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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

28.08.  
ul. Brzezińska 54

29.08.  
ul. Przejazd 6

30.08.  
ul. 11 Listopada 33

31.08.  
ul. Żwirki 2

1.09.  
ul. Głowackiego 20

2.09.  
ul. Korczaka 5

3.09.  
ul. Sikorskiego 6A

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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Tunel w gałkówku coraz bliżej 
– informacje z otwarcia ofert     

W dniu 21 sierpnia nastą-
piło otwarcie ofert w przetargu 
nieograniczonym. na  budowę 
tunelu pod torami kolejowymi 
w ciągu drogi nr 2911 pomię-
dzy Gałkowem  Dużym i  Gał-
kowem  Małym, Gmina Ko-
luszki.

Tunel, w ramach porozumienia zawartego przez Starostwo Powiato-
we Łódź Wschód oraz Koluszkowski Magistrat i PKP Polskie Linie Ko-
lejowe, ma zostać wybudowany do 2023r. Przypomnijmy, że wartość in-
westycji szacowana jest na ok. 35 mln zł. Ponad połowę kosztów ma 
pokryć nasza gmina oraz powiat, pozostałą kwotę wyłoży PKP.  Za reali-
zację zadania odpowiedzialna jest Gmina Koluszki. Inwestycja będzie re-
alizowana w systemie „projektuj i buduj”. Oznacza to, że wykonawca 
który wygra przetarg, będzie zajmował się zarówno projektem i wszelki-
mi uzgodnieniami z PKP, jak i samą budową.     

Do przetargu ostatecznie zgłosiły się 4 firmy. Prezentujemy zestawienie 
złożonych ofert i trzymamy kciuki za powodzenie inwestycji.              (tom)

Wykonawca, który złożył ofertę w  terminie Cena oferty brutto 

INTOP Tarnobrzeg Sp z o.o. 58.515.343,13 zł
INTOP  Warszawa  Sp  z o.o. 47.227.300,17 zł
STRABAG  Sp z  o.o. Pruszków 29.114.100,00 zł
POLWAR  S.A.  Gdańsk 39.962.762,04 zł

Nowy rok szkolny w czasie pandemii  

Bezpieczeństwo dzieci  
i młodzieży priorytetem  
władz Gminy Koluszki

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej,  
1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Nadzieja na powrót do 
szkolnej normalności ale i niepewność związana z rozwojem sytuacji epi-
demicznej w kraju i naszej gminie, towarzyszą wszystkim: rodzicom, 
dzieciom, nauczycielom oraz samorządowcom. MEN zakłada trzy możli-
we scenariusze funkcjonowania szkół. Są nimi: model nauki w sposób 
tradycyjny, model nauki zdalnej i model nauki hybrydowej (mieszanej). 
W przypadku pojawienia się zachorowań na COVID-19 w danej szkole, 
odpowiedzialność za organizację pracy szkoły przeniesiono na dyrekto-
rów placówek i organ prowadzący. W podejmowaniu tych odpowiedzial-
nych decyzji, Burmistrz Koluszek nie pozostawia dyrektorów bez wspar-
cia. Codzienne monitorowanie sytuacji w szkołach, przedszkolach, 
żłobku i pozostałych placówkach, cotygodniowe wideokonferencje z dy-
rektorami pozwalają na wymianę doświadczeń i szybką pomoc w poko-
nywaniu pojawiających się trudności. Jak podkreśla Krystyna Lewan-
dowska – zastępca Burmistrza Koluszek – Na pierwszym planie stawiamy 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, nie zapominając o bezpieczeństwie 
nauczycieli i pracowników placówek oświatowych.  

Zadbanie o szanse edukacyjne i życiowe dzieci jest naszym prioryte-
towym zadaniem. Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości, nadziei, że 
będzie można normalnie uczyć się, bawić, jeździć na wycieczki, spotykać 
w rówieśniczym gronie i oczywiście jeszcze dużo piątek i szóstek.
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Od września rusza połączenie  
autobusowe z Borową 

1 września zostanie uruchomiona linia autobusowa Borowa - Gał-
ków Duży, prowadząca od strony Karpina do dworca kolejowego w Gał-
kowie Dużym. Na razie linia będzie działała do 31 grudnia 2020 r. Dalsze 
jej funkcjonowanie będzie zależne od faktycznego zainteresowania. Roz-
kład został skorelowany z godzinami odjazdów i przyjazdów pociągów 
na dworcu kolejowym w Gałkowie Dużym.

Trasa Borowa-Gałków
Borowa, ul. Długa przy posesji nr 3  

godz: 6.25, 8.25, 16.45, 18.45
Borowa, ul. Długa/ul. Nowa  

godz. 6.26, 8.26, 16.46, 18.46
Borowa, ul. Długa/ul. Zielonogórska  

godz. 6.28, 8.28, 16.48, 18.48
Borowa, ul. Długa/ ul. Jarosława  

godz. 6.29, 8.29, 16.49, 18.49
Borowa, ul. Długa przy OSP  

godz. 6.31, 8.31, 16.51, 18,51
Borowa, ul. Długa/ul. Borowiecka 

godz. 6.33, 8.33, 16.53, 18.53
Gałków Mały ul. Borowiecka  

(przy skrzyżowaniu ul. Borowieckiej i ul. Spornej) 
godz. 6.34, 8.34, 16.54, 18.54

