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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

27.11.  
ul. Przejazd 6

28.11.  
ul. 11 Listopada 33

29.11.  
ul. Żwirki 2

30.11.  
ul. Głowackiego 20

1.12.  
ul. Korczaka 5

2.12.  
ul. Sikorskiego 6A

3.12.  
ul. 3 Maja 8

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

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

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

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

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

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

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

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

przerwa w godzinach: 10.30-10.40  
i 12.30-12.50
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Nadwyżka budżetowa ma zostać przeznaczona  
na spłatę pożyczek i obligacji

To ma być stabilny  
i ostrożny budżet 

W ubiegłym tygodniu burmistrz Koluszek złożył do Rady  
Miejskiej projekt budżetu na rok 2021. Projekt zakłada, że dochody 
będą wynosiły 145 mln zł, a wydatki 140,3 mln zł. Oznacza to, że  
nasza gmina osiągnęłaby nadwyżkę budżetową w wysokości  
4,78 mln zł. 

- Nadwyżka ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciąga-
nych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych. Czyli 
zaczynamy skupywać obligacje, które jako gmina wypuściliśmy kilka lat 
temu – podkreśla burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

To dość niespodziewana informacja, biorąc pod uwagę perturba-
cje w gospodarce wywołane skutkami epidemii. Co jeszcze ciekaw-
sze, nadwyżka ma zostać osiągnięta przy nieograniczaniu wydatków 
inwestycyjnych. A te na przyszły rok szacowane są w wysokości 35,9 
mln zł. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w bieżącym roku na in-
westycje planowaliśmy przeznaczyć o 3 mln zł mniej. Dla przykładu 
Miasto Brzeziny w 2019 r. wydatki inwestycyjne miało na poziomie 
5,7 mln zł.    

Dodatkowo gmina pozostawiła sobie swego rodzaju poduszkę fi-
nansową, czyli rezerwę w wysokości 2,3 mln zł. Środki te będziemy 
mogli uruchomić w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych wydat-
ków. 

Stabilny budżet
Pamiętajmy jednak, że budżety tworzone są w oparciu o pewne zało-

żenia. A zatem zakładamy sobie, że w przyszłym roku do budżetu wpły-
nie określona wielkość podatków i dotacji. W pewnym sensie polega to 
zatem, na przewidywaniu zachowania się gospodarki. Budżet może być 
zatem hurraoptymistyczny, czyli przyjmujemy że w gospodarce będzie 
bardzo dobrze, że wszystko się uda, lub podchodzimy do życia mniej 
optymistycznie. Budżet Gminy Koluszki na rok 2021 możemy chyba na-
zwać ostrożnym, bowiem założono, że wpływy podatkowe będą na po-
ziomie 2020 r., a więc roku, przez większość którego zmagamy się z epi-
demią. 

W co zainwestujemy
Tradycyjnie, w przyszłym roku najwięcej środków przeznaczymy na 

drogi. Będzie to kwota aż 23,3 mln zł. Największą drogową inwestycją 
2020 r. będzie budowa tunelu pod torami w Gałkówku. Finansowanie in-
westycji zostanie rozłożone na dwa lata budżetowe. W 2020 r. na ten cel 
gmina przeznaczy 8 mln zł.    

Kolejny obszar to turystyka i związany z nią projekt Lisowice. Na 
dokończenie prac nad zalewem jako samorząd wydamy 2,5 mln zł. Re-
monty budynków, termomodernizacja to 2,2 mln zł. Na nowe wozy stra-
żackie dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczymy 2,2 mln zł. 
Dokończenie budowy nowego żłobka to 1,8 mln zł, a inwestycje w wo-
dociągi, kanalizację i oświetlenie to 1,7 mln zł. Remonty i rozbudowa 
szkół pochłonie ponad 1 mln zł, a budowa placów zabaw i boisk  
– 334 tys. zł. 

Przyszły rok to również kontynuacja dobrej współpracy z powiatem 
łódzkim wschodnim. Na wspólne inwestycje na terenie naszej gminy, po-
wiat przeznaczy 6,7 mln zł.  

W ramach funduszu sołeckiego do rozdysponowania pomiędzy 24 
sołectwa ma być kwota w wysokości 577 tys. zł. Przypomnijmy, że wiel-
kość kwoty dla danego sołectwa wylicza algorytm, w oparciu o ilość 
mieszkańców i wielkość danego sołectwa. 

Głosowanie nad powyższym projektem budżetu ma odbyć się jesz-
cze w tym roku.

(pw)

Odpady komunalne sporo kosztują 
Znaczącym elementem w wydatkach budżetowych, który niestety 

ciągle wzrasta, jest gospodarka odpadami. Już obecnie na ten cel przezna-
czamy aż 7,13 mln zł. Według optymistycznych założeń, w przyszłym 
roku wydatki na zagospodarowanie śmieci powinny zrównać się z docho-
dami od mieszkańców. Równie dobrze, może okazać się to jednak niewy-
konalne, ponieważ wielu mieszkańców naszej gminy nie reguluje zobo-
wiązań za odbiór odpadów. Ponieważ w myśl ustawy gmina nie może ani 
zarabiać ani dokładać do gospodarowania odpadami komunalnymi, bra-
kującą kwotę musieliby pokryć wszyscy mieszkańcy, co w praktyce prze-
kładałoby się na wzrost cen za odbiór śmieci. Na ten moment gmina nie 
planuje jednak żadnych podwyżek w tym temacie.            

(pw)  

Do nabycia gminne  
mieszkanie w kamienicy 

Gmina nie znalazła chętnego na zakup mieszkania w kamienicy przy 
ul. 3 Maja 5 w Koluszkach. Przetarg zostanie powtórzony.  

Przypomnijmy, że kamienica usytuowana jest na wprost wyjścia z 
przejścia podziemnego PKP. Lokal o numerze 11 posiada pow. 52,3 m2 (2 
pokoje, kuchnia i przedpokój). Znajduje się na II piętrze kamienicy, z wido-
kiem od ulicy. Do mieszkania przynależą dwie komórki (7,6 m2 i 5,1 m2). 

