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Tydzień w Koluszkach nr 37

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

4.10.  
ul. Głowackiego 20

5.10.  
ul. Korczaka 5

6.10.  
ul. Sikorskiego 6A

7.10.  
ul. 3 Maja 8

8.10.  
ul. 3 Maja 19G

9.10.  
ul. Brzezińska 54

10.10.  
ul. Przejazd 6
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- Po wielu latach oczekiwań 
powstał wymarzony budynek no-
wego przedszkola. Koniec wieńczy 
dzieło: dziś stoimy przed pięknym, 
przestrzennym i nowoczesnym 
gmachem z kolorowymi salami i zi-
mowym ogrodem, który sukcesyw-

nie wspólnie z dziećmi będziemy 
zagospodarowywać - tymi słowami, 
dyr. Przedszkola nr 1 w Koluszkach 
Bożena Ostrowska, rozpoczęła uro-
czystość otwarcia nowego budynku 
powyższej placówki oświatowej. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
przecięcia wstęgi, której dokonali: 
burmistrz Koluszek Waldemar Cha-
łat, dyr. przedszkola Bożena 
Ostrowska, przedstawiciele rodzi-
ców oraz 5-letnia Rozalka. Poświę-
cenia budynku dokonał proboszcz 
parafii w Koluszkach ks. kan. Sła-
womir Jałmużny.       

Oddanie w ręce mieszkańców 
naszej gminy nowego obiektu, 
wieńczy długą historię przedszkola, 
które tak naprawdę od samego po-
wstania aż do dnia dzisiejszego, bo-
rykało się z brakiem odpowiednie-
go lokum. „Jedynka” została 
uruchomiona w 1977 r., jako przed-
szkole odlewnicze, w jednym z blo-
ków na os. Głowackiego. Później 
jeszcze dwukrotnie, już w obrębie 
ul. Budowlanych, zmieniało swoją 
siedzibę, ale tak naprawdę nigdy nie 
posiadało odpowiednich warunków 
lokalowych. Obecne, już czwarte 
przenosiny ostatecznie kończą dłu-
gą podróż przedszkola w drodze do 
upragnionego portu, którym jest 
nowy budynek, zapewne jeden z 
najnowocześniejszych w naszym 
regionie. 

Szczególnym wyzwaniem 
okazał się ostatni etap podróży, czy-
li sama budowa, na której skompli-
kowany przebieg podczas oficjalne-

Uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Przedszkola nr 1 w Koluszkach 

go przemówienia zwrócił uwagę 
burmistrz Koluszek Waldemar Cha-
łat: - Drodzy Państwo, pokolenia 
czekały na ten obiekt. Wreszcie 
udało się, chociaż myślę że wszy-
scy wiedzą, że obyło się nie bez 
trudności i kłopotów. 

Burmistrz przypomniał, że 
sam proces inwestycyjny rozpoczął 
się już w 2013 r., kiedy to Rada 
Miejska w Koluszkach zapisała od-
powiednie środki w budżecie gmi-
ny na budowę przedszkola. Wtedy 
też gmina podpisała umowę na pro-
jekt budynku. Niestety firma nie 
wywiązała się z umowy. W lipcu 
2015 r. został wybrany nowy wyko-
nawca projektu, na podstawie któ-
rego rok później podpisano umowę 
na roboty budowlane. Niestety, wy-
konawca nie dokończył swojej pra-
cy i zszedł z budowy. Do dnia dzi-
siejszego w tej sprawie gmina toczy 
spór sądowy. Dopiero wybrana w 
lipcu 2017 nowa firma, dobrnęła z 
budową do końca. 

- Bardzo dziękuję wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
powstania tego nowoczesnego 
obiektu. Nie sposób wymienić 
wszystkich, ale dzisiaj chciałbym 
podkreślić wyjątkowe zaangażowa-
nie dyrektora wydziału inwestycji 
Mateusza Karwowskiego, który 
osobiście koordynował ten projekt - 
podkreślił burmistrz Chałat.   

O tym, jak bardzo to radosna i 
niecodzienna uroczystość, nadmie-
niła z kolei w swoim wystąpieniu 
dyr. Bożena Ostrowska: - Przed-
szkole to miejsce szczególne. To 
właśnie do tego miejsca, spod tro-
skliwych objęć rodzica, wyrusza w 
wielką podróż zwaną edukacją, 
mały człowiek. Wszyscy mądrzy 
tego świata właśnie w wychowaniu 
przedszkolnym upatrują źródeł roz-

woju, sukcesu i szczęścia. Robert 
Fulghum amerykański eseista i filo-
zof napisał: „wszystkiego, co na-
prawdę powinienem wiedzieć, na-
uczyłem się w przedszkolu: o tym 
jak żyć, co robić, jak postępo-
wać, współżyć z innymi, pa-
trzeć, odczuwać, myśleć, ma-
rzyć i wyobrażać sobie lepszy 
świat...”.  W zdobywaniu tych 
cennych doświadczeń z pewno-
ścią wspomaga dziecko stymu-
lujące środowisko. Przebywanie 
w nowym, pięknym, koloro-
wym przedszkolu może mieć 
ogromne znaczenie dla właści-
wego rozwoju dziecka. Dlatego 
dziś, w tym szczególnym dniu, w 
imieniu obecnych i przyszłych 
przedszkolaków składam podzięko-
wania i wyrażam naszą wdzięczność 
za to miejsce. Kieruję podziękowa-
nia w stronę pana Burmistrza i Rady 
Miejskiej, którzy podjęli decyzję w 
sprawie budowy nowoczesnej pla-
cówki w Koluszkach. Dziękuję za 
wsparcie finansowe, dzięki któremu 
mogliśmy wyposażyć przedszkole w 
nowe meble i pomoce dydaktyczne. 
Dziś bawi się i uczy w nim 125 
przedszkolaków. Wierzę, że za 20 lat 
to będą szczęśliwi dorośli mieszkań-
cy naszej gminy. Kłaniam się bu-
downiczym naszej placówki wie-
rząc, że te mury niejedno 
przetrzymają. Dziękuję pracowni-
kom urzędu, z którymi przyszło mi 
współpracować przy powstawania 
budynku, za fachową pomoc i 
wsparcie. Szczególne podziękowa-
nia kieruję w stronę pracowników 
przedszkola, którzy tak sprawnie 
przenieśli nas do nowego obiektu i z 
wielką starannością przygotowali 
przedszkole na przyjęcie dzieci. 
Chcę dodać, że jestem niezmiernie 
dumna, że to mnie przypadło w 
udziale być dyrektorem tak wspania-
łego obiektu. Obiecuję, w imieniu 

Powierzchnia nowego budynku przedszkola to 1,7 tys. m2 
(cały dostępny teren to 7 tys. m2). W obiekcie znajdują się  
4 sale o pow. 80 m2, oraz 2 sale ze ścianką suwaną o łącznej 
pow. ponad 150 m2 umożliwiające stworzenie jednej dużej sali 
przeznaczonej pod imprezy okolicznościowe i przedstawienia 
dzieci. 

Przedszkole dysponuje także przeszklonym ogrodem  
zimowym o pow. 170 m2 oraz dużą kuchnią z zapleczem gastro-
nomicznym. Na dachu budynku zainstalowane są panele foto-
woltaiczne, zmniejszające koszty energii elektrycznej. Obiekt 
otoczony jest pojemnym parkingiem. Dodatkowo w przyszłym 
roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci. Warto do-
dać, że gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej  
w wysokości 644 tys. zł na wyposażenie i dodatkowe miejsca 
pracy w przedszkolu.    

swoim i moich współpracowników, 
że dołożymy wszelkich starań, by te 
piękne mury wypełnić radością, roz-
brzmiewającym zewsząd śmiechem 
dzieci i pozytywnymi emocjami.    

Świętowanie rozpoczęło się od 
występów artystycznych wszystkich 
grup przedszkolnych. W ten sposób 
maluchy w przedziale wiekowym od 
2,5 do 7 lat, podzielone na grupy z 
nazwami dostosowanymi do wy-
stroju nowych sal, podziękowały za 
swoje nowe, kolorowe miejsce do 
zabawy i nauki. Z kolei w trakcie 
zwiedzania, czas zgromadzonym 
licznie gościom umilał występ Ta-
cjany Wojtkowskiej i młodzieży z 
Centrum Inicjatyw Artystycznych 
„Muzyczny moll” pod kierunkiem 
Anetty Borowieckiej. Nad nagło-
śnieniem i oprawą muzyczną czu-
wał zaprzyjaźniony z przedszkolem 
Romuald Spychalski. Poza zwie-
dzaniem nowego obiektu, uczestni-
cy uroczystości, czyli zaproszeni 
goście wraz z posłem RP Romanem 
Sasinem na czele, przedstawiciele 
gminnego i powiatowego samorzą-
du, nauczyciele oświaty, a także ro-
dzice, mogli skorzystać z obfitego 
poczęstunku, grilla, a dzieci z dmu-
chańców ulokowanych w przeszklo-
nym ogrodzie zimowym i zabaw 
animacyjnych zorganizowanych 
przez młodzież z 13 Koluszkowskiej 
Drużyny Harcerskiej „Anioły” .   

(pw)
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Tydzień w Koluszkach nr 37

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 5 października (sobota)  PIKNIK RODZINNY w Przedszkolu Nr 2 w Ko-

luszkach, od godz. 11:00

Zachęcamy do przesyłania na adres redakcji (twk@koluszki.pl)  
informacji o planowanych wydarzeniach skierowanych  

do mieszkańców naszej gminy. 

UWAGA: Piknik seniorów odwołany
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że ze względu na 

niesprzyjające prognozy pogody „Piknik Seniorów” planowa-
ny na dzień 5 października 2019 roku zostaje odwołany. O no-
wym terminie poinformujemy wkrótce.

Kolejna Odznaka Jakości  
dla Szkoły Podstawowej w Różycy

Miło nam poinformować, że Szkolny Klub Europejski „Euromło-
dziaki”, działający przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ró-
życy, już po raz trzeci otrzymał prestiżowe ogólnopolskie wyróżnienie - 
Odznakę Jakości eTwinning. Tym razem krajowe biuro programu NSS 
doceniło projekt zatytułowany: „Polish – Iatalian journey through the le-
gends, tales and myths” („Polsko – włoska podróż przez legendy, baśnie 
i mity”) realizowany ze szkołą z Włoch i zaprzyjaźnioną podstawówką z 
Rudy Śląskiej. 

Młodzi ludzie przez osiem miesięcy wykonywali szereg działań, do 
których wykorzystywali znajomość języka angielskiego i rodzimej litera-
tury. Przedsięwzięcie  zostało  też dwukrotnie wzbogacone językowo 
udziałem nastolatków w międzynarodowych warsztatach prowadzonych 
przez wolontariuszy z EVS (European Voluntary Sernice). Jednak naj-
większą wartość edukacyjną  projektu miało spotkanie polsko-włoskiej 
młodzieży w Warszawie, w maju tego roku. Program wymiany był nie-
zwykle bogaty i różnorodny. Pod okiem opiekunek klubu – p. Anniki Ni-
burskiej i p. Jolanty Piaseckiej - oraz nauczycielek z miejscowości Capra-
nica i Vejano, młodzież zyskała niepowtarzalną okazję, by zwiedzić 
stolicę Polski, przenosząc się jednocześnie w świat polskich legend -  
„Bazyliszka”, „Warsa i Sawy” oraz  „Syrenki”. 

Otrzymanie Krajowej Odznaki Jakości eTwinning oznacza, że pro-
jekt osiągnął krajowy standard. Był bez zarzutu w następujących obsza-
rach: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem na-
uczania, współpraca pomiędzy szkołami, kreatywne wykorzystanie 
technologii ICT, trwałość i możliwość przenoszenia oraz wyniki i korzy-
ści.

Odznaka Jakości jest konkretnym wyrazem uznania dla nauczycieli 
zaangażowanych w projekt i ich uczniów za wysoki poziom działań po-
święconych eTwinningowi. Dla młodych ludzi jest to wspaniała motywa-
cja do dalszej pracy, a dla szkoły pochwała za podejmowanie tematów 
związanych z jakością i otwarciem na współpracę europejską.

Różyckie „Euromłodziaki” nie powiedziały jednak jeszcze ostatnie-
go słowa w kwestii współpracy międzynarodowej. Członkowie klubu 
mają już bowiem pomysł na kolejny projekt związany tym razem z wizy-
tą w słonecznej Italii. 

Wsparcie dla rolników  
w ramach PROW 

Harmonogram tegorocznych naborów w ramach PROW na lata 
2014-2020 został zaktualizowany.  W porównaniu z poprzednim pla-
nem rozszerzono go o możliwość skorzystania przez rolników z dota-
cji na inwestycje chroniące wody gruntowe przez azotanami. 

Nabór wniosków na to działanie zaplanowano na grudzień. Pomoc, 
jaką może otrzymać gospodarstwo w ramach wsparcia „Inwestycji mają-
cych na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych” wynosi do 100 tys. zł. 

Jak wcześniej zapowiadano, we wrześniu i październiku ARiMR 
uruchomi dwa nowe programy z PROW. Pierwszy dotyczy tzw. małej re-
tencji. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na inwestycje 
w nawadnianie rolnicy będą mogli otrzymać dotację w wysokości do 
100 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na obiekty i urządze-
nia chroniące gospodarstwa przed suszą. Z kolei w październiku ma ru-
szyć nabór wniosków na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” 
przeznaczony dla tych rolników, którzy zajmują się lub chcą podjąć dzia-
łalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). I w tym przy-
padku wsparcie o jakie mogą się ubiegać wynosi maksymalnie 100 tys. zł.

