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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

18.09.  
ul. Żwirki 2

19.09.  
ul. Głowackiego 20

20.09.  
ul. Korczaka 5

21.09.  
ul. Sikorskiego 6A

22.09.  
ul. 3 Maja 8

23.09.  
ul. 3 Maja 19G

24.09.  
ul. Brzezińska 54

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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Projektują obwodnicę Brzezin
Czyżby ruszyło się coś w temacie obwodnicy Brzezin? Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi donosi, że pięć firm jest 
gotowych zająć się opracowaniem studium korytarzowego dla obwodni-
cy naszego sąsiada w ciągu drogi krajowej nr 72. Większość ofert mieści 
się w budżecie zaplanowanym przez inwestora. GDDKiA chce wydać na 
powyższe zadanie do 4,7 mln zł. Poniżej tej kwoty wycenę złożyły cztery 
firmy. Inwestycja powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 
obwodnic na lata 2020-2030.

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy na nastą-
pić pod koniec października.

Dlaczego jednak tak interesujemy się tą inwestycją? Co prawda ob-
wodnica ma poprawić komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców 
Brzezin, przez których centrum miasta przechodzi ruch tranzytowy na 
drodze krajowej nr 72, ale jej budowa ułatwi życie również kierowcom z 
naszej gminy. 

Ponieważ obwodnica ma przebiegać na południe od Brzezin, znajdzie 
się ona dokładnie pomiędzy Koluszkami a Brzezinami. A to sprawi, że w na-
szym najbliższym zasięgu pojawi się trasa, dzięki której skróceniu ulegnie 
czas dojazdu do autostrady A1. Według projektu wjazd na obwodnicę od stro-
ny Koluszek miałby się znajdować w okolicy Zalesia (tuż za Bogdanką).

(pw)

W Redzeniu powstanie boisko

Mieszkańcy Nowego Redzenia przeznaczyli 17 tys. zł z funduszu sołec-
kiego na stworzenie dokumentacji projektowej boiska sportowego. Gmina 
zobowiązała się do złożenia stosownego wniosku w celu pozyskania środ-
ków zewnętrznych. Inwestycja miałaby zostać wykonana w ciągu najbliż-
szych 3 lat. Boisko ma powstać za placem zabaw. Ma to być identyczny 
obiekt jak ten, który powstał przy świetlicy wiejskiej w Felicjanowie.     (pw) 

Boisko w Felicjanowie

Warto zainwestować  
w kompostownik

Ponieważ znacznie wzrasta ilość oddawanych bioodpadów, gmina za-
powiada, że w przyszłości najprawdopodobniej wprowadzi jeszcze większe 
zniżki dla osób, które na swojej posesji stworzyły kompostownik. Urząd 
Miejski w Koluszkach prostuje także informację, jakoby do rozdawanych 
koszy na odpady bio, należało wrzucać pozostałości organiczne w plastiko-
wych workach. Bioodpady wrzucamy bezpośrednio do pojemnika. 

Przypominamy również, że można już korzystać z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach. Po pierw-
szych tygodniach funkcjonowania, zniknęły już kolejki. UWAGA: przywieść 
odpady wielkogabarytowe możemy po uprzednim uzgodnieniu telefonicz-
nym terminu i godziny z Biurem Inżyniera Gminy (44 725 67 68). Z usługi 
możemy skorzystać w przypadku, gdy nie zalegamy z płatnościami za śmie-
ci. Wysokość zaległości możemy sprawdzić pod nr. tel. 44 725 67 49.    

By rozwiązać problem nadużyć i prób wykorzystywania PSZOK do 
działań biznesowych, ograniczeniu uległa ilość przyjmowanych odpadów. 
Odpady budowalno-remontowe można oddać w ilości 30 kg na rok, a odpady 
wielkogabarytowe (np. meble) do 200 kg na rok. Właściciel nieruchomości 
może także oddać do 4 opon rocznie. Istnieje również możliwość przyjęcia 
przez PSZOK odpadów ponad określony wyżej limit, ale jest ona objęta do-
datkową opłatą w wysokości 1 zł brutto za każdy dodatkowy kilogram. 

Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów: 44 725 67 68.       (pw)

Nowy most w Lisowicach 

Powiat łódzki wschodni i gmina Koluszki przystąpiły do projekto-
wania nowego mostu przy tamie w Lisowicach. Obecna konstrukcja jest 
już mocno zużyta. Ponieważ jest to wiekowa budowla, jej przebudowa 
wymaga konsultacji z konserwatorem zabytków. 

(pw)
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Zebrania sołeckie 
Zebrania sołeckie w sprawie rozdysponowania środków funduszu 

sołeckiego na rok 2021

18.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
Sołectwo Świny – w świetlicy we wsi Świny
18.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
Sołectwo Wierzchy – strażnicy OSP Wierzchy  
18.09.2020 r. o godz. 17:45 (I termin), 18:00 (II termin) 
Sołectwo Stefanów – na placu sołeckim w Stefanowie  
20.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
Sołectwo Gałkówek Parcela - w domu sołtysa
21.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin) 18:15 (II termin) 
Sołectwo Gałków Mały Zachód – na placu zabaw w Gałkowie Małym
24.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
Sołectwo Felicjanów - na terenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie
24.09.2020 r. o godz. 16:45 (I termin) 17:00 (II termin) 
Sołectwo Gałków Mały Wschód na  placu zabaw w Gałkowie Małym
25.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
Sołectwo Stamirowice-Leosin - na terenie boiska sportowego   
25.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
Sołectwo Różyca-Żakowice - na terenie Szkoły Podstawowej w Różycy
25.09.2020 r. o godz. 16:45 (I termin), 17:00 (II termin) 
Sołectwo Kaletnik - na terenie Szkoły Podstawowej w Różycy
25.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
Sołectwo Gałków Duży - na terenie Muzeum im. Leokadii Marciniak

Chcą rozbudować ścieżkę  
i dołożyć kolejne atrakcje 

Gmina prowadzi prace koncepcyjne nad rozbudową ścieżki rowero-
wej po dawnym torze kolejowym. Jest to obecnie najbardziej oblegana 
trasa do aktywnego wypoczynku. Ogromny ruch na ścieżce potwierdza 
jedynie to, jak wielkie jest zapotrzebowanie w naszym mieście na tego ro-
dzaju inwestycje.  

- W ciągu kilku najbliższych lat chcielibyśmy rozbudować ścieżkę o 
kilka nowych elementów. Po pierwsze w grę wchodzi przedłużenie jej w 
kierunku Regien, tak jak prowadził tor kolejowy. Pojawił się także po-
mysł przedłużenia ścieżki w drugą stronę, czyli odbicie od ul. 11 Listopa-
da w lewo, w kierunku ul. Warszawskiej. Wzdłuż tego odcinka mogłaby 
pojawić się dodatkowo bieżnia tartanowa do biegania – wyjaśnia Mateusz 
Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w 
Urzędzie Miejskim w Koluszkach.  

Inne elementy, które mają powstać się przy ścieżce, to zdrój uliczny 
z wodą do picia oraz licznik rowerowy zliczający ilość przemierzających 
ścieżkę rowerów. Przy trasie pojawić ma się także więcej ławek oraz 
drzewa owocowe. 

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 3 lat. Obec-
nie przed gminą stworzenie projektu oraz pozyskanie dofinansowania ze-
wnętrznego. 