Lokal wymaga generalnego remontu, ale jest dobrą bazą pod urzą-
dzenia ciekawego miejsca zamieszkania. Dla przykładu posiada ogrzewa-
nie węglowe, ale do budynku podciągnięty jest gaz. Podobnie jest z ubi-
kacją. Dla powyższego lokalu WC usytuowane jest na dworze, ale już 
cały budynek ma dostęp do kanalizacji sanitarnej. W domu bez problemu 
można zatem wygospodarować miejsce pod łazienkę i ubikację. 

Cena wywoławcza mieszkania wynosiła 142 tys. zł (lokal + grunt), co 
daje 2700 zł za m2. Kontakt: Urząd Miejski w Koluszkach, 44 725 67 53.    

(pw) 

Tężnie solankowe w parku

W Parku Miejskim w Koluszkach mają stanąć tężnie solankowe. 
Opracowanie projektu nowej inwestycji zostało uwzględnione w projek-
cie budżetu gminy na rok 2021. Termin budowy nie został jednak jeszcze 
określony. Z pewnością nie będzie to przyszły rok. Tężnie miałyby poja-
wić w sąsiedztwie projektowanej parkowej fontanny, a więc tuż za miej-
scami siedzącymi amfiteatru. 

(pw) 

Miejsce pod tężnie i fontannę
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 
95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 8 

Poszukuje pracownika na wolne stanowisko  
urzędnicze SPECJALISTY w SOSW w Koluszkach

Określenie stanowiska pracy: 
– specjalista w SOSW w Koluszkach (dział księgowości)
– wymiar czasu pracy: 1/2 etatu 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie BIP 
(http://soswkoluszki.i-sisco.pl/). Dodatkowe informacje 

można uzyskać pod nr tel. 44 714 19 63

Koluszki bezpiecznym miastem?
Co prawda już za kilka miesięcy podsumowywać będziemy 2020 r., 

warto jednak przypomnieć sobie, jak w policyjnej statystyce wyglądał 
2019 r., a więc ostatni z „normlanych” okresów przed koronawirusem.

Przestępstwa
W 2019 r. na terenie Gminy Koluszki odnotowano 198 przestępstw. 

Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią potencjalni „zabójcy” lub 
sprawcy wypadków, czyli nietrzeźwi kierujący. W sumie zatrzymano 62 
osoby, które pod wpływem alkoholu kierowały pojazdami. Kolejna liczna 
grupa przestępstw to kradzieże. W ubiegłym roku na naszym terenie od-
notowano 41 kradzieży, oraz 24 kradzieże z włamaniem. Statystykę uzu-
pełniają przestępstwa związane z narkotykami (21 przypadków), znisz-
czenia rzeczy (11), zabory pojazdu (5), bójki i pobicia (2), i jeden rozbój. 

Zagrożenie na drogach
W 2019 r. odnotowano 190 zdarzeń drogowych, w tym 175 kolizji i 

15 wypadków. W wypadkach drogowych rannych zostało 16 osób. Nale-
ży podkreślić, że z roku na rok systematycznie obniża się liczba wypad-
ków, a wiec zdarzeń drogowych, w wyniku których przynajmniej jedna 
osoba ponosi uszczerbek na zdrowiu. Jeszcze w 2017 r. było ich 22, a 
więc o aż 7 więcej. Być może dobre efekty przynoszą kampanie społecz-
ne i policyjne, jak na przykład te, które zachęcają do lepszego oznakowa-
nia pieszych i rowerzystów na drodze.   

Nietrzeźwi
Jako ciekawostkę dodajmy, że w ramach zwalczania zjawisk patolo-

gicznych w 2019 r. do Komendy policji w celu wytrzeźwienia doprowa-
dzono łącznie 129 osób dorosłych, w tym 7 kobiet.                              (pw) 

W podróż bez prawa jazdy przy sobie
Już niedługo polscy kierowcy nie będą mieli obowiązku posiadania 

przy sobie prawa jazdy podczas kontroli. Od 5 grudnia br. wchodzą w ży-
cie przepisy, które znoszą obowiązek posiadania tego dokumentu.

Zmiany, jakie już niebawem wejdą w życie, wprowadza ustawa z 
dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Od 
5 grudnia br. blankiet prawa jazdy nie będzie więc wymagany podczas 
policyjnej kontroli, natomiast dane kierowcy będą przez Policję spraw-
dzane bezpośrednio w centralnej ewidencji kierowców.

W połączeniu z brakiem obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestra-
cyjnego, daje nam to sporą wolność w 
poruszaniu się samochodem. Kto bowiem 
z kierowców choć raz w życiu nie znalazł 
się w sytuacji, gdy w pośpiechu nie zabrał 
portfela z „prawkiem”. Stres przed man-
datem w wysokości 50 zł gwarantowany. 
W poczuciu powyższej wolności, warto 
jednak zainstalować w telefonie aplikację 
mObywatel. W razie stłuczki nie będzie trzeba wzywać policji, a drugiemu 
kierowcy, biorącemu udział w zdarzeniu, będzie można wyświetlić swoje 
prawo jazdy na ekranie telefonu.                              (pw) (www.policja.pl)

Życzenia z okazji  
Międzynarodowego Dnia  
Osób Niepełnosprawnych

„Nikt nie jest tak silny,
by nie potrzebował pomocy

i nikt nie jest tak słaby,
by nie mógł pomóc innym...”

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełno-
sprawnych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych w 1992 r. na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych, któ-
ra miała miejsce w latach 1983-1992 r. Celem Święta jest przybliżenie 
społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we 
włączaniu tej grupy w szeroko rozumiane życie społeczne.                              

Z tej okazji składamy życzenia zdrowia, szczęścia oraz pogody ducha 
dla wszystkich osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Oby mno-
żyły się dni radości i spokoju oraz spotkania z życzliwymi i dobrymi ludź-
mi. Niech wiara w lepszą przyszłość oraz wytrwałość w dążeniu do celu 
nieustająco prowadzą was w Waszych codziennych zmaganiach z losem.  
Spełniajcie swe marzenia, rozwijajcie talenty zadziwiając świat swym har-
tem ducha i niezłomną nadzieją.

