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Policja – 997, 44 714 69 77
Straż Pożarna – 998, 44 714 08 90
OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999
URZĄD MIEJSKI
Sekretariat
– 44 725 67 00
Redakcja TwK
– 44 725 67 18
USC
– 44 725 67 60
Biblioteka Miejska
– 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon
– 44 714 58 80
BIURO INŻYNIERA GMINY
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

– 44 725 67 68
– 44 714 58 45
– 44 714 04 95
– 44 714 58 25
– 991
– 468-30-15-31
– 44 714 58 79
507 078 873
– 992
– 44 714 58 24
605 370 020
– 44 714 58 79
507 078 873

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie
– 44 714 08 00
NZOZ Eskulap
– 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)
– 44 714 22 22
– 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.) – 44 714 55 00
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna
ul. Staszica 34
– 44 714 44 98
NZOZ DENTIS
– 44 714 51 24
Apteki:
ul. Żwirki 2
ul. Sikorskiego 6
ul. Głowackiego 20
ul. Korczaka 5
ul. 11 Listopada 33
ul. Przejazd 6
ul. 3 Maja 8
ul. 3 Maja 19G
ul. Brzezińska 54
Gałków

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

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

– 44 714 58 42
– 42 214 40 00
– 118 913
– 19 757
– 44 714 10 41
– 44 714 19 98
– 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67
pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub
Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00)
Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69
(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40,
501 648 560

Wykaz opłat w 2019 roku
Opłata za podatek od nieruchomości,
rolny, leśny:
- do 15 marca - I rata
- do 15 maja - II rata
- do 15 września - III rata
- do 15 listopada - IV rata
Opłata za podatek od środków
transportowych:
- do 15 lutego – I rata
- do 15 września - II rata
Opłata za posiadanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu:
- do 31 stycznia – I rata
- do 31 maja – II rata
- do 30 września – III rata

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
przy ulicy Reymonta
w Koluszkach jest czynny w dniach:
• środa w godz. 10.00 – 17.00
• sobota w godz. 8.00 – 16.00

Biuro Inżyniera Gminy

przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

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

44 725 67 68 telefon czynny 24h
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Szpital Specjalistyczny Brzeziny
Powiatowe
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Brzezinach
ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek
– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10
piątek – 8.15-13.10
przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i
12.30-12.50

Infolinia
ws. przyłączy
Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00

tel. 44 714 58 79

13.09.
ul. Przejazd 6
14.09.
ul. 11 Listopada 33
15.09.
ul. Żwirki 2
16.09.
ul. Głowackiego 20
17.09.
ul. Korczaka 5
18.09.
ul. Sikorskiego 6A
19.09.
ul. 3 Maja 8

13.09.2019 r.
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Dożynki Gminne 2019
Podczas tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych w Koluszkach bawiliśmy się w rytm muzyki „Andre” i zespołu „Hit Boyz”.
Wcześniej mieszkańcy Koluszek
dziękowali za tegoroczne zbiory w
Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Koluszkach. Uroczystej Mszy dożynkowej, z udzia-

szczególnych sołectw złożyły wieńce i chleby na ręce władz powiatu i
gminy oraz Starostów, którymi w
tym roku byli Marzena Krawczyk i
Zbigniew Pecyna.
Tegoroczne święto Plonów w
Koluszkach odwiedzili liczni parlamentarzyści oraz kandydaci w
nadchodzących wyborach parla-

łem proboszcza parafii p.w. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, ks.
Grzegorza Świtalskiego, przewodniczył proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. ks. Sławomir Jałmużny. Swoje kazanie
osnuł wokół renesansowej pieśni,
autorstwa Jana Kochanowskiego
„Czego chcesz od nas Panie”. Po
przejściu korowodu dożynkowego
do Parku Miejskiego delegacje po-

mentarnych: poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, senator Ryszard
Bonisławski, poseł Małgorzata
Niemczyk, poseł Roman Sasin,
Krzysztof Kwiatkowski, Prezes
Najwyższej Izby Kontroli, honorowi Obywatele Koluszek i wielu innych znamienitych Gości. Rolnikom naszego powiatu i gminy
życzymy, aby im się darzyło!
Zk

Spotkanie integracyjne
na os. Warszawskim
14 września 2019 - sobota
boisko osiedlowe przy ulicy Odlewniczej w Koluszkach

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
16 września (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali nr 112 Urzędu
Miejskiego w Koluszkach odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w
Koluszkach.
W porządku obrad m.in.:
– informacja z wykonania budżetu Gminy Koluszki
– informacja o przygotowaniu przedszkoli i szkół do rozpoczęcia roku
szkolnego
– informacja o stanie bezrobocia
– sprawozdanie z gminnego programu opieki nad zabytkami
– uchwała ws. skargi na działalność burmistrza Koluszek oraz na działalność Przedszkola nr 3

15.00 		 – ognisko z kiełbaskami /pokaz sprzętu straży pożarnej
15.00 - 17.00 – rodzinne zawody sportowe
16.00 - 19.00 – bezpłatny dmuchany plac zabaw dla dzieci
Spotkajmy się by porozmawiać o sprawach osiedla,
lepiej się poznać i wspólnie bawić.
Zapraszamy również mieszkańców innych sołectw i osiedli
Organizatorzy:
Janina Klimek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Warszawskie
Jacek Dudka – Radny Rady Miejskiej w Koluszkach
Antoni Tomczyk – Radny Rady Miejskiej w Koluszkach
Mateusz Karwowski – Radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Wydarzenie jest współfinansowane z budżetu Gminy Koluszki.

Zmiana organizacji ruchu
na ul. Sienkiewicza
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że od dnia 24.09.2019 r.
(wtorek) zacznie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza i 8 Marca w Koluszkach. W ramach nowej organizacji ruchu nie będzie możliwości przejazdu ulicą Sienkiewicza na
„wprost” przez skrzyżowanie z ulicą 8 Marca.
Powyższy zakaz nie dotyczył będzie rowerzystów. Wyżej wymienione ograniczenia mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

4

Tydzień w Koluszkach nr 34

Kalendarium gminnych wydarzeń
 14 września (sobota) - impreza osiedlowa na osiedlu Warszawskim
w Koluszkach, boisko przy ul. Odlewniczej, od godz. 15:00
 14 września (sobota) - Festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1
w Koluszkach, godz. 11:00-15:00
 20 września (piątek) - ZAKOŃCZENIE LATA W LISOWICACH, koncert
gwiazd: zagrają K.A.S.A., PIERSI i KOMBI
 22 września (niedziela) - ZLOT ROWERZYSTÓW, zalew w Lisowicach
 20 września (piątek) – NOC KSIĘGARŃ, Księgarnia Skład Główny
ul. Brzezińska 21 [szczegóły patrz str. 23]
 22 września (niedziela) - akcja honorowego oddawania krwi, Komenda Powiatowa PSP w Koluszkach, godz. 9.00 - 12.30

13.09.2019 r.

Poseł Roman Sasin otworzył biuro
poselskie w Koluszkach
W dniu 10.09.2019 roku na 3 piętrze Urzędu Miejskiego w Koluszkach swoje biuro poselskie otworzył poseł Roman Sasin z Brzezin, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Poseł zaznaczył, że jego misją jest
praca na rzecz całego naszego regionu, dlatego zamierza wspierać różne
działania władz i mieszkańców Koluszek służące dobru wspólnemu. W
otwarciu biura, znajdującego się w pokoju 317 uczestniczył burmistrz
Koluszek Waldemar Chałat, przewodniczący Rady Powiatu Sławomir
Sokołowski oraz proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
w Koluszkach, ks. Sławomir Jałmużny, który poświęcił lokal.

Informacja o szacowaniu
szkód suszowych
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że gminna komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą zakończyła prace. W wyniku suszy poszkodowanych zostało 277 gospodarstw
rolnych, w tym 40 gospodarstw, których siedziby znajdują się na terenie
innych gmin. Powierzchnia oszacowanych upraw dotknięta zjawiskiem
wyniosła 2.885,74 ha. Łączna wysokość strat spowodowanych suszą wyniosła 5.324.215,77 zł.
Wszyscy rolnicy, którzy składali wnioski o oszacowanie strat powinni zgłosić się do tut. urzędu w celu podpisania sporządzonych protokołów
strat w terminie do 18.09.2019r. (środa). Protokoły, które nie zostaną podpisane przez rolników w powyższym terminie nie będą mogły zostać
przekazane wojewodzie celem weryfikacji, co uniemożliwi rolnikowi
ubieganie się w późniejszym czasie o pomoc suszową.

Zebrania wiejskie w sprawie
rozdysponowania środków
funduszu sołeckiego na rok 2020
 Sołectwo Kazimierzów - 13.09.2019, godz. 19:30 (I termin), 19:45
(II termin) odbędzie się w domu Sołtysa
 Sołectwo Gałków Mały Zachód – 16 września (poniedziałek) o
godz. 17:30 (drugi termin 17:45) w sali nr 26 SP 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 OSP Borowa
 Sołectwo Borowa II - 18.09.2019 r. o godz. 18.30 w OSP Borowa
 Sołectwo Gałków Duży - 19.09.2019, godz. 17:45 (I termin), 18:00
(II termin) w szkole w Gałkowie Dużym
 Sołectwo Świny - 20.09.2019, godz. 19:00 (I termin), 19:15 (II termin) w salce parafialnej w Świnach
 Sołectwo Wierzchy – 20.09. 2019, godz. 19:00 (II termin 19:15), budynek OSP Wierzchy
 Sołectwo Długie-Turobowice - 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 19:00
(II termin godz. 19:15) w świetlicy wiejskiej przy OSP Długie
 Sołectwo Gałków Mały Wschód – 26.09.2019, godz. 16:00 (I termin), 16:15 (II termin) w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym
 Sołectwo Regny – 23.09.2019, godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w domu sołtysa Regny, ul. Polna 5

Spotkanie, podczas którego burmistrz złożył ubiegającemu się o
reelekcję do sejmu posłowi dobrych wyników, przebiegło w szczerej i
bardzo serdecznej atmosferze. Wszyscy byli zgodni, że jeśli chodzi o pracę na rzecz swego regionu, nie liczą się barwy partyjne a jedynie wspólna
troska o dobro wspólne i korzyści mieszkańców naszych miast, gmin i powiatów. W jednym z kolejnych wydań TwK opublikujemy wywiad z posłem na sejm RP Romanem Sasinem w Brzezin. Z biurem można kontaktować się pod numerem telefonu 603-864-765 lub drogą elektroniczną
pod adresem roman.sasin@sejm.pl
Zk

