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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

23.10.  
ul. 11 Listopada 33

24.10.  
ul. Żwirki 2

25.10.  
ul. Głowackiego 20

26.10.  
ul. Korczaka 5

27.10.  
ul. Sikorskiego 6A

28.10.  
ul. 3 Maja 8

29.10.  
ul. 3 Maja 19G

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, 
kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka, 
gazociągi);

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

(znaki, przepusty);
l uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
l nielegalnie prowadzonych robót w pasie 

drogowym;
l uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
l czystości w mieście i gminie;
l przepełnień pojemników na odpady;
l przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
l zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów;
l zaśmiecenia terenów;
l dzikich wysypisk śmieci;
l padłych zwierząt;
l inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców 

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10 
piątek – 8.15-13.10 

przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i 
12.30-12.50
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To będzie najdroższe zadanie  
inwestycyjne w historii gminy

Budowa tunelu w Gałkówku  
staje się faktem

W miniony poniedziałek Gmi-
na Koluszki i Powiat Łódzki 
Wschodni podpisały umowę z wy-
konawcą, który wybuduje tunel 
pod przejazdem kolejowym w Gał-
kówku. Tym samym to, co jeszcze 
kilka lat temu było w sferze fanta-
zji, staje się faktem. 

- To bardzo ważna inwestycja, 
śmiem powiedzieć, że nawet speł-
nienie marzeń wielu mieszkańców 
Gałkówka, którzy walczyli o tunel, 

zawiązali nawet społeczny komi-
tet. Pamiętajmy bowiem, że na 
przejeździe niejednokrotnie wy-
czekiwano nawet 40 minut. Myślę, 
że obecnie jesteśmy już na etapie 
szczęśliwego zakończenia długie-
go procesu, który toczy się od 
trzech lat, nie wspominając już o 
samym pomyśle, który pojawił się 
już kilkadziesiąt lat temu. Umowę 
muszą jeszcze parafować przedsta-
wiciele PKP PLK, spółki która 
współfinansuje zadanie, ale to tyl-
ko formalność, ponieważ wszyst-
kie uwagi z ich strony zostały 
uwzględnione. Inwestycja jest w 
pełni zabezpieczona finansowo w 
budżecie gminy jak i powiatu. A 
zatem nawet jeśli nie uda się w 
przyszłości pozyskać dofinanso-
wania, będziemy w stanie wyko-
nać ją własnymi siłami - wyjaśnia 
starosta Andrzej Opala, a zarazem 
mieszkaniec Gałkowa Dużego. 
Dodajmy, że inwestycja realizowa-
na jest na drodze powiatowej.     

Firmą, która podjęła się zada-
nia jest spółka STRABAG z Prusz-
kowa. Inwestycja będzie realizo-
wana w systemie „projektuj i 
buduj”. Oznacza to, że wykonawca 
który wygrał przetarg, będzie zaj-
mował się zarówno projektem i 
wszelkimi uzgodnieniami z PKP, 
jak i samą budową. Za ostateczną 
realizację zadania odpowiedzialna 
jest Gmina Koluszki. Budowa tu-
nelu pochłonie ponad 29 mln zł.

- To największa inwestycja w 
historii Gminy Koluszki. Zarówno 
od strony finansowej jak i pod 
względem skomplikowania. Po-
dejmujemy się budowy na czynnej 
linii kolejowej, w miejscu o dużym 
natężeniu ruchu drogowego. Dla 
nas to ogromne wyzwanie organi-
zacyjne, finansowe i logistyczne. 
Ogromnie cieszy, że do naszej wi-
zji udało się przekonać Starostę 
Łódzkiego Wschodniego Andrzeja 
Opalę i Zarząd PKP PLK. Dzięki 
dobrej współpracy, na dziś z tych 
29 milionów gmina i powiat wy-
kładają po 8 mln zł, a resztę finan-
suje PKP. Wraz z powiatem złoży-
liśmy wniosek o kolejne środki 
zewnętrzne do budżetu państwa, 
więc liczymy na to, że uda się zre-
alizować te inwestycje jeszcze ta-
niej. Gmina Koluszki nie boi się 
wyzwań zwłaszcza wtedy, gdy re-
alizujemy inwestycje tak bardzo 
potrzebne jak ta. Dla mieszkańców 
Galkowa Dużego i Galkowa Małe-

Projekt przewiduje wybudowanie tunelu o całkowitej długości 
ok. 304 m i szerokości 11 m, pod 5 torami linii kolejowych nr 17 i 25 
w Gałkowie Dużym. Inwestycja pozwoli zlikwidować przejazd kole-
jowy zlokalizowany na dwóch ważnych liniach kolejowych zapew-
niających połączenia w relacji Warszawa Zachodnia – Łódź Fabrycz-
na oraz Łódź Fabryczna – Dębica.

Tunel wraz z przebudową lokalnej drogi pomiędzy Gałkowem 
Dużym i Gałkowem Małym, wybudowany zostanie w technologii 
wanny szczelnej zwieńczonej żelbetowym oczepem. Długość prze-
jazdu pod układem torowym wyniesie 28 m. Wysokość w części 
przejazdowej to 4,8 m. Tunel będzie dysponował drogą serwisową, 
chodnikiem ze ścieżką rowerową oraz dwoma klatkami schodowymi 
z szybem windowym.  

go to codzienne podróże do szkoły, 
przedszkola, przychodni, kościoła, 
ale to też temat ważny dla wszyst-
kich mieszkańców gminy jadących 
w kierunku Łodzi. Bo kto z nas nie 
stał w korku na przejeździe w Gał-
kówku? - komentuje podpisanie 
umowy Mateusz Karwowski, dy-
rektor ds. inwestycji w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach.

Zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem, tunel ma zostać odda-
ny do użytku w pierwszym kwarta-
le 2023 r. Pierwszy rok zostanie 

wykorzystany na opracowanie pro-
jektu, uzgodnienia z mieszkańcami 
oraz uzyskanie stosownych zgód, 
w tym decyzji środowiskowej. 
Sama budowa będzie najprawdo-
podobniej realizowana przez cały 
2022 roku. Do czasu rozpoczęcia 
prac budowlanych przejazd będzie 
czynny. Później kierowcy będą 
musieli korzystać z przejazdu kole-
jowego, który znajduje się w Boro-
wej, z kolei piesi z kładki na dwor-
cu kolejowym.

(pw) 

Projektują przebudowę drogi  
z Regien do Budziszewic

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi opracowuje dokumentację pro-
jektową na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Regny-
-Budziszewice. W minionych dniach przeprowadzono ostatnie uzgodnie-
nia pomiędzy gminą a projektantami. Koncepcja przedstawiona przez 
ZDW, oprócz wymiany nawierzchni drogi, przewiduje również budowę 
ciągu pieszo-rowerowego przez miejscowość Regny, oraz ścieżki rowero-
wej na odcinku 7 km od jednostki wojskowej do Budziszewic. W Re-
gnach wzdłuż drogi ma pojawić się nowe oświetlenie uliczne oraz zatoki 
autobusowe (na początku miejscowości, przy kaplicy, oraz przy jednost-
ce wojskowej). 

(pw)     
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PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW
W imieniu podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-

wawczego pragniemy ogromnie podziękować naszym Darczyńcom. Wy-
razy wdzięczności kierujemy do firmy POL-HUN za wsparcie finansowe 
udzielone naszej Placówce. Serdeczne podziękowania ślemy pod adresem 
Państwa Bożeny i Roberta Słaby za doposażenie kuchni w Ośrodku. Każ-
da pomoc dla naszych niepełnosprawnych podopiecznych jest niecenio-
nym wsparciem. Dziękujemy za te gesty dobrej woli. Są one niezwykle 
pomocne i ważne w naszej działalności.  Pomagają realizować zamierzo-
ne cele i służą rozwojowi naszej Placówki.  

Za wszelkie okazane nam serce!!! Dziękujemy !!! 
        Dyrektor SOSW w Koluszkach 

Katarzyna Mrówka 
wraz z Radą Pedagogiczną.                                                                              

„Nie - dla ustawy rządowej”

Protest rolników  
z Gminy Koluszki

W dniu 21 października 2020 
roku rolnicy w wielu miejscach Pol-
ski wzięli udział w proteście prze-
ciwko projektowi ustawy rządowej 
„Piątka dla zwierząt”. Mimo zapew-
nień rzecznika Rady Ministrów, że 
ustawa, zwłaszcza w jej części zwią-
zanej z ubojem rytualnym zwierząt, 
dotyka tak naprawdę wąskiej grupy 
rolników, zainteresowani są prze-
ciwnego zdania i postanowili zare-
agować. Do protestu włączyli się, 

spontanicznie, także rolnicy z Gmi-
ny Koluszki. – Rząd w ogóle się 
nami nie interesuje, a media, niemal 
zupełnie temat przemilczały. Nie je-
steśmy zadowoleni z tych zmian, 
które zaproponował rząd w ustawie. 
Nie tak powinno się traktować spra-
wy polskiej wsi- uważa Aneta 
Krawczyk, sołtys sołectwa Stamiro-
wice-Leosin, uczestnik protestu w 
Koluszkach. 

Zgromadzenie zawiązało się na 
placu przed Urzędem Miejskim w 
Koluszkach i  po uzyskaniu zgody 
Policji na przejazd drogami publicz-

nymi, dziesięć ciągników ruszyło w 
stronę Brzezin. W proteście brali też 
udział rolnicy powiatu brzezińskie-
go. – Nie jest naszym zamiarem 
przeszkadzanie komukolwiek. Nie 
chcemy blokować ulic, utrudniając 
dojazd mieszkańców na zakupy czy 
do pracy. Chcemy jedynie zwrócić 
uwagę ludzi na naszą sytuację, w ja-
kiej niebawem możemy się znaleźć, 
z powodu nieodpowiedzialności 
rządu - wyjaśniła Aneta Krawczyk. 