Dyrekcja, nauczyciele
oraz pozostali pracownicy

Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
30 listopada (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędzie się XXVII sesja 

Rady Miejskiej w Koluszkach. 
W porządku obrad m.in.:

- informacja z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planów finan-
sowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

- informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Koluszki
- uchwała w sprawie rocznego programu współpracy gminy z organiza-

cjami pozarządowymi 
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od powiatu zarządza-

nia drogami powiatowymi w Gminie Andrespol
- uchwalenie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Koluszkach 
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrę-

bie 6 miasta Koluszki (część os. Łódzkie II między ul. Baczyńskiego a 
ul. Akacjową)    

Z głębokim żalem informujemy,  
że w dniu 22.11.2020 r. zmarł 

Janusz Wasilewski, 
były pracownik Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4.12.2020 r.  
o godz. 12.30 w Łodzi przy ul. Ogrodowej. 

Pogrążeni w żałobie żona z Rodziną.
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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, komuni-

katywności,
• 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  kadrysk@stella-furniture.pl,   
nr. tel. 737 451 737, 42 292 94 80  

Art In Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach 
Chcesz pracować w zgranym zespole, lubisz wyzwania, a jedno-
cześnie doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie

stanowisko: MONTER, ELEKTROMONTER

Praca na w/w stanowisku skupia się na budowie i modernizacji kolejowej sieci 
trakcyjnej jak również urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej w związku z tym 
preferowane jest wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku elektrycznym. 
Mile widziane uprawnienia SEP, uprawnienia operatora podestu ruchomego / 
żurawia / spawacza elektrycznego lub gazowego, prawo jazdy kat. B, brak przeciw-
wskazań zdrowotnych do pracy na wysokości, umiejętność pracy w zespole, plano-
wania własnej pracy, dążenie do celu oraz dbałość o bezpieczeństwo. 
Gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w delegacji.
Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pełen etat, atrakcyjne wyna-
grodzenie, możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji.

Aplikuj na adres e-mail: kadry@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781

Art In Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach 
Poszukuje kandydatów na stanowisko 

SERWISANT POJAZDÓW SPECJALNYCH
Jako członek naszego zespołu będziesz odpowiadał za utrzymanie w sprawności 
technicznej pojazdów ciężarowych specjalnych (poj. szynowo-drogowe) pracu-
jących na budowach przy kolejowej sieci trakcyjnej. Nadzór nad utrzymaniem 
sprzętu w ciągłej sprawności technicznej, wykonywanie oględziny instalacji elek-
trycznych i hydraulicznych włącznie z prostszymi naprawami, obsługa techniczna 
pojazdów. Bieżące wsparcie operatorów pojazdów w pojawiających się usterkach.
Mile widziane: doświadczenie w mechanice pojazdów ciężarowych i maszyn bu-
dowlanych, samodzielność w działaniu, precyzja i dokładność przy realizacji zadań, 
wiedza elektroniczno-elektrotechniczna będzie dodatkowym atutem, uczciwość, 
pracowitość.
Oferujemy: podnoszenie kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia i kursy, sta-
bilne zatrudnienie i atrakcyjne zarobki, dostęp do nowinek technicznych.

Aplikuj na adres e-mail: kadry@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781

Skandale – to już było 
Rok 2020 zostanie w historii Polski odnotowany jaki niespokojny. Pandemia, krytyka 

władzy państwowej, demonstracje, skandale obyczajowe z udzielam ludzi Kościoła, oskar-
żanie wysoko postawionych duchownych o zaniedbywanie pewnych procedur. Zatrzymaj-
my się nad ostatnią sprawą. Przeciwnicy zacierają ręce a obrońcy dobrego imienia księży, 
biskupów, kardynałów czy papieża Wojtyły załamują się. Jedni i drudzy zdają się mówić: to 
koniec Kościoła, jaki znamy, otacza nas coraz bardziej pesymizm. W rozmowie z przyja-
ciółmi dochodzimy do wniosku, że na naszych oczach kończy się świat jaki znamy. Czy to  
na pewno  koniec? Spójrzmy na historię. Zatrzymajmy się tylko na dwóch wydarzeniach. 

Wiek IX, niecałe sto lat przed przyjęciem Polski Chrztu, przeszedł do historii 
jako „seculum obscurum”, czyli dosłownie „Ciemny wiek”, zwany potocznie „por-
nokracją”.  Pierwszy przykład, i od razu mocno pikantny. Na podstawie raportu ogło-
szonego przez Stolicę Apostolską wiadomo, że emerytowany kardynał Nowego Jor-
ku okłamywał i zakpił z Jana Pawła II, wprowadzając Go wiele razy w błąd i mając 
też sumienie obciążone nadużyciami w sferze seksualnej. To co zrobił, wydaje się za-
bawą w „kotka i myszkę” w porównaniu z  tym, w jaki sposób z ludem Rzymu i kar-
dynałami obszedł się niejaki… Jan VIII (nie mylmy go z innym Janem VIII, papie-
żem w latach 872-882), którego pontyfikat przypadł na lata 855- 858. W chwili jego 
śmierci wyszło na jaw, że papież jest… kobietą. 

„Papieżyca Joanna”, bo o niej mowa, rozpoczęła swą kościelną karierę w habicie 
mnicha, w niczym nie przypominając męskiej postury. Do zakonu benedyktynów wstą-
piła jedynie w tym celu, by być bliżej pewnego zakonnika, w którym się zakochała. Nikt 
i ona sama nie przypuszczała, że  jej niezwykły talent zaprowadzi ją kiedyś na konklawe, 
które opuści jako… zwierzchnik Kościoła. Historia papieżycy jest dosyć znana, niestety, 
głownie z legend, bo po tym, jak wyszło na jaw, że Jan VIII jest kobietą, kardynałowie wy-
mazali Joannę z pocztu papieży jako wszetecznicy. Nic to, że lud topił się w niemniej ohyd-
nych grzechach… no ale papież?...

