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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

25.09.  
ul. Przejazd 6

26.09.  
ul. 11 Listopada 33

27.09.  
ul. Żwirki 2

28.09.  
ul. Głowackiego 20

29.09.  
ul. Korczaka 5

30.09.  
ul. Sikorskiego 6A

1.10.  
ul. 3 Maja 8

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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Większą ilość odpadów BIO  
oddasz w wyznaczonym dniu

W związku z problemami technicznymi, które pojawiły się przy oka-
zji wprowadzania koszy na bioodpady, gmina przeorganizowała system 
ich odbioru. Od 1 października odpady BIO będą odbierane nawet trzy 
razy w miesiącu. 

Kosz na bioodpady 
będzie opróżniany przy 
okazji odbioru innych od-
padów z wystawionych 
koszy. W przypadku, gdy 
właściciel danej posesji 
będzie posiadał taką ilość 
bioodpadów, która nie 
mieści się w koszu (liście, 
trawa), nadwyżkę będzie 
mógł oddać w wystawio-
nych workach, w dniu któ-
ry dodatkowo dla danego 
rejonu ustaliła gmina 
(szczegóły w przedruko-
wanym w gazecie HAR-
MONOGRAMIE). Odbiór 
worków będzie odbywał 
się w ilości nielimitowa-
nej. Z dotychczasowych 
obserwacji wynika, że w 
każdym rejonie istnieje ok. 
50 posesji, których użyt-
kownicy nie mieszczą się z 
odpadami BIO w jednym 
koszu.   

Przypomnijmy, że do-
brym pomysłem na zagospodarowanie bioodpadów jest budowa przydo-
mowych kompostowników. Poza pozbyciem się problemu wystawiania 
kosza i worków, właściciel posesji zyskuje bonus finansowy: zamiast  
24 zł od osoby za wywóz odpadów, zapłaci tylko 20 zł 40 gr.   

Z powyższej możliwości korzystać mogą także spółdzielnie miesz-
kaniowe. Wtedy zniżka mnożona jest przez ilość mieszkańców. Kompo-
stowniki pojawiają się już przy wspólnotach mieszkaniowych. 

Racjonalne gospodarowanie odpadami to obecnie już nie tylko pew-
na idea zakorzeniona w trosce o środowisko, ale zwyczajny biznes. Jeże-
li nie będziemy szukać sposobów na ograniczanie odpadów, rosnąca ich 
ilość może prowadzić do ogromnych podwyżek. W naszym wojewódz-
twie już pojawiają się przykłady gmin, w których za odbiór odpadów 
mieszkańcy płacą 35 zł od osoby.     

(pw) 

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 
28 września (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się XXV sesja 

Rady Miejskiej w Koluszkach. Przypomnijmy, że ze względu na ob-
ostrzenia epidemiczne, posiedzenia na terenie naszej gminy odbywają za 
pośrednictwem internetu. Transmisję można obserwować on-line. 

W porządku obrad m.in.:
– analiza oświadczeń majątkowych 
– informacja o przygotowaniu przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego
– informacja o stanie bezrobocia
– sprawozdanie z działalności policji i straży pożarnej 
– uchwała w sprawie zasad wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczą-

cych osiedli
– korekta zasad przyznawania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła 

w 2020 r. 

Do nabycia gminne mieszkanie w kamienicy 

Kup taniej i wyremontuj
Gmina wystawia na sprzedaż mieszkanie w kamienicy przy  

ul. 3 Maja 5 w Koluszkach. Jest to kamienica usytuowana na wprost wyj-
ścia z przejścia podziemnego PKP. Lokal o numerze 11 posiada pow. 52,3 m2 
(2 pokoje, kuchnia i przedpokój). Znajduje się na II piętrze kamienicy,  
z widokiem od ulicy. Do mieszkania przynależą dwie komórki (7,6 m2  
i 5,1 m2). 

Lokal wymaga generalnego remontu, ale jest dobrą bazą pod urzą-
dzenia ciekawego miejsca zamieszkania. Dla przykładu lokal posiada 
ogrzewanie węglowe, ale do budynku podciągnięty jest gaz. Istnieje za-
tem możliwość wykorzystania gazu zarówno do ogrzewania jak i podcią-
gnięcia do kuchni. Podobnie jest z ubikacją. Dla powyższego lokalu WC 
usytuowane jest na dworze, ale już cały budynek ma dostęp do kanaliza-
cji sanitarnej. W domu bez problemu można zatem wygospodarować 
miejsce pod łazienkę i ubikację. 

Cena wywoławcza to 142 tys. zł (lokal + grunt), co daje 2700 zł  
za m2. Przetarg odbędzie się 16 października 2020 r. Warunkiem uczest-
nictwa jest wpłata wadium w wysokości 15 tys. zł do 12 października. 
Kontakt: Urząd Miejski w Koluszkach, 44 725 67 53.    

(pw)          

Problemy z termomodernizacją  
budynku dawnego urzędu 

Wykonawca zadania 
związanego z termomo-
dernizacją gminnego bu-
dynku przy ul. Brzeziń-
skiej 32 (dawny budynek 
Urzędu Miejskiego) nie 
radzi sobie z ukończe-
niem remontu. W ubie-
głym tygodniu odbyło się 
spotkanie dyscyplinujące, 
w trakcie którego gmina 
zagroziła zerwaniem umowy. 

Samorząd jest również w posiadaniu informacji, która wskazuje na 
to, że z podobnymi problemami powyższy wykonawca zmaga się w Ju-
stynowie, gdzie nie dotrzymał wrześniowego terminu oddania do użytku 
budynku szkoły. Koluszkowski samorząd umówił się z wykonawcą na 
wdrożenie planu naprawczego. Jego efekt zostanie wkrótce oceniony. Do-
dajmy, że termomodernizacja powinna zakończyć się w lipcu. Opóźnienie 
wykonawca tłumaczył względami pandemicznymi. 

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

sołeckiego na rok 2021

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

Rozkład jazdy
Połączenie autobusowe z Borową 

Przypominamy, że 1 września została uruchomiona linia autobusowa 
Borowa - Gałków Duży, prowadząca od strony Karpina do dworca kole-
jowego w Gałkowie Dużym. Na razie linia będzie działała do 31 grudnia 
2020 r. Dalsze jej funkcjonowanie będzie zależne od faktycznego zainte-
resowania. Rozkład został skorelowany z godzinami odjazdów i przyjaz-
dów 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

W Koluszkach uruchomiono  
punkt pobierania wymazów

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi informuje, 
że otworzyła w naszym województwie nowe punkty pobierania wyma-
zów pod kątem weryfikacji COVID-19. Wydłużono również czas pracy w 
dotychczasowych punktach. W Koluszkach wymazy pobierane są w ka-
retce, która dyżuruje przy strażnicy OSP Koluszki. Dyżury odbywają się 
przez cały tydzień, łącznie z weekendami (godz. 8.00-12.15).

UWAGA: Wymazy wykonywane są WYŁĄCZNIE na podstawie 
skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w następujących 
lokalizacjach:

 • Koluszki, ul. 11 Listopada 39 - godz. 08:00-12:15
 • Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141 - godz. 08:00-12:15
 • Łódź, ul. Warecka 2 - godz. 13:15-17:30
 • Zgierz, ul. Parzęczewska 35 - godz. 13:45-18:00
 • Poddębice, ul. Miła 27 - godz. 08:30-12:45
 • Skierniewice, ul. Kozietulskiego 30 - godz. 08:00-12:15
 • Rawa Mazowiecka, ul. Kolejowa 4 - godz. 13:15-17:30
 • Łask, ul. 9 Maja 50 - godz. 08:00-12:15
 • Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27 - godz. 13:15-17:30
 • Tuszyn, Aleja Jana Pawła II 70 - godz. 13:15-17:30
 • Bełchatów, ul. Czapliniecka 153 - godz. 08:00-12:15
 • Pabianice, ul. Konopnickiej 39a - godz. 13:15-17:30
 • Łowicz, ul. Katarzynów 49 - godz. 09:00-13:15

Zgłaszając się do punktu pobierania wymazów pamiętaj:
- 2 godziny przed badaniem nie jedz i nie pij  
- wykonuj polecenia naszych pracowników  
- pamiętaj o zasadach dystansu społecznego    

Uzupełniające wybory sołtysa  
sołectwa Gałków Mały Zachód

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2020 z dnia 14 września 2020 roku, 
Burmistrz Koluszek zwołuje na dzień 26 września 2020 roku (sobota) o 
godzinie 14:00 na stadionie LKS w Gałkowie Dużym (ul. Główna 183) 
Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających 
Sołtysa Sołectwa Gałków Mały Zachód.

