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Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00

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 2020 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

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki 
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,  

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

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

21.08.  
ul. 11 Listopada 33

22.08.  
ul. Żwirki 2

23.08.  
ul. Głowackiego 20

24.08.  
ul. Korczaka 5

25.08.  
ul. Sikorskiego 6A

26.08.  
ul. 3 Maja 8

27.08.  
ul. 3 Maja 19G

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

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
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Zdobyliśmy kilka milionów złotych  
na przebudowę kolejnych ulic 

Gmina Koluszki pozyskała z budżetu państwa prawie 3 miliony zło-
tych na budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę ulic: Mickiewicza, 
Pomorskiej, Śląskiej i Hallera w Koluszkach, a więc terenu zlokalizowa-
nego w sąsiedztwie kościoła i placu targowego. W okolicy tej wciąż znaj-
dują się jeszcze betonowe płyty. Całkowita wartość zadania to 6 milionów 
złotych. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają do 
maja 2022. Na ulicach pojawi się nowa nawierzchnia, i tam gdzie to moż-
liwe obustronne chodniki. Dodatkowo ulica Mickiewicza uzbrojona zo-
stanie w kanalizację deszczową. Pojawią się na niej również dwa wynie-
sione przejścia dla pieszych w okolicy dawnego gimnazjum.   

(pw)

Dziurawy „brzeziński” odcinek 
Byłby to świetny skrót ze wschodniej strony naszej gminy do Liso-

wic i Brzezin. Niestety wciąż możemy powiedzieć jedynie „byłby”, po-
nieważ powiat brzeziński nie robi nic, by zmodernizować odcinek trasy 
przechodzący przez swój teren. 

Już dwa lata temu Gmina Koluszki przebudowała odcinek drogi pro-
wadzącej z Erazmowa w stronę Tworzyjanek, a następnie w kierunku Li-
sowic i Brzezin. Droga zyskała nawierzchnię asfaltową. Niestety trasa 
jest wciąż niedokończona, ponieważ asfalt dotarł tylko do krańca gminy 
Koluszki i zatrzymał się na granicy z powiatem brzezińskim. Na kilku-
dziesięciometrowym odcinku który przebiega przez zalesiony teren, 
wciąż króluje szlaka, dziury i wykruszony asfalt. Urzędnicy koluszkow-
skiego magistratu od kilkunastu miesięcy piszą pisma do władz powiatu 
brzezińskiego z prośbą o zmodernizowanie owego odcinka. Niestety po-
wiat brzeziński milczy, ignorując kolejne próby kontaktu.

(pw)       

Montują nowoczesne  
kamery miejskie

Trwa montaż kamer w ramach budowy nowego systemu monitorin-
gu miejskiego. Przypomnijmy, że w budynku Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach ruszyło już nowe Centrum Monitoringu. Systematycznie dołą-
czane są kolejne kamery. Będą to zupełnie nowe urządzenia cyfrowe, 
tworzone na bazie no-
woczesnych rozwiązań 
informatycznych. 

Kamery będą m.in. 
śledziły ruch samocho-
dów wyjeżdżających i 
wjeżdżających do na-
szego miasta nocą. Ma 
to ułatwić policji na-
mierzanie pojazdów, 
które mogły być użyte 
do działalności prze-
stępczej. Monitoring 
ma zapobiec także ak-
tom wandalizmu oraz 
poprawić bezpieczeń-
stwo w miejscach, 
gdzie mieszkańcy spę-
dzają wolny czas. Docelowo system ma obsługiwać 45 kamer w Kolusz-
kach i 27 na terenie Lisowic. Dotychczasowy monitoring był już przesta-
rzały i nie spełniał swoich zadań.

(pw)

Ulica imienia Kory Jackowskiej?
Z taką propozycją zwróciła się do Rady Miejskiej w Koluszkach, 

radna Maria Markowska-Kurc. Nazwą znanej poetki i piosenkarki miała-
by zostać „ochrzczona” część dotychczasowej ulicy Warszawskiej, na od-
cinku od skrętu na Felicjanów do Katarzynowa. 

- Ulica Warszawska zaczyna się przy rynku, a kończy właściwie w 
Katarzynowie. Wzbudza to o tyle kontrowersje, że ludzie nie potrafią zna-
leźć adresu. Przy drodze tej powstaje właśnie nowe osiedle domów jedno-

rodzinnych. Proponuję, by 
temu odcinkowi ul. War-
szawskiej, który skręca w 
prawo na wysokości Felicja-
nowa, nadać imię Kory Jac-
kowskiej, która zmarła dwa 
lata temu. Proszę władze 
miasta o wzięcie pod uwagę 
mojego wniosku - apelowała 
radna. 

Błyskawicznie pojawi-
ła się jednak konkurencyjna 

nazwa. Radny Jacek Dudka zaproponował ulicę nazwać imieniem Ewy 
Demarczyk, również legendarnej piosenkarki, która zmarła kilka dni 
temu. 

Propozycja radnej Markowskiej-Kurc to już kolejna inicjatywa w 
kontekście nazw ulic. W ostatnim czasie radna proponowała, by nadać na-
zwę „Szczęśliwa” odcinkowi ulicy Warszawskiej, przy którym umiejsco-
wione są dwa wielorodzinne budynki komunalne (w tym jeden nowo wy-
budowany). 

Zmiany nazw ulic, poza przypadkami wymuszonymi przez państwo, 
są jednak niezbyt chętnie dokonywane przez samorządy, ponieważ wiąże 
się to z bardzo uciążliwą koniecznością zmiany wielu dokumentów przez 
mieszkańców.    

(pw)           
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Alkohol i nadmierna prędkość  
prowadzą do tragedii

W miniony weekend koluszkowscy policjanci zatrzymali 3 nietrzeź-
wych kierowców i 2 prawa jazdy za znaczne przekroczenie prędkości o po-
nad 50 km/h. Dodatkowo policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny, ujaw-
nili kierujących bez uprawnień oraz przewożenie większej liczby pasażerów. 
Pomimo apeli, na drogach każdego dnia policjanci zatrzymują nietrzeź-
wych kierujących i piratów drogowych.

Tylko w ciągu dwóch dni tj. 15 i 16 sierpnia 2020 r. policjanci w wy-
działu ruchu drogowego koluszkowskiej drogówki zatrzymali na obszarze 
zabudowanym trzech kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną pręd-
kość o ponad 50 km/h. Największą brawurą wykazał się 50-letni mieszka-
niec Koluszek, który w Gałkowie Dużym przekroczył prędkość o 79 km/h. 
Pędził z szybkością 129 km/h. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Tego 
samego dnia 35-letnia mieszkanka Radomska w Tuszynie kierowała audi i 
przekroczyła dozwoloną prędkość o 70 km/h. Pomiar  wykazał, że jechała 
z prędkością 120 km/h. Kobiecie zostało zatrzymane prawo jazdy. Również 
w Tuszynie o 69 km/h dopuszczalną prędkość przekroczył 53-letni piotrko-
wianin, który pędził bmw ulicami miasta aż 119 km/h w miejscu gdzie obo-
wiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