Zlot rowerzystów - Lisowice 2019
W imieniu Stowarzyszenia Mroga serdecznie zapraszamy na
ZLOT ROWERZYSTÓW – 22.09.2019r. nad zalewem w Lisowicach.
Planowana impreza to piknikowy zlot miłośników jazdy na rowerze, ale
nie tylko. Zapraszamy wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości. Planujemy dużo ciekawych atrakcji. Naszymi partnerami są: Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Gmina Koluszki, Komenda
Powiatowa Policji w Brzezinach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i inni. Planujemy dużo bezpłatnych atrakcji dla dzieciaków i dorosłych - rajd z zadaniami, questy na miejscu, zawody
sportowo-rowerowe, spacery z kijkami i wiele innych. Przybywajcie całymi rodzinami, zabierzcie kocyki, dobry humor i widzimy się w Lisowicach. Więcej informacji na facebook’u i stronie internetowej stowarzyszenia: www.mrogapoleca.pl
Projekt: „Zlot rowerzystów w Światowy Dzień Turystyki – Lisowice
2019” współfinansowany jest ze środków Województwa Łódzkiego.
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Prace na drogach
Do dwóch kolejnych inwestycji drogowych przygotowuje się Urząd
Miejski w Koluszkach. W minionych tygodniach Gmina otrzymała informację o przyznaniu 2,5 mln zł dofinansowania na przebudowę ul. Polnej
w Koluszkach oraz drogi przez Zygmuntów.

ul. Kościuszki
Jeśli chodzi o ul. Polną pierwsze prace w drodze rozpoczną się jeszcze w
tym roku (szczegóły w najbliższym wydaniu gazety). Natomiast do ciekawej
sytuacji doszło w temacie przebudowy drogi przez Zygmuntów. Gmina na
powyższe prace pozyskała aż dwa dofinansowania: z budżetu państwa i z UE.
Obecnie trwają analizy tego, który w wariantów będzie korzystniejszy, bowiem skorzystać możemy tylko z jednego wsparcia finansowego.
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Z gazem chcą dotrzeć do jak największej
liczby mieszkańców

Ofensywa gazowa
Kończy się drugi etap
gazyfikacji osiedla Warszawskiego w Koluszkach.
Gazownia na własny koszt
wymieniła rury, zwiększając
średnicę i tworząc kilkadziesiąt nowych przyłączy
w ulicach: Żeliwnej, Żelaznej, Złotej, Stalowej i
Srebrnej. Dzięki temu osiedle jest gotowe na likwidację kolejnych pieców węglowych
i
redukcję
zanieczyszczeń.
Przebudowa gazociągu to swego rodzaju kontynuacja prac prowadzonych przez gminę dwa lata temu w ul. Odlewniczej i ul. Żelaznej.
Jednocześnie do Urzędu Miejskiego w Koluszkach wpłynęła prośba
ze strony zakładu gazowniczego, o uzgodnienie warunków budowy sieci
gazowej przez sołectwo Borowa. Miejscowość ta to obecnie biała plama
na mapie dostarczania błękitnego paliwa. Przypomnijmy, że w ostatnich
latach zgazowany został teren wokół Borowej, na skutek poprowadzenia
sieci gazowej od Różycy do Gałkówka.
Na linii gazownia-gmina toczy się oczywiście wiele innych rozmów.
Na najbliższe trzy miesiące zaplanowano szereg spotkań w sołectwach i
w osiedlach miejskich w temacie nowych miejsc do lokalizacji sieci gazowej. Powyższe instytucje będą wspólnie zachęcać do przyłączania się do
instalacji w ranach programu walki o czystsze powietrze.
(pw)

Gazem czy węglem?
ul. Kraszewskiego
Zakończyły się już prace drogowe w ramach przebudowy ul. Leśnej
i ul. Słonecznej w Koluszkach (os. Zieleń). Kontynuowana jest przebudowa ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej. Bliska zakończenia jest także
przebudowa ul. Kościuszki i ul. Zawiłej przy Parku Miejskim w Koluszkach. W ul. Kościuszki położona już została pierwsza warstwa asfaltu.
Wciąż wstrzymane są prace drogowe na dwóch największych osiedlach domów jednorodzinnych w Koluszkach, czyli na os. Łódzkim i
Łódzkim II. Zdaniem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koluszkach
prace stanęły ponieważ wykonawcy wykorzystali zakontraktowaną na
dany rok pulę pieniędzy (sprzyjająca pogoda spowodowała że zaplanowane prace mogły zostać wykonane o wiele szybciej), a gmina nie dysponowała wolnymi środkami, które mogły zostać uruchomione na pozaplanowe przyśpieszenie prac. Z informacji od wykonawcy wynika, że prace
na osiedlu Łódzkim wznowione zostaną we wrześniu.
(pw)

Wbrew pozorom, nie każde opalanie węglem musi być tańsze niż
gazem. Przy nowoczesnym kotle podajnikowym (sprawność 80%) za
ogrzewanie węglem oczywiście zapłacimy dużo mniej (być może nawet o połowę). Wydajność opalania węglem spada jednak drastycznie
wraz z mniejszym technicznym zaawansowaniem kotłów i przede
wszystkim sposobem rozpalania. Przy niezbyt sprawnym piecu i rozpalaniu tradycyjną techniką od dołu, może okazać się, że za ogrzewanie węglem zapłacimy więcej niż gazem. Nie wspominając już o samym komforcie jaki wprowadza dla użytkowników ogrzewanie
gazowe.
Jeżeli posiadasz doświadczenie w opalaniu węglem i gazem, zachęcamy do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z czytelnikami.
Obecnie technologia grzewcza idzie bowiem mocno do przodu, i to co
jeszcze kiedyś wydawało nam się nieracjonalne z punktu widzenia
ekonomicznego, dzisiaj może prezentować się zupełnie inaczej. Poza
tym nie zawsze obliczenia na papierze współgrają z tym, co przynosi
życie.

WOPR przeszkoli przedszkolaków

Umowa o dofinansowanie budowy dróg podpisana

6-letnie dzieci z terenu naszej gminy zostaną przeszkolone pod kątem bezpiecznej kąpieli i właściwego zachowania nad wodą. Zadania
tego podejmą się ratownicy WOPR, którzy m.in. strzegą gminnych kąpielisk na terenie Lisowic. Szkolenie to początek współpracy Gminy Koluszki z WOPR w zakresie bezpieczeństwa nad wodą.
(pw)
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Pamiętniki Kaletnickie (cz.4)

Sztuka dezinformacji
Otaczają mnie tabliczki z napisami. Nikt z reguły nie wie co
jest napisane na tabliczce bo nikomu się już czytać nie chce. Może to
i lepiej, bo od czytania takich tablic, to tylko zgłupieć można. Od
jakiegoś czasu (pewnie to miało
coś wspólnego z daremnymi próbami odczytania rozkładu jazdy
pociągów na stacji w Różycy, o
czym pisałam w poprzednich pamiętnikach) przeprowadzam eksperyment i zwracam uwagę na diabelne tabliczki, ogłoszenia, afisze,
zakazy i drogowskazy. Po dwóch

tygodniach prowadzenia eksperymentu przyznam, że nigdy nie byłam tak zgłupiała jak jestem teraz.
Przeznaczenie tablic informacyjnych jest niejasne. Albo są to tablice z premedytacją dezinformujące, albo stanowią one jakiś
dowcipny element gry w którą ktoś
z nami gra… Nie wiadomo kto, nie
wiadomo w co, ale jest wesoło!
Przykład? Proszę bardzo! Ot,
pierwszy z brzegu.
Pojechałam do Koluszek dorobić klucz do furtki. W tym celu
szukałam tabliczki z napisem „ślusarz”. Nawet znalazłam. Tabliczka
taka wisi na ścianie budynku wskazując drzwi. Drzwi są jednak zamknięte a na nich jest kolejna tabliczka, dla odmiany „solarium”,
pod spodem widnieje numer telefonu. Dzwonię i dowiaduję się, że
dziś zakład kamieniarski jest nieczynny.
W takich chwilach człowiek
nie wie co powiedzieć, ani co myśleć. Nie myślałam już i klucz został dorobiony w Łodzi. Trzeba tu
nadmienić, że jest to bardzo specjalny klucz. Klucz do drzwi do
lasu.
Bez zaskoczenia stwierdziłam
wkrótce, że i drzwi do lasu (a ściślej mówiąc furta) opatrzone są ja-

kimś napisem. Na byle jak wydartym i byle jak zawiązanym
kawałku torby foliowej, ktoś zamieścił słowa „ Kulturalni ludzie
zamykają drzwi na klucz”.
Większą część spaceru spędziłam na rozważaniach, czy jestem takim „kulturalnym ludziem”
wszakże nie zawsze i nie wszystkie
drzwi zamykam na klucz, a co więcej, uważam nawet, że niektóre
drzwi powinny być zawsze otwarte. Z tej zupełnie nieistotnej zadumy wyrwał mnie stojący w lesie
znak – kolejna tabliczka z dużym
czytelnym napisem: „zakaz
wyrzucania śmieci”. Ot, to
dopiero ciężki i czarny dowcip. Powszechnie wiadomo,
że lasy wokół Koluszek, Różycy , Będzelina to nieformalne acz popularne wysypisko odpadów. Trzeba mieć
nieprawdopodobnie
zachwiane poczucie humoru,
żeby umieszczać
zakaz
śmiecenia na śmietnisku.
Temat śmieci jest jednak mało zabawny i niewdzięczny, dlatego pisać o nim nie
będę. Winni nigdy się nie znajdą, a
każdy twierdzi, że to nie „on”.
Przez te leśne śmieci zresztą, sąsiedzi mają mnie za alkoholiczkę.
Otóż, za każdym razem, wracając z
lasu, staram się zabrać ze sobą kilka znalezionych butelek. Niewiele
to daje, ale gdyby każdy… No nic,
marzenia ściętej głowy.
Zatem wracałam kilkukrotnie
z tymi butelkami, głównie po piwie, trochę po wódce a sąsiedzi się
dziwią, jakim cudem ja jeszcze
pion trzymam. Raz nawet próbowałam wytłumaczyć, że to nie ja,
nie moje, ja nie wypiłam, ja tylko
niosę, ale oni tylko z obrzydzeniem pokręcili głowami, zdaje się,
że efekt osiągnęłam odwrotny do
zamierzonego. Dlatego o śmieciach chwilowo dość!
Tamtego dnia, wracając ze
spaceru, moją uwagę przykuły kolejne tabliczki, tym razem te na
bramach wjazdowych prywatnych
posesji.
„Dobiegam do furtki w 10 sekund, a ty?” - głosi napis obok wizerunku buldoga . Z grubsza oceniam odległość między furtką a
zabudowaniami – co najwyżej 6
metrów. Myślę sobie, że to musi
być strasznie biedny stary, niedo-

łężny pies, który biega z prędkością emeryta po operacji stawu biodrowego. Może bez łapy? Może
bez dwóch? Może się turla do tej
furtki, żeby tylko bronić swojego
pana? – ach to psie oddanie.
Kolejna brama, kolejna tabliczka. „Uwaga, zły pies luzem”.
Zakręciło mi się w głowie. Luzem?
Czyli jak? Tu pysk, tam prawa
przednia łapa, a w kącie jeszcze
ogon? Jak to luzem?
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Luz, to sama złapałam, dwie
tablice dalej. Jedną minęłam dość
obojętnie „Tu mieszka najbardziej
rozpieszczony york świata” - pomyślałam, że ta wiedza w żaden
sposób nie zmienia mojego życia,
mieszka no i już. Ale kolejna tablica to już przynajmniej miała sens.
„Zakaz kąpieli sów”.
I była to pierwsza tablica która
sprawiła, że coś zrozumiałam. A
mianowicie to, dlaczego wszystkie
sowy w naszej okolicy są brudne.
Rzeczywiście, widziałam na zagranicznych kanałach przyrodniczych
zdjęcia sów pięknych, czystych,
bielusieńkich jak śnieg, nie to, co te
nasze, brązowo-bure, brudne znaczy. Cóż jednak zrobić, skoro zakaz, to znaczy nie wolno. Sowy muszą być u nas niekąpane, bo zakaz.
Karolina Bast Kolasa

