
Niemiec. Ich zdania na temat po-
wojennej Polski były różne. Tade-
usz Kosiorek, po wyjedzie z Nie-
miec do Anglii otrzymywał różne 
propozycje pracy, nawet tę, by 
przyjąć  obywatelstwo amerykań-
skie i wyjechać do Japonii,  wów-
czas amerykańskiej strefy okupa-
cyjnej. Wielu kolegów Tadeusza  
wyjechało do różnych krajów: do 
Australii, Tasmanii, Francji, Ho-
landii. „Niektórzy osiedlili się w 
Niemczech, by tam się ożenić i 

pracować. Ja wróciłem do Polski, 
mimo, że sytuacja w kraju po woj-
nie nie była zachęcająca. Było to w 
1947 roku”. 

Koniec tułaczki. „Byłem, widzia-
łem, szczęśliwie przeżyłem!” 

Nigdy nie żałował swej decy-
zji, mimo, że często napotykały go 
rożne przykrości i przytyki, że jest 
„Andersowcem”. „Mówiąc szczer-
sze, słysząc za sobą to określenie, 
byłem z siebie dumny! Co taki je-
den z drugim wie o wojnie, i o tym, 
co działo się w Rosji, jak z nami 
Polakami postępowano? Byłem, 
widziałem, i szczęśliwie przeży-
łem.  Byłem u Andersa, a u kogo 
miałem być?”. Kosiorek z dumą 
przyznaje, że generał Anders z lu-
dzi zniewolonych przez Rosjan 
uczynił armię wojska polskiego, 

która walczyła pod Monte Cassino, 
zdobywała Bolonię i Ankonę, 
okrywając się chwałą.    

„Generał wywiódł nas z 
ZSRR, chroniąc przed głodem, 
mrozem, tyfusem, malarią a nade 
wszystko przed upadkiem moral-
nym. Za to Mu Cześć i należna 
chwała oraz dozgonna wdzięcz-
ność żołnierza!”. 

Po powrocie do kraju przez 
długi okres Panem Tadeuszem pie-
czołowicie „interesowała” się bez-
pieka. Nasz bohater często wracał 
potem myślami do tego, czy nie 
było by mu lepiej żyć na Zacho-
dzie. „ Pewno, że było by lepiej 
pod względem materialnym. Nikt 
by mi też nie wytykał palcami mo-
jej żołnierskiej, wojennej przeszło-
ści. Ale obczyzna to obczyzna, nie 
byłbym między swoimi. Jestem w 
Polsce, bo to jedyne miejsce dla 
Polaka na świecie. Jestem już po 
trzech zawałach, ale do wspo-
mnień wojennych zawsze wracam. 
Tego nie da się zapomnieć”.

Tadeusz Kosiorek w furażerce, drugi z lewej
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Kolejna wizyta u przyjaciół  
we Wremen

W dniach 22 – 26 sierpnia 2019 roku grupa 6 strażaków OSP Gałków 
Duży gościła u swoich przyjaciół – strażaków OSP (FF)WREMEN – Dol-
na Saksonia (Niemcy). Współpraca pomiędzy tymi jednostkami trwa nie-
przerwanie od 2009 roku. Tradycyjnie na maszcie  przed strażnicą we 
Wremen powiewała  olbrzymia biało – czerwona flaga. Po uroczystym 
powitaniu niemieccy i polscy strażacy wspólnie zasiadają do uroczystej 
kolacji. Następnego dnia Polacy zwiedzają wyspę Helgoland a po powro-
cie uczestniczą w szkoleniu pozwalającym poznać procedury ratownicze 
stosowane w Niemczech oraz mają możliwość porównania ich do zasad 
stosowanych w polskim ratownictwie. Kolejny dzień to zapoznanie się z 
technicznymi rozwiązaniami stosowanymi w OSP Wremen oraz metoda-
mi szkolenia dzieci i młodzieży. Właśnie w tym dniu podczas uroczysto-

ści zostaje powołana Dziecięca Drużyna Pożarnicza OSP Wremen.                 
W zajęciach uczestniczyć będą dzieci w wieku 6 – 11 lat. Kolejnym punk-
tem jest uroczystość podsumowująca 10- lecie współpracy pomiędzy 
OSP Wremen  i  OSP Gałków Duży. Na tej uroczystości Prezes OSP Gał-

ków Duży Piotr Pakuła  i  Członek Zarządu OSP Ryszard Malinowski od-
znaczeni zostali Federalnym Medalem  „Za Zasługi w rozwijaniu Współ-
pracy Międzynarodowej” . Niemieccy koledzy odznaczeni zostali 
Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W niedzielę polscy strażacy 
mają możliwość zwiedzenia nowej strażnicy OSP NEUENWALDE . To 
nowoczesny obiekt  mieszczący pomieszczenia garażowe, techniczne, biu-
rowe , szkoleniowe ( osobne dla drużyny młodzieżowej )  oraz zaplecze so-
cjalne (szatnia, sanitariaty, kuchnia, jadalnia itp.). Kolejnym punktem wizy-
ty było zwiedzanie Muzeum awiacji „AERONAUTICUM”  w 
NORDHOLZ. Należy podkreślić iż nasi strażacy świetnie „dogadywali 
się” z kolegami po niemiecku ( pomocniczo korzystano z języka angielskie-
go) a i Niemcy sukcesywnie poznają polską mowę. Nieraz zaistniała jednak 
konieczność pomocy tłumacza, szczególnie podczas rozmowy na tematy 
techniczne.    Niestety w poniedziałek 26 sierpnia po śniadaniu nastał czas 
rozstania. Niemieccy koledzy serdecznie nas pożegnali życząc szczęśliwej 
drogi do domu i wyrazili nadzieję na dalsze spotkania .Polskim strażakom 
żal było opuszczać tak gościnne miejsce. Do zobaczenia za rok !!!!

Prezes OSP Gałków Duży
Piotr Pakuła

Podsumowanie wakacji  
w powiecie łódzkim wschodnim

Podczas minionych wakacji, które rozpoczęły się od 20.06.2019 r a 
zakończyły 01.09.2019 r. kierowcy w całym kraju mogli spodziewać się 
wzmożonych kontroli policyjnych na trasach i w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Po-
wiatowej Policji w Koluszkach przez ostatnie miesiące pracowali szcze-
gólnie intensywnie.