Jak mieszkańcy Rzymu  i kardynałowie dowiedzieli się, że zostali przez papieża 
zrobieni na „szaro”? Przez przypadek. Papieżyca zaszła w z kochankiem w ciążę i zaczę-
ła rodzić, na swoje nieszczęście, podczas procesji z bazyliki św. Piotra do bazyliki św. 
Jana na Lateranie, w uliczce pomiędzy Koloseum a kościołem św. Klemensa. Natych-
miast została zadźgana przez lud. Anegdota mówi, że do dziś każdy z papieży omija tę 
uliczkę jako przeklętą. 

Pod koniec IX wieku biskupem Rzymu zostaje Formozus, którego decyzje admini-
stracyjne i polityczne nie były w smak jego konkurentom w Rzymie. Gdy umiera po nie-
spełna 5 letnim pontyfikacie w kwietniu 896 roku, nikt nie spodziewał się, że nawet po swej 
śmierci będzie „wpływał” na bieg wydarzeń następnych lat. Jeden z jego następców na sto-
licy św. Piotra, Stefan VI, wytoczył proces nieżyjącemu od kilku lat Fomozosowi, oskarża-
jąc go o niegodne życie i złe decyzje papieskie, które w pewien sposób zaciążyły także na 
jego złej sławie. Nie wchodząc w szczegóły tej historii, Stefan VI nakazał wydobycie z gro-
bowca zwłok Formuzusa, którego zwłoki(uległe już częściowo rozkadowi) ubrano w nowe 
szaty pontyfikalne, posadzono na tronie i osądzono. W imieniu nieboszczyka głos „zabie-
rał” diakon. Synod, który od całego wydarzenia otrzymał nazwę „trupiego”, ogłosił wyrok: 
ekskomunika,  unieważnienie pontyfikatu, unieważnienie wszystkich decyzji papieża For-
muzusa, unieważnienie święceń udzielonych przez winnego. Trupowi obcięto trzy palce, 
którymi udzielał  za życia papieskiego błogosławieństwa a ciało początkowo zakopano, zaś 
po skończonym „procesie” wykopano i na rozkaz Stefana wrzucono do Tybru.  

Za najgorszy w dziejach papiestwa uznaje się pontyfikat Aleksandra VI. Hiszpan 
Rodrigo Borgia, znany z serialu „Rodzina Borgiów” z Jeremim Ironsem w roli Aleksan-
dra, miał kochanki, synów i piękną córkę o słodkim imieniu Lukrecja.  

Krytycy tego pontyfikatu streszczają go w jednym zdaniu: intrygi, rozpasanie seksu-
alne,  toczące się wojny, skrytobójcze morderstwa na ludziach, z którymi rozprawiał się pa-
pież. W pewnym momencie finanse kardynalskie Aleksander oddał w ręce…swoich ko-
chanek, które skrzętnie zaczęły gospodarować pensum „książąt Kościoła”, większość z 
pieniędzy przeznaczając na budowę nowych ujęć wodnych, by ulżyć biednym i bezdom-
nym. Nie ma złudzeń- kardynałowie nie byli zadowoleni z takich papieskich decyzji…

Jeden z najbardziej zaciekłych wrogów Aleksandra VI, kardynał Giuliano della Rove-
re, wyrzucający papieżowi rozpustne życie,  już jako jeden z jego następców o imieniu Ju-
liusza II, zasłynął nie tylko z osobistych znajomości z Michałem Aniołem  i innymi artysta-
mi Renesansu, lecz także z posiadania… kilku córek… Kolejni papieże doby Renesansu 
byli nie mniej aktywni w tym względzie… Mimo, że Reformacja protestancka nie zdołała 
zmieść Kościoła z powierzani ziemi, złowróżbnych „apostołów” nie brakowało…Znane 
było wówczas porównywanie Kościoła do „Nierządnicy Babilonu”. 

Teraz kwintesencja tych kilku zdań. Kościół, po tych wszystkich skandalach, burzach, 
zmaganiach z nieetycznym życiem duchownych  miał zakończył swe dzieje. Ostał się jed-
nak.  Czasy kryzysu w Kościele zawsze były szansą na odrodzenie. Tak było w czasach wy-
praw krzyżowych na początku drugiego tysiąclecia, zmagań z sektą manichejczyków we 
Francji w XIII wieku (którzy walczyli nie tylko z bogactwem księży, paląc kościoły i mor-
dując duchownych, lecz także głosili, że świat materialny, seks i prokreacja to grzech)  lub 
w podczas wojen religijnych między katolikami a protestantami w XVI i XVII w. 

Gdyby nie czasy kryzysów, które były okresem tak naprawdę uprzywilejowanym, 
kto wie, być może nigdy nie powstałyby zakony cystersów, dominikanów, franciszka-
nów, czy jezuitów, które wpłynęły na odrodzenie ducha ewangelicznego. Historia i bio-
grafie wielu świętych pokazują, że czasy kryzysu są właśnie szansą na zmianę i odrodze-
nie. Może dziś też mamy taki właśnie czas: czas kryzysu i czas odrodzenia? Jak to 
zapowiedział Klasyk w Cezarei Filipowej: „Bramy Piekielne, choć będą atakować Ko-
sciół, nie przemogą Go”! 

Ten artykuł nie został napisany, by lekceważyć zło w Kościele. Powstał w tym celu, 
by dostrzegając grzech, widzieć też światło nadziei.                                                       Zk 
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tel. 602-48-37-49  

Z wykształcenia administraty-
wista. Zaczynał od polityki. Zwią-
zany był z posłami centrowej par-
tii, potem był vice-szefem ważnego 
departamentu w Urzędzie Marszał-
kowskim. Jednak tym, co stało się 
jego pasją i zawodem, to odkrywa-
nie dziejów swoich przodków. Z 
Tomaszem Dominiakiem, preze-
sem Towarzystwa Genealogiczne-
go Centralnej Polski w Łodzi roz-
mawia Zbigniew Komorowski.

-Totalna zmiana w życiu. 
Dlaczego?

