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Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej 
(wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, 
energetyka, gazociągi);

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

(znaki, przepusty);
l uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
l nielegalnie prowadzonych robót w pasie 

drogowym;
l uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
l czystości w mieście i gminie;
l przepełnień pojemników na odpady;
l przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
l zniszczeń i nieporządku wokół pojemników 

do selektywnej zbiórki odpadów;
l zaśmiecenia terenów;
l dzikich wysypisk śmieci;
l padłych zwierząt;
l inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-

-ców w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

Policja – 997, 44 714 69 77
Straż Pożarna – 998, 44 714 08 90

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

URZĄD MIEJSKI
Sekretariat  – 44 725 67 00
Redakcja TwK  – 44 725 67 18
USC  – 44 725 67 60
Biblioteka Miejska  – 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon – 44 714 58 80

BIURO INŻYNIERA GMINY  – 44 725 67 68
KPGK sp. z o.o.  – 44 714 58 45
ZUK  – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25
Pogot. Energetyczne  – 991
 – 468-30-15-31
Pog. Kanalizacyjne  – 44 714 58 79  
  507 078 873
Pogotowie Gazowe  – 992
Ujęcie wody i pog. wod. – 44 714 58 24 
  605 370 020
Oczyszcz. ścieków – 44 714 58 79  
  507 078 873

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie  – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap  – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)  – 44 714 22 22
 – 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.)  – 44 714 55 00 
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna 
ul. Staszica 34  – 44 714 44 98
NZOZ DENTIS  – 44 714 51 24

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77
Gałków  – 605 509 502

Taxi  – 44 714 58 42
Rower miejski – 42 214 40 00
Biuro numerów  – 118 913
Informacja PKP  – 19 757 
KSM  – 44 714 10 41
Spółdz. Odlewnik  – 44 714 19 98
Urząd Pracy  – 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii 
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67 

pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,  
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub  

Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34 
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00) 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie 
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69 

(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40, 

501 648 560

Wykaz opłat w 2019 roku

Opłata za podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny:
- do 15 marca - I rata
- do 15 maja - II rata
- do 15 września - III rata
- do 15 listopada - IV rata

Opłata za podatek od środków 
transportowych:
- do 15 lutego – I rata 
- do 15 września - II rata

Opłata za posiadanie zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu:
- do 31 stycznia – I rata 
- do 31 maja – II rata 
- do 30 września – III rata 

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

przy ulicy Reymonta 
w Koluszkach jest czynny w dniach:

• środa w godz. 10.00 – 17.00 
• sobota w godz. 8.00 – 16.00

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10 
piątek – 8.15-13.10 

przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i 
12.30-12.50

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00 
tel. 44 714 58 79

11.10.  
ul. 11 Listopada 33

12.10.  
ul. Żwirki 2

13.10.  
ul. Głowackiego 20

14.10.  
ul. Korczaka 5

15.10.  
ul. Sikorskiego 6A

16.10.  
ul. 3 Maja 8

17.10.  
ul. 3 Maja 19G
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Koncepcja budowy tunelu  
w Koluszkach gotowa

Urząd Miejski w Koluszkach zakończył prace związane z tworze-
niem koncepcji budowa tunelu pod torami kolejowymi w północnej czę-
ści miasta, niedaleko przejazdu kolejowego w Felicjanowie. Kolejnym 
etapem będą działania zmierzające do pozyskania stosownego dofinanso-
wania, od którego uzależniona jest budowa. Koszt całego zadania szacu-
je się bowiem na ponad 30 mln zł. Gmina będzie się starała o dofinanso-
wanie na poziomie co najmniej 70 proc. wartości inwestycji.

Choć koncepcja jest już po uzgodnieniach ze wszystkimi spółkami 
PKP, budowa nie rozpocznie się wcześniej niż za kilka lat. Gminę czeka 
bowiem długotrwała praca związana z tworzeniem dokumentacji czy po-
zyskiwaniem decyzji środowiskowej. W związku z powyższym odpada 
również zmartwienie związane z nałożeniem się budowy tunelu z budową 
nowego wiaduktu w Koluszkach. Przypomnijmy, że ta druga inwestycja 
zbliża się dużymi krokami, i jest bardzo prawdopodobne że rozpocznie 
się już w 2020 r. 

Tunel projektowany jest jako przedłużenie ul. 3 Maja. Ma on prze-
chodzić pod torami kolejowymi w okolicy skrętu w ul. Krańcową (wyso-
kość ul. Czarneckiego). Wyjazd z tunelu ma znajdować się w pobliżu blo-
ków przy ul. Warszawskiej 124, i przechodzić do nowo projektowanej 
drogi, ciągnącej się wzdłuż nasypu kolejowego w kierunku ul. Budowla-
nych. Połączenie z ul. Warszawską zyska formę ronda. 

Tunel o długości 115 metrów ma dysponować ścieżką dla rowerów i 
chodnikiem. Łączna długość drogi dojazdowej od ul. 3 Maja do ul. War-
szawskiej (liczona razem z tunelem) wynosi ok. 820 m. Wysokość skraj-
ni w tunelu to 4,5 metra. 

Tworzenie koncepcji kosztowało gminę ok. 60 tys. zł. 
(pw) 

Nowe zabawki na placu zabaw
Zakończyły się prace związane 

z powiększeniem placu zabaw w 
Parku Miejskim w Koluszkach. 
Dzieci do dyspozycji otrzymały kil-
ka nowych efektownych zabawek. 
Swego rodzaju nowością na naszym 
terenie jest piramida linowa, i to 
właśnie ona jest obecnie najbardziej 

oblegana przez dzieci. Maluchy błyskawicznie wzięły się również za te-
stowanie trampoliny ziemnej z gumowymi obrzeżami.

O nowe urządzenia doposażona została także strefa aktywności. Do-
datkowo przy powiększonym placu zabaw pojawiły się nowe ławki par-
kowe. Wartość projektu to ok. 115 tys. zł. Blisko połowę dołożyło Mini-
sterstwo Sportu w ramach programu tworzenie tzw. otwartych stref 
aktywności. 

(pw)

Więcej połączeń 

Z początkiem 2020 r. ŁKA zwiększa o 30% liczbę kursów pomiędzy 
stacjami Skierniewice - Kutno, Skierniewice - Łowicz Główny, Łódź Fa-
bryczna - Tomaszów Mazowiecki oraz Łódź Widzew - Łódź Chojny 
przez Łódź Olechów. Oznacza to, że mieszkańcom naszej gminy łatwiej 
będzie podróżować pociągami po regionie.

13 października odbędą się wybory  
do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. 
To od nas zależy czy nasze miasto i region  

będzie mieć swojego przedstawiciela,  
w jakim kierunku po dąży rozwój Polski  

i naszej małej ojczyzny. 
Gorąco apeluję o udział w wyborach.  
Nie odbierajmy sobie prawa do głosu,  

nie zostawiajmy tej decyzji innym. 

Burmistrz Koluszek 
Waldemar Chałat
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 11 października (piątek) – „Są pszczoły, jest życie”, wykłady, degusta-
cje, warsztaty, godz. 14:00, Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach 

 � 16 października (środa) - Okręgowy Puchar Polski, 4 runda,  
LKS Różyca – ŁKS II Łódź

 � 17 października (czwartek) – „Pomóżmy Bartkowi stanąć na nogi”, 
koncert charytatywny, godz. 19:00, Sala Bankietowa „u Lenarta” ul. 
Partyzantów w Koluszkach 

 � 20 października (niedziela) – wycieczka turystyczno-krajoznawcza i 
grzybobranie organizowane przez os. Głowackiego, informacje  sklep 
„Animals” ul. Kolejowa  

 � 26 października (sobota) – LISOWICE TRAIL 2019, start: godzina 
12.00, zalew w Lisowicach

 � 29 października (wtorek) – „Ocalić od zapomnienia” – koncert z 
przebojami z lat 60, 70 i 80-tych, godz. 18:00, Miejski Ośrodek Kultury 
w Koluszkach ul. 3 Maja 2  

Koncert charytatywny
„Pomóżmy Bartkowi stanąć na nogi” 

Zapraszamy na koncert charytatywny „Pomóżmy Bartkowi stanąć na 
nogi”, który odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 19.00 w Kolusz-
kach w Sali Bankietowej „u Lenarta” przy ul. Partyzantów 1.

Koncert uświetnią występy formacji tanecznej ze szkoły Fame Dan-
ce Studio oraz uczniów I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. Na sce-
nie wystąpią wokaliści: Aleksandra Reczulska, Barbara Górna, Wiktoria 
Jaworska, Marta Kobus, Borys Chmielewski i absolwentka liceum Patry-
cja Galach oraz zespół „White muffins” w składzie: Sara Kunka, Tomasz 
Piwowarski, Kacper Kruś i Michał Teodorczyk.