Gałków Mały ul. Łódzka  
(przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej i ul. Brzezińskiej  

przed skrzyżowaniem)-  
godz. 6.36, 8.36, 16.56, 18.56

Gałków Mały, ul. Brzezińska/ul. Łódzka za skrzyżowaniem  
godz. 6.37, 8.37, 16.57, 18.57

Gałków Mały, ul. Towarowa (ul. Towarowa/Dworzec PKP) 
 godz. 6.39, 8.39, 16.59, 18.59

Trasa Gałków – Borowa  
(pomijamy przystanki przy ul. Łódzkiej w Gałkowie)

Gałków Mały, ul. Towarowa (ul. Towarowa/Dworzec PKP) 
godz. 6.40, 8.40, 17.00, 19.00
Gałków Mały ul. Borowiecka  

(przy skrzyżowaniu ul. Borowieckiej i ul. Spornej) 
godz. 6.43, 8.43, 17.03, 19.03

Borowa , ul. Długa/ul. Borowiecka 
godz. 6.45, 8.45, 17.05, 19.05

Borowa, ul. Długa przy OSP  
godz. 6.46, 8.46, 17.06, 19.06

Borowa, ul. Długa/ul. Jarosława-  
godz. 6.47, 8.47, 17.07, 19.07

Borowa, ul. Długa/ul. Zielonogórska 
godz. 6.49, 8.49, 17.09, 19.09
Borowa, ul. Długa/ul. Nowa  

godz. 6.50, 8.50, 17.10, 19.10
Borowa, ul. Długa przy posesji nr 3  

godz. 6.51, 8.51, 17.11, 19.11

Wierzchy – Świny tanie  
działki za miastem 

Gmina Koluszki ma do sprzedania trzy działki na terenach wiejskich, 
położone w ciekawej okolicy. 

Pierwsza z działek (nr 281/2) o powierzchni 2 tys. m2 znajduje się w 
miejscowości Wierzchy. Nieruchomość położona jest w bardzo urokliwym 
miejscu, w pobliżu miejscowej rzeczki. Ponieważ można pobudować na 
niej dom lub obiekt letniskowy, może być ciekawym rozwiązaniem na wa-
kacyjne wypady za miasto. Do działki prowadzi droga utwardzonej po-
wierzchni. Cena wywoławcza to 71 tys. zł, czyli 35 zł za m2. 

Dwie kolejne działki zlokalizowane tuż obok siebie, znajdują się w 
Świnach. Pierwsza z nich o numerze 332/2 i 332/3 dysponuje powierzchnią 
1600 m2 (cena wywoławcza 46 tys. zł), powierzchnia drugiej działki o nu-
merze 333/2 to 1300 m2 (cena wywoławcza 37,4 tys. zł). Choć działki są 
nieuzbrojone, do nieruchomości można podciągnąć prąd i wodę od strony 
drogi asfaltowej, która przebiega przy działkach. Działki przeznaczone są 
pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową. 

Przetarg na wszystkie opisane powyżej nieruchomości, odbędzie się 
11 września. Obowiązuje wpłata wadium. Więcej informacji, Urząd Miej-
ski w Koluszkach, tel. 44 725 67 54.                                                   (um) 

Do ARiMR po rekompensatę  
za zakaz produkcji świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 
producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wpro-
wadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wspar-
cie udzielane jest z budżetu krajowego.

Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń 
(jednak nie więcej niż 50 sztuk na jednego producenta) oraz liczby dni ob-
jętej zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za 
każdy dzień. 

Rekompensata wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 
stycznia roku następnego. Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta 
świń w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tegoż producenta. 

Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Należy je skła-
dać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc krajowa”. Tam też zna-
leźć można szczegółowe informacje dotyczące tej oferty wsparcia.

W miniony wtorek przeszła nad Gminą Koluszki gwałtowna nawałnica. 
Połamanych zostało wiele drzew a niektóre zostały wyrwane  

z korzrniami, w wielu miejscach zerwało też linie energetyczne.  
Na szczęście nikomu nic się nie stało
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Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy

Rusza powszechny 
spis rolny 2020 

W okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie Polski 
przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Obowiązek realizacji 
spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomen-
dacji FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa), zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów 
rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie 
realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. 
Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospo-
darstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania do-
kładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Rolnicy 
będą pytani m.in. o dochody, maszyny, użytkowane grunty, uprawy i po-
głowie zwierząt oraz osoby pracujące w gospodarstwie (spisywany bę-
dzie stan gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 roku). 

Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form: samospisu do-
konywanego przez rolnika internetowo, wywiadu telefonicznego z rach-
mistrzem lub osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

Na terenie każdego województwa pracami spisowymi kieruje woje-
woda – jako wojewódzki komisarz spisowy. Z kolei na terenie gminy pra-
cami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – 
jako gminny komisarz spisowy. Do wykonywania prac spisowych 
wojewódzki komisarz spisowy tworzy wojewódzkie biuro spisowe, a 
gminny komisarz spisowy tworzy gminne biuro spisowe.

Jakie informacje będą zbierane w ramach spisu rolnego?
W ramach spisu rolnego od użytkowników gospodarstw zbierane 

będą: dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, itd.) oraz 
informacje dotyczące m.in. sprzedaży produktów rolnych wytworzonych 
w danym gospodarstwie. Rolnicy będą też proszeni o podane informacji, 
jaki udział w dochodach gospodarstwa ma działalność rolnicza, działal-
ność pozarolnicza, dochody z pracy najemnej, dochody z emerytur, rent i 
innych świadczeń.

