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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

06.11.  
ul. 3 Maja 8

07.11.  
ul. 3 Maja 19G

08.11.  
ul. Brzezińska 54

09.11.  
ul. Przejazd 6

10.11.  
ul. 11 Listopada 33

11.11.  
ul. Żwirki 2

12.11.  
ul. Głowackiego 20

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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Na realizację prac wykonawca ma półtora roku

Przebudują drogi przy 
rynku i kościele

Gmina rozstrzygnęła przetarg na przebudowę czterech ulic (Mickiewi-
cza, Pomorską, Śląską i Hallera) zlokalizowanych w sąsiedztwie kościoła i 
placu targowego po zachodniej stronie miasta. Do przetargu stanęło pięciu 
oferentów. Wygrała firma BUD-DROG z Koluszek. Wszystko wskazuje na 
to, że budowlana bańka powoli zaczyna pękać, ponieważ proponowane ceny 
mogą wręcz szokować. Kosztorysowo gmina zakładała, że na inwestycję bę-
dzie musiała wyłożyć ok. 6 mln zł. Tymczasem najniższa oferta opiewa na 
kwotę 3,28 mln zł. Jedynym zmartwieniem gminy jest zatem obecnie jedynie 
to, by niższa cena nie przełożyła się gorszą jakość wykonania.   

Przypomnijmy, że drogi mają zyskać nową nawierzchnię, a tam gdzie 
to możliwe obustronne chodniki. Dodatkowo ulica Mickiewicza uzbrojona 
zostanie w kanalizację deszczową. Pojawią się na niej również dwa wynie-
sione przejścia dla pieszych w okolicy dawnego gimnazjum. Zgodnie z har-
monogramem prace potrwają do maja 2022 r. 

(pw)   

UWAGA: punkt wymazów 
przeniesiony pod Urząd

Punkt pobierania wymazów COVID prowadzony przez Wojewódzką 
Stację Ratownictwa Medycznego, który do tej pory stacjonował przy strażni-
cy OSP w Koluszkach, został przeniesiony na parking przed siedzibą Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65. 
Godziny przyjęć: pon., wt., śr., pt., sb., nd. 08:30-12:30, czw. 13:30-17:30.

Wodociąg publiczny Koluszki 
– woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w 
próbkach wody pobranych w dniu 27 października 2020r. do badań labo-
ratoryjnych z wodociągu publicznego Koluszki, z punktu czerpalnego w 
Stacji Wodociągowej i punktów kontrolnych na sieci wodociągowej, nie 
stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Woda w zakresie parametrów 
mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia 
przez ludzi z wodociągu publicznego Koluszki.
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Pani Renacie Wachowicz
Wicedyrektor SP nr 2 w Koluszkach  
oraz Panu Jarosławowi Woźniakowi  

pracownikowi UM w Koluszkach 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składa 

Burmistrz Koluszek

Protestowali po raz drugi 
Trzy dni po wielkiej manifestacji w sprawie ustawy antyaborcyjnej i 

działań rządu, mieszkańcy Koluszek ponownie wyszli na ulice. Tym razem 
frekwencja była mniejsza. Według organizatora udział w manifestacji wzię-
ło około 400 osób. Do protestujących dołączyli również przyjezdni polity-
cy z opozycji: poseł na Sejm RP Krzysztof Piątkowski oraz Małgorzata 
Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Łodzi.

Uczestnicy w spokoju mijając kościół, przeszli wiaduktem w kierunku 
ul. Armii Krajowej. Następnie zatoczyli koło, kierując się ul. Brzezińską z 
powrotem na wiadukt. Pokojowy protest zakończył się na rynku wtorko-
wym odtańczeniem poloneza.

Możliwość demonstrowania swojego niezadowolenia należy do na-
szych niezbywalnych praw obywatelskich, jak to jednak w życiu bywa, li-
czebne i intensywne protesty z reguły odbijają się na funkcjonowaniu in-
nych obywateli.  

- Protestujący dziś zablokowali ruch na ulicy i musiałem odstać spory 
czas zanim mogłem przejechać przez wiadukt. W kwestii "cofnięcia" wyro-
ku TK się zgadzam, ale z innym postulatami, które są polityczną grą i chę-
cią legalizacji całkowitej aborcji, absolutnie nie. Co do strajkujących, mają 
trzy place w Koluszkach gdzie mogą strajkować: rynek wtorkowy, sobotni 
i plac przed UM. Czemu tego tam nie robią tylko blokują ruch uliczny, 
stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym i dodatkowo zwiększeniem epi-
demii? - czytamy w liście elektronicznym nadesłanym do redakcji. 

(pw)

Bezpieczeństwo  
w czasie pandemii

9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej zaoferowała wsparcie dla 
szkół województwa łódzkiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epi-
demicznego poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi i 
młodzieżą na temat Koronawirusa SARS-CoV-2.

W zajęciach rekomendowanych przez Łódzkie Kuratorium Oświaty, 
prowadzonych przez sierżanta Dariusza Borkowskiego – nauczyciela na-
szej szkoły i jednocześnie żołnierza WOT-u, wzięli udział wszyscy ucznio-
wie klas 4-8. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa epi-
demicznego, najbardziej typowymi objawami choroby i dowiedzieli się, jak 
chronić się przed zakaże-
niem. Istotnym elemen-
tem zajęć było uświado-
mienie uczniom, jak 
szybko następuje trans-
misja wirusa na nieza-
bezpieczone maseczka-
mi lub rękawiczkami 
inne osoby. W sposób 
bardzo obrazowy ukazał 
to jeden z filmów. Naj-
ciekawszym modułem 
zajęć były praktyczne warsztaty prawidłowego mycia rąk oraz zakładania i 
zdejmowania rękawiczek ochronnych. Uczniowie, „myjąc” ręce w ręka-
wiczkach czarną farbą, przekonali się, że ta z pozoru prosta czynność, aby 
była skuteczna, musi być wykonana z dużą starannością i uwagą.