(pw)    

Policjanci pomogli  
choremu mężczyźnie

Koluszkowscy policjanci w ciągu kilkunastu minut odnaleźli schoro-
wanego 47-latka. Mężczyzna wyszedł na spacer i przez kilka godzin nie 
wrócił do domu. Zaniepokojona żona powiadomiła policję. Okazało się, 
że 47-latek wymagał stałego podawania leków. Osłabł na ulicy i nie był w 
stanie samodzielnie wrócić do domu.

16 września 2020r tuż po godz. 2:00 w nocy oficer dyżurny Komen-
dy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego otrzymał telefon 
od zaniepokojonej mieszkanki gminy Brójce. Z relacji kobiety wynikało, 
iż około godz. 22:00 jej 47-letni mąż wyszedł z domu na spacer i do tej 
pory nie wrócił. Kobieta niepokoiła się, gdyż 47-latek wymagał stałego 
podawania leków, bez których nie mógł funkcjonować. Mężczyzna wie-
lokrotnie spacerował wieczorami ale tym razem nie wziął z sobą telefonu 
komórkowego. Początkowo zgłaszająca szukała małżonka na własną 
rękę, lecz nie znalazła go. Zrozpaczona zadzwoniła do koluszkowskiej 
komendy. Oficer dyżurny znając rysopis zaginionego natychmiast wysłał 
we wskazany rejon policyjny patrol. Mundurowi zauważyli na ulicy zagi-
nionego mężczyznę. 47-latek był bardzo osłabiony i nie mógł samodziel-
nie dotrzeć do domu. Policjanci natychmiast zawieźli mężczyznę do po-
łożonego kilkaset metrów dalej domu. Tam miał odpowiednie leki, które 
natychmiast zażył. W tym samym czasie mundurowi wezwali do 47-latka 
pomoc medyczną. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie.

Policjanci przypominają, że o zaginięciu bliskiej osoby, zwłaszcza, 
gdy ma problemy zdrowotne lub grozi jej niebezpieczeństwo, należy za-
wiadamiać niezwłocznie. Im wcześniej o zaginięciu zostanie powiado-
miona Policja oraz inne służby ratunkowe, tym większa szansa na odna-
lezienie zaginionego całego i zdrowego. Nie istnieje żaden limit czasu, 
który musi upłynąć, aby można było zgłosić zaginięcie. Wystarczy jeden 
telefon na numer alarmowy 112.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Wystawa „Artur Szyk.  
Człowiek dialogu”

Serdecznie zapraszamy na wysta-
wę pt. „Artur Szyk. Człowiek dialo-
gu”. Projekt jest poświęcony życiu i 
twórczości Artura Szyka - artysty ma-
larza, światowej sławy twórcy minia-
tur, karykatur i ilustracji książek. Szyk 
był autorem ilustracji m.in. do „Statu-
tu Kaliskiego”, „Hagady”, wielu mi-
niatur biblijnych, bajek np. Artura An-
dersena, a także karykatur 
antyhitlerowskich znanych jako „The 
New Order”. Wystawę można zwie-
dzać do 15 października 2020 w go-
dzinach pracy MOK.

Wystawę można oglądać dzięki uprzejmości Centrum Dialogu  
im. Marka Edelmana w Łodzi. Zapraszamy!
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Powstają przepisy regulujące  
nocne dyżury aptek

Temat pełnienia dyżurów nocnych przez apteki, nieustannie budzi 
ogromne emocje zarówno wśród mieszkańców, jak i w środowisku ap-
tekarskim. W zasadzie trwa nieustanna gra w swego rodzaju „kotka i 
myszkę”. Co jakiś czas na forach internetowych zniesmaczeni mieszkań-
cy naszej gminy opisują sytuację, kiedy to odbili się od zamkniętej apteki 
podczas wyznaczonego dyżuru nocnego, z kolei farmaceuci po raz setny 
tłumaczą, że traktowani są jak niewolnicy, ponieważ nakazuje im się peł-
nienie niepłatnych dyżurów nocnych. Mieszkańcy i samorząd mówią o 
misji społecznej, a właściciele aptek o stratach finansowych. Mieszkańcy 

proszą o uczciwe podejście do 
tematu i oficjalne wycofanie 
się aptek z dyżurów nocnych 
by nie powodować chaosu, z 
kolei aptekarze tego nie robią, 
bo mimo wszystko dyżury 
nocne są regulowane przez 
ogólnopolskie prawo i jawne 
łamanie przepisu może spowo-
dować odebranie zezwolenia 
na prowadzenie apteki.

„Naprawdę uważa Pani, 
że nakaz darmowej pracy jest 

całkowicie w porządku? Poszłaby Pani do pracy na 12 h np. 25 grudnia 
ze świadomością, że nie zarobi Pani ani grosza? Proszę postawić się w 
sytuacji dyżuranta. On musi iść do pracy, bo Rada Powiatu kazała. A 
szef mówi, że nie zapłaci mu za dyżur, bo dyżur to strata finansowa ap-
teki. Naprawdę jest to wina aptekarza? (…)

Ciągle mam w głowie wypowiedź jednego z przedstawicieli władz 
samorządowych: aptekarze są zamożni, więc mogą 3 razy w miesiącu 
pracować za darmo. Dlaczego akurat aptekarze? Czy lekarz zgodziłby 
się na chociaż jeden darmowy nocny dyżur? Czy urzędnik będzie raz w 
miesiącu pełnił dyżur w urzędzie do 22.00, żeby ci którzy pracują 8.00 
-16.00 i mają kłopot z załatwianiem spraw urzędowych mogli przyjść 
do urzędu wieczorem? Czy nauczyciel poprowadzi dodatkową lekcję 
bez zapłaty za nią? Nie. Proszę mi wierzyć, że w swojej pracy wiele 
razy spotkałam się z ludzkim dramatem, a nie tylko z gorączką u dziec-
ka. Na dyżurach natomiast wydajemy prezerwatywy, testy ciążowe albo 
krem do twarzy. Sytuację zagrożenia zdrowia miałam może jedną i był 
to uszkodzony inhalator od Ventolinu. W mieście bez punktu pomocy 
nocnej i świątecznej na dyżurach leków ratujących zdrowie i życie nie 
wydajemy. Nie ma recept. Wątpimy w sens. Z drugiej strony poświęca-
my swój wolny czas (my też mamy dzieci, które chorują, małżonków, 
rodziców), żeby pełnić darmowy dyżur. Dlaczego nie widzą Państwo 
„winy” Rady Powiatu, ignorującej opinie Izby i Sądu? Dlaczego propo-
zycja opłacania dyżuru apteki tak Państwa oburza?” – możemy przeczy-
tać w jednym z komentarzy w obronie farmaceutów.  

Na horyzoncie pojawiło się jednak światełko, które daje nadzieję na 
ostateczne uregulowanie spornego tematu. 10 września w Senacie odbyło 
się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w 
trakcie której powrócono do rozpatrywania petycji Związku Powiatów 
Polskich w sprawie dyżurów aptek i ich finansowania. Co istotniejsze, do 
materiałów związanych z treścią petycji dołączono stanowiska Minister-
stwa Zdrowia oraz Ministerstwa Finansów. W tym pierwszym pojawiły 
się po raz pierwszy konkretne propozycje dotyczące finansowania dyżu-
rów aptek. Ministerstwo Zdrowia informuje również, że kończy prace nad 
własną propozycją, która ma pogodzić interesy wszystkich uczestników 
sporu. Z informacji medialnych wynika, że w chwili obecnej Minister-
stwo Zdrowia stoi na stanowisku, że do godziny 24:00 dyżury mogłyby 
być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast w sytu-
acji, gdy starosta uzna, że apteka powinna być czynna dłużej w porze noc-
nej, dyżur powinien być finansowany z lokalnego budżetu. Co jednak 
ostanie się w ostatecznej wersji przepisów, czas pokaże. 