Spisywana będzie także powierzchnia, m.in.: gruntów ogółem, zasie-
wów (według gatunków uprawianych roślin), łąk, pastwisk, poplonów, 
szkółek drzew i krzewów oraz upraw trwałych. Spis obejmuje także po-
głowie zwierząt gospodarskich, w tym: byczków, jałówek, warchlaków, 
loch, knurów, świń, maciorek owczych, jagniąt, koni, kur niosek oraz sa-
mic zwierząt futerkowych. W ramach spisu należy także podać czy w go-
spodarstwie prowadzony jest chów i hodowla ryb (powierzchnia stawów, 
urządzenia do chowu lub hodowli ryb, gatunki ryb).

Rolnik będzie pytany również o liczbę maszyn i urządzeń, które uży-
wa w gospodarstwie, takich jak: ciągniki, ładowarki teleskopowe, kom-

Rolnicy będą mogli udzielić informacji  
o gospodarstwach rolnych poprzez:

 � Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;

 � Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się  
samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 � Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefo-
nicznym,

 � Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośred-
nim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

bajny o różnym przeznaczeniu, siewniki, kosiarki, opryskiwacze, roboty 
udojowe i inne urządzenia. 

Pytania dotyczyć będą również kwestii zużycia nawozów oraz po-
wierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich (obór, chlew-
ni, kurników, silosów, sortowni i przechowalni, kopców ziemnych oraz 
stodół). W ramach spisu zbierane będą także informacje o osobach pracu-
jących w gospodarstwie. 

Oficjalne informacje rządowe dotyczące powszechnego spisu rolne-
go w 2020 roku dostępne są na stronie: rolny.spis.gov.pl >>>

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
Burmistrz Koluszek informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-

skiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w dniach od 25.08.2020 r. do 
dnia 15.09.2020 r., wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek grun-
tu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 401/47 o pow. 772 m2, 125/8 o pow. 360 m2, położonych w miej-
scowości Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, 

- 91/1 o pow. 0,6713 ha, położonej w miejscowości Świny, obręb 
Świny, gm. Koluszki,

do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.

Przerwy  wdostawach prądu
 � 4.09.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Głowackiego blok 
Nr 10, 12 i 14, Ludowa blok Nr 1/3.

 � 7.09.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Żakowice ul: Piotrkowska Nr od 1 
do 39, Wierzbowa Nr od 1 do 39. 
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W ubiegłym tygodniu, w 
czwartek, mszy świętej rozpoczy-
nającej XXIX Pieszą Pielgrzymkę z 
Koluszek na Jasną Górę przewodni-
czył arcybiskup łódzki ks. Grzegorz 
Ryś. Ubrany był jak każdy ksiądz w 
ornat i stułę. Na szyi znajdował się 
paliusz, wełniany pas-symbol łącz-
ności arcybiskupa ze Stolicą Apo-
stolską. Widoczny brak mitry, pa-
storału i „piuski” mówią, że  ze swej 
biskupiej posługi nie czyni „tram-
poliny” do błyszczenia w blichtrze 
Kościoła. 

Gdy przed kościołem przy uli-
cy 11 Listopada  uszeregowała się 
grupa pątników, która ruszyła w 
stronę Jasnej Góry, Arcybiskup 
szedł…na końcu kolumny. Pod 
wieloma względami „biskupowa-
nie” ks. profesora Grzegorza Rysia 
jest inne i można by powiedzieć, 
nowatorskie, mimo że, co On sam 
podkreśla, stara się być po prostu 
biskupem, pasterzem, któremu da-
leka jest „bizantynizacja” urzędu, 
jaki sprawuje. Gdy po kilku dniach 
oczekiwał na jasnogórskich wałach, 
by wraz z biskupem pomocniczym 
naszej archidiecezji ks. Markiem 
Marczakiem powitać pielgrzymów 
z Koluszek i Brzezin, zauważyłem, 
że tył jego sutanny był czymś za-
brudzony, będący z pewnością śla-
dem po 4 dniowym pielgrzymowa-
niu z innymi grupami łódzkiej 
pielgrzymki. Tak wygląda czło-
wiek, który jest- parafrazując Bene-
dykta XVI - „Skromnym robotni-
kiem w winnicy pańskiej”.

Z arcybiskupem, metropolitą 
łódzkim, Ks. prof. Grzegorzem Ry-
siem, rozmawia Zbigniew Komo-

rowski. 

-Najpierw był dostojny Kra-
ków o bogatej tradycji i ponad 
już 1000-letniej historii,  od 3  
prawe lat jest Ksiądz Arcybiskup 
pasterzem młodego, zaledwie 
100-letniego Kościoła łódzkiego. 
Można się tu „odnaleźć”?