To miał być naprawdę spokoj-
ny przejazd, i wszystko wskazywało 
że taki będzie. W okolicy wiaduktu 
na wysokości  przychodni  lekar-
skiej, rolnicze pojazdy zostały za-
trzymane. Policja, mimo wcześniej 
wydanej zgody,  uznała, że jadące w 
kolumnie traktory tworzą nielegalne 
zgromadzenie. Takie jest zdanie rol-
ników. – To bardzo dziwna sytuacja, 
przyznaję. Najpierw funkcjonariu-
sze wydają nam zgodę na przejazd 
ulicami Koluszek, a następnie ta 
sama Policja wyjaśnia, że mamy do 
czynienia z nielegalnym ruchem po-

jazdów przez miasto. Rolnicy odmó-
wili przyjęcia mandatów. Gdy kie-
rowcy ruszyli dalej i po pewnym 
czasie znaleźli się  na terenie powiatu 
brzezińskiego, tamtejsza Policja, któ-
ra nas zatrzymała, postąpiła podob-
nie- mówi sołtys Aneta Krawczyk. 

Co na to wszystko Policja? O 
komentarz poprosiłem rzecznika 
komendy powiatowej Policji, star-
szego sierżanta Anetę Kotynię.  

„21 października 2020 roku 
około godz. 10:00 oficer dyżurny 
Komendy Powiatowej Policji w Ko-
luszkach otrzymał zgłoszenie doty-
czące grupowania się OSÓB przed 
Urzędem Miasta. Wszyscy zebrani 
zostali poinformowani o tym, iż w 
chwili obecnej na terytorium RP 
obowiązuje Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 9 października br. 
w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epide-
mii. Mundurowi poinformowali rów-
nież, że taka forma manifestacji jako 
tzw.  zgromadzenie spontaniczne  jest 
zakazana. Zgodnie z prawem o zgro-
madzeniach to zgrupowanie osób na 
otwartej przestrzeni dostępnej dla 
nieokreślonych imiennie osób w 
określonym miejscu w celu odbycia 
wspólnych obrad lub w celu wspól-
nego wyrażenia stanowiska w spra-
wach publicznych. Rolnicy posiada-

li na pojazdach transparenty 
wyrażające właśnie takie stanowi-
sko. Z uwagi na powyższe przejazd 
uczestników protestu został wstrzy-
many i zostali oni poinformowani, 
iż w zaistniałej sytuacji doszło do 
powstania uzasadnionego podejrze-
nia popełnienia wykroczenia okre-
ślonego w art. 54 KW w zw. z § 28 
Rozporządzenia RM z dnia 9 paź-
dziernika 2020 r. Na uczestników 
zgromadzenia zostały nałożone 
mandaty karne, zgodnie z przysłu-
gującym prawem zostali poinformo-
wani o możliwości odmowy przyję-
cia mandatów i pouczeni o dalszych 
procedurach w tej sprawie. Pamię-
tajmy, że rolą policji podczas tego 

typu sytuacji jest przede wszystkim 
EGZEKWOWANIE przestrzega-
nia  obowiązującego prawa  i zacho-
wania obostrzeń na rzecz bezpie-
czeństwa sanitarnego”. 

- Sytuacja jest dziwna. W 
przeddzień protestu udałem się na 
komendę, i zapytałem o możliwość 
przejazdu drogami naszej gminy. 
Zapewniono mnie, że jeśli nie bę-
dziemy blokować dróg i ulic, może-
my taki przejazd pojazdami rolni-
czymi zorganizować. Potem, 
podczas zatrzymania nas przy wia-
dukcie, zostaliśmy pouczeni o niele-
galnym zgromadzeniu, a przecież 
było nas 10 kierujących, zatem nie 
przekroczyliśmy dopuszczalnej 
liczby ludzi, możliwej do legalnego 
zgromadzenia - wyjaśnia nam 
uczestnik protestu, proszący o za-
chowanie anonimowości. 

O co chodzi w proteście? - Nie 
ukrywamy, że cała ta ustawa nadaje 
się naszym zdaniem do kosza.  Na-
leży stworzyć osobne rozwiązania 
prawne, dotyczące poszczególnych 
kwestii a nie pakować te wszystkie 
sprawy do jednego „worka”.  Jak 
powiedziałam, cała ustawa jest do 
ponownego poprawienia, ale z du-
żym zaniepokojeniem patrzymy 
zwłaszcza na dwie poruszane w 
ustawie kwestie: ubój rytualny oraz 
polityka organizacji pro-zwierzę-

cych, którym rząd chce oddać zbyt 
wiele możliwości ingerencji w pro-
wadzone przez nas gospodarstwa. 
Inna sprawa, o czym powinniśmy 
wiedzieć, to fakt, że ustawa ta do-
tknie wszystkich, mieszkańców 
miast, właścicieli piesków i kotków 
w blokach także - wyjaśniają uczest-
nicy protestu. 

Co do kontrolowania  gospo-
darstw rolnych przez organizacje 
zwierzęce: - Jestem z wykształcenia 
mgr zootechniki i naprawdę wiem 
jak należy traktować zwierzęta, pro-
szę pana. Podobnie jak i pozostali 
rolnicy, dla których praca na wsi to 
ich życie od pokoleń - wyjaśnia 
Aneta Krawczyk.                          Zk 
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Ostatni etap budowy dróg  
na Łódzkim II 

Gmina przygotowuje się do przetargu na ostatni etap budowy dróg na 
osiedlu Łódzkim II. Prace mają objąć 8 ulic na terenie Żakowic pomiędzy 
ul. Piotrkowską a torem kolejowym (Szkolna, Poprzeczna, Lipowa, Wil-
lowa, Dojazdowa, Zakątna, Krótka, Dworcowa), oraz ul. Bukową w Ko-
luszkach. Budowa została zaplanowana na cały przyszły rok. 

(pw)   

Oświetlenie rozświetli  
drogę przez las

Powiat i gmina porozumiały się wstępnie w sprawie budowy wspól-
nymi siłami oświetlenia przy drodze powiatowej i ścieżce rowerowej na 
odcinku od Gałkowa Małego do Justynowa. Powyższe zadanie ma zna-
leźć się w przyszłorocznym budżecie obydwu samorządów. Oświetlenie 
szczególnie przyda się rowerzystom, którzy ścieżką do pokonania maja 
aż 2,5 km. 

(pw) 

W ciągu 4 lat nasze miasto 
awansowało ze 141 na 26 miejsce w 
Polsce pod względem wydatków na 
inwestycje. Tak wynika z najnow-
szego rankingu, który od kilku lat 
powstaje na zlecenie dwutygodnika 
„Wspólnota”, jednego z najbardziej 
opiniotwórczych pism o tematyce 
samorządowej w Polsce.

Powyższe zestawienie to 
ciekawy miernik tego, jak ra-
dzą sobie z pomnażaniem ma-
jątku i wykorzystywaniem 
środków zewnętrznych po-
szczególne samorządy. Na co 
dzień nie posiadamy bowiem 
zbyt wielu narzędzi do tego, 
by porównać się z innymi. Wi-
dzimy tylko to co dzieje się na 
ulicach naszego miasta, ale nie 
potrafimy ocenić, czy można 
więcej. Ranking w pewien 
sposób obnaża zatem to, czy 
dane miasto lub gmina działa 
aktywnie, czy skupia się jedy-
nie na przetrwaniu, biernie zarządza-
jąc swoimi dochodami. 

Jeśli chodzi o Koluszki, nie-
przerwanie pniemy się do góry. W 
stosunku do minionego roku awan-
sowaliśmy o 13 pozycji, z 39 miej-
sca na 26. Tymczasem jeszcze w la-
tach 2015-2017 byliśmy 64 miejscu. 
W naszym województwie, w kate-
gorii „miasta inne”, lepszy od nas 
okazał się jedynie Uniejów (4 miej-
sce) i Rzgów (6 miejsce). Ale są to 
regionalni giganci, których nie je-
steśmy obecnie w stanie prześci-
gnąć. Rzgów ze swoimi halami to 
średnie wydatki inwestycyjne na 
poziomie 2921 zł na osobę, Unie-
jów i jego baseny to 2115 zł na oso-
bę, tymczasem goniące stawkę Ko-
luszki to 1713 zł. Zdecydowanie w 
tyle zostawiliśmy jednak takie łódz-
kie miasta jak Stryków i Wolbórz. 

- Ranking to tylko liczby i ta-
belki, ale w tym niewątpliwym suk-
cesie chodzi o coś więcej. Prowa-
dzimy równolegle, na rożnym 
etapie zaawansowania, 180 różnych 
inwestycji. Budujemy drogi, termo-
modernizujemy budynki, powstają 
place zabaw, kanalizacje i wodocią-
gi. Pamiętajmy jednak, że nasze na-
kłady na inwestycje nie są tak duże 
bo jesteśmy bogatą gminą, tylko 
dlatego, że sprawnie pozyskujemy 
środki zewnętrzne np. z UE i mą-
drze realizujemy przetargi. Co-
dziennie bardzo wiele osób pracuje 

na takie wyniki w rankingach - sko-
mentował ranking Mateusz Kar-
wowski, dyrektor ds. inwestycji w 
Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Wyjaśnijmy, że do tworzenia 
rankingu służą dane związane z wy-
datkami majątkowymi w ciągu 
ostatnich trzech lat, czyli w bieżą-

cym roku z lat 2017-2019. Tego ro-
dzaju zabieg ma za zadanie niwelo-
wanie chwilowych wahań inwesty- 
cyjnych. W naszej kategorii „miasta 
inne” sklasyfikowano ogółem 606 
miast.

Najciekawsze porównanie za-
chodzi jednak w stosunku do naszego 
najbliższego sąsiada czyli Brzezin. 
Co prawda nasz brat-bliźniak znalazł 
się w innej kategorii: miasta powiato-
we, ale możemy porównać się wiel-
kością inwestycji. I tak, gdybyśmy 
zostali umieszczeni w tej samej kate-
gorii (a jako największe miasto w na-
szym powiecie powinniśmy), zajęli-
byśmy 3 miejsce w Polsce. Brzeziny 
plasują się na 104 miejscu, na 267 
miast powiatowych. Ich wydatki to 
761 zł na mieszkańca, czyli ponad 
dwukrotnie miej niż w przypadku 
Koluszek. Na tyle mniej więcej od-
skoczyliśmy naszemu sąsiadowi pod 
względem rozwoju gospodarczego 
na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

Jeśli chodzi o powiaty, nasze lo-
kalne struktury powiatowe plasują 
się w środku ogólnopolskiej stawki. 
Powiat łódzki wschodni uplasował 
się na 170 miejscu w Polsce (spadek 
o 60 miejsc w stosunku do ubiegło-
rocznego zestawieniu), powiat brze-
ziński znalazł się na 173 miejscu 
(awans o 10 pozycji). Ogółem w ran-
kingu sklasyfikowano 314 powia-
tów.     