W przypadku braku kworum, Zebranie Wiejskie odbędzie się w tym 
samym dniu o godzinie 14:15 bez względu na liczbę uczestniczących w 
zebraniu. Podczas zebrania uczestnicy zobowiązani są do zachowania 
ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie epidemii CO-
VID-19 (dezynfekcja rąk przed zebraniem, zachowanie dystansu, zasło-
nięcie nosa i ust za pomocą maseczki, apaszki, szalika bądź przyłbicy 
oraz posiadanie własnego długopisu).
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Przygotowują miejsce pod drugi  
żłobek i filię przedszkola

Trwają zaawansowane prace przy dostosowywaniu budynku po by-
łym gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Koluszkach na potrzeby drugie-
go żłobka i przedszkola. Wykonawca rozpoczął już budowę nowej klatki 
schodowej, w której zainstalowana zostanie winda. Pomieszczenia dla 64 
dzieci umiejscowione zostaną bowiem na I piętrze. Z kolei na parterze po-
jawią się pomieszczenia administracyjne i kuchnia. Pierwsze grupy mają 
zostać uruchomione pod koniec stycznia 2021 r. W sprawie zapisów zain-
teresowani rodzice proszeni są o zgłaszanie się do dyrekcji obecnego 
żłobka przy ul. Staszica. 

Niezależnie od żłobka, na II piętrze pogimnazjalnego budynku przy-
gotowywane jest miejsce dla filii Przedszkola nr 3 w Koluszkach. Zosta-
nie tam rozlokowana część grup już istniejących, ale również uruchomio-
ne maja być kolejne grupy dla zupełnie nowych dzieci. Szczegółowe 
informacje poznamy jednak w styczniu.      

Dostosowanie budynku pod żłobek i przedszkole jest dość skompli-
kowaną inwestycją pod względem administracyjnym, ponieważ zadanie 

dofinansowywane jest aż z 
5 różnych projektów. Naj-
większe wsparcie finanso-
we, bo w wysokości aż 1,6 
mln zł, gmina pozyskała z 
rządowego programu „Ma-
luch+”, który promuje roz-
wój instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3.

(pw)

Jesień na drogach 
Jeszcze w tym roku zmodernizowanych zostanie kilka dróg na tere-

nie naszej gminy. W Będzelinie nową nawierzchnię zyska ul. Koluszkow-
ska. W Lisowicach utwardzony zostanie tzw. Smykówek. W Kaletniku 
zmodernizowane zostaną ul. Nowa i ul. Cmentarna, w Gałkowie Małym 
ul. Leśna, a w Gałkowie Parceli jedna z dróg wewnętrznych. 

Jeśli chodzi o miasto Koluszki, nową nawierzchnię otrzyma ul. Brzo-
zowa. 

Na ten rok zaplanowano 
także rozpoczęcie prac na czte-
rech ulicach zlokalizowanych w 
sąsiedztwie kościoła i placu tar-
gowego po zachodniej stronie 
miasta. Chodzi tu o ulice: Mic-
kiewicza, Pomorską, Śląską i 
Hallera. Drogi mają zyskać 
nową nawierzchnię, a tam gdzie 
to możliwe obustronne chodniki. 
Dodatkowo ulica Mickiewicza 
uzbrojona zostanie w kanaliza-
cję deszczową. Pojawią się na 
niej również dwa wyniesione 
przejścia dla pieszych w okolicy 
dawnego gimnazjum. Na zada-
nie gmina pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości 3 mln zł, co stanowi połowę kosztów całej inwestycji. 
Zgodnie z harmonogramem prace potrwają do maja 2022 r.    

Urząd ma również nadzieję, że w końcu uda się zakończyć procedu-
rę przetargową na przebudowę ul. Wołyńskiej. Kilka dotychczasowych 
podejść kończyło się fiaskiem. Wynik, miejmy nadzieję już ostatniego 
przetargu, ma zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu.

Zaawansowane prace drogowe toczą się także na osiedlu Łódzkim w 
Koluszkach. Przebudowa zmaga się jednak ze sporym opóźnieniem. W 
tym przypadku problemem okazało się odwodnienie osiedla. Woda ma 
być odbierana kanałem deszczowym, który ma przechodzić pod torami 
kolejowymi. Niestety gmina ma problem z wyborem wykonawcy powyż-
szego zadania. Ogłoszony został już czwarty przetarg. 

(pw)      

Ukłon w stronę sąsiedniej gminy
Jeszcze w tym roku gmina zaplanowała przebudowę ul. Chrustowej 

w Borowej, która wykorzystywana jest przez wielu mieszkańców gminy 
Rokiciny jako droga dojazdowa do Łodzi. Odcinek drogi po swojej stro-
nie, nasz sąsiad wyremontował w obecnym roku. Gmina Koluszki do 
przebudowy ma odcinek o długości 1,2 km. Koszt zadania to 770 tys. zł. 
Na wsparcie inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego w ramach programu modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych.                                                                                 (pw)     

Mamy pierwsze kwarantanny  
w placówkach oświatowych 

To było tylko kwestią czasu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Łodzi polecił, aby „uczniowie z klasy VD Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Koluszkach wraz z członkami rodzin wspólnie zamieszkującymi, 
pozostali na kwarantannie w domach w okresie 24.09 - 30.09.2020”. Po-
wodem powyższej decyzji było ustalenie, że jedno z dzieci miało kontakt 
z osobą zakażoną SARS-CoV-2.

Identyczne polecenie zostało wystosowane w stosunku do dzieci z 
grupy V „Piraci” z Przedszkola nr 1 w Koluszkach, gdzie doszło do po-
dobnego zdarzenia.  

UWAGA: zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba że 
zaistnieją przesłanki do poddania hospitalizacji albo Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

W związku z zaistniałą sytuacją uczniowie klasy VD ze SP nr 2 w 
Koluszkach w dniach 24 - 30 września będą uczyć się w formie zdalnej.

(pw)



6 25.09.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 39

Tekst ten jest dokładnym prze-
drukiem rękopisu pamiętnika Kry-
styny Zarębskiej pisanego w 1941 
roku. Zachowano w nim oryginalną 
pisownię, ortografię, interpunkcję.

1 września
Wojna zastała mnie w 16-tym 

roku życia. Był piątek, pierwszy 
wrzesień 1939 r. O godz. 5-tej rano 
Niemcy przekroczyli granicę Pol-
ski. Wiadomość ta wywołała wśród 
nas wielkie poruszenie. Właściwie 
tego, o czym dowiedzieliśmy się, 
należało spodziewać się już od 
dawna, mimo to jednak wiadomość 
o wojnie spadła na nas nagle... Pol-
ska była „zwarta, silna i gotowa” - 
nie baliśmy się więc przegranej, ale 
żywa wśród starszych ludzi pamięć 
przeszłej niedawno, bo 26 lat temu 
wojny nie pozwalała myśleć ze spo-
kojem o nowej. Rozumieliśmy, że 
wobec nikczemnych żądań nie-
mieckich, którzy chcieliby zagarnąć 
nam Pomorze, Poznańskie i Śląsk, 
najczystsze, rdzenne ziemie pol-
skie, od lat do nas należące - bez 
wojny obejść się nie mogło. Ale 
któż mógł wiedzieć co nas czeka, 
zanim zwycięstwo będzie po naszej 
stronie? Więc cóż dziwnego, że w 
pierwszej chwili niepokój i lekkie 
zdenerwowanie nami owładnęło ? 
Ale już gdy siedziałam z Rodzica-
mi, Dzidką i Witkiem przy głośniku 
radiowym i słuchałam silnych, peł-
nych mocy słów spikera jednego 
uczucia doznałam: byłam dumna, 
że jestem Polką; tę dumę narodową, 
tak silną, po raz drugi w życiu do-
piero w sobie odczułam. ( Pierwszy 
raz to było po słynnej mowie Becka 
z dn. 5 maja 1939r., z której najważ-
niejsze słowa to: „Polska od Bałty-
ku odepchnąć się nie da” i „pragnie-
my pokoju ale nie za wszelką 
cenę.”). Wierzyłam gorąco w zwy-
cięstwo. Z ciekawością raczej, niż z 
niepokojem oczekiwałam dni naj-
bliższych. Tymczasem Tatuś z Wit-
kiem przygotowywali pokój 
uszczelniony. Przeznaczyli na ten 
cel salon, znajdujący się na parte-
rze; zaklejali szczelnie jego okno i 
drzwi. Poza tym mieliśmy przezna-
czoną dla celów ochronnych przed 
gazami uszczelnioną również spe-
cjalnie piwnicę. Choć masek prze-
ciwgazowych (tydzień temu już za-
mówionych i zapłaconych) nie 