-Każdy Kościół jest w jakimś 
stopniu inny, choć nie wyolbrzy-
miałbym tych różnic pomiędzy 
Krakowem a Łodzią. Na 219 parafii 
w naszej archidiecezji, 73 z nich ma 
metrykę średniowieczną, więc to 
nie jest tak, że Kościół łódzki liczy 
sobie 100 lat. Owszem, w tej struk-
turze organizacyjnej tak. Dobrze 
jest jednak widzieć to „podglebie”, 
jak to się mówi językiem historii. 
Tradycja chrześcijańska, obecna na 
tych ziemiach od średniowiecza,  
nawet od tysiąca lat w niektórych 
przypadkach,  jest bardzo ważna. To 
po pierwsze, a po drugie, 100 lat 
diecezji łódzkiej czy 200 lat rozwo-
ju Łodzi jako wielkiego gospodar-
czego centrum, jest niesłychanie 
ciekawe. To miasto jest środowi-
skiem, które rodzi nowe, zupełnie 
inne wyzwania duszpasterskie jak 
choćby „stary Kraków”. Myślę, że 
w Łodzi na pewno mocniejsza jest 
kwestia społeczna, mocniejsze są 
też tu problemy bezrobocia, ubó-
stwa. Mocny i ciekawy jest w Łodzi 
wymiar ekumenizmu i tego co na-
zywamy „Dialogiem czterech Kul-
tur”. Każdy Kościół czy diecezja 
ma swoją własną tożsamość. Tak 
jak nie ma dwóch takich samych lu-
dzi, tak nie ma dwóch takich sa-
mych Kościołów. Poznawanie Ko-
ścioła łódzkiego jest dla mnie 
sprawą fascynującą. Pan Bóg  za-
oszczędził mi jakiejkolwiek chęci 
porównywania, zestawiania jedne-
go z drugim, bo to nie ma żadnego 
sensu. Sens jest w poznawaniu lu-
dzi, którzy tu żyją i mieszkają. Za-
pewniam, że to jest fascynujące 
miejsce na ziemi! 

-Wspomniał Ksiądz Arcybi-
skup o Łodzi, jako mieście „Czte-
rech Kultur”. Nasz dialog mię-
dzyreligijny czy ekumenizm nie 
jest jednak tylko „książkowy”? 

-Ekumenizm na terenie naszej 
diecezji nie jest „książkowy”. Dia-
log który tu jest prowadzony, jest 

rzeczywisty. Powiedziałbym nawet, 
że wszystkim stronom tego dialogu 
ciągle jest „mało”. W ostatnich cza-
sach zrodziło się tu kilka rzeczy nie-
słychanie ważnych, właśnie dlate-
go, że nie starcza nam tego 
ekumenizmu raz w roku, w czasie 
„Tygodnia Ekumenicznego”. Naj-
piękniejszym dziełem tego Dialogu 
jest Ekumeniczna szkoła Biblijna w 
Łodzi, która cieszy się ogromną po-
pularnością. Ona zrodziła się nie z 
teorii ale z doświadczenia, jakim 
była dwa lata temu ekumeniczna 
pielgrzymka do Ziemi Świętej, w 
której uczestniczyli Bracia z 6 róż-
nych Kościołów. Było to bardzo 
piękne doświadczenie. W ciągu 
roku mamy Ekumeniczną Drogę 
Światła, odrodziliśmy Ekumenicz-
ną Drogę Krzyżową. Tych spotkań 
jest wiele a będzie jeszcze więcej, 
bo jak mówią papieże ostatnich 
dziesięcioleci, począwszy od Jana 
Pawła II, ekumenizm nie jest jedną 
z opcji. Jest sprawą fundamentalną 

dla Kościoła. Od tego wyboru nie 
ma żadnego odwrotu.  

-Podczas Modlitwy Euchary-
stycznej w szczególny sposób 
Ksiądz Arcybiskup zaakcentował 
słowa prośby do Boga o „dopro-
wadzenie Kościoła do pełnej jed-
ności”. Ta jedność jest chyba 
czymś fundamentalnym w dzie-
jach świata, skoro już Jezus w 
Ogrodzie Oliwnym o nią prosił 
swego Ojca. Skąd się bierze aż 
taki problem z jej zachowaniem?

-Moment o jedność w czasie li-
turgii eucharystycznej jest bardzo 
szczególny. To jest chwila przed ko-
munią świętą, która z kolei uświa-

damia nam, że jesteśmy i jednocze-
śnie nie jesteśmy „jedno”. Ciągle 
odkrywamy, ile rzeczy nas łączy. 
Łączy nas wiara, osoba Chrystusa, 
naszego Pana, łączy nas chrzest i 
bierzmowanie. Ale nie ma między 
kościołami komunii eucharystycz-
nej, zatem moment, gdy idziemy w 
procesji do komunii, jeśli chodzi o 
jedność pomiędzy Kościołami 
chrześcijańskimi, przeżywamy jako 
swego rodzaju „post eucharystycz-
ny”. Czekamy, kiedy do tego doj-
dzie, byśmy mogli razem podejść 
do jednego Ołtarza i spożywać Cia-
ło i Krew Jezusa Chrystusa. To jest 
moment bardzo drażliwy w liturgii, 
gdy chodzi o Jedność. 

-Co możemy robić? 
-Otrząsnąć się z takiego „sa-

mozadowolenia”, że jest w porząd-
ku. Nie jest w porządku, jak ucznio-
wie Jezusa są podzieleni. Jak się 
otrząśniemy, wtedy będziemy się 
więcej modlić wzajemnie za siebie, 
o jedność chrześcijan. Modlitwa z 
kolei poprowadzi nas potem do 
wspólnego działania. Takimi dzie-
łami jest np. Dzieło Pomocy Wigi-
lijnej, organizowanie przez trzy in-
stytucje charytatywne trzech 
Kościołów, Katolickiego, Prawo-
sławnego i szeroko rozumianych 
Kościołów Reformowanych. Wspól-

ne działanie, zwłaszcza charytatyw-
ne jest bardzo ważne, ono może nas 
potem otworzyć na wspólne prze-
powiadanie. To, co jest sercem 
przepowiadania to kerygmat, który 
przecież jest wspólny dla wszyst-
kich Kościołów. Papież Franciszek 
wyraźnie nam mówi, że trzeba 
uważnie nasłuchiwać Ducha Świę-
tego, który pokazuje drogi jedności. 
Trzeba nie tyle samemu te drogi 
wymyślać, co wchodzić na te, które 
pokazuje nam Duch Święty. 