Uczniom przypomniano, że częsta dezynfekcja rąk, zakładanie maseczek 
i dystans społeczny to bardzo ważne, proste działania, które powinny spowol-
nić rozprzestrzenianie się koronawirusa i zwiększyć nasze bezpieczeństwo.

Dziękujemy dowództwu 9. ŁBOT oraz sierż. Dariuszowi Borkowskie-
mu za udział w tym przedsięwzięciu, które powinno przełożyć się na wzrost 
bezpieczeństwa nas wszystkich.

Uwaga na fałszywe  
i niebezpieczne e-maile

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji 
ostrzega przed oszukańczymi wiadomościami przesyłanymi drogą 
elektroniczną informującymi o wezwaniu na Policję. Pobranie i otwo-
rzenie załączonego pliku może zainfekować komputer złośliwym opro-
gramowaniem, które może wykradać dane osobowe lub doprowadzić 
do całkowitego zablokowania komputera. Oszuści żądają okupu za od-
blokowanie komputera.

Jeżeli stałeś się ofiarą oszustów skontaktuj się natychmiast ze swoim 
bankiem. Zmień hasła do wszystkich kont bankowych, poczty elektronicz-
nej i innych portali.

Pod żadnym pozorem nie wolno płacić oszustom za odblokowanie 
komputera! To rozzuchwala przestępców i kontynuują oni swoje ataki prze-
ciwko innym. Nie ma też żadnej gwarancji, że po opłaceniu okupu odzyska 
się kontrolę nad komputerem.

Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji.
W przypadku zablokowania komputera pomocy można też szukać na 

stronie międzynarodowego projektu: nomoreransom.org, którego uczestni-
kiem jest również Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głów-
nej Policji.

(Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP)
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Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach

Klasa Ia. Górny rząd od lewej: Maria Myćkowska, Lena Supera, Katarzyna Róg, Gabriela Przybysz, Róża Konicka, Franciszek Urbańczyk,  
Nikodem Miazek. Środkowy rząd od lewej: Maria Cholewińska, Nadia Miazek, Marta Kaczmarek, Zuzanna Ćwik, Natalia Wasielewska, Wiktoria Bzowska, 
Marcelina Wysokińska, Alicja Gołygowska. Pierwszy rząd od lewej: Igor Wieczorek, Antoni Feldt, Iwo Truszczyński, Mateusz Jeziorski, Aleksander Ćwik, 
Michał Żołek. Wicedyrektor szkoły: Małgorzata Hejchman. Wychowawczyni: Katarzyna Jeziorska.

Klasa Ib. Górny rząd od lewej: Lena Dziedzianowicz, Aleksandra Przygodzka, Hanna Lewandowska, Aleksander Kobus, Wiktoria Tomczyk, Szymon Sikora. 
Rząd środkowy od lewej: Aleksander Długosz, Stanisław Walas, Katarzyna Główczyńska, Kacper Krawczyk, William Stępień, Gabriel Jakiel, Kacper Łaba. 
Pierwszy rząd od lewej: Amelia Ścibiorek, Zuzanna Duczek, Lena Tkaczyk, Karina Kozal, Marianna Śmieszek, Mateusz Krawczyk. Nieobecna: Kornelia Ha-
mernik. Wychowawca: Anetta Michalak. Wicedyrektor szkoły:  Małgorzata Hejchman.
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Mała Maja potrzebuje 
jeszcze 5 mln zł,  
by otrzymać lek  
ratujący życie

Maja Kwiatkowska niespełna 8-miesięczna dziewczynka z Łodzi 
choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego. Niedawno usłysza-
ła o niej cała Polska, wszyscy przyłączają się do zbiórki pieniędzy na te-
rapię genową. Na koncie zbiórki na portalu www.siepomaga.pl/maja jest 
już ponad 4 mln zł. Potrzeba jednak aż 9 mln zł!

Rozmowa z rodzicami Mai: Anną i Kamilem Kwiatkowskimi.

- Tydzień w Koluszkach: Proszę powiedzcie kiedy dowiedzieliście się 
o chorobie Mai.

- Anna Kwiatkowska (mama Mai): Wszystko zaczęło się w 6-tym tygo-
dniu życia Mai, kiedy to po świętach wielkanocnych nagle bardzo osłabła. Nasz 
niepokój wzbudziło też to, że przestała ruszać nóżkami. Zaczęliśmy szukać po-
mocy i szybko trafiliśmy do szpitala. Zlecono wykonanie wielu badań, w tym 
testów genetycznych. Po dwóch tygodniach od początku badań otrzymaliśmy 
diagnozę, z którą nie możemy się pogodzić do dziś. Nasza córka choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego, najcięższy w swej postaci. 

- TwK: Czym objawia się choroba?
- AK: Polega ona na powolnym obumieraniu neuronów ruchowych co 

powoduje osłabienie mięśni, w tym także mięśni oddechowych i tych odpo-
wiedzialnych za jedzenie i przełykanie. Z czasem płuca Mai stają się coraz 
mniejsze i w każdej chwili może dojść do ich zapadnięcia się. Każda poten-
cjalna infekcja jest teraz dla Mai zagrożeniem życia i wiąże się z wielomie-
sięcznym pobytem na oddziale intensywnej terapii.Kolejnym zagrożeniem 
dla życia Mai są słabnące mięśnie przełyku. Już teraz jedzenie sprawia jej 
wiele trudu i nie możemy wykluczać, że będziemy musieli ją karmić sondą 
wsadzaną do noska. Dzieci dotknięte tą chorobą, bez leczenia nie dożywają 
drugiego roku życia. Nasz świat się zawalił.