(pw)

Obywatelskie zatrzymanie  
pijanego kierowcy

W Koluszkach przypadkowi świadkowie ujęli nietrzeźwego kierują-
cego. Czujni obywatele Koluszek i gm. Rokiciny udaremnili dalszą jazdę 
nieodpowiedzialnemu kierowcy i powiadomili policję.

14 września 2020 roku około godz. 22:15 policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego z koluszkowskiej jednostki otrzymali zgłoszenie, iż w Ko-
luszkach na ul. Pięknej doszło do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego 
kierującego fiatem. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miej-
sce. Jak się okazało z relacji dwóch młodych mężczyzn jechali oni ul. 
Warszawską w kierunku ul. Pięknej kiedy zauważyli, iż jadący przed nimi 
fiat nie utrzymuje prawidłowego toru jazdy. Mężczyźni podejrzewali, że 
może być nietrzeźwy. Wykorzystali sytuację i zajechali drogę kierujące-
mu, wymusili tym zatrzymanie się pojazdu. Mężczyźni natychmiast pod-
biegli do kierującego fiatem i zabrali kluczyki udaremniając jego dalszą 
jazdę. Od kierującego wyczuwalny był zapach alkoholu. Godni naślado-
wania obywatele poczekali na przyjazd policji. Jak się okazało nieodpo-
wiedzialny kierowca to 62 – letni mieszkaniec Koluszek. Badanie jego 
stanu trzeźwości wykazało blisko 2,5 promila alkoholu. Teraz odpowie za 
kierowanie w stanie nietrzeźwości za co grozi do 2 lat pozbawienia wol-
ności.

Mieszkańcom Koluszek i gm. Rokiciny, którzy właściwie zareago-
wali gratulujemy czujności i szybkiej reakcji, która zapobiegła zagroże-
niu na drodze. Taka postawa zasługuje na wyróżnienie i naśladowanie. 
Dzięki odwadze jaką się wykazali kolejny nietrzeźwy kierujący został 
wyeliminowany z ruchu.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Mali odkrywcy ze świetlicy  
szkolnej w SP w Różycy

Wspólnie z dziećmi stworzyliśmy grupę odkrywców na zajęciach 
świetlicowych. Poszukujemy skarbów i pamiątek z zamierzchłych cza-
sów. Dzieci na terenie przy szkole odkrywają stare, związane z historią 
rzeczy. 

Zajęcia będą odbywać się cyklicznie nie tylko na terenie szkoły. Bę-
dziemy odwiedzać muzea, na początek wirtualnie, i zapraszać ciekawych 
gości np. żyjących weteranów II Wojny światowej. Są to dzieci z klas je-
den-trzy, dlatego spotkania prowadzone są w formie zabawy. Jesteśmy po 
pierwszych udanych odkryciach. Dzieciom udało się znaleźć stare część 
porzuconych narzędzi. Ich radość sprzyja takim pomysłom na dobrą za-
bawę w terenie.

Zofia Dębska
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Poszukujemy świadków historii  

Niemieccy osadnicy  
w Koluszkach 

Rocznica wybuchu największej 
z wojen, w której uczestniczyła Pol-
ska i której dramatyczne skutki do-
tknęły także Koluszki, naszych 
dziadków i pradziadków, skłania do 
przypomnienia wielu bolesnych wy-
darzeń. Koluszki przed 1września 
1939 były miejscowością wielonaro-
dową i wielokulturową. Co jakiś czas 
publikujemy na ten temat artykuły, 
rozmawiamy ze świadkami dawnych 
lat. Koluszki od zawsze tworzyli 
przede wszystkim Polacy, częściowo 
Rosjanie, nieliczni Ukraińcy, ale 
głównie Niemcy i  Żydzi. Szerzej 
zajmowaliśmy się tą tematyką  oma-
wiając społeczność najstarszej Szko-

ły Powszechnej w Koluszkach, czyli 
dzisiejszej „Jedynki” (TwK, 
21/2020). 

Coraz więcej wiemy o życiu ko-
luszkowskich Żydów. Zajmowanie 
się tą tematyką jest ciekawe, tak z po-
wodów historycznych jak i obycza-
jowych. Fakt, że o tym czasem pisze-
my, niektórych cieszy, innych wręcz 
przeciwnie. To jest jednak nasza hi-
storia, przed nią nie uciekniemy, a to 
do czego doprowadzić może ozię-
błość i degradacja mniejszości, nie 
jest dla nikogo tajemnicą. Mówiąc i 
pisząc o historii, uwrażliwiamy sie-
bie samych i młode pokolenie na to, 
że oprócz nas, żyją tuż obok inni lu-
dzie, niekoniecznie tej samej wiary i 
narodowości, niekoniecznie tych sa-
mych poglądów i natury. „My” usza-
nujemy „Ich”, „Oni” uszanują „Nas”. 
To działa w przypadku każdego.  

Antysemityzm, który jak sły-
szymy z mediów, odradza się za na-
szą zachodnią granicą, a o którym 
Jan Paweł II, papież-Polak powie-
dział, że „jest grzechem”,  niestety 

daje znać także i po tej stronie rzeki 
Odry. Nie pozwólmy, by dawne de-
mony śmierci i nienawiści ożyły na 
nowo. Przypomnijmy, że na „pierw-
szy ogień” hitlerowskiej maszyny 
śmierci poszli nie tylko Żydzi, lecz 
także Polacy, Cyganie, komuniści, 
osoby chore psychicznie oraz … ho-
moseksualiści. Nie czujecie, że histo-
ria zatacza niebezpiecznie koło? Żyj-
my na naszej wspólnej ziemi i 
pozwólmy żyć innym. Ta ziemia na-
leży też i do Nich! Bóg dał życie za-
równo nam, jak Im. 

Ale ten artykuł nie miał być o 
tym. Tak jak zostało powiedziane  na 
wstępie, poza Żydami i  Polakami, w 

Koluszkach i okolicy mieszkało 
dawniej wielu Niemców. To potom-
kowie kolonistów z Prus, Pomorza i 
z terenu Niemiec. Dramatyczne skut-
ki II wojny światowej spowodowały 
ich śmierć lub przymusową najczę-
ściej emigrację do Republiki Fede-
ralnej Niemiec, rzadziej do Niemiec-
kiej Republiki Demokratycznej. 
Nieliczni, głównie niemieccy katoli-
cy, spolonizowali się przez pokolenia 
na tyle, że pozostali i żyją wśród nas.

O ile  na temat życia kolusz-
kowskich Żydów wiemy już napraw-
dę sporo - co może wydawać się ja-
kimś niesamowitym paradoksem 
historycznym, z uwagi chociażby na 
totalną niemal Zagładę tego Narodu - 
to o  tutejszych Niemcach, którzy nie 
ginęli w komorach gazowych lub z 
głodu i nie musieli ukrywać się, zda-
ni na dobre serca lub niełaskę sąsia-
dów- wiemy naprawdę niezbyt dużo. 