(pw)

Ogólnopolski ranking wydatków  
inwestycyjnych samorządów

Koluszki na 26. miejscu w Polsce

Samochód wjechał pod pociąg  
na przejeździe niedaleko Koluszek

21 października około godz. 13.00 na przejeździe kolejowo-drogo-
wym pomiędzy stacjami Rokiciny a Baby (linia pomiędzy Częstochową a 
Koluszkami) z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał  pod 
pociąg relacji Zielona Góra – Warszawa Wschodnia.  

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w chwili gdy samochód wje-
chał na przejazd, sygnalizacja działała prawidłowo. Czerwone światła za-
braniały wjazdu.

W zdarzeniu pasażerom i obsłudze pociągu nic się nie stało. Nieste-
ty, dwie osoby podróżujące samochodem zginęły. 

Podróżni z pociągu który brał udział w zdarzeniu, pojechali w dalszą 
drogę podstawionymi przez IC autobusami. Przewoźnicy Polregio i ŁKA 
zapewnili zastępczą komunikację autobusową na odcinku Baby - Rokici-
ny.

(info: PKP PLK SA)
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 „Zapiecek ”- tomaszowski 
„Pawiak” 

Podczas wojny matka małej 
Eli niczego córce nie zabraniała, 
poza jednym. Nie wolno jej było 
patrzeć w okno przez „zazdrostki”. 
Naprzeciwko kamienicy, w której 
mieszkały, w domu stojącym do 
dziś, swoją siedzibę miała nie-
miecka policja polityczna, Gesta-
po. Spoglądanie z okna w tamtym 
kierunku mogło by się źle dla 
wszystkich skończyć. Nie wszyscy 
Niemcy byli źli. -Mama pracowała 
u Niemki w sklepie mięsnym, któ-
ry znajdował się na Brzezińskiej 
pod „czwórką”. 

Czy to było dobre miejsce dla 
kobiety zaangażowanej w ruch 
oporu? W pewnym momencie 
„wylądowała” na „Zapiecku” w 
Tomaszowie Mazowieckim. Gdy 
gestapo zabrało ją  do tej katowni, 
Niemka, u której pracowała, kaza-
ła mojej babci przyprowadzać 
mnie do siebie i na zapleczu sklepu 
karmiła obiadami. Pamiętam, że 
raz była to kasza jaglana. Wie pan, 
jak już mówimy o wojnie i jej 
okrucieństwach, trzeba uczciwie 
powiedzieć, że byli też dobrzy 
Niemcy. Co do złych Niemców, 
gdy matka wróciła do domu, była  
cała pobita ze śladami kopania w 
brzuch a trencz z bawełny, wów-
czas najnowszy krzyk mody, całe 
we krwi- wspomina Elżbieta. 

Skandal  w liceum! Zawieszono klasę.  

Historia Koluszek  
zapisana w pamięci cz. II

Kapuśniak w przedszkolu  
i Boże Narodzenie 1946 roku

Po wojnie poszła do przed-
szkola, które mieściło się wtedy na 
parterze dawnej kamienicy Raj-
munda Grünbauma, gdzie do roku 
1960 znajdowała się Szkoła Podsta-
wowa nr 1. Matce oznajmiła, że do 
przedszkola pójdzie pod warun-
kiem, że nie będzie tam trzeba jeść 
kapuśniaku. – Cóż to było uciec z 
przedszkola? Gdy pewnego dnia 
poczułam dolatujący z kuchni za-
pach gotowanej kapusty, zwiałam 
do domu a matce oznajmiłam, że 
kapuśniaku w życiu nie zjem. Dziś 
zajadam się kapuśniakiem jak tylko 

można- śmieje się pani Ela.  Uciecz-
ka z przedszkola nie była jedynym 
„numerem”, jaki wywinęła w okre-
sie dzieciństwa. Po zakończeniu 
wojny w Koluszkach ogólnie pano-
wała bieda w rodzinach. Ci, których 
było stać pomagali innym. Na Boże 
Narodzenie roku 1946, pewien mi-
licjant postanowił zorganizować w 
mieszkaniu Jadwigi Studzińskiej 
tradycyjną „choinkę” z prezentami 
dla najmłodszych. – W pewnej 
chwili, obecna na uroczystości  cio-
cia, chcąc zażartować, mówi do 
mojej 6 letniej matki, że zabierze jej 
tę zabawkę, którą dostała od „Mi-
kołaja”. Jak powiedziała, tak zrobi-
ła. To była  mała waga sklepowa. 
Moja mama, oburzona tą „kradzie-
żą”, zauważyła, że z kieszeni mary-

narki milicjanta, którą jakiś czas 
wcześniej zdjął i zawiesił na opar-
ciu krzesła, wystawała otwarta ka-
bura z bronią. Nie wiele myśląc wy-
jęła pistolet i wymierzyła w ciotkę, 
która, podobnie jak moja mama, za-
marła ze strachu. Mina stróża prawa 
była nie mniej ciekawa. Potem 
oznajmił, że broń była odbezpie-
czona… Na szczęście udało się wy-
jaśnić mojej mamie, że „kradzież” 
zabawki była tylko żartem- relacjo-
nuje opowieść Anna Skowrońska- 
córka Elżbiety. 

Wypalone oczy marszałka 
Rokossowskiego 

Gdy była w 5 klasie szkoły 
podstawowej, ktoś z uczniów wy-
palił marszałkowi Rokossowskie-
mu na jego portrecie oczy. –„Chry-
ja” była nie z tej ziemi!  Nikt by się 
nie spodziewał, ale „sprawcą” oka-
zały się dziewczyny z mojej klasy- 
wspomina. Była drugim rocznikiem 
liceum, które rozpoczęło swoją 
działalność w Koluszkach w no-
wym budynku w roku 1953. Był to 
ostatni rok pracy pana Dulęby jako 
dyrektora szkoły, którego zastąpił 
pan Wiankowski z Łodzi. –Pamię-
tam obowiązkowe krawaty ZMS 
podczas poniedziałkowych apeli 
szkolnych. Zapytał pan  o żydow-
skich uczniów- Ocalałych z Holo-
kaustu i o Niemców. Nie pamiętam, 
by byli jacyś Żydzi, w mojej klasie 
na pewno nie było. W klasie o rok 
wyżej był Niemiec, przyszedł do 

nas z Łodzi. Po jednym z  ponie-
działkowych apeli rozeszła się mię-
dzy nami wieść, że został zabrany z 
powrotem do Łodzi. Był też Szulc, 
niemieckie dziecko, z którym cho-
dziłam do szkoły podstawowej- 
mówi Elżbieta. 

Nauczyciele z Liceum
Niezapomniane czasy szkolne 

Pani Studzińska wspomina także 

przez pryzmat nauczycieli: Pana 
Dulęby, Pani Fastyn, Pani Olszew-
skiej- Rekuajtis, która była rodziną 
z Kobuszewskimi, Pani Jędrzejew-
skiej. Byli to ludzie, co trzeba pod-
kreślić, z przedwojennym wy-
kształceniem. – Z naszej klasy, 
liczącej 21 osób, do matury do-
puszczono 15, z czego „egzamin 
dojrzałości” zdało 8 uczniów. 
Wszyscy dostali się na studia- 
mówi absolwentka Liceum w Ko-
luszkach z rocznika 1958.

Uczniowie do nauczycieli: 
„Poszliśmy na wagary-chodźcie 
z nami”!

Gdy zagadnąłem o „życie to-
warzyskie” koluszkowskiej mło-
dzieży w latach 50-tych, Pani Elż-
bieta wzięła oddech, utkwiła we 
mnie znaczący wzrok, jakby pytała 
„A ty chłopcze  z jakiej planety się 
tu wziąłeś”? -Opowiem o tych 
„grzeczniejszych” imprezach. 
Były owszem „Katarzynki” i inne 
„cuda wianki”. W roku  1956,  gdy 
byłam w drugiej klasie liceum, 
„nawialiśmy” ze szkoły na „Wy-
ścig Pokoju” do Łodzi. Ja nie poje-
chałam, ale pomyślałam,  że głupia 
nie będę, i solidarnie zostałam w 
domu, wszyscy to wszyscy. Na 
szczęście „rozeszło się po ko-
ściach”. Innym razem – 1 Kwiet-
nia, prima aprilis.  Rosyjskiego 
uczył nas nauczyciel o nazwisku 
Olejniczak, ponoć spokrewniony 
jest z nim polityk o tym nazwisku. 

Prosimy go o podsunięcie pomysłu 
na jakieś wesołe spędzenie tego 
dnia: „Panie profesorze, co mamy 
zrobić”?-„Idźcie na wagary”! – 
„Ale co napisać wychowawcy i po-
zostałym nauczycielom”?  –„Na-
piszcie: poszliśmy do lasu, 
chodźcie z nami!”. Zosia Piekar-
ska, Andrzej Bilek, Wiesia Bor-
wańska   i ilu nas tam było, poszli-
śmy wszyscy. Na drugi dzień 

Pochód z okazji Święta Pracy, 1 maja 1950 rok, ulica Brzezińska, 
Elżbieta przy sztandarze w ciemnej sukience, tuż za nią jej matka  

w okularach. W tle dawna siedziba Gestapo  

Od lewej: Elżbieta Grzanko, w środku Zofia Kubiś nauczycielka, 
Elżbieta Studzińska. 
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dyrektor zbiera klasę i pyta: kto był 
prowodyrem opuszczenia zajęć? 
Ponieważ nikt się nie przyznał, za-
mknął nas w klasie i tak przytrzy-
mał do 17, bo potem jechał do 
domu w Łodzi. Na drugi dzień, 
mimo, że byliśmy średnio przygo-
towani do lekcji- chciał-nie chciał- 
idziemy do szkoły. Tam od nowa to 
samo pytanie i cisza. Po trzecim 
dniu dyrektor wezwał rodziców. 
Wtedy „wyszły” wszystkie nasze 
prywatki, co, kto, z kim i dlaczego. 