- TwK: Jednak dla Mai jest nadzieja, prowadzicie zbiórkę na leczenie 

córki. Na co dokładnie zbieracie?
- AK: Maja obecnie leczona jest lekiem dostępnym w Polsce, który za-

trzymał postęp choroby i w założeniu będzie jej podawany do końca życia, 
poprzez zastrzyk dolędźwiowy. Nie mamy pewności, jak lek ten zadziała na 
jej układ oddechowy i pokarmowy. U większości dzieci leczonych w ten spo-
sób, problemy z przełykaniem, mówieniem i mimiką, nasilają się. Nie może-
my się z tym pogodzić, że Maja przestanie mówić i uśmiechać się. Dlatego 
zdecydowaliśmy się otworzyć zbiórkę na terapię genową, nowy rewolucyjny 
lek. Jest on stosowany w USA, stopniowo zostaje dopuszczony w kolejnych 
krajach Unii Europejskiej. Leczenie, na które zbieramy jest dla Mai wręcz 
niezbędne. Zolgensma działa równomiernie na cały organizm poprzez wy-
tworzenie w nim syntetycznej kopii brakującego genu. Jego jak najwcześniej-
sze podanie, przynosi spektakularne efekty. Mai choroba już odebrała władzę 
w nóżkach, ale nie jest wykluczone, że ją odzyska. Naszym marzeniem jest, 
by dostała ten lek i choć w wolniejszym tempie, rozwijała się jak normalne 
dziecko. Wiemy, że terapia genowa rozwiąże wiele problemów zdrowotnych, 
które w chwili obecnej z pewnością Mai nie ominą. 

- TwK: Na koncie zbiórki macie już ponad 4 mln zł. Jak zbieracie pieniądze?
- Kamil Kwiatkowski: Wspiera nas rodzina, przyjaciele, a teraz także 

F u n d a c j a Si e p o ma g a u l .
Z a Br a mk ą 1 , 6 1 - 8 4 2 Po z
n a ń

F U N D A C J A S I E P O M A G A U L . Z A B

R A M K Ą 1 , 6 1 - 8 4 2 P O Z N A Ń

89249000050000453062407892

8 9 2 4 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 5 3 0 6 2 4 0 7 8 9 2

X

2 2 3 4 7 Ma j a Kwi a t k o ws k a
d a r o wi z n a

2 2 3 4 7 M A J A K W I A T K O W S K A D A R O

W I Z N A
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osoby nieznajome, które wzruszył los Mai. Zbiórka prowadzona jest 
głównie w internecie, tam można wesprzeć Maję poprzez przekazanie da-
rowizny na stronie www.siepomaga.pl/maja. Dodatkowo na Facebooku 
prowadzimy stronę „Licytacje dla Mai”, gdzie ludzie dobrego serca, czę-
sto anonimowi darczyńcy, wystawiają swoje rzeczy, usługi, rękodzieło, a 
nawet wypieki. Cały dochód przeznaczany jest na wsparcie leczenia dla 
naszej córki. Uruchomiliśmy także zbiórkę do puszek. Wolontariusze 

Koluszki 
ul. Paderewskiego 1

30rat %0
24 października - 10 listopada

Wielka jesienna obniżka cen 

479,-
komoda 
HOLTEN

799,-

-40%
Promocja „Wielka jesienna obniżka cen” dot. 
wybranego asortymentu i obowiązuje od 24.10 do 
10.11.2020 albo do wyczerpania zapasów. Promocja 
nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub 
wyprzedażą z wyjątkiem promocji „30 rat 0%”, która 
trwa od 24.10 do 10.11.2020. RRSO 0%. Umowa 
o kredyt konsumencki zawierana jest między 
kredytobiorcą a kredytodawcą tj. Bankiem, który 
obsługuje sprzedaż ratalną w salonie meblowym. 
Przyznanie kredytu  uzależnione jest od pozytywnej 
oceny zdolności kredytowej potencjalnego 
kredytobiorcy przez Bank. Promocje obowiązują 
w wybranych salonach. Lista salonów załączona 
do regulaminu promocji. Szczegółowe regulaminy 
promocji w salonach Black Red White. Regulamin 
promocji „Wielka jesienna obniżka cen” dostępny 
również na www.brw.pl. Niniejsza informacja nie 
stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i 
ma charakter wyłącznie informacyjny.

zbierają pieniądze po mszach świętych, a także na kiermaszach również 
tu w Koluszkach. Wraz z żoną pochodzimy z niewielkiej miejscowości 
pod Łodzią, gdzie lokalna społeczność uruchomiła wszelkie siły, by po-
móc nam osiągnąć cel. Zbierany jest również złom czy plastikowe nakręt-
ki. Odbywają się zawody sportowe. Do akcji włączyły się także firmy w 
których pracujemy. Między innymi z ich inicjatywy w Łodzi powstał mu-
ral dla Mai, którego celem jest promocja akcji. Staramy się również do-
trzeć do mediów, by nagłośnić naszą zbiórkę. Niedawno historię Mai 
można było obejrzeć w „Sprawie dla Reportera”

- TwK: Zebrana kwota jest imponująca, jednak potrzeba jeszcze paru 
milionów, a czas ucieka. W jaki sposób mieszkańcy Gminy Koluszki 
mogą się włączyć się do pomocy?