Wakacje to okres szczególnie pracowity dla policjantów a przede 
wszystkim dla mundurowych tzw. ,,drogówki”. Jak co roku w tym okre-
sie na polskich drogach pojawiło się więcej patroli. Stróże prawa prowa-
dzili wzmożone kontrole drogowe nie tylko na głównych trasach ale tak-
że w tych miejscach, które są wyjątkowo niebezpieczne. Szczególnie 
uwagę skupiali na tym czy kierowcy stosują się do znaków drogowych, 
ograniczeń prędkości, czy podróżujący są zapięci w pasy bezpieczeństwa 
a dzieci podróżują w fotelikach. Nadzorowany był też czujnie stan trzeź-
wości kierowców, ponieważ jak wskazują statystyki, nie wszyscy kierują-
cy stosują się do policyjnych apeli o trzeźwej jeździe i wsiadają do samo-
chodu „wczorajsi” lub ,,po kilku kieliszkach”.

W trakcie tegorocznych wakacji 2019 na drogach powiatu łódz-
kiego - wschodniego odnotowano 191 zdarzeń drogowych w tym 18 
wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 2 osoby. Kolizji 
drogowych było 173.

Dla porównania w wakacje w 2018 r.  roku na terenie powiatu łódz-
kiego - wschodniego doszło do 25 wypadków drogowych, w których zgi-
nęły 2 osoby. Policjanci interweniowali wtedy przy 176 kolizjach.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Burmistrz Koluszek ogłasza:

drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż  
niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 7 miasta Koluszki, 

stanowiącej własność Gminy Koluszki:
działki nr: 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 186/6 
o łącznej pow. 1,1332 ha,
cena wywoławcza 810 000,00 zł,  wadium  100 000,00 zł,

Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT według 
stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu  8 listopada 2019 r. o godz. 1000  w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż 
do godz. 12.00 4 listopada 2019 r., lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 
0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w 
Koluszkach najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 r. (włącznie). Dowód 
wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numery ewidencyjne 
działek.  Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
ważnych powodów.

Pełna treść ogłoszonenia o przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamieszczo-
na jest  na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komunikaty) i 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach, tel. (44) 725-67-53.
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najno-
wocześniejsze 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 technicz-
nych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół oraz dba-
my o wszystkie stanowiska pracy. 

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

Operator Produkcji
Miejsce pracy:  

okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola parame-

trów procesu

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie 

trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produk-

cyjnej
• 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 klauzulę o przetwarzaniu danych osobo-
wych prosimy przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując 
w temacie Pracownik Produkcji

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. www.euroglas.com 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00

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 wio-
dących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych spe-
cjalistów 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 obowiązków:
• Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi 

procedurami
• Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych
• Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym z użyciem 

podno-śnikowych wózków specjalistycznych oraz wózków 
widłowych 

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie 

trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produk-

cyjnej
• 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 klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych prosimy 
przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując w temacie Pracow-

nik Magazynu

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. www.euroglas.com 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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Dożynki parafialne w Świnach
Już po raz piąty mieszkańcy z parafii Św. Jana Chrzciciela w Świ-

nach wraz ze swym ks. proboszczem Jarosławem Życkim organizowali 
Dożynki Parafialne. Jak widać chęci do dobrej zabawy z latami wcale nie 
ubywa, a że ks. proboszcz doskonale rozumie, że poza modlitwą najlep-
szą metodą integracji i jednania ludzi jest dobra zabawa, ochoczo oddaje 
parafianom pole do popisu. Jak świętuje się dożynki parafialne przy ko-
ściele w Świnach? Podstawą są oczywiście stoły sołeckie. Dobry humor 
zaczyna się bowiem od udanego biesiadowania. Przy stole sołeckim Sta-
mirowic mogliśmy nawet zakosztować dań przyrządzanych przez AN-
DRZEJA z programu Master Chef.  

By do zabawy włączyć najmłodszych, w tym roku na scenie wysta-
wiono bajkę, odegraną przez dzieci ze szkółki wakacyjnej przy „Serców-
ce”. Zaśpiewała także dziecięca schola. Dostępne były również dmuchań-
ce. Z kolei dorośli swoje humory dopieścili podczas sołeckiego konkursu 
wiedzy. Werwą wykazali się także mężczyźni, którzy rywalizowali w 
konkurencjach sportowych. 

Piękna pogoda, świetna atmosfera, dobre jedzenie, czego do szczę-
ścia więcej potrzeba. W tym roku honor starostów dożynek pełnili: Aneta 
Krawczyk oraz Robert Czarnota. Na festynie bawili się mieszkańcy z 
miejscowości: Kazimierzów, Olszewo, Rewica, Świny, Lubiska, Leosin, 
Stamirowice oraz Wierzchy. 

Fotorelacja: www.koluszki.pl.
(pw)          
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Po naturę do „Sercówki” 
Jednym z ciekawszych stoisk podczas parafialnych dożynek w Świ-

nach było stoisko Stowarzyszenia Formacji Chrześcijańskiej „Serców-
ka”. Sprzedawane przez Stowarzyszenie wyroby wytwarzane są własno-
ręcznie na bazie naturalnych produktów hodowanych na terenie 
„Sercówki”. Jest zatem nie tylko smacznie, ale i bardzo zdrowo. Natural-
ny sok z kwiatu bzu czarnego, konfitury z dyni z pomarańczą i korzenny-
mi przyprawami, sos paprykowy, a może haftowany woreczek wypełnio-
ny świeżą lawendą.     To przykładowe produkty, w które jeszcze możemy 
zaopatrzyć się w „Sercówce”. Pamiętajmy że kupując, jednocześnie 
wspieramy bardzo cenną chrześcijańską inicjatywę, którą realizuje Sto-
warzyszenie z siedzibą w Wierzchach.    

(pw)
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Nowe awanse zawodowe  
nauczycieli

W dniu 30 sierpnia 2019 roku burmistrz Koluszek wręczył tytuły 
awansu zawodowego kilkunastu nauczycielom zatrudnionym w placów-
kach oświatowych naszej gminy.