W programie czeka nas również spotkanie z polskimi gwiazdami: 
Anną Cymmerman, Katarzyną Kołodziejczyk, Aleksandrą Gintrowską, 
Agatą Milczarek, Jackiem Malanowskim, a także Kamilem Wroną. W kli-
mat przedsięwzięcia wprowadzą Państwa sławni aktorzy Dorota Deląg i 
Sebastian Wątroba. odczas koncertu odbędzie się zbiórka pieniędzy do pu-
szek, z której dochód zostanie przeznaczony na kosztowne leczenie i reha-
bilitację Bartka. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. 
Wstęp wolny!                                                                           Organizatorzy

Rada Osiedla „Głowackiego” zaprasza
 ) 20 października – na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą i grzybo-
branie w ramach integracji osiedla.

 ) 23 listopada – wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę 
„Wszystko w rodzinie”, godz. 19.00. Decyduje kolejność zgłoszeń - 
„Animals ul. Kolejowa.

 ) 20 listopada – godz. 18.00 zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 2 
mieszkańców Osiedla Głowackiego na zebranie z władzami miasta, 
policji i spółdzielni mieszkaniowej.

Wykaz ulic Osiedla Głowackiego: ul. Cmentarna, Głowackiego, 
Kilińskiego, Konopnickiej, Krzemieniecka, Kościuszki (od ul. 11 Listo-
pada do granicy parku), Krzywa, Ludowa, Poprzeczna, Reja, Rynek, 
Ściegiennego, Strażacka, Targowa, Wołyńska, Warszawska (od ul. Po-
przecznej do ul. Targowej) 11 Listopada (numery parzyste). Przewodni-
cząca osiedla Anna Ołubek.

Konferencja z udziałem  
wiceprezydenta Łodzi 

Co zrobić by wspólnie kupować taniej bardzo dzisiaj drogi prąd, za 
który w konsekwencji płacą mieszkańcy? Jak pomóc w sprawie jednego 
biletu na kolej i MPK w Łodzi by ułatwić mieszkańcom Koluszek podró-

że do stolicy województwa? Jak wspólnie namawiać młodych do studio-
wania w Łodzi i pozostawania w swoim regionie? A także o śmieciach, tu-
nelu pod Gałkówkiem i o otworzeniu biura poselskiego w Koluszkach i 
wspólnej pracy dla regionu, rozmawiali burmistrz Koluszek Waldemar 
Chałat i wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

                                                                  SM

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że protokoły
z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych

spowodowanych suszą zostały zweryfikowane przez
wojewodę. Rolnicy mogą zgłaszać się do tut. urzędu

po ich odbiór do Biura Inżyniera Gminy (parter).

Z gazetą mapa  
„Koluszki  

na weekend”
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Takie grzybki w naszym lesie
Spacer po lesie to przyjemność pełna niespodzianek. Można znaleźć 

podgrzybka, chociaż łatwiej znaleźć butelkę po wódce. Można również 
trafić na modny 20 lat temu dywan. wiatrak lub telewizor. Zdjęcie zrobio-
ne 9 października, skomentował starszy referent Grzegorz Marczyński 
pracownik nadleśnictwa Brzeziny, który na co dzień zajmuje się ochroną 
przyrody i edukacją: - To Przykry widok. Wszystkie Nadleśnictwa w Pol-
sce przeznaczają ogromne pieniądze na to, żeby posprzątać las. Średnio 
rocznie zbieranych tyle śmieci, że budynek Nadleśnictwa w Kaletniku 
można by wypełnić po dach i jeszcze na podwórku by zostały.

Sytuacja wygląda tragicznie, szczególnie w lasach prywatnych, 
gdzie pracownicy nadleśnictwa nie mają wstępu. Tam nikt nie sprząta. W 
lasach państwowych, pracownicy nadleśnictwa sprzątają cały czas, w ra-
mach ich codziennych obowiązków, są również, kilka razy do roku, orga-
nizowane akcje sprzątania lasów, z firmami, ze szkołami i z mieszkańca-
mi.

Największym przekleństwem leśników są zużyte opony i odpady bu-
dowlane. – Co dziwne, ludzie zadają sobie niejednokrotnie znacznie wię-
cej trudu, żeby śmieci wywieźć do lasu, niż gdyby mieli je zawieźć do 
miejsca przeznaczonego na odpady. Jest jeszcze fenomen butelek. Cięż-
kie butelki (z napojem w środku) chętnie zabieramy do lasu, a lekkie bo 
już puste, są jednak za ciężkie by zabrać je z powrotem – dodaje nasz roz-
mówca.

W tej chwili trwają dwie ogólnopolskie akcje. Pierwsza z nich: „Za-
bierz 5 z lasu”, polega na tym, żeby zabrać 5 przedmiotów ze spaceru. Jest 
też akcja z grzybiarzami, żeby oprócz kosza z podgrzybkami zabrali rów-
nież ze sobą torbę śmieci znalezionych przy okazji. Niech to będzie nasze 
podziękowanie dla natury za jej jesienne przysmaki.

Jest jednak nadzieja. O ile nie na wszystkich dorosłych można liczyć, 
o tyle dzieciaki są już inaczej nastawione do natury. Grzegorz Marczyń-
ski oprowadza dzieci w ramach zajęć edukacyjnych i bardzo często widzi 
jak najmłodsi mimo że nikt im o tym nie przypomina, zabierają ze sobą 
śmieci. Dorośli, uczcie się od własnych dzieci!

Składanie wniosków i konsultacje

Tu otrzymasz pomoc w ramach
programu „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest po-
prawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń  powietrza, pocho-
dzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo 
stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie 
zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale 
dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finanso-
wym. 

 Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właściciela-
mi/współwłaścicielami  domów jednorodzinnych, osób posiadających 
zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego, jak również 
osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicie-
lami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z 
wyodrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został wyod-
rębniony do 1 stycznia 2019 r. Dla tych Beneficjentów maksymalna war-
tość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, 
będzie wyznaczana w odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszalnego, 
a dla pozostałych – w odniesieniu do domu. 

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wo-
jewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Maksymalna kwota dotacji 
- korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów
- maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł
- pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę 

dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki
- minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
- wymiany nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów 

na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniają-
cych wymagania Programu

- docieplenia przegród budynku
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i insta-

lacji fotowoltaicznej),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej

Składanie wniosków w godzinach pracy  
Urzędu Miejskiego w Koluszkach: 

Poniedziałek   8.00 - 16.00
Wtorek     8.00 - 17.00
Środa        8.00 - 16.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek       8.00 - 15.00 

Udzielanie konsultacji odbywa się w dniach:
poniedziałek 8:00 do 12:00 oraz środa od 12:00 do 16:00

Konsultanci  udzielają wsparcia w pokojach:
219 II piętro , telefon 044 725 65 49 lub

210 II piętro , telefon 044 725 65 55 

Prosimy o wcześniejszy kontakt  
w celu uzgodnienia dogodnej dla Państwa godziny.

Uwaga kierowcy
Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że w związku z 

pracami remontowymi prowadzonymi w budynku w Koluszkach 
przy ul. Brzezińskiej 32, w którym mieści się filia Wydziału, w dniach 
od 09.10.2019 do 16.10.2019 r. klienci nie będą obsługiwani na miej-
scu.

Rejestracje rozpoczęte (odbiór dowodów rejestracyjnych) oraz inne 
sprawy pilne będzie można załatwić w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, VIII piętro, pok. 806, nr tel. 42 632 92 02.
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Są tacy ludzie, których spotyka 
się tak, jak się spotyka anioły w 
Bieszczadach lub dobre duchy za-
klęte w zapachach ciepłych swe-
trów jesienią. Po takim spotkaniu 
zostaje nam w duszach coś dobre-
go, a w głowach myśli się rozjaśnia-
ją. To było właśnie takie spotkanie.

Jednego z ostatnich dni lata, 
zanim rozpoczęła się Noc Księgar-
ni w Koluszkach, przy kawie spo-
tkały się trzy fajne babeczki. Za 
czas, uśmiech i rozmowę Katarzy-
nie Grocholi dziękują Monika 
Winciorek i Karolina Bast Kolasa. 
A było to tak:

KBK: -Przyjechała Pani do 
Koluszek z zupełnie nową książ-
ką pod pachą i to jest Pani pierw-
szy romans z kryminałem…

Katarzyna Grochola: -Właści-
wie to ja nigdy nie mówiłam, że to 
jest kryminał, dla mnie to jest bar-
dziej thriller psychologiczny. Ta 
powieść  kosztowała mnie więcej 
emocjonalnego trudu. To powieść 
o tym, jak kat bywa ofiarą, a ofiara 
zamienia się w kata. Czyli to, co 
mamy w życiu, jeśli nie zrobimy ze 
sobą porządku.

KBK: Czy taką książkę pi-
sze się inaczej? Może od końca?

-Od końca, to ja w ogóle piszę 
każdą powieść, zaczynam od ostat-
niego zdania. Muszę mieć ostatnie 
zdanie, muszę mieć tytuł, a później 
już mogę pisać. Ale do tej ostatniej 
książki był mi potrzebny plan.