15 sierpnia tuż przed godz. 21:00 policjanci z koluszkowskiej dro-
gówki zostali powiadomieni, iż w Tuszynie na ul. Sosnowej doszło do 
zdarzenia drogowego. Na miejscu ustalili, iż 21-letnia mieszkanka Tuszy-
na kierująca oplem, w pewnym momencie straciła panowanie nad pojaz-
dem i uderzyła w płot posesji. Jak się okazało, kobieta nie posiadała 
uprawnień do kierowania, a samochód nie miał ważnego badania tech-
nicznego. Badanie trzeźwości wykazało u kobiety ponad 1,5 promila al-
koholu. Tuszyńscy policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego zdarze-
nia. Grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia 
pojazdów na minimum 3 lata oraz nawiązka rzędu 5000 złotych. 16 sierp-
nia tuż przed godz. 10:00 w Wiśniowej Górze koluszkowscy policjanci 
podczas kontroli drogowej ujawnili, że 49-letnia mieszkanka gminy An-
drespol kierowała renault mając blisko 3 promile alkoholu. Tego samego 
dnia po godz. 18:00 koluszkowscy policjanci z WRD zostali wezwani do 
Żeromina, gdzie miało miejsce zdarzenie drogowe. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynikało, iż 41-letni piotrkowianin kierując bmw uderzył w 
zaparkowanego forda i odjechał z miejsca zdarzenia. Mundurowi szybko 
namierzyli wskazane bmw i zatrzymali je do kontroli. Samochodem po-
dróżowało łącznie 6 osób. Kierowca nie posiadał aktualnych badań tech-
nicznych pojazdu, nie miał uprawnień do kierowania, a badanie trzeźwo-
ści wykazało u niego blisko 2 promile alkoholu. Nieodpowiedzialny 
kierowca został ukarany mandatami za kierowanie pojazdem bez upraw-
nień oraz za przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów. Za kierowanie w 
stanie nietrzeźwości mężczyzna odpowie przed sądem.

Celem policyjnych działań jest przede wszystkim zmniejszenie ryzyka 
wypadków drogowych poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzega-
nia obowiązujących ograniczeń prędkości. Prędkość i alkohol to nadal 
główne przyczyny wypadków drogowych i w dużej mierze wpływają na 
ich skutki. Znaczne przekroczenie prędkości wiąże się z utratą prawa jazdy, 
natomiast kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą 
do 2 lat pozbawienia wolności.             (www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Wyniki egzaminu dla ósmoklasistów 
– sprostowanie

Placówka Szkoła Podstawowa im. Marszałka  
Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym 

Przedmiot Średni wynik w %
język polski  69%
język angielski  68%
matematyka  53%

Prostujemy wyniki egzaminu dla Szkoły Podstawowej w Gałkowie 
Dużym. Dane błędnie nadesłane. 

Zniszczone dachy,  
zalane piwnice

17 sierpnia 2020 roku był bardzo pracowity dla strażaków z Jednost-
ki Ratowniczo - Gaśniczej  w Koluszkach oraz Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.  W tym okre-
sie na skutek intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszył silny i 
porywisty wiatr  doszło do kilkudziesięciu interwencji. W głównej mierze 
były to wiatrołomy czyli powalone konary drzew na jezdnie, linie elektro-

energetyczne. Dochodziło również do uszkodzeń infrastruktury drogowej 
i komunalnej. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy gmin: Koluszki i Nowo-
solna tam odnotowano najwięcej zdarzeń. Największe straty materialne 
powstały na skutek uszkodzeń dachów kilku budynków mieszkalnych. 
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W ręce wpadł mi  miesięcznik 
„List” z sierpnia 2007 roku, wyda-
wany przez krakowskich dominika-
nów. W wydaniu specjalnym histo-
ryk Kościoła, wtedy jeszcze nie 
biskup, ksiądz profesor Grzegorz 
Ryś, udzielił wywiadu Sławomiro-
wi Rusinowi. 

Przyszły arcybiskup łódzki 
mówił o ważnej roli pielgrzymek w 
kształtowaniu kultury europejskiej. 
Ksiądz profesor uznał, że piel-

grzymki były czymś, co wręcz 
stworzyło Europę. Nie władcy, nie 
wojny, nie uniwersytety średnio-
wieczne, ale właśnie pielgrzymki. 

O ludziach średniowiecza ma-
wiano: „Homo viator”, czyli „czło-
wiek w drodze”. Nasi przodkowie 
byli nie mniej niż my, żyjący na po-
czątku XXI wieku, ludźmi nie-
ustannie wędrującymi. Dla Euro-
pejczyka w XIV wieku uczęszczanie 
na pielgrzymki nie było niczym 
nadzwyczajnym czy niecodzien-
nym. Nie licząc pielgrzymowania 
do Grobu Chrystusa w Jerozolimie, 
do najstarszych należy szlak do 
Composteli w Hiszpani, do grobu 
Jakuba Apostoła. Innym ważnym 
celem religijnych wędrówek było 
Canterbury czy Kolonia lub Veze-
lay, gdzie znajduje się Grób Marii 
Magdaleny, Apostołki Apostołów. 
Z czasem okazało się, że chcąc od-
być pielgrzymkę nie trzeba było 
wybierać się na ówczesny koniec 
świata. Stąd polskie szlaki wytycza-
ne były na Wawel, by pokłonić się 
świętemu Stanisławowi  lub do 
Gniezna, do grobu św. Wojciecha, a 
od kilku wieków „dołączyła” do 
nich Jasna Góra.

Idea zawsze była ta sama: nie 
wszyscy mogą sobie pozwolić, by 
udać się do Grobu Chrystusa, więc 

Rusz Duszę,  
idź na pielgrzymkę! 

pielgrzymują do miejsc spoczynku 
Jego największych wyznawców, 
najczęściej męczenników. Dla ludzi 
średniowiecza, podobnie zresztą jak 
i dziś, nieodłączną częścią pielgrzy-
mek było uzyskanie odpustów, czy-
li darowanie kar duchowych za 
grzechy a także uzyskanie łask od 
Boga. Stąd też, by pokłonić się 
miejscu w którym spoczęło Ciało 
Jezusa, nie trzeba już było udawać 
się do Jerozolimy, wystarczyło 

pójść do Grobu któregoś z Męczen-
ników chrześcijańskich lub też na-
wiedzić jedno z licznych w Europie 
sanktuariów maryjnych. 

Z aktem religijnym, jakim są 
pielgrzymki, wiąże się też, niestety 
ryzyko spłycenia naszej wiary. 
Grzegorz z Nyssy, jeden z Ojców 
Kościoła, żyjący w IV wieku w Ka-
padocji, mówił w dosyć sarkastycz-
ny sposób: „Podróżuje się z Kapa-
docji do Palestyny, zamiast 
pielgrzymować do Ciała Pana”. 
Ksiądz profesor Ryś wyjaśnia, że 
święty Teolog z Nyssy nie miał nic 
przeciwko pielgrzymkom, krytyko-
wał jednak ich wypaczenie. W po-
dobnych słowach wypowiedział się 
Tomasz a’Kempis w słynnym „O 
naśladowaniu Chrystusa”:  „Gonią 
po całym świecie za tym, co mają w 
swoim kościele”. Jak widzimy, kry-
tycy pielgrzymek żyli zawsze. Czy 
jednak człowiek, który choć raz był 
na pielgrzymim szlaku, zgodzi się 
za autorem najbardziej sławnego 
bestseleru Średniowiecza? Z pew-
nością nie. Choć to porównanie bę-
dzie nieadekwatne: pielgrzymka 
jest jak nałóg, jak jesteś „na gło-
dzie” to po prostu „musisz”! To 
głód duchowy, nie zaspokoisz go 
niczym siedząc w na miejscu, mu-
sisz wyjść w Drogę! 