Pomoc z PROW dla poszkodowanych
przez klęski żywiołowe lub ASF
Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w
ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. - Warto złożyć je jak najszybciej. Pomoc przyznawana jest bowiem według kolejności wpływu wniosków do Agencji –
mówi rzecznik ARiMR Paweł Mucha.
O przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał
produkcji rolnej” mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Pierwszą stanowią ci
gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z
następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki
wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan,
uderzenie pioruna. Drugą grupą, która będzie mogła skorzystać z pomocy, są rolnicy,
którzy w celu zwalczania ASF, musieli wybić świnie lub zniszczyć ich zwłoki.
Przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania w gospodarstwie szkód
spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk żywiołowych
bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF. Warunek: miały one miejsce w
roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania takiego wniosku.
Straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach muszą
wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia. Wysokość poniesionych strat z powodu wystąpienia klęski szacuje komisja powołana przez wojewodę. Na tej podstawie
określana jest wysokość pomocy, jaką może otrzymać rolnik. Jednocześnie wsparcie nie może przekroczyć limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW
2014-2020 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. Refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia.
Z kolei, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw
ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę. Natomiast w przypadku
wstąpienia ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu
zwalczania ASF oraz jeżeli na dzień wydania tej decyzji utracili co najmniej 30
proc. posiadanych świń. Przyznane wsparcie finansowe wykorzystać można na inwestycje związane z działalnością rolniczą, ale niezwiązane z produkcją świń.
Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych
i oddziałach ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

13.09.2019 r.

Tydzień w Koluszkach nr 34

Prostujemy informację
o odpadach w Odlewni
W sierpniu w numerze 29 „Tygodnia w Koluszkach” w artykule
„Śmierdzący spadek po Odlewni w Koluszkach” ukazała się alarmująca informacja, iż na terenie byłej odlewni wciąż znajdują się urządzenia z zawartością szczególnie niebezpiecznej substancji PCB. Po
wnikliwszej analizie tematu okazało się jednak, że co prawda na terenie zakładu wciąż znajdują się odpady zanieczyszczone substancją
PCB, ale są to śladowe ilości w stosunku do tego, co zostało już usunięte z terenu byłej odlewni.
Ponieważ powyższy wstępny artykuł, zapowiadający temat, wprowadził w błąd mieszkańców Koluszek co do sytuacji na terenie zakładu i
działań podejmowanych przez syndyka masy upadłościowej, poniżej
przedstawiamy zweryfikowane informacje, które pozyskaliśmy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz na podstawie
rozmów z syndykiem.
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I właśnie na bazie powyższego znaleziska, o którym wiedza trafiła do
redakcji jako informacja z urzędowego pisma, powstał alarmujący artykuł. Jeszcze raz zwracamy jednak uwagę na to, że do tego czasu, całą zawartość PCB (czyli 45 ton odpadów z zanieczyszczonym olejem), syndyk
usunął z terenu zakładu. Natomiast odnaleziona śladowa ilość PCB została przeznaczona do usunięcia do końca roku 2019 r. Warto także zwrócić
uwagę na to, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w trakcie
przeprowadzonych na terenie zakładu kontroli, nie stwierdził żadnych naruszeń co do działań syndyka. Uznał również, że wszystkie powyższe odpady były w należyty sposób zabezpieczone: „Wszystkie ww. kondensatory były magazynowane w zamkniętym i oznakowanym pomieszczeniu.
W ocenie WIOŚ ten sposób magazynowania nie stwarzał zagrożenia dla
środowiska” – czytamy w piśmie z WIOŚ, nadesłanym w odpowiedzi na
pytania redakcji.
Poza tym, zdaniem syndyka w trakcie kontroli nie padły żadne zalecenia co do natychmiastowego usunięcia odnalezionych substancji, ponieważ służby kontrolne zdawały sobie sprawę, że działania syndyka są
wielopłaszczyznowe, skupiają się na wielu tematach i wymagają stosownego czasu na realizację.
Prostujemy także informację o tym, jakoby na gminę miał spaść
przykry obowiązek utylizacji odnalezionych odpadów. Gmina oczywiście nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, ponieważ tego rodzaju
środki zostały zabezpieczone w procesie upadłościowym. Poza tym
syndyk w 100 proc. wywiązał się z dotychczasowych obowiązków, i nie
zamierza uchylać się również od powyższego zadania. Dopiero w sytuacji, gdyby syndyk zaniechał dalszych działań, i podobnie postąpiłby
właściciel nieruchomości, utylizacji musiałaby podjąć się gmina w ramach wykonania zastępczego i obarczyć kosztami utylizacji stosowny
podmiot.
(pw)

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

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Niebezpieczny spadek po odlewni
O tym, że na terenie odlewni w Koluszkach znajdują się urządzenia
zawierające toksyczny olej transformatorowy PCB, instytucje zewnętrzne
wiedziały co najmniej od 2010 r., gdy mijał ustawowy termin unieszkodliwienia na terenie Polski tego rodzaju trujących odpadów. Niestety, ze
względu na dość spore koszty utylizacji, żaden z poprzednich właścicieli
zakładu, nie kwapił się do modernizacji urządzeń. Zbyt drastycznych kroków nie kierowały również pod adresem odlewni kontrolne instytucje zewnętrzne, najprawdopodobniej z obawy o to, by nie zostać posądzonym o
przyczynianie się do upadku zakładu. A przypomnijmy, że odlewnia zatrudniała ok. 100-200 osób.
W sierpniu 2018 r. odlewnia KFM Koluszki upada. Na teren zakładu
wchodzi syndyk, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania
upadłościowego. Najważniejsze zadanie jakie stawia sobie syndyk, to
wypłata zaległych zobowiązań oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych
odpadów. W październiku 2018 r. wszystkie substancje spod znaku PCB,
które znalazły się w rejestrze odpadów, zostają wywiezione z terenu odlewni. Łącznie unieszkodliwionych zostaje 45 ton odpadów transformatorów i kondensatorów zawierających PCB.
Informacja która wszczęła alarm
W marcu 2019 r. w stosach odpadów odnalezione zostały 22 kondensatory z substancją zawierającą PCB (o łącznej wadze 874 kg). Z tego tylko 7 urządzeń uzyskało potwierdzenie jako kondensatory z substancją zanieczyszczoną PCB. Co do pozostałych urządzeń nie było pewności z
powodu braku oznaczeń identyfikacyjnych.

Kierowca-operator
samochodu ciężarowego

Wymagania:
– prawo jazdy kat. C E
– uprawnienia UDT do obsługi żurawi – IIŻ
– mile widziane uprawnienia UDT do obsługi podestów – IP
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).
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80. rocznica wybuchu II wojny światowej
Historia Estery

Strażnicy Pamięci
Podobnie, jak w artykule z poprzedniego wydania TwK o Tadeuszu Kosiorku, i ta opowieść czeka
na scenarzystę filmu wojennego. O
pewnej młodej dziewczynie, Ocalonej od Zagłady przez Stanisława
Wątorowskiego, opowiada Helena
Wątorowska, wdowa po Stanisławie
i Krzysztof Wątorowski, jego wnuczek.
Niedaleko znajdującego się
obecnie Ronda Św. Jana Pawła II,
przy ulicy Spalskiej, obecnie Partyzantów, stał dom. Obecnie kwestią
trudną do rozstrzygnięcia pozostaje
fakt, czy oprócz Polaków, mieszkali
tam także Żydzi, czy byli tych
pierwszych jedynie znajomymi.
Najważniejsze jest to, że prawdziwego przyjaciela poznajemy w biedzie. To przysłowie potwierdziło się
w tym przypadku bardzo pozytywnie.
W pewnej rodzinie żydowskiej
była dziewczyna o imieniu Estera,
vel Edzia, a na nazwisko miała Szlamowicz. Urodziła się 20 sierpnia
1921 roku w Przedborzu a jej rodzice to Izrael i Chaja z domu Klejman.
Czy rodzina Szlamowiczów mieszkała przed wojną w Koluszkach
przy Spalskiej, jak utrzymują potomkowie jej polskich znajomych,
czy raczej w Łodzi przy Brzezińskiej 64, o czym informuje nas zapis
w archiwum Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie, tego
nie dowiemy się chyba nigdy. Jeśli
jest pewne, że w archiwum ŻIH nie
mamy błędu, można założyć, że adresem stałego pobytu była Łódź, ale
interesy Izrael Szlamowicz robił w
Koluszkach, mieście ważnego węzła kolejowego i tu też mieszkał. Z
przekazów rodzinnych jedno wiadomo na pewno, że Stanisław Wątorowski, dziadek Krzysztofa, bohater tej opowieści, znał się ze
Szlamowiczami już przed wojną,
której wybuch nie zmienił wzajemnych, przyjaznych lub po prostu
ludzkich relacji pomiędzy nimi.
Dwudziestoletnia Esterka nie
chciała iść do getta. Przez pewien
czas ukrywali ją polscy sąsiedzi,
wspomniani wcześniej państwo
Wątorowscy. W końcu trzeba było
coś postanowić, bo lada chwila
wszystko mogło się wydać. Janina
Wątorowska, siostra Stanisława,
mniej więcej rówieśnica Esterki,

otrzymała w tamtym okresie nakaz
stawienia się do Bauthen czyli Bytomia na roboty przymusowe w kopalni węgla.
Stanisław zrobił wtedy coś, co
zakrawało na czyn bohaterski i szaleńczy.-To był prawdziwy kozak!
Cała akcja, jaką wymyślił, zakrawała na duże ryzyko- mówi Krzysztof
Wątorowski, wnuk Stanisława. Jego
dziadek, jako młody chłopak, wsiadł
z Esterą do pociągu na dworcu w
Koluszkach i odwiózł ją do Rzeszy,
przedstawiając jako swoją siostrę.
Estera miała przy sobie dokumenty

których przed i w czasie wojny było
tu nie mało, znaleźli się „ideowcy”,
można by powiedzieć z przekąsem
„Prawdziwi Niemieccy Patrioci”.
Mieszkający niedaleko Wątorowskich Niemiec, prawdopodobnie
przedwojenny mieszkaniec naszego
miasta, o nazwisku Gust, znający tu
ludzi i wiedzący o całej sytuacji, zawiadomił okupacyjne władze Koluszek o nagłym zniknięciu Esterki.
Życie Edzi kosztowało wolność jej
polskiego przyjaciela i sąsiada, 20
letniego wtedy Stanisława i życie
jego ojca, Jana, o którym wiadomo,
że należał do jakiejś podziemnej organizacji, a na przedwojennych
zdjęciach widać go w mundurze.
Dwa tygodnie po wywiezieniu
Estery Szlamowicz z Koluszek do
Bauthen, w dniu 4 czerwca 1942
roku miejscowa żandarmeria aresz-