KBK: -Czy przejmuje się 
Pani recenzjami?

-Na szczęście nie jestem inter-
netowa, więc nie śledzę wszystkie-
go, ale przyzwyczajona byłam od 
początku, że moje książki  w więk-
szości mają druzgoczące opinie 
krytyków, ale czytelnicy je lubili i 
wolę tak niż odwrotnie.

KBK: -Co Panią cieszy?
-Cieszą mnie fajne chmury i 

to, że ktoś mi przyniósł kurtkę, bo 
jest zimno. Cieszą mnie bardziej 
drobne rzeczy, niż te olbrzymie. 
Ucieszyłoby mnie oczywiście, 
gdyby nagle ludzie zrozumieli, że 
nasza planeta ginie, ale mamy na to 
wpływ. Gdyby nagle porzucili pla-
stik, ocalili lodowce i  śnieżne ty-
grysy i jeszcze parę innych rzeczy, 
ale cieszą mnie rzeczy małe. Kiedy 
wyjeżdżam na urlop – zaczynam 
od sprzątania miejsca, w którym 

jestem – z morza wyciągam śmie-
ci, zbieram nakrętki i słomki z pla-
ży, butelki i puszki z lasu mazur-
skiego… Tak mnie nauczyli 
przyjaciele.

KBK: -W czym, oprócz pi-
sania, co oczywiste, jest Pani do-
bra?

-A ja w niczym nie jestem do-
bra, ja mam dobre serce! Ale mam 
też jedną zaletę i to już mówię ab-
solutnie bez kpiny, mianowicie, N 
I E  jestem perfekcjonistką i to mi 
bardzo ułatwia życie. Profesjona-
lizm, szczególnie kompulsywny, 
przycina skrzydła. Tylko Ci, którzy 
wiedzą, że mogą być niedoskonali, 
mogą zostać doskonałością. Co 
prawda, mnie jeszcze dużo braku-
je…

KBK: -Jak wygląda dzień z 
życia pisarki?

-Dzisiejszy na przykład? O 
poranku dostałam śniadanie od 
męża do łóżka. Powiedział: „Je-
dziesz dziś do Koluszek to sobie 
pośpij”.

Zapominam, że mam firmę, 
więc jak już sobie przypomniałam, 
zapłaciłam zaległe Zus-y. Zapo-
mniałam zabrać mięso z balkonu. 
Może nie przetrwać, mamy dużo 
zwierząt wokół. Podlałam kwiaty 
na zewnątrz – 16 doniczek. No i 
przyjechałam do Was. Ostatnio nie 
mam czasu na pisanie. Nie mam 
stałych godzin pisania. To są takie 
napady weny twórczej, za przepro-
szeniem.

Monika Winciorek: -W któ-
rym momencie życia podjęła 
Pani tą najważniejszą decyzję – 
będę pisać?

-Kiedy miałam  cztery lata. 
Już wtedy wiedziałam, że będę pi-
sarką, naprawdę to wiedziałam. W 
domu miałam książki, nie było te-
lewizora, bo to było bardzo dawno 
temu. Wiedziałam, że pisarz to taki 
człowiek, który nic nie robi, jest 
sławny, ma swoje książki na półce. 
(Śmiech). Bardzo mi się to podo-
bało. (Śmiech).

MW: -Człowiek, który ma 
fajne życie po prostu… Skąd 
czerpie Pani inspiracje? Pani 
książki różnią się od siebie - 
ostatnio kryminał, były też książ-
ki poradniki…

-Z życia chyba. Tak naprawdę 
każdy pisarz i tak pisze o sobie w 
pewnym sensie.

MW: -Pierwszą książkę 
stworzyła Pani w wieku 11 lat? 
Na Pani stronie można przeczy-
tać, że liczyła 14 stron i powstała 
w zeszycie z matematyki lub fizy-
ki.

-Tak to prawda – pisałam na 
środkowych stronach zeszytów z 
różnych przedmiotów. Łatwiej 
było wyrwać, jeśli ktoś chciał taki 
zeszyt obejrzeć.  Ale zanim zosta-
łam pisarką wykonywałam różne 
zawody, ale zawsze pisałam. Pisa-
łam w szkole, poza szkołą, na prze-
rwach, w nocy na dyżurach w szpi-
talu itd.

MW: -Czyli pisanie zawsze 

Pani towarzyszyło w życiu, przez 
te wszystkie lata?

-Tak. Wiedziałam, że Kafka 
pracował jako księgowy, a jednak  
pisał.

MW: -Czyli da się to połą-
czyć. Przez te wszystkie lata, kie-
dy Pani tworzyła, zdobywała do-
świadczenia, czy zaobserwowała 
Pani ewolucję stylu pisania?

-Myślę, że jestem trochę doj-
rzalsza. Myślę, że mam swój roz-
poznawalny styl.

MW: -On się nie zmienia 
przez lata? Budują go doświad-
czenia?

-Myślę, że wszystko nad 
czym pracujemy… np. wystarczy 
dziesięć tysięcy godzin czemuś po-
święcić, żeby być w tym czymś do-
brym. Ale to nie znaczy, że będę 
świetnym we wszystkim.

MW: To tak jak w życiu, dla 
jednych ludzi jesteśmy świetni w 
tym, co robimy, dla innych już 
nie…

-Myślę, że jedni nas będą lu-
bić, inni nie i to jest ok. Jesteśmy 
różnorodni i to jest fajne.

MW: -Przeczytałam, że na 
początku swojej drogi zawodo-
wej pisała Pani do „Poradnika 

domowego”, tutaj pojawiły się 
pieniądze za pracę związaną z pi-
saniem. Jak Pani wspomina ten 
czas? Stres, emocje?

-Nie, nie. Ja tam odpisywałam 
na listy. Wtedy odpowiadało się na 
listy, które przychodziły w koper-
tach, odpisywało się i znów odsy-
łano w kopertach.

MW: -Czy nie pojawił się 
stres, udzielanie rad to jednak 
spora odpowiedzialność?

-Olbrzymi stres, ale jednak 
taki pozytywny. Musiałam znaleźć 
wiadomości, gdzie zrobić operacje 
nosa. Pocieszyć dziewczynkę, któ-
ra rumieniła się jak chłopcy z nią 
rozmawiali albo się z niej wyśmie-
wali, że ma krzywe nogi. Chłopiec 
napisał o odkształceniu przyrodze-
nia w lewa stronę i pytał, czy to ma 
znaczenie… Miałam kontakt z ze-
społem lekarzy. 

MW: -…żeby konsultować 
pewne rzeczy?

-Tak, lekarze mi pisali, że trą-
dzik różowaty leczymy tym i tym. 
Ja musiałam dopisać do tego całą 
historię. Opłaciło mi się.

MW: -Dzięki temu mogła się 
Pani sporo dowiedzieć, zyskać 
wartość dla samej siebie…

-No tak, bo Judyta powstała z 
tych listów, że tak się wyrażę.

KBK: -Kiedy spotyka Pani 
kogoś na ulicy lub w kawiarni, 
czy myśli Pani  sobie – Ty bę-
dziesz w mojej książce, kiedyś 
Cię opiszę?

-Tak miałam jako dziecko. 
Chodziłam z przyjaciółką wieczo-
rami po ul. Słupeckiej w Warsza-
wie, tam były okna odsłonięte, w 
każdym coś się działo. W jednym 
kwiatki, w drugim firanka, w 
trzecim dochodziły krzyki, 
wymyślałyśmy do tego historie. Ja 
nie opisuję ludzi których znam, 
byłoby to nieuczciwe. Ale pewnego 
dnia jechałam kolejką WKD. 
Zawsze nią jeździłam do 
Warszawy, nie miałam samochodu. 
W ręku miałam duży zeszyt, który 
dostałam od kolegi z zagranicy. U 
nas takich nie było, miał fajne 
wyrywane żółte kartki. Weszła 
dziewczyna z dzieckiem, które 
wciąż krzyczało „mama daj mi 
loda”. Wszystko to opisałam w 
„Nigdy w życiu”.

W końcu ta dziewczyna po-
wiedziała: „Mogę Ci dać to, co 
mam, nie mogę Ci dać tego, czego 
nie mam. Mam serek waniliowy i 
mam jogurt, mogę ci dać tylko to, 
co mam”. Dziecko się uspokoiło, 
kryzys został zażegnany, ja pobie-
głam do domu, bo mnie olśniło i 

Popołudniowe rozmowy  
z Katarzyną Grocholą
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napisałam cały rozdział o tym spo-
tkaniu, kończący się zresztą tyradą 
o facetach i kobietach, które dur-
nie oczekują od biednego pienię-
dzy, od ubogiego duchem – uczuć 
itd. Naprawdę zrozumiałam, że 
ludzie mogą nam dać tylko to, co 
mają. Dużo później moja przyja-
ciółka i sąsiadka Marzenka, która 
od paru lat mieszka obok przyszła 
z książką. Otwiera książkę i 
mówi: „Mogłabyś mi się tu podpi-
sać?”. Widzę ten swój tekst i py-
tam: „Dlaczego tutaj?” Ona odpo-
wiada: „Bo tą dziewczyną z 
pociągu byłam ja”. Nie znałam 
cię, ale pamiętam twój żółty duży 
zeszyt. I oto 20 lat później za-
mieszkałyśmy płot w płot. Życie 
płata nam niespodzianki. 