Nie jeden raz zwracaliśmy się o 
pomoc w szukaniu śladów pamięci i 
wspomnień na ten temat. Cisza. Czy 
naprawdę nikt nic nie pamięta? Ni-

komu dziadek lub babcia nie przeka-
zywali żadnych opowiadań o swoich 
przedwojennych, niemieckich sąsia-
dach? Mieszkali gdzieniegdzie w 
Koluszkach, ale przede wszystkim 
na wioskach: w Borowej, Galkowie 
Dużym, Galkowie Małym, w Turo-
bowicach, Katarzynowie, na Era-
zmowie czy w Felicjanowie, gdzie 
ponoć stanowili większą część 
mieszkańców osady. Sam zachowa-
łem w pamięci kilka takich wspo-
mnień moich przodków. 

Gdy okupant rozdzielał kartki 
żywnościowe, Żydzi nie dostali pra-
wie nic, Polacy śladowe racje. Naj-
więcej mogli zakupić z tych kartek 
reglamentacyjnych koluszkowscy 
Niemcy i Ukraińcy. Jak zachowywa-
ła się niemiecka ludność cywilna?  
Tutejsi Niemcy dzielili się po kryjo-
mu produktami żywnościowymi ze 
swymi polskimi znajomymi.

Pan Stanisław Sitek, przyjaciel 
mojego dziadka opowiadał, że był 
zmuszony przyjąć w swoim miesz-
kaniu przy 3 Maja na lokatorstwie 
oficera Wehrmachtu. Był to dobry 
Niemiec. Latem 1944 wieczorami 
obaj nasłuchiwali „Radia Londyn” o 
zbliżającym się froncie Armii Czer-
wonej, a swoje racje żywnościowe - 
głównie słodycze -niemiecki oficer  
rozdawał dzieciom polskich znajo-
mych. Pan Wiśniewski Zbyszek opo-
wiadał, jak niemiecki nadzorca w 
młynie pana Borwańskiego, przymy-
kał oko na to, kiedy Polacy po cichu 
rozdawali Żydom z getta mąkę wy-
produkowaną w młynie.  

Ale był też taki  obrazek: po 
wkroczeniu Rosjan do Koluszek, 
„Ruscy” wyszukiwali cywilnych 
Niemców, przywiązywali ich do 

sznura, który zamocowali na haku z 
tyłu „gazika” i pędzili wzdłuż ulicy 
Brzezińskiej. Młodszym czytelni-
kom TwK warto przypomnieć, że w 
latach 40-tych ub. wieku główna uli-
ca zachodniej części Koluszek była 
cała w „kocich łbach”. O gwałceniu 

okolicznych Niemek nie mówiąc. 
Jednym z najgorszych, o których 
Zbigniew Wiśniewski powiedział: 
„szuja-sukinsyn”, był trzydziestopa-
roletni żołnierz niemiecki o nazwi-
sku Schumann. Strzelał do żydow-
skich dzieci, kobiet i mężczyzn jak 
do przysłowiowej kaczki. Inny, też 
bardzo podły człowiek, to żandarm o 
ksywie nadanej mu przez mieszkań-
ców Koluszek: „Laluś”. Ten bandyta 
w mundurze niemieckiego żołnierza 
codziennie wylewał na siebie litry 
najlepszych, francuskich perfum i 
nosił elegancko uczesaną fryzurę. 
Był też, znany części mieszkańców, 
Lange, gajowy z Sabinowa niedaleko 
Rewicy Królewskiej. Donosił na Po-
laków, wielu z nich straciło życie. 
Nie była to jednak taka jednoznaczna 
postać. Początkowo nie chciał wtrą-
cać się, gdy jakiś Polak kradł w cza-
sie wojny drzewo z lasu. Wtedy ktoś- 
inny Polak zastraszył gajowego 
denuncjacją: „Jesteś Niemcem i nie 
złożysz skargi, gdy Polak wynosi z 
lasu drzewo? Władza niemiecka o 
tym się dowie!”. Tak z człowieka 
robi się diabła.   

Byli dobrzy Niemcy i źli. Za-
chowajmy w pamięci wszystkich, li-
cząc, że przyszłe pokolenia odnajdą 
drogi do pojednania. Kolejny raz 
zwracamy się do czytelników i 
wszystkich mieszkańców Gminy 
Koluszki: pomóżcie nam napisać hi-
storię niemieckich osadników  na-
szych okolic. Napiszcie do nas o tym, 
co wiecie, co udało się wam usłyszeć 
od swoich dziadków. Przekażmy  to 
następnym pokoleniom. Rocznica 
wybuchu II wojny światowej jest 
właściwym momentem, by zacząć 
archiwizować przeszłość i  czyniąc 

lepszą, wspólną przyszłość. Piszcie 
twk@koluszki.pl lub przyjdzie oso-
biście 11 Listopada 65. Opowiedzcie 
nam o Niemcach, którzy tu kiedyś 
żyli i razem z naszymi przodkami 
tworzyli społeczność miasta i okolic. 

Zk

Niemieccy żołnierze podczas okupacji na dworcu w Koluszkach 
Foto: historiakoluszek.pl

Niemieccy osadnicy w Żakowicach Starych w czasie okupacji 
Foto: historiakoluszek.pl
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Dyrektor  
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 
zawiadamia o:

 
1. Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brzeziny na lata 2023–2032 

wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2. Zwołaniu w dniu 27 października 2020 r., o godz. 1000, w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „ZBYSZKO”, Wiączyń 
Dolny 58a, 92-701 Nowosolna/Łódź – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3. 
4.  Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do pro-

gnozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”. 

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych go-
spodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa do uczestniczenia w posiedzeniu KZP. Ze względów organiza-
cyjnych związanych z panującą w kraju pandemią wirusa COVID 19, osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w 
ww. posiedzeniach proszone są do zgłoszenia udziału w nadleśnictwie, w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elek-
troniczną, najpóźniej do dnia 20 października 2020 r.

„Literatura na ekranie”
Kino plenerowe w parku w Koluszkach

 
18 września (PIĄTEK) wypada 81 rocznica śmierci Witkacego. Tego 

dnia Księgarnia Skład Główny zaprasza do kina plenerowego w koluszkow-
skim parku na film „Pożegnanie jesieni” w reżyserii Mariusza Trelińskiego. 
Start godz. 19.00. Wstęp wolny. Film przeznaczony dla widowni 16+. 

„Pożegnanie jesieni” to porywający obraz świata w obliczu katastro-
fy. Młody dekadent Atanazy Bazakbal nawiązuje perwersyjny romans z 
jasnowłosą Helą Bertz, córką potężnego finansisty. W międzyczasie Ata-
nazy zaręcza się z polską szlachcianką Zofią Osłabędzką. Aby poinformo-
wać o tym niczego nieświadomą Helę, wyrzuca z pałacu księcia Prepu-
drecha, narzeczonego Heli. Ten, rozjuszony wzywa go na pojedynek. 
Tymczasem do pałacu zbliżają się zbrojne oddziały wroga...

ZUS: Rośnie liczba cudzoziemców  
w Łódzkiem

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (w całym kraju) na koniec sierp-
nia 2020 r. wynosiła 658 tys., a w województwie łódzkim - 44,7 tys. 

Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukra-
iny – 480,9 tys. Na drugim miejscu są Białorusini - 44,1 tys.  Na trzecim 
– Gruzini. W rejestrach Zakładu jest ich  10,5 tys. Dokładnie w ten sam 
sposób sytuacja wygląda w naszym województwie. Najwięcej zgłoszo-
nych do ubezpieczeń cudzoziemców pochodzi z Ukrainy - 35 319, następ-
nie z Białorusi - 1 741  i z Gruzji – 990.