Ponieważ sprawa stanęła na 
„ostrzu noża” i groziło nam zawie-
szenie klasy, pan Olejniczak pora-
dził nam po cichu, by ktoś się przy-
znał, najlepiej ustalmy, komu ujdzie 
na „sucho”. Kolejnego dnia rano 
poszedł do dyrektora Andrzej, któ-
rego mama była w komitecie rodzi-
cielskim, wziął wszystko na siebie i 
się przyznał, biedak. Tak panu opo-
wiadam, że Andrzej się przyznał, 
ale dziewczyny w tamtych czasach 
wcale nie były takie lepsze. Działo 
się naprawdę dużo- śmieje się dziś, 
wspominając szkolne lata Pani Elż-
bieta Sieroń, która kilka lat  później 
po skończonych studiach, była na-
uczycielem geografii w  kolusz-
kowskim Liceum. Psikusy „imały” 
się wtedy licealistów nie tylko w 
murach szkoły.  -Wie pan, dziś  
pewne rzeczy uchodzą za niewinne 
dowcipy,  ponad 60 lat temu były 
oceniane w kategorii łobuzerskich i 
niedopuszczalnych zachowań. Na  
samym początku Brzezińskiej po 
lewo, chyba pod „dwójką”, w ka-
mienicy na piętrze mieścił się salon 
fryzjerski. Ktoś wpadł na pomysł, 
by się trochę zabawić i zrobić fry-
zjerowi dowcip. Zawiesiliśmy w 
witrynie salonu wywieszkę  z napi-
sem „Dziś golę na dole”.  Wyszedł z 
tego skandal. My, jak zwykle prze-
widujący, wyszliśmy  z tej sytuacji 
tłumacząc, co znaczy góra- dół: 

przecież to kamienica, jest piętro i 
parter! To nie koniec. Na Wigury, 
naprzeciwko pani Kosińskiej, która 
była krawcową i miała dwóch sy-
nów, mieszkała w dużej kamienicy 
pani Kapuścińska. A co to było dla 
nas, wejść w półpoście na pierwsze 
pięto do mieszkania naszej nauczy-
cielki, pani Jędrzejewskiej i zama-
lować jej okna w pokoju? Innym ra-
zem wykopaliśmy jakiś znak 
drogowy i zanieśliśmy go pod 
przejazd kolejowy, tam, gdzie 

obecnie jest wiadukt. Nasza klasa 
była miła i zgrana- wspomina młode 
w Koluszkach lata Pani Elżbieta. 

Studniówka 1958
To nie koniec „bujnego” życia 

nastolatków z epoki dzisiejszych 
„seniorów”.  – Podczas studniówki 
mojej mamy ludzie postanowili 
dać upust swojej wyobraźni. Gor-
szą nas pewne „przebieranki”? To 
już było! Mama wspomina trzech 
kolegów, przebranych za baletnice. 
Przypomnę-jest rok 1958! Sama 
ubrała się w strój małej dziewczyn-
ki z olbrzymim smoczkiem w 
ustach, a na piersi miała kartkę z 
napisem: „Szukam mojego tatu-
sia”. To była oczywiście aluzja do 
jej studniówkowego chłopaka, a 
mojego ojca. Tata przebrany był 
za…więźnia- relacjonuje opowieść 
swej mamy Anna Skowrońska. 

Historia pisana wspomnieniami 
Oto historia Elżbiety. Nie 

wszystko mogłem usłyszeć, nie 
wszystko też  nadaje się na publi-
kację. To, co czym czytacie wy-
starczy, by stwierdzić, że życie po-
koleń nie zmienia się, ono tylko 
przemija. Zachowajmy z nas jak 
najwięcej. Macie swoje wspomnie-
nia? Piszcie do nas! Wspólnie od-
twórzmy historię naszego miasta, 
zapisaną w pamięci.                   Zk 

Klasa maturalna z Panią Fastyn. Koluszki, 1958

Mamo nasza ukochana
Dziś od samego rana
Sto lat! do Ciebie krzyczymy
Zdrowia i szczęścia życzymy
Byś z uśmiechem na twarzy
Wiedziała jakim każde z nas uczuciem Cię darzy
Spełnienia marzeń i pomyślności
Niech w Twym sercu zawsze radość gości
Wielu życzliwych na Twej drodze ludzi
Niech żaden człowiek Twych wątpliwości nie budzi
Dużo cierpliwości i z wnucząt pociechy
Życząc Ci tego przesyłamy uśmiechy!!

Tego i jeszcze więcej z okazji 60 urodzin życzą Ci 
Twoje dzieci z wnukami 

Sto lat Mamo!!
Dla Urszuli B

Z życia wzięte…
W jednym z bloków w Koluszkach mieszkaniec wystawił na klatkę 

wysłużoną tablicę dla dzieci. „Zobaczcie jak miło się zrobiło po kilku 
dniach. W czasie izolacji dzieją się też dobre rzeczy” - skomentowała jed-
na z sąsiadek, zamieszczając jednocześnie zdjęcie na portalu społeczno-
ściowym. 

Przestawiamy zegarki
W nocy z 24 na 25 października, czyli z 

soboty na niedzielę, po raz kolejny cofniemy 
nasze zegarki o godzinę, przechodząc z czasu 
letniego na czas zimowy. Oznacza to, że bę-
dziemy spać dłużej. Zegarki przestawiamy z 
godziny 3 na 2.

Choć mieszkańcy UE w większości są za 
likwidacją zmian czasu, wciąż nie mogą mię-
dzy sobą dogadać się poszczególne państwa 
członkowskie. A to oznacza, że decyzja uległa zamrożeniu. W Polsce za 
tym, by nie przestawiać zegarków jest aż 78 proc. dorosłych obywateli.  

(pw)
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ZATRUDNIĘ BRUKARZA  
Z DOŚWIADCZENIEM

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE  !!!
nr tel. 502 970 258

Tekst ten jest dokładnym 
przedrukiem rękopisu pamiętnika 
Krystyny Zarębskiej pisanego w 
1941 roku. Zachowano w nim ory-
ginalną pisownię, interpunkcję.

22 września
To, co stało się nad ranem 22-

ego września, w piątek nikt z nas 
nie przewidział, ani nikomu nawet 

przez myśl rzecz podobna nie prze-
szła. Stała się rzecz tak okropna, 
że, żeby ją opisać muszę całym 
wysiłkiem woli opanować się, by 
nie „ryczeć”.

O 4-tej godzinie rano zbudziła 
nas Mamusia: olbrzymia łuna po-
żaru, która biła w okna nie dała Jej 
spać...patrzyłyśmy i nie wierzyły-
śmy własnym oczom, a jednak nie 
ulegało najmniejszej wątpliwości, 
że nasza szkoła stała w płomie-
niach....Trzaskały belki, ogień sy-
czał i zajmował coraz niższe pię-
tra, gorąc bił ogromny, piekły 
oczy... Dzień był pogodny, wiatru 
ani na lekarstwo...

Wynoszono meble z dołu; rato-
wać coś choćby z pierwszego piętra, 
było już za późno. A i tak wyniesio-
no całą jadalnię i salon, włącznie z 
fortepianem i kuchnią, a więc: stół, 
krzesła, kredens, kanapę, stół ku-
chenny, garczki, lustro i meble z sa-
loniku, jednym słowem uratowano 
wszystko to, co było na dole, a 
wszystko inne poszło z dymem.

Szkołę podpalili Niemcy tłu-
macząc, że z tego gmachu do nich 
strzelano; jest to wierutne kłam-
stwo: w domu całą noc nie było ży-
wej duszy, a Sm. opowiadali, że 
ogień wydobył się jakoby z naszej 

sypialni. Cóż tym barbarzyńcom 
przeszkadzała nasza szkółka?! nikt 
nie może zrozumieć do tej pory. -

Uratowano też kilkanaście ła-
wek szkolnych, które schowano 
narazie w jednej jedynej klasie, 
której sufit się nie zawalił. Ognia 
nikt nawet nie gasił, Straż Pożarna 
jeszcze nie funkcjonowała, a lu-
dzie cywilni obawiali się wyjść na 

ulicę przed 6-tą rano, gdyż była to 
godz. urzędowa na ruch uliczny, 
wyznaczona przez Niemców; a o tej 
godz. cały gmach stał już w ogniu.

To był dzień przełomowy w 
moim życiu. Dotychczas wierzy-
łam w naszą szczęśliwą gwiazdę, 
która nas zaprowadziła do Pusz-
czy, dotychczas mieliśmy co jeść, 
cieszyliśmy się, że wkrótce pod 
własnym dachem, u siebie miesz-
kać będziemy - teraz - nagle straci-
liśmy grunt pod nogami. Zostaje-
my się w obcym mieszkaniu z 
resztą gratów, bez łóżka, bez jednej 
szafy i przy tym wszystkim nie ma 
Tatusia, ani Witka, same kobiety 
jesteśmy, słabe, małozaradne z 
małą ilością pieniędzy.

Warszawa już padła... Niemcy 
zagrabili nasze ziemie z jednej 
strony, a z drugiej podobno wkra-
czają bolszewicy.. nie wierzymy 
tym pogłoskom, a jednak to było 
prawdą. Zdradzieccy bolszewicy 
zajęli nam nasze wschodnie ziemie 
w chwili naszej słabości, kiedy by-
liśmy całkowicie wyczerpani woj-
ną z Niemcami.