-Gdzieś obok tej kariery, rów-
nolegle interesowałem się genealo-
gią. Data początku to był dzień 15 
września 2015 roku. Mogę powie-
dzieć, że tego dnia przekroczyłem 
swój osobisty „Rubikon”. Co było 
na początku? Nic szczególnego, 
można by powiedzieć, zdjęcie na-
grobku moich pradziadków. Nie 
posiadałem żadnych dokumentów, 
a opowieści o których pamiętam 
wyprowadzały mnie na „manow-
ce”. A jednak się udało. Coś, czym 
się zająłem jest niesamowite, 
wzbudziło emocje. To nie tylko 
przygoda lecz także misja, jaką jest 
przywracanie pamięci o przod-
kach. Jesteśmy im to winni, szcze-
gólnie teraz, w miesiącu listopa-
dzie, gdy częściej niż zwykle 
odwiedzamy groby naszych rodzi-
ców czy dziadków. Niestety, nasza 
pamięć zaciera się. Fascynujące 
jest to, by „wejść” w naszą historię 
o wiele głębiej niż tylko w życiory-
sy  naszych dziadków… Zapew-
niam, mój entuzjazm udzieli się 
każdemu, kto zechce pójść podob-
ną drogą i odnajdzie ślady swoich 
przodków. 

-Epitafium na starych gro-
bach „Non omnis moriar” przy-
wraca tych ludzi życiu, stają się 
częścią nas samych…

-Dlatego to, czym postanowi-
łem się zająć jest takie fascynują-
ce. Przed Tobą leży moje opraco-
wanie liczące ponad 280 stron. To 
jest opracowanie dotyczące histo-
rii mojej rodziny. Ciekawostką 
jest, że wśród genealogów, więk-
szość stanowią historycy lub wła-
śnie prawnicy. Niewątpliwie 
łatwość poruszania się po różnego 
rodzaju aktach prawnych pomo-
gły mi znacznie w odkrywaniu 
śladów moich przodków. To rów-
nież cenna umiejętność, aby móc 
określić warunki panujące w ba-
danych czasach i otoczenie praw-
ne. 

-Jak się czułeś, poszukując 
śladów swoich przodków? 

-Gdy siedzisz do późna i 
gdzieś około 1 po północy, odkry-
wasz nagle dokumenty dotyczące  
małżeństwa swych przodków i za-
miast iść spać zarywasz noc, bo 
poznałeś kolejne pokolenie swoich 
przodków. Dla zainteresowanych 
badaniami dodam, że na naszym 
terenie zapisy w księgach metry-
kalnych od roku 1868 były doko-
nywane w języku rosyjskim. Nie 
było problemu z odczytaniem do-
kumentów przed rokiem 1868, bo  
akta były spisywane w języku pol-
skim. 

-Nie po rosyjsku? Udało mi 
się kiedyś odszukać akt narodzin 
mojej babci z roku 1911. Napisa-
ny został cyrylicą… 

-Co do języka zapisów w księ-
gach metrykalnych, to od począt-
ku, kiedy powstały aż do 1 maja 
1808 roku, kiedy w Księstwie War-
szawskim przyjęto Kodeks Napo-
leona (Księga Pierwsza o Osobach. 
Tytuł II „O aktach stanu cywilne-
go”) były prowadzone po łacinie a 
od tego dnia w języku polskim. Sy-
tuacja ta zmienia się po Powstaniu 
Styczniowym, a dokładnie w roku 
1868, kiedy to władza carska 
wprowadziła język rosyjski. Stan 
ten utrzymywał się aż do odejścia z 
tych ziem carskiej władzy w wyni-
ku działań wojennych podczas I 
Wojny Światowej. Od tego czasu 
akty stanu cywilnego są prowadzo-
ne w języku polskim. Oczywiście 
muszę tutaj dodać, że zdarzały się 
parafie, gdzie nie przestrzegano 
tych zasad.

-Wertowanie w starych księ-
gach jest z tyleż żmudnym zaję-
ciem, co fascynującą przygodą…

-Trzeba dany dokument przej-
rzeć raz, potem drugi i trzeci, by 
wykluczyć pomyłkę. Z jednego 
wpisu dowiadujesz się, jaki był 
wiek twoich przodków, gdzie żyli, 
czym się zajmowali, gdzie się uro-
dzili. Kim byli ich rodzice i czy 
żyli w dniu ich ślubu. To w przy-
padku aktu małżeństwa. To pozwa-
la na dalsze poszukiwania. Oczy-
wiście trzeba do tego podchodzić 
krytycznie. To znaczy, że czasami 
te informacje nie są zbyt precyzyj-
ne. Źródłem był najczęściej świa-
dek i od jego wiedzy i kondycji za-
leżało co znajdzie się w 
dokumentach. Dlatego właśnie, 
jest to fascynujące uczucie, kiedy 
nagle, w jednej chwili, pokonując 
dziesiątki czy nawet setki lat, „spo-
tykasz” się ze swoimi dalekimi 
przodkami. 

-Jak dalekie korzenie swojej 
rodziny odkryłeś?

-W linii bocznej dotarłem aż 
do 9 razy mojego pradziadka. Nie-
stety brak tutaj dat. Z trochę innej 
linii mój 7 razy pradziadek, urodził 
się w roku śmierci króla Jana III 
Sobieskiego, czyli w 1696 roku. 

-Co archiwa „powiedziały” 
Ci o twoim pochodzeniu społecz-
nym…

-Zdecydowanie jest to pocho-
dzenie włościańskie, czyli chłop-
skie- jak większości  społeczeń-
stwa. To cenna informacja, 
zwłaszcza dla osób chcących roz-
począć swoją przygodę z genealo-
gią. Jak widać, nie tylko szlachec-
kie pochodzenie pozwala na 
stworzenie własnego drzewa gene-
alogicznego i to sięgającego kilku 
stuleci wstecz.