W jakim celu ludzie średniowie-
cza pielgrzymowali? Arcybiskup łódz-
ki uważa, że w tym samym mniej wię-
cej, co dziś. - Ludzie często podejmują 
pielgrzymkę w celach pokutnych, 
oznacza ona jakiś zwrot w kierunku 
nawrócenia. Pielgrzymka to przecież 
czas zetknięcia się ze Słowem Bożym, 
sakramentami. (…). Na co dzień uga-
niamy się za rzeczami, które wydają 
nam się konieczne do życia, choć nasi 
dziadkowie nie mieli o nich pojęcia. 
Człowiek jakoś sobie bez tych wygód 
radzi, choć owszem, trwa to zaledwie 
tydzień, może dwa. Myślę, że potrze-
by człowieka w XI i XXI wieku są w 
jakimś sensie podobne. Każdy szuka 
w życiu miłości, odpowiedzi na naj-
istotniejsze pytania: skąd przychodzi-
my, dokąd zmierzamy, co jest ważne. 
Pytania, które gdzieś tam w tyle czasz-
ki nam się kołaczą, pozostają te same. 
Na pewno myślimy bardziej abstrak-
cyjnie, kult świętych rożni się od tego 
z XIII wieku, mamy pewnie popraw-
niej uporządkowane niektóre kwestie 
dotyczące religii, ale to nie znaczy, że 
na średniowiecznych ludzi należy pa-
trzeć z wyższością - stwierdza abp 
Grzegorz Ryś, w wywiadzie dla domi-
nikańskiego miesięcznika „List” w 
2007 roku. 

W okresie Reformacji piel-
grzymki zostały częściowo zanego-
wane, a w każdym razie przestały być 
tak ważne, jak wcześniej. W okresie 
Reformacji zaczęto podkreślać wy-
łączność Boga, zanegowano kult 
świętych, kult ich Grobów oraz obra-
zów i miejsc świętych. – Reformacja 
pytała o wiarę, a ponieważ była reak-

cją na wiele zjawisk postrzeganych 
jako patologiczne, nastąpił efekt wa-
hadła: skoro coś przeradza się w 
praktyki wręcz zabobonne, trzeba z 
tego zrezygnować, wyrzucić do ko-
sza. Zanim wahadło wróci na swoje 
miejsce, musi upłynąć trochę czasu - 
mówi ks. profesor Grzegorz Ryś, 
obecny metropolita łódzki. 

Pod koniec lektury wywiadu 
miesięcznika „List” z  księdzem pro-
fesorem Grzegorzem Rysiem, ówcze-
snym rektorem Metropolitarnego, 

Książęcego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie, możemy prze-
czytać na temat wkładu, jaki w 
dzieje Europy wniosło chrześcijań-
stwo, którego nieodłącznym 
aspektem była i nadal jest idea 
pielgrzymowania. – Już Jan Paweł 
II mówił o dwóch płucach Europy. 
Dla niego Nowa Europa jest po 
prostu Europą Zjednoczoną - przy-
pomniał abp Ryś. Znamienne były 
słowa, w których papież Wojtyła 
powiedział: „Polska nie musi 
wchodzić do Europy, bo już w niej 
jest od Tysiąca lat”! Jan Paweł II 
był przekonany o sile Kultury na-
szego kontynentu. – Uczestnicy 
sporu o preambule Konstytucji 
zjednoczonej Unii Europejskiej 
mówią o dwóch triadiach. Jedna to 
„Grecja, Rzym, chrześcijaństwo”. 
Druga to „Grecja, Rzym, oświece-
nie”- przypomina abp Grzegorz. 
Nie można jednak odrzucić ogrom-
nego bogactwa Kultury chrześci-
jańskiej. Historia Europy nie za-
częła się w wraz Rewolucją 
Francuską. Ideały oświeceniowe 
nie mogą być jedynym centrum 
myśli europejskiej. 

 – To dzięki chrześcijaństwu 
następuje przesunięcie centrum, 
dzięki niemu Europa zaczyna my-
śleć o sobie w kategoriach jedno-
ści. Jeśli ktoś uważa, że chrześci-
jaństwo nie jest elementem 
współtworzącym Europę, popeł-
nia po prostu historyczny błąd - 
powiedział miesięcznikowi „List” 
ks. prof.  Grzegorz Ryś, dzisiejszy 
abp łódzki. 

Może Ci, którzy co roku ru-
szają na pielgrzymi szlak, nie zda-
ją sobie sprawy, że są kontynuato-
rami wielkich Tradycji naszych 
europejskich przodków, ale jesz-
cze mniej wiedzą o tym ci, którzy 
kontestują jakiekolwiek pielgrzy-
mowanie. Parafrazując znane nam 
obecnie hasło namawiające by 
walcząc z  epidemią,  zostać w do-
mach, powiedzmy to głośno: „Nie 
siedź w domu, RUSZ DUSZĘ! 
Idź na pielgrzymkę!                  Zk



6 21.08.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 34

Tworząc kompostownik  
zaoszczędzisz na opłacie za śmieci

Wzrasta zniżka  
za zagospodarowanie  
bioodpadów 

W celu zachęcenia mieszkańców do zagospodarowywania bioodpa-
dów na terenie własnej posesji, a tym samym ograniczania kosztów ich 
odbioru, podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach 
gmina wprowadziła większą zniżkę dla mieszkańców, którzy zrezygnują 
z oddawania bioodpadów. Zniżka wzrosła z 2 proc. do 15 proc. wysoko-
ści opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Oznacza to, że właściciel 
posesji, który zdecyduje się na utworzenie przydomowego kompostowni-
ka, zamiast 24 zł od osoby, zapłaci 20 zł 40 gr. 

- Przez czerwiec i lipiec, czyli dwa miesiące funkcjonowania nowej 
umowy na odbiór śmieci, zaobserwowaliśmy bardzo duży wzrost ilości 
oddawanych odpadów zielonych. Jest to związane przede wszystkim z 
tym, że od czerwca znieśliśmy limity na bioodpady. Poprzedni regulamin 
zakładał, że mieszkańcy mogą wystawiać tylko określoną ilość worków. 
Doszliśmy obecnie do etapu, że udział odpadów zielonych w ogólnej su-
mie oddawanych przez mieszkańców odpadów to 15 proc. Stąd taka a nie 
inna wysokość zniżki, która została poparta konkretnymi wyliczeniami. 
Obniżka da możliwość nie tylko zmniejszenia opłaty dla danego miesz-
kańca, ale będzie również formą zachęty do bardziej ekologicznego po-
dejścia w gospodarowaniu opadami - wyjaśnił Mateusz Karwowski, dy-
rektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach. 

Zniżka zacznie obowiązywać od 1 października. Aby z niej skorzy-
stać, należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Koluszkach deklarację o nie-
oddawaniu odpadów BIO i posiadaniu kompostownika. 

Przypomnijmy również, że do końca października na terenie na-
szej gminy zakończy się akcja zastępowania brązowych worków na 
bioodpady, koszami na śmieci. Za dodatkowe pojemniki nie będzie 
pobierana opłata. Z tego tytułu nie wzrośnie również stawka za odbiór 
odpadów. Po dostarczeniu kosza nie będą już wydawane worki na bio-
odpady.    