30 września ruszają w Agencji nabory wniosków w ramach „Płatno-
ści na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospo-
darstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” 
oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Dokumenty bę-
dzie można składać do 29 października. Natomiast od 2 października do 
12 listopada będzie można ubiegać się w ARiMR o przyznanie „Wsparcia 
na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich war-
tość dla środowiska”.

Aktualnie w ARiMR w ramach pomocy z PROW 2014-2020, do 31 
grudnia przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy od tych rolników, 
którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywio-
łowymi bądź ASF.

O dokładnych terminach naborów wniosków zaplanowanych w ak-
tualnym harmonogramie realizacji PROW 2014-2020 ARiMR będzie in-
formowała na swojej stronie internetowej www.arimr.gov.pl, a także w 
punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach Agencji 
oraz za pośrednictwem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84. 
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Sezon grzewczy rozpoczęty. 
Nieubłaganie nadchodzi czas, by 
znów mierzyć się z zadymionym 
powietrzem. Na terenie naszej 
gminy znajduje się ok. 4,5 tys. 
domów jednorodzinnych. Z tego 
do gazu lub innych niskoemisyj-
nych źródeł energii podłączo-

nych jest jedynie 2 tys. obiektów. 
Pozostała ilość to z reguły tzw. 
kopciuchy, które w największym 
stopniu odpowiadają za złą ja-
kość powietrza w Koluszkach i 
okolicy. Nie łudźmy się zatem, 
zamontowane przez gminę czuj-
niki jakości powietrza, znów roz-
błysną na czerwono. 

By przeciwdziałać powyższe-
mu zjawisku, na terenie naszej 
gminy walka o czystsze powietrze 
prowadzona jest na trzech pozio-
mach. Pierwszy z nich to zapew-
nienie mieszkańcom dostępu do 
gazu. Obecnie zakład gazowniczy 
rozpatruje ok. 500 wniosków (na 
różnym etapie wykonania: część 
jest już podpisanych, inne dopiero 
złożone). Przyłączenia najprawdo-
podobniej zostaną zrealizowane w 
tym lub następnym roku. 

Drugi poziom to dotacje rządo-
we na wymianę źródeł ciepła. Nie-
stety w tym przypadku trzeba uczci-
wie powiedzieć, o czym zresztą 
alarmują instytucje kontrolne w ca-
łym kraju, że rządowy program 
„Czyste powietrze” po prostu nie 
działa. Jak podają ogólnopolskie 
media,     po dofinansowanie zgłasza 
się zaledwie 7 tys. osób miesięcznie, 
a otrzymuje je znacznie mniej. Nie 
wiele lepiej jest w naszej gminie. 
Program jest powszechnie krytyko-
wany za trudności przy wypełnianiu 
dokumentów, nieosiągalność i bar-

dzo niskie dopłaty. By choć w części 
przełamać powyższe bariery, Gmina 
Koluszki podpisała porozumienie z 
wojewódzkim funduszem ochrony 
środowiska, w celu ułatwienia 
mieszkańcom sięgania po dotacje. 
Urząd Miejski ma stać się swego ro-
dzaju pośrednikiem między miesz-

kańcem, a powyższą wojewódzka 
instytucją. Zamiast udawać się do 
Łodzi, już w październiku w Urzę-
dzie Miejskim w Koluszkach będzie 
można złożyć wniosek o dofinanso-
wanie oraz uzyskać wszelkie nie-
zbędne informacje. Pracownicy 
Urzędu pomogą także wypełnić 
wniosek, wstępnie go sprawdzą i do-
piero przekażą do WFOŚiGW w Ło-
dzi. Przypomnijmy, że wniosek 
umożliwia sięgniecie po dofinanso-
wanie na poziomie 30-90 proc. in-
westycji. Realia jednak pokazują, że 
w większości przypadków miesz-
kańcy „łapią” się jednak na najniższe 
dofinansowanie.    

Trzeci z poziomów walki o 
czystsze powietrze to zadania kon-
trolne, które maja zostać mocno 
rozbudowane w bieżącym sezonie 
grzewczym. Na obecny sezon gmi-
na zaplanowała 300 kontroli (50 
miesięcznie). Będzie się nimi zaj-
mować dwóch przeszkolonych 
pracowników Urzędu, którzy w 
ubiegłym roku przeszli stosowne 
certyfikowane szkolenia w zakre-
sie pobierania próbek odpadów na 
okoliczność tego, czy w piecu były 
spalane surowce plastikowe i inne 
niedozwolone materiały. Na pod-
stawie tak pobranych próbek, nie-
uczciwy użytkownik pieca będzie 
mógł zostać ukarany grzywną na-
wet do 5 tys. zł. 

Nie każda kontrola będzie 
musiała odbywać się w asyście 

Kontrole, przyłącza gazowe i wymiana pieców

Walka o czystsze powietrze
funkcjonariusza policji. Kontrole-
rzy będą bowiem wyposażeni w 
stosowne upoważnienia wydane 
przez burmistrza Koluszek. Dopie-
ro w przypadku odmowy wpusz-
czenia takiej osoby, na miejsce bę-
dzie mógł zostać zadysponowany 
patrol policji. Warto dodać, że kon-
trole nie będą zapowiadane.

Zgłoszenia o „dymiących” 
kominach można zgłaszać do Biu-
ra Inżyniera Gminy (tel. 44 725 67 
68). Przedstawiciele Urzędu uprze-
dzają jednak, że nie oznacza to, że 
od razu po zgłoszeniu przy danej 
nieruchomości pojawi się służba 
kontrolna. – Nie chcemy tworzyć 
systemu donosów i łapanek, dlate-
go też nie będziemy automatycznie 

reagować na każde zgłoszenie 
przysłowiowego sąsiada. Dana 
nieruchomość będzie weryfikowa-
na na podstawie naszych własnych 
obserwacji. Nie każdy ciemniejszy 
dym oznacza bowiem palenie nie-
dozwolonym surowcem – wyja-
śnia Mateusz Karwowski, dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego w Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach.

Informacje o „kopciuchach” 
kierować można oczywiście rów-
nież do komendy policji. Policja 
reaguje jednak tylko w przypadku, 
gdy posiada akurat wolny patrol. A 
ze zrozumiałych powodów z tym 
bywa różnie.                              

(pw)    

Koluszki oczami mieszkańców
W połowie września do naszej redakcji dotarł list jednego z miesz-

kańców naszego miasta, w którym to mężczyzna wypunktował to, co we-
dług niego szwankuje w sferze bezpieczeństwa w Koluszkach. „Gdzie 
jest policja, gdzie patrole po osiedlach, gdzie dzielnicowi, jak się mają 
sprawozdania policji o bezpieczeństwie w Koluszkach do szarej codzien-
nej rzeczywistości?” - pyta mieszkaniec. 

Poniżej przedstawiamy subiektywną listę zastrzeżeń stworzoną 
przez pana Władysława z Koluszek. Czy powyższe spostrzeżenia to fak-
tyczne problemy, a może jedynie wyolbrzymianie? Piszcie (twk@kolusz-
ki.pl).

Top Lista - bezpieczeństwo

1. Handel nielegalnym alkoholem na targowiskach od lat
2. Handel narkotykami na parkingu przy kościele, przy pizzeriach, na 

dworcu
3. Burdy do późna w nocy przy pizzeriach
4. Rajdy z dużą prędkością od ronda do ronda na ul. 11 Listopada i week-

endowe popisy samochodami i motocyklami po mieście
5. Wycieczki bardzo młodych kierowców po osiedlach z głośną muzyką, 

otwartymi oknami i przerobionymi tłumikami, gdzie decybele określo-
ne w karcie pojazdu nijak się mają do rzeczywistości

6. Busy które zrobiły sobie zajezdnię na parkingu przy kościele i na osie-
dlowych uliczkach, po to by tam posprzątać samochody, rozjeżdżać 
zieleń i załatwiać potrzeby sanitarne

7. Przejeżdżające przez miasto cysterny po paliwo i samochody ciężaro-
we TIR, dla których znaki i ograniczenia prędkości nie istnieją 

8. Stan techniczny pojazdów tych którzy dojeżdżają do pracy, bez świateł, 
na łysych oponach, z kiepskimi hamulcami

9. Place zabaw które wieczorami są miejscem schadzek na piwo dla mło-
dzieży

10. Park który trudno przejść późnym wieczorem bezpiecznie     



6 4.10.2019 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 37

Z kandydatką na posła roz-
mawia Zbigniew Komorowski

-Pani Mario, zaczynamy…
-Wszystko jest związane z 

Koluszkami, gdzie się urodziłam, 
wzrastałam i pracowałam 38 lat 
jako nauczycielka jęz. francuskie-
go w I LO w Koluszkach. 
Miłość do jęz. francuskiego za-
wdzięczam przede wszystkim mo-
jej Mamie. Miałam również dobry 
kontakt z nauczycielką jęz. francu-
skiego a to jest ważne w tym wieku 
przy wyborze kierunku studiów. Ja 
ze swoimi uczniami miałam dobry 
kontakt, mam ten kontakt nadal 
choć na zupełnie innej płaszczyź-
nie, często jako starsza koleżanka. 
Spotykamy się, rozmawiamy, gra-
tulują mi, życzą powodzenia, po 
prostu mnie wspierają, dziękuję! 

-Hasło „Wolność, Równość 
Braterstwo” rewolucyjnej Fran-
cji wpisuje się w lewicowe ideały. 
Co Pani zdaniem znaczy mieć 
poglądy lewicowe?

-Jestem człowiekiem otwar-
tym, tolerancyjnym, nie zabrania-
jącym ludziom wielu rzeczy. Jeste-
śmy różni, ale wszyscy jesteśmy 
równi, i o tym chcę innym mówić. 
Wszyscy powinni korzystać z tych 
samych praw. Nie można wyklu-
czać z życia pewnych osób czy 
pewnych spraw. To jest dla mnie 
lewicowość poglądów. 

-Dlatego postanowiła Pani 
startować w wyborach…

-Tak! To mnie znaleziono i 
wyróżniono propozycją kandydo-
wania do Sejmu. Było to 13 sierp-
nia, wracałam z rehabilitacji, gdy 
zadzwonił telefon byłam na wia-
dukcie, a zdecydowałam się będąc 
na rondzie, była to więc dość szyb-
ka decyzja.

-Czym Poseł Markowska-
-Kurc zamierza się zajmować w 
sejmie?

- Natychmiastowego uzdro-
wienia wymaga Służba Zdrowia. 
Nie może być tak, że zapisuję się 
na rehabilitację w lutym, doczeka-
łam się jej w sierpniu. To akurat 
mój przykład, inni być może cze-
kają jeszcze dłużej  na wizytę u 
specjalisty. Musimy zapobiec wy-
jazdom lekarzy i pielęgniarek do 
pracy za granicę, to kolejny ważny 

temat. Większy i szybszy dostęp 
do lekarzy, a to dotyczy zwłaszcza 
ludzi starszych. To moje „medycz-
ne” postulaty.

 -Zaczęła Pani od służby 
zdrowia, a bliska nam edukacja? 

-Sytuacja nie jest zadowalają-
ca. Moja wnuczka ma lat 13 a jej 
czas spędzony w szkole to często 
pora dnia od 8 rano do 15, czyli tak 
samo, jak praca zawodowa dorosłe-
go człowieka. W tym wieku jest 
wiele ciekawych rzeczy do pozna-
nia, brakuje na nie czasu...i jeszcze 

te prace domowe, kiedy je odra-
biać?! Pragnę tu jeszcze wspomnieć 
o dwuzmianowości, która pojawiła 
się po ostatniej reformie oświaty. 
Dwuzmianowość musi zniknąć!

-Lewicowe ugrupowania są 
zdania, że nauczanie religii po-
winno powrócić do salki kate-
chetycznej na terenie parafii…

-Bardzo postuluję, by w mu-
rach szkoły pojawił się przedmiot 
pod ogólną nazwą Religioznaw-
stwo. Prawda jest taka, że o innych 
religiach nie mamy zielonego po-
jęcia, a ta wiedza jest niezbędna, 
chociażby z uwagi na postępującą 
pluralizację postaw, swego rodzaju 
współczesną „wędrówkę ludów”. 
O Judaizmie nie wiemy zbyt wiele, 
o Islamie jeszcze mniej. Podobnie 
o innych religiach. Wszelki  lęk 
przed obcymi, innymi od nas ludź-
mi, bierze się tylko i wyłącznie z 
tej naszej niewiedzy. Trzeba to 

zmienić! Następna, „szkolna” 
sprawa, którą należy się zająć, to 
reforma programu nauczania. 
Trzeba nauczyć się wielu nowych 
rzeczy, aby umieć funkcjonować 
we współczesnym społeczeństwie. 

-Jakieś dobre strony współ-
czesnej szkoły?

 -Możliwość nauki języków 
obcych, wymiany międzynarodo-
we, to przybliża świat. Zdecydo-
wanie więcej czasu poświęcić na 
edukację ekologiczną, seksualną i 
obywatelską. Dobrze, że wprowa-
dzono filozofię w liceach.

-Co jeszcze należy w naszym 
życiu usprawnić?

-Tematem ważnym są drogi i 
transport w każdym mieście i gmi-
nie. Jarosław Kaczyński obiecał 
dotacje. Jak na razie żadne środki 
na ten cel nie zostały jeszcze prze-

znaczone. Problem transpor-
tu dotyka szczególnie ludzi 
starszych, którzy są skazani 
na pomoc rodziny, sąsiadów 
w dotarciu na wizytę lekar-
ską, zakupy. Nie wspomnę o 
innych potrzebach człowie-
ka, które z braku transportu 
nie są realizowane. To nale-
ży zmienić!