-Zwykle ludziom marzy się  
pochodzenie szlacheckie, a gdy 
okazuje się, że naszym dalekim 
przodkiem był pańszczyźniany 
chłop, wtedy nie każdy jest zado-
wolony…

-Zupełnie niepotrzebnie. Jeden 
z naszych przodków był chłopem, 
ktoś inny rozpasanym szlachcicem 
epoki Saskiej. Mam podstawową 
zasadę i do tego namawiam wszyst-
kich zajmujących się swoją gene-
alogią: nie oceniam a genealogia to 
prawda. Nie jest dla mnie ważne, 
kim moi przodkowie byli, ale to, że 
ogóle byli! To przecież dzięki nim 
pojawiłem się na tym świecie ja! 
Czy to nie wystarczy, aby być im 
wdzięcznym? 

-Jednak czasami zdarza się, 
że ludzie czują pewien niesmak z 

powodu takiego czy innego za-
chowania swoich pradziadków… 

-W moim przypadku nie było 
takich historii, ale gdyby były- ow-
szem- musiałbym się z tym zmie-
rzyć, niemniej wydaje mi się, że 
najważniejsze jest, by ich decyzji 
nie oceniać. Kto z nas wie, jak sam 
by się w określonej sytuacji zacho-
wał? Może nasz przodek poszedł 
na „skróty” a może innej decyzji 
nie mógł podjąć? Mam do tego dy-
stans. Na szczęście archiwa stanu 
cywilnego mówią nam tylko o 
tym, kiedy ktoś się urodził, założył 
rodzinę, przeprowadził się na inne 
miejsce i kiedy zmarł… 

-Z jakim odzewem spoty-
kasz się jako genealog? 

-Ogromnym! Coraz więcej lu-
dzi stara  się zgłębić swe korzenie. 
Jeżeli ktoś interesuje się tym, by 
wiedzieć, skąd pochodzi, jak nazy-
wają się jego przodkowie, to jest 
fajne. Ale gdy ktoś na siłę szuka 
wśród swoich przodków „błękitnej 
krwi” to szkoda czasu. Jak wcze-
śniej wspomniałem, genealogia to 
droga prawdy a nie sposób na le-
czenie własnych kompleksów i do-
rabianie sobie herbów. Dla pocie-
szenia takich poszukiwaczy 
powiem, że nasze historie są tak 
dziwne, że proszę się nie dziwić 
kiedy wśród przodków odnajdzie 
się szlachcic czy Żyd. Sam odkry-
łem, że moja prababcia, którą do-
brze znałem, była pół-szlachcian-
ką. Od razu dodam, że w rodzinie  
nie przekazywano o tym żadnej 
wiedzy. Nie wygłupiam się i nie 
wymyślam na siłę herbu rodowego 
czy tego rodzaju rzeczy, tym bar-
dziej że linia szlachecka w mojej 
rodzinie idzie od prababki, zatem 
nikt nie ma prawa do tego tytułu. 

 -Z jednej strony Twoje ko-
rzenie są włościańskie, z drugiej 
szlacheckie. Często patrzymy na 
nasze pochodzenie z różnej stro-
ny, na przykład  przez pryzmat 
nazwiska: ten na pewno jest pra-
wnukiem szlachcica a ten chłopa, 
ten miał przodków niemieckich, 
ten polskich a ten tatarskich…

-Tak, ale to może być mylące. 
Czasem ktoś posiadający nazwisko 
o szlacheckim pochodzeniu, jest 
potomkiem polskiego chłopa, któ-
ry po prostu był mieszkańcem wsi, 
należącej do określonego szlachci-
ca, którego nazwisko nosił. 

-Pytanie o  miejsce na ziemi, 
o początki swojego rodu pielę-
gnuje w sobie wielu. Nie wszyscy 
przeżywają swe życie bezreflek-
syjnie na zasadzie: jeść, spać, za-
łożyć rodzinę, uprawiać seks, 

Przekroczyłem własny „Rubikon”
Odkryć naszych przodków – rozmowa z genealogiem (cz. I)
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pracować, robić karierę, zara-
biać pieniądze, słuchać muzyki, 
umrzeć. 

-Osoby, którym nie są obojęt-
ne ich korzenie, namawiam, by 
wykonały badania swego kodu ge-
netycznego. Ja już je zrobiłem.

-Możesz  powiedzieć o ich 
wynikach? Czyim jesteś potom-
kiem? 

-To jest bardzo ciekawy wątek 
w badaniach genealogii. W bada-
niach DNA wyselekcjonowano 
kod i pogrupowano je w haplogru-
py. Na tej podstawie możemy prze-
śledzić wędrówki ludów oraz to, w 
której grupie byli nasi przodkowie. 
Moją haplogrupę wyselekcjono-
wano w 2007 roku.

-Zapytam o koszty tego ba-
dania.

-Dziś nie jest to jakaś zawrot-
na cena. Zachęcam do skorzystania 
do cen promocyjnych w okolicach 
świąt: około 500 złotych. Wraz z 
zwiększaniem się zainteresowania 
takimi badaniami na szczęście 
ceny spadają. Badania swego kodu 
genetycznego DNA wykonałem w 
Stanach Zjednoczonych. Amery-
kanie dysponują bardzo dobrą bazą 
danych, więc wynik badania jest 
wiarygodny. 

-Co się okazało w Twoim 
przypadku, kim jesteś? 

-W 46,6% jestem Bałtem, w 
45,7% Słowianinem, reszta, czyli 
około 7,7 % to pochodzenie skandy-
nawskie. Można by prześledzić losy 
mojej rodziny szlakiem podbojów 
we wczesnym średniowieczu: Naj-
pierw Wikingowie ruszyli na Bał-
tów, potem Litwini atakowali pogra-
nicze Polski. Nie zapominajmy, że 
zanim Władysław Jagiełło stał się 
królem Polski, najeżdżał polskie 
ziemie. Nie zawsze stosunki polsko-
-litewskie układały się pomyślnie… 

-Stwierdziłeś, że w 45,7 % je-
steś Słowianinem, zatem Pola-
kiem. Nasuwa się refleksja, odno-
sząca się do wielu naszych 
rodaków, stwierdzających sta-
nowczo, że są rdzennymi Polaka-
mi. Ich hasła „Polska dla Pola-

ków” lub „Polak to 
katolik” mogą po takich 
badaniach kodu gene-
tycznego roztrzaskać się 
o rzeczywistość… 

-Nie zapominajmy, że 
jako Polacy znajdujemy 
się od wieków na skrzyżo-
waniu szlaków handlowych, 
politycznych, i niestety wo-
jennych… Z drugiej strony 
przyjrzyjmy się najwięk-
szym Polakom a mających 
w swoich żyłach także 
niepolską krew. Nie wszy-
scy byli też katolikami, i 
co z tego? Idąc w tę skraj-
ność musielibyśmy ode-
brać polskość Piłsudskie-
mu, który w pewnym 

momencie zmienił wyznanie i stal 
się protestantem czy Andersowi, 
również protestantowi. Gdybyśmy 
mieli trzymać się linii religii jedy-
nie, musielibyśmy się bardzo roz-
czarować co do polskości wielu 
bohaterów narodowych. 