-Papież Franciszek doradza 
współczesnemu światu w wielu 
sprawach. Wystarczy słuchać co 
mówi, i starać się tak postępować. 

Musimy żyć tak, by wzbudzić ciekawość 
tych, których z nami nie ma

Arcybiskup Grzegorz Ryś dla „Tygodnia w Koluszkach”



7Tydzień w Koluszkach nr 3421.08.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Problem niestety mamy taki, że to 
co Franciszek mówi, nie każdy 
przyjmuje. Co powiedzieć adwer-
sarzom papieża i tym, którzy 
kontestują sposób, w jaki spra-
wuje swój pontyfikat? 

-Po pierwsze: w Kościele jest 
miejsce dla dialogu. Nie ma ślepego 
posłuszeństwa, i nie o to przecież 
chodzi. Bycie posłusznym czy nie-
posłusznym papieżowi nie jest spra-
wą organizacyjną czy dyscyplinarną. 
Posłuszeństwo papieżowi jest decy-
zją wiary w to, że jest on aktualnie 
żyjącym „Piotrem”. Zawsze to pod-

kreślam na przykładzie świętego 
Franciszka z Asyżu. Kiedy po raz 
pierwszy przybył do Rzymu, naj-
pierw udał się na spotkanie z papie-
żem Innocentym III, mimo, że tak po 
ludzku patrząc, Franciszek i Inno-
centy III mieli ze sobą niewiele 
wspólnego (śmiech). Mimo to, Fran-
ciszek poszedł najpierw spotkać się z 
Innocentym, w którym dostrzegł 
charyzmat Piotra Apostoła. Dopiero 
potem udał się do bazylki na Grób 
św. Piotra. Miał to wyczucie, że pa-
pież aktualnie prowadzący Kościół 
jest o wiele ważniejszy niż ten, który 
stał u jego początków, jako bezpo-
średni następca Pana Jezusa. 

-Który raz Ksiądz Biskup 
pielgrzymuje?

-Nie mogę się doliczyć, to jest 
chyba 29 lub 30 moja pielgrzymka 
na Jasną Górę. Poza wieloma, waż-
nymi i duchowymi aspektami, dla 
biskupa bycie na pielgrzymce jest 
też skracaniem dystansu pomiędzy 
nim a ludźmi, z którymi przecież 
żyje na co dzień w Kościele. Razem 
idziemy, razem modlimy się, wy-
znajemy wiarę. Pielgrzymka stwa-
rza taką okazję być blisko ludzi i by 
oni też byli blisko biskupa, jeśli 
tego potrzebują. Dodatkowo, dla ta-
kiego biskupa jak ja, który jest w 
łódzkiej diecezji dopiero trzeci rok, 
każda pielgrzymka stwarza okazję 
do poznania własnego Kościoła. O 
wiele lepiej poznaje się swój Ko-

ściół chodząc pieszo, niż jeżdżąc 
autem. Jest to inny rodzaj poznania, 
który bardzo sobie cenię. Kolusz-
kowska pielgrzymka jest ostatnią, z 
którą nie szedłem, dlatego bardzo 
się cieszę, ze jestem wśród Was. 

-Obserwując działania Księ-
dza Arcybiskupa, co dzień Ksiądz 
Biskup gdzieś jest i głosi. Jeździ 
Ksiądz na urlop?

-W tym roku zdarzyło się. Gdy 
byłem jeszcze w seminarium, mó-
wiono nam, klerykom, że ksiądz musi 
nauczyć się odpoczywać szybko. Je-
śli chodzi o mnie, wolę dynamiczny 

odpoczynek, zresztą pielgrzymka jest 
właśnie takim dynamicznym odpo-
czynkiem. Jeśli chodzi o mnie, nie 
wyobrażam sobie, bym miał gdzieś 
przez miesiąc leżeć i „byczyć” się, 
kolokwialnie mówiąc. 

-Czego życzyłby Arcybiskup 
łódzki swoim wiernym z Kolu-
szek i całego dekanatu?

-Tym, którzy pielgrzymują na 
Jasną Górę z nami i wszystkim, któ-
rzy siedzą teraz w domu, są na urlo-
pach lub pracują życzę, by byli 
przede wszystkim ludźmi „w Dro-
dze”. Jak człowiek jest w drodze, 
znaczy, że się rozwija, że się nie 
„zasiedział”, że nie jest zadowolony 
z tego miejsca, w którym jest od lat 
lub do którego właśnie doszedł. 
Każdemu życzę, by był człowie-
kiem „w drodze”. 

-Czego życzyć w takim razie 
tym, którzy nie są „w drodze”, 
którzy, przynajmniej naszym 
zdaniem, żyją poza Kościołem 
lub na jego „obrzeżach”? Jak ich 
zaprosić, by do nas dołączyli i ra-
zem z nami byli „w drodze”?

-Zawsze w takich sytuacjach 
odpowiadam, że najpierw my musi-
my żyć tak, by wzbudzić ciekawość 
tych, których z nami nie ma. Musi 
być jakiś powód, dla którego by 
chcieli przyjść. Żadne argumenty 
nie przemawiają tak, jak świadec-
two ludzi będących w Kościele. 
Tylko tyle i aż tyle. 