Pamiętnik Krystyny Zarębskiej 

Wojna zastała mnie  
w 16-tym roku życia... (cz. 1)

mieliśmy, na gazy jako tako byli-
śmy przygotowani. Mieszkaliśmy 
w dużym, murowanym budynku 
szkoły powszechnej, której Tatuś 
był kierownikiem; na II-gim piętrze 
mieszkał woźny z rodziną. Po za 
tym cały gmach teraz, w wakacje 
stał pusty. Za 3 dni miał rozpocząć 
się rok szkolny 1939/40...W gimna-
zjum, do którego ja uczęszczałam, a 
które stało obok szkoły powszech-
nej odbywały się egzaminy, jak co 
rok o tej porze. Ja miałam chodzić 
do I lic; 2 miesiące temu dostałam 
już t. zw. małą maturę, podobnie jak 
Witek, tylko, że Witek taką maturę 
dostał z gimnazjum łódzkiego im. 
G. Narutowicza, gdzie i nadal miał 
uczęszczać do liceum. Dzidka (sio-
stra) starsza ode mnie o 3 lata była 
na Wolnej Wszechnicy w Łodzi; 
rok temu zdała dużą maturę. Nie 

ochłonęliśmy jeszcze z pierwszego 
wrażenia na wieść o wojnie, gdy już 
ukazały się nad nami pierwsze sa-
moloty nieprzyjacielskie. Wszelkie 
normalne zajęcia zostały przerwa-
ne. Była sobota. Co jakiś czas rozle-
gały się gwizdy z parowozów - to 
alarmy. Nie można się było zbytnio 
oddalać od domu, gdyż za każdym 
alarmującym gwizdem należało 
znikać z ulicy, a nie było przyjem-
nie w cudzej obcej sieni czekać nie-
raz całą godz. na odwołanie. Tak np. 
wyszłam na Brzezińską (główna 
ulica Koluszek) do apteki po jakieś 
zastępcze maseczki przeciwgazowe 
i po drodze spotkałam swą przyja-
ciółkę, również Krysię; Już były-

śmy niedaleko szkoły, gdy nagle 
rozległy się nad naszymi głowami 
strzały z karabinu maszynowego; 
wbiegłyśmy do pierwszego lepszego 
domu i znalazłyśmy się w ciemnym 
pokoju, gdzie kobiety trzęsły się for-
malnie ze strachu (miał to być pokój 
uszczelniony, którego uszczelnienie 
polegało na zamknięciu okiennic). 
Za chwilę dopiero rozległy się alar-
mujące gwizdki z parowozów, bo 
okazało się, że leciały w powietrzu 
niemieckie samoloty. Gdy się trochę 
uspokoiła strzelanina, pobiegłyśmy 
do mnie do domu, gdyż do Krysi 
trzeba było przechodzić przez most 
kolejowy, co nie było zbyt bez-
pieczne. 4 godz. upłynęły, zanim 
Krysia, czekając na odwołanie alar-
mu, mogła wrócić do siebie. To 
miało miejsce w drugi dzień wojny.

3 września
Następnym dniem była nie-

dziela. Poszłam z Tatusiem, Dzidką 
i Witkiem do kościoła; w drodze 
powrotnej spotkałam się z pierw-
szymi bombami. Pamiętam ten mo-
ment doskonale: mimo alarmu szli-

śmy ulicą, gdy naraz 
zadudniła, zda się, cała 
ziemia; nie patrzyłam 
na nic, tylko biegiem 
puściłam się do domu; 
doznałam przykrego 
uczucia strachu. W parę 
godzin oglądałam ślady 
tych bomb, które tak 
mnie przestraszyły: 
były to dość duże 3 
doły niedaleko od szko-
ły; jedna bomba trafiła 
w róg gimnazjum, ale 
nie było to nic groźne-
go. Tymczasem na na-
szej szkole ustawiono 
karabin maszynowy; 
jego obsługa mieszkała 
w suterynie. Byli to 
trzej żołnierze; podpo-

rucznik wprowadził się do pokoju 
nauczycielskiego, szalenie miły 
człowiek - ciekawam co z nim dzi-
siaj się dzieje? czy żyje w ogóle ? 
On to powiadamiał nas za każdym 
razem, kiedy trzeba było schodzić 
do schronu; czyniliśmy to b. często. 
Oprócz tej małej załogi, rozkwate-
rowali się w naszym gmachu mło-
dzi pewiacy z Brzezin, którzy 
ochotniczo zgłosili się do wojska, a 
którzy pełnili jakąś służbę na stacji; 
niestety nie dostali jeszcze nawet 
karabinów, ani masek gazowych, 
nad czym ubolewali bardzo; spo-
tkałam wśród nich trzech swoich 
kolegów szkolnych z mojej klasy: 
L.Ch., W.G. i L.R. W niedzielę jesz-

cze po południu jeszcze parę bom-
bek spadło, ale noc przeszła względ-
nie spokojnie - skończyło się na 
czuwaniu. Woźny z rodziną i nasza 
służąca, Gienia już opuścili nas: 
wyprowadzili się na wieś. Strach 
był, bo nasz budynek nie tylko raził 
swoją wielkością i błyszczącym 
dachem, ale i stał tuż koło linii ko-
lejowej - mógł być wzięty nawet za 
budynek stacyjny. Bo rzeczywiście 
- poniedziałek był prawdziwym 
sądnym dniem dla nas. Bomby nie 
dawały nam spokoju. Cały dzień 
właściwie siedziało się w schronie; 
jedliśmy potrawy na zimno. Zapasy 
żywności mieliśmy spore: mąki, cu-
kru, słoniny, herbaty, kawy, mleka 
skondensowanego, szynki maryno-
wanej, kaszek i wielu innych najpo-
trzebniejszych produktów nie bra-
kowało nam; chleb jakoś też był; 
alarm trwał cały ten dzień. W sobo-
tę jeszcze Witek jako harcerz pełnił 
parę godzin „służbę porządkową” 
na stacji, w niedzielę Dzidka znów 
pełniła obowiązki służby sanitarnej, 
której centrum było w aptece, a któ-
ra jednak niewiele, albo i wcale nie 
miała zajęcia, ale w poniedziałek 
już nikt z domu od nas nie wycho-
dził. Jak potem się dowiedzieliśmy, 
i tak długo stosunkowo wytrwali-
śmy na miejscu: większa część 
mieszkańców Koluszek opuściła 
swe domy już w niedzielę. Często-
wano nas bombami narazie tylko bu-
rzącymi. Tych padło w poniedziałek, 
koło 15-stu w promieniu 50 m. od 
szkoły naszej; najwidoczniej w nią 
celowano. 2 z tego trafiły: jedna roz-
biła mieszkanie woźnego, druga ko-
mórki w drewnianej przybudówce. 
My byliśmy wtedy w piwnicy...moż-
na sobie wyobrazić, co przeżywali-
śmy. Dom cały się trząsł okropnie, 
na górze, przy karabinie maszyno-
wym nie było naturalnie już nikogo; 
żołnierze siedzieli w suterynie. Nie 
wiem, czy przeżyłabym drugą taką 
chwilę; byliśmy w piwnicy sami 
swoi; staliśmy, obejmując się ręko-
ma przy drzwiach, które Tatuś ko-
niecznie chciał zaryglować, na co 
my, bojąc się zawalenia nie mogli-
śmy pozwolić; Tatuś przez to tym 
bardziej zdenerwowany. Stoimy 
więc tak i czekamy końca; z moich 
ust modlitwa nie schodziła... Nagle 
usłyszeliśmy słowo: ”gaz”. Rzucili-
śmy się do ucieczki - przez suterynę 
do pracowni, gdzie mieli swoje lo-
kum ci młodzi nieuzbrojeni żołnie-
rze; przez okna pracowni dostałam 
się na zewnątrz; wyszukałam wzro-
kiem Mamusię, która złapała waliz-
kę z prowiantami... Była z nami 
10-letnia Zosia, moja siostra cio-
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teczna, którą przywiózł do nas 
przed samą wojną wujek Brzeski, 
jej Tatuś; dziś jeszcze słyszę jej 
przeraźliwy krzyk zgrozy w sutery-
nie i widzę jak Dzidka zatyka jej 
ręką usta, a sama zakłada maskę, 
którą dostała jako sanitariuszka... 
Ta właśnie Zosia przyłączyła się do 
nas, t. zn. Mamusi i mnie, i tak ra-
zem uciekłyśmy do lasu pobliskie-
go, gdzie...ukryte było wojsko na-
sze. Obstąpili nas żołnierze, okryli 
płaszczami, a my im opowiadały-
śmy, co się tam dzieje, cośmy prze-
żyły; samoloty ciągle krążyły...na-
raz bu...u...u...m!! rozległo się po 
lesie; i znów to słowo „gaz” i widzi-
my jak w koło nas żołnierze maski 
kładą, a nam każą przyłożyć nosy 
do trawy...Ale, ani w jednym, ani w 