-Wspomniałeś o krzyżują-
cych się w dawnej Polsce szla-
kach  handlowych i wojennych… 

-Bardzo ciekawy jest zwłasz-
cza ten drugi wątek…Polska znaj-
duje się w pierwszej dziesiątce kra-
jów świata, gdzie toczyło się 
najwięcej bitew. Możemy sobie 
wobec tego wyobrazić, że przez 
nasze terytorium ze wschodu na 
zachód, z zachodu na wschód, z 
północy na południe i z popołudnia 
na północ przetoczyły się i to wie-
lokrotnie tabuny wojsk nieprzyja-
cielskich. Tam, gdzie są wojny, jest 
grabienie, niszczenie, jest śmierć i 
są gwałty, z których rodzą się dzie-
ci. To było powszechne, niestety. 
Obecnie geny mamy tak komplet-
nie wymieszane, że gdyby ktoś 
zrobił sobie takie badania gene-
tyczne, mógłby się mocno zdziwić 
wynikami. 

-„Stuprocentowy Polak” 
jest już anachronizmem?

-Kogoś takiego po prostu nie 
ma. Jakiś czas temu wykonano w 
USA badania na określonej liczbie 
osób, na pierwszy rzut oka nie 
mających ze sobą nic wspólnego. 
Wręcz przeciwnie, badani byli na-
stawieni bardzo krytycznie do 
przedstawicieli obcych sobie kul-
turowo, etnicznie czy religijnie. 

Sęk w tym, że ci nielubiani też brali 
udział w tym badaniu. 

Wynik był zaskakujący, bo 
okazało się, że u wielu z nich, np. u 
białego Amerykanina o mocno rasi-

stowskich i ksenofobicznych poglą-
dach, kolorowego imigranta z Kara-
ibów czy u Żyda z Europy 
występuje ten sam gen. Rozumiesz? 
Ci nieufnie nastawieni do siebie  lu-
dzie okazali się swoimi dalekimi 
krewnymi! 

-Pokolenia ich wspólnych 
przodków musiały przebyć długą 
drogę z innych kontynentów  do 
Ameryki… Badałeś szlak twoich 
dawnych przodków? 

-Na podstawie badań mojej ha-
plogrupy wiem, że zanim moi dale-

cy przodkowie osiedlili się na 
ziemiach współczesnej Polski, 
wędrowali wzdłuż Nilu, dalej 
poprzez Bliski Wschód przeszli 
do Azji Mniejszej i na tereny 

dzisiejszej Grecji. Potem trafili 
poprzez Równinę Węgierską na 
tereny ziem polskich. Wszędzie 
tam pozostawiali swe geny. Te-
raz okazuje się, że 15% Arabów 
bliskowschodnich ma część tego 
samego DNA mojej rodziny. Po-
dobnie 15% Bliskowschodnich 
Żydów ma ten sam gen co Ara-
bowie. Wszyscy jesteśmy „miesz-
kanką”. Co ważne, wszystkie te 
„mieszanki” są bardzo stare, a re-
ligie i narody są wobec tego pro-
cesu wtórne. 
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

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

PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

KIEROWCA-OPERATOR  
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Wymagania:
• prawo jazdy kat. C, E,
• uprawnienia UDT do obsługi żurawi – IIŻ,
• uprawnienia UDT do obsługi podestów – IP  - mile widziane,
• praca również w delegacji.

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej  

pozycji na rynku,
• możliwości rozwoju zawodowego,
• atrakcyjne  wynagrodzenie (wynagrodzenie adekwatne  

do posiadanej wiedzy i umiejętności).

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@agat-koluszki.pl  
lub składać osobiście: AGAT S.A. 95-040 Koluszki ul.Paderewskiego 1.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez AGAT S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).”

Raport koronawirus
– lekarz POZ ma bezwzględny obowiązek przyjęcia w gabinecie lekar-

skim dzieci do ukończenia 2 roku życia. Tak małe dzieci nie mogą ko-
rzystać z teleporady. Wynika to z rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem 
podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

– zgodnie z rozporządzeniami dotychczasowe ograniczenia pandemicz-
ne zostają przedłużone przynajmniej do 27 grudnia. Nadal zamknięte 
w Koluszkach pozostają kino, biblioteka, siłownie. W szkołach obo-
wiązuje nauczanie zdalne.
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STEP DANCE  
znów na podium

Kolejne udane ogólno-
polskie zawody w wykonaniu 
tancerzy ze szkoły tańca i 
sportowego klubu tanecznego 
STEP DANCE, działającego 
od ponad 20 lat w naszym 
mieście.

Jak podkreśla trener klu-
bu Krzysztof Wegwert, tance-
rze z Koluszek rozpoczęli 
cykl kilku turniejów tańca, 
będących swego rodzaju 
sprawdzianem formy: - Chce-
my skonfrontować nasze 
umiejętności z innymi tance-
rzami z całego kraju oraz 
sprawdzić na ile cykl przygo-
towań wpłynął na poziom tań-
ca reprezentowany przez nasz 
klub. To bardzo ważne, aby w 

trakcie sezonu również być w cyklu turniejowym, nie tylko treningowym, 
bo to dwie zupełnie różne rze-
czy.