Aktualnie do naszej fabryki w Koluszkach, która 
produkuje części do samochodów ciężarowych, po-
szukujemy osób na stanowisko: 

Operator obróbki skrawaniem
 na maszynach CNC/ 

Operator Maszyn i Urządzeń – montażysta

Zakres zadań: 
 • Obsługa maszyn numerycznych CNC
 • Montaż komponentów
 • Kontrola jakości wytwarzanego produktu (w procesie)

Wymagania:
 • Doświadczenie w obsłudze maszyn CNC lub chęć do 

nauczenia się
 • Doświadczenie z zakresu obróbki skrawaniem
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego i instruk-

cji stanowiskowych
 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
 • Gotowości do podjęcia pracy trzyzmianowej i/lub w 

systemie 4 brygadowym
 • Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Mile widziana komunikatywna znajomość języka an-

gielskiego
 • Umiejętność tworzenia pozytywnej atmosfery w pracy

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ugrunto-

wanej pozycji na rynku z branży motoryzacyjnej
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Wyzwania i możliwości realizacji własnych pomysłów

Forma kontaktu:  
C.V. w języku polskim prosimy przesyłać na adres: 

KONGSBERG AUTOMOTIVE Sp. z o.o.  
ul. Nasienna 30, 95-040 Koluszki  

lub e-mail: rekrutacja.koluszki@ka-group.com

Informujemy, że skontaktujemy się tylko  
z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednoli-
ty: Dz.U.2016 r. poz. 922).”
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Pielgrzymka osiągnęła  
Jasnogórski Szczyt

XXIX Piesza Pielgrzymka z Koluszek na Jasna Górę zakończyła się. 
Z pewnością do historii przejdzie jako inna niż wszystkie poprzednie. Z 
uwagi na obostrzenia przeciw pandemiczne na Jasną Górę wyruszyła gru-
pa pątników w dosyć okrojonej liczbie: 103 osoby, w wieku od 18 do 65 
lat.  Było trudno ale niemniej radośnie. 

-Tegoroczna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyglądała nieco 
inaczej niż do tej pory, bo w trakcie trwającej „pandemii” z zachowaniem 
przepisów sanitarnych, ale przede wszystkim szliśmy z entuzjazmem i 
śpiewem na ustach. Co prawda było gorąco i trasa była nieco wydłużona, 
nie mniej entuzjazm i radość wśród pielgrzymów naprawdę były widocz-
ne. Ogromne podziękowania dla organizatorów - powiedziała jedna z pąt-
niczek, Agata Siedlik.   

Zdaniem Księdza Michała Czarneckiego, kierownika tegorocznych 
rekolekcji w drodze, wszystkie niedogodności wpływały dodatnio na 
ważny aspekt, jakim była codzienna  eucharystia. -Dzięki pewnym bra-
kom, takim jak „pogodny wieczór” chociażby, msza święta stawała się 
tym bardziej ośrodkiem naszych duchowych przeżyć - powiedział ks. Mi-
chał. 

Aby maksymalnie wykluczyć ewentualność zachorowań na Co-
vid-19, organizatorzy tegorocznej pielgrzymki zrezygnowali z noclegów 
na trasie i specjalny autokar codziennie dowoził pątników na miejsce od-
poczynku do domów rodzinnych w Koluszkach i następnego ranka tym 
samym transportem wszyscy zostali przywiezieni na miejsce, z którego 
rozpoczynał się kolejny dzień pielgrzymki. Z pewnością mogło być to 
uciążliwe dla niektórych, niemniej najważniejsze, że tegoroczna piel-
grzymka odbyła się. 

Z uwagi na fakt, iż nocleg odbywał się w prywatnych domach w Ko-
luszkach,  „wypadały” co wieczorne wydarzenia: adoracja Krzyża, adora-
cja Najświętszego Sakramentu czy Pogodny Wieczór i wspólna zabawa, 
pląsanie czy taniec słynnej już chyba wszędzie „Belgijki”. 

Były za to inne „plusy” tej trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się 
wszyscy. Oczywiście dla tych, którzy cenią sobie miejsca kultu religijne-
go, niekoniecznie zatłoczone. W tych dniach, poprzedzających Uroczy-
stości Odpustowe na Jasnej Górze, w kaplicy Cudownego Obrazu prawie 
pustki! Coś, o czym rok temu o tej porze można było pomarzyć. Zero tłu-
mu naciskających ludzi, nawet nikt z „ochrony” Jasnogórskiej Kaplicy 
nie popędzał, co jest już zwykłym „obrazkiem” corocznych pielgrzymek. 
Każdy mógł swobodnie podejść pod kraty przed Obrazem Czarnej Ma-
donny, zatopić się w modlitwie i pozostać tak długo,  ile tylko chciał. 
Ogólny widok tegorocznych obchodów Uroczystości Matki Boskiej Czę-
stochowskiej: mało ludzi, więcej skupienia. 

Co nas czeka na Jubileuszowej XXX Pielgrzymce za rok? Zobaczy-
my, obyśmy mogli udać się na Jasną Górę w większej liczbie i bez dodat-
kowych obostrzeń.                                                                                  Zk
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze 
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. 
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wio-
dących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych spe-
cjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Pracownik Magazynu  
w Dziale Logistyki

Miejsce pracy:  okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi 

procedurami
• Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych
• Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym  

z użyciem podnośnikowych wózków specjalistycznych  
oraz wózków widłowych

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat  

w systemie trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie  

produkcyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• System premiowy.
• Atrakcyjny pakiet socjalny.
• Dobrą atmosferę pracy.