Stopień nauczyciela mianowanego uzyskali:
Magdalena Klimczak – Przedszkole Nr 1 w Koluszkach
Anna Telus – Przedszkole Nr 2 w Koluszkach
Katarzyna Winkiel – SP w Długiem
Sylwia Kąkiel-Nowak – SP Nr 2 w Koluszkach
Sylwia Rutkowska – SP Nr 2 w Koluszkach

Stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymali:
Marlena Jasińska – Przedszkole Nr 2 w Koluszkach
Dorota Tosik – Przedszkole Nr 2 w Koluszkach
Ewa Kierska – SP Nr 1 w Koluszkach
Gabriel Kilian – SP Nr 1 w Koluszkach
Mirosława Krajewska-Warszewik – SP Nr 2 w Koluszkach
Anna Mirowska-Krakowiak – SP Nr 2 w Koluszkach
Agnieszka Magiera-Jędrzejewska – SP w Długiem
Małgorzata Szymczak – SP w Gałkowie Dużym
Agnieszka Nowacka – SP w Różycy

Dożynki w sołectwie Lisowice-Erazmów
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź

Kolejka 3.  31 sierpnia – 1 września
Sokół II Aleksandrów - KKS Koluszki  1:1
Start Brzeziny - Widzew II Łódź  0:6   
GLKS Dłutów - Zawisza Rzgów  1:4 
PTC Pabianice - Stal Głowno  0:7
LKS Rosanów - Włókniarz Pabianice  2:3  
UKS SMS Łódź - GKS Ksawerów  1:2 
KS II Kutno - LKS Sarnów  1:1
Orzeł Parzęczew - Termy Uniejów  6:1

Najbliższe spotkania
KKS Koluszki - GLKS Dłutów  7 września, 16:00

Festiwal słupków i poprzeczek!!! 

Sokół II Aleksandrów Łódzki - KKS Koluszki 1:1 (1:0)
Gol dla KKS: Dawid Malka

Mecz na remis zakończył się remisem. Pierwsza połowa to nie ma co 
ukrywać dominacja młodej ekipy Sokoła. Niestety po raz kolejny przesy-
piamy początek meczu, w wielu momentach ratuje nas Rafał Adamczyk, 
który powrócił do bramki. Na szczęście druga połowa to zupełnie inny, 
stwarzający sobie więcej okazji KKS. Tak jak Sokół w pierwszej połowie 
obijamy słupki, poprzeczkę... Czasem brakowało szczęścia, raz nie popi-
sał się sędzia nie dyktując dla nas karnego. Wreszcie dopinamy swego i 
bramkę po dośrodkowaniu Bryszewskiego zdobywa nowy nabytek klubu 
Dawid Malka, który najprzytomniej zachował się przy zamieszaniu w 
polu karnym i umieścił piłkę w siatce. Później było dla nas jeszcze kilka 
okazji, ale wynik nie uległ już zmianie.

Zdobywamy cenny punkt, ale mamy apetyt na więcej w najbliż-
szych dwóch spotkaniach z ekipami powiatu pabianickiego: GLKS-em 
Dłutów i PTC Pabianice. Wydaje się, że są to ekipy w zasięgu koluszko-
wian.

(KKS Koluszki)

Tabela

1. Stal Głowno     3  9   21-0  
2. Widzew II Łódź    3  9   15-1  
3. GKS Ksawerów    3  9   10-3  
4. Start Brzeziny     3  6     7-11
5. Włókniarz Pabianice   3  6     7-4 
6. UKS SMS Łódź    3  6     5-3
7. Orzeł Parzęczew    3  6     9-8
8. Zawisza Rzgów    3  6   13-5
9. LKS Rosanów     3  3     6-9
10. Termy Uniejów    3  3     4-9
11. GLKS Dłutów     3  3     3-13
12. KKS Koluszki    3  1     4-7
13. KS II Kutno     3  1     3-6     
14.  LKS Sarnów     3  1     1-6 
15.  Sokół II Aleksandrów  3  1     1-13 
16.  PTC Pabianice     3  0     1-12  

Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II

Kolejka 2.  31 sierpnia - 1 września

Zamek Skotniki - LKS Różyca  0:11
Bramki: 21’ Mikołajczyk (asysta Sudak), 23’ Mikołajczyk (Olszewski), 
34’ Kaczmarek (Kurzawa), 39’ Olszewski (Kurzawa), 48’ Sudak (Kacz-

marek), 51’ Kaczmarek (Mikołajczyk), 59’ Chorąży (Mordalski),
64’ Mikołajczyk (Olszewski), 79’ Chorąży (Olszewski), 86’ Kaczmarek 

(Chorąży), 90’ Gosik (Krogulec)

LKS Gałkówek - Włókniarz Zgierz  1:14 
 
Najbliższe spotkania
LKS Różyca  -  LKS Kalonka  7 września, 17:00
LZS Justynów  -  LKS Gałkówek  7 września, 16:00
     

Dobre starty naszych  
zawodników w Chorzowie!

Nasi lekkoatleci wzięli udział  w międzynarodowym Memoriale 
Otylii Kałużowej i Pawła Kozubka w Chorzowie, gdzie zaliczyły bardzo 
udane starty.  Najlepszy wynik uzy-
skała w biegu na 300 m U14 Amelia 
Napierała. Z wynikiem 45,53 zajęła 
4 miejsce, w swojej serii z dużą 
przewagą była pierwsza. Do miej-
sca na pudle zabrakła 1 sekunda. 
Adrianna Siemińska uzyskała czas 
51,75 sek. 

Dobrze wypadli pozostali nasi 
lekkoatleci. W biegu na 600 m mło-
dzików U16, 14 -letni Karol Soko-
łowski w swojej serii z niezłym cza-
sem 1:36,63 zajął drugie miejsce, 
Michał Smyka uzyskał czas 1:52,23 
a biegnący z bólem łydki Maciej Je-
żyna 1:53,16. W kategorii U 14- w 
biegu na 600 m Radek Babiarski w 
swojej serii był drugi (1:55,77). Natomiast w biegu na 60 m najmłodsza 
uczestniczka zawodów nasza 9- letnia Milena Płocka zajęła w swojej se-
rii 6 miejsce, pokonując m.in. zawodniczkę z Czech. Uzyskała świetny 
czas 10,01 jest to nowym rekordem życiowym Milenki. Dobrze pobiegła 
w 2 serii U 14  9 latka Ania Siemińska –11,38. Nasi zawodnicy coraz 
śmielej radzą sobie w tego typu zawodach, prezentują się coraz lepiej i na-
bierają niezbędnego doświadczenia.
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Super wyniki w wakacyjnym finale 
czwórboju lekkoatletycznego! 