Stanisław Wątorowski w koszuli w kratę,
obok niego jego żona Helena z dzieckiem

Janiny jako swoje własne. Gdy
chłopak zobaczył, że Niemcy nie
doszukali się w rysach Estery jej pochodzenia żydowskiego, powrócił
do Koluszek.
Po jakimś czasie, prawdziwa
Janina zgłosiła zaginięcie dowodu
osobistego, i ponownie otrzymała
swoje dokumenty, czym zajął się
pan Stanisław Sitek, pracownik magistratu w referacie meldunków.
Magistrat znajdował się w czasie
wojny, tak jak przed jej wybuchem,
w kamienicy przy 3 Maja 5. -Wiem,
że w podobny sposób pan Sitek pomagał wielu Polakom oraz Żydom –
powiedział Krzysztof.
Przez cały czas istnienia getta,
od wiosny 1940 roku przez następne
2 lata, Wątorowscy, narażając życie
swoje i swoich najbliższych, ukrywali dziewczynę narodowości i religii żydowskiej. Polacy „wysysający
antysemityzm z mlekiem matki”?
Jak widać, nie w Koluszkach. U
nas, przynajmniej w czasie wojny,
ludzie pomagali sobie, chronili
ludzkie życie. Nie wszyscy jednak
zdali egzamin. Polak ratował Żyda
czy Żydówkę, ale wśród Niemców,

towała Jana, ojca Stanisława, którego wywieziono jako więźnia politycznego do obozu Auschwitz,
gdzie zginął.
Młodego
Wątorowskiego
Niemcy aresztowali podczas łapanki w kościele w Koluszkach, podczas mszy. Było to 18 marca 1943
roku. Razem z nim z kościoła przy
ulicy 11 Listopada Niemcy wywlekli Bolesława Szalewskiego, Feliksa Pankiewicza, Halinę Kaczmarek,
Tadeusza Kaczmarka, Annę Kluskę, Ryszarda Pachniewicza, Marię
Pachniewicz. Wszyscy ci ludzie
mieli szczęście, powrócili do domu
po wojnie, o czym czytamy w tajnych zapiskach zmarłego w 1990
roku Stanisława Sitka.
Gdy wychodzimy z nabożeństwa w kościele, cali, zdrowi, radośni i z myślą, że w domu czeka
obiad i ukochane osoby, warto sobie
uświadomić, że nie zawsze tak
było…
Stanisław po aresztowaniu został przetransportowany do KL Auschwitz-Monowitz, gdzie miał status więźnia politycznego. Otrzymał
numer obozowy 126267. W dniu 15
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sierpnia 1943 roku został przeniesiony do obozu koncentracyjnego
Buchenwald, gdzie otrzymał kolejny numer obozowy: 79582. Od 1 listopada 1944 przebywał w obozie
koncentracyjnym Mittelbau- Dora,
a na początku maja 1945 roku był
więźniem obozu Bergen-Belsen.
Estera przeżyła wojnę dzięki
odwadze, sprytowi i pomysłowości
Stanisława. Jak sobie radziła będąc
„polską robotnicą” w obozie pracy
niewolniczej w Niemczech? Z pewnością w okresie ukrywania się w
drewnianym domu przy Spalskiej
w Koluszkach, Wątorowscy nauczyli ją „bycia” Polką i katoliczką.
Nauczyła się katechizmu i pacierza,
by choć w ten sposób ukryć niearyjskie pochodzenie. Dobrze znała polski i niemiecki, nie wzbudzając tym
samym podejrzeń „na kopalni” w
Niemczech… Dzieje jej ocalenia są
jedną z tych nielicznych, niewiarygodnych historii walki o życie człowieka.
Naród, który został skazany na
unicestwienie przez psychopatę,
niedoszłego artystę malarza, frustrata i przywódcę Państwa Niemieckiego, po wojnie stworzył jedno z
najpotężniejszych państw świata zachodniego, tak pod względem gospodarczym jak militarnym.
Po wojnie Estera Szlamowicz
powróciła do Koluszek, swego rodzinnego miasteczka. Ziemia Koluszkowska, dla młodej Esterki, jak
i dla resztki Żydów, którzy ocaleli
po Zagładzie, okazała się ziemią
pełną zgliszcz i złych wojennych
wspomnień. Nie było rodziny, nie
było żydowskich sąsiadów. Pamięć
przedwojennych uliczek, żydowskich gwarnych podwórek, z radosnymi okrzykami dzieci, z zapachem krupniku dolatującego z
kuchni, dawno zniknęły. Nie było
już słychać śmiechu dziewcząt grających w „gumę” lub w „klasy”
albo chłopaków grających w „berka”, żydowską skądinąd zabawę. To
wszystko w jednej chwili przestało
istnieć. Po żydowskich stopach pozostały jedynie gdzieniegdzie kamienne „kocie łby” …
Wszystko tak samo, jak w
wierszu Słonimskiego: „Nie masz
już, nie masz w Polsce żydowskich
miasteczek…”.
Zabrał je niemiecki transport
do stacji Treblinka… Pewna kobieta, która jako dziewczynka mieszkała w czasie okupacji z rodzicami w
pokoju znajdującym się nad Kinem
przy ulicy 3 Maja w Koluszkach,
opowiadała mi kiedyś, że była
świadkiem likwidacji getta. Z okna
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przy 3 Maja obserwowała w ukryciu moment, gdy niemieccy okupanci zapędzali Żydów do wagonów, co
miało miejsce wczesnym rankiem
31 października 1943 roku po przeciwległej stronie torów kolejowych,
przy ulicy Kolejowej, dokładnie w
miejscu, gdzie obecnie znajduje się
parking samochodowy obok figurki
Matki Bożej. Kobieta mówi, że nigdy nie zapomni przeraźliwego płaczu i krzyku wydzierającego się z
najmłodszych gardeł, wołających w
języku Jidysz do oddzielanych od
nich matek:„Mamełe! Mamełe!”…
W roku 1945 roku ocalali z Zagłady Żydzi powracali do swoich
miast, wsi i domów. Oczywiście
tam, gdzie było to możliwe. O Koluszkach nie można mówić: „Drugie
Kielce”, tu pogromów nie było.
Gdyby ktoś miał inne wiadomości i
miał odwagę opowiedzieć, chętnie
posłuchamy.
Jedną z nielicznych Ocalałych
była, jak wspomnieliśmy wcześniej,
Estera Szlamowicz z ulicy Spalskiej, która w 1945 roku powróciła z
niemieckiej niewoli do Koluszek.
– Trzeba Ci Edzia, szybko
męża znaleźć, mówiliśmy. W Budziszewicach żył jeden krawiec, nazywał się Uszer Lask i był to amerykański Żyd polskiego pochodzenia,
który podczas wybuchu wojny
mieszkał w Koluszkach a po ucieczce z getta ukrywała go jakaś rodzina
w Sabinowie. To był bardzo dobry
człowiek. Nasza Edzia wyszła za
niego i po wojnie wyjechali do
Ameryki. Przez całe dalsze życie
utrzymywaliśmy ze sobą bardzo
życzliwą korespondencję- mówi
Helena Wątorowska, wdowa po Stanisławie.
Słysząc nazwisko tego krawca
i nazwę wsi Sabinów, poprosiłem
obecnego przy tej rozmowie
Krzysztofa, aby powtórzył to nazwisko. W przedziwny sposób historie
łączą się ze sobą nawet po wielu latach. Na twoich oczach dzieje przerwanej biografii zrastają się w całość, i coś takiego właśnie zdarzyło
się teraz.
W roku 2013, podczas gali
„Szkoły Dialogu” w Warszawie”,
autorskiego projektu „Fundacji Dialogu”, mającego na celu edukację
młodych Polaków pod kątem obecności kultury żydowskiej w przedwojennej Polsce, zwróciłem się do
przedstawicielki Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
z prośbą o pomoc w uzyskaniu jakichkolwiek informacji dotyczących Zagłady Koluszkowskich Żydów. W odpowiedzi otrzymałem
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kopie dokumentów, wśród których
był kilkustronicowy stenogram zeznania ocalałego z Holokaustu
Żyda, opisującego swoje wojenne
losy, które złożył w Łodzi przed Komisją do Spraw Ścigania Zbrodni
przeciw Narodowi Polskiemu w
1948 roku. Człowiek ten przeżył
Zagładę dzięki Mariannie Barańskiej w Sabinowa, co opisałem w
TwK w roku 2013. Zastanawiałem
się potem, jakie były dalsze losy
tego Ocalałego. Dziś już wiem. To
był Uszer Lask, krawiec mieszkający po wojnie w Budziszewicach,
późniejszy mąż Estery Szlamowicz
z Koluszek.
W roku 1946 mieszkali w Tomaszowie przy Placu Kościuszki 7,
a następnie w Łodzi. W dniu 30
sierpnia1947 roku przyszedł na
świat ich pierwszy syn, Hirsz, vel
Henryk. Około roku 1960 lub po tej
dacie, jak twierdzi Pani Helena, Estera z Uszerem wyjechali na stałe do
Stanów i zamieszkali na Brooklinie
w Nowym Jorku, gdzie w 1914 roku
urodził się mąż Estery. Nie wykluczone, że ich wyjazd miał miejsce
jednak wcześniej, w roku 1956, kiedy Gomółka po raz pierwszy od zakończenia wojny „uwolnił” paszporty i można było wyjechać na
Zachód. W Nowym Jorku Uszer
pracował jako krawiec, i wspólnie z
Esterą prowadził sklep z odzieżą.
Ocaleni nie zapomnieli o swoich Przyjaciołach z Koluszek. W rodzinnym archiwum zachowała się
niemała korespondencja pomiędzy
Koluszkami a Brooklinem w Nowym Jorku. Estera pisała w języku
polskim całkiem dobrze.
W jednym z listów pisze, że
bardzo chciałaby przyjechać do Polski i odwiedzić Koluszki, ale zbyt
duże koszty uniemożliwiają jej to.
Za każdy dzień podróży trzeba było
wymienić 15 dolarów na 32 złote.
W latach 70-tych to była kwota, na
którą nie każdego Amerykanina
było stać. Z korespondencji dowiadujemy się różnych ciekawostek,
np. tego, że w roku 1976 dolar amerykański kosztował 130 złotych. Temat wymiany walutowej pojawił się
przy okazji planowanej podróży do
sanatorium w Ciechocinku. Potwierdza się opinia o światowej niemal renomie tego polskiego uzdrowiska. O zaplanowanych podróżach
czytamy w listach z 1978, 1979 i
1980 roku. Żaden nie doszedł do
skutku, nawet ten w czerwcu 1978,
gdy Estera była w Szwecji.
Podróż do Polski była niemożliwa z powodu odmowy wydania
wizy, mimo że w kwietniu, dwa