drugim wypadku żadnych gazów 
nie było: w szkole zakurzyło się tro-
chę, bo tuż, w ogródku bomba pa-
dła, a w lesie granat spadł; widać 
już Niemcy zwęszyli, że wojsko się 
w nim ukrywa, albo walili na chybi 
trafi. Nie czekaliśmy na dalszy ciąg, 
ale czymprędzej wybiegłyśmy z 
lasu w pola, przed siebie, byle dalej. 
Zatrzymałyśmy się w końskim zę-
bie, który doskonale nas krył przed 
oczyma ciekawych lotników nie-
mieckich. Kiedy umilkł w okolicy 
warkot samolotów, wyszłyśmy ze 
swojego ukrycia i powoli wracały-
śmy do domu; mogła być godz. 6-ta 
po południu. Gdy przyszłyśmy do 
celu, Tatuś już pakował nasze rze-
czy, a więc pościel, ubrania spako-

wał do jednego kufra, zapasy żyw-
ności i inne drobiazgi do walizek. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności 
spotkałyśmy K., byłą uczennicę Ta-
tusia, która zaprosiła nas do siebie, 
gdyż my nie mieliśmy odwagi no-
cować w swojej szkole. K. mieszka-
ła w Przanowicach, odległych od 
Koluszek jakieś 3 km. Skorzystali-
śmy chętnie z zaproszenia i tej nocy 
nocowaliśmy wszyscy w skromnej 
izbie wiejskiej; w szkole została 
jednak jeszcze obsługa karabinu 
maszynowego. Odważni ludzie.

Rano Tatuś poszedł do Kolu-
szek, wrócił do nas w południe z 
dość dużym bagażem, pamiętam z 
tego tylko słoiki konfitur... Z dala 
dobiegało nas bombardowanie Ko-
luszek i nagle ujrzeliśmy dym, uno-

szący się z okolicy, w którym stał 
nasz dom. Okazało się, że jedna 
bomba burząco-paląca padła na 
gimnazjum...gdy byłam dużo póź-
niej na byłym dziedzińcu naszego 
gmachu szkolnego zastałam tylko 
gołe mury; a gdy biegałam jeszcze 
po korytarzach, przyglądając się eg-
zaminom, które do ostatniego dnia 
przed wybuchem wojny odbywały 
się do klas wstępnych, nie przyszło 
mi do głowy, że jestem tu po raz 
ostatni w życiu...A nie dalej jak 
miesiąc temu odnawiano porządnie 
cały budynek wewnątrz, sprawiano 
wiele nowych przyrządów nauko-
wych: wszystko poszło z dymem! 
Był to pierwszy obraz wojny, które-
go byłam świadkiem.

Uzbrajają w wodociąg  
kolejne działki w Borowej 

Gmina Koluszki złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kolejne-
go odcinka sieci wodociągowej w Borowej. Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku zakończyła się budowa 15 km sieci wodociągowej (koszt 2 
mln zł), dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z 
możliwości przyłączenia się, do tej pory skorzystało ponad 70 mieszkań-
ców, a w kolejce czeka ponad 300 kolejnych nieruchomości. 

Tym razem ma powstać odcinek wodociągu, na budowę którego sa-
morząd zamierza przeznaczyć ok. 300 tys. zł. Dodajmy, że w Borowej 
gmina posiada aż 500 działek budowlanych, które systematycznie uzbra-
ja i wkrótce będzie wystawiać na przetarg. 

(pw)

Nietrzeźwy kierujący wyeliminowany 
przez czujnego obywatela

W Koluszkach naoczny świadek jechał za renault, gdyż zaniepokoił go 
tor jego jazdy. Świadczyło to o tym, iż kierowca może być nietrzeźwy. 
,,Niewyraźny” kierowca podjechał do jednego z marketów tam widząc za-
interesowanie świadka wszedł do sklepu i próbował wyjść bocznym 
drzwiami. Na miejscu pojawili się policjanci. Jak się okazało kierujący re-
nault miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za jazdę 
w stanie nietrzeźwości za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

17 września 2020 roku tuż przed godz. 20:00 w Koluszkach ul. Sło-
wackiego został skierowany koluszkowski patrol policji, ponieważ zgła-
szający miał podejrzenie nietrzeźwego kierującego renault. Mundurowi 
natychmiast pojechali na miejsce. Jak się okazało naoczny świadek jechał 
za renault, którego jazda go zaniepokoiła i miał podejrzenia, że siedzący 
za kierownicą może być nietrzeźwy. Mężczyzna zaparkował pod jednym 
z marketów i tam czekał na swojego kolegę, który poszedł zrobić zakupy. 
Zgłaszający nie tracił go z oczu. Kierujący renault po kilku minutach za-
uważył, że jest obserwowany i wszedł szybko do sklepu. Kiedy na miej-
scu zjawił się policyjny patrol, nieodpowiedzialny kierowca próbował 
wyjść tylnymi drzwiami. W odpowiednim czasie zareagowali policjanci i 
świadkowie. Jak się okazało kierującym renault był 49-letni mieszkaniec 
gminy Koluszki. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 2 pro-
mile alkoholu w organizmie. Teraz za swoje nieodpowiedzialne usłyszy 
zarzuty. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności..

Dziękujemy mieszkańcom za szybką reakcję i odwagę, takie zacho-
wanie zasługuje na szczególne uznanie.

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

Kolejny darczyńca  
dla Domu Pomocy Społecznej 
w Lisowicach

17 września firma Pol-Hun z Koluszek przekazała na rzecz DPS Li-
sowice płyn do dezynfekcji. Do ośrodka trafiło 576 sztuk 0,5-litrowych 
opakowań. Środki te zapewnią lepsze zabezpieczenie podopiecznych i 
personelu przed skutkami pandemii. To kolejna akcja zorganizowana na 
rzecz naszej lokalnej społeczności przez firmę Pol-Hun. Dyrekcja DPS 
serdecznie dziękuje za wsparcie. Przyłączamy się do podziękowań. 

Funkcjonowanie ośrodka w czasie pandemii wymaga dużych nakła-
dów finansowych. Każda pomoc jest wciąż na wagę złota.    
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REJON I – Koluszki, ulice: Sosnowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Jerzego Kukuczki (dawniej Buczka), Przejazd, Łódzka, Zwycięstwa, Wisławy 
Szymborskiej (dawniej Gwardii Ludowej), Powstańców Wielkopolskich, Krasickiego, Wschodnia (dawniej Zubrzyckiego), Hubala, Aleja ZHP, Danuty 
Szaflarskiej (dawniej Hanki Sawickiej), Baczyńskiego, Towarowa, Plac Obrońców Warszawy, Aleja Komuny Paryskiej, Zimowa

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 9, 23 9 16 9, 23 9

LISTOPAD 6, 20 6, 20 16 6, 20 6
GRUDZIEŃ 4, 18 4, 18 7 18 4

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH

REJON II – Koluszki ulice: Rolnicza, Akacjowa Wierzbowa, Zachodnia, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Orzechowa, Jodłowa, Klonowa To-
polowa, Jaśminowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Spacerowa, Bukowa; Żakowice ulice: Cicha, Wspólna, Koluszkowska, Magnoliowa, Wiśniowa, 
Łączna, Wierzbowa, Ogrodnicza, Norwida, Wczasowa, Sosnowa, Poprzeczna, Willowa, Zakątna, Spacerowa, Lipowa, Kwiatowa, Wycieczkowa, Sa-
sanek,  Brzozowa, Zielona, Piotrkowska, Dworcowa, Dojazdowa, Krótka, Szkolna, Dębowa, Graniczna, Różana, Sporna, Bursztynowa, Kolejowa, To-
polowa, Pogodna

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 2, 16, 30 16 6 2, 16, 30 16

LISTOPAD 13, 27 13, 27 6 13, 27 13
GRUDZIEŃ 11, 24 (czwartek) 11, 24 (czwartek) 4 24 (czwartek) 11

REJON III – dla miejscowości: Felicjanów, Lisowice, Erazmów, Turobowice, Jeziorko, Zygmuntów, Katarzynów, Stamirowice Kazimie-
rzów, Leosin, Świny, Wierzchy, Długie, Stefanów