W ramach wakacje na sportowo 2019, na boisku szkolnym ZSP nr 2, 
LKS Koluszki zorganizował finał czwórboju LA. Młodzi sportowcy ry-
walizowali w biegach na 60 m, 600 m, skoku w dal i rzucie piłeczką pa-
lantową (150g). 

Pierwsze zawody w ramach czwórboju LA zorganizowane były na po-
czątku wakacji, w czerwcu uczestniczyło 20 osób, w finale w dniu 30.08.br. 
21 osób.  Dzieci, które systematycznie brały udział w zajęciach, w dość 
znaczny sposób poprawiły swoje osiągnięcia, szczególnie było to widać w 
biegach na 60 i 600 m oraz w rzucie piłką palantową. Wśród najmłodszych w 
ciągu 2 miesięcy największy postęp poczyniła Milena Płocka, Ania Siemiń-
ska i Łucja Ciesielska, w chłopcach Łukasz Nowakowski, Filip Kłosiński i 
Kamil Tenentka. W dziewczętach do lat 14 o  5 sekund poprawiła swój wynik 
w biegu na 600 m. Amelia Napierała, na tym samym dystansie Ada Siemińka 
z 2:14,02 uzyskała 2:04,11, Jagoda Nowakowska zeszła poniżej 2 minut 
(1:59,75). W chłopcach Karol Sokołowski w rzucie 150 g piłeczką palantową  
uzyskał rekordową odległość 55,50 m, poprzednio 36 m, poprawił też swój 
wakacyjny rekord na 600 m (1:42,70)  i w skoku w dal (4,41 m.). Olbrzymi 
postęp robi Michał Smyka, w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy poprawił  
swój wynik w biegu na 600 m z  2:02, na 1:55,71 i skoku w dal z 3,03 na 3,67. 
Dobrze wypadł Radek Babiarski o 4 sekundy poprawił swój wynik na 600 m 
i skoczył w dal na odległość 3,20 m. Nie poprawił swoich biegowych wyni-
ków Maciej Jeżyna nadal borykający się z kontuzją łydki. Słowa uznania na-
leżą się wszystkim startującym. Padło wiele wspaniałych wyników, podkre-
ślić należy bardzo dobrą atmosferę panującą podczas czwórboju.

Wyniki – czwórboju LA   
Bieg na 60 m.
- dziewczęta  do lat 10: 1. Milena Płocka 10,72 2. Ania Siemińska 11,74 

3. Łucja Ciesielska 11,75
Chłopcy do lat 11 lat: 1. Łukasz Nowakowski 10,57 2. Kamil Tenentka 

10,82 3. Filip Kłosiński 11,39 
- dziewczęta 11-14 lat: 1.Amelia Napierała 8,90 2.Adrianna Siemińska 

9,81 3.Jagoda Nowakowska 9,97
- chłopcy 12-14 lat: 1. Karol Sokołowski 8,34, 2. Maciej Jeżyna 9,04, 3. 

Michał Smyka 9,33

Bieg 600 m.
- dziewczęta  do lat 10: 1. Milena Płocka 2:14,99 2.Ania Siemińska 

2:34,20 3.Łucja Ciesielska 2:35,08
- chłopcy do lat 11 lat: 1. Łukasz Nowakowski 2:21,71 2.Kamil Tenent-

ka 2:30,32 3. Filip Kłosiński 2:44,17
- dziewczęta 11-14 lat: 1.Amelia Napierała 1:53,46 2.Jagoda Nowakow-

ska 1:59,75 3.Adrianna Siemińska 2:04,11
- chłopcy 12-14 lat: 1. Karol Sokołowski 1:42,70 2.Maciej Jeżyna 1:54,11 

3. Michał Smyka 1:55,71

Skok w dal: 
- dziewczęta do lat 10: 1.Milena Płocka 2,77 2.Ania Siemińska 2,32  

3. Łucja Ciesielska 2,10 
- chłopcy do lat 11: 1.Łukasz Nowakowski 2,80  2.Filip Kłosiński 2,33  

3. Kamil Tenentka 2,30
- dziewczęta 11-14 lat: 1. Amelia Napierała 3,59 2. Adrianna Siemińska 

3,39 3. Jagoda Nowakowska 3,16
- chłopcy 12-14 lat: 1. Karol Sokołowski 4,41 2. Michał Smyka 3,67 3. 

Maciej Jeżyna 3,55

Rzut p. palantową 150 g. 
- dziewczęta do lat 10: 1. Milena Płocka 16,20 2. Hanna Deredas 13,10 

3. Ania Siemińska 12,80
- chłopcy do lat 11: 1. Łukasz Nowakowski 26,30 2. Kamil Tenentka 

26,20 3. Igor Deredas 24,10
- dziewczęta 11-14 lat: 1. Amelia Napierała 27,20 2. Jagoda Nowakow-

ska 20,10 3. Angelika Babiarska 19,20 
- chłopcy 12-14 lat: 1. Karol Sokołowski 55,50 2. Maciej Jeżyna 40,20  

3. Radosław Babiarski 35,50

Klasyfikacja generalna czwórboju LA
- dziewczęta  do lat 10: 1. Milena Płocka 2. Ania Siemińska  3. Łucja 

Ciesielska 4.Hanna Deredas
- chłopcy do lat 11 lat: 1. Łukasz Nowakowski 2. Kamil Tenentka 3. Fi-

lip Kłosiński 4.Jacek Poborczyk 5. Igor Deredas
- dziewczęta 11-14 lat: 1. Amelia Napierała 2. Adrianna Siemińska  3. Ja-

goda Nowakowska 4. Agata Poborczyk 5-6. Angelika Babiarska i Wik-
toria Pietrzyk

- chłopcy 12-14 lat: 1. Karol Sokołowski 2. Maciej Jeżyna 3. Michał 
Smyka 4. Radosław Babiarski 5. Maciej Jakubiak 6. Patryk Kłosiński