I tyle, tyle rzeczy my osobi-
ście straciliśmy... Na nowo zaczy-
nać życie? Tak, trzeba się podnieść 
z chwilowego upadku: „trzeba z 

żywymi naprzód iść, po życie się-
gać nowe, a nie w uwiędłych lau-
rów liść z uporem stroić głowę” ( 
Asnyk ). Skończyło się życie bez-
troskie, szczęśliwe, pełne radości i 
wesela; czy kiedy ono jeszcze po-
wróci?!!! Ciężko nas Bóg do-
świadczył, ale ja nie tracę wiary i 
nadziei w lepsze jutro, bo jestem 
młoda, bo całe życie jest przede 
mną. A wojna się skończy może za 
rok, wrócą dawne porządki i nam 
odbudują moją szkółkę ukochaną, 
do której tak byłam przywiązaną: 
mieszkaliśmy w niej przecież 12 
lat. Maleńka byłam, gdy ją pozna-
łam, z nią więc łączą mnie najmil-
sze wspomnienia z dzieciństwa i z 
bogatego w wrażenia życia gimna-
zjalnego... pozostały tylko gruzy i 
gołe mury, zdające się wołać o po-
mstę do nieba!

2 budynki koło siebie stały i z 
obydwóch gruzy zostały... Koluszki 
po za tym i zburzeniem poczty żad-
nych strat nie poniosły.... Nie mó-
wiąc już o tym, że niewiele czasu 
upłynęło do wykończenia przez Ta-
tusia naszej łazienki; w ostatnie wa-
kacje też wyreperował Tatuś tak po-
rządnie materace do łóżek.. i po co, 
po co to?... oj dolo, dolo ludzka!!

Podniósł nas na duchu znacz-
nie powrót Tatusia i Witka: wrócili 

cali i zdrowi, chwała i za to Bogu! 
Jakżeż bolesny ten powrót do... 
zgliszczy musiał być dla Tatusia: 
toż to cały Jego dorobek 12-tu lat 
pracy leży dziś w gruzach! Tak to 
się nie raz dziwnie plecie na tym 
biednym świecie...

Pani D. zaproponowała Dzidce 
praktykę bezpłatną w jej aptece; 
Dzidka się chętnie zgodziła: kto wie, 
może jej się to b. przydać w przy-
szłości; ekspediować zasadniczo jej 
nie wolno, ale utrzymała się w tej ap-
tece jako fasowaczka na długo, dłu-
go... Dostała więc Dzidka zajęcie ca-
łodniowe z przerwą na obiad. 
Rodzice zajęli się poszukiwaniem 
mieszkania; wyratowane meble na-
razie mieliśmy złożone u jakiejś 
pani, prawie nam obcej. W dalszym 
ciągu narazie mieszkamy w tym po-
koiku z kucheńką, wynajmowaną 
przez nauczycielkę, która jeszcze nie 
wróciła. Nasi „panowie” , tzn. Tatuś 
z Witkiem dostali jeszcze pokój go-
ścinny pp.D. - Tego dnia kiedy spali-
ła się nasza szkoła po południu wró-
ciła Krysia G. z rodzicami - ci 
państwo również nic nie stracili, bo 
mieszkanie pilnowali sąsiedzi, któ-
rzy domu wcale nie opuszczali; Kry-
sia więc też żadnych szczególnych 
przeżyć nie miała: cały czas siedzia-
ła w szkole we wsi Białej.

Pamiętnik Krystyny Zarębskiej 

Wojna zastała mnie  
w 16-tym roku życia... (cz. 4)

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Koluszkach  
Zarząd Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Koluszkach  
z okazji DEN wszystkim pracownikom oświaty byłym  i obecnym 

życzy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.                   

Szczególne podziękowania i gratulacje za wieloletnią  
przynależność do ZNP kierujemy do kol. Zdzisława Kubiaka  

za 70-letnią przynależność i twórczą działalność w ZNP,  
kol. Marii Kukulskiej za 65-letnią przynależność  oraz   

Teresy i Edwarda Bielasów za 50-letnią przynależność do ZNP. 

Bądźcie zdrowi i wytrwali w pokonywaniu przeszkód   
w tych trudnych czasach. Odznaki i dyplomy wręczymy  

w stosownym czasie.
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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. 

W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy kandydatów stanowisko:

Mechanik w Dziale  
Utrzymania Ruchu

Zakres obowiązków:
• zapewnianie sprawnego funkcjonowania maszyn i urzą-

dzeń produkcyjnych,
• szybkie i sprawne usuwanie usterek powstałych na linii 

produkcyjnej,
• wykonywanie pracy również na wysokości powyżej 3 m.

Kwalifikacje:
• wykształcenie techniczne o profilu mechanicznym,
• przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podob-

nym stanowisku w utrzymaniu ruchu firmy produkcyjnej,
• znajomość układów: pneumatycznych, hydraulicznych,
• umiejętność spawania,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
• umiejętność pracy w grupie,
• dodatkowymi atutami będą: zaświadczenia kwalifikacyj-

ne uprawniające do: pra-cy na wysokości, kierowania 
wózkiem widłowym, sterowania suwnicą z poziomu ro-
boczego, posiadanie uprawnień do obsługi podestów 
ruchomych.

Oferujemy:
• pracę w firmie o niskiej fluktuacji rocznej,
• szkolenia kierunkowe,
• szeroki pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne wynagrodzenia.

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych  
osobowych prosimy przesyłać na adres  

rekrutacja@euroglas.com,  
wpisując w temacie Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu.

Zapraszamy do współpracy!

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

Najgorętsze, płynące z głębi serc   
życzenia zdrowia i wszystkiego  
co szczęściem się zwie
dla JERZEGO KOZERY 
wyjątkowego, wspaniałego  
człowiekaz okazji 90 urodzin

składa rodzina Rucińskich

Kwarantanna to już codzienność
Pandemia coraz bardziej komplikuje codzienne funkcjonowanie. Po-

woli musimy przyzwyczajać się do tego, że co jakiś czas w naszym otocze-
niu różne instytucje lub zakłady będą przechodzić w stan kwarantanny. W 
ostatnim czasie obowiązkowej kwarantannie (od 20 do 26 października) zo-
stała poddana jedna z klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Do 
klasy dołączyło 12 nauczycieli. W związku z niedoborem kadry pedago-
gicznej (część nauczycieli przebywa również na kwarantannach rodzin-
nych), uczniowie z klas IV-VIII do czasu zakończenia powyższej kwaran-
tanny przeszli na tryb zdalnego nauczania. Z poważnymi problemami 
mierzy się także Powiatowy Urząd Pracy. Większość pracowników trafiło 
na kwarantannę po zakażeniu jednego z pracowników.                        (pw) 
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Panorama Firm 

STUDIO FIGURA KOLUSZKI
Agnieszka Tomczyk, właści-

cielka „Studio Figura” w Kolusz-
kach, zaprasza  do siedziby Salo-
nu przy ulicy Kościuszki 11. To 
licencjonowane i profesjonalne 
studio modelowania sylwetki za-
pewnia dobór  indywidualnego 
programu dietetycznego, zabiego-
wego a także dobór preparatów  
oczyszczających i wspomagają-
cych odchudzanie.

- Warto nas odwiedzić. Jesteśmy jednym z 200 licencjonowanych 
studiów w Polsce.

Modelowanie sylwetki w naszym Studio to szereg zabiegów, które 
pomagają w walce o piękny wygląd i doskonałe samopoczucie. Korzysta-
my wyłącznie ze skutecznych metod pozwalających na zmniejszenie ob-
wodów ciała czy modelowanie sylwetki- zachęca do korzystania z usług 
Studia Figura Agnieszka Tomczyk, właścicielka salonu.  

Pani Agnieszka i wspomaga-
jące Ją w pracy Wioletta Szyma-
nek i Klaudia Okoniewska, mó-
wią, że zabiegi w „Studio Figura”, 
przyniosą także wiele innych ko-
rzyści, m.in. redukcję cellulitu, 
wsparcie układu odpornościowe-
go, przyspieszenie procesów prze-
miany materii czy wreszcie ogól-
nego odprężenia i regeneracji. -W 
procesie zmian figury można wy-
odrębnić trzy strefy.

Strefa Fitness -  głównie spa-
lamy tkankę tłuszczową oraz re-
dukujemy cellulit. Posiadamy 5 
stacji zabiegowo treningowych. 
Cardio, interwały oraz masaże .

Strefa Wellnes – głównie skupiamy się na wzmacnianiu mięśni , po-
budzaniu układu limfatycznego a przede wszystkim wyszczupleniu oraz 
wymodelowaniu sylwetki.

Kosmetologia estetyczna – tu przede wszystkim  zajmujemy się 
ujędrnianiem skóry , redukcją nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz poprawą 
procesu metabolicznego mówi Agnieszka Tomczyk.

Studio Figura to kompleksowy program indywidualnego prowadze-
nia klientek na drodze do osiągnięcia ich wymarzonego celu.

Program dietetyczny, dopasowany do indywidualnych potrzeb 
klientki, poprawi metabolizm, polepszy samopoczucie i pozwoli cieszyć 
się wymarzoną sylwetką. 

Salon posiada własną linię kosmetyków i suplementów, które wspo-
magają odchudzanie, oczyszczają organizm, nawilżają i ujędrniają skórę.   

-Kiedy będziesz realizować program ćwiczeń, my będziemy monito-
rować twoje rezultaty, aby jeszcze bardziej zmotywować Cię do działania 
i pokazać, że jesteś coraz bliżej osiągnięcia celu- mówią Agnieszka, Wio-
letta i Klaudia ze Studia Figura.

Utrata zbędnych kilogramów jest dla wielu marzeniem. Względy es-
tetyczne to jedno, coraz częściej bowiem otyłość staje się poważnym pro-
blemem zdrowotnym. -Najlepsze efekty przynosi całościowa troska o 
nasz organizm- mówi Agnieszka Tomczyk szefowa Studia „Figura”.

Każda klientka- zapewniają Panie ze „Studia”- która zjawia się u nas 
po raz pierwszy, odbywa z nami rozmowę na temat zdrowia, trybu życia, 
codziennych nawyków.

Musimy poznać daną osobę. Wykonujemy pomiary, wykluczamy 
przeciwwskazania, określamy cel, by dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń 
i zabiegów.

-Po całym dniu pracy 
czeka na was piękne wnę-
trze, od wejścia witające 
was cudownym aromatem, 
blaskiem świec oraz 
uśmiechniętym personelem. 
To właśnie tu, w Studio Fi-
gura Koluszki czekamy na 
takie kobiety- zapracowane, 
zajęte dziećmi, domem, 
wnukami.