-Mamy w ostatnim 
czasie ogromny problem z 
dogadywaniem się, z dialo-
giem…

-Ze wszystkimi można 
się porozumieć, nawet z 
wrogiem. Trzeba tylko 
chcieć choć odrobinę zejść z 
drogi, ustąpić. Jestem jak 
najbardziej za dialogiem z 
każdym i na każdy temat.

-Jaką ma Pani wiedzę 
na temat ludzi LGBT?

-Mam bardzo dużą wiedzę. To 
nie są proste sprawy, ale nie unik-
niemy rozmowy o tym. 30 lat temu 
w Danii sformalizowano związki 
partnerskie. Za Danią poszły inne 
kraje Europy i świata. Spośród 28 
państw UE tylko 6 nie wprowadzi-
ło związków partnerskich, jeste-
śmy więc w ogonie…   

-Przeciwnicy LGBT sprzeci-
wiają się temu środowisku, 

twierdząc, że jeśli dziś damy im 
ich prawa, oni kiedyś narzucą lu-
dziom Hetero swój punkt widze-
nia jako jedyny.

-Bzdura  i jeszcze raz bzdura! 
Nic podobnego. Co to znaczy na-
rzucić swój punkt widzenia? Zmie-
nić orientację seksualną? To nie-
możliwe, bo orientacji się nie 
narzuca i nie wybiera. Z seksualną 
orientacją człowiek się rodzi. Ko-
lejny raz wnoszę postulat o eduka-
cję, także i w tym temacie.  

-Co jeszcze leży na sercu 
kandydatki do sejmu z listy Le-
wicy?

-Ekologia, to problem, z któ-
rym musimy się w końcu zmie-
rzyć. Zwłaszcza, jeśli chodzi o źró-
dła ogrzewania. Kiedyś jedna pani 
zaczepiła mnie i zaznaczyła- To, co 
dzieje  się z tym ociepleniem kli-
matu to kara boska za to, jak my 
traktujemy księży i Kościół. Nie 
proszę pani- odpowiedziałam- to 
nie jest kara boska. To skutki na-
szej głupoty w korzystaniu z dóbr 
tej ziemi, i Pana Boga w to nie mie-
szajmy. Kolejny temat to mieszka-
nia - nieduże, nowoczesne (winda), 
funkcjonalne dla ludzi młodych i 
starszych. Będę walczyć również o 
podwyżkę emerytur, głównie tych, 
przyznanych przed 2010 r., bo 
utworzył się tzw. „stary portfel” i 
należy go zmniejszyć.

-Gdyby teraz przysiadł się 
do nas Jezus, co by Pani zrobiła? 

-Z ciekawością bym z Nim 
rozmawiała. Nie mam wątpliwo-
ści, że był On bardzo blisko spraw 
każdego bez wyjątku człowieka. 
Miałabym bardzo dużo pytań do 
Jezusa o człowieka i świat w któ-
rym żyjemy, a  który tak często po-
wołuje się na Jego nauczanie. 

-Jak Pani by zatytułowała 
swój program wyborczy?

-„Łączy nas przyszłość”. 
Chciałabym, aby  pokoleniu mo-
ich dzieci, wnuków i moim żyło 
się w Polsce dobrze, by był to nor-
malny, przyjazny każdemu czło-
wiekowi kraj. By Polacy byli 
ludźmi tolerancyjnymi i otwarty-
mi na innych.  

WYBORY 2019
Rozmowa z Marią Markowską-Kurc  
kandydatką do Sejmu z listy komitetu  
wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej

Wybory parlamentarne 2019
Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się  
w niedzielę 13 października 2019 roku.  

Lokale wyborcze otwarte będą  
w godzinach 7.00 - 21.00. 
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Z kandydatem na posła rozma-
wia Przemysław Wegwert

- Tego kim jesteś i czym się zaj-
mujesz, nie trzeba chyba miesz-
kańcom naszej gminy przedsta-
wiać. Ale by dopełnić formalności, 
co należy do Twoich obowiązków w 
Urzędzie Miejskim w Koluszkach?     

- Zajmuję się planowaniem i re-
alizacją inwestycji, pozyskiwaniem 
inwestorów oraz środków zewnętrz-
nych, w tym unijnych. 

-  To wystarczające doświad-
czenie, by ubiegać się o mandat po-
sła? Czy młody wiek nie jest dla 
Ciebie obciążeniem? 

- Gdy zostałem radnym miałem 
19 lat. Dzisiaj mam 32. Każde z tych 
13 lat pracy samorządowej to kolejny 
rok doświadczeń. Dzisiaj jestem już 
szczęśliwym tatą. Inaczej patrzę na bu-
dowę przedszkola, bo sam prowa-
dzam tam syna. Każdy z nas w róż-
nym wieku inaczej patrzy na potrzeby. 
Uważam, że  idealnie łączę młodość z 
doświadczeniem. Poza tym, jeżeli 
wraz z zespołem w Urzędzie przez 
ostatnie 8 lat pozyskałem dla gminy 
140 milionów złotych zewnętrznych 
pieniędzy, to ile mogę pozyskać dla 
naszego regionu, będąc gdzieś wyżej? 
Użyłem słowa region, bo to nie jest 
tak, że jestem tylko mieszkańcem Ko-
luszek, ale jestem też radnym powiato-
wym, mam przyjaciół i znajomych w 
Brzezinach, Rogowie, Jeżowie i in-
nych miejscowościach. W Łodzi stu-
diowałem i jak większość z nas zała-
twiam tam wiele spraw. Cały okręg 
wyborczy, czyli powiat łódzki 
wschodni, brzeziński i miasto Łódź, 
są mi bliskie. Myślę, że rozumiem 
jego potrzeby i oczekiwania. 

- Odważne słowa, ale w jaki 
sposób szeregowy poseł może sku-
tecznie wspierać nasz region? 

-  Najprostszy przykład. Poseł 
ma taką magiczną moc, że może się 
upominać o nasze sprawy. Taka inter-
wencja wysyłana do różnych instytu-
cji, np. do ZUS  w sprawie źle przy-
znanej emerytury, do Urzędu 
Skarbowego o niesprawiedliwe po-
traktowanie, czy o zabezpieczenie 
środków w budżecie na remont szko-
ły, ma o niebo większą moc niż pismo 
zwykłego mieszkańca. Deklaruję 
utworzenie biura poselskiego nie tyl-
ko w Koluszkach, ale też odpowied-
nie rozlokowanie tych miejsc tak, by 

WYBORY 2019
Rozmowa z Mateuszem Karwowskim 
kandydatem do Sejmu z listy komitetu  
wyborczego Koalicja Obywatelska

być blisko mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego i brzeziń-
skiego. Wstawianie się za swoimi 
mieszkańcami, tak po części rozu-
miem moją ewentualną pracę w Par-
lamencie. Pamiętam sytuację z 2011 
r., gdy przyjechał do Koluszek ów-
czesny poseł Godson. Podczas spo-
tkania poprosiliśmy go, by pomógł 
nam z wnioskiem o gazyfikację Gał-
kówka, gdyż sprawa ta bardzo powo-

li posuwała się do przodu. Po wysła-
niu przez niego pisma, już po 
miesiącu zakład gazowniczy zaczął z 
nami zupełnie inaczej rozmawiać. 
Jedno spotkanie i taka zmiana. Dzi-
siaj gaz już w Gałkówku płynie.  

- Ale startujesz z listy Koalicji 
Obywatelskiej. Czy byłbyś w stanie 
oddzielać barwy partyjne i na rów-
ni wszystkich traktować?   

- Znam wielu porządnych ludzi i 
w PiS i w SLD, czy w PSL. I w sytu-
acji, gdy nie rozmawiamy o barwach 
partyjnych, a zaczynamy rozmawiać 
o ludziach i ich potrzebach, to zawsze 
się dogadujemy. Inwestycje realizo-
wane ze środków unijnych zaczynali-
śmy z marszałkiem z PO. Kontynu-
ujemy je i rozliczamy u marszałka z 
PiS. Z obydwoma rozmawialiśmy 
rzeczowo, i od obydwu uzyskaliśmy 
pomoc. A zatem kiedy zaczynasz roz-
mawiać z ludźmi, a nie z partią, to 
góry możesz przenosić.  

- Czyli rozumiem, że zabiegasz 
o głosy wszystkich, bez względu na 
zapatrywania polityczne? 

- Wybory są jakie są, i trzeba się 
określić na danej liście. Jednym dana 
przynależność polityczna może fak-
tycznie przeszkadzać, dla innych 
ważny jest człowiek. Niedawno  spo-
tkałem się z osobą, która powiedziała 
mi, że jest za PiS, ale za mną również, 

i ostatecznie zagłosuje na osobę, a nie 
na partię. To ważna kwestia, bo wiele 
osób pyta mnie, czy zbieram głosy 
dla siebie czy dla listy. Dla siebie 
oczywiście, bo liczy się przecież to, 
kto zdobędzie najwięcej głosów na li-
ście. To nie jest tak, że z 17 miejsca 
nie można wejść do Sejmu. Oczywi-
ście mam w sobie pokorę i wiem, że 
będzie to bardzo trudne, ale nie jest to 
niemożliwe.  

- Czyli już najwyższy czas na 
to, by nasza koluszkowska ziemia 
miała swojego reprezentanta. 

 - Każdy kto chce wypowiadać 
stąd nasze potrzeby, zasługuje na to, 
by tam iść. Dlatego też kibicuję 
wszystkim lokalnym kandydatom, i 
zachęcam, jeżeli nie przekonałem Cię 
do siebie, jeżeli mimo wszystko 
chcesz zagłosować na partię, to wy-
bierz z niej naszego reprezentanta z 
Koluszek lub okolic. Mimo całego 
szacunku dla kandydatów z Łodzi, ni-
gdy nie zrozumieją do końca naszych 
lokalnych potrzeb. Nie wystarczy 
przyjechać raz na kilka lat na dożyn-
ki. Naprawdę wiele tracimy na braku 
swojego reprezentanta. Gdy dostaje-
my pismo z informacją o tym, że mi-
nisterstwo nie ma pieniędzy na budo-
wę szkół, a w telewizji przekonują, że 
cała reforma jest zabezpieczona, to w 
naszej gminie bierzemy sprawy w 
swoje ręce i wraz z powiatem przygo-
towujemy wniosek o dofinansowanie 
z innych środków. Ale o ile łatwiej 
byłby rozwiązywać takie problemy 
przy wsparciu naszego posła. Naj-
wyższy czas, by nasze potrzeby wy-
brzmiały również w Warszawie.      

- Myślisz, że twoje doświad-
czenie nabyte w pracy samorządo-
wej przełoży się na skuteczniejszą 
pracę w Parlamencie? 

- Oczywiście że tak. Codziennie 
słyszymy, że ustawa czegoś nie prze-
widuje, coś pomija. Na przykład far-
maceuci z Koluszek przekazują, że 
ustawa nie reguluje do końca kwestii 
dyżurów nocnych aptek. Efekt jest 
taki, że mieszkaniec Koluszek idzie 
do apteki i zderza się zamkniętymi 
drzwiami. I to są takie problemy, z 
których chyba ktoś na górze nie do 
końca sobie zdaje sprawę. A w Urzę-
dzie codziennie napotykamy przynaj-
mniej na 2-3 takie błędy w ustawach, 
które można by szybko poprawić, tyl-
ko trzeba o nich mówić.  

- Jako młody człowiek jesteś w 
naturalny sposób dość aktywny w 
internecie. 

- Ludzie dzisiaj oczekują, że po-
lityk będzie blisko nich. Codziennie 
załatwiam kilka spraw na facebooku. 
Mieszkańcy za pośrednictwem inter-
netu proszą mnie  o interwencję w 

przeróżnych sprawach dotyczących 
naszej gminy. Co ciekawe, odpowia-
dam na pytania zarówno 13-latki, 
która prosi o konkretnego artystę na 
Dni Koluszek, ale także emerytki, 
która ma problem z dojazdem z Boro-
wej do Łodzi, bo nie jeździ tam auto-
bus. W ostatnich wyborach samorzą-
dowych do powiatu otrzymałem 
1364 głosy, nie wieszając żadnego 
baneru. I myślę, że w dużej części to 
zasługa moich kontaktów z miesz-
kańcami przez internet.  

- Z jakim przekazem chciał-
byś wyjść do młodych ludzi, aby 
zmotywować ich do aktywności 
wyborczej? 

- Chciałbym im wytłumaczyć, że 
polityka to nie jest coś odległego, coś 
co nas nie dotyczy. Polityka to ich co-
dzienne sprawy: to czy mają rano po-
ciąg o odpowiedniej godzinie do pracy 
i na studia, to czy w przyszłości będą 
mogli posłać dziecko do żłobka. To że 
w Koluszkach mogą wypożyczyć pu-
bliczny rower, a w okolicznych Brze-
zinach już nie, to też jest polityka. I 
chociaż nie lubimy tego słowa, bo zo-
stało bardzo obrzydzone przez media, 
to jednak jest to narzędzie do czynie-
nia czegoś dobrego. Pamiętam artykuł 
w Expressie Ilustrowanym, który uka-
zał się 13 lat temu, gdy zostałem naj-
młodszym radnym w Polsce. Został 
on zatytułowany: „Władza to służba”. 
Bo tak naprawdę jeśli ktoś idzie do po-
lityki dla pieniędzy, to pomylił role. 
Nie wiem czy jest to odpowiednie 
miejsce i czas na tego typu zapewnie-
nia, ale chciałbym zadeklarować, że 
nie zamierzam być posłem zawodo-
wym, siedzieć na pensji w Warszawie 
i być wynagradzanym za to, że jeżdżę 
po szkolnych akademiach. Chciałbym 
nadal pracować w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach i tak jak dojeżdżam 
obecnie na sesje do powiatu, dojeż-
dżać do Sejmu na posiedzenia i pobie-
rać za to dietę, a nie przysługujące po-
słowi zawodowemu wynagrodzenie. 
Jednym słowem, chciałbym, o ile bę-
dzie to możliwe, nadal pracować i 
mieszkać z rodziną w Koluszkach. 
Taki jest na dziś mój pomysł na życie. 
Czy jest możliwe połączenie tych ak-
tywności, czas pokaże.  