- KK: Jak wspominałem, w Koluszkach organizowane były również 
kiermasze dla Mai, ale nie tylko, także puszki zostały wystawione w skle-
pach. Starostwo Powiatowe Łódź Wschód prowadzi zbiórkę nakrętek, 
szkoły podstawowe i przedszkola zaangażowały się w pomoc. Za to 
wszystko jesteśmy ogromnie wdzięczni!Mieszkańcy Gminy Koluszki 
mogą przyłączyć się także do akcji zbierania złomu. Takie akcje cieszyły 
się ogromnym powodzeniem w sąsiednich miejscowościach i bardzo 
wsparły naszą zbiórkę na leczenie córeczki. Poza tym bardzo ważne jest 
przekazywanie informacji o chorobie naszej córki znajomym, czy rodzi-
nie, co pozwala dotrzeć nam do większej ilości osób.

Piątek 06.11  

15:00  JAK ZOSTAĆ 
GWIAZDĄ 

17:00  JAK ZOSTAĆ 
GWIAZDĄ 

19:00  OBRAZ 
POŻĄDANIA 

W związku z wprowadzeniem 
przez rząd nowych obostrzeń 

pandemicznych,  
KINO NIECZYNNE  
od 7 do 29 listopada.

JAK ZOSTAĆ GWIAZDĄ
reżyseria: Anna Wieczur-Bluszcz
obsada: Katarzyna Sawczuk, Maciej 
Zakościelny, Anita Sokołowska
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ZATRUDNIĘ BRUKARZA  
Z DOŚWIADCZENIEM

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE  !!!
nr tel. 502 970 258

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

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI/ROZBIORU

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 Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko:
Kierowca samochodu ciężarowego  

powyżej 3,5 t; kat. C+E.
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.

Miejsce  
na Twoją reklamę
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Władysław Strzemiński 
cztery pokolenia później

Wchodząc do domu i pracowni Moniki, zwróciłem uwagę na ciekawie 
zestawione elementy wystroju wnętrz.Wśród nowoczesnych meblipojawiają 
się stare, pięknie utrzymane sprzęty oraz zastawy stołowe. -To wszystko two-
rzy harmonijną całość. Tego typu kombinacja była myślą przewodnią moich 
działań w trakcie studiów na ASP. Postanowiłam „Ocalić od zapomnienia”, 
taki był mój cel, który uparcie realizowałam i zakończyłam sukcesem- Dy-
plomem renomowanej uczelni Akademii Sztuk Pięknych oraz do-
staniem się do konkursu najlepszych Dyplomów uczelni PRI-
ME TIME 2019.  W swojej pracy odnosiłam się do historii z 
życia mojej babci Natalii Pawlickiej. Dzięki kontaktom z 
ludźmi, z rodziną  poznałam wiele ciekawych historii z jej 
życia.- Powiedziała Monika. To niesamowite, by kobieta, 
której młodość przypadała na lata 30- i 40-te ubiegłego 
stulecia, przewidziała użytkową sztukę początku XXI 
wieku. Babcię Moniki ciągnęło w stronę sztuki. To by 
cel naszego spotkania. Natalia Pawlicka urodziła się i 
wychowała na Felicjanowie. Była jedną z licznego ro-
dzeństwa. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Ko-
luszkach, rodzice zapisali ją na lekcje w Szkole Przemy-
słowo-handlowej.  Cel, który miał być bardzo 
praktyczny- nauczyć się prac ręcznych, wyszywania, tkania 
itd.- okazał się otwarciem serca na świat sztuki, przez wielkie 
„S”. Mimo, że Natalia swoją edukację zakończyła na SzkolePrze-
mysłowo-Handlowej, pasja pozostała. Była uczennicą Władysła-
wa Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, światowej sławy artystów 
rzeźbiarzy i teoretyków sztuki połowy XX wieku, którzy  na prze-
łomie lat 20-tych i 30-tych mieszkali przy ulicy Słowackiego w Koluszkach. 

Na jesieni roku 1931 małżeństwo Strzemińskich mieszkało już w Ło-
dzi, gdzie zaczęli realizować swe plany i marzenia o sztuce, które zrodziły 
się podczas ich 4-letniego pobytu w Koluszkach. Wydawało by się, że woj-
na i czasy komunizmu zniszczą wszystko. Ale nie, prawdziwa miłość do 
piękna zamkniętego w geometrycznych kształtach i otwartej przestrzeni 
ducha, przetrwały.

Nieraz po wielu latach okazuje się, że coś, co jest w nas nowego, to 
zmartwychwstałe myśli i pragnienia, żywe w sercach naszych przodków.

Monika pochodzi z Koluszek. W Łodzi, gdzie obecnie mieszka,  ma 
swoją pracownię, w której powstają sukienki, suknie, żakiety, spodnie i torby. 

Z Władysławem Strzemińskim, poza wspomnianą na wstępie Babcią- 
jego uczennicąw Szkole Przemysłowo-Handlowej w Koluszkach w latach 
20-tych i 30-tych, łączy ją AkademiaSztuk Pięknychim. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi,  której jest absolwentką. – Wiesz, bycie studentką na 
uczelni, którą właściwie stworzył i w której był nauczycielem akademickim 
ktoś, kto 90 lat wcześniej uczył twoją babcię, to niebywała radość i zobo-
wiązanie- stwierdziła Monika. 

Temat jej pracy magisterskiej na ASP „Ocalić od zapomnienia”, łączy 
w sobie trzy bliskie jej osoby. 