Dla takich kobiet stwo-
rzyłyśmy to miejsce, w któ-
rym już od wejścia mogą 
poczuć się najważniejsze i 
wyjątkowe- zachęcają 
Agnieszka, Wioletta i Klaudia. 

Studio „Figura” zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 9- 
20, w oraz w soboty od 9 do 14. Firma ma swój profil na Facebooku. Moż-
na też kontaktować się mailowo: studiofigura.koluszki@atsc.pl oraz pod 
numerem 664-347-347. 

Koluszki, ulica Kościuszki 11. Zapraszamy!
Zk
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa I a. Stoją od lewej: Marcel Pecyna, Karol Olkiewicz, Andrzej Miśkiewicz, Michał Sobczak, Igor Łaszczyk, 
Jan Dróżdż, Franciszek Kruś. Siedzą od lewej strony: Kalina Wilczek, Zuzanna Żak, Helena Rżanek, Ligia Kalinowska, Maja Mela, Amelia Kaczorowska, 
Katarzyna Drzewiecka, Alicja Michniewska. Nieobecni: Kacper Ciszek i Nataniel Telus. Wychowawczyni: Iwona Ciechowicz oraz nauczyciel współorga-
nizujący kształcenie Karolina Banaszkiewicz.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa I b. Stoją od lewej: Wiktor Płocki, Aleksandrer Wątorowski, Filip Rutkowski, Kuba Dąbrowski, Wojciech 
Kufel, Jakub Kasprzak, Michał Kukulski, Igor Rudnicki, Patryk Dziedziński. Siedzą od lewej: Hanna Kaczmarek, Kaja Buta, Maja Martyka, Alicja Wejs, 
Łucja Sobiesiak, Wiktoria Kołacha, Maja Piech, Iga Saganowska. Wychowawczyni: Aneta Kotynia-Garnys.

„Pierwszaki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach



12 23.10.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 43

PROGRAM ONLINE

Noc Księgarń 2020
Podczas tegorocznej Nocy Księgarń musieliśmy się odnaleźć w no-

wej rzeczywistości. Czytelnicy nie przyszli na wydarzenia do księgarni, 
ale zasiedli przed laptopami w domach, a my przed kamerami. Ale jakoś 
poszło! Mimo usterek, opóźnień jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, 
wrażenia, znajomości. Utrzymanie relacji z czytelnikiem,  tworzenie spo-

łeczności wokół księgar-
ni, a jednocześnie przeka-
zywanie wartościowych 
treści oraz działanie pro-
czytelnicze to nasze prio-
rytety. Jak się okazuje, na-
wet drogą online można 
zacieśniać dobre relacje. 
Przede wszystkim po raz 
kolejny stało się jasne, że 
ludzie którzy nas otaczają 
są wspaniali. Dają z siebie 
wszystko i są gotowi do 
współpracy. W naszym 
projekcie udział wzięli 
Magdalenka Filcowo, 
Mateusz Jaśkiewicz, Ka-
mila Marczuk-Włodarska 
z formacją Fame Dance 
Studio oraz Piotr Smakul-
ski z Pakosławia, z któ-
rym dzieli nas 250 km, ale 
łączy nas miłość do ksią-
żek i szacunek do pszczół. 

Bartnik poprowadził warsztaty „Pszczoły nocą” , powstał wartościowy 
materiał dla dzieci. Natomiast Magdalena pokazała jak uszyć awangardo-
wą zakładkę do książek, której projekt został zainspirowany pracami 
uczennic Kobro i Strzemińskiego. O artystach opowiedział Mateusz ze 
Stowarzyszenia Historia Koluszek. Fame Dance Studio zaprezentowało 
się z etiudą „Pomiędzy stronami” w technice glowing hands. Wszystkie 
materiały są dostępne na stronie www.facebook.com/KsiegarniaSklad-
Glowny/.

GRA MIEJSKA I LOTERIA
Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra miejska polegająca na po-

szukiwaniu „Książek pod gwiazdami”. Wszystkie ukryte pozycje zostały 
odnalezione. Natomiast w loterii książkowej nagrodę w postaci „Półki 
książek do czytania nocą” wylosowała Natalia, która niedawno oddała 
swoją biblioteczkę na aukcję dla malutkiej Mai, która zmaga się z choro-
bą. Dobro więc powraca!

KIERMASZ PO ZMROKU
W sobotni wieczór księgarnia przywitała czytelników magicznym 

klimatem. Przy buchającym ogniem kominku i kubku herbaty, w blasku 
świec można było dokonać zakupów po zmroku. To jedyna okazja w roku 
na zakupy o tak nietypowej porze, co sprawiło frajdę szczególnie naj-
młodszym.

Ogólnopolska edycja Nocy Księgarń spotkała się z bardzo szerokim 
odbiorem. Online można było posłuchać takich gwiazd jak Katarzyna 
Nosowska, Robert Małecki, Zygmunt Miłoszewski czy Dorota Masłow-
ska. Od 23 października rusza kanał, na którym będą powtarzane ciekaw-
sze nagrania z polskich księgarń w blokach  „Noc do słuchania”, „Noc do 
oglądania”, „Noc do czytania”. W naszym programie szczególnie przy-
padł do gustu występ koluszkowskiego studio tańca. Zapraszamy do oglą-
dania.

Księgarnia Skład Główny
Fot. Karolina Włodarkiewicz Obstinate photographer
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

F O T O W O LT A I K A
aprojekt   amontaż   aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

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

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

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 stanowisku,
 • 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) 

Złoto w finale wojewódzkim  
dla „Dwójki”

19 września drużyna dziewcząt SP nr 2 wzięła udział w finale woje-
wódzkim w sztafetowych biegach przełajowych. Udział w tym finale 
dziewczyny wywalczyły w Opocznie , gdzie biegały w bardzo trudnych 
warunkach atmosferycznych w zimnie i deszczu. Wiele drużyn zrezygno-
wało ze względu na pogodę, ale naszym dziewczynom nie  przeszkodziło 
to wygrać półfinały z ogromną przewagą nad drugim zespołem w tym bie-
gu. Finał wojewódzki odbył się w Sieradzu. Tym razem pogoda sprzyja-
ła, dziewczyny objęły prowadzenie od pierwszej zmiany i tak zostało do 
ósmej ostatniej zmiany, gdzie na mecie z 200 m przewagą pojawiła się 
ostatnia nasza zawodniczka Amelia Napierała. Nasza drużyna w finale 
pokonała drużyny z Pabianic ,Sieradza i Skierniewic. Do Koluszek dziew-
czyny wróciły z pucharem, dyplomem i złotymi medalami na szyi  oraz 
tytułem Mistrzyń Województwa Łódzkiego. Ze względu na sytuację epi-
demiczną w Polsce, Zarząd Krajowy Szkolnego Związku Sportowego 
podjął decyzję o przesunięciu zawodów ogólnopolskich na wiosnę. Tak 
więc na emocje i udział naszych ,,złotek’’ w finale ogólnopolskim pocze-
kamy do wiosny. Gratulujemy dziewczynom i dziękujemy za sfinansowa-
nie wyjazdu Radzie Sportu przy UG w Koluszkach.

Skład drużyny: Amelia Napierała, Julia Kulińska, Nikola Kotynia, 
Adrianna Siemińska, Sylwia Janik, Karolina Korbel, Angelika i Wiktoria 
Większe Vel Staniewskie, Oliwia Przygodzka, Hanna Wawrzonek.

 nauczyciele w-f SP2 Koluszki

Kolejka 13. (17-18 października)

LKS Różyca - Włókniarz Pabianice  3:2
Bramki: 1:0 13’ Chorąży rzut karny, 2:0 28’ Kaczmarek (asysta 

Wawrzeniak), 2:1 60’ Niżnikowski, 2:2 68’ Leonow, 3:2 89’ Chorąży rzut 
karny (Kurzawa)

Skład: Woźniak (46’ Gajda) - Owczarek, Chorąży, Wawrzeniak, Ko-
newka - Nowak (35’ Wolski), Zasada, Kurzawa (90’ Olszewski) - Miko-
łajczyk (90’ Gosik), Tatrocki (46’ Karpicki), Kaczmarek (70’ Słodkie-
wicz)

LKS Różyca jest jedyną drużyną, która na własnym stadionie wygra-
ła wszystkie mecze.

KKS Koluszki - Victoria Rąbień  0:6
Start Brzeziny - GLKS Sarnów/Dalików  2:5 
UKS SMS Łódź - GKS Ksawerów  2:1
AKS SMS Łódź - Sokół II Aleksandrów Łódzki  5:0  
Widzew II Łódź - KS II Kutno  3:0 (wo)
Termy Uniejów - KAS Konstantynów Łódzki  1:0
Orzeł Parzęczew - Zawisza Rzgów  2:3

                                             Tabela
1. Widzew II Łódź     13  33  52-9
2. LKS Różyca      13  31  34-14
3. AKS SMS Łódź     13  27  37-10
4. Włókniarz Pabianice   13  27  28-14
5. Start Brzeziny     13  26  45-25
6. GKS Ksawerów     13  23  29-17
7. UKS SMS Łódź     13  22  45-20
8. Sokół II Aleksandrów Ł.  13  21  28-23 
9. Termy Uniejów     13  19  25-32
10. KAS Konstantynów Ł.  13  17  27-29
11. KKS Koluszki     13  17  17-20
12. Victoria Rąbień    13  16  36-37 
13. Zawisza Rzgów    13  15  17-24 
14. KS II Kutno     13  13  23-32
15. Sarnów/Dalików    12  12  28-42 
16. Orzeł Parzęczew    13  11   22-46     
17. GLKS Dłutów     12    4  8-41
18. PTC Pabianice     12    0  6-72  
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NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES   TELEFON   WWW   e-mail DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie  

Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego

rozwiązywanie problemów 
społecznych,  ze szczególnym 
uwzględnieniem programów 
pomocy społecznej, wspiera-
nia osób niepełnosprawnych 

al. Piłsudskiego 133d    92-318 Łódź
42 676 34 87

http://pcpr-lodzkiwschodni.pl/
pcpr@lodzkiwschodni.pl

poniedziałek - piątek  
godz. 8.00-16.00 

każdy mieszkaniec 
powiatu

PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE

Poradnia  
Psychologiczno-  
-Pedagogiczna  
w Koluszkach

pomoc psychologiczna  
i pedagogiczna dla dzieci,  

młodzieży, rodziców i nauczycieli

ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki  I piętro
44 714 14 54

http://ppp-koluszki.pl/
pppkoluszki@interia.pl

poradniakoluszki@gmail.com

Sekretariat 8.00-16.00
Pracownicy pedagogiczni 

poniedziałek-czwartek  
8.00-18.00       

piątek 8.00-16.00 

publiczna placówka 
oświatowa udzielająca 

bezpłatnej pomocy 
psychologicznej dzie-

ciom, młodzieży, rodzi-
com oraz nauczycielom

Poradnia  
Psychologiczno- 
-Pedagogiczna  
w Koluszkach 

zamiejscowe stanowisko 
pracy w Rzgowie

pomoc psychologiczna  
i pedagogiczna dla dzieci,  

młodzieży, rodziców  
i nauczycieli

ul. Literacka 2c 
95-030 Rzgów

Sekretariat 503 924 115
http://ppp-koluszki.pl/
ppp.rzgów@gmail.com

Logopeda: 
wtorek, czwartek – 12.00-16.00

piątek – 8.00-13.00
Psycholog:  

wtorek, piątek: 8.00-14.00, 
środa 12.00-17.00,  

czwartek – 8.00-15.00, 
Pedagog 

poniedziałek: 12.15-16.15, 
wtorek: 13.00-14.00, 

środa 13.15-17.15
piątek 12.15-17.15 

publiczna placówka 
oświatowa udzielająca 

bezpłatnej pomocy 
psychologicznej 

dzieciom, młodzieży, 
rodzicom  

oraz nauczycielom

Poradnia  
Psychologiczno- 
-Pedagogiczna  
w Koluszkach 

zamiejscowe stanowisko 
pracy w Tuszynie

pomoc psychologiczna  
i pedagogiczna dla dzieci,  

młodzieży, rodziców  
i nauczycieli

ul. Piotrkowska 13, 95-080 Tuszyn
Sekretariat 503 924 115
http://ppp-koluszki.pl/ 
ppp.rzgów@gmail.com

Logopeda:
poniedziałek   8.00-12.00 

środa: 8.00-13.00
Psycholog:

poniedziałek 12.00-15.00
Pedagog:

wt. 12.30-16.30

publiczna placówka 
oświatowa udzielająca 

bezpłatnej pomocy 
psychologicznej 

dzieciom, młodzieży, 
rodzicom 

oraz nauczycielom

Centrum wsparcia  
dla osób w stanie  

kryzysu psychicznego 
(zlecenie NFZ)

kryzysy psychiczne,  
stany depresyjne,  
myśli samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66

800 70 2222
bezpłatna infolinia

www.liniawsparcia.pl
porady@liniawsparcia.pl

24  godz. przez
7 dni w tygodniu

dla osób będących 
w kryzysie

psychicznym

POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  

w Andrespolu

poradnictwo w zakresie  
spraw socjalnych

ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol
42 213 27 60

http://ops.andrespol.pl/
opsanandrespol@lodz.home.pl

poniedziałek, środa, czwartek 
8.00-16.00      

wtorek 8.00-17.00  
piątek 8.00-15.00

mieszkańcy 
gminy Andrespol

Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  

w Brójcach

poradnictwo w zakresie  
spraw socjalnych

Brójce 39, 96-006 Brójce
42 214 02 01

http://bipgops.brojce.pl/
gops@brojce.pl

poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek  7.30-15.30

 wtorek 9.00-17.00

mieszkańcy 
gminy Brójce

Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Koluszkach

poradnictwo w zakresie  
spraw socjalnych

ul. Brzezińska 32, 95-040 Koluszki
44 714 58 25

https://mgopskoluszki.bip.wikom.pl/
sekretariat@mgopskoluszki.pl

poniedziałek-piątek 
8.00-16.00

mieszkańcy 
gminy Koluszki

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Nowosolnej

poradnictwo w zakresie 
spraw socjalnych

ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Nowosolna
42 648 45 20

http://gminanowosolna.pl/
opsnowosolna@wp.pl

poniedziałek, środa, czwartek
8.00-16.00

wtorek: 8.00-17.00
piątek: 8.00-15.00

mieszkańcy 
gminy Nowosolna

Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  

w Rzgowie

poradnictwo w zakresie 
spraw socjalnych

ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów 
42 214 21 12

http://bip.rzgow.pl/
sekretariat@mopsrzgow.pl

poniedziałek, czwartek, 
piątek 7.00-15.00     
wtorek 9.00-17.00 

środa-bez interesantów

mieszkańcy  
gminy Rzgów

Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej 

w Tuszynie

poradnictwo w zakresie 
spraw socjalnych

Plac Reymonta 1, 95-080 Tuszyn
42 614 34 92

http://tuszyn.naszops.pl/
mopstuszyn@naszops.pl

poniedziałek, środa, czwartek 
7.30-15.30      

wtorek 7.30-17.00   
piątek 7.30-14.00

mieszkańcy  
gminy Tuszyn

Uwaga! W czasie trwania epidemii dostępność może ulec zmianie. Zalecany wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Ciąg dalszy wykazu w kolejnym wydaniu.
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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

Fryzjer męski GENTLEMAN 
zaprasza na profesjonalne strzyżenie głowy  

oraz stylizacje brody 

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

sobota: 9-13

APT 412  
praca tymczasowa

Operatorzy wózków 
widłowych  

z prawem jazdy kat. B 
lub uprawnienia UDT 

22–24 zł brutto/h  
+ premie + bonusy

Bezpłatny dojazd do Łodzi

tel. 696-547-436

STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Jesteśmy producentem  

najwyższej jakości mebli tapicerowanych. 

Poszukujemy: Szwaczka
Miejsce pracy: Koluszki 

Zatrudnimy osoby zarówno z doświadczeniem jak i do przyuczenia.

 
DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻAŁO BĘDZIE:
• Realizacja zleceń produkcyjnych - szycie pokrowców na meble  

tapicerowane
• Obsługa maszyn produkcyjnych
• Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu  

produkcyjnego
• Dbałość o bezpieczeństwo i higienę prac 

 
Wymagania

• wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie
• samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy
• solidności, kreatywności, uczciwości
• umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komunika-

tywności
• gotowości do pracy na dwie zmiany
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

ZAPEWNIAMY:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Pakiet medyczny 

 
Praca dwuzmianowa.

E-wizyty w ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza kolejne udogod-

nienie, dzięki któremu można odwiedzić  ZUS online. E-wizyta to wi-
deorozmowa z ekspertem z placówki ZUS. Mieszkańcy województwa 
łódzkiego będą mogli umawiać się na spotkania online od listopada.

Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub 
smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie ter-
min i godzinę wizyty online. Podczas e-wizyty nasi eksperci odpowiedzą 
na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na 
wirtualną wizytę można umówić się w dni robocze godzinach 9:00-14:30. 
Może ona trwać nie dłużej niż 20 min.

Z e-wizyty można już korzystać w oddziałach ZUS w Warszawie, Kra-
kowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W listopadzie usługa będzie dostępna we 
wszystkich oddziałach ZUS, także w Łódzkiem. Jeśli chcemy zarezerwo-
wać wirtualną wizytę należy wejść na stronę  www.zus.pl. Podczas rezer-
wacji podajemy swoje  dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 
kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać również obszar mery-
toryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, emerytury i renty, firmy i pracujący, zało-
żenie profilu PUE, docelowo również doradca ds. ulg i umorzeń. 

Dzień przed spotkaniem klient otrzyma sms z przypomnieniem o e-wi-
zycie – na wskazany podczas rejestracji numer telefonu. Natomiast w dniu 
e-wizyty, godzinę przed spotkaniem przesłany zostanie mail. Po kliknięciu 
linku otrzymanego w mailu – klient połączy się z pracownikiem ZUS.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidual-
nej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go poka-
zać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun 
faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję 
na etapie rezerwacji.  Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zareje-
strowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

Monika Kiełczyńska
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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
Piaskowanie, renowacja maszyn, 
itp., 691-818-501
Kupię stare motocykle, 691-818-501
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Korepetycje z języka polskiego,  
tel. 783-224-793
MATURA - korepetycje, matematy-
ka, j. angielski - reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

USŁUGI
HYDRAULIK, Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, kolektory,  
506-864-713
Instalatorstwo sanitarne, co, 
wod-kan, gaz, pompy ciepła, 
klimatyzacja, 506-098-164
Posprzątam groby, 602-337-051
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, Koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Budowa domów, 505-509-874
Pranie dywanów, kanap, foteli, 
512-450-390
Pralki – Naprawa, 609-046-483
Budowy, docieplenia, wszelkie, 
604-350-807
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 koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Oddam stary dom drewniany  
do rozbiórki w zamian za zestawie-
nie letniskowego. Okolice Żakowic, 
tel. 692-750-631
Sprzedam działkę rolną 6000 m2  
w Koluszkach, tel. 604-793-912  
lub 601-190-840
Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam 2 działki na działalność 
gospodarczą po 1800 m2,  
tel. 798-751-993
Sprzedam działkę budowlaną  
w Słotwinach, 872 m2,  
tel. 781-201-703
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Tanio do wynajęcia Garaż 60 m2  
+ poddasze. Stasiakówka,  
601-835-140
Do wynajęcia lokal ok. 60 m2  
pod działalność gospodarczą, biuro, 
salon, w centrum Koluszek,  
tel. 691-040-770 
Do wynajęcia wyremontowany 
lokal handlowo-usługowy, 20 m2, 
Koluszki, ul. Brzezińska 8,  
44 714-13-83
Szukam pokoju lub mieszkania  
do wynajęcia w Koluszkach  
lub okolicy, tel. 691-173-034
Poszukuję 2-pokojowego mieszka-
nia w domu jednorodzinnym, 
Koluszki i okolice. 607-571-340.
Poszukuję 2-pokojowego mieszka-
nia, Koluszki i okolice. 539-685-890
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sterownik MTS 8 do pieca CO, 
514-796-472
Citroena Jumper 2,4d i Vw T4 
skrzynia, tel. 728-451-094
Drewno kominkowe – opałowe, 
515-310-037
Sprzedam nowe płyty betonowe 
0,8m x 0,8m, kolor jasno-szary,  
30 zł sztuka. Dostępna ilość 43 
sztuki. Tel. 796-241-330
Sprzedam drewno opałowe z remo- 
ntu palet – tanio, 885-162-087
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi koparkoładowarką,  
606-405-783
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