Wszyscy uczestni-
cy otrzymali upominki, 
najlepsi puchary, I-III 
miejsca medale wręcza-
ne przez Mateusza Ko-
ziarskiego i sędziów 
Piotra Mroza, Krzyszto-
fa Pietrzyka i Antoniego 
Tomczyka. Po wręcze-
niu nagród odśpiewali-
śmy100 lat dla Amelki 
Napierały, która właśnie 
w tym dniu  obchodziła swoje 13 urodziny, a następnie przy ognisku pie-
kliśmy smaczne  kiełbaski, jedliśmy słodycze, ciasta, piliśmy soki, przy-
gotowane przez m.in:,  rodziców i mamę solenizantki. Organizatorzy ser-
decznie dziękują dyrekcji szkoły  i rodzicom za pomoc w organizacji 
zawodów, dzieciom za dobry nastrój i rywalizację fair play, oraz firmie 
SANMAT Usługi Projektowe Mateusz Koziarski za ufundowanie medali 
i pucharów. Chętnych na treningi LA zapraszamy- kontakt antonio5@in-
teria.eu
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„Ścisły umysł” zaprasza  
przyszłych maturzystów 

Do egzaminu jeszcze trochę 
czasu pomyśli każdy maturzysta 
na początku roku szkolnego trze-
ciej klasy. Niestety ten czas to tyl-
ko iluzoryczne spojrzenie, bowiem 
każdy zdać chce i osiągnąć jak naj-
większy wynik, dlatego w Kolusz-
kach mgr. inż. Paulina Stępień po-
stanowiła zapoczątkować kursy 

maturalne, które ułatwią uzyskanie 
tego dobrego wyniku.

Samodzielna, sumienna nauka 
jest bardzo ważna, ale nie zawsze 

dzięki niej można w pełni opano-
wać cały materiał. Bardzo często 
przydaje się pomoc specjalisty, 
który wytłumaczy to, czego sami 
nie jesteśmy w stanie pojąć i pod-
powie, jak się przygotować do eg-
zaminu. 

Na maturze każdy punkt jest 
cenny – dlatego na kursach przy-

gotowawczych uczniowie nie tyl-
ko powtórzą program, ale dowie-
dzą się jak unikać typowych 
maturalnych błędów, jak czytać 

polecenia, jak rozwiązywać zada-
nia bez straty punktów.

Profesjonalna kadra pedago-
giczna powie Wam, jak przygoto-
wać się do matury w najbardziej 
skuteczny sposób. 

-Oferujemy kursy z przedmio-
tów ścisłych- matematyki, chemii i 
fizyki, które zwykle sprawiają naj-
większą trudność na maturze. Za-
pewniamy niezbędne środki dy-
daktyczne, a także wsparcie naszej 
wykwalifikowanej kadry, dzięki 
czemu każdy kurs przygotowujący 
do matury jest niezwykle efektyw-
ny. Działamy nie tylko skutecznie, 
ale dbamy również o wygodę i 
komfort kursantów- zapewnia pani 
Paulina Stępień, właścicielka firmy 
„Ścisły umysł”.

Zajęcia prowadzone są w ma-
łych grupach maksymalnie 6 oso-
bowych co pozwala na indywidu-
alne dotarcie do każdego ucznia. 
Sala znajduje się na ul 11 Listopa-
da 41 w Koluszkach.

W ramach kursu „Ścisły 
umysł”  oferuje:

100 godzin lekcyjnych pracy 
z nauczycielem w tym 4h matury 
próbnej,

Konkurencyjne ceny tylko 15 zł 
za godzinę zegarową,
- bezpłatne konsultacje,
- podręczniki renomowanych wy-

dawnictw edukacyjnych,
- zestawy zadań arkuszy matural-

nych w formie drukowanej,
- zeszyty i przybory do pisania

W obecnym roku przygoto-
waliśmy specjalną propozycję ra-
batową: 
- 10% rabatu na zarezerwowany 

kurs/kursy przy płatności 
jednorazowej 

- rabat za drugi i kolejny przed-
miot – 5%,

Pierwsze spotkanie będzie 
darmowe, dzięki czemu uczeń bę-
dzie mógł sam zdecydować czy 
chce skorzystać z oferty i zapisać 
się na zajęcia. 

-Dodatkowo w ofercie są zor-
ganizowane  kursy z matematyki z 
myślą o uczniach ostatniej klasy 
szkoły podstawowej, którzy mają 
ambicję dostać się do czołowych 
liceów. Oprócz przygotowania do 
egzaminu, zajęcia sprawdzają się 
doskonale w systematyzowaniu 
wiadomości i poprawie bieżących 
wyników w szkole- powiedziała 
Paulina Stępień. 

Istnieje też możliwość zapisy-
wania się na korepetycje indywi-
dualne na każdym poziomie na-
uczania już od 4 klasy szkoły 
podstawowej. 

Więcej informacji można do-
wiedzieć się ze strony https://
www.facebook.com/scislyumysl/ 
lub pod numerem telefonu 606 639 
081

Zk

Rajdem rowerowym uczcili  
80. rocznicę wybuchu wojny

1 września 1939 roku to wyjątkowy dzień dla naszej Ojczyzny. Tego 
dnia Niemcy napadli na Polskę. Po dziś dzień te wydarzenia żyją w ludz-
kiej pamięci, a w każdej polskiej rodzinie znajduje się wiele wspomnień, 
które na lata odcisnęły swe piętno.

W tym roku przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej 
okazji 1 września 2019 odbył się rajd rowerowy, który miał za zadanie 
przypomnieć uczestnikom o tragicznych i bohaterskich wydarzeniach z 

września 1939 roku. Organizatora-
mi wydarzenia byli: Stowarzysze-
nie Historia Koluszek, Muzeum im. 
Leokadii Marciniak w Gałkowie 
Dużym, Lokalna Grupa Działania 
Mroga, Gmina Koluszki oraz Nad-
leśnictwo Brzeziny. Trasa rajdu wy-
nosiła 20 km i została specjalnie do-
brana do tematyki wydarzenia. 
Biegła śladami walk pierwszych dni 
wojny na terenie obecnej Gminy 
Koluszki. Uczestnicy rajdu, w licz-
bie ponad 100, zebrali się w Parku 
Miejskim w Koluszkach, gdzie została im  przedstawiona historia walk w 
Koluszkach. Następnym punktem był cmentarz ewangelicki w Erazmo-
wie. Tam uczestnicy poznali historię działań dywersyjnych V kolumny i 
opisał ucieczkę mieszkańców Koluszek na Warszawę. Kolejne punkt do-
tyczył rozproszenia wojsk polskich w rejonie Przanówki, zaś następny 
przedstawiał sylwetkę żołnierza Wojska Polskiego w okresie września 
1939 roku. Ten punkt został przygotowany przez Pana Piotra Łyszkowi-
cza, za co serdecznie dziękujemy. Finał rajdu odbył się przy Leśniczówce 
Gałkówek gdzie przy dźwiękach patriotycznych pieśni, uczestnicy rajdu 
zostali poczęstowani tradycyjną grochówką.

