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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 

(tylko odpady zielone)

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

8.11.  
ul. Żwirki 2

9.11.  
ul. Głowackiego 20

10.11.  
ul. Korczaka 5

11.11.  
ul. Sikorskiego 6A

12.11.  
ul. 3 Maja 8

13.11.  
ul. 3 Maja 19G

14.11.  
ul. Brzezińska 54
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Planetarium i ścianka wspinaczkowa  
w nowym skrzydle „Dwójki”

Rada Miejska w Koluszkach stosowną uchwałą przypieczętowała 
przystąpienie do współpracy z powiatem przy rozbudowie budynku ko-
luszkowskiej „Dwójki”. 14 listopada gmina złoży wniosek o pozyskanie 
środków unijnych na dofinansowanie powyższej inwestycji. 

W artykule zamieszczamy wizualizacje, które prezentują ostateczny 
kształt obiektu. Najnowszym elementem, który został dokooptowany do 
projektu, to planetarium. Kopuła z teleskopem umieszczona na dachu bu-
dynku, będzie połączona z klasą fizyczną. Budynek zostanie wyposażony 
w windę, którą osoby niepełnosprawne będą mogły dostać się do planeta-
rium oraz na dach nowego skrzydła. Dach będzie pełnił bowiem również 
funkcję tarasu widoko-
wego. 

Choć pod zarządem 
szkoły podstawowej, 
planetarium będzie oczy-
wiście również wykorzy-
stywane przez liceum, 
które jest współgospoda-
rzem nowego skrzydła.

Jak na nowoczesny 
budynek przystało, w 
obiekcie zostanie zasto-
sowana fotowoltaika, 
umożliwiająca pozyski-
wanie tańszego prądu 
przy pomocy energii sło-
necznej. Kolorystka i użyte materiały drewnopodobne, stworzą również 
ciekawy efekt wizualny, współgrający z pobliskim parkiem. Ostatni z ele-
mentów, który w ostatniej chwili został dołączony do projektu, to ścianka 
wspinaczkowa. Ścianka zostanie umiejscowiona wewnątrz budynku, w 
pobliskiej sali gimnastycznej, którą wykorzystuje obecnie liceum. 

Przypomnijmy, że zgodnie z harmonogramem budowy, jeszcze tej 
zimy już po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, nastąpi wycinka 
drzew na terenie gdzie w przyszłości stanie nowe skrzydło szkoły. Sama 
budowa ma ruszyć na wiosnę 2020 r. 

(pw)           

Rozpoczęto prace w ul. Polnej 
Ruszyła przebudowa ul. Po-

lnej w Koluszkach, jednej z czę-
ściej wykorzystywanych ulic na-
szego miasta. Zgodnie z wcześ- 
niejszymi zapowiedziami, prace 
rozpoczęły się od przebudowy wo-
dociągu. Obecnie ul. Polna jest 
wyłączona z ruchu na odcinku od 
ul. Zagajnikowej do ul. 3 Maja. 
Wjeżdżając do Koluszek od strony strefy ekonomicznej mamy zatem 
możliwość skręcania w boczne ulice aż do wysokości bazy wydziału wo-
dociągowego.     

Prace są dość skomplikowane, ponieważ modernizowany odcinek to 
główna magistrala wodociągowa miasta. Mocno wysłużony fragment 
miejskiego wodociągu najlepsze lata ma już za sobą i często ulegał awa-
riom. Pozostała część głównej magistrali, przebiegającej przez miasto, 
została zmodernizowana w poprzednich latach. 

Z kolei modernizacja samej drogi rozpocznie się w 2020 r. Oprócz 
nowej nawierzchni, na ul. Polnej  pojawi się także chodnik, dwa bezpiecz-
ne (wyniesione) przejścia dla pieszych oraz oświetlenie drogi. Inwestycja 
obejmie także budowę oświetlenia w ul. Nasiennej (strefa ekonomiczna) 
oraz w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Polnej do ul. Czarneckiego, a także 
przebudowę pobliskich ulic: Łąkowej i Miodowej.                             (pw)

Kolejni mieszkańcy skorzystają  
z dofinansowania na fotowoltaikę 

Urząd Miejski w Ko-
luszkach ogłosił przetarg 
na wykonanie kolejnych 
200 instalacji fotowolta-
icznych dla mieszkańców 
naszej gminy. Proponowa-
ny program dofinansowa-
nia zakupu i montażu po-
wyższych urządzeń w 
wysokości 85 proc. kwoty 
netto, cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców, o 
czym najlepiej świadczy długa lista rezerwowa. Obecnie znajduje się na 
niej już 500 posesji. Wciąż można się do niej dopisywać, należy jednak 
brać pod uwagę to, że montaż instalacji dla powyższych rezerwowych po-
sesji potrwa 2-3 lata. 

Ci mieszkańcy, którzy nie chcą lub nie mogą czekać, mogą skorzy-
stać z programu rządowego „Mój prąd”. Przewiduje on dopłaty w wysokości 
5 tys.  zł. Wnioski można składać przez internet. 

(pw)         

Weszliśmy w okres jesienno-zimowy.  
Dzień staje się coraz krótszy.

Widzisz latarnię która nie świeci? Zgłoś do BIG: 
tel. 44 725 67 68 
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 7-13 listopada - WITRYNA LITERACKA - Marta Motyl,  wystawa kolaży w 
witrynach sklepowych na ul. Brzezińskiej w Koluszkach

 � 10 listopada (niedziela) – Gra Miejska „Niepodległa”, start o godz. 10:00 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach

 � 10-11 listopada – uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Koluszkach   

 � 15 listopada (piątek) – spotkanie autorskie dla dzieci z Michałem Rusinek. 
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Księgarnia Skład Główny, Koluszki,  
ul. Brzezińska 21, godz. 16.00

Narodowe Święto Niepodległości  

Zapraszamy na koncert
Czym dla nas jest patriotyzm? To pytanie było myślą przewodnią 

warsztatów patriotycznych, przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Sali Muzealnej w Koluszkach z okazji zbliżającego się Święta 
Niepodległości. W bezpłatnych warsztatach przeprowadzonych przez 
Mateusza Jaśkiewicza udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Koluszkach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach oraz Szkoły Pod-
stawowej w Różycy. Podczas 
zajęć poruszonych było wie-
le tematów mówiących o pa-
triotyzmie kiedyś i dziś, 
symbolach narodowych oraz 
Małej Ojczyźnie. Na koniec 
każdy uczestnik wykonał 
własnoręcznie kokardę naro-
dową. To nie wszystkie pro-
pozycje Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Przed nami dzień 11 
Listopada, Narodowe Święto 
Niepodległości. Zgodnie z 
treścią plakatu, zapraszamy 
do udziału w wydarzeniach 
tego dnia. Początek to Apel 
Poległych na cmentarzu w 
Koluszkach, w dniu 10 listo-
pada w godzinach wieczor-
nych. Po uroczystej mszy 
sprawowanej w intencji Oj-
czyzny w dniu 11 Listopada i 
po złożeniu wieńców pod pomnikiem Orła Białego, zapraszamy do Sali 
MOK na godzinę 17.00, na koncert patriotyczny zatytułowany „Tobie Oj-
czyzno”. W koncercie wystąpi młodzież z sekcji muzycznej MOK, a tak-
że seniorzy oraz młodzież ze szkół i przedszkoli naszej gminy. Wstęp 
wolny. 

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, od dnia 7 
listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach prezentowana jest  
wystawa pt. „Filary wolności”. Jest to niezwykła podróż po życiorysach 
osób, których działalność w sferze politycznej, kulturalnej i oświatowej, 
przyczyniła się do odrodzenia niepodległej Polski. Poprzez prezentację 
galerii osobistości ukazane są zróżnicowane doświadczenia związane z 
procesem odzyskania i budowy niepodległej Polski. Wystawa prezento-
wana jest dzięki uprzejmości Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 
Łodzi. Można ją zwiedzać do 13 listopada w godzinach pracy Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Koluszkach. Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że zajęcia patriotyczne znajdują się w ofercie cało-
rocznej  Miejskiego Ośrodka Kultury. Więcej informacji na stronie  
www.mok-koluszki.pl. 

W MOK Klub Miłośnika Historii i Klub Podróżnika ruszyły już peł-
ną parą. Zapraszamy do wzięcia udziału w tych bezpłatnych spotkaniach. 
Więcej o tym za tydzień. 

Zk

Nie tylko szkoła pamięta
Przedszkolaki z grupy IX 

i X  przyłączyły się do akcji 
„Szkoła pamięta”. Inicjatywa 
organizowana z ramienia Mi-
nisterstwa Edukacji Narodo-
wej z okazji  80. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej i 
75. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, ma 
na celu szerzenie świadomo-
ści patriotycznej i historycz-
nej wśród najmłodszych. 

Program działań obejmo-
wał odwiedzenie i uporządko-
wanie grobów zarówno zasłu-
żonych wśród naszej społecz- 
ności, a także zapomnianych 

bądź bezimiennych mogił, po-
znanie historii lokalnych patrio-
tów oraz oddanie czci zmarłym 
poprzez symboliczne zapalenie 
zniczy. 