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 9, 23 9 12 9, 23 9

LISTOPAD 6, 20 6, 20 17 6, 20 6
GRUDZIEŃ 4, 18 4, 18 1 18 4

REJON IV – Różyca ulice: Pałacowa, Piaskowa, Zagajnikowa, Północna, Sportowa, Piotrkowska, Jarosława Iwaszkiewicza, Parkowa, Sporna, 
Spokojna, Zawiła, Letniskowa, Wrzosowa, Główna, Kolejowa, Słoneczna, Towarowa, Krańcowa, Południowa, Familijna, Piaskowa, Porzeczkowa, 
Klubowa, Przylesie, Makowa; Kaletnik ulice: Główna, Wczasowa, Klonowa, Leśna, Smugowa, Piotrkowska, Ogrodowa, Sosnowa, Lipowa, Brzozo-
wa, Jodłowa, Partyzantów, Letniskowa, Kościelna, Cmentarna, Szklarniowa, Nowa, Akacjowa, Świerkowa, Dębowa, Grabowa, Krótka, Przanowice; 
Żakowice ulice: Krzywa, Zagajnikowa,

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 2, 16, 30 16 9 2, 16, 30 16

LISTOPAD 13, 27 13, 27 4 13, 27 13
GRUDZIEŃ 11, 24 (czwartek) 11, 24 (czwartek) 2 24 (czwartek) 11

REJON V – Koluszki ulice:Czarneckiego, Miodowa, Okrzei, Wyspiańskiego, Asnyka, Tuwima, Gałczyńskiego, Prusa, Krańcowa, Lotnicza, Łą-
kowa, Nasienna, Dąbrowskiego, Kasprowicza, Zielona, Polna, Traugutta, Kopernika, Żwirki, Harcerska, Staszica, Teatralna, Wigury, Broniewskiego, 
Sportowa, Mickiewicza, Żeromskiego, Pomorska, Śląska, Hallera, 3 Maja, Paderewskiego, Wiadukt, Ogrodowa, Słowackiego, Wincentego Pola, Wi-
leńska, Strzemińskiego. Żakowice: ulice: Rolnicza, Liliowa, Słowackiego, Różyca, ul. Wąska + Kaletnik ul. Kościelna 51 m 2, Słotwiny 1, Nowy Re-
dzeń 1a

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 1, 15, 29 15 22 1, 15, 29 15

LISTOPAD 12, 26 12, 26 19 12, 26 12
GRUDZIEŃ 10, 23 (środa) 10, 23 (środa) 3 23 (środa) 10

REJON VI – Gałkówek-Parcela, Borowa ul. Skrajna, Krańcowa,  ul. Środkowa,  Różyca, ul. Przestrzenna; Gałków Duży ulice: Główna, Dzie-
ci Polskich, Przestrzenna, Skrajna, Dworcowa, Słoneczna, Ludowa, Czatolińska, Orzechowa, Południowa, Dojazdowa, Wiosenna, Letnia, Przyrodni-
cza, Armii Krajowej, Jesienna, Kościelna, Zimowa; Gałków Mały: Brzezińska,  Kolejowa, Żeromskiego, Stanisława Okrzei, Towarowa, Mickiewicza, 
Graniczna, Zielona, Krańcowa, Świętej Anny, Miła, Stawowa, Klonowa, Będzelin, ul. Modrzewiowa 8, 12

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 8, 22 8 14 8, 22 8

LISTOPAD 5, 19 5, 19 10 5, 19 5
GRUDZIEŃ 3, 17, 31 3, 17, 31 9 17 3, 31
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REJON VII – Gałków Mały ulice: Łódzka, Wojska Polskiego, Północna, Nowa, Mała, Radwańska, Sportowa, Grzybowa,  Kwiatowa,  Wschod-
nia, Krótka, Borowiecka, Łąkowa, Wierzbowa, Pusta, Sporna, Sosnowa (dawniej 19 Stycznia), Długa, Słowackiego, Brzozowa, Zacisze, Wspólna, Dę-
bowa, Lipowa, Andrzeja, Letniskowa, 1 Maja, Zgodna, Zagajnikowa, Partyzantów, Marii Curie-Skłodowskiej (dawniej 22 Lipca), Kopernika, Polna, 
Smugowa, Napoleońska, Wąska, Akacjowa (dawniej Generała Karola Świerczewskiego), Spacerowa, Niecała, Ogrodowa, Krawiecka, Cicha, Leśna, 
Piękna, Marysieńki, Krzywa,  Świętego Mikołaja,  Parkowa, Boczna, Kasztanowa, 

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 8, 22 8 15 8, 22 8

LISTOPAD 5, 19 5, 19 12 5, 19 5
GRUDZIEŃ 3, 17, 31 3, 17, 31 10 17 3, 31

REJON VIII – Koluszki ulice: Brzezińska, Zagajnikowa, Natolińska, Sienkiewicza, Wieniawskiego, Próchnika, Chopina, Brzechwy, Kochanow-
skiego, Jagiellońska, 8 Marca, Naftowa

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 1, 15, 29 15 8 1, 15, 29 15

LISTOPAD 12, 26 12, 26 5 12, 26 12
GRUDZIEŃ 10, 23 (środa) 10, 23 (środa) 16 23 (środa) 10

REJON IX – Koluszki ul.: Kościuszki, Bema, Krótka, Warszawska, Kolejowa, Zawiła, Poprzeczna, Miła, Piękna, Budowlanych, Odlewnicza, 
Żelazna, Złota, Miedziana, Żeliwna, Stalowa, Srebrna

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 14, 28 14 21 14, 28 14

LISTOPAD 10 (wtorek), 25 10 (wtorek), 25 18 10 (wtorek), 25 10 (wtorek)
GRUDZIEŃ 9, 23 9, 23 15 23 9

REJON X – Koluszki ul.: 11 Listopada, Kilińskiego, Reja, Głowackiego, Konopnickiej, Ściegiennego, Gen. Sikorskiego, Krzywa, Wołyńska, 
Targowa, Strażacka, Marszałka Piłsudskiego, Cmentarna, Generała Maczka, Rynek, Krzemieniecka, Ludowa, Wiejska, Graniczna, Partyzantów, Wito-
sa, Batalionów Chłopskich, Rataja, Reymonta, Świętego Stanisława Kostki, Słoneczna, Leśna, Wojska Polskiego, Westerplatte, Kraszewskiego, Pia-
stowska, Wyzwolenia; Słotwiny ulica: Graniczna

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 14, 28 14 7 14, 28 14

LISTOPAD 10 (wtorek), 25 10 (wtorek), 25 3 10 (wtorek), 25 10 (wtorek)
GRUDZIEŃ 9, 23 9, 23 14 23 9

REJON XI – Słotwiny ulice: Tomaszowska, Długa, Wąska, Działkowa, Nowy Redzeń, Stary Redzeń, Regny ulice: Główna, Leśna, Polna, Osie-
dle Wojskowe

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 7, 21 7 13 7, 21 7

LISTOPAD 4, 18 4, 18 13 4, 18 4
GRUDZIEŃ 2, 16, 30 2, 16, 30 11 16 2, 30

REJON XII –  Borowa ulice: Długa, Główna, Zosi, Borowiecka, Chrustowska, Leśna, Spacerowa, Polna, Ogrodowa, Zielonogórska, Wczasowa, 
Nowa, Lipowa, Letniskowa, Sosnowa, Brzozowa, Piaskowa, Akacjowa, Świerkowa, Tadeusza, Bartosza Głowackiego, Słoneczna, Krótka, Szeroka, 
Łąkowa, Środkowa, Dojazdowa, Boczna, Wąska, Równa, Wodna, Zawiła, Krzywa, Prosta, Poprzeczna, Truskawkowa, Malinowa, Brzoskwiniowa, 
Orzechowa, Kwiatowa, Poziomkowa, Winogronowa, Cytrynowa, Pomarańczowa, Irysowa, Tulipanowa, Goździkowa, Liliowa, Słoneczna, Będzelin 
ulice: Leśna, Szkolna, Główna, Koluszkowska, Grzybowa, Strażacka, Polna, Zagajnikowa, Sportowa, Jeziorna, Gajowa, Modrzewiowa(bez nr 8 i 12)

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 7, 21 7 5 7, 21 7

LISTOPAD 4, 18 4, 18 9 4, 18 4
GRUDZIEŃ 2, 16, 30 2, 16, 30 8 16 2, 30

Uwaga! Worki na bioodpady zaopatrz się we własnym zakresie. 
Reklamacje BIG 44 725 67 68

Opłatę należy uiszczać na nr konta bankowego:  35 1020 3352 0000 1302 0258 7947 
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Tydzień w Koluszkach nr 39

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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Sposób nauki nominowany do międzynarodowej 
nagrody British Counsil

Metoda TEDDY EDDIE  
w LINGUA CENTER

Rozmowa z Alicją Mazurow-
ską, właścicielką Centrum Języ-
ków Obcych Lingua Center. 