 -Mistrza Strzemińskiego, Moją Babcię a takżeMamę, która zmarła w 
tym czasie, gdy kończyłam studia. Zawiłości ludzkich losów, ich wzajem-
ne przeplatanie się oraz wpływanie na życie tych, z którymi krzyżują się na-
sze drogi- to wszystko jest obecne w mojej pracy. W pracy pokazałamswo-
ją kolekcję:kamizelki, żakietyi torby- mówi Monika Wojtera. 

Na spódnicach czy żakietach widać- zapisane alfabetem stworzonym 
przez Strzemińskiego- fragmenty sms-ów, jakie przed swoją śmiercią pisa-
ła do niej mama, zmarła w tym czasie, gdy Monika przygotowywała się do 
obrony swego dyplomu na ASP. W strojach nawiązała też do babci Natalii, 
uczennicy Mistrza i twórcy Unizmu. 

 - Co wpływa na to, kogo w życiu spotykamy, czy jest to przypadek czy 
zrządzenie losu, i jak te relacje wypływają z kolei na nasze osobiste życie - 
to wszystko znajdziesz w cyklu prac,które złożyły się na mój dyplom ASP. 
W szczególny sposób pomyślałam o Babci, która miała to ogromne szczę-
ście spotkać w swoim życiu  Władysława Strzemińskiego. Mimo, że uro-
dziłam się wiele lat po jej śmierci, czuję z nią wielki związek emocjonalny. 

Stworzyłam sobie w sercu coś w rodzaju legendy babci. Często zadaję so-
bie pytanie, kim mogła by być, gdyby życie pozwoliło jej kontynuować 
swoje artystyczne pasje. Świadomość obcowania jej z wielką współczesną 
sztuką wyzwoliła we mnie emocje, które nie dawały cienia wątpliwości, 
którą drogę w życiu wybrać- twierdzi Monika. 

Natalia Pawlicka- babcia Moniki- pochodziła z Felicjanowa, gdzie się 
wychowała, potem uczęszczała  do Szkoły Powszechnej w Koluszkach 
(obecnej Szkoły Podstawowej nr 1), a następnie do Szkoły Przemysłowo-
-Handlowej, znajdującej się przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza. To było miej-
sce, jak na pierwsze lata XX wieku, bardzo nowoczesne.  Rodzice, zarówno 
z Koluszek jak i z okolicznych wiosek chętnie posyłali tam swe dzieci, które 
mogły zdobyć fachową wiedzę, związaną z praktycznym przygotowaniem 

do życia. Z tego samego powodu Natalia zapisała się do tej szkoły.- 
Babcia Natalia, według relacji rodziny, była bardzo uzdolnioną 

dziewczyną. Sama wyszywała, haftowała, robiła samodzielne 
projekty sukienek, spódnic czy obrusów. To były przepiękne 

rzeczy. Szyła np. dla swojej córki a mojej cioci Ani różne stro-
je. Tata opowiadał mi, że w czasach jego dzieciństwa babcia 
Natalia, wykonywała ilustracje do książek, które potem czy-
tała najmłodszym, pobudzając tym samym dzieci do wy-
obraźni- chwali swoją babcię Monika. Natalia była nieśmia-
łą dziewczyną, ale zdolną i pilną uczennicą. Szybko 
zdobywała szlify nie tylko w projektowaniu czy haftowaniu, 
lecz także np. w matematyce. Inne czasy, inne możliwości. 

Obecnie młodzi marzą o studiach na najlepszych polskich czy 
europejskich uczelniach, w gronie największych akademickich 

„sław” i zwykle im się spełnia. 
Niestety, literacka biografia „Janka Muzykanta”, zwłaszcza 

w latach przedwojennych nierzadko wpisywała się w codzienność 
wielu młodych. -Realia były jakie były, problem stanowił też do-
jazd do szkoły. Nie każdy mógł otrzymać dotację, by móc podróżo-
wać do szkoły czy na uczelnię. Babcia, z powodów i rodzinnych- 

trzeba było pomagać w gospodarstwie rodzicom- i finansowych, 
zakończyła edukację na Szkole Przemysłowo-Handlowej, ale w stu procen-
tach wykorzystała zdobytą tam wiedzę w życiu codziennym. To, co wyszło 
spod jej ręki cieszyłopotem oko i krążyło po rodzinie i znajomych. 

Mimo, że zmarła będąc młodą jeszcze kobietą, w roku 1956, postawi-
ła po sobie w naszej rodzinie bardzo dobre wspomnienie, była dobrym 
człowiekiem i utalentowaną kobietą. Naprawdę szkoda, że los nie dał jej w 
pełni tego talentu wykorzystać. Moje studia i moje projektowanie, to 
wszystko czym się zajmuję, stanowi w pewien sposób hołd dla babci Nata-
lii- mówi Monika Wojte-
ra. Pewne zdolności 
mamy wyuczone, inne 
są w naszych genach. 
Od dziecka lubiła ryso-
wać, układać nowe wzo-
ry z ubrań, nie sprawiało 
jej to żadnego trudu, nie 
było obarczone wysił-
kiem.  – Gdzieś to we 
mnie tkwiło a świado-
mość, czyją uczennicą 
była matka mojego taty, 
jeszcze dodawała zapału 
i entuzjazmu, by ten kie-
runek moich zaintereso-
wańpogłębiać. Mimo 
tego, po maturze zabra-
kło tego czegoś, może 
pewności siebie, może 
odwagi ryzyka. Nie by-
łam gotowa, by pójść na 
Akademię Sztuk Pięk-
nych, mimo, że to było 
moje marzenie. Ukoń-
czyłam finanse i praco-
wałam w banku. Ale co 

Natalia Pawlicka, 
babcia Moniki
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Kolekcja ubiorów inspirowana twórczością Strzemińskiego

Cię nie zadowoli, to Cię zmusi, by szukać swego spełnienia. Poszłam na 
łódzką ASP, ukończyłam rok temu. Kto wie, gdybym miała możliwość po-
znać babcię, być może moje życie potoczyło by się zupełnie inaczej i dużo 
wcześniej poszłabym w jej ślady. Ale widocznie wszystko jest po coś- kon-
kluduje Monika. 