Nasi mali patrioci odwie-
dzili cmentarz, gdzie zapalili 
znicze i złożyli symboliczne 
kwiaty na Grobie Nieznanego 
Żołnierza, wysłuchali opowieści 
o dawnych Koluszkach, oraz od-
wiedzili miejsca związane z hi-
storią Koluszek.

Marceli Jasiński

Przerwy w dostawie energii elektrycznej
 � 12.11.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Różyca ul.: Główna, Piaskowa, 
Kaletnik ul.: Cmentarna, Kościelna, Letnia.

 � 13.11.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Mały ul.: Długa, Partyzan-
tów, Andersa, Letniskowa, Lipowa, Sporna, Wierzbowa, Łąkowa, Boro-
wiecka, Krótka, Zgodna, Brzezińska, Kolejowa, Sportowa, Zacisze.

 � 15.11.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare 1.

 � 21.11.2019 w godz od 08:00 do 15:00 Gałkówek Parcela.
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Koluszki na 39 miejscu spośród  
597 gmin miejsko-wiejskich

Pniemy się w rankingach  
inwestycyjnych

Koluszki kolejny rok z rzędu awansowały w rankingu samorządo-
wym wydatków inwestycyjnych. Jeszcze trzy lata temu znajdowaliśmy 
się na 141 miejscu wśród gmin miejsko-wiejskich. W ubiegłym roku 
przesunęliśmy się na 64 miejsce. Z kolei w tym roku awansowaliśmy na 
39 pozycję. W naszym województwie lepszy od nas jest jedynie Rzgów. 

Wyjaśnijmy, że do tworzenia rankingu służą dane związane z wydat-
kami majątkowymi w ciągu ostatnich trzech lat, czyli w bieżącym roku z 
lat 2016-2018. Tego rodzaju zabieg ma za zadanie niwelowanie chwilo-
wych wahań inwestycyjnych. Miejsce w pierwszej czterdziestce dały nam 
średnie wydatki inwestycyjne na osobę w wysokości 1291 zł. Dla przy-
kładu w przypadku Rzgowa (11. pozycja) jest to 1764 zł na osobę, a w 
przypadku lidera Krynicy Morskiej – 6723 zł. W naszej kategorii gmin 
miejsko-wiejskich sklasyfikowano ogółem 597 miast. Ranking powstał 
na zlecenie dwutygodnika „Wspólnota”, jednego z najbardziej opinio-
twórczych pism o tematyce samorządowej w Polsce.                          (pw)

Nowa sala widowiskowa  
nabiera kształtu

Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dużej sali Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach. 

Po przebudowaniu ścian z płytowych na ceglane i dociepleniu mu-
rów, obecnie wstawiane są okna i drzwi. Przed nadejściem zimy obiekt 
powinien zostać zamknięty i wtedy prace przeniosą się do wnętrza budyn-
ku. Inwestycja ma zostać zakończona w połowie 2021 r. 

Przypomnijmy, że po przebudowie nowa sala widowiskowa będzie 
w stanie pomieścić ok. 300 osób. Powstanie zaplecze sanitarne i miejsce 
pod catering. Pojawi się także sporo nowych pomieszczeń biurowych i 
mniejszych sal. Do tego celu wykorzystany zostanie m.in. stary łącznik, 
w którym kiedyś znajdowała się przychodnia. Z kolei piwnice sali zosta-
ną przerobione na urzędowe archiwa.

Tego rodzaju inwestycja jest wręcz niezbędna dla naszej gminy, po-
nieważ obecnie nie dysponujemy odpowiednim obiektem do przeprowa-
dzania większych imprez miejskich. W sali kinowej mieści się za mało 
miejsc, w dodatku jedynie stacjonarnych, a hala sportowa zniechęca złą 
akustyką.

(pw)

Awansowali do finału  
wojewódzkiego Pucharu Tymbarka

29 października 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gałko-
wie Dużym  z klas V i VI  w składzie: Adrian Waliszek, Damian Kobyłec-
ki, Oliwer Krzesiewski, Olivier Szulc, Mateusz Bankowski, Oskar Zych, 
Mikołaj Suligorski, Aleksander Żegota, Tobiasz Bednarek oraz Szymon 
Gortat, wygrali powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej 
„Z podwórka na stadion o  Puchar Tymbarku”. Dzięki wygranej awanso-
wali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w kwietniu 2020 r. 
Warto dodać, że udział chłopców w rozgrywkach powiatowych możliwy 
był dzięki wcześniejszemu zwycięstwu w eliminacjach gminnych.

Do wygrania bilety do kina!

Baw się z gminą 
UWAGA drodzy czytelnicy. Do rozdania mamy kilkadziesiąt biletów 

do KINA Odeon 3D (dowolny seans do wykorzystania do końca roku). 
Aby zdobyć bilet zrób sobie ciekawe zdjęcie ze swoim zwierzakiem do-
mowym lub sfotografuj go w śmiesznej pozie. Osoby które nie posiadają 
zwierząt mogą podesłać hasło lub żartobliwy zwrot reklamujący gminę, 
miasto Koluszki lub naszą gazetę. Życzymy dobrej zabawy. Swoją twór-
czość prosimy przesyłać na adres twk@koluszki.pl. Nagrodzimy najcie-
kawsze odpowiedzi. O sposobie odbioru biletu poinformujemy pocztą in-
ternetową, odpowiadając na maila. Wzięcie udziału w konkursie oznacza 
zgodę na zamieszczenie przesłanego zdjęcia i tekstu w gazecie.     
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W dniach 14-16 października 
2019 roku, w Auli Głównej Poli-
techniki Warszawskiej, odbyła się 
13. edycja Międzynarodowej Wy-
stawy Wynalazków „IWIS 2019”. 
Wydarzenie organizowane jest 
przez Stowarzyszenie Polskich Wy-

nalazców i Racjonalizatorów przy 
współpracy z Urzędem Patento-
wym Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Politechniką Warszawską. 

Twórcy zaprezentowali wyna-
lazki z ponad 80 instytucji nauko-
wych, uczelni wyższych i szkół oraz 
przedstawili ponad 200 rozwiązań z 
rozmaitych dziedzin nauki, które 
częściowo zostały już praktycznie 
zastosowane w przemyśle, a w prze-
ważającej części posiadają wysoki 
potencjał wdrożeniowy.

Międzynarodowe Jury wysta-
wy IWIS 2019 przyznało najlep-
szym innowacyjnym rozwiąza-
niom 20 platynowych medali. 
Ponadto wystawcy otrzymali me-
dale złote, srebrne i brązowe. Nie-
zwykle miło jest nam poinformo-

wać, że jedną z osób odznaczonych 
ZŁOTYM MEDALEM został 
mieszkaniec Koluszek, pan Krzysz-
tof Michalczyk. Medal został przy-
znany za opracowanie urządzenia do 
pomiaru kąta ustawienia narzędzi 

Wynalazca z Koluszek z medalem 
międzynarodowej wystawy

ręcznych, jak wiertarki czy szlifierki. 
Jak to najczęściej bywa, mat-

ką wynalazku okazała się codzien-
na potrzeba. – Podczas pracy na 
budowie zauważyłem, że bardzo 
ważne jest to, by prosto wiercić. 
Gdy przeglądałem półki z narzę-

dziami w jednym ze sklepów, do 
głowy wpadł mi pomysł, że do 
tego celu można użyć prostego ży-
roskopu, czyli przezroczystej cza-
szy kulistej (z podziałką kątową) 
wypełnionej cieczą, w której na 
skutek grawitacji przemieszcza się 
pęcherzyk powietrza. Próbny mo-
del sprzedałem już nawet na targu 
– wyjaśnia Krzysztof Michalczyk. 

Pan Krzysztof okazuje się być 
niezwykle płodnym wynalazcą. Pi-
saliśmy już o kilku rozwiązaniach 
opatentowanych przez naszego 
mieszkańca. Tymczasem okazuje 
się, że do zgłoszenia pan Krzysztof 
posiada jeszcze 7 innych wynalaz-
ków. Osobą pana Krzysztofa zainte-
resował się nawet producent telewi-
zyjny. Jeżeli ktoś z przedsiębiorców 

chciałby przyjrzeć się bliżej wyna-
lazkom lub nawiązać współpracę, 
jako redakcja służymy kontaktem 
do koluszkowskiego wynalazcy.

(pw) 
(fot. iwis.polskiewynalazki.pl)       

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KOLUSZEK

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), realizując uchwałę Rady Miejskiej w Kolusz-
kach XLIII/29/2018 z dnia 26 marca 2018 r, w sprawie przystąpienia do  spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki, zawiada-
miam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 
11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 20 listopada 2019 r. do 10 grudnia 
2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-
040 Koluszki, w godzinach pracy Urzędu. 