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych  
osobowych prosimy przesyłać na adres  rekrutacja@euroglas.com,  

wpisując w temacie Pracownik Magazynu.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze 
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. 
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wio-
dących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych spe-
cjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Operator  
Linii Produkcyjnej

Miejsce pracy:  okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola 

parametrów procesu

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w syste-

mie trzyzmia-nowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie 

produkcyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• System premiowy.
• Atrakcyjny pakiet socjalny.
• Dobrą atmosferę pracy.

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych  
osobowych prosimy przesyłać na adres  

rekrutacja@euroglas.com,  
wpisując w temacie Pracownik Magazynu.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00
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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

Piłka nożna 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

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

SPRZEDAM  
dz. budowlaną  

w Borowej, 3625 m2,  
152 tys. zł

501 899 509

Przyjmę na stanowisko:
- DEMONTAŻYSTA AUT,
- MAGAZYNIER/ Fotograf części,
- KIEROWCA LAWETY B+E
- Sprzedawca części samochodowych 

(język angielski lub niemiecki)

Miejsce pracy: Ujazd, umowa o pracę  
tel. 790-359-601

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

5 kolejka 22-23 sierpnia
LKS Różyca - GLKS Dłutów 5-0
Widzew II Łódź - KKS Koluszki 1-0
Victoria Rąbień - GLKS Sarnów/Dalików 6-3
Sokół II Aleksandrów Łódzki - KS II Kutno 4-0
GKS Ksawerów - KAS Konstantynów Łódzki 4-0
Włókniarz Pabianice - Zawisza Rzgów 2-1
Start Brzeziny - PTC Pabianice 7-0
UKS SMS Łódź - Orzeł Parzęczew 6-1
AKS SMS Łódź - Termy Uniejów 1-1

Tabela
1. Włókniarz Pabianice   5   15  14-2  
2. GKS Ksawerów     5   13  16-3     
3. Start Brzeziny     4  12  22-5     
4. KAS Konstantynów Ł.  5  10  11-8
5. Victoria Rąbień     5  10  20-11
6. LKS Różyca     4    9  10-2      
7. KS II Kutno      5    7  12-12      
8. Widzew II Łódź     3    6  2-1
9. KKS Koluszki     5    6  7-6
10. UKS SMS Łódź    5    6  10-7
11. AKS SMS Łódź    4    4  3-6
12. Termy Uniejów    5    4  7-13
13. GLKS Sarnów/Dalików  4    4  9-16      
14. Orzeł Parzęczew    5    4  6-15      
15. Zawisza Rzgów    5    3  6-14
16. Sokół II Aleksandrów Ł. 3    3  5-4
17. GLKS Dłutów     4    0  0-14     
18. PTC Pabianice     4    0  2-23

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.  
zaprasza na wyprzedaż magazynową  

- sprzętu AGD, mebli,  drzwi, wykładzin, itp),

która odbędzie się w dniu 5.09.2020 r. (sobota)  
w godzinach 8-13 na terenie  

Bazy Technicznej –  Zygmuntów 37.

Ze względu na stan zagrożenia COVID-19 wyprzedaż 
odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.
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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

EDUKACJA
Korepetycje z matematyki,  
792-841-357
Język niemiecki - tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje. 
tel. 607-753-916

USŁUGI
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Pranie kanap dywanów bez  
zapisów, 512-450-390
Usługi piaskowania, malowania, 
renowacja maszyn, 691-818-501
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Usługi koparkoładowarką,  
606-405-783
Instalacje wod.-kan., c.o. i gaz, 
szybka wymiana kotłów gazowych, 
serwis kotłów gazowych, 601-739-479   
Transport piachu, żwiru, wywóz 
ziemi. Rekultywacja terenu,  
wywrotka, koparka, tel. 728-012-040
Docieplenia, prace ogólnobudowla-
ne, 609-296-865
Tynki agregatorem cementowo-wa-
pienne i gipsowe 669-201-962
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam Dom. Okolice Koluszek, 
tel. 606-458-168
Sprzedam działkę uzbrojoną,  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
tel. 517-422-082
Sprzedam 1,5 ha gruntu rolnego  
w pobliżu Koluszek, 537-554-866
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 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Kwatery pracownicze  
- tel. 693-979-701
Do wynajęcia lokal usługowo-han-
dlowy, 30 m2, ul. 3 Maja 5, obok 
jubilera naprzeciwko dworca PKP. 
W lokalu woda, prąd, witryna wysta- 
wowa i drzwi wejściowe przeszklone, 
cena 850 zł, 607-769-874
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
Drewno opałowe z remontu palet. 
Tanio, 885-162-087
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

OGŁOSZENIA DROBNE
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA PODEJMĘ
Posprzątam dom jednorodzinny 
bądź mieszkanie, 739-097-452