miesiące wcześniej, była pewna
spotkania w Koluszkach: „Otóż 14
czerwca wyjeżdżam do Szwecji, i
jak otrzymam wizę do Polski, to
przyjadę. Napiszę do Was ze Szwecji”.
W dniu 9 września 1975 roku
Estera pisze o operacji złośliwego
raka żołądka, jaki przeszedł Uszer.
„Przeniosło się na wątrobę, a na wątrobie nie można robić operacji.
Stracił dużo wagi, jest słaby, sklepu
już nie mamy, przeszedł na rentę…
A co u Was słychać? Dawno nie
było od Was wiadomości. U nas lato
tak piekielne było, 38 stopni i do
tego wilgoć. Żegnam was i wszystkich gorąco całuję, Edzia”. Listy z
Polski były pisane regularnie, tylko
nie wszystkie docierały za Ocean,
bo zwyczajnie były zatrzymywane
w kraju.
Bardzo dramatyczny jest list z
28 września 1976 roku, w którym
Estera informuje o śmierci Uszera
Lask, co miało miejsce prawdopodobnie w połowie 1976 roku. Czytając list nie mamy wątpliwości, że
było to bardzo kochające się małżeństwo.
„List Twój otrzymałam, najlepiej wiesz, że żadne słowa nie potrafią pocieszyć. U Ciebie jest o tyle lepiej ze mieszkasz z dziećmi, ja
jestem sama i wszędzie czuję się samotna. Mam synów i wnuka ale widuję się z nimi raz kiedyś. Jakby nie
było, to jestem sama. W dodatku
mieszkam tu, gdzie mieliśmy sklep i
ciągle mam na oczach, gdzie siedział i szył, za każdym razem kiedy
przechodzę szukam go oczami i myślę, a może był to sen i tam siedzi?
Trudno się z tym pogodzić, że go nie
ma. Zresztą Ty najlepiej znasz to
uczucie…”. Estera nawiązuje tu do
nagłej śmierci męża Heleny. Stanisław wracał pociągiem ze Zbyszkiem, swoim synem a
ojcem
Krzysztofa, ze Szczecina. Od czasu
do czasu Estera słała dla polskich
przyjaciół paczki z Ameryki, głównie były to jakieś smakołyki dla
dzieci lub ubrania. Niestety, na poczcie w Koluszkach ktoś z pracowników najwyraźniej okradał te paczki razem z korespondencją, co
wiadomo z treści niejednego listu.
Wtedy Stanisław pomyślał, by kolejną przesyłkę odebrać bezpośrednio ze statku w porcie szczecińskim.
Czasy poczty lotniczej między Stanami a Polską miały dopiero nadejść. W drodze powrotnej, na stacji
w Grodzisku Mazowieckim, Stanisław doznał zawału. Przybyła na
dworzec karetka nie zdołała pomóc.
Pociąg do Koluszek przybył z półto-
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ragodzinnym opóźnieniem, a synowa oczekująca na stacji na męża i teścia, w sercu przeczuwała coś
niedobrego…
Tak odchodzą bohaterowie, na
raka żołądka, na serce. Pokonani
przez chorobę, ale nie zwyciężeni
przez nienawiść i wojnę, oczekujący
na zwycięstwo pamięci.
Z korespondencji z dnia 20
stycznia 1978 roku dowiadujemy
się o staraniach o odszkodowanie
za niewolniczą pracę w czasie wojny w kopalni węgla. Ponieważ Państwo niemieckie poprzez swoją ambasadę w Stanach Zjednoczonych
odmawia wypłacenia odszkodowania, z uwagi na inne nazwisko, Estera prosi polskich przyjaciół z Koluszek o potwierdzające listy, że
Estera Lask, to ta sama osoba, co Janina Wątorowska z obozu w Bauthen. Z jednej z następnych korespondencji domyślamy się, że
odszkodowanie zostało wypłacone.
„Jak będę zdrowa, chcę przyjechać do Polski, życie jest krótkie,
myślę, że mało już czasu zostało”list z 15 września 1979 roku.
W liście z 18 lipca 1980 roku z
Brooklinu poznajemy Panią Feldman, która przywiozła z Koluszek
w prezencie piękny kilim, za który
Estrera bardzo dziękuje, ale prosi by
na przyszłość nie narażać się na takie koszty wysyłki. Z dalszej treści
możemy się domyślać, że Feldmanowa jest dobrze znana i Esterze i
Wątorowskim, zatem z pewnością
była to kolejna Ocalała z Zagłady
Żydówka z Koluszek. Estera często
pyta o „Jaśkę”, czyli Janinę, której
dokumenty w pewnym sensie uratowały jej życie w czasie wojny. Pyta
też o innych wspólnych znajomych
z Koluszek, Warszawy i Łodzi.
We wspomnianym liście Estera
wspomina swoje dzieci, którym
nadała, co jest symptomatyczne,
polskie imiona. „U nas mamy obecnie duże upały. Nic się u mnie nie
zmieniło. Włodek mieszka ze mną,
często się wyprowadza i ciągle wraca, bo najtaniej go wynosi, nic go
nie kosztuje. Żenić się nie chce, już
za stary, za mądry, i za bardzo przebiera. Heniek ma tylko jednego synka, ma 12 lat. Wnuk często do mnie
przychodzi. Kiedyś zrobimy sobie
zdjęcie to wam wyślę”.
Estera zmarła 25 czerwca 2004
roku, a jej syn Henryk 5 sierpnia
2008. Losy Włodzimierza, drugiego
syna, nie są nam znane. Estera, Stanisław i wielu innych odeszło, ale
pozostaliśmy my, Strażnicy Pamięci. Dołączcie do nas, opowiedzcie
nam swoją historię.
Zk
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Zbiórka krwi
W dniu 22 września (niedziela) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach (ul. Słowackiego 28) odbędzie się akcja
honorowego oddawania krwi. Krew będzie pobierana w godzinach 09.00 12.30. Oddanie krwi to tylko krótka chwila, a ma moc ocalenia drugiego
człowieka. Jeśli tak niewiele oznacza tak wiele, to warto to czynić!
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Fakty i mity dotyczące
krwiodawstwa
MIT: Krew, jej składniki i produkty krwiopodobne można uzyskać
sztucznie.
FAKT: Ponad połowa Polaków uważa, że krew można wyprodukować w laboratorium. Jest to jeden z najczęściej powielanych stereotypów
na temat krwiodawstwa. W rzeczywistości jedynym źródłem krwi jest
drugi człowiek.
MIT: Oddając krew, można się zarazić.
FAKT: Jest to całkowicie niemożliwe. Do pobierania krwi i próbek
do badań stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku.
MIT: Oddawanie krwi uzależnia.
FAKT: Oddawanie krwi nie powoduje żadnych efektów ubocznych
ani uzależnienia.
MIT: Za oddanie krwi dostaje się pieniądze.
FAKT: W Polsce krew oddaje się nieodpłatnie i bezinteresownie. Z
punktu widzenia biorcy wartość krwi jest nieprzeliczalna na pieniądze.
MIT: Oddawanie krwi powoduje zmianę wagi ciała.
FAKT: Oddawanie krwi nie powoduje ani spadku, ani wzrostu masy
ciała – nawet w przypadku dawców regularnych i wielokrotnych.
MIT: Biorca dziedziczy cechy charakteru dawcy.
FAKT: Nie jest to możliwe. Przetoczone komórki pełnią swoje funkcje od kilku do kilkudziesięciu dni w organizmie biorcy i w żaden sposób
nie są powiązane z mechanizmami dziedziczenia.
MIT: Krew należy oddawać jedynie na apel.
FAKT: Krew powinno się oddawać regularnie, ponieważ tak tworzą
się jej zapasy. Zapasy krwi są niezbędne nie tylko w nagłych sytuacjach,
ale przede wszystkim do systematycznego leczenia najcięższych chorób
przewlekłych. Składniki krwi mają krótki termin ważności (koncentrat
krwinek czerwonych – 42 dni, a koncentrat krwinek płytkowych – 5 dni).
MIT: Można oddać dowolną ilość krwi.
FAKT: Standardowo jest pobierana jedna jednostka krwi pełnej – 450 ml.
MIT: Na oddawanie krwi trzeba przyjść na czczo.
FAKT: W dniu zgłoszenia do oddania krwi należy:
•• zjeść lekki, niskotłuszczowy posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, warzywa, owoce),
•• unikać tłustych potraw (smalec, masło, śmietana, tłusta wędlina),
które mogą spowodować, że krew będzie lipemiczna (przetłuszczona) i nie będzie się nadawała do celów leczniczych – również
wieczorem w dzień poprzedzający oddanie krwi,
•• pić dużo wody lub soków owocowych,
•• pół godziny przed oddaniem krwi nie należy palić papierosów,
•• nie należy przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu i/
lub środków zmieniających nastrój.
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego.
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy.
Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Pracownik Magazynu
w Dziale Logistyki
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 produkcyjnej
• 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

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego
oraz laminowanego. EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy
Glas Trösch i jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie,
gromadzącą wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy.
Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Operator Produkcji
Miejsce pracy:
okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola parametrów procesu
Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie
trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
• 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 Pracownik Produkcji
Zapraszamy do współpracy!

Zgłoszenia zawierające 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. www.euroglas.com
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44 719 40 00

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 Powiatowo-Gminne
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Narodowe Czytanie-Nowele
W tym roku lekturą „Narodowego Czytania” były polskie Nowele. Tegoroczny program przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach przy ulicy Budowlanych. Wśród czytających byli uczniowie naszych
szkół a także burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, proboszcz parafii p.w.
Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Koluszkach ks. Sławomir Jałmużny, Honorowy Obywatel Koluszek, Barbara Koniecka, radny Rady Miejskiej w Koluszkach Jan Kołaczkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym Krystyna Warczyk, dyrektor programowy Akademii Wieku Dojrzałego
w Koluszkach dr Kazimierz Zawadzki, sołtys Felicjanowa Katarzyna Kmieciak, prezes KPGK w Koluszkach Tomasz Szczegielniak.