Czynności związane z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglą-
du ponawia się z powodu wprowadzenia zmian do projektu w wyniku uwzględ-
nienia uwag złożonych w związku z jego pierwszym wyłożeniem. Z niezbędną 
dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. (wtorek) w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach w sali nr 112, o godzinie 15.00. Zgodnie z 
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środo-
wisko należy składać do Burmistrza Koluszek na piśmie, zgodnie z wymogami 
ww. ustawy: 

 • bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 
Listopada 65, 95-040 Koluszki,

 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adre-

su, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 20 listopa-
da 2019 r. do 24 grudnia 2019 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego 
terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. 
Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrzenia 
przez Radę Miejską w Koluszkach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znaj-
duje się na stronie internetowej https://koluszki.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach.
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Tydzień w Koluszkach nr 42

W 77 rocznicę  likwidacji get-
ta w Koluszkach stowarzyszenie 
Historia Koluszek zorganizowało 
obchody rocznicowe poświęcone 
temu tragicznemu wydarzeniu. Po-
dobne rocznice, połączone z insta-
lacją pamiątkowych macew-tablic 
i modlitwą wielu wyznań religij-
nych miały w tym i minionych la-

tach miejsce w wielu polskich mia-
stach i miasteczkach. Tym samym 
Koluszki włączyły się  w obchody 
rocznicy likwidacji getta na terenie 
całej Polski. 

Getto Koluszki
Getto w Koluszkach zostało 

zorganizowane  w kwietniu 1941, 
w którym znajdowało się 3 tysiące 
Żydów, zarówno z Koluszek jak i z 
innych okolicznych miast i miej-
scowości. Warunki w getcie Ko-
luszki były, podobnie jak w innych 
gettach Polski, bardzo złe. Jak 
wspominają świadkowie, głów-
nym problemem był głód i pano-
szące się choroby. Wśród miesz-
kańców Koluszek byli ci, którzy 
narażając swe życie i życie swoich 
bliskich, pomagali „mieszkańcom” 
koluszkowskiego getta zaopatrując 
ich w produkty żywnościowe, 
ubrania, lub organizując dla nich 
ucieczkę z getta. Likwidacja ko-
luszkowskiej dzielnicy żydowskiej 
rozpoczęła się 31 października 
1942 roku o godzinie 5 rano, choć 
źródła obozowe z Treblinki podają 
datę 22 października 1942. Niektó-
rym udało się uciec lub w inny spo-

Zwój Tory z synagogi w Koluszkach 

Obchody 77. rocznicy  
likwidacji getta w Koluszkach

sób przeżyć Holokaust, jak np. Ic-
chakowi Erlichowi z ulicy 3 Maja, 
który  zbiegł z Treblinki, dokąd  
został wywieziony jako robotnik 
przymusowy podczas prac budow-
lanych przy mającym powstać 
obozie Zagłady. Wraz z innym Ży-
dem z Koluszek o nazwisku Tyran-
giel, ratował się brawurową uciecz-

ką z obozu. Obaj ranni w 
wyniku postrzału z nie-
mieckich karabinów, prze-
dostali się na tereny zajęte 
przez Związek Radziecki. 
Rosjanie wzięli ich za nie-
mieckich szpiegów i za-
mierzali z powrotem ode-
słać do Niemców. Jednak 
oni powiedzieli: „W takim 
razie wy nas zabijcie, ale 
do Niemców nie wróci-
my”. Bolszewicy okazali 
im swoją „łaskawość” i 
….wysłali na Sybir. Erlich  
i Tyrangiel przeżyli dzięki 
sile organizmu i woli prze-
trwania. Racje papieroso-
we Icchak  zastępował 
chlebem. Po ogłoszeniu 
amnestii zaciągnął się do I 

Armii Wojska Polskiego.  Po za-
kończeniu wojny na krótko powró-
cił do Koluszek, sprzedał dom po 
rodzicach, którzy zginęli podczas 
Holokaustu a do Izraela wyjechał 
po ogłoszeniu Niepodległości pań-
stwa żydowskiego i zamieszkał w 
Hajfie. 

Ocaleni 
Z całej rodziny, poza nim  Za-

gładę Żydów przeżyła jedynie jego 
siostra Bajla, której udało się zbiec 
z getta a pewna chrześcijańska ro-
dzina udzieliła jej schronienia. Po 
wojnie mieszkała w Łodzi przy  
ówczesnej ulicy Magistrackiej a po 
maturze wyjechała w 1947 do 
Francji. W październiku  1948 zna-
lazła się w nowo powstałym pań-
stwie Izrael. 

Na styku pokoleń i kultur
Kilkanaście dni temu w Ko-

luszkach gościła jej córka, Dina 
Weinstein,  mieszkająca w Ramat 
Gan koło Tel Awiwu, która przyje-
chała na zaproszenie stowarzysze-
nia Historia Koluszek, by wziąć 
udział w obchodach 77 rocznicy 
Likwidacji Getta w Koluszkach. 

Na drugi dzień po przylocie do 
kraju swoich przodków wzięła 
udział w spotkaniach z uczniami z 
trzech koluszkowskich szkół: 
Szkoły Podstawowej nr 1( której 
absolwentką była jej matka), 
Szkoły Podstawowej nr 2 i I Li-
ceum Ogólnokształcącego. Gość z 
Izraela składa wielkie podzięko-
wania młodzieży i ich wychowaw-
com za te spotkania.

Rocznica likwidacji getta.  
Modlitwa za zamordowanych

Obchody rocznicy likwidacji 
getta w Koluszkach miały miejsce 
28 października 2019 r. i rozpoczę-
ły się przed południem przy rynku 
„wtorkowym”, który w czasie oku-

pacji był głównym placem dawne-
go getta. Po powitaniu głos zabrali 
Goście Obchodów: posłanka na 
sejm Hanna Gill-Piątek, senator 
Krzysztof Kwiatkowski oraz bur-
mistrz Koluszek Waldemar Chałat, 
a po nich wybrzmiała  modlitwa za 
zamordowanych Żydów z kolusz-
kowskiego getta. Modlitwę popro-
wadzili Dawid Gurkinfiel, repre-
zentujący rabina Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej z Łodzi 
i  ksiądz Michał Czarnecki z para-
fii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 
w Koluszkach. Na rynku po raz 
pierwszy od lat wojennych za-
brzmiała w tym miejscu modlitwa 
wyśpiewana w języku hebrajskim. 
Ksiądz Michał natomiast wezwał 
zebranych do modlitwy Ojcze 
Nasz, mającej także żydowskie ko-
rzenie. To był ten moment, gdy 
mogliśmy poczuć się razem jak 
dzieci Jednego Boga. W swoim 
wystąpieniu burmistrz Koluszek 
wspomniał, że oddajemy cześć Ży-
dom, którzy byli także mieszkań-
cami Koluszek i  obywatelami pań-
stwa polskiego. Waldemar Chałat 
przywitał przybyłą na Obchody 
Rocznicy Likwidacji Getta Ko-

luszki córkę Ocalałej z Holokau-
stu, Dinę Weisntein. Na zakończe-
nie burmistrz wyrecytował Psalm 
130 z Księgi Psalmów, który zwy-
czajowo odmawia się za zmarłych. 
Zarówno w wystąpieniu posłanki 
jak i senatora pobrzmiewała nuta: 
„To bardzo ważne, co dziś robicie 
dla przedwojennych polskich oby-
wateli narodowości żydowskiej. 
Nie mogło nas tu, w Koluszkach 
zabraknąć”.  Podczas spotkania na 
rynku odczytane zostały nazwiska 
zamordowanych w Treblince a po-
chodzących z koluszkowskiego 
getta. Rocznica likwidacji dzielni-
cy żydowskiej w Koluszkach zare-
jestrowana została przez media, 
zarówno ogólnopolskie jak i regio-

nalne oraz lokalne: Telewizję Pol-
sat, Radio Łódź, Radio RSC i 
oczywiście przez  TwK. Relacja z 
dnia Obchodów znajduje się po-
nadto na stronach witryny interne-
towej ELW24.pl oraz EBR 24.pl.   

Tora odnaleziona
Kolejnym punktem tego dnia  

było spotkanie w Sali Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Koluszkach. 
Zaprezentowano tam zwój Tory z 
koluszkowskiej synagogi, a także 
zachowaną w niezłym stanie Księ-
gę Estery i koszulkę Tory. To wy-
darzenie można śmiało określić 
jako ważne w skali całego kraju. 
Dlaczego odnalezienie Tory jest 
tak ważne, że ściągnęło zarówno 
młodzież, dorosłych koluszko-
wian, polityków oraz media? Po 
pierwsze Tora czyli spisane ręcznie 
na zwoju pergaminu Prawo Mojże-
szowe jest dla Żydów najważniej-
szym „świętym” Przedmiotem ich 
Kultu. Po drugie jest dla nas, Pola-
ków, historycznym świadectwem 
religii i kultury żydowskiej i przy-
pomnieniem dawnej, wspólnej hi-
storii polsko-żydowskiej w Ko-
luszkach. W całej Polsce tylko 
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nieliczne gminy żydowskie czy 
muzea mogą poszczycić się posia-
daniem zwoju Tory z czasów przed 
wybuchem II wojny światowej, 
dlatego  Tora z nieistniejącej syna-
gogi w Koluszkach jest tak waż-
nym odkryciem, powtórzę, w skali 
całego kraju. 