- Jesteście Państwo jedynym 
akredytowanym centrum meto-
dy Teddy Eddie w Koluszkach. 
Co wpłynęło na decyzję o wpro-
wadzeniu tej formy nauki?

- Posiadając wieloletnie do-
świadczenie językowe pracujemy 
w oparciu o najskuteczniejsze, czę-

sto innowacyjne metody naucza-
nia. Teddy Eddie to genialna w 
swoich założeniach i realizacji me-
toda nauczania języka angielskie-
go skierowana do dzieci 2-7 lat. 
Jest innowacyjna i skuteczna. 

- Na czym polega jej inno-
wacyjność?

- Wszystko jest bardzo spójne. 
Każdy mały kursant wraz z Rodzi-
cami otrzymuje od nas startowy 
zestaw Teddy Eddie Box. Jest to 
teczka zawierająca niezbędne ele-
menty pomocne przy nauce języka 
angielskiego nie tylko dziecku, ale 
także Rodzicom. W skład teczki 
wchodzi Student’s Book, który zo-
stał autorsko opracowany przez 
metodyków Teddy Eddie. Książka 
ta nie jest jednak zwykłym pod-
ręcznikiem do nauki języka. Każde 
ćwiczenie, gra, historyjka którą 
zwiera, może zostać wykorzystana 
na wiele różnych sposobów. Każde 
dziecko otrzymuje dostęp do wie-
lofunkcyjnego i interaktywnego 
placu zabaw. Aplikacja zwiera nie 
tylko gry, ale również odsłuchy 
pełnych zdań, pytań, nagrań po an-
gielsku, kojarzenie słownictwa za 
pomocą obrazków, uzupełnianie 
luk zdaniowych, niezliczoną ilość 
piosenek. Do zestawu dołączona 

jest także płyta CD. Lektor nie tyl-
ko pracuje poprzez różnorodne 
metody na lekcji, ale pokazuje tak-
że Rodzicom, jak ich kilkulatki 
mogą w najbardziej ciekawy i roz-
wojowy sposób ćwiczyć w domu. 
Program Teddy Eddie oferuje za-
tem dostęp do multiroom (metoda 
DeDomo). Pokazujemy Rodzicom 
jak wprowadzić rutynowy język 
angielski w domu, przy codzien-
nych wspólnych czynnościach. 

- Rodzice otrzymują rów-
nież poradniki i mogą obserwo-
wać postępy dziecka?

- Tak, oczywiście. Kolejnym 
elementem naszej teczki jest Pa-
rents Guide, która ułatwia Rodzi-
com zrozumienie w jaki sposób 
pracują ich dzieci, pomaga ćwi-
czyć z nimi w domu. Ponadto dwa 
razy w miesiącu Rodzice otrzymu-
ją maile wraz z opisem przerobio-
nego materiału i szczegółową ana-
lizę postępów dziecka. 

- A zatem jak najprościej 
scharakteryzować powyższą me-
todę, na czym ona polega?

- Zajęcia prowadzone są po 
angielsku, dzieci są w tzw. kąpieli 
językowej, dzięki czemu uczą się 
myśleć w języku angielskim, od-
powiadając na pytania, a także od-
grywając krótkie dialogi i scenki. 
Nie uczymy samych słówek, ale 
odpowiedniej reakcji językowej na 
różnorodne pytania. Chciałabym 
również podkreślić, że zajęcia od-
bywają się w małych grupach, 
maksymalnie 6-osobowych, co jest 
wielkim komfortem językowym 
dla najmłodszych uczestników, a 
przede wszystkim dbamy w obec-
nej sytuacji o bezpieczeństwo dzie-
ci. 

- Czy prowadzenie tego typu 
zajęć wymaga specjalnego szkole-
nia?

- Oczywiście, bardzo ważna jest 
odpowiednio wykwalifikowana ka-
dra, dlatego też lektorzy w LC prze-
szli liczne szkolenia metodyczne, we-
binary i mają stały kontakt z grupą 
wyspecjalizowanych i doświadczo-
nych metodyków Teddy Eddie. 

- A co w sytuacji, jeśli ze wzglę-
du COVID-19 zajęcia nie będą mo-
gły odbywać się 
stacjonarnie?

-  Zespół me-
todyczny Teddy 
Eddie opracował 
specjalne zajęcia 
online, zatem mali 
kursanci będą mo-
gli nawet w nad-
zwyczajnej sytu-
acji rozwijać 
doskonale umie-
jętności językowe. 

- Jest to program licencjono-
wany, czy zatem dziecko po 
ukończeniu kursu otrzymuje sto-
sowny certyfikat?

- Na zakończenie kursu dziec-
ko otrzymuje licencjonowany cer-

tyfikat metody Teddy Eddie, który 
umożliwia mu przejście do kolej-
nego etapu, w którym będzie po-
szerzał swoje sprawności języko-
we.

- Od kiedy zaczynają Pań-
stwo zajęcia i gdzie mogą zwra-
cać się zainteresowani Rodzice? 

- Niektóre grupy zaczną zaję-
cia od początku października, inne 
od drugiej połowy miesiąca. 

Osoby zainteresowane zapra-
szamy do sekretariatu przy ulicy 
Przejazd 7b w Koluszkach. Można 
również zadzwonić i uzyskać szcze-
gółowe informacje: 691-752-653 
oraz 697-766-523. 
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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).”

Dwa medale w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach U16! 

Przy pięknej i upalnej pogodzie na stadionie AZS w Łodzi rozegrano 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Lekkoatletyce. W zawo-
dach z powodzeniem wystartowała czwórka sportowców LKS Koluszki, 
zdobywając dwa medale i kilka wysokich punktowanym miejsc. 

Bardzo dobrze spisała się 
14-letnia Amelka Napierała, 
która wywalczyła srebrny medal 
w biegu na 1000 m z nowym te-
gorocznym rekordem życiowym 
(3:25,59) poprawionym o pra-
wie 3 sekundy. 

Drugi - brązowy medal, 
tym razem w biegu na 600 me-
trów z czasem 1:32,80 zdobył 
Karol Sokołowski. Karol, źle ro-
zegrał bieg taktycznie. Przepy-
chanki i szarpane tempo, szcze-
gólnie na pierwszych 200 
metrach, spowodowały, iż nasz 
zawodnik w pewnym momencie 
znalazł się na ostatnim miejscu, 
tracąc do czołówki kilka metrów. Ostatnie 200 metrów to super długi fi-
nisz i wbiegnięcie na metę na trzecim miejscu. 

Inaczej, bo znacznie odważniej, pobiegł w pierwszej serii na 600 me-
trów Maciej Jeżyna, który tuż po starcie wyszedł na prowadzenie i wygrał 
bieg z dobrym czasem 1:37,18, będącym nowym rekordem życiowym. Do-
brze spisał się  na tym samym dystansie  Michał Smyka, zajmując z czasem 
1:47,68  piąte miejsce.    

Michał Wieczorek pierwszy  
na Mitingu LA w Łodzi!

Pierwsze miejsce w biegu na 
1,5 km zdobył Michał Wieczorek, 
który od startu do mety samotnie 
prowadził bieg, uzyskując niezły 
czas 4:41,27 (wynik o niespełna 15 
sekund gorszy od rekordu życiowe-
go z 2017 rok). Był to kolejny po 
biegach na 5 km i 1 km udany wy-
stęp Michała, który po dłuższej 
przerwie wraca do wyczynowego 
biegania.

Dobrze pobiegł na 400 m  Igor 
Szczepaniak, uzyskując dobry czas 
57,47. Igor, były nasz zawodnik, 
wraca do LKS Koluszki i od kilku 
dni przyjeżdża na treningi.   
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

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.

Kolejka 9. (19-20 września)

LKS Różyca - KS II Kutno   5:1
Bramki: 42’ Mikołajczyk (Kurzawa), 67’ Mikołajczyk (Olszewski), 69’ 

Kaczmarek (Chorąży), 79’ Olszewski (Konewka), 88’ Mikołajczyk (Wolski)
Skład: Woźniak (46’ Gajda) - Owczarek, Chorąży, Wawrzeniak (65’ Ol-

szewski), Konewka (80’ Peda) - Nowak (37’ Wolski), Kurzawa, Karpicki (72’ 
Jasiński), Gosik (52’ Krogulec) - Mikołajczyk, Kaczmarek (75’ Doryń)

PTC Pabianice - KKS Koluszki 0:3
Bramki: Jankowski 29’, samobój 35’, Hruszka 74’
Skład: Adamczyk, Szydlik (Wojtaszek), Jankowski (Orłowski), A. 