„Narodowe Czytanie” , które odbywało się jak co roku, w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego, poprowadził prezes stowarzyszenia „Historia Koluszek”, Mateusz Jaśkiewicz. Kolorytu
tegorocznego spotkania z Literaturą Piękną dodał mini koncert w wykonaniu uczniów Aleksandry Chromińskiej I Aleksego Bilskiego także ciekawa scenografia, nawiązująca do XIX wieku.
Zk

Zakończenie lata w Lisowicach
- dojazd i miejsca parkingowe

W związku z organizacją koncertu “Zakończenie lata w Lisowicach”
w dniu 20 września 2019 roku, Urząd Miejski w Koluszkach informuje,
że zostały udostępnione dodatkowe parkingi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy o nieparkowanie pojazdów wzdłuż drogi przy zalewie
w Lisowicach.
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Piłka nożna

Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II
Kolejka 3. 7-8 września

Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź

LKS Różyca - LKS Kalonka 6:1
Bramki: 1-0 1’ Chorąży (asysta Olszewski), 2-0 3’ Kurzawa (Kulik),
3-0 30’ Kulik (Chorąży), 3-1 47’ ... rzut karny, 4-1 61’ Kulik (Pietras),
5-1 76’ Olszewski (Kaczmarek), 6-1 79’ Sudak

Kolejka 4. 7-8 września
Widzew II Łódź - Termy Uniejów 3:1
LKS Sarnów - Orzeł Parzęczew 3:0
GKS Ksawerów - KS II Kutno 4:2
Włókniarz Pabianice - UKS SMS Łódź 1:1
Stal Głowno - LKS Rosanów 7:0
Zawisza Rzgów - PTC Pabianice 5:2
Start Brzeziny - Sokół II Aleksandrów 3:0

LZS Justynów - LKS Gałkówek 6:0
Najbliższe spotkania
Błękitni Dmosin - LKS Gałkówek

KKS Koluszki - GLKS Dłutów 8:1 (3:0)
Bramki: Perek x2, Malka x2, Wojtaszek x2, Marczyk, Chłądzyński
Skład: Rafał Adamczyk, Michał Dymowicz, Jacek Jankowski (Daniel Chłądzyński), Artur Cuchra (Mikołaj Kamiński), Piotr Wojtaszek
(Hubert Marczyk), Jacek Wojtaszek, Michał Drabik (Hubert Ratajski),
Mateusz Bryszewski, Dawid Malka, Jakub Sztuka (Krzysztof Grzelak),
Jakub Perek. Pozostali rezerwowi: Adrian Stachecki, Łukasz Szydlik.
Trener: Mariusz Gajek.
W przerwie meczu nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza ubiegłego sezonu otrzymał Kuba Perek. Publiczność podziękowała mu brawami.
Kolejka 5. 11 września
Sokół II Aleksandrów Łódzki - Widzew II Łódź 0:5
GLKS Dłutów - Start Brzeziny 1:1
LKS Rosanów - Zawisza Rzgów 2:3
UKS SMS Łódź - Stal Głowno 2:6
KS II Kutno - Włókniarz Pabianice 0:2
Orzeł Parzęczew - GKS Ksawerów 1:3
Termy Uniejów - LKS Sarnów 1:1

Skład KKS: Rafał Adamczyk, Michał Dymowicz, Jacek Jankowski
(Michał Skorzycki), Mikołaj Kamiński, Piotr Wojtaszek (Krzysztof Grzelak), Michał Drabik, Jacek Wojtaszek (c), Dawid Malka (Daniel Chłądzyński), Mateusz Bryszewski, Jakub Sztuka, Jakub Perek. Pozostali Rezerwowi: Adrian Stachecki, Łukasz Szydlik.

Podsumowanie Wiejskiej
Ligi Piłki Nożnej

Zakończył się kolejny sezon rozgrywek
Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej i Pucharu Knura. Za
pomoc w zorganizowaniu imprezy finałowej organizatorzy dziękują firmom: AGAT S.A., CPD
Koluszki, Civil Construction, ZPM Piekarski,
Piekarnia Olszyńscy, a także Gminie Koluszki i
Sołectwu Katarzynów-Zygmuntów. Najlepszym
zawodnikiem sezonu wybrany został Krzysztof
Grzelak, najlepszym bramkarzem Mateusz Kowalczyk. Trwają zapisy do
piątego sezonu Jeszcze Niższej Ligi.

1. Strefa Zrzutu				 14     42
2. Mariany						 14     33
3. Two Left Feet				 14     25
4. Atom Czarnobyl			 14 22
------------------------------------------------5. Katarzynów Legends 14     28
6. Lokomotiv Koluszki		 14     19
7. Bajer Młodzi				 14     18
8. Gang Plebanii				 14     18
-------------------------------------------------9. RKS Reptilianie			 14 15
10. FC Aerodynamika 		 14 12
11. TRGK Zjednoczeni 14    9

14 września, 16:00

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

15 września, 16:00				

Tabela:

PTC Pabianice - KKS Koluszki 1:4 (1:0)
Bramki: Perek x2, Sztuka, Malka.

Najbliższe spotkania
KKS Koluszki - LKS Rosanów
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34-2
23-2
17-6
21-9
10-5
11-12
16-9
8-10
10-14
5-7
6-13
5-22
8-19		
5-12 			
1-21
4-21		
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Finał Pucharu Knura:
Atom Czarnobyl – Strefa Zrzutu 1:3

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!
BROS ZNALEZIONY
W GMINIE KOLUSZKI
w 2019 roku
W SPRAWIE ADOPCJI,
ODBIORU ZWIERZĘCIA
PROSIMY O KONTAKT
Z BIUREM INŻYNIERA
GMINY KOLUSZKI
- 44 725 67 68

lub SCHRONISKIEM
DLA ZWIERZĄT
W ZAWIERCIU
- 730 505 255, 515 131 350
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Najlepsi Michał Urbanek, Franciszek
Sobierajski i Antoni Hymka!

Rekordowa liczba graczy
w PARKOWYCH WARCABACH!
Tegoroczne rozgrywki pokazały, że jest duże zainteresowanie grą w
warcaby. Do 12. otwartego parkowego turnieju w warcabach błyskawicznych zgłosiło się aż 29 osób, w tym zwycięzca z ubiegłego roku: Filip
Kłosiński. Do wspólnej gry przystąpiły kilkuletnie dzieci oraz osoby dorosłe, w tym rodzice. LKS Koluszki już od wielu lat organizuje tego typu
imprezy, pokazując dzieciom jak i młodzieży, że można spędzić wolny
czas przy grach planszowych, a nie tylko korzystając z gier w telefonie
czy komputerze. Zawody rozegrano w trzech kategoriach: do lat 10, 1114 oraz 15-100 lat, systemem „każdy z każdym”. Uczestnicy grali na
64-polowych planszach, gdzie zamiast klasycznych pionków, stały kolorowe „nakrętki od plastykowych butelek”. Rozegrano iście w błyskawicznym tempie ponad 110 partii. Zawodnicy zaczęli grać gdy było jeszcze jasno i słonecznie, ostatnie partie kończyli już w ciemnościach, co nadało
imprezie wyjątkowego sympatycznego klimatu!.

Wyniki pierwszych sześciu zawodników.
W najmłodszej kategorii do lat 10: 1. Michał Urbanek, 2. Kacper
Stasiak, 3.Filip Kłosiński, 4. Anna Siemińska, 5.Maja Wolska, 6. Jan Stasiak.
Najlepiej w kategorii 11-14 lat wypadł Franciszek Sobierajski, wygrywając wszystkie partie i to wiele przed czasem, 2. Igor Rzesiewski, 3.
Szymon Matysiak, 4. Patryk Kłosiński, 5. Angelika Babiarska, 6.Damian
Tosik.
W najstarszej grupie 15-100 lat: 1. Antoni Hymka najstarszy uczestnik turnieju wygrał wszystkie partie bez straty punktu, 2. Dariusz Siemiński, 3.Dominik Piasny, 4-5 Marta Siemińska i Dawid Koluszkowski, 6.
Jolanta Tenentka.
Jak zwykle były łzy radości i rozpaczy z powodu „zbicia pionka”
wygranej lub przegranej partii. Każdy zawodnik mógł przetestować swój
spryt i umiejętność szybkiego logicznego myślenia. Sztuka przegrywania,
to umiejętność którą musi sobie przyswoić każdy zawodnik, jeśli chce odnosić sukcesy. W warcabach trzeba mieć trochę szczęścia, bo nie wszystko da się przewidzieć i to w tak w krótkim 5-minutowym czasie. Gra w
warcaby jest z pewnością godna polecenia dla wszystkich, można się w
niej zaprawiać w domu, szkole, na randce i na świeżym powietrzu np. w
parku. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali słodycze i napoje,
pierwsza trójka medale, zwycięzcy puchary wręczane przez organizatora
i sędziego głównego Antoniego Tomczyka i sędziego Dawida Koluszkowskiego. Wszystkim uczestnikom: dzieciom jak i rodzicom, serdecznie
dziękuję za udział i pomoc przy organizacji turnieju.
Antoni Tomczyk

5 „życiówek” zdobyli nasi
lekkoatleci na mitingu LA w Łodzi!
Na stadionie AZS w Łodzi odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa U16 (ŁDZ-ŚWI) + mityng LA.
Klasy czwarte z rekordami życiowymi
zdobyli: bieg 800 m Amelia Napierała
2:30,99 (pierwsza w 2 serii), 300 m
Karol Sokołowski 40,27 (drugi w serii). Najszybciej w tym roku pobiegły
na 800 m Jagoda Nowakowska
2:44,80 i Adrianna Siemińska 2:47,11
(piąta i szósta w 2 serii). Radosław
Babiarski wyrównał swój rekord życiowy w biegu na 800 m (2:45,30).
Nieco słabiej wypadł w biegu na
1000 m Michał Smyka - uzyskał czas
3:33,09. Trener gratuluję zawodnikom
za super bieg, rodzicom dziękuję za
opiekę i doping.
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Mieszkańcy z łódzkiego
po wypadku w pracy
i świadczenia z ZUS
Wypadek w pracy może
przytrafić się każdemu, dlatego
warto sprawdzić czy jesteśmy
zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych. Świadczenia związane
z wypadkiem przy pracy, wypłacane są tylko tym osobom, które
podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu.
W I połowie 2019 r. w województwie łódzkim ponad 1100
osób uzyskało zasiłek chorobowy
lub świadczenie rehabilitacyjne w
związku z wypadkiem przy pracy.
Ponad 1850 osób otrzymało jednorazowe odszkodowanie, a ponad
50 osób - rentę wypadkową.
Najwięcej rent związanych z
wypadkiem przy pracy przyznano
na terenie działania Oddziału ZUS
w Tomaszowie Mazowieckim.
Jak tłumaczy Dorota Sałagacka, naczelnik wydziału Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych z tomaszowskiego
Oddziału ZUS - na terenie działania Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim i podległych mu jednostkach m.in. w Bełchatowie,
Opocznie, Radomsku czy Piotrkowie Trybunalskim, istnieją duże
przedsiębiorstwa i zakłady pracy o
różnej specyfikacji działalności gospodarczej. Mamy tu m.in. sektor
ceramiczny, energetyczny, kopalniany i inne. Zakłady te zatrudniają dużą liczbę pracowników, częściej może tu dochodzić do
wypadku w pracy, co skutkuje
wpływem większej liczby wniosków
o przyznanie prawa do renty wypadkowej.
W pierwszej połowie 2019 r w
tomaszowskim Oddziale ZUS
przyznano 31 rent wypadkowych,
w I Oddziale ZUS w Łodzi 16, a w
II Oddziale ZUS w Łodzi – 7.
O świadczenie z ZUS w
związku z wypadkiem przy pracy
może ubiegać się każda osoba, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Jest ono obowiązkowe
dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, agencyjnej, uaktywniającej, a
także dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegamy
z tytułu umowy o dzieło.
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Wypadek przy pracy to nagłe
zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, które nastąpiło w
związku z wykonywaną pracą i
spowodowało uraz lub śmierć. Jeśli doszło do takiego zdarzenia,
ważne jest, aby postępowanie wypadkowe przebiegało w sposób
przepisowy, a dokumentacja powypadkowa została sporządzona
rzetelnie. Od tego zależy, czy
ubezpieczony będzie miał prawo
do świadczeń odszkodowawczych.
Ze świadczeń z ubezpieczenia
wypadkowego możemy skorzystać
już od pierwszego dnia podlegania.
Z Funduszu Wypadkowego wypłacanych jest kilka rodzajów świadczeń, w tym: zasiłek chorobowy,
świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe
odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta
szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,
pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne wypłacane
z ubezpieczenia wypadkowego,
wynoszą 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, chyli więcej niż w
przypadku zwykłego zasiłku chorobowego.
Jeśli w wyniku wypadku w
pracy osoba doznała stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może starać się o jednorazowe odszkodowanie. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20
procent przeciętnego wynagrodzenia, za każdy procent stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie 1 proc. uszczerbku
wynosi 917 zł. Stopień tego
uszczerbku oraz jego związek z
wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska
ZUS, po zakończeniu leczenia lub
rehabilitacji.
Monika Kiełczyńska
Regionalny
rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Z nową aplikacją mobilną Portal
Pasażera w podróż pociągiem
Nową aplikację mobilną z rozkładem jazdy pociągów o nazwie Portal Pasażera udostępniły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla wszystkich
użytkowników Google Play oraz Apple Store. Szybkie połączenia, wybór
ulubionych stacji i tras, rzeczywisty czas jazdy pociągu to funkcje, które
ułatwią podróże. Narzędzie zastąpi aplikację Rozkład Kolejowy. Nowa
wersja jest bardziej szczegółowa i dostosowana do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Narzędzie jest też spójne z układem graficznym
wersji internetowej portalu.
Podróżni otrzymali więcej możliwości w planowaniu podróży koleją.
Dzięki aplikacji Portal Pasażera można ustalić podróż według własnych
kryteriów m.in. daty, godziny, przewoźnika, czasu na przesiadkę. Aplikacja
poinformuje również o peronie i torze, z którego odjedzie pociąg. Można
wybrać opcje połączenia bezpośredniego lub z przesiadkami, a także zapoznać się z oferowanymi w pociągu usługami, np. przedział biznesowy, wagon barowy czy przewóz rowerów. Pasażerowie mają również możliwość
podglądu trasy pociągu w czasie rzeczywistym. Każdy użytkownik może
śledzić aktualne położenie pociągu i ewentualne zmiany w podróży.
Szczegóły podróży w komórce
Wybraną relację pociągu można rozwinąć i sprawdzić czas przyjazdu do poszczególnych stacji na trasie. Dostępna jest opcja wygodnego
planowania powrotu. Użytkownik może także zapisywać ulubione trasy
oraz stacje, z których często korzysta lub skonfigurować „szybkie połączenia”, które będą stale widoczne na ekranie wyszukiwarki.
Dzięki współpracy z niektórymi przewoźnikami, użytkownik może
skorzystać z opcji Kup bilet, która w formie przekierowania do ich systemów sprzedażowych ułatwia zakup biletów drogą elektroniczną.
Aplikacja działa na systemach operacyjnych: Android oraz iOS i
można ją bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. obecną wersję Portalu Pasażera testowo
udostępniły już w marcu 2019 r. Przez kilka miesięcy zbierano i wykorzystano uwagi użytkowników.
Aplikacja Portal Pasażera jest wizualnie zbliżona do strony www, którą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniły podróżnym w marcu 2018
r. Podobieństwo aplikacji mobilnej oraz strony www ułatwi planowanie podróży pociągiem osobom wymiennie korzystającym z obu narzędzi.