Organizatorzy spotkania w 
Sali MOK opowiedzieli historię jej 
odnalezienia a następnie młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w Różycy  
wręczyła Dinie Weinstein obraz- 
narysowany ołówkiem, autorstwa 
Dawida Kamińskiego, ucznia kla-
sy VII. Portret przedstawia dom ro-
dzinny jej matki w  Koluszkach, 
istniejący do dziś oraz obecny dom 
Diny w Ramat Gan. Izraelski Gość 
podziękował za ten piękny upomi-
nek a także za zorganizowanie tej 
uroczystości, upamiętniającej 
dawnych mieszkańców Koluszek 
narodowości żydowskiej. 

W godzinach popołudnio-
wych w Sali Muzeum Koluszek 
odbyła się kolejna część Obcho-
dów 77 rocznicy Likwidacji Getto 
Koluszki. Przeniesiona tam  z Tora 
wraz Księgą Estery i tym razem 
przykuła wzrok obecnych Gości 
Muzeum. Wiodącym tematem spo-
tkania z przybyłymi mieszkańcami 
były dzieje koluszkowskich Żydów 
a szczególnie kilku Ocalałych z Ho-
lokaustu oraz ich potomków. O ich 
losach opowiadała Dina Weinstein. 
Rozmowom i pytaniom przy kawie 
nie było końca. Spotkanie odbywa-
ło się w bardzo serdecznej atmos-
ferze. Dziękujemy za to! 

Na styku dialogu
Trudna historia narodów „kar-

mionych  tym samym cierpie-
niem”, jak napisał  poeta, nie musi 
dzielić, a może łączyć. Skoro Pola-
cy nie mają najmniejszego oporu w 
tym, by zatrudniać Ukraińców, któ-
rych przodkowie w lipcu 1943 roku 
dokonali ludobójstwa, mordując 
siekierami, łopatami, widłami lub 
paląc żywcem około 200 tysięcy 
obywateli Polski międzywojennej 
zamieszkujących Wołyń, a różnego 
rodzaju umowy handlowe z 
odwiecznym wrogiem naszej 
niezawisłości, czyli  Niemcami i  
Rosjanami rozwijają się w 
najlepsze, to skąd się bierze u nie-
których naszych rodaków nega-
tywny stosunek do potomków  pol-
skich Żydów? Na szczęście mamy 
też pozytywne przykłady. Dialog, 
rozmowy, tolerancja, to hasła wpi-
sane zarówno w europejski i chrze-
ścijański humanizm, jak również w 
Powszechną Deklarację Praw 

Człowieka i Obywatela, którą na-
leży respektować nie tyle na ulicy, 
w pracy, w szkole czy w parlamen-
cie, co przede wszystkim w sercu i 
w codziennych naszych relacjach. 
To wołanie jest także obecne w na-
uczaniu papieży ostatniego pół-
wiecza. Myślę, że słowa Modlitwy 
Arcykapłańskiej Jezusa w Ogro-
dzie Oliwnym „Ojcze spraw, aby 
byli jedno” odnoszą się nie tylko 
do jedności chrześcijan, lecz na-
wołują do jedności i zgody  wszyst-
kich ludzi  i światopoglądów. W 
imię Boga, Prawdy i Miłości. W 
imię pokoju na Ziemi.

Treblinka-piekło na ziemi
Mniej oficjalnym zakończe-

niem Obchodów  77 Rocznicy Li-
kwidacji Getta Koluszki było zło-

żenie, zgodnie z żydowskim 
zwyczajem, kamienia pamięci przy 
kirkucie, zbiorowej mogile Żydów 
pochowanych na dawnym żwiro- 
wisku na Felicjanowie. Według 
niektórych źródeł spoczywa tam 
około 500 Żydów, zamordowanych 
albo zmarłych w wyniku chorób 
lub głodu w getcie i podczas jego 
likwidacji. W grobie znajdują się 
też ludzie, którzy zdaniem hitle-
rowskich oprawców nie nadawali 
się do transportu do Treblinki.  
Byli wśród nich ludzie starsi, cho-
rzy oraz kobiety w ciąży. Wszyst-
kim opiekującym się tym miej-
scem martyrologii, w imieniu 
potomków koluszkowskich Żydów 
serdecznie dziękujemy! 

Po modlitwie w Felicjanowie, 
delegacja stowarzyszenia Historia 
Koluszek wraz z Izraelką udała się 
do Muzeum byłego Obozu Zagła-
dy Treblinka za Warszawą, by po-
kłonić się prochom Żydów z Getta 
Koluszki. Dwulicowość i obłuda  
niemieckich zbrodniarzy nie miała 
granic. Tuż obok krematoriów i 

komór, w których uśmiercano lu-
dzi spalinami samochodowymi, 
niemiecka załoga  obozu  prowa-
dziła…Ogród Zoologiczny. Zwie-
rzęta z Zoo w Treblince były chro-
nione, co nie przeszkadzało 
niemieckiej „rasie panów” mordo-
wać ludzi…Po zamknięciu „fabry-
ki śmierci” w listopadzie 1943 
roku zatarto wszelkie ślady ludo-
bójstwa, baraki podpalono i  spro-
wadzono rodzinę Ukraińców, któ-
rym pobudowano dom mieszkalny 
wraz z  gospodarstwem.

Tam gdzie spalano ciała ludzi, 
stoją dziś  głazy-kamienie pamięci, 
z wyrytymi nazwami miast i 
miejscowości, skąd pochodziły 
Ofiary Treblinki. Pośród niezliczo-
nej liczby napisów odnaleźliśmy 
także głaz z napisem „Koluszki”. 

Dotarliśmy tam, gdzie pod polskim 
niebem niemiecki wróg zadał 
śmiertelny cios żydowskiemu na-
rodowi. Patrząc na otaczające to 
miejsce lasy i piękne niebieskie 
niebo, człowiek pyta: czy to tu 
było piekło na ziemi? Podczas na-
szej wyprawy w Treblince spotka-
liśmy grupę młodych Izraelczy-
ków. Byli skupieni, w dłoniach 
trzymali  flagi Izraela, z ich ust po-
płynęła modlitwa za zamordowa-
nych i śpiew Hatikvy- hymnu Izra-
ela.  

Biskup dialogu
Podczas podróży do Treblinki 

zadzwonił do nas ksiądz biskup 
Rafał Markowski, przewodniczący 
Komisji Episkopatu d.s. Dialogu z 
Judaizmem, a prywatnie brat Grze-
gorza Markowskiego, muzyka  ze-
społu „Perfekt”.  Biskup przeprosił  
za nieobecność na Obchodach, po-
mimo osobistego zaproszenia. Jed-
nocześnie gratulował tej inicjaty-
wy, prosił o przekazanie 
pozdrowień mieszkańcom Kolu-

szek i wszystkim wiernym naszego 
dekanatu. Był to dla nas bardzo 
ważny i serdeczny gest. Oznaczał, 
że w zbiorowej pamięci wszyscy 
jesteśmy jedną ludzką rodziną. 

Podziękowania 
Organizator Obchodów 77 

Rocznicy Likwidacji Getta w Ko-
luszkach, stowarzyszenie Historia 
Koluszek, składa podziękowania: 
mieszkańcom Koluszek i innym 
gościom, Urzędowi Miejskiemu w 
Koluszkach  z burmistrzem Walde-
marem Chałatem na czele  i jego 
zastępcą Krystyną Lewandowską, 
staroście powiatu łódzkiego- 
wschodniego Andrzejowi Opali, 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w 
Koluszkach,  Policji, harcerzom z 
45 Drużyny Harcerskiej „Cicho-
ciemni”, Policji, młodzieży szkol-
nej wraz z nauczycielami,  parla-
mentarzystom i obecnym na 
Obchodach przedstawicielom 
wszystkich najważniejszych ugru-
powań i partii politycznych, Księ-
dzu Michałowi Czarneckiemu z 
parafii Niepokalanego Poczęcia 
N.M.P. w Koluszkach i ducho-
wieństwu, Dawidowi Gurkinfielo-
wi, reprezentującego rabina Dawi-
da Szychowskiego  i innym 
przedstawicielom Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej w Łodzi, me-
diom, Stowarzyszeniu Mroga za 
sfinansowanie okolicznościowego 
folderu poświęconego koluszkow-
skim Żydom, Jackowi Pysklakowi, 
bibliście z Krakowa za pomoc w 
identyfikacji tekstu Tory i Księgi 
Estery, Drorowi Katzman z Izraela 
za tłumaczenie tekstu na sukience 
Tory i odnalezienie potomków 
ofiarodawców Tory do koluszkow-
skiej synagogi, OC, ZUK. 

Dziękujemy za obecność i 
serdeczność  Głównemu Gościowi 
tego wydarzenia, Pani Dinie Wein-
stein, córce Ocalałej z Zagłady. Na 
koniec podziękowania najważniej-
szym chyba Osobom, bo w pew-
nym sensie głównym „sprawcom” 
tych Wydarzeń. DZIĘKUJEMY 
Anonimowym Darczyńcom odna-
lezionej Tory i Księgi Estery! 

Serdeczne podziękowania dla 
Urszuli Rzepczak i Wojciecha Sze-
ląga z Telewizji Polsat, Kamili Lit-
man i Krzysztofa Zimocha z Radia 
Łódź  oraz Dariusza Ziemiańczyka 
z Radia RSC. 