MW: -Wracając do począt-
ków Pani kariery, czytając Pani 
życiorys natrafiłam na informa-
cję, że pisała Pani pod pseudoni-
mami. Z czego to wynikało?

-Moich opowiadań, które po-
syłałam do różnych redakcji, pod 
właściwym nazwiskiem Katarzyna 
Grochola, nikt nie chciał druko-
wać. To samo opowiadanie jak 
podpisałam Anna Borsuk, było 
drukowane. Anna Borsuk lub Anna 
Wiewiór bardziej się podobały niż 
Katarzyna Grochola. Nie mam po-
jęcia dlaczego. 

MW: -Skąd pomysł na oba, 
jednak charakterystyczne pseu-
donimy?

-Borsuk, bo wtedy ogoliłam 
głowę na łyso, miałam taki ciemny 
pas i znajomi mówili mi, że wyglą-
dam jak borsuk. Wiewiór, bo by-
łam kiedyś ruda. Byłam wtedy tak 
samo nieznana  jako Borsuk,  jako 
Wiewiór i jako Grochola.

MW: -Chciałam zapytać o 
książki, które powstały z Panem 
Andrzejem…

-Wiśniewskim… Ukochanym 
moim przyjacielem.

MW: -Jak pracowało się 
wspólnie przy książce?

-Absolutnie rewelacyjnie. Spo-
tykaliśmy się u mnie, nagrywaliśmy 
w niedziele, on wracał z Mazur. Z 
czasem przywiózł mi swoją żonę, z 
którą do dziś jesteśmy zaprzyjaźnio-
ne. Nagrywaliśmy nasze rozmowy, 
one potem były przepisywane, lekko 
obcinane z nieprzyzwoitych rzeczy, 
które w międzyczasie padały 
(śmiech). Wspominam to bardzo 
miło. To był niezwykły człowiek, fi-
lozof i znakomity terapeuta. Cudow-
ny człowiek…

MW: -Publikacje mają bar-
dzo dobre opinie. Wybór okazał 
się dokonały, współtwórca sukce-

su przyjaciel, a przede wszyst-
kim znakomity specjalista. Po-
wstały dwa poradniko-książki, 
czy tak je można nazwać?

-Takie rozmowy właściwie na 
temat związków. Andrzej tam na-
prawdę mądre rzeczy mówił…

MW: -Jest to lektura dla 
osób nieograniczonych wieko-
wo? Nastolatków i…?

-Nie, ale gdyby zechcieli 
przeczytać, to może  nie popełnia-
liby tych samych błędów, o któ-
rych my potem mówimy. Ale to 
niemożliwe, więc czytają i tak do-
rośli ludzie, którzy chcą mieć lep-
sze związki i mniej bolesne roz-
wiązki…

KBK: -Czy jest jeszcze ja-
kaś osoba, z którą chciałaby Pani 
napisać książkę na spółkę?

-Owszem Biskup Grzegorz 
Ryś. Dlatego, że go znam. Jest wy-
jątkowym, mądrym, cudownym, 

wierzącym człowiekiem.
Miałabym do niego parę py-

tań. Na przykład: dlaczego wyklu-
cza się z kościoła rozwodników? 
Nie dlatego, żeby zmieniać Ko-
ściół, przecież właśnie ze względu 
na swoje zasady on przetrwał, ale 
dlatego, żeby ktoś w mądry i dobry 
sposób wytłumaczył, żebyśmy tak 
chętnie nie przejmowali roli Pana 
Boga.

MW: -To są bardzo mądre 
słowa.

-Amen.
MW: -W jakich okoliczno-

ściach powstały „Pocieszki”?
-Pisałam te pocieszki częścio-

wo do jakichś, nie pamiętam do ja-
kich, pism. Przyjaciółka mnie po-
prosiła, abym zebrała je w jedno 
miejsce, żeby nie musiała szukać 
skrawków. Pomyślałam sobie, 
Boże drogi, przecież one są prosto 
z życia. Zgodnie z jej prośba dopi-
sałam kilka tak, aby miała na każ-
dy tydzień.

KBK: -Czy wie Pani, że Pani 
książki są przy łóżku każdej faj-
nej kobitki?

-Nie, nie mam tej świadomo-
ści. Ale jeśli są, to jeden z najwięk-
szych komplementów. Kiedy je-
stem chora sama sięgam po „Nigdy 
w życiu”.

MW: -Jakie są Pani marze-
nia?

-O ja bym chciała strasznie 
dużo rzeczy… Żeby moi bliscy 
byli szczęśliwi i zdrowi. A ja sama 
chciałabym być osobą, która rano 
wstaje, robi gimnastykę. Następnie 
idzie na 5 kilometrowy spacer ze 
swoimi psami oraz mężem. Na-
stępnie je śniadanie i siada do pisa-
nia. Pracuje przez cztery najważ-
niejsze godziny - od dziesiątej do 
drugiej po południu. Następnie 
czas wolny. (Śmiech). Tymczasem 
wszystko mi się miesza, nie robię 
gimnastyki, jestem starszą, zasta-

ną, zaśniedz… żeby nie powie-
dzieć zaśniedziałą… panią. A tyle 
rzeczy jest do zobaczenia, do prze-
życia… I chciałabym, żeby moja 
następna książka… Ale nie będę 
zapeszać. Już nic nie powiem. 

KBK: -Obiecała Pani, że na 
spotkaniu powie Pani dwa wier-
sze, jeden swój, drugi Tuwima. 
Dlaczego Tuwim?

-Chowałam się na Tuwimie. 
Na młodopolskich poetach się wy-
chowywałam. Kiedyś  złapała 
mnie milicja, szliśmy z kolegą po 
torach tramwajowych. Milicjant 
mówi: „Po dwieście”, usłyszeli-
śmy: „Podwieźć cię?”, ja na to: 
„Nie, nie mogę, rodzice by mnie 
zabili, zresztą blisko mieszkam”. 

Po dwieście złotych mandat 
na głowę! Wtedy zaczęłam recyto-
wać Tuwima i darowali nam. Tu-
wim napisał 3 opowiastki, jak de-
nerwować ludzi. Chodziłyśmy z 
przyjaciółką po warszawskich 
sklepach metolowych i cytowały-

śmy jedną z dykteryjek Tuwima, 
która mniej więcej brzmiała tak, że 
wchodzimy do sklepu z przedmio-
tami żelaznymi w czasie kiedy 
właściciela zastępuje subiekt i po-
ważnym tonem mówimy, : „Dzień 
dobry, poproszę trzy tomy Mord-
kowicza w przekładzie Staffa z 
1956 roku” - zdziwiony subiekt nie 
wie o co chodzi, woła właściciela, i 
wtedy należało powiedzieć  „po-
proszę śrubkę”. Bardzo nas to ba-
wiło, aż pewnego razu poszłyśmy 
do sklepu „1001 drobiazgów”, po-
wiedziałyśmy od nowa regułkę, a 
sprzedawca na to: „Chwileczkę, 
był wczoraj pan Tuwim, zostawił 
dla Pań”. I tak się nasza zabawa 
skończyła.

MW: -Są takie miejsca, do 
których chciałaby Pani poje-
chać? Czy Pani książki przetłu-
maczono na wiele języków?

-Stany Zjednoczone, byłam 
tam sześć dni, wiec nie ma o czym 
mówić. Widziałam kanion Antylo-
pa, cud absolutny, Dolinę Śmierci, 
Wielki Kanion, gdzie nie ma ani 
jednego źdźbła trawy, to robi wra-
żenie. Chciałabym wrócić na Bali, 
przywiązuję się do miejsc, w któ-
rych byłam. W Wietnamie jestem 
stosunkowo znaną pisarką. Moje 
książki przetłumaczono na ok. 14 
języków m.in. bułgarski, niemiec-
ki, rosyjski, czeski, słowacki, wę-
gierski. Ale to niewiele znaczy. 

KBK: -Jaki jest Pani stosu-
nek do e-booków?

-Dla niektórych osób jest to 
jedyny kontakt z książką. Ważne 
chyba że się czyta – a z jakiego no-
śnika? 

MW: -Znam osoby, które w 
dobie rozwoju elektroniki wolą 
papierowe książki, zapach dru-
ku, papier w ręku…

-Ja też wolę książki w papiero-
wej wersji, lubię je mieć na półce.

KBK: -Czy są książki, któ-
rych Pani nie czyta? I jakie 
książki są szczególnie ważne?