Epidemia Covid-19 miała duży wpływ na kształtowanie się liczby 
ubezpieczonych cudzoziemców w ostatnim półroczu. Szczególnie widać 
to na przykładzie obywateli z Ukrainy, którzy stanowią w sumie ok. 73 
procent wszystkich zarejestrowanych do ubezpieczeń cudzoziemców w 
kraju i 79 procent w Łódzkiem.

Ubezpieczeni z Ukrainy w województwie łódzkim
- W województwie łódzkim na koniec 2019 roku do ubezpieczeń w 

ZUS zgłoszonych było w sumie 35 tys. obywateli Ukrainy, w dwa miesią-
ce później (na koniec lutego 2020 r.) było ich już 37 tys., a po dwóch ko-
lejnych miesiącach liczba spadła o 4,5 tys. tj. do 32,5 tys.  ubezpieczo-
nych osób z Ukrainy. Na koniec maja ubezpieczonych z tego kraju było 
31 tys., a na koniec czerwca br. - 31,4 tys. Na koniec sierpnia, liczba ubez-
pieczonych obywateli Ukrainy w województwie łódzkim wzrosła o nie-
mal 4 tys., do 35,3 tys. Czyli do podobnego stanu, jaki mieliśmy na po-
czątku roku, przed epidemią.

Do ubezpieczeń społecznych zgłoszeni są również obywatele bardziej 
odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące m.in.  z Bot-
swany, Republiki Zielonego Przylądka czy Wysp św. Tomasza. Jednak żad-
na z nich nie podlega ubezpieczeniom w łódzkich placówkach ZUS. Mamy 
za to 4 osoby z Wybrzeża Kości Słoniowej i 213 osób z Bangladeszu.

ZUS od kilku lat odnotowywał wzrost liczby obywateli z ponad 170 
krajów, którzy pracują w Polsce. Pod koniec 2015 r. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych notował 185 tys. ubezpieczonych cudzoziemców. Równo rok 
później było ich już 293 tys., a kolejne 16 tys. przybyszów założyło własną 
działalność gospodarczą. Największy przyrost nastąpił w latach 2017/2018. 

Monika Kiełczyńska
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Zapraszamy do odwiedzenia 
w Miejskim Ośrodku Kultury wy-
stawy poświęconej znanemu pol-
skiemu artyście Arturowi Szykowi. 
Ten Polak pochodzenia żydow-
skiego, łodzianin, zmarły w Sta-
nach Zjednoczonycyh w roku 
1951,  w równej mierze przyzna-
wał się do bycia Polakiem i Ży-
dem, co znalazło odbicie w jego 
twórczości. Opowiadał się prze-
ciwko nietolerancji, bronił słab-
szych i mniejszości, uciskanych 
we współczesnym świecie. Jego 
patriotyzm, postawy antybolsze-
wickie, antyfaszystowskie czy też 
walka z wszelkimi przejawami an-
tysemityzmu lub amerykańskimi 
zakusami do marginalizowania 
Afroamerykanów oraz Indian- to 
wszystko można wyczytać z jego 
twórczości.  Wystawa przygotowa-
na przez Centrum Dialogu im. 
Marka Edelmana w Łodzi, prezen-
towana była wcześniej m.in. w 
Wilnie, Lwowie, we Wrocławiu, 
Warszawie, Krakowie i innych 
miastach. Wystawa realizowana 
jest ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
RP w ramach programu „Niepod-
legła”.

Kim był Artur Szyk, i co po-
kazuje wystawa zaprezentowana w 
MOK w Koluszkach- o tym Zbi-
gniew Komorowski rozmawia z 
Joanną Podolską, dyrektorem Cen-
trum Dialogu im. Marka Edelmana 
w Łodzi, autorką wystawy „Artur 
Szyk- Człowiek Dialogu”.

-Człowiek Dialogu- kim był 
bohater Pani wystawy? 

-Artur Szyk  to ważna postać 
w historii polskiej kultury, choć 
nieco zapomniana.  Urodził się w 
Łodzi w 1894 roku, był m. in. 
przyjacielem Juliana Tuwima. Jed-
nym z jego najważniejszych dzieł  
jest  stworzony w Paryżu w 1926 
roku „Statut Kaliski”, cykl prac 
ilustrujących przywilej nadany w 
roku 1264 przez księcia wielkopol-
skiego, Bolesława Pobożnego. Był 
to pierwszy w Polsce  i jeden z 
pierwszych dekretów prawnych 
nadawanych Żydom w Europie 
gwarantujący im wolność osobistą,  
swobodę podróżowania, handlu i 
niezależnych sądów. Szyk  chciał 
przypomnieć  światu i pokazać, że 
przez setki lat Żydzi współtworzy-
li polską kulturę.

Joanna Podolska – dyrektor Centrum Dialogu  

im. Marka Edelmana z wystawą w MOK w Koluszkach

Artur Szyk – Człowiek Dialogu
-1926 rok, to rok „przewro-

tu majowego”…
- …I szalejącego antysemity-

zmu w pewnych kręgach politycz-
nych i społecznych, nie tylko w 
Polsce. Swoje dzieło artysta zade-
dykował Józefowi Piłsudskiemu, 
chcąc przypomnieć Polsce i Euro-
pie, że w XIII wieku  byliśmy 
pierwszymi, którzy nadali Żydom 
swobody i prawa, dzięki czemu 
Polska była dla nich nową „Ziemią 
Obiecaną”, gdzie chętnie się osie-
dlali. 

-O tej roli co pewien czas 
trzeba przypominać, bo nasza 
„polska pamięć” bywa w tym te-
macie zawodna. Dobrze choćby 
zwrócić uwagę, na fakt obecności 
w armii polskiej obu wojen świa-
towych wielu Polaków narodo-
wości żydowskiej…

-Do tego zresztą w pewnym 
sensie nawiązuje ta wystawa. Artur 
Szyk, zgłosił się na ochotnika w 
roku 1920 do polskiej armii, by 
walczyć z bolszewikami nadciaga-
jącymi na Warszawę.  Polska Ar-
mia wykorzystała znakomicie jego 
talent – Szyk został szefem propa-
gandy i  tworzył plakaty o treści 
patriotycznej i antybolszewickiej, 
dodając ducha walki innym żołnie-

rzom. W tym roku mija 100 lat od 
tamtych wydarzeń, które stały się 
głównym pretekstem naszej wysta-
wy, która odwiedza różne miasta. 

-Rysunki Artura Szyka na-
cechowane są mocno karykatu-
rą. To był jego główny przekaz?  

-Karykaturą zajmował się od 
dzieciństwa, to było jego narzędzie 
poprzez które komunikował w 
sposób jednoznaczny swoje poglą-
dy. Sam nazywał siebie „żołnie-
rzem sztuki”. Gdy wybuchła II 
wojna, znajdował się w Londynie. 
To tam zilustrował „Hagadę” - ży-
dowską opowieść o Wyjściu Izra-
elitów z niewoli egipskiej. To jed-
na z ważniejszych ksiąg 
żydowskich, czytanych i opowia-
danych na Pesach. Szyk wykonał 

przepiękne ilustracje do tej księgi, 
znajdującej się w każdym religij-
nym domu żydowskim.  Gdy wy-
buchła wojna, natychmiast oddał 
swój talent walce z wrogiem – tym 
razem ze swoim piórkiem walczył 
z Niemcami.

-Tematyka żydowska była  
dla Szyka ważna, ale nie jedyna. 