Relacje z Obchodów 77 Rocz-
nicy Likwidacji Getta w Kolusz-
kach na antenie w/w stacji.

Zdjęcia: Tomasz Komorowski, 
Hanna Kerner, tekst Zk.
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Razem na tej ziemi
Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach w ra-

mach programu edukacji regionalnej realizować będą kolejny międzykla-
sowy projekt edukacyjny.                                 

W ubiegłym roku szkolnym, w 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości, poznawali historię małej ojczyzny, bohaterów narodo-
wych czczonych przez lokalną społeczność, przygotowali przedstawienie 
teatralne pt. ”Tu Stacja Koluszki. Niepodległość i my”.

W tym roku szkolnym poznawać będą wielokulturowe tradycje na-
szego miasta i szkoły, realizując projekt ,,Razem na tej ziemi. Historia i 
kultura koluszkowskich Żydów’’.  

Podczas spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 30 październi-
ka, uczniowie poznali cele i harmonogram projektu. Następnie obejrzeli 
prezentację, dotyczącą historii narodu żydowskiego i jego bliskich związ-
ków z Polską. Poznali najważniejsze fakty dotyczące przedwojennej spo-
łeczności żydowskiej w Koluszkach i jej tragiczne losy w okresie II woj-
ny światowej.  Największe emocje wzbudziła przygotowana przez grupę 
uczniów z klasy VII A scenka przedstawiająca życie codzienne kolusz-
kowskiego getta, a także pięknie zaśpiewana przez Julkę Tomczyk i Darię 
Boldyrievę piosenka ,,Miasteczko Bełz”.

Uczniowie klas VI, wzięli także udział w Międzynarodowej Akcji 
„Krokus”, zainicjowanej przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holo-
kauście, przedsięwzięciu upamiętniającym 1,5 miliona dzieci pochodze-
nia żydowskiego zamordowanych w czasach Holokaustu. Uczniowie po-
sadzili cebulki ponad 100 żółtych krokusów, dla uczczenia pamięci 
swoich rówieśników, którzy w okresie międzywojennym byli uczniami 
naszej szkoły. Większość z nich zginęła  w obozie zagłady w Treblince, 
po likwidacji koluszkowskiego getta. 

Gośćmi uroczystości byli pani Dina Weinstein - córka ocalałej z Ho-
lokaustu koluszkowianki, Bajli Erlich, absolwentki naszej szkoły, oraz 
pan Zbigniew Komorowski. Po wsadzeniu krokusów szóstoklasiści wzię-
li również udział w niecodziennym spotkaniu. Było ono niezwykłym 
przeżyciem dla uczniów i dla naszych Gości. Szóstoklasiści poznali histo-
rię rodziny Erlichów. Dowiedzieli się, że pani Bajla Erlich była ucieki-
nierką z koluszkowskiego getta i że podczas okupacji hitlerowskiej ukry-
wała się u polskiej rodziny. Pani Dina opowiedziała uczniom o swoich 
poszukiwaniach śladów matki w Koluszkach i w Łodzi, o sympatii, jaką 
darzy nasze miasto. 

Przed uczestnikami projektu jeszcze wiele takich ciekawych spo-
tkań, wyjazdów edukacyjnych, warsztatów, konkursów. Mamy nadzieję, 
że pozwolą one młodzieży poznać przeszłość, nauczą szacunku  do in-
nych kultur, zwyczajów i religii, pomogą odnaleźć to, co łączy ludzi.

Projekt realizowany jest we współpracy z : Centrum Dialogu im. 
Marka Edelmana w Łodzi, Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie 
oraz  Stowarzyszeniem „Historia Koluszek”.

Projekt został dofinansowany w konkursie grantowym Stowarzysze-
nia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Wsparli nas również: Przed-
siębiorstwo AGAT w Koluszkach oraz Rada Rodziców SP nr1.
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Zwój Tory z synagogi w Koluszkach 

Obchody 77. rocznicy  
likwidacji getta w Koluszkach
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Szkoła Podstawowa w Będzelinie. Klasa I. Od lewej: Alicja Staroń, Maja Kręzel, Jakub Supera, Filip Żurowski,Lena Marciniak, Oliwia 
Jaskółowska, Tomasz Staroń. Stoją: dyrektor szkoły Agnieszka Ścieszko, wychowawczyni kl. I Iwona Rybińska.

Ślubowanie Pierwszaków w Będzelinie
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Koncert „Ocalić od zapomnienia”

Bartek Grzanek zaczarował  
scenę w Koluszkach 

29 października spora grupa starszych melomanów z Koluszek zy-
skała niepowtarzalną okazją do tego, by przenieść się w barwne, muzycz-
ne lata swojej młodości. Koncert pt. „Ocalić od zapomnienia” zorganizo-
wany dla mieszkańców przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, 
odświeżył bowiem słuchaczom kawał dobrej historii polskiej twórczości. 

Prowadzący Tadeusz Urbański przypomniał najważniejsze osoby 
oraz zespoły polskiej sceny muzycznej lat 60. i 70, takie jak Trubadurzy, 
No To Co czy Czerwone Gitary. Na scenie utwory prezentowały zespoły 
Colors i Fraction. Gwiazdą wieczoru był laureat The Voice of Poland Bar-
tek Grzanek. Wraz zespołem Wiara i Zaufanie, zaserwował utwory Nie-
mena i Dżemu.                                                                                      (pw)  



14 8.11.2019 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 42

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

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
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Piłka nożna Karol zwycięża OPEN,  
Michał najlepszy w Biegu Jesieni 

Po raz czternasty UKS Wiśniowa Góra zorganizował dla wszystkich 
chętnych Bieg Jesieni. Do tej edycji zgłosiło się trzech reprezentantów 
LKS Koluszki: Karol Sokołowski, 
Michał Smyka i Radosław Babiar-
ski. Tuż po starcie wyszedł na pro-
wadzenie Karol, który przez cały 4 
km dystans dyktował i kontrolował 
tempo biegu. Z przewagą kilku se-
kund zajął w klasyfikacji generalnej 
1 miejsce i 1 miejsce w kat. szkół 
średnich. Na najwyższym podium 
stanął  Michał Smyka, który po 
ostrym finiszu zajął w kategorii klas 
VII – VIII pierwsze miejsce. Nato-
miast na najniższym podium stanął 
12-letni Radosław Babiarski, był trzeci w kategorii klas IV-VI. Trener 
dziękuję zawodnikom za udział i walkę, Panu Konradowi Babiarskiemu 
za opiekę i doping.   

W biegu dziewcząt zaraz po starcie na prowadzenie wyszła Paulin 
tuż po starcie i przez cały wyścig jechali na czele tóry tuż po starcie wy-
szedł na prowadzenie i przez większa część dystansu dyktował tempo 
grupie.

Mieszkaniec Koluszek na Mistrzo-
stwach Świata w karate  
w ogarniętym zamętem Chile

Między 23 a 27 października tego roku w Santiago odbyły się Mi-
strzostwa Świata Kadetów, Juniorów i U21 w karate WKF. W reprezenta-
cji Polski startującej na ww. zawodach znalazł się jeden z mieszkańców 
Koluszek. Łukasz Pająk, bo o nim tutaj mowa, na co dzień jest zawodni-
kiem klubu Harasuto. Powołanie do kadry narodowej otrzymał wraz z po-
czątkiem wakacji, które posłużyły jako okres przygotowawczy. Po dotar-
ciu do stolicy Chile dużym zaskoczeniem okazała się panująca w mieście 
sytuacja - rozpoczęły się manifestacje mieszkańców przeciwko panujące-
mu rządowi. 

Na dzień przed 
przyjazdem wprowadzo-
no stan wyjątkowy, a 
sam start w zawodach 
pozostawał w cieniu nie-
pewności. Ciągłe po-
tyczki protestujących z 
wojskiem i policją spra-
wiły, że na ulicach przy-
jezdni mierzyli się z taki-
mi doświadczeniami jak 
użycie gazu łzawiącego, 
strzały czy podpalenia. 

Mimo trudnej sytu-
acji podjęto decyzję o 
przeprowadzeniu zawo-
dów, jednakże z licznymi zmianami mającymi zapewnić zawodnikom 
większe bezpieczeństwo. Czwartego dnia trwania imprezy swój start od-
notował Łukasz w kategorii U21 +84kg. Finalnie znalazł się na 9 miejscu 
w rankingu, co zważywszy na rangę zawodów jest ogromnym wyróżnie-
niem. Wielkie podziękowania należy skierować do Urzędu Miejskiego 
Koluszki, który zdecydował się pomóc w finalizacji tego niezwykłego 
wyjazdu, który nie tylko organizacyjnie, ale i finansowo był nie lada wy-
zwaniem. 