-Myślę, że nie jest mi blisko 
do fantastyki, czytałam „Alicję z 
krainy czarów”, ale „Harry’ego 
Pottera” już nie. Szczególnie waż-
ne pozycje to „Mistrz i Małgorza-
ta”, „Mały Książę” oraz „Oskar i 
pani Róża”. Ale czy to znaczy, że 
lubię książki dla dzieci?

MW: -Nie. To znaczy, że lubi 
Pani książki, które niosą ze sobą 
ponadczasowe wartości.

KBK: -Czy popełni Pani 
kiedyś książkę dla dzieci?

-Kiedyś zaczęłam pisać dla 
wnuka, ale dorósł. Teraz mam 
wnuczkę, może mi to wróci.
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KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer  
na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość 

zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie

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

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

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na 

liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość 
zamieszkania

Przynależność do partii politycznej  
lub poparcie

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

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

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

zamieszkania
Przynależność do partii politycznej  

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

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

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

zamieszkania
Przynależność do partii politycznej 

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

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

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

zamieszkania
Przynależność do partii politycznej 

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

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

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

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

3. NIEWIADOMSKA-CUDAK Małgorzata Krystyna 
   nauczyciel akademicki Łódź 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Bezpieczeństwo w trakcie wyborów
13 października 2019 roku odbędą się wybory do Parlamentu. Poli-

cjanci na terenie całego kraju prowadzić będą wzmożone działania pole-
gające głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
m.in. w rejonach działania obwodowych komisji wyborczych.

Funkcjonariusze będą reagować m.in. na:
 • naruszenie ciszy wyborczej;
 • uszkodzenie, usunięcie plakatów, banerów wyborczych lub zaklejanie 
plakatu wyborczego innym plakatem wyborczym;

 • usunięcie flagi z budynku lokalu wyborczego lub siedziby organu ad-
ministracji państwowej;

 • wyniesienie kart wyborczych z lokalu komisji wyborczej;
 • uszkodzenie plomb umieszczonych na drzwiach wejściowych do po-
mieszczenia, w którym znajdują się karty do głosowania;

 • agresję i akty przemocy wobec członków komisji wyborczej powodo-
wane przez osoby głosujące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za złamanie prawa wyborcze-
go grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a w niektórych przypad-
kach nawet pozbawienia wolności do lat 2. Policja apeluje o porządek  
i przestrzeganie przepisów przede wszystkich tych związanych z wyborami, 
a w przypadku naruszeń o ich zgłaszanie.                                            (KGP)



OBWIESZCZENIE Burmistrza Koluszek
z dnia 5 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Koluszek podaje do wiadomości wyborców informację 
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego  

i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej

1 
Koluszki ulice: Bema, Budowlanych, Kolejowa, Kościuszki od nr 26 do końca (numery 
parzyste i nieparzyste), Krótka, Miedziana, Miła, Odlewnicza, Piękna, Srebrna, Stalowa, 
Warszawska, Wiejska, Zawiła, Złota, Żelazna, Żeliwna 

Przedszkole Nr 1 w Koluszkach  
ul. Budowlanych 10

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 
Koluszki ulice: Cmentarna, Głowackiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościuszki od nr 1 do  
nr 25 (numery parzyste i nieparzyste), Krzemieniecka, Krzywa, Ludowa, 11 Listopada parzyste 
od nr 6 do nr 84, Poprzeczna, Reja, Rynek, Strażacka, Ściegiennego, Targowa, Wołyńska 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Koluszkach ul. Kościuszki 16

3 Koluszki ulice: 11 Listopada od nr 2 do nr 4, 11 Listopada nieparzyste od nr 3 do nr 31A, 
Generała Sikorskiego 

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. W.Strzemińskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 33

4 Koluszki ulice: 11 Listopada nieparzyste od nr 33 do nr 75, Generała Andersa, Generała 
Stanisława Maczka, Marszałka Piłsudskiego 

Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach  
ul. 11 Listopada 39

5 
Koluszki ulice: Batalionów Chłopskich, Graniczna, Kraszewskiego, Leśna, Partyzantów, 
Piastowska, Rataja, Reymonta, Słoneczna, Świętego Stanisława Kostki, Westerplatte, 
Witosa, Wojska Polskiego, Wyzwolenia 

Przedszkole Nr 2 w Koluszkach  
ul. Reja 5

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 
Koluszki ulice: Aleja ZHP, Armii Krajowej, Brzozowa, Jerzego Kukuczki, Wisławy Szymborskiej, 
Hubala, Ignacego Krasickiego, Łódzka, Plac Obrońców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, 
Przejazd, Danuty Szaflarskiej, Sosnowa, Spacerowa, Wschodnia, Zwycięstwa 

Budynek ul. Mickiewicza 8
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 
Koluszki ulice: Broniewskiego, Brzezińska od nr 1 do nr 110 (parzyste i nieparzyste), 
Brzezińska w kierunku Żakowic, Generała Hallera, 3 Maja od ul. Towarowej do ul. Brzezińskiej, 
Mickiewicza, Ogrodowa, Pomorska, Rolnicza, Słowackiego, Sportowa, Strzemińskiego, Śląska, 
Teatralna, Towarowa, Wigury, Wileńska, Wincentego Pola, Żeromskiego 

Żłobek Miejski w Koluszkach
ul. Staszica 36

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 
Koluszki ulice: Brzechwy, Brzezińska nieparzyste od nr 111 do nr 123, Brzezińska 
wszystkie numery od nr 124a do nr 188, Chopina, Generała Dąbrowskiego, Jagiellońska, 
Kochanowskiego, 8 Marca, Natolińska, Próchnika, Sienkiewicza, Wieniawskiego 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Koluszkach ul. Zagajnikowa 12

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9 
Koluszki ulice: Asnyka, Czarneckiego, Gałczyńskiego, Harcerska, Kasprowicza, Kopernika, 
Krańcowa, Lotnicza, Łąkowa, 3 Maja od ul. Brzezińskiej w kierunku Felicjanowa, Miodowa, 
Okrzei, Polna, Prusa, Staszica, Traugutta, Tuwima, Wyspiańskiego, Zagajnikowa, Zielona, Żwirki 

Szkoła Podstawowa Nr 1im. Tadeusza Kościuszki 
w Koluszkach ul. Zagajnikowa 12

10 Koluszki ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, 
Orzechowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Zachodnia 

Budynek ul. Mickiewicza 8
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11 
Żakowice ulice: Brzozowa, Bursztynowa, Cicha, Dębowa, Graniczna, Koluszkowska, 
Krzywa, Kwiatowa, Liliowa, Lipowa, Łączna, Magnoliowa, Norwida, Ogrodnicza, 
Piotrkowska, Poprzeczna, Rolnicza, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Wczasowa, 
Wierzbowa, Wiśniowa, Wspólna, Wycieczkowa, Zagajnikowa, Zielona 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima  
w Różycy ul. Piotrkowska 11

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12 Różyca, Żakowice ulice: Dworcowa, Kolejowa, Krótka, Szkolna, Willowa, Zakątna 
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima  

w Różycy ul. Piotrkowska 11
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

13 Przanowice Świetlica w Przanowicach
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14 Gałków Duży, Gałkówek Parcela 
Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym  

ul. Dzieci Polskich 14 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15 Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym  
ul. Dzieci Polskich 14 

16 Borowa I, Borowa II Ochotnicza Straż Pożarna  
w Borowej ul. Długa 166

17 Będzelin Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  
w Będzelinie ul. Szkolna 10

18 Kaletnik Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima  
w Różycy ul. Piotrkowska 11

19 Słotwiny PKP Energetyka S.A. w Słotwinach

20 Stary Redzeń, Nowy Redzeń Świetlica w Starym Redzeniu
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

21 Regny Świetlica w Starym Redzeniu
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

22 Długie-Turobowice, Stamirowice-Leosin, Stefanów 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 

w Długiem Długie 4
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

23 Kazimierzów, Świny, Wierzchy Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach  
Wierzchy 53

24 Felicjanów, Jeziorko, Lisowice-Erazmów Świetlica w Felicjanowie
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

25 Katarzynów-Zygmuntów Świetlica w Katarzynowie

26 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza 
Wyborczego w Łodzi I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wniosek  
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Koluszek najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

                   Burmistrz  Koluszek
                                    Waldemar  Chałat
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ELEKTROMONTER
 

– PKP Energetyka S.A.  
Zakład Robót Energetycznych w  Słotwinach  

(powiat łódzki wschodni)

Nasz Skład potrzebuje Cię jeśli masz: 

• Wykształcenie zasadnicze lub średnie o profilu  
elektrycznym, mechanicznym lub pokrewnym

• Uprawnienia SEP- mile widziane
• Prawo jazdy kat B
• Prawo jazdy kat C i C+E - mile widziane
• Brak ograniczeń zdrowotnych
• Otwartość na podnoszenie kwalifikacji
• Gotowość do pracy w delegacji

Dołączysz do zespołu w którym będziesz wykonywał:

• Prace elektromonterskie przy budowie kolejowej  
sieci trakcyjnej.