W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie dziękujemy uczest-
nikom oraz osobom, które pomogły przy organizacji rajdu. Dziękujemy 
za wszystkie miłe słowa i obiecujemy, że  w przyszłym roku, jeśli możli-
wości pozwolą, również zorganizujemy rajd śladami wrześniowych walk.

Mateusz Jaśkiewicz
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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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY
 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  � 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

telefon: 690 901 602

BIURO USŁUG PŁATNICZYCH
Ewa Janeczek nr zezw. KNF BP1096/2012

Koluszki, ul. Odlewnicza 34, tel. 44 714 27 51, 
536 532 083  Czynne: pn-pt 8-18, sob. 8-12

OPŁACAJ U NAS SWOJE RACHUNKI 

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)

KROJOWNIA USŁUGOWA
KOMPLEKSOWO – SOLIDNIE

601-175-330

Trenuj z Harasuto 
Harasuto Karate Klub 

zaprasza na treningi dzieci 
i młodzież z Koluszek i 
okolic. Rozpoczyna się 
właśnie nabór do nowej 
grupy treningowej dla 
dzieci. Zajęcia odbywać się 
będą w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Koluszkach, ul. 
Zagajnikowa 12, we wtorki 
i czwartki o godz. 17.30. 
Pierwsze zajęcia już 12 
września. 

W klubie trenują aktu-
alni medaliści ME Karate 
WKF oraz reprezentanci 
Polski. Już w październiku 
zawodnik  Harasuto Łu-
kasz Pająk wyjeżdża na 
MŚ juniorów i młodzie-
żowców do Santiago w 
Chile.
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Piątek 6.09
15:00 Wilk w owczej skórze 2 2D Dub
17:00 Polityka 2D Pol PREMIERA
19:30 Polityka 2D Pol PREMIERA 

Sobota 7.09
15:00 Wilk w owczej skórze 2 2D Dub
17:00 Polityka 2D Pol PREMIERA
19:30 Polityka 2D Pol PREMIERA 

Niedziela 8.09
15:00 Wilk w owczej skórze 2 2D Dub
17:00 Polityka 2D Pol PREMIERA
19:30 Polityka 2D Pol PREMIERA 

Środa 11.09 17:00 Polityka 2D Pol PREMIERA
19:30 Polityka 2D Pol PREMIERA 

Czwartek 12.09 17:00 Polityka 2D Pol PREMIERA
19:30 Polityka 2D Pol PREMIERA 
Wilk w owczej skórze
Animacja / Rosja / 2019 / 85 min. 2D dubb

Dawno, dawno temu, pewien młody wilk o imie-
niu Szary na skutek działania magicznych mocy 
został zamieniony w owcę. Dzięki dobremu ser-
cu i wielkiej odwadze udało się go jednak odcza-
rować. Od tamtej pory wilki i owce zaczęły żyć 
w zgodzie i wspólnie zamieszkały w małym, ale 
przyjaznym miasteczku. Nie oznacza to jednak 
końca kłopotów. Prawdziwe tarapaty zaczną się, 
kiedy o tym beztroskim współżyciu dwóch z po-
zoru wrogich gatunków dowie się przywódca in-
nego wilczego stada. Nowe drapieżniki zrobią 
wszystko, aby dopaść niewinne owieczki oraz 
dać nauczkę ich wyjącym do księżyca przyjacio-
łom. Mieszkańcy pokojowo nastawionego mia-
steczka będą musieli działać razem, aby obronić 
się przed najeźdźcami. A nie będzie to łatwe, bo 
złe wilki mają tajną broń. To zwariowana zaję-
czyca, która w małym palcu swojej wielkiej sto-
py ma przepisy na wszelkie magiczne mikstury. 
Trzeba tylko uważać, aby nie pomylić składni-
ków…

Polityka 
Polska / 2019 / 135 min.
PREMIERA2DPolska

W „Pitbullu” Patryk Vega zajął się policją, w 
„Botoksie” wziął pod lupę służbę zdrowia, a te-
raz przyszedł czas na polską scenę polityczną. 
Co robią i jak zachowują się najważniejsi lu-
dzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spa-
dają maski? Jak władza i dostęp do publicznych 
pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyż-
sze urzędy i pełniące obowiązki wobec Naro-
du? Bezkompromisowa „Polityka” odpowiada 
na te pytania. To film o przedstawicielach 
wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w 
Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich li-
derach i politykach w sutannach.

Sukces koncertu  
charytatywnego Rock’n’Life

Po raz kolejny mieszkańcy Koluszek pokazali, że mają ogromne ser-
ca i mobilizację do niesienia pomocy!

W sobotę 24.08.2019 roku na dziedzińcu Centrum Inicjatyw Arty-
stycznych Muzyczny moll przy ul. Brzezińskiej 12 odbył się koncert cha-
rytatywny pod nazwą Rock’n’Life. Była to inicjatywa całkowicie stwo-
rzona i zorganizowana przez grupę młodych ludzi z Koluszek i okolic. 
Celem koncertu była zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji “Słonie na bal-
konie” niosącej pomoc dzieciom z zaburzeniami psychicznymi oraz dzie-
ciom po traumie.

Koncert był prawdziwą ucztą dla fanów mocniejszych brzmień. Na 
deskach sceny wystąpiły trzy młode, kreatywne i alternatywne zespoły: 
San Escobar, Generacja Y oraz Mexyk. Muzycy zapewnili odbiorcom 
ogrom muzycznych wrażeń przedstawiając swój oryginalny i nietuzinko-
wy materiał autorski, zawierający mnogość brzmień, stylów i gatunków 
muzycznych. 

W akcję tę włączyło się ponad 25 wolontariuszy, czyli młodych ludzi 
z naszego miasta, których nieoceniona pomoc przyczyniła się do organi-
zacji i przebiegu tego wydarzenia. Z niemal zawodową precyzją wykony-
wali oni prace związane z ustawieniem estrady, nagłośnienia i oświetle-
nia, oprawą graficzno- reklamową, a także pomagali w samej zbiórce 
pieniędzy organizując poczęstunek składający się z ciast własnej roboty, 
sałatek i grilla, z których cały dochód przeznaczony został wsparciu 
szczytnego celu pomocy podopiecznym fundacji. 