Grobelny, Cuchra, Marczyk, Ratajski, Krakowski, Potakowski, Kołada, P. 
Grobelny (Hruszka).

GKS Ksawerów - GLKS Sarnów/Dalików  3:0
Włókniarz Pabianice - Sokół II Aleksandrów Łódzki  0:1  
Start Brzeziny - Victoria Rąbień  8:2 
UKS SMS Łódź - KAS Konstantynów Łódzki  2:3  
AKS SMS Łódź - Zawisza Rzgów  3:0 
Widzew II Łódź - GLKS Dłutów  5:0  
Termy Uniejów - Orzeł Parzęczew  2:3 

Kolejne spotkania
Zawisza Rzgów - KKS Koluszki  26 września, 14:00
Victoria Rąbień - LKS Różyca  26 września, 15:00

1. Włókniarz Pabianice   9   24  20-3 
2. Widzew II Łódź    8   21  35-4
3. GKS Ksawerów    9   20  25-9
4. Start Brzeziny     9   19  35-16 
5. LKS Różyca     8   18  22-9
6. AKS SMS Łódź    9   17  27-8
7. Sokół II Aleksandrów Ł.  9   16  21-13
8. KAS Konstantynów Ł.  9   13  19-19
9. KKS Koluszki     9   13  14-9
10. KS II Kutno     9   13  20-20
11. Victoria Rąbień    9   13  27-28 
12. UKS SMS Łódź    9   13  34-13
13. Termy Uniejów    9   10  15-25
14. Zawisza Rzgów    9     8  10-19 
15. Orzeł Parzęczew    9     7  10-36 
16. Sarnów/Dalików    9     5  14-33     
17. GLKS Dłutów    9     1  4-34     
18. PTC Pabianice    9     0  2-56     

Znaleziono klucze w Koluszkach  
- właściciela prosimy o kontakt!

Policjanci z Koluszek szukają właściciela kluczy, które zostały zna-
lezione 17 września 2020 roku na ul. 11 Listopada w Koluszkach w pobli-
żu kościoła. Klucze posiadają charakterystyczne przywieszki. Osobę, któ-
ra jest właścicielem kluczy prosimy o kontakt z Komendą Powiatową 
Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach przy ul. 11 Listo-
pada 62F tel.: (47) 842 12 13 w godzinach 07:30 - 15:30 bądź całą dobę: 
(47) 842 12 11 lub (47) 842 12 50.

Dzień Kropki, czyli o tym,  
że w każdym z nas drzemie talent

Jest taki magiczny znak interpunkcyjny jak kropka,  która kończy 
zdanie. Z pozoru niewielka, takie niby nic, maleńki ślad. Ta kropka jed-
nak ,niby niepozorna ,potrafi być początkiem czegoś nowego, fascynują-
cego.. może być nosem jeża, którego trzeba dorysować, albo jedną z kro-
pek zgubioną przez biedronkę. Międzynarodowy Dzień Kropki to święto 
talentów, i tych wielkich  i tych ,które dopiero trzeba odkryć. 15 września 
przedszkolaki z Gałkowa Dużego miały możliwość zaprezentowania tego 
co potrafią, a potrafią wiele… tańczyć niczym baletnica ,naśladować smo-
ka, rozwiązywać zagadki  a przede wszystkim super się bawić.

Dzieci poznały historię dziewczynki o imieniu Vashtii, która nie wierząc 
w swoje możliwości, zainspirowana przez nauczycielkę, zaczęła tworzyć ry-
sunki, których początkiem była mała kropka. Bo mała kropka potrafi być po-
czątkiem wielkiego... i takie jest motto tego dnia, bo mała, niepozorna krop-
ka potrafi przynieść wielkie zmiany, przede wszystkim to -by uwierzyć w 
siebie i własne możliwości, bo w każdym z nas drzemie talent.

A mamy też talent do pomagania… w ubiegłym tygodniu dzięki na-
szym przedszkolakom i Rodzicom, którzy systematycznie wspierają ak-
cję, wyjechało z naszego przedszkola kilkaset kilogramów korków, które 
trafiły do Mai, dziewczynki chorej na SMA.  Nie odpuszczamy, zbieramy 
nadal…

A. Olczyk
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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

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

n niwelacja terenu   n skarpowanie
n przygotowanie terenu pod budowę

n rozbiórki małych obiektów
n załadunek i rozładunek widłami   n odśnieżanie

n wywóz ziemi   n wywóz gruzu

tel. 505 210 010

TERMAL – Instalacje fotowoltaiczne 
aprojekt   amontaż   aserwis

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

 n 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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odlewnik” 
w Koluszkach ul. Gen. Andersa 7b/1 

tel. (0-44) 714-19-98 
zatrudni pracownika na stanowisku:

KONSERWATOR HYDRAULIK 
-PRACOWNIK GOSPODARCZY

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie Spółdzielni  
(Koluszki, ul. Gen. Andersa 7b/1)  

lub drogą mailową (smodlewnik@wp.pl)  
do dnia 09.10.2020 r.

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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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

W Łódzkiem aktywowano 58 tys.  
Bonów Turystycznych

Niemal 258 tys. rodzin w Łódzkiem skorzysta z bonu turystycznego. 
Do tej pory aktywowało go już przeszło 58 tys. uprawnionych w naszym 
województwie.  Świadczenie w formie bonu turystycznego przyznawane 
jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub do-
datek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko otrzymamy bon w 
wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego rodzice do-
staną dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł. 

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy tury-
styczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podle-
ga wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. – mówi Monika Kieł-
czyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

 Prawo do bonu ustalane jest na podstawie informacji z bazy danych 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przez Polską Organiza-
cję Turystyczną (POT). Wszelkie kwestie związane z uprawnieniami do 
Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, wyjaśnia Polska 
Organizacja Turystyczna. Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinfor-
matycznym ZUS. Aby skorzystać z Bonu wystarczy mieć konto na Plat-
formie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon można aktywować w do-
wolnym momencie, po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr 
telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i 
chcą uzyskać dodatkowe świadczenie, mogą na PUE ZUS złożyć oświad-
czenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł. 

Płatności bonem są realizowane w oparciu o komunikację SMS. Po 
tym jak aktywujemy bon, na podany podczas aktywacji email, przesłany 
zostanie kod aktywujący bon, jest to specjalny numer przypisany do 
bonu. Podajemy go w recepcji hotelu, gdzie chcemy zrealizować bon i 
wówczas na nasz numer telefonu komórkowego przychodzi sms z kodem 
potwierdzającym płatność, który także podajemy w recepcji.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Nabór wniosków o pomoc  
dla gospodarstw dotkniętych  
COVID-19 na finiszu

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnio-
ski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzy-
sem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947.

Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w na-
stępujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu 
mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu 
nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych 
lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma 
formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależ-
niona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwo-
ta pomocy nie może przekroczyć 7 tys. euro. 

Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o 
wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą:

 • co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 
24 miesięcy – od 5 100 zł;

 • co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użyt-
kowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy  
– od 1 000 zł;

 • co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika  
– od 4 500 zł;

 • co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy  
– od 1 800 zł;

 • co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy  
– od 1 000 zł;

 • co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta – od 2 200 zł, 
gęsi – od 4 300 zł, indyki – od 8 600 zł;

 • co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj 
wylęgowych kur mięsnych) – od 8 600 zł;

 • co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklar-
niach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw  
roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych  
– od 1 400 zł.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej info-
linii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach po-
wiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Zadbaj o swoją widoczność na drodze
Przed nami okres jesienno-zimowy, charakteryzujący się coraz krót-

szym dniem. Wielu z naszych mieszkańców pieszą lub rowerową podróż 
do pracy, będzie zapewne odbywać przed wschodem słońca. A to ze 
względu na ograniczoną widoczność u kierowców, zawsze powoduje spo-
re zagrożenie na drodze. 

W ramach działań profilaktycznych nasi dzielnicowi już organizują 
akcje, które mają nas przygotować na tego typu sytuacje. Kilka dni temu 
tuż po godz. 5:00 na drogach gminy Koluszki pojawili się policjanci, któ-
rzy wręczali niechronionym uczestnikom ruchu kamizelki odblaskowe 
oraz prowadzili profilaktyczne rozmowy. 

- Niektórzy mieszkańcy żar-
towali, że takie poranne spotka-
nie z mundurowymi to dopiero 
orzeźwiająca pobudka - komen-
tuje akcję oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji po-
wiatu łódzkiego wschodniego, 
Aneta Kotynia.