Klasa okręgowa 2019/2020, grupa Łódź
Kolejka 13.  2-3 listopada
Włókniarz Pabianice - KKS Koluszki  1:0 

UKS SMS Łódź - Widzew II Łódź   2:2 
KS II Kutno - LKS Rosanów  5:3 
Orzeł Parzęczew - PTC Pabianice   4:1  
Termy Uniejów - GLKS Dłutów  3:0 
LKS Sarnów - Sokół II Aleksandrów Łódzki   6:0
GKS Ksawerów - Start Brzeziny  1:1 
Stal Głowno -Zawisza Rzgów  5:0

Najbliższe spotkanie
KKS Koluszki - Stal Głowno  9 listopada, 13:00

1. Stal Głowno     13  34  57-7
2. Widzew II Łódź    13  34  59-8 
3. Start Brzeziny    13  26  31-26 
4. Zawisza Rzgów    13  26  36-21
5. GKS Ksawerów    13  26  31-19 
6. UKS SMS Łódź    13  24  30-26
7. Włókniarz Pabianice  13  23  22-24
8. Orzeł Parzęczew    13  17  25-28
9. LKS Rosanów    13  16  29-36 
10. Termy Uniejów    13  15  18-27
11. KKS Koluszki    13  14  29-24
12. KS II Kutno     13  13  24-35
13. GLKS Dłutów    13  11   23-44  
14.  LKS Sarnów    13  10  17-30    
15.  Sokół II Aleksandrów 13    3  11-48
16.  PTC Pabianice    13    1  7-46  

Klasa A 2019/2020, grupa: Łódź II

Kolejka 11.  2-3 listopada

Włókniarz Zgierz - LKS Różyca  0:2
Bramki: 9’ Mikołajczyk (asysta Kurzawa), 15’ Kurzawa (Mikołajczyk)

Mecz od samego początku przebiegał pod Nasze dyktando i już po 
pierwszych 15 minutach gry, prowadziliśmy 2-0. Przez resztę spotkania 
kontrolowaliśmy przebieg gry i bardzo mądrze przez większość spotkania 
utrzymywaliśmy się przy piłce. Rywalom należy oddać to, że starali się 
do końca spotkania o zdobycie kontaktowego trafienia.     (LKS Różyca)
  

LKS Gałkówek - Struga Dobieszków  0:7

Najbliższe spotkania
Sport Perfect Łódź - LKS Gałkówek  10 listopada, 11:00
LKS Różyca - LZS Justynów  9 listopada, 13:00

1. LKS Różyca      9  25  44-7    
2. Włókniarz Zgierz   10  24  38-15   
3. Boruta II Zgierz   11  22  24-19    
4. Kolejarz Łódź    10  21  32-18    
5. LZS Justynów    10  19  21-15   
6. Struga Dobieszków  11  19  44-25    
7. Polonia Andrzejów   10  12  21-34    
8. LKS Kalonka    10  12  24-33    
9. Błękitni Dmosin     9  11  15-17  
10. Czarni Smardzew    9    8  19-21 
11. LKS Gałkówek   10    4  11-47 
12. Sport Perfect Łódź  10    3  8-25    
13. Milan SC Łódź      9    3  16-41    
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Burmistrz Koluszek
ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż nie-
zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 3 miasta Koluszki, sta-
nowiącej własność Gminy Koluszki:

– działka nr: 16/20 o pow. 0,3010 ha, cena wywoławcza 310 000,00 zł,  
wadium  40 000,00 zł,

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

Przetarg odbędzie się w dniu  13 grudnia 2019 r. o godz. 10.00  w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż 
do godz. 1200 9 grudnia 2019 r., lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 
0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w 
Koluszkach najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019 r. (włącznie). Dowód 
wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie  i numer ewidencyjny 
działki.  Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto. 
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waż-
nych powodów.

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

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach, tel. (44) 725-67-53.

Dziewczęta z  SP2 Koluszki  i chłopcy 
z  SP Gałków Duży najlepsi w Mini  
Piłce Ręcznej Gminnych Igrzysk Dzieci!

W Koluszkowskie hali sportowej OSiR, Gminny Organizator Szkol-
nych Imprez Sportowych przy współpracy LKS Koluszki i Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 przeprowadził w ramach Igrzysk Dzieci, Mini Turniej Pił-
ki Ręcznej dziewcząt i chłopców. Do turnieju zgłosiło się osiem 
10-osobowych drużyn (po 4 drużyny dziewcząt i chłopców) rocznika 
2007 i młodsi. Otwarcia turnieju dokonała Pani Joanna Jeżyna – przedsta-
wiciel gminnych szkolnych imprez sportowych, życząc wszystkim sukce-
sów i przyjemności z gry w piłkę ręczną.

Spotkania rozgrywane były systemem pucharowym 2x20 minut. 
Bezapelacyjnym zwycięzcą wśród dziewcząt była drużyna Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Koluszkach, wygrywając oba swoje spotkania: pierwsze 
ze SP Nr 1 i w finale ze SP Różyca. Zwycięski zespół grał w składzie: 
Aleksandra Kulinska, Julia Lisiecka, Nikola Kotynia, Blanka Rogalska, 
Marcelina Kunkiewicz, Sylwia Janik, Łucja Świderek, Karolina Korbel, 
Kornelia Krakowiak. Drugie miejsce zajęła SP Różyca:  Marta Adamo-
cha, Amelia Chorąży, Marzanna Czekalska, Gabriela Musiał, Julia Fili-
pek, Olwia Rosiek, Katarzyna Racz, Klaudia Jander, Alicja Klimczak, 
Zofia Studzińska, Katarzyna Chądzyńska. W walce o III miejsce SP w 
Gałkowie Dużym pokonała Szkołę Podstawowa Nr 1, grając w składzie: 
Milena Soszka, Natalia Jakubiak, Aleksandra Pawlak, Jagoda Pudlarz, 
Aleksandra Borowiecka, Zuzanna Rybicka, Sonia Kurczewska, Natalia 
Nowak, Amelia Nesteruk, Amelia Biskupska. 

Wśród chłopców w eliminacjach SP Gałków Duży pokonał SP 1 5:3,  
SP 2 przegrała 2:4 z SP w Różycy. W finale, niezwykle wyrównana wal-
ka o pierwsze miejsce wśród chłopców rozegrała się pomiędzy Szkołą 
Podstawową w Różycy i Szkołą Podstawową w Gałkowie Dużym. Po 
pierwszej połowie wynik był 1:0 dla Gałkowa, w drugiej połowie meczu 
obie drużyny walczyły niezwykle zawzięcie, stąd wiele błędów i niecel-
nych strzałów. Ostatecznie taki wynik utrzymał się końca meczu, przyno-
sząc radość szczypiornistom z Gałkowa Dużego, którzy grali w składzie: 
Oliwer Szulc, Artur Jędrzejczak, Aleksander Żegota, Szymon Brzeziński, 
Jakub Witkowski, Marcel Pilaszek, Damian Kobyłecki, Mateusz Ban-
kowski. Drugie miejsce zajął zespół SP Różyca: Igor Cel, Kacper Olczyk, 
Jan Wiśniewski, Bartosz Nockowski, Piotr Śliwiński, Piotr Chojnacki, 
Kamil Tenentka, Igor Dudka, Adam Kłosiński.  W walce o trzecie miejsce 
spotkały się koluszkowskie szkoły: Nr 1 i Nr 2, poziom meczu był dość 
wyrównany, obie drużyny strzeliły po dwie bramki. W rzutach karnych 
lepsi byli chłopcy Szkoły Podstawowej Nr 1 strzelając zwycięską bram-
kę. Zespół grał w składzie: Igor Rzesiewski, Kacper Grzelak, Michał Ko-
stecki, Igor Szyk, Mateusz Sasin, Szymon Garbarski, Franciszek Sobie-
rajski, Oskar Orłowski, Radosław Wosik, Aleksy Starus. Czwarte miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2.  Wszyscy uczestnicy turnieju, zawodni-
cy i opiekunowie otrzymali napoje i słodycze, drużyny dyplomy.  Zwy-
cięskie zespoły puchary ufundowane przez Burmistrza Koluszek, pierw-
sze trzy zespoły medale i upominki ufundowane przez Urząd Miasta i 
LKS Koluszki, a wręczane przez sędziego głównego, organizatora szkol-

nych imprez sportowych Antoniego Tomczyka i Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej Nr 2  Sławomira Mela. Organizator serdecznie dziękuję  sędzie-
mu z Łódzkiego Związku Piłki Ręcznej panu Pawłowi Harendarz za 
sprawne, obiektywne sędziowanie, gdzie głównym akcentem było spra-
wienie dzieciom przyjemność z gry, trochę nauki jak i zasad fair play. 
Dziękujemy nauczycielom i opiekunom drużyn za wspaniałą atmosferę 
podczas zawodów, Szkole Podstawowej Nr 2 za współorganizacje. 