PRACA
Elektryków i pomocników elektry-
ków zatrudnimy, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię pracownika fizycznego 
na skład budowlany w Koluszkach, 
ul Przejazd 16, tel. 693-166-459
Zatrudnimy Kierowcę Kat. C + E  
z doświadczeniem. Transport Krajo-
wy. Naczepa wywrotka. Miejsce 
zatrudnienia – Koluszki, 667-583-078. 
Niezbędna Karta Kierowcy.
Zatrudnię brukarza i pomocników 
brukarza, 501-610-590
Zatrudnimy inżyniera ze znajomo-
ścią AutoCada, może być student. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Fryzjera męskiego oraz damskiego 
zatrudnię, 796-337-568
Zatrudnię prasowaczkę, dobre 
zarobki, 609-387-718
Wintex zatrudni szwaczki, 601-336-373
Firma transportowa zatrudni kierow-
cę C+E. Praca w kraju, wszystkie 
weekendy wolne. Jeździmy w dzień, 
dobre warunki płacowe. Dodatkowe 
ubezpieczenie w PZU Życie. Posia-
damy 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 regeneracyjne, 
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 
SAMOCHODOWEGO, 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. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

RÓŻNE
Spływy kajakowe Pilicą,  
505-962-185
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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 

Potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi biura?
Firma BIU-REX oferuje swoje usługi w księgowości,  

kadrach, prowadzeniu ewidencji, wystawianiu faktur  
i innych czynności w zależności od potrzeb

na miejscu u klienta i zdalnie.
Tel. 575 054 999            e-mail: biurexdorota@gmail.com
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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 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

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

Piątek 28.08
15:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub
17:00 TENET 2D Nap PREMIERA
19:45 TENET 2D Nap PREMIERA

Sobota 29.08
15:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub
17:00 TENET 2D Nap PREMIERA
19:45 TENET 2D Nap PREMIERA

Niedziela 30.08
15:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub
17:00 TENET 2D Nap PREMIERA
19:45 TENET 2D Nap PREMIERA 

Środa 2.09 17:00 TENET 2D Nap PREMIERA
19:45 TENET 2D Nap PREMIERA 

Czwartek 3.09 17:00 TENET 2D Nap PREMIERA
19:45 TENET 2D Nap PREMIERA 

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 drze-
wa – Klara zrywa ostatni liść i wypowiada na 
głos swe mroźne pragnienie. Niestety w efek-
cie niefortunnej zachcianki cała sekretna kraina zostaje zamrożona. Teraz 
Klara, wraz z siostrą Paulą i mądrym jaszczurem Yarrą, musi wyruszyć na 
długą i pełną niebezpieczeństw wędrówkę, aby przywrócić dawny blask 
Sanktuarium. Czasu jest jednak niewiele, bowiem mieszkańcom krainy 
grozi wyginięcie, a nad światem zwierząt gromadzą się niepokojąco 
ciemne chmury.

TENET
Thriller / Akcja  
Wlk. Brytania/USA/Kanada 2020 / 
150 min. PREMIERA 2D Napisy

Christopher Nolan przedstawia swój ko-
lejny projekt. Tenet to widowiskowy film akcji, 
w którym szpiegowski klimat zderza się z kon-
cepcją podróży w czasie. Całość jak zwykle 
owiana jest mgiełką tajemnicy. W rolach głów-
nych między innymi Robert Pattinson i Eliza-
beth Debicki.

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

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



PIES ZNALEZIONY W GMINIE  
KOLUSZKI w SIERPNIU 2020 ROKU

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!

W SPRAWIE ADOPCJI, ODBIORU 
ZWIERZĘCIA PROSIMY O KONTAKT:

Z BIUREM INŻYNIERA   
GMINY KOLUSZKI - 44 725 67 68

lub
  SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT

W ZAWIERCIU
730 505 255, 515 131 350

Złoto i brąz dla biegaczy LKS Koluszki  
w Aleksandrowie Łódzkim!

Mimo niesamowitego upału, udało się naszym zawodnikom zdobyć 
dwa medale i poprawić kilka rekordów życiowych w 12.Otwartych Mi-
strzostwach Aleksandrowa U16 w Lekkoatletyce.

Świetnie spisał się 15 letni Karol Sokołowski, który pewnie zwycię-
żył w biegu na 1000m, prowadząc od startu do mety, uzyskując wynik 
2:48,87 będący jego rekordem życiowym poprawionym o prawie 15 se-
kund. Drugi medal -brązowy zdobyła w biegu na 600 m niezwykle wa-
leczna 13 letnia Jagoda Nowakowska, ona również poprawiła swój wynik 
(1:49,69) i uzyskała V klasę sportową. Swoje czasy o ponad cztery sekun-
dy na tym samym dystansie(600 m.) poprawili: Radosław Babiarski był 
czwarty(1:44,72) i Kamil Tenentka szósty (2:05,38) 

Czwarte miejsce w biegu na 1 km  zdobył Maciej Jeżyna 3:11,20 pią-
ty na tym samym dystansie z nowym rekordem życiowym był Michał 
Smyka 3:13,94- poprzedni wynosił 3:33,20. 

Bardzo dobrze pobiegli pozostali nasi zawodnicy: Amelia Napierała 
startowała w biegu na 100m. 14:42 i 300 m 47:31 zdobywając wysokie 
miejsca i niezłe czasy zbliżone do swoich rekordów życiowych.

Biegnąca na 300 metrów 10 letnia Milena Płocka zajęła w swojej se-
rii czwarte miejsce z czasem 55,48 sekund, spisując się znakomicie.

Dziękuję zawodnikom za waleczność, Pani Joli za opiekę i doping.

Maluszek  
z Koluszek

Krzyś Pawlak z Koluszek 

ur. 24.02.2020 w Tomaszowie,

pozdrawiają rodzice

Emilia i Łukasz Pawlak