Stróże prawa rozmawiając z 
mieszkańcami podkreślali, że ka-
mizelki są minimalnym nakładem, a mogą uratować zdrowie a nawet życie 
człowieka. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego nie kryli zadowolenia 
z tak miłej niespodzianki. Pamiętajmy, że podczas jesiennej i zimowej aury 
gdy szybko robi się ciemno, poruszając się bez elementów odblaskowych po 
drogach, jesteśmy niewidoczni dla kierowców samochodów. A przy konfron-
tacji z samochodem czy innym pojazdem mechanicznym, piesi czy rowerzy-
ści nie mają szans na wyjście bez szwanku z takiego ,,spotkania”.           (pw)
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AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Korepetycje z matematyki,  
662-489-226
Korepetycje z matematyki,  
792-841-357
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Malowanie, tapetowanie,  
694-163-722
Usługi transportowe materiałów 
sypkich 25 ton – naczepa wywrotka 
50m3, usługi HDS, 667-583-078
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
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834
Usługi koparkoładowarką,  
606-405-783
Transport piachu, żwiru, wywóz 
ziemi. Rekultywacja terenu, wywrot-
ka, koparka, tel. 728-012-040
Tynki agregatorem cementowo- 
-wapienne 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
Budowa domów, 505-509-874
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Wylewki, tynki, docieplenia,  
piana PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

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

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 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  
Szukam pokoju, mieszkania lub 
domu do wynajęcia, 691-173-034
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
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Tanie jabłka, tel. 505-771-121
Piec C.O. z 2015 r., 10KW  
ze sterownikiem i dmuchawą  
oraz pompką, tel. 509-824-613
Sprzedam drewno opałowe z remo- 
ntu palet – tanio, 885-162-087
Drewno opałowe, rozpałka, trociny, 
694-080-553
Piec CO z 2011 r., 13KW,  
ze sterownikiem i dmuchawą, butlę 
gazową 11 kg, tel. 514-796-472
Bloczek H+H, 11 palet, 604-543-817
Pszenżyto, jęczmień, owies,  
730-160-793
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
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Szwaczki zatrudnimy. Stała praca, 
tel. 604-797-243
Zatrudnimy magazyniera, Brzezi-
ny, tel. 885-052-000
Praca lekka dla kobiet – 508-860-054
Pomoc dziewiarza – 608-810-914
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 działalność 
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
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
Zatrudnimy Kierowcę Kat. C + E  
z doświadczeniem. Transport 
Krajowy. Naczepa wywrotka. 
Miejsce zatrudnienia – Koluszki,  
tel. 667-583-078. Niezbędna Karta 
Kierowcy.
Zatrudnię brukarza i pomocników 
brukarza, 501-610-590

ZDROWIE/URODA
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
Oddam gruz, 691-752-654

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Do wynajęcia mieszkanie w Koluszkach, tel. 605-696-054

Sprzedam pompę C.O. oraz sterownik z nadmuchem, 698-180-926

Sprzedam nowe płyty betonowe 0,8 m x 0,8 m, kolor jasno-szary,  
30 zł sztuka. Dostępna i lość 43 sztuki. Tel. 796-241-330

Pralki – naprawa, 609-046-483

„Sprzątanie Świata” i dożynki  
bez udziału gminy

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, w tym roku nasza gmina zrezy-
gnowała z przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”. Chętne szkoły 
będą organizowały się indywidualnie.  

Gmina zrezygnowała także z organizacji dożynek. Podziękowania 
Bogu za tegoroczne plony ograniczają się do Mszy św. w poszczególnych 
parafiach.

(pw) 
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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

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

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

MALOWANIE  
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330
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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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Piątek 25.09

15:00 TARAPATY 2
17:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy
20:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy

Sobota 26.09

15:00 TARAPATY 2
17:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy
20:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy

Niedziela 27.09

15:00 TARAPATY 2
17:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy
20:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy

Środa 30.09
17:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy
20:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy

Czwartek 1.10
17:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy
20:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy

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. Nie-
słusznie skazany w więzieniu od-
siedział blisko 20 lat, przeżywając 
osobisty życiowy dramat i wię-
zienne piekło. W końcu, po 18 la-
tach odsiadki, na jego drodze poja-
wili się prokuratorzy i policjant, 
którzy postanowili odkryć prawdę 
stojącą za zagadkową sprawą za-
trzymanego…

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 publiczności. 

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)

TARAPATY 2
Kryminalna zabawa dla całej rodziny

Kiedy z Muzeum Narodowego w 
Poznaniu znika perła kolekcji – „Plaża 
w Pourville” Claude’a Moneta, a o 
kradzież zostaje fałszywie oskarżona 
ciotka Julki – dzieci muszą odnaleźć 
obraz i odkryć tożsamość prawdziwe-
go złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna 
śledztwo, ale na horyzoncie pojawia 
się Felka, zwariowana 12-latka, a ra-
zem z nią kłopoty. Opowieść o zazdro-
ści i zaufaniu przeplata się z rozwiązy-
waniem zagadki kryminalnej. 
„Tarapaty 2” to historia dla całej ro-
dziny, która mówi o tym, że nie da się 
uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie 
uwierzy się w siebie. A także o tym, że 
przyjaźń wystawiona na próbę może stać się jeszcze mocniejsza. Zapra-
szamy na PREMIERĘ.

Muzeum w Gałkówku na rajdzie
Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym wzięło udział 

w organizacji Rajdu „Przez Moskwę na Syberię”, finansowanego w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 r. Mu-
zealnicy byli ubrani w mundury żołnierzy różnych armii. Umundurowa-
nie zostało zaprezentowane uczestnikom w trakcie odpoczynku 
rajdowiczów w Buczku.  



Kino plenerowe
Zekranizowanie działa literackiego uchodzi za niezmiernie ambitne 

zadanie. Wynika to z oczekiwań i presji publiczności, która niejednokrot-
nie zdążyła już poznać pierwowzór. Na świecie powstaje jednak wiele li-
terackich adaptacji, również polskie kino może poszczycić się genialnymi 
realizacjami takimi jak np. „Rękopis znaleziony w Saragossie” W.Hasa 
czy „Ziemia obiecana” A.Wajdy. Również współcześnie poszukuje się in-

spiracji w klasyce, wystarczy wspomnieć realizowany obecnie w techni-
ce malarskiej animacji film „Chłopi” D. Kobieli. Po powieści Witkacego 
sięgano dwukrotnie, jednak tylko film M.Trelińskiego obronił się arty-
stycznie, jego realizacja nie tylko idealnie oddaje klimat twórczości arty-
sty, ale też doskonale wpisuje się w stylistykę kina postmodernistyczne-
go. To właśnie ten powstały 1989 roku obraz pt. „Pożegnanie jesieni”, 
mieliśmy okazję obejrzeć w miniony piątek podczas pokazu kina plenero-
wego „Literatura na ekranie” w koluszkowskim parku. Dokładnie na 
dzień seansu przypadła 81 rocznica śmierci Witkiewicza, który popełnił 
samobójstwo na  wieść o wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski.  

Księgarnia Skład Główny postanowiła przenieść część tegorocznego 
programu kulturalnego, który realizuje od kilku lat, w plener. Już teraz or-
ganizatorzy uchylają rąbka tajemnicy i zapraszają, tym razem najmłod-
szych, na kolejne wydarzenie inspirowane literaturą. 4 października o 
godz. 17.00 przed budynkiem księgarni Teatr Malutki gościnnie wystąpi 
ze spektaklem „Krawiec Niteczka” wg Kornela Makuszyśkiego (obowią-
zują zapisy). Natomiast w dniach 15-17 października odbędzie się druga 
edycja Nocy Księgarń. W programie między innymi warsztaty dla dzieci 
i dorosłych, kiermasz w sobotni wieczór, a także gra miejska polegająca 
na poszukiwaniu książek. Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły na stronie www.facebook.com/KsiegarniaSkladGlowny/
Organizatorzy składają podziękowania Burmistrzowi Waldemarowi 

Chałatowi za użyczenie amfiteatru, Krzysztofowi Gozdek za fotorelację.

Wystawa  
„Artur Szyk. Człowiek dialogu”

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Artur Szyk. Człowiek dialogu”. Projekt 
jest poświęcony życiu i twórczości Artura Szyka - artysty malarza, światowej sławy 
twórcy miniatur, karykatur i ilustracji książek. Szyk był autorem ilustracji m.in. do 
„Statutu Kaliskiego”, „Hagady”, wielu miniatur biblijnych, bajek np. Artura Anderse-
na, a także karykatur antyhitlerowskich znanych jako „The New Order”. Wystawę 
można zwiedzać do 15 października 2020 w godzinach pracy MOK.

Wystawę można oglądać dzięki uprzejmości  
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Zapraszamy!