 

Firma SOLCRAFT zatrudni:  
pracownika produkcji  

do zakładu w Bogdance
Kontakt: rekrutacjabogdanka@wp.pl     tel.: 46 87 40 100
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Zwyciężali: Marta Kocięba, Maja Bajer,  
Piotr Matysiak, Piotr Szubert-Olszacki 

Gminne Mistrzostwa  
Koluszek w pływaniu

Za nami pierwsze organizo-
wane w ramach Igrzysk Dzieci i 
Młodzieży, Mistrzostwa Gminy 
Koluszki w pływaniu. Zawody 
przeprowadzone zostały na base-
nie w Brzezinach. O tytuły mi-
strzowskie rywalizowało 40 
uczniów (dziewczęta i chłopcy) w 
dwóch kategoriach wiekowych: 
2007 i młodsi oraz 2006-2005. 
Najmłodszymi uczestnikami byli, 
dziesięciolatki: Weronika Rze-
siewska i Filip Kłosiński (oboje 
SP1). Dla większości naszych pły-
waków były to pierwsze w życiu 
tego typu zawody, a za tym olbrzy-
mie wrażenia i stres. Wyścigi po-

przedzone były kilkuminutową 
rozgrzewką prowadzoną przez ra-
towników. Najmłodsza grupa w ra-
mach Igrzysk Dzieci (2007 i młod-
si) ścigała się na dystansie 25 m 
stylem dowolnym. Najszybciej 
wśród dziewcząt popłynęła Marta 
Kocięba SP 2, uzyskując czas 
22,22 sek. II - Oliwia Wieczorek 
SP 2 24,19, III - Julia Kotunia SP 
Długie 25,79, IV - Amelia Kopacz 
SP Długie 25,82, V - Wiktoria Ol-
czyk 25,84, VI - Weronika Zieliń-
ska SP 2 25,91. Wśród chłopców 
świetny czas uzyskał Szubert- Ol-
szacki Piotr SP2 15,95 sek. II - 
Adam Tomczak SP Różyca 16,87, 

III - Kacper Olczyk SP Różyca 
20,70, IV - Tomasz Federak SP 
Gałków Duży 22,01, V - Piotr 
Chojnacki SP Różyca 22,50, VI - 
Szymon Matusiak SP 1 22,90. W 
ramach Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej na dwukrotnie dłuższym dy-
stansie (50 m) rywalizowały 
dziewczęta i chłopcy rocznik 
2005-2006. Wśród dziewcząt I 
miejsce zajęła Maja Bajer SP 1 
52,11 sek. II miejsce zajęła z nie-
wielką 0,29 sekundową stratą Wik-
toria Wieczorek SP Gałków Duży 
52,40, III - Karolina Grzegorek SP 
Gałków Duży 56,26, IV - Karolina 
Krasińska SP 1 58,74, V - Julia 
Żebrowska SP Różyca 1:00,97, VI 
- Maja Nowak SP 2 1:13,81. W 
chłopcach bardzo szybko płynął 
13-letni Piotr Matysiak, który z re-
welacyjnym czasem 34,00 s. zajął I 
miejsce. Drugiego Szymona Szew-
czyka SP 2 pokonał o 5,5 sekundy 
(39,50). III - Miłosz Modrzejewski 
SP Gałków Duży 47,00, IV - Karol 
Smyczek SP 1 50,63, V - Mateusz 
Dymowicz SP 1 59,96, VI - Marcel 
Zaborszczuk SP Różyca. Emocji, 
jak i zabawy było co niemiara, pra-
wie wszyscy uczestnicy poprawili 
swoje rekordy życiowe. Organiza-
tor zapewnił słodycze i napoje, 
były też upominki i medale wrę-
czane przez: Antoniego Tomczyka, 
panią Joannę Jeżynę i ratownika. 
Gminny organizator szkolnych im-
prez sportowych i LKS Koluszki 
gratulują zawodnikom z osiągnię-
tych wyników, nauczycielom za 

doping i opiekę, Dyrektorowi i ra-
townikom Centrum Kultury Fi-
zycznej w Brzezinach za współor-
ganizacje.

Poprzednie Mistrzostwa Ko-
luszek zorganizowane były przez 
LKS Koluszki 17 lat temu, w 2002 
roku na basenie w Piotrkowie Try-
bunalskim, wtenczas zwycięzcami 
zostali w poszczególnych katego-
riach: Patryk Bartnicki z Koluszek, 
Jakub Rożeń i Daniel Buta Regny.
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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)

Kupię od 0,5 do 2,5 ha ziemi przy głównej  
drodze asfaltowej. 

Sprzedam działkę budowlaną w Koluszkach o pow. 1630 m2 
pomiędzy zabudowaniami – ul. Graniczna.

Telefon 602 57 97 06

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168
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Piątek 8.11
15:00 O Yeti! 2D Dub
17:00 Obywatel Jones 2D Nap
19:30 Ikar. Legenda Mietka Kosza 2D

Sobota 9.11
15:00 O Yeti! 2D Dub
17:00 Obywatel Jones 2D Nap
19:30 Ikar. Legenda Mietka Kosza 2D

Niedziela 10.11
15:00 O Yeti! 2D Dub
17:00 Obywatel Jones 2D Nap
19:30 Ikar. Legenda Mietka Kosza 2D

Środa 13.11 17:00 O Yeti! 2D Dub
19:00 Obywatel Jones 2D Nap

Czwartek 14.11 17:00 O Yeti! 2D Dub
19:00 Obywatel Jones 2D Nap

O Yeti!

Komedia / Animacja / Przygodowy / USA / 
2019 / 97 min. 2D Dubbing

Kiedy nastolatka Yi spotyka młodego Yeti 
na dachu apartamentowca, w którym mieszka, 
ona i jej psotni przyjaciele – Jin i Peng – nada-
ją mu imię „Everest” i organizują niezwykłą 
wyprawę, aby magiczne stworzenie wróciło do 
swej rodziny, mieszkającej w najwyższym 
punkcie Ziemi.

Każdy krok tej wyprawy śledzi jednak Bur-
nish, sprytny milioner, który marzy o schwyta-
niu Yeti, oraz dr Zara, która pragnie, by Everest 
wrócił do domu.

Ikar. Legenda Mietka Kosza 

Komedia / Dramat / Polska / 2019 / 122 min.
2D Polska

Mietek (Dawid Ogrodnik) jako dziecko 
traci wzrok. Jego matka (Jowita Budnik), odda-
je go pod opiekę sióstr zakonnych w Laskach. 
W ośrodku dla niewidomych chłopiec odkry-
wa, że muzyka może stać się dla niego sposo-
bem, by na nowo widzieć i opowiadać świat. 
Mietek zostaje świetnym pianistą klasycznym. 
Jednak, gdy odkrywa jazz – ma już tylko jeden 
cel: zostać najlepszym pianistą jazzowym w 
Polsce. Odnosi coraz większe sukcesy, nie tyl-
ko w kraju, ale i na świecie. Wygrywa prestiżo-
wy Montreux Jazz Festival. W jego życiu nie-
spodziewanie pojawia się charyzmatyczna 
wokalistka Zuza (Justyna Wasilewska). To spo-
tkanie zmieni jego życie.

Obywatel Jones
Dramat / Polska/Wlk. Brytania/Ukraina 
2019 / 119 min. 2D Napisy

Młody dziennikarz Gareth Jones zyskał 
sławę, pisząc artykuł o swoim spotkaniu z 
Adolfem Hitlerem, zaraz po przejęciu 
przez niego władzy w 1933 roku. Teraz 
ambitny Walijczyk przymierza się do ko-
lejnego wielkiego tematu – gwałtownej 
modernizacji Związku Radzieckiego. 
Chcąc gruntownie zbadać sprawę, reporter 
decyduje się na podróż do Moskwy, aby 
przeprowadzić wywiad ze Stalinem. Na 
miejscu poznaje młodą dziennikarkę Adę 
Brooks, pracującą dla Waltera Duranty’e-
go, dzięki której odkrywa, że prawda o sta-
linowskim reżimie jest brutalnie tłumiona 
przez sowieckich cenzorów. Słysząc za-
trważające plotki na temat wielkiej klęski głodowej w ZSRR, Jones uda-
je się w samotną podróż przez Ukrainę. Dziennikarz staje się naocznym 
świadkiem tragedii Hołodomoru. Miliony ludzi umierają z głodu, pod-
czas gdy tony zboża sprzedawane są za granicę, by sfinansować proces in-
dustrializacji radzieckiego imperium. Po powrocie do Londynu, Jones pi-
sze artykuł ukazujący horror, którego doświadczył. Publikacja jest 
wyciszana, a jej autentyczność podważana przez zachodnich dziennika-
rzy, pozostających pod wpływem Kremla. Pomimo śmiertelnych pogró-
żek, Gareth nie ustaje w walce o prawdę. Swoimi odkryciami postanawia 
podzielić się z młodym, aspirującym pisarzem – George’em Orwellem.
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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

Angielski, mówienie, matura ustna, 
600-168-248
Angielski, korepetycje, 781-228-709
MATEMATYKA. Poziom podsta-
wowy i rozszerzony, tel. 502-271-164

USŁUGI

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remonty, wykończenia wnętrz, 
wolne terminy, tel. 792-022-640, 
796-241-330
Naprawa płotów i bram, 515-310-037
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 720-724-916
Montaż i naprawa ogrodzeń, 
515-310-037
Pranie tapicerki, dywanów, kanap. 
Chemia Karcher, bez zapisów, 
512-450-390
Budowa – docieplenia, 604-350-807
Remonty i wykończenia komplek-
sowo, tel. 737-985-710
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
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
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
Szwaczki zatrudnię. Praca cały rok. 
Sukienki i żakiety, 605-600-896 
Zatrudnię do biura, z doświadcze-
niem, znajomość programu SYM-
FONIA HANDEL, 46-874-32-18, 
e-mail: biuro@poleuro.eu
Zatrudnię szwaczki do zakładu 
oraz chałupniczki, 604-588-616
Zatrudnię chałupniczki – szycie, 
733-972-508
Firma odzieżowa zatrudni szwaczki, 
tel. 605-086-828 lub 44 714-23-75
Zatrudnię szwaczki, 502-640-104
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, 
z doświadczeniem, stała praca,  
tel. 606-155-155
Zakład krawiecki zatrudni praso-
waczki(a) oraz szwaczki. Wysokie 
zarobki, stabilna praca, 606-73-77-68