-Znawcy sztuki kojarzą go za-
równo ze „Statutu Kaliskiego” i 
„Hagady”, ale przede wszystkim z 
karykatur o treści antyfaszystow-
skiej, które tworzył podczas poby-
tu w Londynie, gdzie zastał go wy-
buch II wojny, a potem w Nowym 
Jorku. Z tymi pracami wiążą się 
dwie prawdziwe anegdoty. Kary-
katury ośmieszające Hitlera i po-

mniejszające rolę Niemców, które 
stworzył Artur Szyk, były tak po-
pularne, że żołnierze amerykańscy 
wieszali je w swoich namiotach 
czy koszarach, zamiast fotosów 
pięknych, zgrabnych dziewcząt. 
Plakaty Szyka były bardzo znane 
także i z tego powodu, że były re-
produkowane na okładkach  naj-
większych amerykańskich gazet. 
Dlatego też, choć była to raczej nie 
potwierdzona  plotka, Hitler wydał 
na Szyka wyrok śmierci. Wspo-
mniał pan o tematyce jego prac. 
Może warto podkreślić,  że jego 
prace pokazują jego ogromne przy-
wiązanie do Polski. Zresztą zawsze  
podkreślał, że jest Żydem i Pola-
kiem, nie chciał i nie potrafił roz-
dzielać tych tożsamości.. 

-To go różniło od jego przy-
jaciela, Juliana Tuwima, który 
mówił Żydom, że jest Polakiem, 
a Polakom, że jest Żydem…

- Dla Szyka bycie Polakiem i 
Żydem było oczywiste i z obu tych 
tożsamości był dumny, choć nie 
bezkrytyczny.

-Jaki był jego stosunek do 
powstania Państwa Izrael?

- Nigdy nie był w Izraelu, 
choć już w 1942 roku włączył się 
w tworzenie państwa żydowskie-
go, tworząc plakaty apelujące o 
podjęcie decyzji przez światowe 
mocarstwa. Mówiło się o nim pod-
czas wojny, że jest „jednoosobową 
armią”. Swoim piórkem czy ołów-
kiem, zabierał glos na ważne tema-
ty XX wieku.  Nieważne, czy to 
była wojna, czy antysemityzm czy 
inne niesprawiedliwości społecz-
ne. Pokazywał także istniejące nie-
równości w Stanach Zjednoczo-
nych, mimo, że uznał Amerykę za 
najbardziej sprawiedliwy i demo-
kratyczny kraj świata. W swoich 
plakatach stawał w obronie czarno-
skórych obywateli USA, przeciw-
stawiał się bojówkom  się Ku-
-Klux-Klanu.  

-Bywał znany i ceniony…
-Niestety, nie uchronił się od 

krytyki. W czasie wojny, w swoich 
rysunkach  przedstawiał Stalina 
jako sojusznika aliantów. Po roku 
1945 sytuacja się zmieniła i artysta 
musiał stanąć przed Komisją 
MCcarthego, oskarżony o  sprzyja-
nie komunistom. Ta irracjonalna 
sytuacja wstrząsnęła nim tak bar-
dzo, że zmarł na zawał  serca w 
1951 roku. Miał tylko 57 lat… 

To był bardzo ciekawy czło-
wiek, ciekawa kreska, wspaniały 
artysta i Polak. Był patriotą i siłą 
rzeczy tkwił  jakoś w polityce, któ-
ra na koniec „dopadła” go. 
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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).”
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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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Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

poszukuje pracownika na stanowisko:
OPERATOR  

MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Miejsce pracy: Długie, gm. Koluszki 

Opis stanowiska:
• obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC

Wymagania:
• bardzo dobra znajomość rysunku technicznego

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: tel. 505 210 010

Dobre wyniki naszych zawodników w 
3. Memoriale im. Sławomira Rosłona w 
Piasecznie!

W zawodach wystartowało wielu wspaniałych zawodników w tym 
trójka z LKS Koluszki. 

W kobietach U18 biegu na 600 m. dobrze pobiegła Amelia Napiera-
ła uzyskując czas 1:53

Wspaniałą walkę o drugie miejsce w drugiej serii biegu na 1000 m 
mężczyzn stoczył Michał Wieczorek. Nasz zawodnik pobiegł niezwykle 
mądrze i dość poprawnie technicznie, pierwsze 200 metrów pokonał w 35 
sekund, będąc na 6-7 pozycji. Po przebiegnięciu 600 metrach zaczął mi-
jać biegnących przed nim zawodników, na mecie z nowym rekordem ży-
ciowym 2:48,66 zajął trzecie miejsce.

Maciej Jeżyna w biegu na 600 metrów w drugiej serii był siódmy, 
jego czas to 1:37,49 , będący również nowym rekordem.

Grad medali w Mistrzostwach  
Warszawy U12 i U14 w Piasecznie!

Znakomicie spisała się ekipa Ludowego Klubu Sportowego Kolusz-
ki startująca w otwartych mistrzostwach Warszawy w biegach krótkich i 
średnich. Zawody rozgrywane były na pięknym stadionie lekkoatletycz-
nym  GOSiR w Piasecznie. 

Nasi najmłodsi zawodnicy zdobyli aż 10 medali w tym 4 złote, 3 
srebrne i 3 brązowe. Złoty medal w biegu na 300 m U12 ze świetnym wy-
nikiem i nowym rekordem życiowym 53:15  zdobyła 10-letnia Milena 
Płocka, pięknie na tym dystansie wypadły Łucja Ciesielska i Ania Sie-
mińska uzyskując nowe czasy 1:00, 67 – 1:00,89.

Świetnie zaprezentowały się w biegu na 600 m U14 nasze dwie uta-
lentowane biegaczki: Ada Siemińska zajęła pierwsze miejsce (1:51,18) , 
Jagoda Nowakowska drugie (1:51,62). Wśród chłopców U14 trzy pierw-
sze miejsca w biegu na 100 i 300 m zdobyli: Igor Cel, Piotr Chojnacki, 
Kamil Tenentka. Cała trójka oprócz medali poprawiła swoje tegoroczne 
rekordy życiowe.

10-ty medal srebrny zdobył biegnący na 600 metrów U14 Radosław 
Babiarski, uzyskując nowy rekord życiowy 1:44,10. Radek pobiegł za 
szybko i za odważnie, pierwsze dwieście metrów pokonał w 32 sekundy, 
na pierwsze miejsce i lepszy czas nie starczyło już siły. 