(pw)

J-TECH Janeczek  
firma zajmująca się obróbką 

skrawaniem poszukuje:

OPERATORA FREZAREK CNC
(Konkurencyjne wynagrodzenie w stosunku do innych firm)

Miejsce pracy: Koluszki

Opis stanowiska/obowiązki:
Obsługa frezarek cnc, wykonywanie detali według rysunku 
technicznego, wprowadzanie drobnych korekt w programie, 
wymiana narzędzi, uzbrajanie, ustawianie maszyny

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, doświadczenie 
zawodowe, znajomość oprogramowania komputerowego

Nasza oferta:
Atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie jest uzależnione 
od doświadczenia), możliwość pracowania w godzinach 
nadliczbowych (zależne od pracodawcy) płacone extra +25% 
do wypłaty, dodatki za prace zmianowe, dodatki urlopowe 
oraz świąteczne, cykliczne podwyżki wraz z nabieraniem 
dodatkowego doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na maila: 
biuro@janeczek-tech.pl  

W razie pytań telefon do kontaktu 693 612 470

Ulica Polna już po przebudowie

W sierpniu zakończyła się przebudowa ul. Polnej. Droga jest już cał-
kowicie przejezdna. Zgodnie z zapowiedziami, oprócz chodnika i nowej 
nawierzchni, na drodze pojawiły się dwa wyniesione przejścia dla pie-
szych. Ich zadaniem jest spowolnienie ruchu i zniechęcenie kierowców 
do wykorzystywania drogi jako dojazdu do koluszkowskiej strefy ekono-
micznej. 

(pw)    

INFORMACJA
o możliwości składania wniosków  

do projektu budżetu Gminy Koluszki  
na rok 2021

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr XXII/61/2020 Rady Miejskiej 
w Koluszkach z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad pro-
jektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2021, Radni, Ko-
misje Rady, Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi oraz Przewodniczący 
Osiedli wraz z Zarządami mają możliwość składania wniosków do pro-
jektu uchwały budżetowej na rok 2021 w terminie do dnia 15 września 
2020 r. 

Jednocześnie informujemy mieszkańców Gminy Koluszki chcących 
wprowadzić do przyszłorocznego budżetu zadania, które uważają za stra-
tegiczne dla rozwoju Koluszek, że mogą to czynić wyłącznie za pośred-
nictwem: Radnych, Komisji Rady, Sołtysów wraz z Radami Sołeckimi, 
Przewodniczących Osiedli wraz z Zarządami, działających w ich miejscu 
zamieszkania.



7Tydzień w Koluszkach nr 3421.08.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM



8 21.08.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 34

Gałkowski wątek 50. rocznicy  
masakry na Wybrzeżu w Grudniu ’70

Spotkanie autorskie  
w Gałkowie Dużym

„Już w momencie wejścia do szkoły poczułam się, jak u siebie”- tak 
o spotkaniu w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego w 
Galkowie Dużym powiedziała Anna Szawara, Autorka książki dla dzieci 
o Zbyszku Godlewskim. W dniu 11 sierpnia 2020 r.  gościła w murach 
szkoły, do której uczęszczał poległy w grudniu 1970 roku, były uczeń gał-
kowskiej podstawówki. Wydarzenie to było odpowiedzią na zaproszenie 
dyrektora placówki, pani Krystyny Warczyk, która poprowadziła spotka-
nie z panią Anną.

Bohater „Ballady o Janku Wiśniewskim” połączył dwa miasta: Gał-
kówek i Elbląg. Zbyszek Godlewski rozpoczął naukę w Gałkówku, a kie-
dy jego ojca przeniesiono do jednostki wojskowej w Elblągu, chłopak 
kontynuował naukę w tym mieście. To stąd wyjechał do pracy stoczni w 
Gdyni. 17 grudnia 1970 roku na stacji Gdynia Stocznia został zastrzelony. 
Jego ciało robotnicy nieśli na drzwiach ulicami miasta. Tak stał się sym-
bolem wydarzeń grudniowych a jego zdjęcie, niesionego na drzwiach, 
obiegło wszystkie największe agencje prasowe w Europie.  

Historię Zbyszka Godlewskiego młodemu czytelnikowi przedstawi-
ła w opowiadaniu „Jestem Janek” Anna Szawara. Spotkanie z Autorką  
rozpoczęło się od oprowadzenia po szkole przez uczniów: Maję Żakieta, 
Wiktorię Wieczorek oraz Jakuba Żakieta, brata Mai, który wykazał się na-
prawdę  świetną wiedzą historyczną. Następnie pani Ania opowiedziała o 
bohaterze swojej książeczki i o tym, jak poznaje on historię wydarzeń 
grudniowych. Podczas prezentacji pokazała ilustracje i zdjęcia z opowia-
dania, a także zdjęcia miejsc wartych zobaczenia w Elblągu. 

Gośćmi tego wydarzenia  byli uczniowie, mieszkańcy Gałkówka i 
Koluszek, Pan Zbigniew Waliński, kolega Zbyszka Godlewskiego z osie-
dla wojskowego w Gałkowie Małym, Krystyna Sulma, nauczycielka hi-
storii w gałkowskiej szkole oraz Mateusz Jaśkiewicz ze  Stowarzyszenia 
Historia Koluszek, pracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 
Łodzi. W spotkaniu wzięła także  udział Anna Józwik z łódzkiego IPN, re-
prezentująca Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Mę-
czeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. To świadczy o wysokiej 
randze spotkania.

Był to pierwszy akcent zbliżającej się 50 rocznicy wydarzeń gru-
dniowych na Pomorzu, których symbolem stał się chłopak z Gałkówka. 
Po spotkaniu Autorka rozdawała autografy w swej książce uczestnikom 
spotkania. Gość z Elbląga i towarzyszące jej Osoby zwiedziły kościół pa-
rafialny w Gałkówku oraz  Muzeum w Galkowie Dużym im. Leokadii 
Marciniak a potem wszyscy udali się na teren dawnego osiedla wojsko-
wego, gdzie na przełomie lat 50-tych i 60 mieszkał Zbyszek Godlewski.  

Autorka książeczki „Jestem Janek” udzieliła naszej gazecie krótkiego 
wywiadu. Oto jej wypowiedź: „Spotkanie w szkole w Gałkówku to dla 
mnie przede wszystkim ciepło i życzliwość ludzi. Nie przypuszczałam, że 
dla lokalnej społeczności wydarzenia Grudnia 1970 roku są tak istotne i po-
zostają wciąż w pamięci za sprawą Zbyszka Godlewskiego, który tu wła-
śnie stawiał pierwsze kroki szkolne. Prezentację bohatera mojej książeczki 
i tego, jak poznał historię bohatera „Ballady o Janku Wisniewskim” wszy-
scy śledzili z ogromnym zainteresowaniem. Po zakończonym spotkaniu 
udałam się do innej Sali, żeby porozmawiać z dziennikarzami. Kiedy wró-
ciłam, wszyscy nadal byli na Sali. Nikt nie wyszedł, mimo, że spotkanie 
właściwie się skończyło. To było coś niesamowitego. Zainteresowanie 
wzbudziła książka, ale też Elbląg, miasto, do którego z Gałkówka przepro-
wadził się z rodziną Zbyszek Godlewski.  Mogę swoją wycieczkę do Gał-
kówka zawrzeć w jednym zdaniu: nie spodziewałam się tak cudownego 
przyjęcia. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się, że mogłam przejść 
Gałkowskim śladem Zbyszka Godlewskiego”-powiedziała „Tygodniowi w 
Koluszkach” Anna Szawara, Autorka opowiadania „Jestem Janek”.