Dziś zajmuje się tym, co zawsze kochała, czyli projektowaniem 
ubrań. Uczy się również szycia.-Poznanie tej sztuki od strony praktycznej 
jest bardzo ważne, pozwala patrzeć na projektowany ubiór całościowo- 
uważa Monika. Szacunek dla martwych przedmiotów, takich jak np. su-
kienka czy stary dzban, znalezione na strychu, mają w sobie tylko ludzie 
wrażliwi na piękno i czas. Czasem znajdujesz coś , co ktoś inny  od razu 

wyrzuciłby na śmieci- ty się z tym obchodzisz jak z przysłowiowym „jaj-
kiem”. – Obracasz ten przedmiot jak jakąś świętość, budząc w swojej wy-
obraźni ludzi, którzy przed stu laty trzymali w ręku i używali tegogar-
nuszka lub chodzili w tym ubraniu- to są chwile bardzo pobudzające 
duszę i wyobraźnię. Z drugiej strony lubięnowoczesność, stąd też moja 
praca dyplomowa na ASP była połączeniem, wzajemnym przeplataniem 
się  tradycji ze sztuką dnia dzisiejszego- mówi Monika. W pracach, jakie 
złożyły się na pracę mgr inspirowała się, podobnie jak w obecnie projek-
towanych i szytych ubraniach, sztuką Strzemińskiego.

 -Jego upór i zawziętość w dążeniu do realizacji swoich pomysłów ar-
tystycznych, przy ogromnym wysiłku jaki wkładał w swoim codziennym 
życiu, z uwagi na amputowaną rękę i nogę podczas I wojny światowej, bar-
dzo mnie motywowały do tego, by dążyć z uporem do tego, co chciałam 
osiągnąć. To kolejny dowód na to, że ogromny wpływ na to kim jesteśmy, 
mają ci, z którymi się stykamy. Z dużą wrażliwością przyglądałam się na 
Akademii młodszym ode mnie studentom, ich pracy i sposobowi, w jaki 
pokonywali trudności. Nie da się? Wszystko się da! -przekonuje Monika, 
która pracuje obecnie nad swoją kolekcją ubrań. – Nie zależy mi na jakiejś 
masówce. Myślę o projektowaniu rzeczy unikatowych, wyjątkowych. Z 
pewnością w przyszłości będę chciała je sprzedawać, na razie to co już zro-
biłam, cieszy moje oko. Mam już propozycje sprzedaży moich ubrań w 
Niemczech. Zobaczymy co przyszłość pokaże. 

 Z twórczości Władysława Strzemińskiego daje się odczuć przenika-
nie „Wielkiej Sztuki” do sztuk użytkowych. W mojej kolekcji ubiorów 
przykładem jej użycia jest alfabet. Sztuka nowoczesna jest inspiracją dla 
młodego pokolenia artystów. To swoisty dialog jaki sztuka pragnie prowa-
dzić ze światem współczesnym - wyjaśnia Monika Wojtera. 

Tekst: z.k.
Projektant: Monika Wojtera, Foto: Jakub Woźniak, 

Modelka: Klaudia Szymczak, Makijaż: Patrycja Skórzak

Symboliczne obchody 78. rocznicy  
likwidacji Getta w Koluszkach

W ubiegły czwartek, 29 października 2020 roku, przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Historia Koluszek, w imieniu burmistrza Koluszek Waldemara 
Chałata, starosty powiatu Łódzkiego-Wschodniego, Andrzeja Opali, miesz-
kańców miasta oraz własnym, uczcili pamięć zamordowanych Żydów, w 78. 
rocznicę likwidacji Getta Koluszki. W tegorocznych obchodach, wzięło 
udział- z uwagi na obostrzenia anty covidowe- 5 osób. Uroczystość odbyła się 
na Felicjanowie, przy zbiorowej mogile Żydów zamordowanych w tym miej-
scu i pochowanych w roku 1942.Odczytano- symbolicznie- nazwiska  zamor-
dowanych, odmówiono modlitwę za zmarłych, złożono kwiaty, zapalono zni-
cze oraz położono kamień przywieziony z Izraela- żydowski symbol pamięci. 

Spoczywający  na Felicjanowie 
zamordowani to kobiety, mężczyźni  
i dzieci, którzy podejmowali nieuda-
ne ucieczki z getta, nie „nadawali” 
się, zdaniem Niemców, z uwagi na 
wiek lub stan zdrowia- do transportu 
do obozu Zagłady w  Treblince oraz  
ci, którzy zostali na miejscu,  by „po-
sprzątać” teren getta po jego likwida-
cji. Po wykonanych pracach także i 
oni zostali przywiezieni na Felicja-
nów i rozstrzelani. Przyjmuje się- na 
podstawie zeznań świadków- że w 
mogile spoczywa od 500 do 600 
osób. Obok mogiły w lesie „ na Gór-
niaku”, jest to jedyne, znane nam 
miejsce spoczynku koluszkowskich 
Żydów. Na podstawie zachowanych 
aktów zgonów polskiej ludności narodowości żydowskiej sprzed wojny, ko-
luszkowskich Żydów chowano na kirkucie w Brzezinach oraz w Jeżowie. Ża-
den dokument nie wspomina o cmentarzu żydowskim w Koluszkach, zatem 
miejsce na Felicjanowie jest szczególne dla historii naszych okolic.