Zatrudnię chałupniczki, 605-994-450

Zatrudnię kierowcę kat. C, mile 
widziany emeryt, 662-593-832

Zatrudnię opiekuna(kę) dla osoby 
starszej (na wózku inwalidzkim 
– mężczyzna), tel. 606-94-37-37

Szwalnia zatrudni prasowaczkę(a), 
(możliwość przyuczenia) oraz 
szwaczki, 693-426-098

Zatrudnię operatora wózka widło-
wego, 785-998-740 lub 44 719-54-19

Zatrudnię Operatora Koparko – ła-
dowarki. Kontakt 505-210-010

Krawcową zatrudnię. Praca 2-3 dni 
w tygodniu, 602-891-343

Firma remontowa zatrudni pracow-
ników, 515-144-089 lub 510-064-044

Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Szyjemy cały rok tylko 
sukienki i żakiety, tel. 601-306-380

Stacja Demontażu Pojazdów  
w Ujeździe zatrudni pracowników 
na stanowiska: magazynier, demon-
tażysta pojazdów. Wysokie zarobki, 
stałe zatrudnienie, umowa o pracę, 
tel. 790-359-601

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

ZDROWIE

Chcesz być Piękna i Zdrowa. 
Zapraszam do kontaktu, 720-724-916

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

Kupię mieszkanie z balkonem  
w Koluszkach, tel. 783-956-247
Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2, 
Koluszki, ul. Konopnicka blisko 
Urzędu Miasta, 883-120-123
Sprzedam działkę 1800 m2  
w Nowych Chrustach, woda, 
energia, 601-34-84-51
Sprzedam działkę rolną w Kolusz-
kach 6000 m2, tel. 604-79-39-12
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684, 
601-28-56-27
Sprzedam działki budowlane  
w Koluszkach – teren 6000 m2,  
tel. 691-750-199

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Do wynajęcia mieszkanie M-3  
w Koluszkach, 500-260-941
Wynajmę budynek handlowo-produk-
cyjny 150 m2 (siła, woda, gaz), Kolu- 
szki, Przejazd 8, tel. 605-23-67-37
Wynajmę lokale użytkowe (różne m2) 
przy nowej Biedronce, Koluszki  
ul. Słowackiego 22, 502-343-862

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, opałowe  
i do podpałki, 515-310-037
Maszyny szwalnicze tanio,  
508-363-845
Drewno opałowe i kominkowe  
– 695-277-882
Wyprzedaż używanych urządzeń, 
artykułów gospodarstwa domowego, 
odzieży, mebli i innych gastrono-
micznych, kuchennych, biurowych, 
kosmetycznych, fryzjerskich, 
pokojowych, Koluszki  
ul. Słowackiego 22, 508-089-623 
Drzewo opałowe, kominkowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Pszenżyto do siewu, 730-16-07-93
Pszenżyto, owies, 730-160-793
Drewno kominkowe – opałowe, 
509-101-167
Drewno kominkowe-opałowe, 
504-288-286
Drewno kominkowe opałowe,  
tel. 608-830-403

KUPIĘ

Owerlok 5 nitkowy, 605-994-450
AUTO SKUP całe, uszkodzone, 
502-592-035

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

USŁUGI 
KRAWIECKIE
- krojenie
- dziurki 
- guziki
- prasowanie
- napowanie

601-175-330 
609-387-718

USŁUGI  
HYDRAULICZNE
- przyłącza gazu

- protokoły szczelności c.o.

- ogrzewanie podłogowe

- podłączenie pieców 
gazowych, węglowych

Pełen zakres usług

tel. 693-905-839
515-390-613
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OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zapraszamy  
na Bal Sylwestrowy,  

który odbędzie się w dniu 31.12.2019 r.  
w sali ,,INSPIRO’’

Oprawą muzyczną zajmie się zespół Atut-Pilage , 

Szczegółowe oferta znajduje się na stronie  

www.salaweselnainspiro.pl
Koszt  500 zł/para

Rezerwacje proszę zgłaszać   
pod  nr. telefonu 601 050 129, 507 526 543

lub e-mail: biuro@salaweselnainspiro.pl

Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

1. OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Opis stanowiska:
- obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC (ploter frezujący),
- obsługa tokarki CNC (HAAS, Nakamura),
- wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego lub wzoru.

2. PRACOWNIK PRODUKCJI
Opis stanowiska:
- wykonywanie czynności gratowania,
- usuwanie ostrych pozostałości materiału po jego obróbce,
- obsługa piły taśmowej, wiertarki.

3. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY     
    ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. ANGIELSKIEGO
Opis stanowiska:
- sporządzanie pism oraz dokumentów firmowych,
- obsługa urządzeń biurowych,
- nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji oraz dokumentów,
- kontakt telefoniczny z Klientem,
- wystawianie dokumentów sprzedażowych oraz magazynowych.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system motywacyjny,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- perspektywę wieloletniej współpracy,
- możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz karty Multisport,
- całoroczne posiłki regeneracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres  
e-mail: biuro@cmplast.pl  

lub kontakt telefoniczny: 505 210 010

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.

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo, pity

Sprzedam zlewozmywak, okap, kuchnię-gaz., stół i 3 taborety, 608-863-460
Zatrudnię pracownika do magazynu opakowań tekturowych.  
Umowa o pracę, 730-130-577
Do wynajęcia M4 w Koluszkach, 531-592-807

Burmistrz Koluszek 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65, w dniach od 05.11.2019 r. 
do dnia 26.11.2019 r., wywieszony 
jest wykaz o przeznaczeniu działki 
gruntu, oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym 401/37 o pow. 429 m2, 
położonej w miejscowości Boro-
wa, obręb Borowo I gm. Koluszki, 
do dzierżawy w drodze bezprzetar-
gowej.

Wykaz jak wyżej zamieszczo-
ny jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach - www.koluszki.pl. 
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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

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

Uwaga!  Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255 
z późn. zm.), przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej i przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy 

złoży w tej sprawie pisemne oświadczenie.

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

KIEROWCĘ 
KAT. B 

ZATRUDNIĘ
tel. 601 99 44 86

USŁUGI 
PARKIECIARSKIE
Cyklinowanie, Lakierowanie

Renowacje Schodów
503-141-333
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Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym. Klasa Ib. Od lewej stoją: Mateusz Supera, Maksymilian Cieniak, Oskar 
Henisz, Witold Krzemiński, Antoni Kubiak, Nikodem Senator, Dominik Maj, Cezary Nowak, Piotr Kaczmarczyk, Adam Trejster, Maciej Kaczuba. Siedzą 
od lewej: Martyna Kasicka, Martyna Turek, Julia Płachta, Wiktoria Rudnicka, Ewa Stawska, Paulina Waszczykowska, Zuzanna Krych, Wiktoria Żak, Lena 
Marczyk, Matylda Desperak, Hanna Janota, Kornelia Szarłat. Nieobecna: Michalina Ciszek. Wychowawczyni: Agata Sasin.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Gałkowie Dużym. Klasa Ia. Od lewej stoją: Anna Ścibiorek, Joanna Tomczyńska, Mikołaj 
Gniotek, Kacper Woźniak, Antoni Misiewicz, Hubert Waszczyk, Kacper Olczyk, Jan Sadowski, Filip Kapczyński, Norbert Majcher, Filip Wojtyra, Nikodem 
Krzysiewski, Zuzanna Bulikowska. Od lewej siedzą: Jakub Stolarz, Barbara Szewczyk, Zuzanna Józwik, Liliana Krzyżanowska, Lena Kopyś, Urszula Bednarek, 
Anna Simon, Gabriela Adamczyk, Michalina Rawicka, Alicja Rzeźnik, Zuzanna Zawada, Beata Polakowska. Wychowawca klasy: Paulina Kijewska.



Na rondzie na ul. Brzezińskiej w Koluszkach pojawiły się 
nasadzenia. Rośliny nie wymagają podlewania. 

Mieszkasz w: Koluszkach, Brzezinach – gmina wiejska, Dmosinie, 
Jeżowie, Rogowie, Brójcach, Nowosolnej?

100 karmników rozdawanych mieszkańcom gminy przez 
Urząd Miejski w Koluszkach, rozeszło się już pierwszego dnia. 

Karmniki były przekazywane za darmo, w ramach akcji ochrony 
i powiększania populacji małych, ćwierkających ptaków. 

W związku z ogromnym zainteresowaniem, władze miasta 
rozważają dokupienie kolejnej partii.  

Na listę rezerwową zapisało się już 50 osób.    