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców Koluszek udało się 
zebrać na ten szczytny cel 1665,25 zł. Oby więcej takich w naszym mie-
ście.
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Pszenżyto do siewu, 508-078-967 
Piec na ekogroszek, 784-69-69-71
Meble kuchenne w bardzo dobrym 
stanie, tanio sprzedam, 514-682-747
Drewno kominkowe – opałowe, 
509-101-167
Bryczkę i Saaba (2008 r.),  
663-966-843
Łubin z grochem i owsem  
na poplon, nie pryskany, 80 zł,  
tel. 511-080-562
Drewno opałowe, kominkowe, 
695-277-882
Drewno rozpałkowe i inne,  
576-342-786
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

Korepetycje chemia, 518-800-883
Matura – korepetycje – matematy-
ka, angielski, tel. 508-732-104

USŁUGI

Pranie dywanów, kanap, foteli, 
wykładzin, szybko i solidnie, 
512-450-390
Posprzątam, wywiozę, 513-573-078
Pranie dywanów, tapicerki samo-
chodowej i mebli tapicerowanych, 
513-573-078
Mycie kostki i elewacji, 513-573-078
Ścinka i uprzątanie drzew,  
tel. 727-668-566
Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz. 
Serwis Kotłów Gazowych, przeglą-
dy gazowe. Wymiana i montaż 
Kotłów Gazowych, tel. 601-739-479
Ogrodzenia z Łupka, Klinkieru, 
Panela, itp. Usługi, 697-527-066
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 

ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o., wod.-
-kan., gazu, 506-864-713
Instalacje RTV-SAT, 608-857-122
Pokrycia dachowe, 665-211-739
Wycinki, koszenia, karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką, 
wywrotka do 3,5t, wycena gratis, 
507-364-074
Montaż ogrodzeń Betonowych, 
Panelowych oraz z siatki. Demon-
taż, Wyburzenia oraz inne, wycena 
gratis, 507-364-074
Montaż i naprawa ogrodzeń, 
515-310-037
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,  
tel. 515-493-834
Usługi minikoparką, koparką 
obrotową, tel. 515-493-834
Docieplenia budynków, 505-509-874
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
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

Krawcową zatrudnię, praca 2-3 dni 
w tygodniu, 602-891-343
Zatrudnię do biura, mile widziana 
znajomość programu SYMFONIA 
HANDEL, 46 874-32-18, e-mail: 
biuro@poleuro.eu
Zatrudnię szwaczki, praca cały rok, 
stały wzór, 664-975-055
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, 
tel. 600-215-119
Zatrudnię do sklepu spożywczego 
na stanowisko: kasjer – obsługa oraz 
stanowisko warzywa – owoce,  
tel. 605-696-054
Zatrudnię brukarzy i pomocników, 
tel. 790-824-553
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  

o pracę, 607-303-814
Stacja Demontażu Pojazdów  
w Ujeździe zatrudni pracowników 
na stanowiska: magazynier, demon-
tażysta pojazdów. Wysokie zarobki, 
stałe zatrudnienie, umowa o pracę, 
tel. 790-359-601
Zatrudnię kierowcę-magazyniera 
do hurtowni spożywczej,  
tel. 660-170-744
Młodą osobę do pomocy na rynku 
w Koluszkach (sprzedaż) soboty  
i wtorki, tel. 533-001-414
Zatrudnię pomoc mechanika, praca 
stała, atrakcyjne wynagrodzenie,  
tel. 505-027-436
Szwaczki zatrudnimy, szycie bluzki, 
sukienki, tel. 604-797-243
Zatrudnię do pracy w kwiaciarni  
w Koluszkach – mile widziane 
doświadczenie, 665-227-387
Szwaczkę – sukienki, zarobki  
do 3500 zł. ZUS bez potrąceń, 
607-613-287
Prasowaczkę – 607-613-287
Firma drogowa zatrudni: pracowni-
ków fizycznych, kierowców kat. C+E, 
operatorów maszyn drogowych, 
operatora rozsiewacza drogowego 
oraz równiarki, tel. 509-999-944
Zatrudnię do szycia damskich spo- 
dni, praca w domu, tel. 503-187-516
Zlecę wybudowanie domu 400 m2, 
praca od zaraz, 535-005-870
Kierowca C+E, Polska-Litwa, 
605-439-267
Zatrudnię szwaczki, zespoły 
szwaczek. Praca cały rok,  
663-496-011, 506-944-176
Zatrudnię Fryzjerkę, 509-618-229
Zatrudnimy elektryków,  
42 214-07-00
Zatrudnimy pomocników elektry-
ków, 42 214-07-00
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 szwaczki i prasowaczkę. 
Stała praca, 602-194-850

ZDROWIE

UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrow-
ski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 
1. Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WA-
ZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal), 
tel. 602-190-429

RÓŻNE

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ

Sprzedam nieruchomość przy PSP, 
506-138-467
Sprzedam mieszkanie 38 m2  
w Gałkowie Małym (Osiedle 
Wojskowe), tel. 888-363-275
Dom piętrowy, działka 2000 m2, 
tanio sprzedam, 663-666-173
Dom sprzedam, 508-36-38-45
Atrakcyjną działkę, Zygmuntów,  
k. Koluszek, 604-637-528
Sprzedam dwie działki: Stamirowi-
ce 2500 m2, Leosin 6000 m2, więcej 
informacji pod tel. 782-281-320
Sprzedam ziemię 2,5 ha Stary 
Redzeń, tel. 721-401-579
Sprzedam 2 działki budowlane  
w Kaletniku (892 m2 i 887 m2),  
tel. 514-948-469
Sprzedam działkę budowlaną 
1500m2, Koluszki, ul. Konopnicka 
przy Urzędzie Miasta, 883-120-123
Sprzedam mieszkanie 52 m2 w Brze- 
zinach (kamienica), tel. 517-694-485
Sprzedam M-3 w Regnach,  
tel. 602-588-070
Kupię ziemię, gospodarstwo rolne, 
tel. 536-996-026