O pamięć tego miejsca dbali- już od czasów końca wojny-mieszkańcy 
Felicjanowa, a  w roku 1990 władze samorządowe naszej gminy postawiły 
w miejscu kaźni pamiątkowy głaz- macewę, z napisem w języku hebraj-
skim oraz polskim.Jeśli ktoś posiada jakieś wspomnienia związane z tym 
miejscem i historią koluszkowskich Żydów czy zna tamte wydarzenia z re-
lacji rodziców lub dziadków, prosimy o kontakt. 

Zk
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Wódka „Koluszki” 
made in Toruń

Jeden z koluszkowskich sklepów monopolowych wypuścił wódkę o 
dumnie brzmiącej nazwie „Koluszki”. Zapewne niejeden z naszych 
mieszkańców ucieszył się z możliwości zasmakowania regionalnej „wody 
ognistej”, która pochodzi wprost z Koluszek. Na etykiecie widnieje bo-
wiem grafika parowozu, a nawet notka o naszym mieście. Duma i czar 
mijają jednak szybko, gdy dociera się do napisu na drugiej stronie butel-
ki. A tam: trunek wyprodukowano w TORUNIU. I masz babo placek.  
A może raczej: miałeś, chamie, czapkę z piór, ostał ci się ino sznur. 

(pw)

Klasa okręgowa 2020/2021, 
grupa: Łódź

Kolejka 15. (31 października)

LKS Różyca - GLKS Sarnów/Dalików    4:2 
KKS Koluszki - GKS Ksawerów       1:3 

UKS SMS Łódź - Start Brzeziny        2:3 
AKS SMS Łódź - Włókniarz Pabianice      2:3  
Widzew II Łódź - Sokół II Aleksandrów Łódzki 3:0  
Termy Uniejów - Victoria Rąbień       2:0 
Orzeł Parzęczew - KS II Kutno       6:2
GLKS Dłutów - KAS Konstantynów Łódzki    1:1 
PTC Pabianice - Zawisza Rzgów        0:5

Kolejne spotkania

Włókniarz Pabianice - KKS Koluszki  7 listopada, 14:00
LKS Różyca - UKS SMS Łódź    8 listopada, 13:00

1. Widzew II Łódź   15  39  57-10
2. LKS Różyca   15  34  40-22
3. Włókniarz Pabianice   15  33  33-16
4. Start Brzeziny   15  32  54-29
5. GKS Ksawerów   15  29  35-19
6. AKS SMS Łódź   15  27  40-16
7. Sokół II Aleksandrów Łódzki  15 24 40-26
8. Termy Uniejów   14  22  27-32 
9. UKS SMS Łódź   15  22  47-25
10. KAS Konstantynów Łódzki  15  21  31-30
11. Zawisza Rzgów   15  21  24-24
12. KKS Koluszki   15  17  18-35 
13. Victoria Rąbień   15  16  37-41 
14. GLKS Sarnów/Dalików   15  15  34-46
15. Orzeł Parzęczew   15  14  28-51 
16. KS II Kutno   14  13  25-38  
17. GLKS Dłutów   14  5  9-44
18. PTC Pabianice   14  0  6-81 

Przerwy w dostawach prądu
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Łowicz 
informuje , że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne na-
stąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych 
miejscowości: 

 �  12.11.2020r. w godz. 8:00 do 13:00:  
Gałków Mały ul.: 1-go Maja Nr od 1 do 5, 17-go Stycznia,   
Andrzeja od 1 do 12, Borowiecka od 1 do 12, Wierzbowa 1 i 2 ,  
Sosnowa od 1  do 8, Pusta od 1 do 3, Brzozowa od 2 do 20,  
Długa od 2 do 27, Kwiatowa od 1 do 4, Letniskowa od 1 do 6, 
Lipowa 1 i 2, Łąkowa od 1 do 13, Łódzka od 1 do 75, Zagajnikowa 3, 
Zgoda od 1 do 34.

 � 13.11.2020r. w godz. 8:00 do 13:00:  
Gałków Mały ul.: Łódzka 89 i Spacerowa 1.

 � 16.11.2020r. w godz. 8:00 do 13:00:  
Gałkówek Kolonia od 1 do 27, Jordanów 7.

E-wizyty w ZUS
Od 4 listopada mieszkańcy województwa łódzkiego mogą korzy-

stać z kolejnego udogodnienia, dzięki któremu można odwiedzić  Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych online. E-wizyta to wideorozmowa z 
ekspertem z placówki ZUS. 

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.

- Jeśli chcemy zarezerwować wirtualną wizytę należy wejść na stro-
nę  www.zus.pl. Podczas rezerwacji podajemy swoje  dane: imię, nazwi-
sko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. 
Należy wybrać również obszar merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, eme-
rytury i renty, firmy i pracujący, założenie profilu PUE, docelowo również 
doradca ds. ulg i umorzeń. – mówi Monika Kiełczyńska, Regionalny 
rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

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 lin-
ku 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.

Pierwsze dane wskazują, że nowa usługa ZUS spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem naszych klientów. W październiku zarezerwowa-
no 1122 e-wizyty w ZUS. Nasi eksperci byli gotowi na każdą z nich. Zda-
rzały się jednak sytuacje, w których na umówione spotkanie klienci się 
nie stawiali. 