SZUKAM PRACY
Kobieta poszukuje pracy chałupni-
czej, tel. 604-893-309
PRACA
Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Praca całoroczna,  
tel. 601-306-380
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnimy elektryków, pomocni-
ków elektryków, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię pracownika do stolarni, 
tel. 785-998-740
Zatrudnię chałupniczki – szycie, 
604-588-616
Zatrudnię kierowcę C+E na Skład 
Budowlany do Koluszek ul. Prze-
jazd 16, tel. 693-166-459
Zatrudnię operatora wózka  
widłowego, tel. 785-998-740
Do Zakładu krawieckiego  
w Brzezinach zatrudnię krojczego  
i szwaczki, 601-91-40-90

Zatrudnię na skład budowlany  
do Koluszek ul. Przejazd 16 pracow-
nika fizycznego, 693-166-459

Zakład krawiecki w Różycy 
zatrudni szwaczki szyjące na 
stębnówce lub owerloku. Produkcja 
polska, stała praca, 605-086-828

Zatrudnię pracownika gospodar-
czego w gospodarstwie rolnym,  
tel. 603-692-065

Szwalnia w Brzezinach zatrudni 
szwaczki i prasowaczkę,  
tel. 605-14-19-23

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

Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, 605-600-896

Szwaczki zatrudnimy, stała praca, 
tel. 604-797-243

Zakład krawiecki zatrudni na stałe 
osoby do szycia, tel. 605-086-828

Zatrudnię brukarza i pomocników 
brukarza, 501-610-590

RÓŻNE

Oddam gruz, 691-752-654

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Przewy w dostawach prądu
 � 4.11.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: 11 Listopada 35, 41, 43, 
46, 48, 52  i 54.

 � 5.11.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: 11 Listopada 32,  
Gen. Hallera 11, Głowackiego 27, Kolejowa 1, 3 i 5, Konopnickiej 1  
do 17, Kościuszki od 1 do 63,  Krzemieniecka 2, 4, 6 i 8, Ludowa 5,  
Reja 3, 4, 6, 8, 10, 12, Rynek Nr 2, 3, 14 i 15, Strażacka Nr 1, 2, 6 i 8, Tar-
gowa Nr 1, 3, 6, 8 i 9. 

Kupię mieszkanie na Osiedlu Wojskowym w Regnach (może być do remon-
tu), 661-06-06-03
Kupię dom do 120 m2 w Koluszkach lub okolicy (może być do remontu), 
661-060-603
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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! 

Miejsce  
na Twoją reklamę

Zatrudnię mechanika  
pojazdów samochodowych  

i maszyn budowlanych

Informacje  

pod nr tel. 501-130-286

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

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
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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.

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

MALOWANIE  
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330
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Piątek 23.10
15:00 TROLLE 2
17:00 TROLLE 2
19:00 BANKSTERZY

Sobota 24.10
15:00 TROLLE 2
17:00 TROLLE 2
19:00 BANKSTERZY

Niedziela 25.10
15:00 TROLLE 2
17:00 TROLLE 2
19:00 BANKSTERZY

Środa 28.10 17:00 TROLLE 2
19:00 BANKSTERZY

Czwartek 29.10 17:00 TROLLE 2
19:00 BANKSTERZY

Trolle 2
USA / Komedia / Animacja / 
Przygodowy / 2020 / 2D Dubbing

Queen Poppy i Branch odkry-
wają, że poza ich wioską istnieją 
inne światy zamieszkane przez 
Trolle, z którymi – by tak rzec – ja-
koś im nie po drodze. Kiedy nie-
spodziewane niebezpieczeństwo 
zagrozi całej populacji Trolli, Pop-
py i Branch oraz ich przyjaciele 
wyruszą w wielką podróż przez 
nowe – niebezpieczne – lądy, by 
dokonać niemożliwego: pogodzić 
ze sobą wszystkie Trolle i połączyć 
się przeciw wrogowi.

BANKSTERZY
Polska / Dramat / 2020 / 
Premiera 2D Polska

Pierwsza w historii krajowe-
go kina produkcja, ukazująca kuli-
sy największej afery finansowej 
III RP, której dramatyczne konse-
kwencje odczuwa do dziś ponad 
750 000 polskich rodzin. Film 
przypomni zarówno o międzyna-
rodowych mechanizmach, które 
doprowadziły do wprowadzenia 
toksycznych pożyczek we fran-
kach, jak również drobiazgowo 
zaplanowanych manipulacjach 
banków, zachęcających klientów 
do korzystania ze szkodliwych 
usług. 

Pełen napięcia, emocji i ludzkich dramatów obraz został zainspiro-
wany prawdziwymi historiami osób, które wpadły w pułapkę kredytów w 
obcej walucie. Jego konsultantami merytorycznymi byli dawni pracowni-
cy banków, a także specjaliści od rynku kapitałowego w Polsce oraz 
członkowie stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

Puchar Polski „Etap łódzki” runda II
Widzew II Łódź – LKS Różyca 1:2 

21 października na obiekcie Łodzianki w Łodzi w półfinale Okręgo-
wego Pucharu Polski LKS Różyca zmierzył się z drużyną rezerw RTS 
Widzew Łódź. Po bramkach Wawrzeniaka oraz Chorążego, Różyca wy-
grała 2:1. Zespół Różycy w pierwszej rundzie wyeliminował Błękitnych 
Dmosin, w drugiej rezerwy trzecioligowego KS Kutno, a w trzeciej 
czwartoligową Stal Głowno.

Wsparcie ma wiele twarzy

KKS otrzymał słoik  
pełen monet

Pomimo pandemii kibice KKS próbują wspierać swój Klub na różne 
sposoby. W ostatnim czasie  KKS otrzymał niesamowity prezent: słoik 
pełen 10, 20 i 50-groszowych monet, zebranych przez dwie nastoletnie 
siostry. Jak same stwierdziły, one też chcą mieć swój wkład dla Klubu. Co 
więcej, młode fanki piłki nożnej podkreśliły, że to nie ostatnie ich słowo 
w tego rodzaju działaniu. „Możemy jako Zarząd i Zawodnicy być dumni, 
że rośnie nam nowe pokolenie.

Takich mamy kibiców” – czytamy w komentarzu zamieszczonym 
przez przedstawicieli Klubu.                                                                (pw)



Odpocznij nad stawem w Jeziorku 

Do końca roku potrwają prace, związane z zagospodarowaniem tere-
nu wokół stawu w Jeziorku. Nad zbiornikiem wodnym mają m.in. poja-
wić się ławki i altanki. Okolice stawu to bardzo urokliwe miejsce, idealne 
do odpoczynku podczas wyprawy rowerowej. Z reguły na teren ten spo-
glądamy od strony drogi, ale prawdziwe wrażenie robi widok od strony 
zabudowań. Koszt inwestycji to 20 tys. zł. W połowie zadanie zostało do-
finansowane środkami z grantu z Urzędu Marszałkowskiego.            (pw)   

Ściana światła w Lisowicach

Co zrobić, by umilić mieszkańcom wieczorny spacer nad zalewem w 
Lisowicach? Gmina testuje właśnie możliwość podświetlenia ściany lasu, 
która ciągnie się wzdłuż drewnianego pomostu aż do rozebranego mostku 
przy plaży. Ponieważ podświetlenie ma być różnokolorowe, najprawdo-
podobniej będzie można tworzyć różnorakie kolorystyczne kombinacje. 
Pierwsze testy już za nami. 

(pw)

Sprawdź światła  
w swoim samochodzie

Rusza kolejna edycja kampanii „Twoje światła-Nasze bezpieczeń-
stwo”. Wzorem lat ubiegłych kierujący będą mogli na wytypowanych sta-
cjach kontroli pojazdów BEZPŁATNIE sprawdzić oświetlenie aut. Do 

wybranych punktów doprowadzi 
aplikacja Yanosik. Policjanci w tym 
czasie w szczególny sposób będą 
edukować w zakresie konieczności 
posiadania sprawnych świateł.

W okresie jesienno-zimowym 
występuje wiele zjawisk, które nieko-
rzystnie wpływają na widoczność na 
drodze. Podobnie jak w latach ubie-
głych Biuro Ruchu Drogowego KGP 
wraz z Instytutem Transportu Samo-
chodowego organizuje kolejna odsło-
nę ogólnopolskiej kampanii pod na-
zwą ,,Twoje światła - Twoje 
bezpieczeństwo”. Na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w działania 

zaangażowało się kilka stacji kontroli pojazdów. Każdy kierujący będzie 
mógł tam bezpłatnie sprawdzić prawidłowe ustawienie swoich świateł. Ce-
lem akcji jest zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia wynikające z nie-
sprawnego czy też nieprawidłowego oświetlenia, wyeliminowanie z ruchu 
maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami 
technicznymi oświetleniem, stworzenie możliwości przeprowadzenia bez-
płatnych kontroli poza terminem badania technicznego oraz propagowanie 
zasady „widzieć i być widocznym”.

Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w dniach 24.10, 7.11, 21.11. br. w godz. 8:00-14:00: Andre-
spol ul. Brzezińska 5A, Stróża ul. Tuszyńska 219, Koluszki ul. Słowac-
kiego 99, Starowa Góra ul. Stropowa 4/6

Prawidłowo wyregulowane światła pozwalają  kierującemu wcze-
śniej zauważyć przeszkodę, bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub 
poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach 
atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopo-
dobieństwo wypadku drogowego.      (www.lodz-wschod.policja.gov.pl)