• Prace elektromonterskie przy budowie linii SN i WN.
• Praca na wysokości powyżej 3 metrów przy użyciu  

pociągów sieciowych i pojazdów specjalistycznych  
do budowy kolejowej sieci trakcyjnej oraz linii SN i WN.

• Montaż urządzeń energetycznych związanych  
z kolejową siecią trakcyjną oraz liniami SN i WN.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aplikacji  
poprzez stronę internetową  

pkpenergetyka.pl/oferty pracy

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze 
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. 
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z 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 

podnośnikowych 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
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa I a. Stoją od lewej: Jan Bojanowski, Sebastian  Świątnicki, Artur Ostrowski, Adam Sołtysiak, Bartłomiej 
Słaby, Szymon Matysiak, Alan Michalak, Kazimierz Niciński, Wojciech Rutkowski, Agata Jasiaczek, Amelia Benka. Siedzą od lewej: Gabriela Hus, 
Julita Jaskułowska, Alicja Paszkowska, Jagoda Nowacka, Łucja Cieślak, Michalina Banaszkiewicz, Iga Aleksandrowicz, Michalina Krakowiak, Natalia 
Grzegorczyk, Julia Siedlecka. Wychowawczyni: Anna Truszczyńska.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa I b. Stoją od lewej: Wojciech Dyrała, Kacper Kaluszka, Marcin Gradowski, Ignacy Jaśniewski, Patryk 
Polus, Szymon Kuczmarski, Patryk Gajcy, Kacper Winciorek, Igor Sikorski, Kajetan Kujawski. Siedzą od lewej: Szymon Sikorski, Natalia Pająk, Wiktoria 
Garnys, Julia Śliwkiewicz, Patrycja Janiszewska, Roksana Biernat, Olga Adamarczuk, Lena Janeczek, Hanna Gawlik, Krzysztof Walczak. Wychowawczyni: 
Barbara Dulińska.

Ślubowanie pierwszaków z „Dwójki”



13Tydzień w Koluszkach nr 3811.10.2019 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM



14 11.10.2019 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 38

LISOWICE TRAIL 2019
26 października na terenie naszej gminy już po raz trzeci odbędzie 

się bieg Lisowice Trail, organizowany przez utytułowanego biegacza 
Krzysztofa Pietrzyka. Bieg odbędzie się wokół zbiornika wodnego w Li-
sowicach. Trasa przełajowa, 2 pętle, łącznie ok 10,5 km. Zapisy elektro-
niczne do 22.10.2019 r. na www.zapisy.inessport.pl. W pakiecie zawod-
nika znajduje się koszulka techniczna, medal oraz posiłek. Limit biegu to 
200 zawodników, po osiągnięciu tej liczby zapisy będą zakończone. Do 
tej pory zapisało się 85 zawodników. Zapraszamy.

(pw)

Nasz czytelnik  
z Pruszkowa. 

Eryk Urbanek,  
wiek: 10 miesięcy. 

Pozdrawiamy. 

Wielki sukces w XXIV Ogólnopolskich  
biegach przełajowych w Wolborzu!

Klub LKS Koluszki i Gmina Koluszki 
najlepsi w Polsce w przełajach! 



15Tydzień w Koluszkach nr 3811.10.2019 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Indywidualnie I miejsca dla: Magdy Pierzchały i Krzysztofa  Pie-
trzyka. Drugie miejsca dla: Amelii  Napierały i Karola Szewczyka, 
trzecie dla: Jana Wiśniewskiego i Karola Sokołowskiego. 

Przy ładnej pogodzie, na pięknych malowniczych trasach biegowych 
wokół akwenu wodnego po raz 24 w Wolborzu odbyły się ogólnopolskie bie-
gi przełajowe, w których dość licznie wzięli udział koluszkowscy biegacze, 
zajmując w klasyfikacji generalnej wśród klubów I miejsce i gmin I miejsce. 
Na tak wysokie miejsca złożyły się osiągnięcia naszych wspaniałych biega-
czy. Na najkrótszym 600-metrowym dystansie wśród dziewcząt 2009 i młod-
sze, dobrze spisały się: Milena Płocka, Marcelina Słaby, Anna Siemińska, 
Lena Supera, Julia Suligorska, Maja Wolska, Agata Przybył, Łucja Ciesiel-
ska. W chłopcach pięknie pobiegł i zajął drugie miejsce na 800 m. w kat. 
chłopcy 2009 i młodsi Karol Szewczyk, w pierwszej dwudziestce był Jan 
Krzemiński i Jakub Kunka. Wśród dziewcząt  2008  w biegu na 600 m. wy-
sokie miejsca zajęły: Maja Kruś, Amelia Ołubek, Maja Simon, Aleksandra 
Wypych i Jagoda Butienko. Chłopcy 2008 -1000 m., Maciej Wolski zajął 18 
miejsce. W  biegu na 1 km dziewcząt 2007 super pobiegły: Jagoda Nowa-
kowska – czwarte miejsce, Nikola Kotynia piąta, Ada Siemińska siódma, w 
pierwszej dwudziestce: Sylwia Janik, Angelika Większa Vel Staniewska. 

W chłopcach na dystansie ok. 1500 m. trzecie miejsce po pięknym 
biegu zajął Jan Wiśniewski, szósty był Igor Cel, a ósmy Radek Babiarski. 
Drugie miejsce o jedno wyżej jak w ubiegłym roku zajęła w biegu na 

1000 m Amelia Napierała, dobrze pobiegły: Natalia Piwowarska i Patry-
cja Krupińska. W chłopcach na ok.1500 m w kat. 2006 w pierwszej pięt-
nastce byli: Dominik Berensztajn i Antoni Karliński, na tym samym dy-
stansie wśród dziewcząt 2004-2005, 13 miejsce zajęła Martyna 
Romanowska. W kategorii młodzieży 2005-2004  bardzo dobrze spisała 
się w biegu na ok 2 km. trójka naszych zawodników: Karol Sokołowski, 
Maciej Jeżyna i Michał Smyka, dwóch pierwszych zajęło miejsca od trze-
ciego do szóstego, ósmy był Michał, dobrze wypadli: Patryk Gierach, 
Szymon Supera, Jakub Żakieta  i Marcin Adamczyk. 

Pięknie spisały się  w biegu na 4 km w kategorii 20 +  nasze panie 
zajmując szereg wysokich miejsc. Pierwsza  na mecie była dwukrotna 
uczestniczka mistrzostw świata w biegach górskich Magdalena Pierzcha-
ła, od czwartego do piętnastego przybiegły: Katarzyna Gonciarek, Kata-
rzyna Szostek, Anna Ziętara, Beata Nowakowska, Marta Siemińska, 
Agnieszka Ciesielska. Wśród mężczyzn w biegu na 5 km. tak jak rok 
temu zwyciężył drużynowy mistrz świata w półmaratonie Krzysztof Pie-
trzyk, super pobiegli Mariusz Racz, Krzysztof Simon, Andrzej Kunka, 
Mariusz Andrzejczak, Kamil Ciesielski. Nieco słabiej, ale dobiegł do 
mety przy niesamowitym dopingu, trener i kierownik koluszkowskiej eki-
py Antoni Tomczyk. 

Trzeba przyznać o fatalnych pomyłkach sędziów, szczególnie tych 
będących na trasach biegu, w kilku przypadkach pozbawiła naszych jak 
i innych zawodników medali i dobrych miejsce. Wszyscy nasi uczestni-
cy (zawodnicy i opiekunowie) otrzymali z klubu bułeczki z szyneczką i 
serem, napoje, słodycze, kawę i herbatę. LKS Koluszki składa serdecz-
ne podziękowania wszystkim zawodnikom za wspaniała atmosferę na 
zawodach, dyrekcjom i nauczycielom szkół : SP 1, SP2, SP Różyca, SP 
Będzelin, SP Gałków Duży i SP Długie za pomoc w przygotowaniu 
dzieci do udziału w zawodach, oraz wspaniałej ekipie Pietrzyk Team za 
zaangażowanie i walkę.  Duże podziękowania m.in. dla Panów: Konra-
da Babiarskiego, Dawida Koluszkowskiego,  Henryka Wolskiego, Da-
riusza Siemińskiego za doping i  pomoc podczas biegów. Dziękujemy 
pani Elżbiecie Olszyńskiej za ufundowanie bułek, Pani Annie Napiera-
ła za ich przygotowanie, Pani Marcie  Siemińskiej za herbatę i kawę i 
innym. 