- Jak oceniasz swoje szanse w 
wyborach? 

- Lista z której staruję według 
sondaży może liczyć na porównywal-
ny wynik co PiS, a zatem na taką 
samą liczbę mandatów do podziału. 
Natomiast to, jak ta kolejność na liście 
się ułoży, to już pokaże wynik wybo-
rów. Bez względu na wynik, będę 
traktować go jako swego rodzaju 
mandat zaufania, że to co robię wyko-
nuję dobrze i że warto to robić dalej.       
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Z samorządem jest związany 
od roku 2000, kiedy to po raz 
pierwszy został radnym miasta. W 
następnych wyborach wybrano go 
na radnego w powiecie. Nasz Gość 
był później zastępcą Burmistrza 
Brzezin a w kolejnej kadencji wice-
starostą. Od kilku miesięcy, po ro-
szadach związanych z wyborem 
niektórych posłów  do Europarla-
mentu, jest posłem na sejm RP. 
Obecnie ubiega się o reelekcję. Jest 
dyrektorem Biura Planowania Prze-
strzennego Województwa Łódzkie-
go w Łodzi, podległego Urzędowi 
Marszałkowskiemu w Łodzi. 

Z posłem rozmawia Zbigniew 
Komorowski. 

-W poprzednich wyborach  
przed 4 laty zabrakło Panu zale-
dwie 200 głosów, by znaleźć się 
na Wiejskiej…

-Tak, ale uważam  tamten wy-
nik i tak za dobry. Przyznam, że 
sporo głosów otrzymałem wtedy 
od wyborców z Koluszek i waszej 
gminy, za co dziękuję. Muszę 
zresztą powiedzieć, że zarówno 
Brzeziny, jak i Gminę Koluszki, 
Andrespol czy Nowosolną traktuję 
jako swego rodzaju jedność. Będąc 
posłem reprezentuję cały ten re-
gion. Rozumiem, że są granice 
tych miast czy gmin, ale powinni-
śmy współpracować, żeby naszym 
mieszkańcom żyło się lepiej.

-Dodajmy do tego wzajemny 
przepływ ludności na tym tere-
nie…

-Jak pan o tym wspomniał, to 
ze swej strony dodam coś z życia 
prywatnego. Uczestniczyłem w 
ponad 50 weselach w Koluszkach, 
gdzie para młodych pochodziła z 
Brzezin i Koluszek.  Mam w Ko-
luszkach wielu znajomych i krew-
nych. Nie mogę powiedzieć: tu 
Brzeziny a tam Koluszki. Nie, my 
tworzymy pewną całość i dobrze 
by było, abyśmy się wspierali. 

-Czym zajmuje się Pan poseł 
w parlamencie?

-Przez ten krótki czas uczest-
niczyłem w czterech posiedze-
niach Sejmu, podczas których bra-
łem udział w 495 głosowaniach. 
Ponadto jestem członkiem Komisji 
Stałej Administracji i Spraw We-
wnętrznych. Praca poselska to 
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również udział w zespołach parla-
mentarnych. Uczestniczę w obra-
dach Parlamentarnego Zespołu ds. 
budowy obwodnic i dróg alterna-
tywnych przy autostradzie A1 i 
DK1, Parlamentarnego Zespołu ds. 
Kresów, Kresowian i Dziedzictwa 
Ziem Wschodnich Dawnej Rze-
czypospolitej, Parlamentarnego 
Zespołu ds. Ochotniczej Straży Po-
żarnej i Ochrony Przeciwpożaro-
wej, Parlamentarnego Zespołu ds. 

Szpitali Powiatowych oraz Parla-
mentarnego Zespołu ds. Transpor-
tu Drogowego, Parlamentarnego 
Zespołu ds. Turystyki, Małej i Śred-
niej Przedsiębiorczości. Realizując 
program Prawa i Sprawiedliwości 
mający między innymi na celu li-
kwidację ubóstwa i nierówności 
społecznych, głosowałem za przy-
jęciem  ustawy rozszerzającej pro-
gram 500+ na pierwsze dziecko, 
ustawy wprowadzającej świadcze-
nia 500+ dla niepełnosprawnych. 
Przy moim udziale wprowadzili-
śmy „0” stawkę PIT dla osób poni-
żej 26 roku życia i podwyżki dla na-
uczycieli. Ponadto, z podstawy 
wymiaru wynagrodzenia za pracę 
wyłączyliśmy tzw. dodatek stażo-
wy. Przyjęliśmy również ustawy o 
rozbudowie terminalu gazowego 
LNG oraz o budowie portu ze-
wnętrznego w Świnoujściu.

-Jak widzi Pan pracę w 
przyszłym sejmie, zakładając 
swe zwycięstwo w wyborczym 
starcie?

-Jako samorządowiec dostrze-
gam duże problemy z jakimi bory-
ka się nasza służba zdrowia na te-

renie województwa łódzkiego. 
Musimy w odpowiedni sposób za-
działać i zamierzam się tym zająć 
jako poseł w przyszłym parlamen-
cie. 

-Samo jednak nic się nie zro-
bi…

Około dwóch lat temu rząd 
przeznaczył na służbę zdrowia 
około 100 miliardów złotych, jed-
nak problem służby zdrowia tkwi 
nie tylko w pieniądzach. O wiele 
większy wpływ na jakość lecznic-
twa mają braki kadrowe personelu 
lekarskiego i pomocniczego. Co do 
zabezpieczenia w transport sanitar-
ny- obecnie na naszym terenie 
mamy karetkę pogotowia zarówno 
przy szpitalu w Brzezinach, jak i w 
Koluszkach. Dodam do tego Stry-

ków, Lipce Reymontowskie, 
Głowno. Organizacyjnie numer 
alarmowy 112 bardzo się spraw-
dza, bo gdy dyspozytor widzi, że 
karetka z Koluszek jest „w terenie” 
to wzywa do chorego lub do wy-
padku karetkę z Brzezin czy in-
nych miejscowości. Mamy coraz 
lepszy stan techniczny karetek, za-
tem i usługa się poprawia. Z roku 
na rok jest lepiej. 

-Co się dzieje w infrastruk-
turze drogowej?

-Myślę, że nie ma powodu do 
niepokoju. Wszyscy, którzy złożyli 
wnioski, na różnego rodzaju inwe-
stycje drogowe, otrzymali rządowe 
dofinansowanie. Jednym z obdaro-
wanych są Koluszki, które otrzy-
mały wsparcie finansowe na re-
mont ulicy Polnej. Czekamy też na 
realizację pomysłu, by Koluszki 
stały się kolejową  stacją przeła-
dunkową dla transportu drogowe-
go, który miałby funkcjonować od 
granicy wschodniej do zachodniej 
oraz z północy na południe kraju. 
Przykładem są chociażby niemiec-
kie, włoskie  czy austriackie Alpy, 
gdzie cały transport drogowy 
„idzie” koleją. W latach 90-tych, 

kiedy prawie cały przewóz towaro-
wy obsługiwał transport samocho-
dowy, Koluszki czy inne węzły ko-
lejowe, znacznie  to odczuły. Na 
szczęście mamy już inne czasy i 
transport kolejowy wraca do łask.  

-Temat szlaków kolejowych 
w naszej okolicy cały czas jest te-
matem gorącym. Co sadzi Pan o 
Centralnym Porcie Komunika-
cyjnym?

-Brałem udział w konsulta-
cjach przy planowaniu Centralne-
go Portu Komunikacyjnego. Po-
czątkowa trasa kolei szybkich 
prędkości, wiodąca ze stolicy i pla-
nowanego, nowego lotniska w Ba-
ranowie do Łodzi, została nieco 
zmodyfikowana. Za Łodzią skieru-
je się w stronę Wrocławia i Pozna-
nia. Przy tej okazji warto dodać, że 
ukończenie budowy tunelu średni-
cowego pod Łodzią, da także duże 
możliwości dla mieszkańców Ko-
luszek. Połączy miasto z zachodnią 
i południowo-zachodnią Polską, co 
będzie bardzo dobre zarówno dla 
rozwoju gospodarczego mieszkań-
ców jak i z uwagi na ruch tury-
styczny czy wypoczynkowy. Żeby 
pokazać rozmiar możliwości kolei 
dużych prędkości dla przykładu 
powiem, że taka Łódź Kaliska, 
która obecnie przy 4 peronach 
może obsłużyć 200 pociągów na 
dobę, po modernizacji będzie mo-
gła obsługiwać 400 pociągów, ma-
jąc do dyspozycji o jeden peron 
więcej. Ogółem w Polsce planowa-
ne jest wybudowanie  ponad 1600 
km. torów dla kolei dużych pręd-
kości. Koluszki zawsze były i są 
ważnym miejscem na mapie pol-
skich kolei i sądzę, że na pewno 
dużo skorzystają z nowych rozwią-
zań komunikacyjnych. 

-Kilka tygodni temu otwo-
rzył Pan poseł w Koluszkach 
swoje biuro…

-Cieszę się, że Pan burmistrz 
Koluszek okazał mi życzliwość i 
przyjął moją propozycję otwarcia 
biura poselskiego. Tak jak wspo-
mniałem wcześniej, traktuję Ko-
luszki jako część naszego wspól-
nego regionu i staram się być 
blisko także spraw Waszego miasta 
i gminy. 

-W jakie dni biuro jest czyn-
ne?

-Obecnie można się ze mną 
umówić na spotkanie w Biurze Po-
selskim w Koluszkach, znajdują-
cym się w budynku Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach lok. 317, po 
telefonicznym uzgodnieniu termi-
nu 603-864-765 lub roman.sasin@
sejm.pl
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– Wiele osób zapewne koja-
rzy Panią z uczestnictwa w im-
prezach kulturalnych i samorzą-
dowych, lub po prostu z pracy w 
starostwie, ale czy może się Pani 
przedstawić naszym czytelni-
kom. Czym się Pani zajmuje za-
równo w pracy zawodowej, jak i 
w życiu prywatnym?

- Ukończyłam SGGW-AR w 
Warszawie z tytułem mgr inż. rol-
nictwa. Zgodnie z wykształceniem 
podjęłam pracę w doświadczalnic-
twie odmianowym, a później praco-
wałam w doradztwie rolniczym po-
nad 30 lat jako doradca rolny, w 
1999 r. zostałam kierownikiem Re-
jonowego Zespołu Doradców obej-
mującego wówczas miasto Łódź, 
Powiat Łódzki Wschodni i Brzeziń-
ski. Doradztwo rolnicze, praca z 
rolnikami stała się moją pasją, da-
wała mi dużo satysfakcji. Realizo-
wałam zadania na wielu płaszczy-
znach nie tylko zawodowych, ale 
także społecznych. Podejmowałam 
działania na rzecz integracji środo-
wisk lokalnych, w zakresie kultury, 
oświaty pozaszkolnej, współpracu-
jąc z KGW i OSP. Propagowałam 
liczne prelekcje, szkolenia, impre-
zy kulturalne i rolnicze, podkreśla-
jąc tradycje i dziedzictwo naszego 
regionu. W 2002 r. otrzymałam 
mandat radnej Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, wów-
czas poznałam jak funkcjonuje sa-
morząd powiatowy. To było dla 
mnie nowe wyzwanie. Praca w sa-
morządzie przynosiła mi coraz 
większą satysfakcję, zawsze byłam 
otwarta na drugiego człowieka. Ko-
lejny mandat do Rady Powiatu 
otrzymałam w 2010 r. i obecnie je-
stem radną już czwartą kadencję. 
Od 2014 r. Wicestarostą Łódzkim 
Wschodnim. Jako wicestarosta ko-
ordynuję i nadzoruję pracę wydzia-
łów: Edukacji i Spraw Społecz-
nych, Komunikacji i Transportu, 
Architektury i Budownictwa, Go-
spodarki Nieruchomościami, Geo-
dezji i Kartografii. Prywatnie inte-
resuję się biologią, w młodości 
chciałam zostać lekarzem. Jestem 
fanką urokliwej przyrody, pięknych 
roślin, kwiatów. Moją pasją jest 
zdrowe odżywianie - to moja filozo-
fia życia. Bo zdrowe odżywianie to 
dobre samopoczucie. Uwielbiam 
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podróże krajowe i zagraniczne. 
Ostatnio interesuję się socjologią. 
Socjolog to tak naprawdę lekarz 
społeczeństw.

- Z jakich działań w ramach 
zajmowanego stanowiska jest 
Pani najbardziej zadowolona?