Trzeba przyznać, organizatorom zawody wyszły świetnie, dużo atrak-
cji, słodki poczęstunek dla sportowców, wiele ciepłych słów skierowanych 
do wszystkich zawodników i w tym wielokrotnie do naszych koluszkow-
skich sportowców, to była udana niedziela. Wszystkim  dzieciom dziękuję 
i gratuluję. Bardzo dziękuję rodzicom: Magdzie i Dariuszowi Siemińskim, 
Agnieszce i Kamilowi Ciesielskim za wspaniałą opiekę i doping.
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

Kolejka 8. (12-13 września)

GLKS Dłutów - KKS Koluszki  1:1

KAS Konstantynów Łódzki - LKS Różyca  3:4
Bramki: 0-1 35’ Kurzawa (Konewka), 1-2 61’ Kaczmarek, 2-3 79’ Miko-
łajczyk (Chorąży), 3-4 90+2’ Mikołajczyk (Kurzawa)
Skład: Woźniak - Wolski, Chorąży, Wawrzeniak, Konewka (82’ Tatrocki) 
- Zasada, Kurzawa, Stanisławski (35’ Mikołajczyk) - Jasiński, Nowak, 
Olszewski (51’ Kaczmarek)

GLKS Sarnów/Dalików - Termy Uniejów  2:3 
Orzeł Parzęczew - Widzew II Łódź  0:10 
PTC Pabianice - AKS SMS Łódź   0:9
Zawisza Rzgów - UKS SMS Łódź  1:1   
Victoria Rąbień - Włókniarz Pabianice  0:3
Sokół II Aleksandrów Łódzki - GKS Ksawerów  2:2 

Kolejne spotkania

LKS Różyca - KS II Kutno  18 września, 17:00
PTC Pabianice - KKS Koluszki  19 września, 16:00

TABELA
1. Włókniarz Pabianice   8  24  20-2 
2. Widzew II Łódź     7  18  30-4
3. GKS Ksawerów     8  17  22-9
4. Start Brzeziny     7  16  27-11 
5. LKS Różyca      7  15  17-8
6. AKS SMS Łódź     8  14  24-8 
7. Victoria Rąbień     8  13  25-20 
8. UKS SMS Łódź     8  13  32-10
9. Sokół II Aleksandrów Ł.  8  13  20-13
10. KAS Konstantynów Ł.  8  10  16-17
11. Termy Uniejów     8  10  13-22
12. KKS Koluszki     7  10  11-9
13. KS II Kutno      8  10  16-15
14. Zawisza Rzgów     8    8  10-16 
15. GLKS Sarnów/Dalików  8    5  14-30
16. Orzeł Parzęczew    8    4  7-34      
17. GLKS Dłutów     8    1  4-29     
18. PTC Pabianice     8    0  2-53     

Krzysztof Wolski najlepszy  
na świecie w quadrathlonie

Dwa miesiące temu z Mistrzostw Europy w Quadrathlonie na dy-
stansie sprinterskim powrócił z brązowym i srebrnym medalem. 5 wrze-
śnia, w ramach Bergsee Ratscher Quadrathlon w Niemczech odbyły się 
Mistrzostwa Świata w Quadrathlonie na tym samym dystansie. Tym ra-
zem Krzysztof Wolski, mieszkaniec Gminy Koluszki, stanął na najwyż-
szym stopniu podium.

1. Krzysztof Wolski (POL) 1:32:32
2. Milan Oslik (HUN)  1:33:13
3. Stefan Teichert (GER)  1:34:00
4. William Peters (BEL)  1:34:09
5. Peter Moysey (NZL)  1:41:45

Zacięta walka trwała od samego początku rywalizacji. Krzysztof Wol-
ski wyszedł na prowadzenie w pierwszych minutach wyścigu i utrzymywał 
małą przewagę prawie do samego końca etapu kolarskiego. Krzyśka wy-
przedził najpierw Stefan Teichert, a następnie, już na etapie kajakarskim 
William Peters i Milan Oslik. Po ukończeniu tego etapu i wybiegnięciu na 
trasę biegową, Krzysztof Wolski zaczął szybko odrabiać straty. Już na 
pierwszym kilometrze wyprzedził Milana Oslika, a za kolejne 500 metrów 
Stefana Teicherta i Williama Petersa. Z 40-sekundową przewagą nad dru-
gim zawodnikiem, po ponad półtoragodzinnej rywalizacji, Polak wbiegł na 
metę zdobywając tytuł Mistrza Świata w Quadrathlonie.

- W mojej głowie cały czas dojrzewa świadomość, że zdobyłem tytuł 
Mistrza Świata w Quadrathlonie. Osiągnąłem postawiony sobie cel i speł-
niłem swoje marzenie. Walka o pierwsze miejsce była właściwie do same-
go końca, więc tym bardziej wynik satysfakcjonuje - komentuje swój wy-
czyn Krzysztof Wolski.

Podczas Mistrzostw Świata w Niemczech Polskę reprezentował rów-
nież Jerzy Gendek z Rogoźna, który w kategorii wiekowej Master 70 za-
jął pierwsze miejsce oraz Marta Kałuzińska z Powidza, która w kategorii 
wiekowej Elite kobiet zajęła drugie miejsce.

Przerwy w dostawach prądu
 � 25.09.2020 r. w godz. 8:00 do 13:00: Różyca ul.: Słoneczna Nr od 

1 do 26, Spokojna Nr od 1 do 17, Sportowa Nr od 5 do 30, Towaro-
wa Nr od 5 do 20, Zagajnikowa Nr 4 i 29, Sosnowa Nr 1 i 2, Wcza-
sowa Nr od 6 do 9 i od 22 do 40.

 � 28.09.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Różyca ul.: Pałacowa Nr 
od 10 do 19, Zagajnikowa Nr od 31 do 52, Żakowice ul.: Zagajniko-
wa Nr od 31 do 52, Graniczna Nr od 4 do 14, Krzywa Nr od 5 do 12, 
Wczasowa Nr od 14 do 19.

 � 29.09.2020 r. w godz. 8:00 do 13:00 : Gałków Duży ul.: Dworcowa 
Nr od 2 do 10, Główna Nr od 20 do 89, Ludowa Nr od 1 do 27, Sło-
neczna Nr od 5 do 19.

 � 30.09.2020 r. w godz. 8:00 do 13:00: Erazmów Nr od 1 do 16, Li-
sowice Nr od 2 do 8.

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 15.09.2020 r. do dnia 06.10.2020 r., wy-
wieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczonych nume-
rami ewidencyjnymi: 125/11 o pow. 419 m2, 278/73 o pow. 1524 m2, 
278/72 o pow. 1881 m2, położonych w miejscowości Borowa, obręb                   
Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl. 
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                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres: 
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście w oddziale 

firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

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

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

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,  

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

Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy  
na danym stanowisku.

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

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

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4  
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy, tj.:

Elektromonter  

– umowa o pracę – pełny etat
Wymagane:                                           

 � wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryka, 
automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika),

 � preferowane doświadczenie na podobnym stanowi-
sku,

 � umiejętność czytania schematów elektrycznych,

Szczegółowe informacje o naborze udziela  
Sekretariat Spółki pod nr tel. (44) 714-58-45  

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

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� prace ziemne   � wykopy pod fundamenty

� niwelacja terenu   � skarpowanie
� przygotowanie terenu pod budowę

� rozbiórki małych obiektów
� załadunek i rozładunek widłami   � odśnieżanie

� wywóz ziemi   � wywóz gruzu

tel. 505 210 010

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.
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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

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

Sprzedam  
PELLET certyfikowany, 

BRYKIET KOSTKA 

Koluszki ul. Brzezińska 
116 E, 609-524-887 

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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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

EDUKACJA
MATURA - korepetycje, matematy-
ka, j. angielski - reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Korepetycje z matematyki,  
662-489-226
Korepetycje z matematyki,  
792-841-357
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916
Angielski – solidnie, tanio,  
tel. 505-771-121

USŁUGI
Pralki – Naprawa, 609-046-483
HYDRAULIK, Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, kolektory,  
506-864-713
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Instalatorstwo sanitarne, co, 
wod-kan, gaz, pompy ciepła, 
klimatyzacja, 506-098-164
Pranie kanap dywanów bez zapi-
sów, 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, Wy-
wrotka, Koparka, tel. 728-012-040