Relacja ze spotkania znajdzie się też w Internecie, na  stronie Radia 
RSC oraz na stronie  MOK w Koluszkach. 

Zk

Pani Anna Szawara ofiarowała dla naszych najmłodszych czytel-
ników (dla ich rodziców i dziadków także!), 10 egzemplarzy swej 
książeczki pt. „Jestem Janek”. Po odbiór zapraszamy do siedziby na-
szej redakcji przy ulicy 11 Listopada 65. Pierwszych 5 osób otrzyma 
książkę z autografem Autorki.
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XXIX Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Arcybiskup Grzegorz Ryś  
wśród Pątników 

  Pod kierownictwem ks. Michała Czarneckiego, na szlak wyruszyła  
XXIX Piesza Pielgrzymka z Koluszek na Jasną Górę. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, wraz z Koluszkami pielgrzymują też pątnicy z Brzezin. Nie 
wszystko jednak jest takie, jak dotychczas. Z uwagi na walkę z pandemią 
jest to pod wieloma względami pielgrzymka wyjątkowa i bierze w niej 
udział tylko kilkadziesiąt osób. Pierwszego dnia podczas „rekolekcji w dro-
dze” do koluszkowsko-brzezińskiej pielgrzymki przyłączył się, zgodnie z 
ubiegłoroczną obietnicą, Ks. arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś. 

W homilii przypomniał słowa papieża Franciszka, który zapytany o 
naturę Kościoła, nawiązał do zwyczajów na pielgrzymkach.  Jego zda-
niem motyw pielgrzymowania jest obrazem wspólnoty Kościoła. – Na 
pielgrzymce jest ktoś, kto spowiada, prowadzi śpiew, należy do służby 
medycznej. Każdy może liczyć na pomoc, radę czy podanie kubka z 
wodą. Taki powinien być Kościół, wspomagający, otwarty na bieżące po-
trzeby bliźniego - konkludował Arcybiskup. Nawiązując do czytania 
mszalnego z proroka Ezechiela, zwrócił uwagę, że sytuacja Izraelitów 
była pod wieloma względami podobna do naszej: coś, co nieustannie nas 
„wygania” z naszej „ziemi świętej”, a jest nią w pewnym sensie nasza re-
lacja z Bogiem, jest nasz grzech.  

Wszyscy obecni w kościele, zachowywali odstęp, mieli na sobie ma-
seczki. Dało się zauważyć, że coraz więcej ludzi przyjmuje komunię „do ust”, 
odchodząc od postulowanego przez władze Kościoła komunii „na rękę”, a 
szkoda, bo jest to w sytuacji wciąż obecnej pandemii bardziej odpowiedzial-
ny gest i w duchu miłości bliźniego. Nie wspominając już o starożytnych ko-
rzeniach zwyczaju komunikowania Najświętszego Sakramentu „na rękę”.  

Po mszy rozpoczynającej pielgrzymkę, pątnicy ruszyli w drogę. 
Około 9 rano dotarli do pierwszego przystanku w kościele w Chrustach 
Nowych. Proboszcz tamtejszej parafii, ks. Eugeniusz Kacperski wspo-
mniał osobę nieżyjącego już Ks. Sławomira Ochockiego, proboszcza z 
Gałkowa Dużego, z którym w roku 1992 organizował historyczną już I 
Pielgrzymkę z Koluszek na Jasną Górę. Natomiast arcybiskup Grzegorz 
Ryś zachęcał, by każdy pielgrzym w miarę możliwości skorzystał z sakra-

mentu pojednania. W słowach pełnych humoru przypomniał stare przy-
słowie, że „Na Jasną Górę tylko Szwedzi poszli bez spowiedzi”. 

Za tydzień zapraszamy do lektury wywiadu, jakiego naszej gazecie 
udzielił abp. ks. Grzegorz Ryś.                                                               Zk
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PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 

POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKO

MECHANIK SAMOCHODOWY
Wymagania:

• wykształcenie kierunkowe, min. zawodowe
• doświadczenie na stanowisku mechanik samochodowy  

lub podobnym – min. 2 lata
• umiejętność diagnozowania i usuwania awarii
• prawo jazdy kat. B poparte doświadczeniem
• uczciwość, sumienność, odpowiedzialność 
• brak nałogów

Oferujemy:
• pracę z doświadczonym zespołem w uznanej w branży firmie
• możliwość rozwoju zawodowego
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres:  
mwawrzonowski@agat-koluszki.pl lub składać osobiście w siedzibie firmy: 

AGAT S.A. 95-040 Koluszki, ul.Paderewskiego 1.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez AGAT S.A.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).”

Radek drugi, Ada trzecia  
w Kielcach! 

W mistrzostwach województwa świętokrzyskiego młodzików U16 
bardzo dobrze wypadli zawodnicy LKS Koluszki, którzy w biegu na 1 kilo-
metr uzyskali wysokie miejsca i dobre czasy. Wśród dziewcząt 13-letnia 
Adrianna Siemińska z czasem 3:28,38 zajęła trzecie miejsce, zdobywając 
piątą klasę sportową. Prawdopodobnie Ada wypadłaby lepiej, gdyby orga-
nizatorzy przestrzegali godziny startu. Ponieważ został on przyspieszony o 
30 minut, na rozgrzewkę Adzie pozostało tylko kilka minut. 

W chłopcach 13-letni Radosław Babiarski był drugi (3:18,64), siód-
my 12-letni Kamil Tenentka (3:58,34). Wszyscy uzyskali nowe rekordy 
życiowe. Gratulacje dla zawodników, serdeczne podziękowania dla Pana 
Konrada Babiarskiego za opiekę i doping.   

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

poszukuje pracowników na stanowisko: 

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 email:  
biuro@cmplast.pl lub kontakt telefoniczny: 505 210 010
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Fryzjer męski GENTLEMAN 
zaprasza na profesjonalne strzyżenie głowy  

oraz stylizacje brody 

poniedziałek – wtorek: 12-20    
środa – piątek: 9-17  

sobota: 9-13

PRZYŁĄCZA GAZU
Instalacje CO,CWU,GAZOWE. Instalacje WOD-KAN

Kotłownie gazowe, pellet, ekogroszek.
Ogrzewanie podłogowe. Protokoły szczelności instalacji gazowej.

tel. 693-905-839

ARiMR – trwa nabór wniosków 
o wsparcie dla rolników  
poszkodowanych przez COVID-19 
i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są 
utratą płynności finansowejw związku z ograniczeniami spowodowanymi 
przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy su-
szowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. 
Ostateczny termin ich składanianie został określony, jednak Agencja 
może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi 
ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc 
szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP 
lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć oso-
biście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również 
dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach tereno-
wych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać po-
twierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - 
adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym 
pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez 
wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym 
zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie 
otrzymali oni pomocy na szkody spowodowanew 2019 roku przez suszę i 
inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyzna-
nia pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego 
w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i inny-
mi niekorzystnymi zjawiskami.

Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.
Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy 

można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy 
info@arimr.gov.pl

Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

Kolejka 3. (12-13 sierpnia)
LKS Różyca - Termy Uniejów  4:1
AKS SMS Łódź - KKS Koluszki  7:0

Kolejka 4. (19 sierpnia)
GLKS Sarnów/Dalików - KKS Koluszki  3:2
Widzew II Łódź - AKS SMS Łódź  0:1  
Termy Uniejów - UKS SMS Łódź  2:1
GLKS Dłutów - Start Brzeziny  0:5
PTC Pabianice - Włókniarz Pabianice  0:5  
Zawisza Rzgów - GKS Ksawerów  0:1 
KAS Konstantynów Ł. - Sokół II Aleksandrów Ł.  2:0  
KS II Kutno - Victoria Rąbień  4:2

Kolejne spotkania
LKS Różyca - GLKS Dłutów  23 sierpnia, 16:00
Widzew II Łódź - KKS Koluszki  23 sierpnia, 11:00
Orzeł Parzęczew - LKS Różyca  26 sierpnia, 17:00

                                      Tabela
1. Włókniarz Pabianice    4   12  12-1 
2. KAS Konstantynów Ł.   4   10  11-2
3. GKS Ksawerów     4   10  10-3
4. Start Brzeziny      3     9  15-5 
5. KS II Kutno      4     7  12-8
6. Victoria Rąbień     4     7  14-8    
7. AKS SMS Łódź     3     6  9-2 
8.	 LKS	Różyca		 	 	 	 	 2		 	 		6		 5-1
9. GLKS Sarnów/Dalików   3     4  6-10

10. Widzew II Łódź     2     3  1-1
11. Termy Uniejów     4     3  6-12 
12. KKS Koluszki     4     3  4-12
13. Zawisza Rzgów     4     3  5-12
14. UKS SMS Łódź     4     3  4-6
15. Orzeł Parzęczew     3     1  4-9     
16. Sokół II Aleksandrów Ł.  2     0  1-4     
17. GLKS Dłutów      3     0  0-9     
18. PTC Pabianice      3     0  2-16     

Uwaga na oszustów!
Policja każdego dnia apeluje o zachowanie ostrożności po otrzyma-

niu wiadomości mailowej czy sms z informacją o spłacie zadłużenia. Z 
zasady wiadomości takie posiadają linki, które przekierowują na strony, 
którymi dysponują oszuści. W każdym przypadku, gdy chodzi o nasze 
pieniądze, stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Nie wchodźmy na 
dołączone do wiadomości linki i nie logujmy się przez nie na konto ban-
kowe. Aby uniknąć problemów należy uważnie czytać wszystkie otrzy-
mywane wiadomości, a przede wszystkim nie „klikać” w podejrzane lin-
ki, szczególnie jeśli prowadzą do systemów elektronicznych płatności.

Ostrzegamy!!!	Dostałeś wiadomość mailową czy sms z informacją 
o konieczności uregulowania drobnej zaległości czy dopłaty do przesył-
ki? Uważaj, bo to nowy sposób oszustów na wyłudzenie pieniędzy. W ten 
sposób nieuprawnione osoby mogą wyciągnąć hasła do aplikacji banko-
wych i przejąć kontrolę nad kontem bankowym. Aby uniknąć problemów 
należy uważnie czytać wszystkie otrzymywane wiadomości, a przede 
wszystkim nie „klikać” w podejrzane linki, szczególnie jeśli prowadzą do 
systemów elektronicznych płatności.
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EDUKACJA
Tłumacz	przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

USŁUGI
Usługi	piaskowania, malowania, 
renowacja maszyn, 691-818-501
Usługi	kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Instalacje	wod.-kan., c.o. i gaz, szybka 
wymiana kotłów gazowych, serwis 
kotłów gazowych, 601-739-479   
Transport piachu, żwiru, wywóz 
ziemi. Rekultywacja terenu, wy-
wrotka, koparka, tel. 728-012-040
Docieplenia, prace ogólnobudowla-
ne, 609-296-865
Tynki	agregatorem cementowo-wa-
pienne i gipsowe 669-201-962
Usługi	kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Ogrodzenia – produkcja, montaż, 
tel. 515-310-037
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
dzień-noc, plisy, żaluzje, moskitiery, 
tel. 603-993-306
Montaż	ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Budowa domów, 505-509-874
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy,	krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Wylewki, tynki, docieplenia,  
piana PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA	PODEJMĘ
Zaopiekuję	się dzieckiem lub osobą 
starszą, chodzącą, 601-835-140
Posprzątam	dom jednorodzinny 
bądź mieszkanie, 739-097-452

PRACA
Zatrudnię	prasowaczkę, dobre 
zarobki, 609-387-718

NIERUCHOMOŚCI	
SPRZEDAM	/	KUPIĘ
Sprzedam M-4, IV piętro,  
na osiedlu Andersa, 517-556-512
Sprzedam siedlisko w Stefanowie, 
1100 m2, przy drodze asfaltowej. 
Media na działce, woda ze studni 
głębinowej, 508-192-328
Sprzedam działkę rekreacyjną z 
domem w Koluszkach, 505-484-617
Sprzedam dom w Koluszkach,  
tel. 698-614-915
Sprzedam bardzo ładne mieszkanie 
w blokach – ul. 11 Listopada, metraż 
61,5 m2, M-4, tel. 696-054-543
Sprzedam dużą działkę budowlaną 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ	/	DO	WYNAJĘCIA						
Lokal do wynajęcia z przeznacze-
niem handel lub usługi, 40 m2, 
centrum Koluszek, 693-450-093
Do	wynajęcia	lokal handlowo-usłu-
gowy, 20 m2, Koluszki, ul. Brzeziń-
ska 8, 44-714-13-83
Do	wynajęcia	3-pokojowe mieszka-
nie w domu jednorodzinnym, 
601-28-56-27
Do	wynajęcia	budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam Opel Corsa 1.0, 2005 r., 
796-497-726
Drewno opałowe z remontu palet. 
Tanio, 885-162-087
Volkswagena Polo 2002 r, 1,2 
benzyna + gaz, tel. 603-248-565
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
Stare motocykle kupię, 691-818-501
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE	pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde  
tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

OGŁOSZENIA DROBNE
Wintex zatrudni szwaczki,  
601-336-373
Firma transportowa zatrudni kie-
rowcę C+E. Praca w kraju, wszyst-
kie weekendy wolne. Jeździmy w 
dzień, dobre warunki płacowe. 
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU 
Życie. Posiadamy własny serwis, 
dojeżdżamy do ewentualnej awarii, 
tel. 507-199-570
Zatrudnię szwaczki, tel. 600-260-850
Zatrudnię pracownika do stolarni, 
tel. 785-998-740
Zatrudnię	do prostego szycia, 
szwaczki, chałupniczki i osobę  
do pakowania, 664-975-055
Zatrudnię	pomoc domową, opieka 
nad dziećmi, 509-790-284
Zatrudnimy	pracownika rozlewni 
gazu w Brzezinach, 885-052-000
Zatrudnię	pracownika do stolarni, 
785-998-740
Firma konfekcyjna z siedzibą  
w Jeżowie zatrudni krojczego  
i szwaczki, 509-602-925
Firma OLIKOL RAIL ENERGY 
zatrudni pracowników budowlanych 
oraz elektromonterów w branży 
kolejowej. Umowa o pracę.  Zapew-
niamy noclegi, posiłki regeneracyj-
ne, dojazdy na teren budowy (praca 
w delegacji od poniedziałku do 
piątku). Kontakt: e-mail:  
biuro@olikol.pl, tel. 42 208-06-09
Zatrudnimy	brukarzy i pracowników 
budowlanych do firmy drogowej. CV 
na e-mail: buddrogstan@wp.pl / biuro 
Koluszki, ul. 11 Listopada 65,  
tel. 605 053 812
Zatrudnię	pracownika do docie-
pleń, praca stała, więcej informacji 
pod tel. 666-383-355
Zatrudnię	szwaczki, praca cały rok, 
605-845-380
Zatrudnię	pracownika do docie-
pleń, praca stała, więcej informacji 
tel. 666-383-355
Szwaczki zatrudnię, stała praca, cały 
rok. Wysokie zarobki, 605-600-896 
Przyjmę	do ochrony z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, 507-774-111, 
696-069-191 