- Cieszy mnie rozwój szkol-
nictwa, dbałość o edukację w szko-
łach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat. Tak 
się składa, że wszystkie znajdują 
się w Koluszkach. Podejmowane 

działania wpływają na atrakcyj-
ność szkół, kształtują pozytywny 
wizerunek, zapewniają coraz lep-
sze warunki nauczania poprzez do-
posażenie w pomoce dydaktyczne, 
nowoczesne wyposażenie pracow-
ni w szkołach zawodowych, boga-
te oferty edukacyjne, praktyki za-
graniczne w ramach programu 
Erasmus, realizację kształcenia du-
alnego w szkołach zawodowych 
poprzez owocną współpracę z 
przedsiębiorcami. Efektem m.in. 
tych działań, profesjonalnej kadry i 
zdolnych uczniów jest wysoki po-
ziom nauczania: 100% zdawalno-
ści matur w I LO w 2019 r. i za-
szczytne I miejsce dla Powiatu na 
tle woj. łódzkiego we wszystkich 
naszych szkołach – średnio 93,7% 
. Z budżetu Powiatu przeznaczamy 
ok. 2 mln zł ponad subwencję 
oświatową, aby sprostać wyzwa-
niom rozwoju edukacji. W planach 
mamy rozbudowę budynku szkol-
nego, w którym mieszczą się I LO 
im. H. Sienkiewicza i Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Koluszkach. Inwe-
stycja będzie realizowana przez 
Powiat Łódzki Wschodni i Gminę 

Koluszki.  To wszystko dla dobra 
młodych pokoleń.

- A co okazało się najwięk-
szym wyzwaniem?

- Wyzwaniem zapewne jest 
udział Powiatu w projekcie RPO 
woj. łódzkiego „Budowa systemu 
informacji przestrzennej wspierają-
cego świadczenie e-usług przez po-
wiaty woj. Łódzkiego”. Wartość 
projektu dla Powiatu wynosi 8.6 
mln zł. Dofinansowanie 85%. W 
projekcie uczestniczy 14 powiatów. 
Od 2018 roku jestem członkiem Za-
rządu Związku Powiatów Woj. 
Łódzkiego, z zaangażowaniem bio-
rę udział w bieżących działaniach 
budowy systemu informacji. W ra-
mach projektu realizujemy m.in. 
kompleksową modernizację ewi-
dencji gruntów i budynków EGiB, 
geodezyjną sieć uzbrojenia terenu 
GESUT, bazę danych obiektów to-
pograficznych BDOT, zakup modu-
łów e-usług niezbędnych do groma-
dzenia, przetwarzania i udostępniania 
danych przestrzennych. Chcemy 
umożliwić mieszkańcom, przedsię-
biorcom, geodetom, urbanistom 
wgląd w dokumenty zasobu geode-
zyjnego, zakup materiałów przez in-
ternet poprzez e-usługi. Jestem prze-
konana, że zasobny system 
informacji przestrzennej i świad-
czenie e- usług przyśpieszy rozwój 
inwestycyjny naszego Powiatu.

- W jaki sposób doświadcze-
nie na stanowisku wicestarosty 
może zaprocentować w pracy po-
sła?

- Doświadczenie samorządo-
we na stanowisku wicestarosty 
oparte na wiedzy, umiejętności ob-
serwacji różnych wydarzeń, roz-
wiązywaniu wielu niełatwych pro-
blemów w zakresie wykonywanych 
zadań powiatowych, znajomości 
potrzeb lokalnych społeczeństwa, 
są na pewno bardzo przydatne i 
cenne w pracy posła i mogą prze-
kładać się na stanowienie prawa 
lepszego dla obywateli w różnych 
aspektach życia.

- Jeżeli zostanie Pani posłem 
jakie działania zamierza Pani 
podejmować? Na jakiego rodza-
ju zadaniach planuje się Pani 
skupić?

- To pytanie traktuję na wy-
rost, dzisiaj nic konkretnego nie 
mogę powiedzieć. Zostanie posłem 
dla mnie będzie wielkim zobowią-
zaniem i motywacją do dalszej pra-
cy. Chciałabym uczestniczyć w 
procesie stanowienia prawa za-
wsze blisko ludzi, tak jak w samo-
rządzie. Znam potrzeby i oczeki-
wania mieszkańców, a także 

samorządów regionu łódzkiego i 
zamierzam skutecznie zabiegać o 
ich realizację w parlamencie. Sku-
pię się na aspektach gospodarczych 
(drogi i inwestycje), ochronie śro-
dowiska (odnawialna energia 
OZE), rolnictwie (opłacalne rolnic-
two i zdrowa tradycyjna żywność), 
ale także oświacie, która jest mi 
obecnie bardzo bliska. Z pewnością 
będę wspierała samorządy. Wiem 
na pewno, że powiaty wymagają 
poprawy finansowania. W obliczu 
wykonywanych zadań największe-
go dofinansowania wymaga infra-
struktura drogowa, oświata, służba 
zdrowia. Brak zwiększonych środ-
ków ograniczy zaspokojenie po-
trzeb mieszkańców, przede wszyst-
kim poczucia szeroko pojętego 
bezpieczeństwa i rozwoju .

- Startuje Pani z numerem 4, 
a zatem z dość wysokiego miej-
sca z listy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Jak ocenia Pani swo-
je szanse w zbliżających się wy-
borach?

- Mój los, podobnie jak wynik 
PSL Koalicja Polska, zależy wy-
łącznie od wyborców. To miesz-
kańcy obserwują moją pracę dla 
Powiatu, moje zaangażowanie w 
Ich sprawy i zdecydują, czy powie-
rzą mi funkcję posła. Bedę Pań-
stwu wdzięczna za każdy oddany 
na mnie głos. Byłoby dla mnie 
ogromnym zaszczytem reprezento-
wać region łódzki w parlamencie. 
Często bywam w gminach Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, aby słu-
żyć mieszkańcom w rozwiązywa-
niu ich spraw i problemów. Jestem 
zaangażowana w sprawy oświaty, 
rozwoju infrastruktury drogowej, 
geodezji i budownictwa. Są mi bli-
skie zagadnienia polityki społecz-
nej, rolnictwa, ochrony środowiska 
i problemy przedsiębiorców.

- Czego chciałaby Pani ży-
czyć mieszkańcom Gminy Ko-
luszki?

- Życzę mieszkańcom dużo 
zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, 
dobrobytu i pomyślności, aby Gmi-
na Koluszki była miejscem ich ma-
rzeń i godnego życia. Chciałabym, 
aby młodzież podejmowała naukę w 
miejscowych szkołach, by młodzi 
ludzie mogli znaleźć satysfakcjonu-
jącą pracę i zakładali tutaj rodziny. 
Życzę, by realizowane liczne przed-
sięwzięcia służyły mieszkańcom i 
rozwojowi Gminy. Włodarzom ży-
czę powodzenia w realizowaniu po-
wierzonych zadań, wytrwałości w 
działaniach oraz sukcesów zawodo-
wych na rzecz dalszego rozkwitu 
Gminy Koluszki.
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ENERGATAB 2019
W ramach patronatu firmy AGAT, 18 września klasy 1 i 2 technikum 

elektrycznego ZS nr 1 w Koluszkach wraz z opiekunami: dyrektorem 
Krzysztofem Serwą, Michałem Bryksą oraz Anną Pabiniak-Miazek poje-
chały na 32 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie. Były to naj-
większe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii 
dla przemysłu energetycznego, mieszczące się na 4 ha urokliwie położo-
nego terenu u stóp Dębowca i Szyndzielni. Zwiedzający, w tym  nasi 
uczniowie, mogli zapoznać się z wielkogabarytowymi eksponatami  oraz 
prezentowanymi nowymi technologiami min. prac pod napięciem na li-
niach napowietrznych niskiego i średniego napięcia. Ekspozycje mogli-

śmy oglądać zarówno w nowoczesnych halach wielofunkcyjnych, jak pa-
wilonach namiotowych czy terenach otwartych. Ponadto uczniowie mieli 
możliwość spotkać się i porozmawiać z czołowymi przedstawicielami 
sektora elektroenergetycznego, poznając przy tym najnowsze rozwiąza-
nia konstrukcyjne i technologiczne oraz dyskutować na temat rozwoju tej 
strategicznej we współczesnym świecie branży. Wśród eksponatów mo-
gliśmy zobaczyć urządzenia rozdzielcze wysokich i niskich napięć, trans-

formatory, generatory, a tak-
że: silniki, agregaty prądo- 
twórcze i UPS-u, odnawialne 
źródła energii, osprzęt siecio-
wy, układy automatyki, słupy 
i oprawy oświetleniowe, spe-
cjalistyczne pojazdy energe-
tyki, energooszczędne źródła 
światła.

Targi ENERGATAB za-
skoczyły uczniów innowacja-
mi i nowinkami techniczny-
mi, ale przede wszystkim 
praktycznymi pokazami z za-
stosowaniem nowoczesnych 
narzędzi i technologii. Zainte-
resowaniem cieszyło się rów-
nież konferencje, a zwłaszcza 
ta dotycząca czynników 
wpływających na jakość do-
starczanych urządzeń i apara-
tury. Polska Izba Gospodar-

cza elektrotechniki oraz KIGEiT, SHE i POLLIGHTING zwrócili uwagę 
na rozpowszechniający się problem pojawiających się na polskim rynku 
wadliwych artykułów elektroinstalacyjnych niespełniających aktualnych 
wymagań.

Na poligonie Ośrodka Szkoleniowego ZID-u odbywały się również 
zajęcia praktyczne, które najbardziej spodobały się naszym uczniom i w 
których czynnie brali udział. A były to min.: praktyczne pomiary rezy-
stancji uziemień, otwieranie i zamykanie odłącznika SZ24M w linii SN, 
zaprasowywanie uchwytów odciągowych czy praktyczne zastosowanie 
techniki oplotowej.

Anna Pabiniak-Miazek

Duży sukces naszych uczniów  
w wojewódzkich przełajach! 

Gminny Organizator Imprez Sportowych działający przy samorządzie 
gminnym, zorganizował przy  współpracy LKS Koluszki wyjazd na indy-
widualne wojewódzkie biegi przełajowe Łódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego do Uniejowa. W imprezie uczestniczyło ponad 500 dzieci, z 
384 szkół, w tym bardzo liczna bo niemal trzydziestoosobowa ekipa powia-
tu łódzkiego wschodniego. Po oficjalnym  otwarciu zawodów, na start w ra-
mach Igrzysk Dzieci udały się dziewczęta 2007 i młodsze. Trasa 1 km, dość 
płaska, bez wielkich podbiegów, lecz z wieloma ostrymi zakrętami i dziu-
rami w nawierzchni. W biegu wystartowało ponad 100 dzieci i nasza naj-
lepsza piątka z zawodów gminno-powiatowych. Trzecia na metę po super 

walce wpadła Jagoda Nowakowska SP Różyca, zdobywając brązowy me-
dal. 13 była Adrianna Siemińska, 15. Aleksandra Kulińska, 20. Nikola Ko-
tynia i 43. najmłodsza uczestniczka biegu Milena Płocka - wszystkie SP 2 
Koluszki. Wśród dziewcząt Igrzysk Młodzieży Szkolnej rocznik 2005-
2006, również trzecie miejsce w biegu na 1 km zajęła po morderczym fini-
szu 13-letnia Amelia Napierała. Wysokie miejsca zajęły: Patrycja Krupiń-
ska, Martyna Romanowska - SP Długie i Martyna Smejda SP 1. W 
chłopcach 2007 i młodszych w ramach Igrzysk Dzieci, również na dystansie 
1 km Igor Cel (SP Różyca) po dość bolesnym upadku na 100 metrów przed 
metą, zajął wysokie szóste miejsce. Dobrze pobiegli Igor Staroń, Radosław 
Babiarski, Michał Chądzyński (SP 2) i Damian Tosik (SP 1).

Bardzo dobrze wypadli chłopcy startujący w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej (2006-2005) w biegu na 1,5 km 7 miejsce zajął  Damian Depta 
(SP Długie), w pierwszej pięćdziesiątce znaleźli się: Igor Staroń (SP2) 
Maciej Jeżyna, Bartosz Skorzycki (SP1) i Mateusz Wiosna (SP Wiśniowa 
Góra). W  Licealiadzie (rocznik 2000 i młodsi) w biegu na 1 kilometr pod-
opieczne nauczyciela W-F  Piotra Rybińskiego I LO Koluszki: Aleksan-
dra Soszka, Marcelina Widulińska, Joanna Kobus, Gabriela Kijo i Julia 
Nowak spisały się super, zajmując miejsca w pierwszej trzydziestce. W 
chłopcach na 1,5 km dwudzieste miejsce zajął Jakub Lipiński (I LO), 
miejsca od 30 do 40 zajęli: Norbert Kowalski Dominik Słoń (ZS Nr 2). 
Organizatorzy wyjazdu: Joanna Jeżyna, Aneta Mrówka i Antoni Tomczyk 
dziękują młodzieży za wspaniałą atmosferę i walkę fair Play, opiekunom-
-nauczycielom: Annie Kołodziejczyk, Monice Wróblewskiej, Dariuszowi 
Borkowskiemu, Piotrowi Rybińskiemu i Robertowi Sękowskiemu za do-
ping i opiekę nad dziećmi. Serdeczne podziękowania dla Pana Pawła 
Swęda za szybką pomoc w zabezpieczeniu transportu.  
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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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Uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Przedszkola nr 1 w Koluszkach
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Z GRAFFITI PRZECIWKO GRAFFITI
„Agat” w walce z wandalizmem graffiti… w Berlinie

Na przełomie lipca i sierpnia br. Achat Infrastruktur GmbH (spółka 
należąca do Przedsiębiorstwa „AGAT” S.A.) wraz z grupą artystów zwią-
zaną z Mania Studio stworzyła bardzo ciekawą realizację artystyczną , 
polegającą na wykonaniu ogromnego graffiti o powierzchni 1100 m² na 
trzech stronach elewacji ekologicznej myjni dla pociągów S Bahn, na te-
renie stacji Friedrichsfelde we wschodniej części Berlina. W trakcie prac 
zużyto 150 litrów farby i 500 puszek ze sprayem do graffiti. Pomysł na 
wykonanie projektu wyszedł od samego szefa S Bahn Petera Buchnera i 
przedstawia nowe pociągi serii 483/484, które w najbliższych latach od-

młodzą Berlińską flotę S Bahn.  Producentem pojazdów jest konsorcjum 
przedsiębiorstw Siemens i Stadler. Aby zrozumieć sens ozdobienia w ta-
kiej formie hali myjni, trzeba spojrzeć na problemy firm transportowych 
na terenie Berlina i Brandenburgii borykające się eliminacją skutków usu-
wania graffiti z obiektów kolejowych i pociągów. Roczny koszt takich 
operacji przekracza 6 milionów euro i rośnie, oraz ma ogromny wpływ na 
zanieczyszczenie środowiska. Aby usunąć natryskiwaną farbę, stosuje się 
niebezpieczne substancje chemiczne, a odświeżenie wagonu kosztuje do 
30 000 € i trwa siedem dni. 