Piłka nożna

Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź

Kolejka 9.  5-6 października

Orzeł Parzęczew - KKS Koluszki  3:3
PTC Pabianice - Widzew II Łódź  0:5 
LKS Rosanów - GLKS Dłutów  3:1 
UKS SMS Łódź - Sokół II Aleksandrów Łódzki  2:1  
KS II Kutno - Start Brzeziny  2:6  
Termy Uniejów - Zawisza Rzgów  0:0 
LKS Sarnów - Stal Głowno  0:1
GKS Ksawerów -Włókniarz Pabianice  5:1

Najbliższe spotkania
KKS Koluszki - Termy Uniejów  12 października, 16:00

Tabela
1. Widzew II Łódź    9  27   43-4
2. Stal Głowno     9  25   47-6 
3. Zawisza Rzgów    9  20   29-11 
4. GKS Ksawerów    9  19   19-13
5. Włókniarz Pabianice  9  17   18-10 
6. Start Brzeziny    9  16   14-20
7. UKS SMS Łódź    9  14   14-18
8. KKS Koluszki    9  13   24-13
9. LKS Rosanów    9  13   17-21
10. Orzeł Parzęczew   9  10   14-18
11. GLKS Dłutów    9  10   19-30
12. Termy Uniejów    9    8   10-23
13. LKS Sarnów    9    6   8-22  
14. Sokół II Aleksandrów 9    2   7-32    
15. KS II Kutno     9    1   7-24
16. PTC Pabianice    9    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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Udane walki na turnieju w Czechach 

W Pilźnie (Czechy) odbywał się międzynarodowy turniej Karate 
Olimpijskiego WKF. Udział w nim wzięło ponad 700 zawodników z 18 
państw. Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi zawodnicy z klubu Hara-
suto. Michał Bankowski w kategorii juniorów +76 kg wywalczył 3 miej-
sce, a jego młodszy brat Mateusz Bankowski 5 miejsce. Turniej w Cze-
chach jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych w Europie. 
Przypominamy, że Klub prowadzi treningi dla dzieci od 6 roku życia w 
Szkole Podstawowej nr 1 W Koluszkach. Zajęcia odbywają się we wtor-
ki i czwartki o godz. 17.30 w hali sportowej szkoły.

Ekstraklasa zawita do Różycy
W czwartej rundzie Okręgowego Pucharu Polski, LKS Różyca rywa-

lizować będzie z drużyną rezerw ŁKS Łódź. - Jest to bez wątpienia naj-
wyżej notowany rywal, na którego mogliśmy trafić i będzie to niespoty-
kane wydarzenie dla wszystkich miejscowych kibiców - podkreślają 

przedstawiciele klubu z Różycy. W pierwszych dwóch rundach rywale 
pewnie ograli swoich przeciwników, najpierw Włókniarz Pabianice 3-1, a 
w poprzedniej rundzie KAS Konstantynów Łódzki 4-0. Biorąc pod uwa-
gę trzy ostatnie spotkania ligowe rezerw ŁKSu, w których grali m.in: 
Wolski, Łuczak, Bryła, Budzyński, Ratajczyk, Dampc czy Klimczak, 
można śmiało przypuszczać że jakiś zawodnik ekstraklasowej drużyny 
wystąpi w tym pojedynku. Już teraz zapraszamy wszystkich kibiców na to 
spotkanie.

LKS Różyca – ŁKS II Łódź, 16.10.2019 r. Jubileusz Koła Diabetyków  
w Koluszkach 

W ubiegłym tygodniu 
w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Koluszkach odbyła 
się uroczystość z okazji Ju-
bileuszu 25-lecia Koła 
Polskiego Stowarzyszenia 
diabetyków w Kolusz-
kach. Uroczysta galę Jubi-
leuszową poprowadziła 
prezes Koła Diabetyków w 
Koluszkach, Kazimiera 
Nawrocka. Gośćmi spotkania byli: burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, 
przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak, ksiądz Ja-
rosław Życki, proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Świnach, pre-
zes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w warsza-
wie Anna Śliwińska, prezes Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi Bożena 

Górczyńska a także prezesi kół z zarządem z Drzewicy, Łowicza, Toma-
szowa Mazowieckiego z Piotrkowa Trybunalskiego i Rawy Mazowiec-
kiej. W uroczystości wzięli ponadto udział sponsorzy Koła Diabetyków w 

Koluszkach: Zakłady Mięsne Piekarscy, Piekarnia Olszyńscy, Przedsię-
biorstwo Agat. Najbardziej zasłużeni członkowie Koła otrzymali odzna-
czenia i dyplomy.  

Podczas Gali glos zabrali przedstawiciele Koła, a także burmistrz 
Koluszek, Waldemar Chałat i przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szo-
stak.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Koluszkach oraz  Członków Koła Diabetyków pod kierunkiem Bar-
bary Kanieckiej, którzy zaśpiewali utwory napisane przez Panią Barbarę. 
Krótką prelekcję na temat cukrzycy typu „drugiego” wygłosiła Ewa Ol-
szyńska -Plintara.

Zk
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III Dekanalny Przegląd Piosenki Religijnej

Śpiewali w mocy Ducha Świętego
W ostatnią sobotę września w kościele N.M.P. Różańcowej w No-

wych Chrustach odbył się III Dekanalny Przegląd Piosenki Religijnej pod 
hasłem „W mocy Ducha Świętego” . Współorganizatorem wydarzenia 
była Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Będzelinie. Do udziału zgło-
siło się czternastu wykonawców, którzy zaprezentowali po dwa przygoto-
wane przez siebie utwory. Członkowie jury p. Patrycja Lewy, p. Romuald 
Spychalski i p. Patryk Gąsiorek wyłonili zwycięzców. I tak w kategorii 
zespół najwyżej oceniony został występ chóru ze Szkoły Podstawowej w 
Rokicinach pod kierunkiem Anny Karp, drugie miejsce zajęła schola Gra-
diam z parafii w Nowych Chrustach z opiekunem Marzeną Zychla, na 
trzecim miejscu znalazła się schola z parafii Św. Katarzyny Aleksandryj-

skiej w Koluszkach prowadzona przez p. Paulinę Sasin. Spośród solistów 
najlepszy okazał się występ Wspólnoty Sercówka, drugie miejsce przy-
znano Aleksandrze Szustak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach, a 
trzecia pozycję zajęła Natalia Staszek ze Szkoły Podstawowej w Łazno-
wie. Nagroda publiczności po raz drugi z rzędu trafiła do Scholi dziecię-
cej z parafii Gałków Duży. Wyróżnieni wykonawcy odebrali statuetki i 
nagrody rzeczowe z rąk Sekretarz Gminy Rokiciny pani Bożeny Bykow-
skiej oraz Burmistrza Koluszek pana Waldemara Chałata.

Tematyka trzeciej edycji Przeglądu wpisała się mocno w przeżywa-
ny rok duszpasterski, poświęcony osobie Ducha Świętego. Stąd też wyjąt-
kowy klimat spotkania, które było nie tylko zmaganiem się solistów i 
grup muzycznych, ale formą wspólnego uwielbienia i medytacji.

Wspólnota parafialna wraz z gospodarzem miejsca ks. kan. Eugeniu-
szem Kacperskim zadbała nie tylko o wrażenia artystyczne i duchowe, ale 
również o coś miłego dla ciała. Każdy z uczestników mógł skosztować 
pysznych bułeczek i ciast domowej roboty. Gościnność i atmosfera towa-
rzysząca wydarzeniu sprzyjały integracji środowiska ceniącego sobie mu-
zykę religijną, wymianie doświadczeń, zawieraniu znajomości, a także 
rodzinnemu spędzeniu pięknego wrześniowego popołudnia.

Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim uczestnikom muzycz-
nych potyczek, których było ponad stu, ich opiekunom i animatorom. 
Wyrazy szczególnej wdzięczności kierują do sponsorów Przeglądu, któ-
rych hojność pozwoliła na zakup nagród i przygotowanie poczęstunku. A 
byli to: GMINA KOLUSZKI, GMINA ROKICINY, firmy MIAZEK, 

Wspomnienie  
„O tych, których się nie zapomina”

Z okazji zbliżającego się DEN i Święta Zmarłych, trudno byłoby nie 
wspomnieć o Zofii Kladzińskiej, którą z ogromnym żalem żegnaliśmy  
dn. 13.12.2018r. Była to niezwykła postać, autorytet i to nie tylko w na-
szym nauczycielskim  środowisku. Obdarzona licznym i zaletami i przy-
miotami skutecznie oddziaływała trafiając do ludzkich serc i umysłów. 
Wszędzie  było Jej pełno:
- w szkole, jako nauczycielka i dyrektorka szkoły, kochana przez dzieci, 

szanowana przez rodziców i ceniona przez władze gminne i oświatowe,
- będąc harcmistrzem opiekowała się z ogromnym zaangażowaniem dru-

żynami zuchowymi i harcerskimi,
- zabiegała o rozwój Koluszek i o bliskie 

i życzliwe kontakty z mieszkańcami,
- jako autorka - znana z licznych artyku-

łów i innych tekstów zamieszczanych 
w „TwK” i książek: „Dzieje Kolusz-
kowskiej nekropolii na tle historii mia-
sta”,  „Koluszki w baśni i legendzie”, 
„Dzieje Koluszek”,

- będąc nauczycielką geografii i historii 
została kronikarką naszego miasta, 

- jako związkowiec- zawsze była wierną 
i zaangażowaną członkinią i działaczką 
ZNP.