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Do wynajęcia lokal ul. Sikorskiego, 
603-793-530
Do wynajęcia M-4 w Koluszkach 
na parterze, 603-871-697
Mieszkanie do wynajęcia, 47 m2, 
parter, Koluszki, tel. 785-465-632
Do wynajęcia na kancelarię, przy 
Sądzie w Brzezinach, budynek  
– 4 pokoje, poczekalnia, 2 łazienki, 
665-227-387, mail: halinabrz@onet.pl 
Lokal do wynajęcia, Handlowo-Usłu- 
gowy w Koluszkach, tel. 693-450-093
M-2 do wynajęcia, 531-690-624
Wynajmę M-5, oś. Głowackiego, 
stan b.dobry, 603-88-29-44
Wynajmę budynek handlowo-produk-
cyjny 150m2 (siła, woda, gaz), Kolusz-
ki, Przejazd 8, tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Wyprzedaż domowa – TANIO!, 
506-138-467
Peugeot 207 SW, 506-138-467
MITSUBISHI SPACE, rok 2003, 
pojemność 1,584, sprawny, przebieg 
163 tys., cena – 3.400 zł,  
tel. 572-407-223
Piec węglowy Defro 15KW,  
506-948-296

OGŁOSZENIA DROBNE
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OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Art In Energy Spółka z o.o.  ul. Zielona 10, Koluszki
Poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA
ds. rozliczeń i realizacji usług budowlanych

- umowa o pracę – pełny etat
Wymagania:
– Wykształcenie wyższe lub minimum średnie, preferowane o profilu 

zarządzanie, ekonomia lub elektrotechnika,
– Umiejętność pracy w zespole,
– Umiejętność dobrej organizacji pracy,
– Mile widziane doświadczenie w procesie realizacji robót budowlanych,
– Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
– Zaangażowanie i motywacja do osiągania jak najwyższych standardów  

i wyników oraz realizacji określonych celów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: 
a.janecka@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781

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

poszukuje kandydatów na stanowisko:

ASYSTENT ZARZĄDU – KIEROWCA
Wymagania:

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

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

Oferta:
 • Praca w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej  

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

posiadanej wiedzy i umiejętności

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

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. ul.Paderewskiego 1 ,95-040 Koluszki 
Informujemy, że w dalszym procesie rekrutacji skontaktujemy się tylko  

z wybranymi kandydatami

W kierowanych aplikacjach prosimy zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie  danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji 
(zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zapraszam na makijaż okolicznościowy. Możliwość dojazdu, 881-250-683

bartekinfo@bartek-okna.pl

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!

SUNIA 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

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę
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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.

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! 

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

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

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

BIURO RACHUNKOWE
ZATRUDNI KSIĘGOWĄ

OFERTY KIEROWAĆ
kancelaria.buchalter@wp.pl

lub osobiście w siedzibie
Brzeziny ul. Okrzei 7

tel. 46 874 04 44
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Bądź odważny w podróży!  
– o nauce poprzez doświadczenie

Za nami kolejna wizyta part-
nerska w ramach projektu eduka-
cyjnego  Erasmus+ „Have a bra-
ve trip“ realizowanego w Szkole 
Podstawowej nr 1. Dziesięcioro 
uczniów, koordynator projektu, 
Marta Frączkowska oraz dwoje 
nauczycieli: Anna Spała i Piotr 
Zendeł gościło w Ośrodku Mło-
dzieżowym Ascheberg oraz u ro-
dzin partnerów w niemieckiej 
Bremie. 

Zgodnie z tematem prze-
wodnim tej części projektu 
-„Adventure Based Learning“ 
uczyliśmy się przez doświad-
czenie. Zajęcia w małych mię-
dzynarodowych grupach (byli 
też nasi partnerzy z Włoch), 
prowadzone przez profesjonal-
nych instruktorów zawierały 
zadania na orientację w terenie, 
wspinanie na drzewa i chodze-
nie po linach, budowanie tra-
twy, pływanie nią po jeziorze i 
chodzenie nocą po lesie. Mło-
dzież przez trzy dni uczyła się 
w praktyce przełamywać swoje 
ograniczenia, próbować swoich 
sił w nowych, trudnych sytu-
acjach i współpracować w mię-
dzynarodowym gronie. O tym, 
jak bardzo udane były to zajęcia 
dla naszych uczniów, świad-
czyć może fakt, że przez cztery 
dni bez dostępu do swoich 
smartfonów zupełnie  o nich za-
pomnieli. 

Druga część spotkania to 
trzydniowy pobyt w rodzinach 
partnerów z Bremy, zwiedzanie 
miasta i uczestniczenie w zaję-
ciach w tamtejszej szkole. Mieli-

śmy również okazję obejrzeć spe-
cjalnie przygotowane przez uczniów 
na to spotkanie filmy animowane do-
tyczące bezpieczeństwa w Interne-
cie, podróży i odważnych, ale racjo-
nalnych zachowań w trudnych 
sytuacjach. Tak swój udział w pro-
jekcie relacjonują niektórzy jego 
uczestnicy: 

Julita Skorzycka: „Uważam, 
że wymiana międzynarodowa to nie-
samowita przygoda. Przyznam, że 
decydując się na nią, byłam pełna 
obaw, ale i ciekawości, jak to będzie. 
Należę do osób, które z dystansem 
podchodzą do takiego typu wyjaz-
dów. Jednak teraz każdemu powiem, 
że warto! Podczas wymiany pozna-
łam wiele nowych osób i ich zwycza-
je. Pierwsze cztery dni, kiedy byli-
śmy w Aschebergu, uczestniczyłam w 
bardzo nowatorskich i interesują-
cych zajęciach. 

Większość atrakcji opierała się 
na zaufaniu i pracy zespołowej na-
szej grupy. Budowanie tratwy, a na-
stępne sprawdzenie jej na „własnej 
skórze”, zapamiętam na bardzo 
długo. Kolejnym punktem wymiany 
było spotkanie z rodzinami goszczą-
cymi nas. I tu mogę powiedzieć, że 
miałam szczęście. Trafiłam do bar-
dzo miłej i przyjaznej rodziny. Pod-
czas pobytu u niej miałam okazję 
zwiedzić i poznać bliżej historie 
pięknego miasta, jakim jest Brema. 
Poza tym byłam obserwatorem lek-
cji w niemieckiej szkole. Wymianę 
będę wspominała długo i bardzo 
miło. Mam nadziej, że w przyszłości 
będę miała okazję wziąć jeszcze raz 
udział w takim wydarzeniu.” 