Nieprzystępna i trudna lokalizacja hali myjni w międzytorzu zakładu 
w Lichtenbergu i obecność trzeciej szyny, zasilającej stołeczny S-Bahn 
nie odstraszała szaleńców, którzy ryzykując zdrowie i życie przeprowa-
dzali akcje otagowania tak niebezpiecznego miejsca. „Dzieła” tworzone 
w przypływie adrenaliny przez grafficiarzy były aktami wandalizmu któ-
re niszczyły elewację oraz sprawiały, że hala myjni która jest bardzo do-

brze widoczna dla pasażerów S Bahn S5, S7 i międzynarodowej linii ko-
lejowej Deutsche Bahn, nie wyglądała atrakcyjnie. Od początku września 
oblicze myjni zyskało nowy charakter i stało się wizualną ciekawostką 
dla podróżnych którzy bardzo chętnie fotografują efekt pracy spółki 
Achatu i koluszkowskiej grupy artystów.

Obecnie Achat Infrastruktur GmbH realizuje Umowę serwisową na 
obsługę obiektu myjni dla pociągów S Bahn, na terenie stacji Friedrichs-
felde oraz bierze udział w projekcie budowy sieci trakcyjnej dla ciężaró-
wek na odcinku autostrady A5 Darmstadt -Frankfurt nad Menem, w ra-
mach zlecenia udzielonego przez firmę Siemens. Umacniając swoją 
pozycję na tak trudnym i wymagającym rynku spółka przygotowuje ofer-
tę na budowę kolejnej myjni oraz monitoruje możliwości udziału w reali-
zacji innych zadań, przewidzianych w ramach modernizacji kolejowej in-
frastruktury Berlina i landu Brandenburgia.
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Zdobyliśmy dwa pierwsze miejsca, cztery drugie  
i trzy trzecie. Mada Pierzchała trzecia na 5 km

Super start naszych lekkoatletów  
w inauguracyjnym biegu   
CITY TRAIL w Łodzi

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w Parku Baden Po-
wella w Łodzi, odbyła się inauguracja cyklu 6 biegów przełajowych City 
Trail 2019/2020. Do pierwszych biegów zgłosiło się ponad 500 zawodni-
ków w tym 19 z LKS Koluszki. W pierwszym biegu dzieci D1 (6-7 lat) na 
dystansie 300 m zwyciężyła Łucja Ciesielska, która pokonała wszystkich 
startujących zawodników, dziewczynki jak i chłopców. Młodszy o dwa 
lata brat Łucji, Kordian w kat. D0 
(do lat 5) zajął wśród chłopców dru-
gie miejsce. W kat D2 8-9 lat dy-
stans 600 m. pierwsze miejsce  
wśród dziewcząt zajęła Milena 
Płocka, szósta Ania Siemińska. Su-
per pobiegli na 1 kilometr w katego-
rii D3 (10-12 lat) dziewczynki i 
chłopcy naszego klubu. Wśród 
dziewcząt drugie miejsce zajęła Ja-
goda Nowakowska, trzecie Ada Sie-
mińska, w pierwszej dziesiątce Syl-
wia Janik. 

Drugi wśród chłopców był Ra-
dosław Babiarski, tuż za nim na 
trzeci miejscu przybiegł 10-letni 
Karol Szewczyk, w pierwszej dwudziestce zameldował się Łukasz Nowa-
kowski i Kamil Tenentka. W biegu na 2 km (D4) 13-15 lat, przeziębiona 
Amelia Napierała zajęła drugie miejsce, również drugi wśród chłopców 

był Karol Sokołowski, czwarty Ma-
ciej Jeżyna, na ósmym miejscu 
przybiegł Michał Smyka. W biegu 
głównym na 5 km trzecie miejsce w 
klasyfikacji generalnej a drugie w 
K20, zajęła Magdalena Pierzchała, 
dwunasta w K 40 była  mama Mag-
dy - Jolanta Pierzchała, uzyskując 
świetny czas (25:49). Dwudzieste 
pierwsze miejsce w tej kategorii za-

jęła biegająca w takiej imprezie po raz pierwszy mama Ani i Ady - Marta 
Siemińska (czas 30:00). Super wśród mężczyzn pobiegł Mariusz Andrzej-
czak z czasem 21:40 zajął w klasyfikacji generalnej 55 miejsce (w M30 
18-te). Wszystkim zawodnikom serdecznie gratuluję za udział i walkę fair 
play, rodzicom za pomoc i doping wszystkim naszym zawodnikom. Jest 
to pierwszy z sześciu biegów, do klasyfikacji końcowej zalicza się 4 z 6 
najlepszych wyników. Następny start 03.11.2019 r.  

Piłka nożna
Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź

Kolejka 8.  28-29 września

KKS Koluszki - KS II Kutno 5:1 (3:1) 
Bramki dla KKS: Jakub Perek x4, Jakub Sztuka

Skład KKS: Rafał Adamczyk, Michał Dymowicz (Łukasz Szydlik), 
Krzysztof Grzelak, Mikołaj Kamiński (Adrian Marczyk), Mateusz Bry-
szewski (Artur Cuchra) Jacek Wojtaszek (c, Michał Skorzycki), Hubert 
Marczyk, Dawid Malka (Daniel Chłądzyński), Michał Drabik, Jakub 
Sztuka (Jacek Jankowski), Jakub Perek. Pozostali rezerwowi: Adrian Sta-
checki.

Widzew II Łódź - GKS Ksawerów  5:1 
Włókniarz Pabianice - LKS Sarnów  5:3 
Stal Głowno - Termy Uniejów  7:1 
Zawisza Rzgów - Orzeł Parzęczew  1:1 
Start Brzeziny - UKS SMS Łódź   1:2
Sokół II Aleksandrów Łódzki - LKS Rosanów  2:4  
GLKS Dłutów - PTC Pabianice  7:0

Najbliższe spotkania
Orzeł Parzęczew - KKS Koluszki  5 października, 16:00

                                       Tabela
1. Widzew II Łódź    8   24  43-4
2. Stal Głowno     8   22  47-6 
3. Zawisza Rzgów    8   19  29-11 
4. Włókniarz Pabianice   8   17  18-10
5. GKS Ksawerów    8   16  19-13 
6. Start Brzeziny     8   13  14-20
7. KKS Koluszki    8   12  24-13
8. UKS SMS Łódź    8   11   14-18
9. LKS Rosanów     8   10  17-21
10. GLKS Dłutów     8   10  19-30
11. Orzeł Parzęczew    8     9  14-18
12. Termy Uniejów    8     7  10-23
13. LKS Sarnów     8     6  8-22  
14. Sokół II Aleksandrów 8     2  7-32    
15. KS II Kutno     8     1  7-24
16. PTC Pabianice    8     1  6-31  
  

Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II
Kolejka 5 i 6.  21-29 września

LKS Różyca - Milan SC Łódź  6:1
Bramki: 1-0 15’ Mikołajczyk (asysta Chorąży), 2-0 28’ Kaczmarek,  

3-0 35’ Mikołajczyk (Kaczmarek), 4-1 47’ Chorąży (Krogulec),  
5-1 52’ Mikołajczyk (Olszewski), 6-1 68’ Kaczmarek (Mikołajczyk)

Boruta II Zgierz - LKS Różyca  1:8
Bramki: 0-1 16’ Pietras (asysta Olszewski), 0-2 20’ Mikołajczyk,  

0-3 25’ samobójcza (Mikołajczyk), 1-4 40’ Olszewski (Owczarek),  
1-5 55’ Olszewski (Mikołajczyk), 1-6 67’ Kaczmarek, 1-7 80’ Olszewski 

(Owczarek), 1-8 86’ Kaczmarek (Mikołajczyk)

LKS Gałkówek - Kolejarz Łódź  0:2
Zamek Skotniki - LKS Gałkówek  3:2

Najbliższe spotkania
LKS Różyca - Struga Dobieszków  5 października, 16:00
LKS Gałkówek - LKS Kalonka  5 października, 15:00
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W Koluszkach, w pewnym 
starym domu, podczas remontu, 
dokonano niezwykłego odkrycia. - 
To nie do wiary, że „Ona” się za-
chowała, to jest absolutna histo-
ryczna Bomba! Odnaleźć kwiat 
paproci, Złote Runo, Ekskalibur 
lub odszukać Świętego Graala - 
tylko takie porównania cisną się na 

usta, gdy pomyślimy o tym „Zna-
lezisku”, który zdaniem Żydów 
uosabia Żywą Boską Osobę.

Koniec lipca tego roku, w mu-
zeum Koluszek, rozmowa na temat 
znalezionego „Przedmiotu”.

Czwartek 8 sierpnia, spotkanie 
z młodą Kobietą, umownie nazwij-
my ją „Esterą”, która wraz ze swo-
im mężem, zaprosiła mnie do sie-
bie. Poniedziałek 12 sierpnia, był 
dniem mojego spotkania ze „Znale-
ziskiem”, a emocje z tym związane 
były nie do opisania. Przedmiotem 
tym, który rozgrzał do zenitu emo-
cje wielu, jest zwój Tory - świętej 
Księgi Prawa Mojżeszowego. 

Patrzeć na Torę, czytać Torę, 
dotykać Tory - to dotykać samego 
Boga. Mała poprawka, nie wolno 
dotykać Tory, świętych Liter Boga. 
Bóg jest Święty, człowiek jest 
grzeszny. Torę można czytać uży-
wając w tym celu „Jadu”- metalo-
wego wskaźnika w kształcie ręki. 

„Estera” wraz z mężem miała 
tylko jedno życzenie- by Tora zna-
lazła swoje miejsce w Muzeum 
Koluszek, jako świadectwo życia i 
modlitwy żydowskiej społeczności 
miasta. 

Ta historia jest jedną z najbar-
dziej niesamowitych i właściwie 
to, że się zdarzyła, jest absolutnym 

Cudem. Odkrycie Tory należy od-
bierać jako bardzo ważne wydarze-
nie w dziejach naszego miasta. 

Zawinięta w jakiś materiał, 
być może prześcieradło, leżała 
ukryta w starym domu na terenie 
getta koluszkowskiego, pomiędzy 
sufitem strychu a dachem domu. – 
Zwój musiał być ukryty w pośpie-

chu, prawdopodobnie w czasie na-
tychmiastowej likwidacji getta, 
kiedy Niemcy dali Żydom może 
kwadrans na opuszczenie domów i 
przemarsz w kierunku stacji kole-
jowej, skąd odjechali wagonami 
towarowymi do obozu Zagłady w 
Treblince. Na ten pośpiech wska-
zują niedbale urwane rączki od 
wałka i krążka, będącego ozdobą 
zwoju, w przeciwnym razie Tora 
nie zmieściłaby się w niewielkiej 
szczelinie pomiędzy sufitem a da-
chem-wyjaśnia mąż „Estery”. 

O pomoc w odczytaniu tekstu 
znalezionego zwoju poprosiłem 
dawnego mieszkańca Słotwin, 
obecnie Krakowa, Jacka Pysklaka, 
znawcę hebrajskiego i teologa bi-
blijnego. Bez trudu  (pomimo bra-
ku znaków samogłoskowych), 
przetłumaczył 25 i 26 rozdział 
Księgi Kapłańskiej. Pan Jacek jest 
pierwszą osobą od czasów wojen-
nych, który czytał Jej fragmenty. 
Mamy też jeszcze dwa zwoje, z 
których jeden mógł być także czę-
ścią Tory. Zwoje są w znacznym 
stopniu zniszczone przez wiek i 
warunki w jakich przebywały. 
Ostatni zwój jest najlepiej zacho-
wany. Jego dobry stan zawdzięcza-
my temu, iż 77 lat znajdował się w 
zamkniętej tubie. Teolog biblijny 

bez trudu odczytał na zwoju Księ-
gę Estery. Warto zwrócić uwagę, 
że Biblia hebrajska nie zawiera po-
działu na rozdziały, każda z Ksiąg 
była pisana tekstem ciągłym. 