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

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

TERMAL

USŁUGI
HYDRAULICZNE

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.

- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ,
WOD-KAN
- REKUPERACJA

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

KROJOWNIA USŁUGOWA
KOMPLEKSOWO – SOLIDNIE
601-175-330

SPRZEDAŻ - SERWIS

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)

Miejsce
na Twoją
reklamę

95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78
501 10 22 81, 509 307 458

NARZĘDZI I MASZYN
OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
www.arkadianarzedzia.pl

DO WYNAJĘCIA
LOKAL UŻYTKOWY
z przeznaczeniem
na salę prób lub innym.
W centrum Koluszek.
Tel. 662-323-587

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

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

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

OPŁACAJ U NAS SWOJE RACHUNKI

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

Ewa Janeczek nr zezw. KNF BP1096/2012

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

Biuro Rachunkowe

Kredo

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

telefon: 690 901 602

Księgowość
dla małych i dużych firm,
doradztwo, pity

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

13.09.2019 r.
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Smaki z naszej gminy

Ciasto z bani „Kopciuszek”
z Będzelina
Koło Gospodyń Wiejskich w Będzelinie
Na wsi w Polsce środkowej jeszcze pod koniec XIX wieku ciasto
było produktem, które pieczono tylko na święta, przede wszystkim na
Wielkanoc, Zielone Świątki, wesela i chrzciny. Placki świąteczne pieczono na drożdżach i mleku z mąki pszennej lub żytnio-pytlowej. W XX wieku, a przede wszystkim w okresie międzywojennym, dodawać zaczęto do
ciast cukier zwykły lub palony albo syrop buraczany, cynamon, niekiedy

15:00 Playmobil: Film 2D Dub

Piątek 13.09 17:00 Polityka 2D Pol PREMIERA
Sobota 14.09
Niedziela 15.09
Środa 18.09
Czwartek 19.09

19:30 Polityka 2D Pol PREMIERA
15:00 Playmobil: Film 2D Dub
17:00 Polityka 2D Pol PREMIERA
19:30 Polityka 2D Pol PREMIERA
15:00 Playmobil: Film 2D Dub
17:00 Polityka 2D Pol PREMIERA
19:30 Polityka 2D Pol PREMIERA
17:00 Polityka 2D Pol PREMIERA
19:30 Polityka 2D Pol PREMIERA
17:00 Polityka 2D Pol PREMIERA
19:30 Polityka 2D Pol PREMIERA

Playmobil: Film
Animacja / Przygodowy / Francja/Niemcy/
USA / 2019 / 99 min. / 2D Dubbing

rodzynki, ser, miód lub dynie. Jajka zwykle zastępowano szafranem.
Dawne placki świąteczne miały formę okrągłych bochenków. Dopiero na
krótko przed wybuchem I wojny światowej pojawiły się placki prostokątne pieczone na brytfannach. W okresie międzywojennym na wsi wzrósł
asortyment uprawianych warzyw, wśród nich znalazła się dynia. W Łowickiem dynia była powszechnym składnikiem placków, tzw. banioków.
Jak podają producenci, na początku XX wieku bania była warzywem wykorzystywanym w gospodarstwie domowym jako pasza dla zwierząt. Ze
względu na jej słodkawy smak używano jej też w kuchni do przyrządzania rożnych posiłków. Gotowano zupę z bani z zacierkami lub kłoskami
(kluski z maki żytniej), wykonywano z niej marmoladę, marynowano ją,
a ziarna wykorzystywano w lecznictwie. Do ciasta dodawano ją zamiast
jaj, by uzyskać żółty kolor. Ciasto „Kopciuszek” w gminie Koluszki jest
wykonywane od ponad 60 lat. Bania kojarzyła się tutaj ze znaną bajką o
Kopciuszku i stąd nazwa ciasta.
(mrogapoleca.pl)
Składniki: mąka pszenna, cukier, jajka, śmietana, masło, dynia, sok
z cytryny, jabłka, woda.
Sposób przygotowania: Z mąki, jaj, masła i śmietany zagniata się
ciasto, które trzeba włożyć do lodówki na pół godziny. W tym czasie obieramy dynię i wyjmujemy z niej ziarenka. Miąższ starty na tarce jarzynowej zasypuje się cukrem i zostawia na 20 minut. Następnie do garnka z
odrobiną wody i dużą ilością soku z cytryny wkładamy startą dynię i prażymy około 10 minut, stale mieszając. Obieramy kilka jabłek i też je ścieramy na tarce, następnie dodajemy do dyni i mieszamy. Schłodzone ciasto dzielimy na dwie części. Jedną wykładamy formę, nakłuwamy
widelcem i posypujemy cynamonem. Na to nakładamy masę z uprażonej
dyni i przykrywamy drugą częścią ciasta. Pieczemy w temp. 150 stopni
przez 45 minut.
UWAGA: Jeżeli posiadacie Państwo przepis na ciekawe,
nieskomplikowane danie, które można wykorzystać do codziennego
żywienia, zachęcamy do dzielenia się z czytelnikami
(twk@koluszki.pl).
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Charlie wciąż zadręcza swoją siostrę – Marlę
opowieściami o fantastycznej krainie, w której
podobno żyją ludziki PLAYMOBIL. Oczywiście dziewczynka sądzi, że to tylko wytwór dziecięcej wyobraźni. Wszystko zmienia się, gdy
któregoś dnia jej brat znika, a Marla odkrywa tajemniczy portal – wrota do innego wymiaru.
Kiedy przez nie przechodzi, w jednej sekundzie
sama zamienia się w figurkę PLAYMOBIL.
Dziewczynka odkrywa, że jej brat został porwany i uwięziony przez zdradzieckiego pirata Bloodbonesa. Żeby uratować chłopca, Marla będzie
musiała połączyć siły ze zwariowanym kierowcą
ciężarówki – Delem oraz odważnym robotem o
imieniu Robotitron. W trakcie wędrówki przez
świat zestawów PLAYMOBIL bohaterowie
przeżyją masę przygód, napotkają wielu przyjaciół i wrogów – od rycerzy w lśniącej zbroi po
międzygalaktycznych złoczyńców. A sama Marla odkryje, że aby uratować Charliego i powrócić do domu, będzie musiała przywołać moc
własnej, nieco zaniedbanej wyobraźni.
Polityka
Polska / 2019 / 135 min.
PREMIERA2DPolska
W „Pitbullu” Patryk Vega zajął się policją, w
„Botoksie” wziął pod lupę służbę zdrowia, a teraz przyszedł czas na polską scenę polityczną.
Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych
pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? Bezkompromisowa „Polityka” odpowiada
na te pytania. To film o przedstawicielach
wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w
Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach.
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USŁUGI

OGŁOSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM / KUPIĘ

Mercedes Sprinter DOKA 308D,
1998r. 7 osobowy, 2.3D. VAT 23%,
606-762-071

Sprzedam działki budowlane
od 600 do 900 m2, Koluszki,
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
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: Stamirowice 2500 m2, Leosin 6000 m2, więcej
informacji pod tel. 782-281-320
Sprzedam ziemię 2,5 ha Stary
Redzeń, tel. 721-401-579

Pranie dywanów, tapicerki samochodowej i mebli tapicerowanych,
513-573-078

Oddam gruby gruz, Brzeziny,
Południowa 14, tel. 602-379-302

Mycie kostki i elewacji, 513-573-078

Sprzedam piec c.o. „DEFRO” 8 kW
bojler 100 litrów, 883-580-380
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

Pszenżyto do siewu, 508-078-967
Piec na ekogroszek, 784-69-69-71

Sprzedam działkę budowlaną
1500m2, Koluszki, ul. Konopnicka
przy Urzędzie Miasta, 883-120-123
Sprzedam mieszkanie 52 m2
w Brzezinach (kamienica),
tel. 517-694-485

Meble kuchenne w bardzo dobrym
stanie, tanio sprzedam, 514-682-747
Drewno kominkowe – opałowe,
509-101-167
Saab (2008r.), diesel, 663-966-843

Sprzedam M-3 w Regnach,
tel. 602-588-070
Kupię ziemię, gospodarstwo rolne,
tel. 536-996-026
WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Lokal użytkowy do wynajęcia.
Galeria „ARKADIAN” Koluszki,
ul. Reja 3, 604-796-539
Mieszkanie do wynajęcia, 47 m ,
parter, Koluszki, 785-465-632
2

Wynajmę powierzchnię magazynową (kontener), obiekt zamknięty,
monitorowany, tel. 602-379-302
Do wynajęcia lokal ul. Sikorskiego,
603-793-530
Do wynajęcia M-4 w Koluszkach
na parterze, 603-871-697
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-Usługowy 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-produkcyjny 150m2 (siła, woda,
gaz), Koluszki, Przejazd 8,
tel. 605-23-67-37

Posprzątam, wywiozę, 513-573-078

Opel Corsa C 2005r., Rower
elektryczny ze wspomaganiem,
796-497-726

Piec węglowy Defro 15KW,
506-948-296

Sprzedam 2 działki budowlane
w Kaletniku (892 m2 i 887 m2),
tel. 514-948-469

Pranie dywanów, kanap, foteli,
wykładzin, szybko i solidnie,
512-450-390

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

Ścinka i uprzątanie drzew,
tel. 727-668-566
Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz.
Serwis Kotłów Gazowych, przeglądy 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
– frezowanie 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. Demontaż, Wyburzenia oraz inne, wycena
gratis, 507-364-074
Montaż i naprawa ogrodzeń,
515-310-037
Budowy, ocieplenia, 604-350-807
Tynki agregatem – cementowo-wapienne, tel. 669-201-962

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

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

13.09.2019 r.