Dlatego apelujemy do naszych klientów, jeśli macie Państwo umó-
wioną e-wizytę w ZUS, a wypadło Wam coś ważnego albo już jej nie po-
trzebujecie – zrezygnujcie z e-wizyty, aby mógł skorzystać z niej ktoś inny 
– przypomina rzeczniczka. - Bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji oraz 
w dniu e-wizyty przekazujemy link do rezygnacji z e-wizyty. Jeśli wiecie 
Państwo, że nie będziecie mogli uczestniczyć w rozmowie, skorzystajcie z 
tego linku, zrezygnujcie z e-wizyty, by w tym czasie ktoś inny mógł zasię-
gnąć informacji – dodaje Monika Kiełczyńska.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

INFORMACJA PRASOWA



12 6.11.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 45

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
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. 
Pełen zakres usług kominiarskich  
– frezowanie kominów, montaż 
wkładów kominowych,  
tel. 533-662-195
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
Producent i montaż ogrodzeń, 
515-310-037
Dekarskie usługi, 732-342-271
Usługi transportowe, przeprowadzki, 
607-181-041
HYDRAULIK, Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, kolektory,  
506-864-713
Instalatorstwo sanitarne, co, 
wod-kan, gaz, pompy ciepła, 
klimatyzacja, 506-098-164
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
Budowy, docieplenia, wszelkie, 
604-350-807
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką,  
799-203-990
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834
Usługi koparkoładowarką,  
606-405-783
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 
500-335-060
Wylewki, Tynki, Docieplenia, Piana 
PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działki budowlane od 
600 do 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego,  
tel. 661-428-684 lub 601-28-56-27
Sprzedam działkę rolną 6000m2  
w Koluszkach, tel. 604-793-912  
lub 601-190-840
Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam działki budowlane od 
600 do 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
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
Tanio do wynajęcia Garaż 60m2  
+ poddasze. Możliwość działalności. 
Stasiakówka, 601-835-140
Do wynajęcia lokal w centrum 
Koluszek, ok. 60m2 pod działalność 
handlowo-usługową.  
Wszystkie media, 691-040-770
Do Wynajęcia wyremontowany lokal 
handlowo-usługowy, 20 m2, Koluszki, 
ul. Brzezińska 8, 44 714-13-83
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37
Szukam pokoju lub mieszkania  
do wynajęcia w Koluszkach lub 
okolicy, tel. 691-173-034

SPRZEDAM
Peugeot 307, benzyna, 2007r. 
Bogate wyposażenie,  
tel. 516-916-630
Drewno kominkowe – opałowe, 
515-310-037
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
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Zatrudnię pomocnika do prac 
hydraulicznych, 666-152-285
Zatrudnię murarzy, pomocników, 
505-509-874 
Firma transportowa zatrudni  
kierowcę C+E. Praca w kraju, 
wszystkie weekendy wolne.  
Jeździmy w dzień, dobre warunki 
płacowe. Dodatkowe ubezpieczenie 
w PZU Życie. Posiadamy własny 
serwis, dojeżdżamy do ewentualnej 
awarii, tel. 507-199-570
Zatrudnię kierowcę i cukiernika, 
tel. 603-79-35-30
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711
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. Przejazd 16, tel. 693-166-459

Zatrudnię operatora wózka widło-
wego, 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 pracowni-
ka 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

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

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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Do wynajęcia mała ładna kawalerka po remoncie, 733-034-225

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

Konserwator-elektryk  
– umowa o pracę – pełny etat

Wymagane:  
- wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryka, automatyka),
- 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) 

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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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

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.

Cv proszę kierować na adres kadrysk@stella-furniture.pl   
nr tel. 737 451 737, 42 292 94 80

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) 

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
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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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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! 

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

„DANIEL & DANIEL”

SKŁAD OPAŁU
ul. Partyzantów 1
95-040 Koluszki
tel. 507-168-238  
lub 603-665-181

WĘGIEL TYLKO  
Z POLSKICH KOPALŃ
Zapraszamy Wszystkich 

Klientów 



Ściana światła w Lisowicach
Prezentujemy kolejne zdjęcie, które rzuca nieco więcej światła na to, jak w 

przyszłym roku będzie prezentował się teren nad zbiornikiem wodnym w Lisowi-
cach. Gmina wciąż testuje sposób podświetlenia ściany lasu, która ciągnie się 
wzdłuż drewnianego pomostu aż do rozebranego mostku przy plaży. Niezwykły 
świetlny efekt, będzie-
my mogli zatem podzi-
wiać nie tylko spaceru-
jąc wzdłuż zalewu, ale 
również wylegując się 
nocą na plaży. Dodaj-
my, że każda z lamp 
będzie mogła świecić 
w innym kolorze.                                       

(pw)

„Zygmuntowiacy” 
już w Internecie

W serwisie interneto-
wym YouTube pojawił się 
film dokumentalny po-
święcony zespołowi ludo-
wemu „Zygmuntowiacy”. 
Autorka filmu, EwaCie-
niak, pochodząca z Kolu-
szek podjęła się realizacji 
projektu pod tytułem: 
„Zygmuntowiacy - śpie-
wana tradycja ziemi łódz-
kiej w sieci”, który dokumentuje i popularyzuje dorobek i tradycje muzyczne 
związane z naszym regionem. Projekt jest dofinansowany ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci i realizowany 
przez Fundację „Siłaczka”. W imieniu autorki i „Zygmuntowiaków” zapra-
szamy do oglądania.Najszybsze wyszukiwanie filmupo wpisaniu hasła: 
ZYGMUNTOWIACY film dokumentalny.

Zk