To na cześć Biblijnej „Estery” 
pozwoliłem sobie nazwać anoni-
mową kobietę, która wraz ze swym 
mężem odnalazła na strychu zwo-
je. Na drugi dzień po oględzinach, 
Tora została mi przekazana i przez 
kilka dni znajdowała się w moim 
domu. Każdy, kto ją oglądał, nie 
mógł powstrzymać swego oczaro-
wania i zachwytu. Po kilku dniach 
trafiła do Muzeum. Teraz czeka ją 
praca konserwatorska. Niedługo 
odbędzie się jej pierwsza prezenta-
cja w Sali Muzeum Koluszek pod-
czas obchodów 77 rocznicy Likwi-
dacji Getta w Koluszkach, na które 
to wydarzenie w imieniu stowarzy-
szenia Historia Koluszek zaprasza-
my. Obchody zostały zaplanowane 
na dzień 30 października, w 
przededniu rocznicy likwidacji 
Getta.

Poza zwojami Tory i Księgi 
Estery, zachowana została, w cał-
kiem w niezłym stanie, „sukienka” 
Tory. Jest to aksamitne okrycie 
zwojów, z piękną ornamentyką i 
tekstem w języku hebrajskim. Od-
czytaliśmy na niej imiona małżon-
ków Chil (Joel) Moszeh i Estera 
Grunewald. Dzięki pomocy Izrael-
czyka, potomka Żydówki z Kolu-
szek, udało mi się odszukać i na-
wiązać kontakt z mieszkającą w 

Izraelu prawnuczką Chawy (Ewy) 
Holcberg z Brzezin, rodzonej sio-
stry Estery Grunewald, której imię 
i nazwisko zostało wyhaftowane 
na sukience zwoju. Inskrypcja daje 
do zrozumienia, że albo byli oni 
właścicielami zwoju, co jest bar-
dziej prawdopodobne, albo stali się 
ofiarodawcami Tory dla kolusz-
kowskiej synagogi. Chil i Estera 
Grunewald giną nam w pożodze 
wojennej. Jednak archiwa przy-
wróciły ich do „życia”. 

 Chil urodził się 20 maja 1880 
roku. Jego żona Estera była o 3 lata 
starsza i urodziła się 14 kwietnia 
1877 roku, prawdopodobnie w 
Brzezinach, skąd pochodziła cała 
jej rodzina, a jej rodzicami byli He-
noch i Perla. Po zamążpójściu za-
mieszkała wraz z mężem Chilem 
we wsi Kowalszczyzna, czyli w 
obrębie dzisiejszych ulic Kościusz-
ki do wysokości końca parku, 11 
Listopada i Poprzecznej. Estera i 
Chil mieli 3 dzieci, choć nie wia-
domo, czy nie było ich więcej. 
Córka Gitel urodziła się w Kolusz-
kach 8 października 1909 roku, 
syn Szymon-Josef przyszedł na 
świat także w Koluszkach 15.
czerwca 1917 roku a Perla urodziła 
się 11 grudnia 1920 roku, także w 
Koluszkach. Esreta Grunewald w 
roku 1942 została przetransporto-
wana z Getta w Brzezinach do Lit-
zmanstadt Getto, gdzie mieszkała 
przy ulicy Franciszkańskiej. W 
1944 roku zginęła w Obozie Au-
schwitz. 

Zatrzymajmy się chwilkę nad 
Księgą Estery, której zwój został 
także odnaleziony.

Księga Estety jest po dziś 
dzień czytana w synagodze w 
Święto Purim, upamiętniające 
zwycięstwo Żydów w czasie Nie-
woli Babilońskiej nad Hamanem, 
ministrem królewskim, który 
chciał wymordować wszystkich 
Izraelitów. Jest to postać często po-
równywana z Hitlerem w jego lu-
dobójczym zamyśle wyniszczenia 
całego Narodu Żydowskiego. 
Księga Estery nie jest długa, za-
chęcam do lektury. Niewola babi-
lońska trwała 60 lat, po czym Ży-
dzi, po powrocie do Jerozolimy, w 
cudowny sposób odnaleźli Księgę 
Prawa, czyli Torę. 

Odnalezienie w Koluszkach, 
po niemal 80 latach zwoju Tory 
jest wydarzeniem równie ważnym 
i doniosłym, tak ze względów hi-
storycznych, jak i religijnych. -Do-
syć długo trwało, zanim podjęli-
śmy decyzję, co mamy zrobić z 
tym Znaleziskiem. Od samego po-
czątku wiedzieliśmy, że ma Ono 
ogromną wartość historyczną. Z 
roku na rok materiał, podejrzewam 
że jest to pergamin, ze względu na 
temperatury, w jakich przebywał, 
może kruszeć i niszczeć jego struk-
tura. Z tego co widać, Tora została 
ukryta w pośpiechu, owinięta w ja-
kiś materiał, który po niecałych 80 
latach był zniszczony, narażony na 
wilgoć i inne niekorzystne warun-
ki. Po odnalezieniu Tory, przez 
ostatnich kilka lat przechowywali-

Niezwykłe Znalezisko podarowane 
Muzeum Koluszek przez anonimowych darczyńców

„Dotyk Boga” w Koluszkach 
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Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 
na Targach Kolejowych

26 września  uczniowie  z drugiej i trzeciej klasy technikum telein-
formatycznego ZS nr 2 w Koluszkach wraz z opiekunami p .M. Lepal-
czyk- Salem i p. A. Gałką pojechali na Międzynarodowe Targi Kolejowe 
„TRAKO 2019” do  Gdańska. To 
największe i najbardziej prestiżo-
we w Polsce oraz drugie w Euro-
pie spotkanie branży transportu 
szynowego. Odbywa się tu pre-
zentacja aktualnego poziomu 
rozwoju systemów transporto-
wych oraz infrastruktury kolejo-
wej w Polsce, Europie i na świe-
cie. Młodzież miała okazja 
zapoznać się z najnowszymi 
technologiami w dziedzinie transportu szynowego (kolej i tramwaj), spe-
dycji i logistyki kolejowej. Wycieczka miała duże  walory edukacyjne, a 
warto nadmienić, że klasy technikum  teleinformatycznego  objęte są pa-

tronatem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Po zwiedzeniu hal wysta-
wienniczych uczniowie odbyli spacer po Starym Mieście w Gdańsku po-
dziwiając jego przepiękne zabytki, a także pospacerowali po nadbałtyckiej 
plaży.

Dyrekcja szkoły i uczniowie składają serdeczne podziękowania PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. ZLK Łódź za pomoc przy organizacji wy-
cieczki.

śmy ją w innych, dobrych już wa-
runkach, cały czas zastanawiając 
się co zrobić. Myślę, że z uwagi na 
historię Koluszek, warto pozyskać 
wszelkie koniecznie środki, które 
umożliwią odrestaurowanie zwo-
jów na cele ekspozycji w muzeum. 
Naszym priorytetowym warun-
kiem i jedynym życzeniem jest to, 
by zwój pozostał w tym mieście, 
jako pamiątka naszej wspólnej pol-
sko-żydowskiej historii. Ta historia 
musi być tu kultywowana, choćby 

po to, aby poznawać swoją tożsa-
mość, zwłaszcza w roku 80 roczni-
cy wybuchu wojny. Każdy z nas 
miał lub ma w swojej rodzinie ko-
goś, kto ucierpiał podczas wojny. 
Uczymy się także o tym w szkole. 
Może nadszedł dobry czas, by za-
stanowić się nad sobą i nad tym, 
dlaczego ludzie byli mordowani, 
gdzie jest sens życia człowieka. 
Dobrze by było też zastanowić się 
nad swoim systemem wartości. 
Wiemy, że w drugiej wojnie świa-
towej ucierpieli szczególnie Żydzi, 

jak żaden naród, bo żaden inny na-
ród nie został skazany na totalną 
zagładę i wyniszczenie. Czymś, co 
szczególnie mnie boli to fakt, że w 
czasie wojny były gnębione i zabi-
jane dzieci, często w bestialski 
sposób. Z drugiej strony nie można 
zapominać, że mordowani byli też 
Polacy, którzy ukrywali Żydów. 
Powracając do Tory zauważmy, że 
jest ona symbolem żydowskim. 
Niemniej i ja i mój mąż chcieliby-
śmy, aby była nie tylko symbolem 
żydowskim, bo w Koluszkach jak 
wiemy zamieszkiwały różne naro-
dowości. Razem z naszymi polski-
mi przodkami żyli tu Żydzi, Niem-
cy i Ukraińcy, choć tych ostatnich 
było zdecydowanie niewielu. Li-
czymy na szacunek dla historii, 
podkreślmy- wzajemny szacunek. 
Jeszcze raz chcemy wyrazić nasze 
życzenie: Tora musi pozostać w 
Koluszkach. Myślę, że dobrze się 
stało, iż przekazujemy Ją społe-
czeństwu Koluszek właśnie teraz, 
w rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Niech to będzie me-
mento dla przyszłych pokoleń, by 
zwalczać w sobie złość i nienawiść 
do kogokolwiek- powiedziała „Es-
tera” dla „Tygodnia w Kolusz-
kach”. 

Z pewnością w wielu domach 
znajdujących się w obrębie dawne-
go getta w Koluszkach można zna-
leźć cos interesującego, co posze-
rzy judaika naszego muzeum w 
Koluszkach. Zachęcamy do po-
dzielenia się tym z nami. Tym, któ-
rzy tak jak „Estera” i jej Mąż, chcą 
pozostać anonimowi, zapewniamy 
absolutną dyskrecję. 

Zk 

Bezpieczeństwo na drodze  
priorytetem dla dzielnicowego

Dzielnicowy rejonu III gminy Koluszki stworzył plan prioryteto-
wy, który realizuje w drugim półroczu dla rejonu służbowego. Głów-
nym jego założeniem jest eliminowanie wykroczeń w ruchu drogo-
wym w miejscowościach Borowa i Gałków Mały.

Przekraczanie prędkości i popełnianie wykroczeń drogowych w 
miejscowości Borowa i Gałków Mały to zagrożenia naniesione na Krajo-
wą Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa przez mieszkańców gminy. Elimino-
wanie ich to jedno z głównych założeń realizowanego planu prioryteto-
wego przez mł. asp. Konrada Kaczmarka. 13 września 2019 roku 
dzielnicowy w ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym przy współpracy z koluszkowską drogówką pro-
wadził działania na zagrożonym odcinku drogi. Mundurowi szczególnie 
zwracali uwagę i kontrolowali przekraczanie prędkości przez kierujących 
oraz inne naruszenia w ruchu drogowym. Jest to dopiero początek działań 
dzielnicowego zmierzający do zminimalizowania tych zagrożeń aby 
mieszkańcy i inni uczestnicy ruchu czuli się bezpiecznie.

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

 TERMAL
USŁUGI 

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

WOD-KAN
- REKUPERACJA

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

501 10 22 81, 509 307 458

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

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

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

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

telefon: 690 901 602

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)

Firma KOLREX 
za t rudn i 

pracownika na produkcję
    Wymagania:
    - dyspozycyjność,
    - chęć nauki przy maszynach tekstylnych

W razie zainteresowania prosimy o przesłanie CV  
i ostatniego świadectwa pracy na adres:  

tomek@kolrex.com.pl

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

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

Operator urządzeń  
ściekowych i kanalizacyjnych  

wymiar czasu pracy – pełny etat

Elektromonter  
wymiar czasu pracy – pełny etat

Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone zostały  
na stronie internetowej KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach (www.kpgk.com.pl) 

Termin składania aplikacji do dnia 04 października 2019 r.

Firma PROCAD Sp. J. z siedzibą w Koluszkach  
ul. Gen. Maczka 11  

poszukuje osoby do pracy na stanowisko: 

Dyrektor ds. administracyjno-handlowych
Obowiązki:
- kierowanie pracą działu administracyjno -handlowego
- udział w spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi partnerami biznesowymi 

firmy

Wymagania:
- wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, finanse lub pokrewne, 
- znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, 
- minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
- wysokie umiejętności menadżersko-sprzedażowe,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów, budowanie trwałych relacji z klientami,
- dyspozycyjność.

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju zawodowego.

CV wraz z pisemną zgodą na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych zawar-
tych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji  

(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity 
Dz. U. 2019 r. poz. 1781) proszę przesłać na adres: sekretariat@procad.net.pl   

lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach, ul. Gen. Maczka 11.
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Piątek 4.10
15:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
17:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
19:00 Legiony 2D Pol

Sobota 5.10
15:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
17:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
19:00 Legiony 2D Pol 

Niedziela 6.10
15:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
17:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
19:00 Legiony 2D Pol

Środa 9.10 17:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
19:00 Legiony 2D Pol

Czwartek 10.10 17:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
19:00 Legiony 2D Pol

Angry Birds 2 Film 
Animacja / USA / 2019 / 96 min.
2D Dubbing

Skomplikowana relacja nielotów Angry Birds 
oraz sprytnych Zielonych Świnek przenosi się 
na wyższy poziom. Kiedy wyspy zamieszkane 
przez Angry Birds i Świnki znajdą się w niebez-
pieczeństwie, a nowy wróg da o sobie znać, Red, 
Chuck i Bomba rekrutują Silver (siostrę Chucka) 
oraz łączą siły z Leonardem i jego drużyną, two-
rząc superteam, który ma ocalić ich domy.