Zatrudnię panów do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na terenie 
Koluszek. Praca dwuzmianowa. Do 
obowiązków należeć będzie obsługa 
maszyn myjacych oraz drobne prace 
porządkowe. Orzeczenie o niepełno-
sprawności będzie dodatkowym 
atutem. Tel: 724-486-855 
Zatrudnię panią do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na terenie 
Koluszek. Praca dwuzmianowa. Do 
obowiązków należeć będzie bieżące 
utrzymanie czystości w biurach oraz 
zapleczach socjalnych. Orzeczenie  
o niepełnosprawności będzie dodat-
kowym atutem. Tel: 724-486-855 
Zatrudnimy pracownika do wulka-
nizacji w Żelechlinku z możliwością 
przyuczenia, 508-641-807
Firma remontowa zatrudni pracow-
nika do wykończeń wnętrz,  
tel. 515-144-089 lub 510-064-044 
Zatrudnię	pracownika gospodar-
czego, tel. 603-692-065
Zatrudnimy	spawaczy MIG/MAG 
lub TIG z możliwością przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek,  
tel. 606-762-071
Zatrudnimy	konstruktora/technolo-
ga. Branża konstrukcje stalowe. 
Może być student, możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek, 
tel. 606-762-071
Zatrudnię	mechanika samochodo-
wego, tel. 502-118-870
Brukarzy	z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
umowa o pracę, 607-303-814

ZDROWIE/URODA
MAKIJAŻ	okazjonalny! Kuferek 
gotowy do zadań specjalnych. 
Możliwość dojazdu, tel. 881-250-683
UROLOG.	Dr n.med. K.Dąbrow-
ski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 
1. Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WA-
ZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal), 
tel. 602-190-429

RÓŻNE
Spływy	kajakowe Pilicą,  
505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Firma KOLREX zatrudni  
pracownika na produkcję:

  Wymagania:
  - dyspozycyjność oraz chęć nauki pracy przy maszynach tekstylnych

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV  
i ostatniego świadectwa pracy na adres: tomek@kolrex.com.pl

Pranie kanap dywanów bez zapisów,  512-450-390
Zatrudnimy inżyniera ze znajomością AutoCada, może być student.  
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Fryzjera	męskiego oraz damskiego zatrudnię, 796-337-568
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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

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

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

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

USŁUGI  
SPRZĄTAJĄCE
 �pranie dywanów, kanap  
i tapicerki
 �mycie okien

tel. 691 840 071 

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

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

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

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
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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.

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00

www.turkus-travel.pl

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

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

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

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

 
 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  � wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

Skład u Marka – Bukowiec
 Zielonogórska 15A, tel. 505-610-959

https://ecg-polska.pl

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47
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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

„Dla Ciebie” TANIE UBRANIE
Koluszki, ul. Brzezińska 2
Czynne od 9.00 do 17.00

Nowa dostawa w każdy piątek!!!

Skup Aut
513-067-594

INSTALACJE GAZOWE 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409

Piątek 21.08
15:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub 
17:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub 
19:00 Dolina Bogów 2D Nap 

Sobota 22.08
15:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub 
17:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub 
19:00 Dolina Bogów 2D Nap 

Niedziela 23.08
15:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub 
17:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub 
19:00 Dolina Bogów 2D Nap 

Środa 26.08 17:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub 
19:00 Dolina Bogów 2D Nap 

Czwartek 27.08 17:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub 
19:00 Dolina Bogów 2D Nap 

O czym marzą zwierzęta

Animacja / Australia / 2019 / 90 min.
PREMIERA	2D	Dubbing

W odległym zakątku Ziemi, z dala od 
oczu ciekawskich ludzi, leży Sanktuarium. To 
miejsce, gdzie zagrożone gatunki zwierząt 
znajdują schronienie, a źródłem szczęścia i 
dobrobytu jest magiczne drzewo, które speł-
nia życzenia. W krainie tej mieszka mała opo-
sica Klara, której największym marzeniem 
jest zobaczyć śnieg, lepić bałwany i rzucać się 
śnieżkami z przyjaciółmi. Kiedy nadchodzi dzień, w którym mieszkańcy 
Sanktuarium zbierają się pod konarami magicznego drzewa – Klara zry-
wa ostatni liść i wypowiada na głos swe mroźne pragnienie. Niestety w 
efekcie niefortunnej zachcianki cała sekretna kraina zostaje zamrożona. 
Teraz Klara, wraz z siostrą Paulą i mądrym jaszczurem Yarrą, musi wyru-
szyć na długą i pełną niebezpieczeństw wędrówkę, aby przywrócić daw-
ny blask Sanktuarium. Czasu jest jednak niewiele, bowiem mieszkańcom 
krainy grozi wyginięcie, a nad światem zwierząt gromadzą się niepokoją-
co ciemne chmury.

Dolina Bogów
Fantasy	/	Polska	/	USA	/	2020	/	130	min
PREMIERA2DNapisy

W tytułowej Dolinie Bogów krzyżują się 
trzy wątki narracyjne, które prowokują widza 
do własnych interpretacji. Pierwszy to archa-
iczna legenda Indian Navajo o bogach za-
mkniętych w skałach doliny Valley of the Gods 
pełna bogatej symboliki i archetypów. Drugi to 
historia najbogatszego człowieka globu, tajem-
niczego Wesa Taurosa (John Malkovich), który dotknięty osobistą tragedią, 
ukrywa się przed światem. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa 
(Josh Hartnett), pisarza, który zmaga się z traumatycznym rozstaniem z 
żoną i twórczym kryzysem. W tym czasie firma Taurosa eksploatująca rudę 
uranu przejmuje Dolinę Bogów, gdzie planuje drążyć tunele w świętej zie-
mi. Spokój przodków Navajo zostaje zburzony a skały rodzą mściciela. 
Widz pozostaje z pytaniami: Jak daleko można posunąć się dla miłości? Ja-
kie tajemnice skrywa mityczna ziemia Navajo

STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jesteśmy producentem najwyższej jakości mebli tapicerowanych.

Poszukujemy pracownika na stanowisko

OPERATOR MASZYN 
Miejsce pracy: Koluszki                 

Obowiązki:
 • realizacja produkcji w oparciu o plany produkcyjne;
 • bezpośrednia, prawidłowa obsługa przydzielanych maszyn;
 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji produkcyjnej
 • jakościowa kontrola wykonywanej produkcji na stanowisku pracy

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie;
 • samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy;
 • solidności, kreatywności, uczciwości;
 • umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komu-

nikatywności;
 • gotowości do pracy na dwie zmiany
 • znajomość rysunku technicznego
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy na danym sta-
nowisku

 CV proszę przesyłać na adres  kadrysk@stella-furniture.pl

SPRZEDAM  
dz. budowlaną  

w Borowej, 3625 m2,  
152 tys. zł

501 899 509



Wzrosła liczba czytelników i wypożyczeń  
w bibliotekach publicznych

Ile czytamy i po jakie  
książki sięgamy? 