Po przejściu na emeryturę została 
członkiem Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. I zgodnie ze swoim 
charakterem aktywną i pomysłową działaczką. Stąd rodziły się Jej kolejne 
pomysły , zadania i inicjatywy , by zapobiegać społecznej izolacji, jaka  
często dotyka  ludzi starszych. Dzięki nim potrafią oni wypełnić sobie czas 
ciekawymi zajęciami m.in. działalnością społeczną, uczestnictwem w im-
prezach kulturalnych, turystycznych, artystycznych i wielu innych. Zachę-
cała do podejmowania działań, które pozwolą emerytom, mimo starszego 
wieku, utrzymywać możliwie wysoką jakość życia i by czuli się zawsze po-
trzebni. Nie dziwi więc fakt napisania przez nią ostatniej publikacji  „Prze-
ciwdziałamy wykluczaniu społecznemu naszych seniorów”.

Taka była nasza Koleżanka! Kochała Koluszki, tu się urodziła, pra-
cowała i umarła.   Odeszła, ale pozostanie w naszych sercach i serdecznej 
pamięci.                                                                          Z. Kubiak - ZNP 

AGAT i ALKOL, piekarnia OLSZYŃSKA oraz NADLEŚNICTWO 
BRZEZINY Z SIEDZIBĄ w KALETNIKU.  

Za rok spotkamy się ponownie! Liczymy, że nie zabraknie wśród 
wykonawców, tych których talent i umiejętności wokalne mieliśmy oka-
zję już poznać i podziwiać, jak również i tych, którzy spróbują swoich sił 
w śpiewaniu piosenki religijnej po raz pierwszy! 
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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
 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.

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 r Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 r Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 r Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 r Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
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Piątek 11.10 Kino nieczynne

Sobota 12.10
15:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
17:00 Był sobie pies 2 2D Dub
19:30 Joker 2D Nap PREMIERA

Niedziela 13.10
15:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
17:00 Był sobie pies 2 2D Dub
19:30 Joker 2D Nap PREMIERA

Środa 16.10 17:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
19:00 Joker 2D Nap PREMIERA

Czwartek 17.10 17:00 Angry Birds 2 Film 2D Dub
19:00 Joker 2D Nap PREMIERA

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 Chuc-
ka) oraz łączą siły z Leonardem i jego drużyną, 
tworząc superteam, który ma ocalić ich domy.

Joker
Kryminał / USA / 2019 / 122 min.
PREMIERA2DNapisy

Historia jednego z cieszących się najgorszą sła-
wą superprzestępców uniwersum DC — Jokera
po raz pierwszy na wielkim ekranie. Przedsta-
wiony przez Phillipsa obraz kultowego czarne-
go charakteru, Arthura Flecka (Phoenix), czło-
wieka zepchniętego na margines, to nie tylko 
kontrowersyjne studium postaci, ale także opo-
wieść ku przestrodze w szerszym kontekście.

Był sobie pies 2
Komedia / Przygodowy / Familijny / USA/
Hong Kong/Indie / 2019
2D Dubbing

Wszystkie psy doskonale wiedzą, że życie ma
sens tylko u boku ukochanego pana lub pani. Ale 
czasem trzeba się nieźle nabiegać, żeby za nimi 
nadążyć. Bailey dostaje od swojego ukochanego 
Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnucz-
ką – CJ. Dopóki dziewczynka jest mała, zadanie 
jest dość proste, choć czasem trzeba ochronić ją 
własnym ciałem przed rozbrykanym koniem. Z 
biegiem czasu CJ dorasta i wyzwania dla Ba-
ileya też stają się coraz większe, tym bardziej, że 
dziewczynka wyjeżdża z matką do wielkiego 
miasta i traci kontakt z dziadkami. Tym razem 
będzie musiał pomóc swojej ukochanej pani od-
naleźć prawdziwą miłość, zrealizować marzenia 
i przede wszystkim pogodzić skłóconą rodzinę...

Rusza projekt wsparcia  
dla osób niesamodzielnych

W dniu 3 października 2019 roku na terenie Gminy Koluszki obyło 
się spotkanie, inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu konkursowego 
Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”. Projekt współfinanso-
wany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wy-
konawcą jest MED-KOL sp. z o.o. z Koluszek.  

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej 
Opala, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Kamil Jeziorski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomir Soko-
łowski, radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Łużniak, 
Prezes NZOZ MED-KOL z Koluszek Michał Suwalski, dyrektorzy 
Ośrodków z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja oraz zwiększenie dostęp-
ności usług zdrowotnych. Wsparcie zakłada odejście od opieki instytucjo-
nalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych, często 
w domu chorego. Wsparciem objęte zostaną osoby niesamodzielne i oto-
czenie osób niesamodzielnych, zamieszkujące teren naszego powiatu.  
Część osób korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach powyż-
szego projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie, z uwagi na stan zdrowia wymaga kompleksowego wsparcia usług 
medycznych, długoterminowej opieki medycznej w domu, bądź opieki 
paliatywnej/hospicyjnej. Z uwagi na wypalenie zawodowe, zmęczenie 
opieką opiekunów faktycznych oraz brak wiedzy, wnioskodawca planuje 
wsparcie właśnie dla tej grupy osób. Łącznie wsparcie kierowane jest do 
54 osób oraz 20 osób z otoczenia (opiekunowie osób niesamodzielnych 
uczestników projektu). Okres realizacji projektu to kwiecień 2019 – ma-
rzec 2022.
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Drewno kominkowe – opałowe, 
509-101-167
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 matematy-
ki, 606-639-081
Matematyka. Poziom podstawowy 
i rozszerzony, tel. 502-271-164
Korepetycje z j.angielskiego, 
531-564-146

USŁUGI

TOSKAN - usługi kuśnierskie, 
oferujemy: przeróbki kroju kożu-
chów, futer; odmładzanie fasonu; 
zmiana rozmiaru, przedłużanie, 
skracanie. Kontakt: Andrespol B. 
Prusa 5A, tel. 601 225 907
Wynajem, usługa glebogryzarką, 
515 493 834
Wynajem rębaka do gałęzi,  
515-493-834
Pranie tapicerki dywanów, kanap, 
chemia karcher, bez zapisów, 
512-450-390
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 
Remonty, wykończenia, łazienki 
kompleksowo z białym montażem, 
531-385-932
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej, itp., 720-724-916

Pranie tapicerki, dywanów, mebli, 
obić. Chemia „Karchera”. Wysoka 
jakość usług, tel. 693-303-448
TANIO, Profesjonalnie kuchnie, szafy. 
Firma STOLAREK, 607-815-125 
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
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

Zatrudnię pracownika do Salonu  
Meblowego na stanowisko Kierowca-
-magazynier. Salon Black Red White 
Koluszki ul. Paderewskiego 1  CV 
proszę przesłać na meblowy@wp.pl
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 DRI-
VAL Żelechlinek
Zatrudnimy monterów do przyczep 
– 606-762-071 DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy szefa produkcji. 
Produkcja przyczep – 606-762-071 
DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy pracownika do warsz-
tatu 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 (Koluszki). 
Praca dwuzmianowa od Pn. do Pt. 
Wymagamy orzeczenia o niepełno-
sprawności, 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 
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

RÓŻNE

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dwie działki budowlane 
po 1164 m2, w Kaletniku, 513-398-504
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
52 m2 w Brzezinach (kamienica), 
517-694-485
Sprzedam mieszkanie w bloku  
w Bogdance 50 m2 po remoncie,  
tel. 667-282-989
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 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684, 
601 28 56 27
Dom sprzedam, 508-36-38-45
Sprzedam ziemię 2,5 ha Stary 
Redzeń, tel. 721-401-579
Kupię ziemię, gospodarstwo rolne, 
tel. 536-996-026

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Posiadam lokal do wynajęcia  
w Koluszkach na działalność han- 
dlową lub usługową, 693-450-093
Do wynajęcia mieszkanie M-3,  
ul. 11 Listopada Koluszki, 509-319-921
Wynajmę budynek handlowo-pro-
dukcyjny 150 m2 (siła, woda, gaz), 
Koluszki, Przejazd 8, tel. 605-23-67-37
Wynajmę lokal na działalność, 
biuro, magazyn lub mieszkanie,  
tel. 667-665-095
Wynajmę 90 m2 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

SPRZEDAM

Sprzedam komplet opon zimowych 
175/65/15, 696-308-937
Sprzedam owerlok 3-nitkowy  
oraz stębnówkę, 695-739-458
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
Meble kuchenne + stół z ławą, 
608-863-460

OGŁOSZENIA DROBNE
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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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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Zapraszamy w dniu 16 października 2019 (tj. środa)
na pokazy praktyczne maszyn Makity.

SKLEP ARKADIA BRZEZIŃSKA 135



Nowe zabawki na placu zabaw