Legiony
Wojenny / Polska / 2019 
2DPolska

Flota pięciu potężnych okrętów opuszcza Sewil-
lę w 1519 roku pod dowództwem odważnego 
podróżnika – Ferdynanda Magellana wraz z jego 
załogą liczącą ponad 200 marynarzy. Trzy i pół 
roku później do tego samego portu dopływa już 
tylko jeden statek z zaledwie kilkunastoma oso-
bami na pokładzie pod kierownictwem Juana 
Sebastiano Elcano. Wyprawa dookoła świata za-
kończyła się sukcesem, co jednak wydarzyło się 
w jej trakcie? Oto prawdziwa opowieść! Walka z 
żywiołem oceanu, rajskie wyspy, nieznane ple-
miona, niespodziewana miłość oraz wielkie 
piękno i jeszcze większe niebezpieczeństwa, 
które czyhały na śmiałków w każdej sekundzie. 
Przed Wami najbardziej niesamowita wyprawa 
świata, która zmieniła kurs historii… na zawsze!

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

Więcej informacji na stronie: 

www.kino-odeon.pl 
tel. 44-714-58-80

Kino zastrzega sobie możliwość zmiany w repertuarze

Już przedszkolak wie, 
że świat sprząta się

Przedszkolaki z Przedszkola Nr 3 w Koluszkach w tym roku również 
przyłączyły się do Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. 20 września 
5-latki z grupy V „Motylki” wraz w wychowawczynią i panią woźną zaopa-
trzone w rękawice i worki zaangażowały się w tę akcję. Dzielnie zbierały 
śmieci, dzięki temu wokół przedszkola zrobiło się czysto i przyjemnie.

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i 
emocjonalnej, dlatego już w tym wieku należy dziecku ukazać potęgę i 
piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia ta-
kie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody. W ten sposób zdoby-
wane doświadczenia od najmłodszych lat zaowocują w przyszłości do-
brymi ekologicznymi nawykami. 

Przedszkole nr 2 w Koluszkach 
zaprasza na piknik

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy podczas  PIKNIKU 
RODZINNEGO , który odbędzie się  05.10.2019 (sobota) na przedszkol-
nym placu zabaw. Rozpoczęcie festynu o godz. 11:00.  Tego dnia odbę-
dzie się Pasowanie nowych wychowanków na Przedszkolaka. Wszystkie 
dzieci, oraz zaproszeni goście zaprezentują swoje umiejętności wokalne  
podczas występów na tarasie. 

Wśród licznych atrakcji  przewidziano m.in. dmuchańce, pokaz iluzji, ką-
ciki zabaw, grill, ciasta, kiermasz, oraz wiele innych.  Oprócz niespodzianek dla 
dzieci zaplanowano atrakcje dla rodziców.  Imprezą towarzyszącą będzie Cha-
rytatywny Bieg w Szpilkach – Dla Bartka, pod patronatem Bożeny Henczyca 
oraz wyścig bobasów, który opieką otoczyła Małgorzata Niemczyk . Podczas 
pikniku odbędzie się promocja mikroprojektu Cyfrowy rodzic – Bezpieczne 
dziecko realizowanego w ramach akcji „Gmina na czasie”.  Dopełnienie chary-
tatywnej formy pikniku stanowić będzie zbiórka krwi. Fundusze zebrane pod-
czas imprezy przeznaczone zostaną na zakup kserokopiarki do przedszkola 
oraz na rzecz Bartka S. Zapraszamy i życzymy niezapomnianej zabawy.
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Meble kuchenne + stół z ławą, 
608-863-460
Peugeot 207 SW, 506-138-467
Pszenżyto do siewu, 508-078-967 
Drewno kominkowe – opałowe, 
509-101-167
Drewno opałowe, kominkowe, 
695-277-882
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
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA

Polski – szkoła podstawowa  
i średnia. Egzaminy MATURA, 
518-231-962
Historia, WOS – egzaminy, matura, 
509-157-306
Angielski, korepetycje, 781-228-709
Kursy maturalne oraz zajęcia 
indywidualne z chemii  
i matematyki, 606-639-081
Matematyka. Poziom podstawowy 
i rozszerzony, tel. 502-271-164
Korepetycje z j.angielskiego, 
531-564-146

USŁUGI

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Wycinki, koszenia, karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką, 
wywrotka do 3,5t i inne, 507-364-074
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia oraz inne. Wycena gratis, 
507-364-074 
Montaż i naprawa ogrodzeń, 
515-310-037
Remonty, wykończenia, łazienki 
kompleksowo z białym montażem, 
531-385-932
Pranie tapicerki, dywanów, mebli, 
obić. Chemia „Karchera”. Wysoka 
jakość usług, tel. 693-303-448
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej, itp., 720-724-916

TANIO, Profesjonalnie kuchnie, sza- 
fy. Firma STOLAREK, 607-815-125 
Zapraszam na makijaż okoliczno-
ściowy. Możliwość dojazdu,  
881-250-683
Zetnę i potnę, 519-356-788
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
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
Pokrycia dachowe, 665-211-739
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
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
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

WINTEX zatrudni szwaczki,  
tel. 601-33-63-73
Zatrudnię panów z orzeczeniem  
o niepełnosprawności do sprzątania 
w zakładzie produkcyjnym  
w Koluszkach. Praca dwuzmianowa. 
Atrakcyjne wynagrodzenie,  
724-486-855 
Zatrudnię kucharza / kucharkę, 
507-209-093. Sala u Lenarta
Zatrudnimy spawaczy MIG/MAG 
lub TIG (możliwość przyuczenia) – 
606-762-071 DRIVAL Żelechlinek

Zatrudnimy projektanta/konstruk-
tora. Praca w Solidworks i Inventor. 
Może być student, możliwość 
przyuczenia – 606-762-071  
DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy monterów do przyczep 
– 606-762-071 DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy szefa produkcji. 
Produkcja przyczep – 606-762-071 
DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy pracownika do warszta-
tu do obsługi maszyn i sprzętu. Może 
być do przyuczenia lub na staż., 
e-mail: buddrogstan@wp.pl,  
tel. 609-759-659, 601-227-216
Zatrudnię cukiernika lub pomoc 
cukiernika, tel. 603-793-530
Zatrudnię szwaczki do zakładu  
i chałupniczki, tel. 604-588-616
Zatrudnię Panie do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym (Kolusz-
ki). Praca dwuzmianowa od Pn. do 
Pt. Wymagamy orzeczenia o niepeł-
nosprawności, tel. 724-486-855
Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Szyjemy cały rok tylko 
sukienki i żakiety, tel. 601-306-380
Zatrudnię kierowcę kat C+E 
(wywrotka), tel. 603-692-065
Fryzjerkę zatrudnię, 519-490-477
Zakład krawiecki zatrudni Pomoc 
szwalni – dziurki, guziki, podpra-
sówka, tel. 519-375-900
ELIS zatrudni szwaczki do szycia 
odzieży damskiej, stała praca cały 
rok, wysokie wynagrodzenie, 
605-600-896 
Krawcową zatrudnię, praca 2-3 dni 
w tygodniu, 602-891-343
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, 
tel. 600-215-119
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 brukarzy i pomocników, 
tel. 790-824-553
Szwaczki zatrudnimy, szycie bluzki, 
sukienki, tel. 604-797-243
Prasowaczkę – 607-613-287
Zatrudnię Fryzjerkę, 509-618-229
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

SZUKAM PRACY

Kobieta podejmie pracę w godzi-
nach od 7.00 do 15.00, 797-818-992

ZDROWIE

Klub Zdrowego Życia – Historie 
Zdrowia. Zapraszamy od Ponie-
działku do Piątku od godz. 18.00,  
tel. 720-724-916

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM / KUPIĘ

Sprzedam mieszkanie w bloku  
w Bogdance 50 m2 po remoncie,  
tel. 667-282-989

Sprzedam działki budowlane  
pod lasem, 5 km od Koluszek. 
Media; woda i prąd. Cena do uzgod-
nienia, tel. 603-94-55-57 po 17-tej
Sprzedam działki budowlane  
w Koluszkach – teren 6000 m2,  
tel. 691-750-199
Sprzedam działkę budowlaną 
(media). Wola Łokotowa,  
tel. 721-341-695 
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
Sprzedam nieruchomość przy PSP, 
506-138-467
Dom piętrowy, działka 2000 m2, 
tanio sprzedam, 663-666-173
Dom sprzedam, 508-36-38-45
Sprzedam ziemię 2,5 ha Stary 
Redzeń, tel. 721-401-579
Sprzedam mieszkanie 52 m2  
w Brzezinach (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 dom (w centrum),  
tel. 506-123-517
Wynajmę lokal na działalność, 
biuro, magazyn lub mieszkanie,  
tel. 667-665-095
Wynajmę 90m2 na mieszkanie,  
tel. 667-665-095
Hala 200 m2 + zaplecze do wynaję-
cia w Brzezinach, ul. Łódzka,  
tel. 503-723-881
Lokal użytkowy do wynajęcia. 
Galeria „ARKADIAN” Koluszki, 
ul. Reja 3, 604-796-539
Do wynajęcia lokal ul. Sikorskiego, 
603-793-530

SPRZEDAM

Drewno opałowe, kominkowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Drewno opałowe, 511-704-500
Pralkę, kanapo-tapczan i inne, 
506-138-467
Stół, 4 krzesła, kpl. Kuchenny 
(jasny, nowy) rozm.117x74x74,  
tel. 515-390-207

OGŁOSZENIA DROBNE
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Przerwy  
w dostawach prądu
 � 4.10.2019 r. w godz. 8:00 do 
15:00: Koluszki ul.: Brzezińska 
Nr od 1 do 16, 3 Maja Nr od 2 do 
22, Paderewskiego Nr od 1 do 4.

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

Szukam domu do wynajęcia, 732-342-271
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 52 m2 w Brzezinach (kamienica), 
517-694-485

Pierwszoklasiści z ZS nr 2  
na „zielonej szkole”

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, przy 
ul. Budowlanych 8, uczestniczyli w trzydniowej „zielonej szkole” w Bu-
rzeninie pod hasłem „Żyj pełnią życia”. Przez trzy dni wykorzystywali 
dostępne w ośrodku atrakcje, gdyż Burzenin to osada sportowa z mnó-
stwem aktywności przygotowanych specjalnie dla spragnionych wrażeń 
sportowych młodych ludzi. 

Pierwszy dzień wypoczynku, był to czas zarezerwowany na działal-
ność artystyczną, której zwieńczeniem był „Kolorowy koncert”. To barw-
ne spotkanie stało się okazją do prezentacji przygotowanych przez klasy, 
zabawnych piosenek i filmików o kolorach. Uczniowie włożyli sporo ser-

ca w swoje występy, co owocowało owacjami wśród zebranych. A wie-
czorem wszyscy bawili się na kolorowej dyskotece. 

Wielkie emocje wzbudzał klasowy turniej piłki nożnej rozegrany 
drugiego dnia. Ci, którzy woleli inne rozrywki, grali w ping- ponga, pił-
karzyki, badmintona i bilard. Wiele emocji towarzyszyło uczniom pod-
czas  przejażdżek na quadach oraz w trakcie wspinaczki w parku lino-
wym.  Wieczorem odbyło się integracyjne ognisko z kiełbaskami. 

Następnego dnia od rana wszystko kręciło się wokół kompetencji ję-
zykowych. Odbyły się zajęcia językowe. Klasy przygotowały scenki, ske-
cze i quizy w wybranym przez siebie języku. Wszyscy świetnie się bawi-
li. Uczniowie wrócili do domu pełni wrażeń i wspomnień. 

Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali wyjazd oraz opie-
kowali się uczniami podczas wypoczynku.  

WYDRUKI  
NA PŁÓTNIE

FOTOOBRAZY

FOTO – STASIAK
Kościuszki 4, Koluszki
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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

GABINET TERAPII 
TLENOWEJ
TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL
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Budżet Obywatelski 2020
Informujemy, że od dnia 07.10.2019 r. rusza nabór wniosków do 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Wnioski przyjmowane będą do 
dnia 6.11.2019 r. Wnioski muszą zostać zgłoszone na formularzu zgło-
szeniowym, wypełnione formularze należy składać w wyznaczonym 
terminie:

• osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach przy ul. 11 Listopada 65,

• listownie na adres: Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95-040 
Koluszki z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

• mailowo na adres: um@koluszki.pl, w formie zeskanowanych 
oryginałów dokumentów z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

• za pośrednictwem Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewod-
niczących Zarządu Osiedli oraz przedstawicieli organizacji po-
żytku publicznego.

Do formularza zgłoszeniowego wnioskujący ma obowiązek załą-
czyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców. Li-
sta poparcia musi zawierać tytuł popieranego projektu oraz imię, na-
zwisko i adres oraz własnoręczny podpis osoby udzielającej poparcia.

Wyłanianie projektów będzie odbywać się w dwóch etapach. Naj-
pierw zapotrzebowanie na dane zadanie będą zgłaszać grupy miesz-
kańców. Aby zadanie w ogóle było brane pod uwagę, będzie musiało 
zyskać poparcie (w formie podpisu) minimum 30 mieszkańców gmi-
ny. Następnie wszystkie zgłoszone przez mieszkańców projekty trafią 
do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, złożonego z pracowników 
Urzędu Miejskiego, radnych, sołtysów, przedstawicieli zarządów osie-
dli oraz przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy oce-
nią dany projekt pod kątem racjonalności z punktu widzenia ekono-
micznego. Projekty które przejdą ocenę formalną, zostaną poddane 
ogólnospołecznej ocenie, w formie gminnego głosowania. Mieszkań-
cy będą zatem mogli oddać swój głos na najbardziej odpowiadający im 
projekt. Trzy projekty z największą ilością oddanych głosów zostaną 
wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki z klauzulą konieczności 
wykonania. Oznacza to w praktyce, że władze miasta nie będą mogły 
uchylić się od realizacji wybranego zadania.

UWAGA: Pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 
100 000,00 zł

Uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Przedszkola nr 1 w Koluszkach