„W 2019 roku można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytel-
nictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych” - czytamy w 
najnowszym raporcie dotyczącym czytelnictwa w Polsce, sporządzonym 
przez Bibliotekę Narodową. Jako przyczynę wymienia się wynik dobrej 
koniunktury, która pozwoliła na wzmożone zakupy nowości książko-
wych, ale również podsycania zainteresowań czytelniczych przez ekrani-
zacje, seriale czy gry komputerowe. 

Ilu	Polaków	czyta?
W 2019 roku 39% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynaj-

mniej jednej książki. Książki najczęściej: kupowano (41%), pożyczano 
od znajomych (35%), otrzymywano w prezencie (31%), wypożyczano z 
biblioteki (27%) lub znajdywano we własnym księgozbiorze (20%).

Papier	czy	e-book?
Czy książki papierowe zostaną wyparte przez e-booki lub audiobo-

oki? Obecnie nic na to nie wskazuje. Wśród książek wymienianych w 
2019 roku przez badanych, wciąż dominują wydania papierowe. Publika-
cje w tej formie wymieniło 98% czytelników (co oznacza 39% w całej po-
pulacji), e-booki wskazało 6% czytelników (2,5% w całej populacji). Słu-
chanie audiobooków zadeklarowało 3% badanych w całej populacji. Z 
kolei 6% czytelników łączy czytanie ze słuchaniem.

Najpopularniejsi pisarze 
Po raz pierwszy od 2012 roku listę otwiera aż trzech twórców współ-

czesnych: Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk i Stephen King. Dalej klasy-
cy: Henryk Sienkiewicz i Adam Mickiewicz. W pierwszej dziesiątce znaj-
dziemy również Andrzeja Sapkowskiego, Katarzynę Bondę, Katarzynę 
Grocholę, Biankę Lipińską czy B.A. Parisa. 

W 2019 roku najliczniejsze grono odbiorców znajduje literatura ga-
tunkowa: przede wszystkim kryminalna, sensacyjna, a zwłaszcza thriller 
psychologiczny. Warto podkreślić wysoką poczytność polskich autorów 
znanych już od co najmniej kilku sezonów (Katarzyny Bondy, Marka 
Krajewskiego, Joanny Chmielewskiej i przede wszystkim wspomnianego 
wcześniej Remigiusza Mroza). Wśród obcych autorów kryminałów wciąż 
wysoko utrzymują się: Harlan Coben, Stephen King i klasyk gatunku – 
Agatha Christie. Ostatnie lata przyniosły swoistą modę czytelniczą na 
thriller psychologiczny, który zdobył masową popularność m.in. dzięki 
twórczości Stephena Kinga i Pauli Hawkins. Obecnie zainteresowanie 
czytelników tego gatunku skupia przede wszystkim proza B.A. Paris.

Stałe miejsce w wyborach lekturowych dorosłych Polaków zyskał 
romans erotyczny, który do powszechnego obiegu czytelniczego wprowa-
dziła w 2012 roku brytyjska autorka E.L. James cyklem rozpoczętym po-
wieścią „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. W 2018 roku polscy czytelnicy 
otrzymali rodzimy odpowiednik tego gatunku: debiut Blanki Lipińskiej – 

365 dni, który szybko zamienił się w trylogię (Ten dzień, Kolejne 365 
dni) i błyskawicznie zdobył popularność, czemu towarzyszy gasnące za-
interesowanie książkami E.L. James. 

Wśród najpoczytniejszych książek nowych autorów w 2018 i 2019 
roku wyróżnia się oparta na faktach powieść „Tatuażysta z Auschwitz” 
Heather Morris. Jej czytelnicy chętnie sięgają zarówno po kolejne książ-
ki Morris, jak i po publikacje innych autorów piszących o tej tematyce. 

Z klasyki literatury pięknej w masowym obiegu czytelniczym znaj-
dują się stale książki Henryka Sienkiewicza. I choć najczęściej dociera on 
do czytelników przede wszystkim na drodze szkolno-klasycznego obiegu 
czytelniczego, to jednak wyniki ostatnich pomiarów czytelnictwa wska-
zują, że wśród jego odbiorców dominują osoby starsze, które wiele lat 
temu skończyły naukę szkolną.

Biblioteki publiczne 
W ostatnim czasie Biblioteka Narodowa dokonała również analizy 

danych Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczących funkcjonowania 
bibliotek publicznych w 2019 roku. Wynika z nich, że w 2019 roku licz-
ba czytelników wzrosła o 0,5%, co daje prawie 6 milionów czytelników 
w skali kraju. Najliczniejszą grupę czytelników stanowiły osoby w wieku 
25‒44 lat, będące najczęściej aktywnymi zawodowo. W porównaniu z po-
przednim rokiem odnotowano kilkuprocentowy wzrost w grupach czytel-
ników w wieku: do 12 lat, 45-60 lat oraz powyżej 60 lat.

Czytelnicy bibliotek w 2019 roku wypożyczyli 102,7 mln wolumi-
nów. To wzrost o 0,75% w porównaniu z 2018 rokiem, czyli o ponad 771 
tys. woluminów. Na jednego czytelnika przypadało 17,2 woluminów wy-
pożyczeń księgozbioru. Najwyższy wskaźnik odnotowano w wojewódz-
twie wielkopolskim, najmniejszy w województwie pomorskim. Dodajmy, 
że w 2019 roku w Polsce funkcjonowało 7881 bibliotek publicznych.

Dane z Koluszek
Jak czytelnictwo kształtuje się w naszej gminie? W 2019 r. w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach wypożyczono 41 959 książek w 
wypożyczalni dla dorosłych. W stosunku do roku 2018 r. to wzrost o 2145 
wypożyczeń. Z udostępnienia książek na miejscu skorzystano ok. 200 
razy. Jeśli chodzi o dział dziecięcy, odnotowano niewielki spadek, ale to i 
tak ok. 10 tys. wypożyczeń rocznie. MBP posiada również filię w Gałko-
wie Dużym. Tam rocznie wypożycza się ok. 5,6 tys. książek. 

Dodajmy, że biblioteka w Koluszkach dysponuje księgozbiorem w 
wypożyczalni dla dorosłych w ilości 32 715 szt. (+715 szt. zbiory specjal-
ne), oraz 10 500 książek w dziale dla dzieci. Filia w Gałkowie Dużym po-
siada 18 647 książek. 

W bibliotece w Koluszkach zapisane są: 1402 osoby - dział dla doro-
słych (1340 osoby – rok 2018), 903 - dział dla dzieci (864 osoby - rok 
2018). W filii w Gałkowie Dużym - 377 osób (340 osoby - rok 2018). W 
2019 r. biblioteka zakupiła 698 książek. Obecnie Koluszki znajdują się w 
grupie, gdzie dotacja ze strony państwa na zakup nowości wydawniczych 
wynosi 30 proc. kosztów. Dodatkowo do biblioteki wpłynęły 583 pozycje 
w formie darów od instytucji i urzędów, oraz 618 książek od czytelników. 
Z kolei ponad 2 tys. pozycji zostało wykreślonych z księgozbioru na sku-
tek zniszczeń lub nieprzydatności. 7 książek zagubili czytelnicy.  

Podobnie jak zostało to stwierdzone w badaniach ogólnopolskich, w 
ostatnim czasie czytelnicy koluszkowskiej biblioteki najchętniej sięgają 
po książki Katarzyny Bondy i Remigiusza Mroza. Po dzieła tych autorów, 
bez względu na tytuł, ustawiają się kolejki.                                             (pw)        