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
Fryzjerkę zatrudnię, 519-490-477
Zakład krawiecki zatrudni Pomoc
szwalni – dziurki, guziki, podprasówka, tel. 519-375-900
Zatrudnimy monterów instalacji
sanitarnych, hydraulików (możliwość przyuczenia), 606-906-385
Zatrudnimy monterów instalacji
elektrycznych, elektryków,
606-906-385
Zatrudnimy spawaczy MIG/MAG
lub TIG (możliwość przyuczenia),
606-762-071. DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy projektanta/konstruktora. Praca w Solidworks i Inventor.
Może być student, możliwość
przyuczenia, 606-762-071. DRIVAL
Żelechlinek
ELIS zatrudni szwaczki do szycia
odzieży damskiej, stała praca cały
rok, wysokie wynagrodzenie,
605-600-896
Zatrudnię do prac budowlano-remontowych i dekarskich, 602-138-477
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
Stacja Demontażu Pojazdów
w Ujeździe zatrudni pracowników
na stanowiska: magazynier, demontażysta pojazdów. Wysokie zarobki,
stałe zatrudnienie, umowa o pracę,
tel. 790-359-601
Zatrudnię brukarzy i pomocników,
tel. 790-824-553

Autoskup, 501-488-674

Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 500-335-060

EDUKACJA

REMONTY, Ocieplenia poddaszy,
Glazura, Zabudowy GK, 781-098-458

Zatrudnię kierowcę-magazyniera
do hurtowni spożywczej,
tel. 660-170-744

Usługi remontowe TWÓJ KWADRAT, Facebook, tel. 503-106-029,
573-967-394

Młodą osobę do pomocy na rynku
w Koluszkach (sprzedaż) soboty
i wtorki, tel. 533-001-414

Korepetycje chemia, 518-800-883

ROLETY materiałowe w kasetkach,
Dzień - Noc, Plisy, Żaluzje, Moskitiery, tel. 603-993-306

Zatrudnię pomoc mechanika, praca
stała, atrakcyjne wynagrodzenie, tel.
505-027-436

Matura – korepetycje – matematyka, angielski, tel. 508-732-104

Remonty – kompleksowo, wykończenia wnętrz, tel. 505-509-874

Szwaczki zatrudnimy, szycie bluzki,
sukienki, tel. 604-797-243

Matematyka. Poziom podstawowy
i rozszerzony, tel. 502-271-164
Korepetycje z j.angielskiego,
531-564-146

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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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

Firma odzieżowa zatrudni szwaczki
na stałe, 605-08-68-28; 44 714-23-75
Firma odzieżowa zatrudni prasowaczkę na stałe, 605-08-68-28;
44 714-23-75
Zatrudnię szwaczki i prasowaczkę.
Stała praca, 602-194-850

Prasowaczkę – 607-613-287
Firma drogowa zatrudni: pracowników fizycznych, kierowców kat. C+E,
operatorów maszyn drogowych,
operatora rozsiewacza drogowego
oraz równiarki, tel. 509-999-944
Zatrudnię do szycia damskich spodni, praca w domu, tel. 503-187-516
Zlecę wybudowanie domu 400m ,
praca od zaraz, 535-005-870
2

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

Brukarzy z doświadczeniem,
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o
pracę, 607-303-814

Kradli materiały
u swego pracodawcy
Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych przez kryminalnych z Koluszek. Dzięki ustaleniom policjanta prowadzącego sprawę ustalono, że
kradli elementy metalowe, stalowe rury i pręty o wartości blisko 100 tys.
złotych. Mężczyźni towar kradli z firmy, w której pracowali. Usłyszeli już
zarzuty. Teraz grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

ZDROWIE
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski,
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1.
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal),
tel. 602-190-429
RÓŻNE
DJ na Imprezy, 662-132-698

Zatrudnimy elektryków,
42 214-07-00

Wypożyczę napis ledowy LOVE,
stół wiejski, nalewak piwny, ławeczki, parasol, dowóz, tel. 889-994-992

Zatrudnimy pomocników elektryków, 42 214-07-00

SpływyKajakowePilica,
505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Pranie tapicerki samochodowej, obić tapicerowanych, dywanów, wykładzin.
Oryginalne produkty KARCHER, 693-303-448
Do wynajęcia M4, I piętro, 531-592-807
Zatrudnię opiekunkę do 2 letniej dziewczynki, 603-869-407
Zatrudnię kierowcę Kat. C+E (wywrotka), tel. 603-692-065

Od połowy sierpnia 2019 roku policjanci z Komendy Powiatowej
Policji powiatu łódzkiego wschodniego prowadzili postępowanie dotyczące kradzieży elementów stalowych i metalowych z jednej z firm usytuowanej w Koluszkach. Kryminalni po zebraniu wystarczających materiałów dowodowych 6 września 2019 roku zatrzymali trzech pracowników
firmy, w której ginął towar. 28 i 49 – letni mieszkańcy Koluszek i gminy
byli pracownikami firmy, natomiast ich 50 – letni kompan z Brzezin wywoził kradziony towar. Mężczyźni przyznali się do winy. Chciwi pracownicy działali od 13 sierpnia do 3 września br. Łącznie wartość skradzionego towaru oszacowano na 98 tysięcy złotych. Utracone mienie
częściowo zostało odzyskane. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

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

GABINET TERAPII
TLENOWEJ
bartekinfo@bartek-okna.pl

TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL
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BIURO PODRÓŻY
TURKUS
ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00
www.turkus-travel.pl

ROLETY
MOSKITIERY
PLISY
Już dziś umów się
na bezpłatny pomiar
i wycenę!
PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

USŁUGI
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827

Dojazd i wycena gratis!

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie
drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie
i pielęgnacja trawników
Wywóz liści, gałęzi itp.
Malowanie i naprawa
ogrodzeń
Automatyczne systemy
nawadniania
Faktury VAT
Ogród i dom. Koluszki
ul. Przejazd 8
tel. 44 714-49-45
605-23-67-37

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL
t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!
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BIURO RACHUNKOWE

ZATRUDNI KSIĘGOWĄ
OFERTY KIEROWAĆ
kancelaria.buchalter@wp.pl
lub osobiście w siedzibie
Brzeziny ul. Okrzei 7
tel. 46 874 04 44

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

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

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.

Budziszewice, ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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
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Tydzień w Koluszkach nr 34

Festyn rodzinny wyposaży
szkolny figloraj
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach zapraszają na FESTYN RODZINNY, który odbędzie się 14 września 2019 r. w godz. 11:00-15:00. Dobrowolne „cegiełki”
ofiarowane podczas imprezy pomogą w wyposażeniu Sali rekreacji i zabaw – szkolnego figloraju. W programie festynu m.in. konkursy z nagrodami, zabawy, pokazy strażackie, ścianka wspinaczkowa, dmuchańce,
występy artystyczne, fotobudka, zabawy plastyczne, kafeteria.
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„Noc Księgarń” w Koluszkach
20 września odbędzie się wielkie święto
książki, w którym udział weźmie 111 księgarń w całej Polsce. Pierwsza edycji Nocy
Księgarń podobnie jak Noc Muzeów, ma na
stałe wpisać się w kalendarz ogólnopolskich
inicjatyw kulturalnych. Do wydarzenia przyłącza się również Skład Główny oferując
czytelnikom wiele literackich atrakcji. Gościem księgarni będzie Katarzyna Grochola, jedna z najpoczytniejszych polskich pisarek. Spotkanie autorskie wokół jej
najnowszej książki – „Zranić marionetkę”
poprowadzi redaktor Radia Łódź, wielka pasjonatka literatury- Anna Groblińska (godz. 18.30). Nie zabraknie również
wydarzenia dla najmłodszych czytelników. Na „Słuchowisko pod gwiazdami”, które potrwa od 21.00 do 21.45 polecamy zabrać śpiwór lub kocyk oraz
ulubionego pluszaka. Księgarze w Noc Księgarń zainaugurują cykl filmowy
poświęcony adaptacjom literackim. Pierwszym filmem jaki zostanie wyemitowany 20 września będzie „Księgarnia z marzeniami” w reżyserii I. Coixet, strat o 22.30. Po projekcji będzie czas na dyskusję o filmie i książkach
dla wytrwałych. Dodatkowe atrakcje to loteria książkowa, nocny regał, czytelnia oraz degustacja naturalnych herbat. Serdecznie zapraszamy!
Pomysłodawcom akcji jest dystrybutor książek OSDW Azymut.
Ogólnopolska Noc Księgarń została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
Wstęp wolny, ale pamiętaj że warto kupić choć jedną książkę.

20 września
– godz. 18.30: KATARZYNA GROCHOLA - spotkanie autorskie połączone z promocją książki „Zranić marionetkę”. Prowadzenie Anna
Groblińska (Radio Łódź).
– godz. 21.00: SŁUCHOWISKO POD GWIAZDAMI - wieczór dzieci. W
programie fragmenty bajek czytanych przez Edytę Jungowską i Piotra Fronczewskiego. (MP3)
– godz. 22.30: KSIĘGARNIA Z MARZENIAMI - film w reż. I. Coixet.
(The Bookshop 2017). W rolach głównych Emily Mortimer oraz Bill
Nighy. Czas trwania 1.50’.
(godz. 18.30 -1.30 – akcje towarzyszące: otwarcie czytelniczego
ogródka, loteria książkowa)

21 września
– godz. 00.30: KLUB NOCNYCH MARKÓW - dyskusja o filmie i książkach dla wytrwałych. Przedstawienie planowanych wydarzeń kulturalnych w księgarni Skład Główny.
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