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię działkę Koluszki, Żakowice, 
502-248-979
Sprzedam dom w Koluszkach  
– bardzo dobra lokalizacja,  
tel. 536-135-252
Sprzedam działkę uzbrojoną,  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
tel. 517-422-082
Sprzedam siedlisko w Stefanowie, 
1100 m2, przy drodze asfaltowej. 
Media na działce, woda ze studni 
głębinowej, 508-192-328
Sprzedam dom w Koluszkach,  
tel. 698-614-915
Sprzedam działki budowlane od 
600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Dwie kawalerki w domu  
prywatnym, 733-034-225
Wynajmę dom lub mieszkanie  
w Koluszkach, tel. 500-509-659    
Lokal użytkowy do wynajęcia  
w Galerii Arkadian (95 m kw.  
po szkole tańca) Koluszki ul. Reja 3, 
tel. 606-23-96-96
Kwatery pracownicze  
- tel. 693-979-701
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 budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno opałowe, rozpałka, trociny, 
694-080-553
Węgiel lub drewno na opał,  
tel. 723-461-217
Wózek inwalidzki duży, balkonik 
4-kołowy z siedziskiem, nowy, 
511-514-755
Sprzedam tanio Opla Astrę classic 
sedan, 5-osobowy, 1999 r.,  
609-238-546 
Piec CO z 2011r. , 13KW, ze 
sterownikiem i dmuchawą, butlę 
gazową 11 kg, tel. 514-796-472
Bloczek H+H, 11 palet, 604-543-817
Cebulki żonkili, 663-667-842
Pszenżyto, jęczmień, owies,  
730-160-793

OGŁOSZENIA DROBNE
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, moskitie-
ry, tel. 603-993-306
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia 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
Usługi transportowe materiałów 
sypkich 25 ton - naczepa wywrotka 
50 m3, usługi HDS, 667-583-078
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA PODEJMĘ
Posprzątam dom jednorodzinny 
bądź mieszkanie, 739-097-452
Zaopiekuję się starszą osobą, 
512-334-399

PRACA
Firma transportowa zatrudni 
mechanika samochodowego lub 
pomocnika mechanika – możliwość 
przyuczenia, 507-199-570
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, 605-600-896
Zatrudnimy operatora maszyn  
do obróbki stali – plazma, gilotyna, 
prasa krawędziowa, wykrawarka 
rewolwerowa – możliwość przy-
uczenia. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071
Zatrudnię do prostego szycia 
szwaczki, chałupniczki, 664-975-055
Zatrudnię szwaczkę chałupniczkę z 
owerlokiem 4-nitkowym i stębnów-
ką. Mile widziana własna działal-
ność gospodarcza, 797-922-109
Szwalnia zatrudni szwaczki, 
693-426-098
Zatrudnię pracowników do prac 
ziemnych w branży wodno-kanali-
zacyjnej, 665-183-407
Zatrudnię mechanika samochodo-
wego, Koluszki, 603-947-484
Szwaczki zatrudnimy, stała praca, 
tel. 604-797-243

Przyjmę do pracy szwaczkę lub 
chałupniczki. Szycie spodni, sukien-
ki, tel.502-171-510 Koluszki
Zatrudnimy pracownika do wulka-
nizacji w Żelechlinku z możliwością 
przyuczenia, 508-641-807
„Nowa Zachęta” zatrudni kucharza 
i pomoc kuchni, 501-135-981
Zatrudnię murarzy, 604-543-817
Zatrudnię do wykończeń i docie-
pleń, 609-884-781
Zatrudnię laborantkę stomatolo-
giczną, 602-25-14-01
Zakład krawiecki zatrudni na stałe 
osoby do szycia, tel. 605-086-828
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
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 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 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

ZDROWIE/URODA
MAKIJAŻ okazjonalny! Kuferek 
gotowy do zadań specjalnych. 
Możliwość dojazdu, tel. 881-250-683
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
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

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

tel. 691 840 071 

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

TERMAL – Instalacje fotowoltaiczne 
aprojekt   amontaż   aserwis

 � Zgłoszenia do programu „Mój Prąd”  
(do 5 tys. zł)

 � Pompy ciepła – 5 lat bezwarunkowej 
gwarancji 

95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 44 714 68 78, 501 10 22 81, 509 307 458

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

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



19Tydzień w Koluszkach nr 3818.09.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Piątek 18.09

15:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy 2D Pol 
18:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy 2D Pol
20:30 PĘTLA 2D Pol

Sobota 19.09

14:45 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy 2D Pol
17:00 PĘTLA 2D Pol 
19:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy 2D Pol

Niedziela 20.09

14:45 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy 2D Pol
17:00 PĘTLA 2D Pol 
19:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy 2D Pol

Środa 23.09
18:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy 2D Pol
20:30 PĘTLA 2D Pol

Czwartek 24.09
18:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy 2D Pol
20:30 PĘTLA 2D Pol

Ogłoszenie !!!
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach informuje,  

że w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00  
w sali Kina Odeon 3D odbędzie się spotkanie organizacyjne  

z uczestnikami zajęć tanecznych  
i ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

Serdecznie zapraszamy

Super premiera  
w Kinie ODEON 3D 

Do koluszkowskiego kina wchodzi jedna z najgłośniejszych polskich 
produkcji ostatniego czasu „25 LAT NIEWINNOŚCI. Sprawa Tomka Ko-
mendy”. Filmu nie trzeba szczególnie reklamować. To prawdziwa historia 
Tomasza Komendy, który w wieku 23 lat został zatrzymany i wtrącony do 
więzienia za morderstwo. Niesłusznie skazany w więzieniu odsiedział bli-

sko 20 lat, przeżywając osobisty 
życiowy dramat i więzienne pie-
kło. W końcu, po 18 latach odsiad-
ki, na jego drodze pojawili się pro-
kuratorzy i policjant, którzy 
postanowili odkryć prawdę stojącą 
za zagadkową sprawą zatrzymane-
go…

Film opowiada m.in. o kuli-
sach sprawy i trójce bohaterów, 
którzy ryzykując niemal wszyst-
ko, wyciągnęli go z więziennej 
celi.

Polska produkcja już została 
obsypana nagrodami podczas pre-
stiżowego Koszalińskiego Festi-
walu Debiutów Filmowych „Mło-
dzi i film” za scenariusz, główną 

rolę męską, zdjęcia i reżyserię. Na swoim koncie ma również nagrodę pu-
bliczności. 

Po tygodniu od ogólnopolskiej premiery film wchodzi także do kina 
w Koluszkach. Będzie on wyświetlany przez dwa tygodnie do 1 paździer-
nika. Zapraszamy.                                                                                (pw) 

Czytaj i zdobądź super nagrodę!

„Czytelnik na 100 procent” 
Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach ogłosiła konkurs dla 

swoich czytelników. Zadanie polega na wypożyczeniu i przeczytaniu 100 
lub więcej książek z biblioteki w 
Koluszkach lub filii w Gałkowie Du-
żym. Ocenie konkursowej podlega 
aktywność czytelnicza w okresie od 
1 września 2020 r. do 30 kwietnia 
2021 roku. Pod uwagę brana będzie 
także terminowość zwrotu książek. 
Zwycięzca konkursu zostanie wyło-
niony w drodze losowania, które od-
będzie się w maju 2021 roku. Nagrodą główną do wygrania jest tablet. Or-
ganizator rozlosuje także kilka książek, jako nagrody pocieszenia.       (pw)

Cztery kotki znalezione na terenie gminy  
szukają odpowiedzialnych domów

Kotki mają ok. 2 miesiące, są odrobaczone,  
uwielbiają zabawy z człowiekiem. Więcej informacji  

pod numerem telefonu: 604-111-954.