25 października w Mila-
nówku k/Warszawy odbył się 
Ogólnopolski Turniej Sporto-
wego Tańca Towarzyskiego. 
Nasze pary taneczne, repre-
zentowane liczniej niż na 
ostatnich zawodach w Warce, 
startowały w trzech katego-
riach wiekowych: juniorów 
młodszych 12-13 lat, junio-
rów starszych 14-15 lat i mło-
dzieży 16-18 lat. Wszystkie 
starty zakończyły się sukce-
sem i miejscami na podium. 
Oto wyniki:
- kat.12-13 lat klasa G (kom-

binacja tańców standardo-
wych i latynoamerykań-
skich): 3 miejsce DAMIAN 
KOŁTUN i KARINA WE-
GWERT

- kat.14-15 lat klasa G (kombinacja): 1 miejsce-SZYMON KŁYS i MA-
RIA NOWAK

- kat.16-18 lat klasa F (rywalizacja w stylach tanecznych): 1 miejsce 
(standard) RAFAŁ i JULIA GRAŁEK; 2 miejsce (latin) RAFAŁ i JU-
LIA GRAŁEK (awans do wyższej klasy E)

Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejne dobre wieści z tanecz-
nych parkietów.

Tenisiści stołowi LKS Koluszki grają w 
IV lidze i odnoszą pierwsze zwycięstwo 

Tenisiści stołowi LKS Koluszki  awansowali do IV ligi Łódzkiego 
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w sezonie 2020/2021. W klasy-
fikacji indywidualnej najlepszy w V lidze grupy B 2019/2020 został nasz 
zawodnik Sławomir Sobieszek, 5 był Władysław Czuj. W klasyfikacji 
drużynowej LKS Koluszki zajął III miejsce. 

W IV lidze tenisiści stołowi 
grając w składzie: Władysław Czuj, 
Jerzy Malinowski, Sławomir So-
bieszek, Łukasz Walczewski i An-
toni Tomczyk pokonali u siebie (SP 
w Długiem), dobrze grający zespół  
UKS GOK Zduny 7:3! Punkty dla 
naszej drużyny zdobyli: Jerzy Mali-
nowski 2,5; Łukasz Walczewski 
2,0; Sławomir Sobieszek 1,5; Wła-
dysław Czuj 1. Sędzią głównym 
spotkania był mianowany przez 
OZTS Dawid Koluszkowski i Mi-
rosław Leśniewicz- sędzia tech-
niczny.  

Nasi tenisiści dotąd rozegrali 
dwa mecze wyjazdowe i w obu ule-
gli rywalom. W pierwszym:  pomi-
mo dobrej gry z GLKS Szczerców 

przegrali 1:9 (punkt zdobył Władysław Czuj). W drugim ulegli zespołowi 
LKS Stomil Bełchatów (0:10). W meczu tym pomimo gry dwóch bełcha-
towskich drugoligowców, nasi zagrali bardzo dobrze, w pięciu spotka-
niach przegrali mecze stosunkiem setów (3:2). Po trzech kolejkach, 18 
miejsce zajmuje Władysław Czuj,  LKS Koluszki na osiem drużyn zajmu-
je piąte miejsce, prowadzi GLKS Szczerców przed GLKS Drużbice. Do 
rozegrania zostały dwa mecze na wyjeździe i dwa u siebie. 
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Kino ODEON 3D  
w okresie 

od 7 listopada 2020 r.  
do 29 listopada 2020 r.  

jest NIECZYNNE.

Zawodnicy LKS Koluszki biegli  
dla Niepodległej! W nagrodę  
wojskowa menażka i manierka !

W  tym roku nasi sportowcy z LKS Koluszki w sposób szczególny 
uczcili 102. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Zamiast startu w zawo-
dach, w których z powodu pandemii koronawirusa nie mogli uczestni-
czyć, wzięli udział w przygotowanym przez LKS Koluszki sprawdzianie 
sportowym na 2 i 1 km. 

Punktualnie o godz. 
9.00 w koszulkach biało-
-czerwonych przybyli na 
Rochnę, aby w formie zaba-
wy w sposób przyjemny i 
wesoły wziąć udział w 
sprawdzianie. Każdy z 
uczestników miał do poko-
nania dwa biegi na super 
przygotowanej górzystej 
trasie. Pogoda dopisała, nie 
było wprawdzie słonecznie, 
ale ciepło, szczególnie po 
biegu. 

Podajemy wyniki. Bieg 
2 km: Igor i Karol 7,45,84; Michał-Maciej 8,48; Igor Cel-Radek 8:54; 
Amelka -Ada 8,50 i Amelka 8:45; Kamil- Piotr 9:17; Rafał-Patryk 9,28; 
Marta 10:29. 

1 km: Igor -Karol 3:31; Maciej 3:51; Michał 3:53; Radek – Igor Cel 
3:56; Piotrek 4:36; Kamil 4:38; Rafał 4:17; Ada 4:19; Milena-Ania 5,10 i 
4:59; Marta 5:05; Patryk 5:55; Asia 6:06 (PK). 

Po zakończeniu startów uczestnicy sprawdzianu przystąpili do loso-
wania przygotowanych przez organizatora nagród-upominków. I tak me-
nażkę wojskową wylosował Michał Smyka, manierkę Radek Babiarski. 
Były też monety PRL, samolociki i batony. Sędziowali Antoni Tomczyk i 
Dariusz Siemiński. I w taki sposób upamiętniliśmy Odzyskanie Niepod-
ległości. Wszystkim za udział serdecznie dziękuje.
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OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ

n rozbiórki różnych obiektów
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

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, ro-

botyka, 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) 

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Srebro Igora Cela, Brąz: Radka Babiarskiego, 
Karola Sokołowskiego i Igora Szczepaniaka!

Jedno drugie i trzy trzecie  
miejsca w przełajach!

Pod  auspicjami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Świętokrzyski 
Związek LA zorganizował w Końskich, międzywojewódzkie mistrzostwa 
młodzików w biegach przełajowych. Atmosfera zawodów w których wy-
startowało ponad 150 zawodników z 19 klubów była bardzo gorąca, po-
mimo niesprzyjającej aury (zimne i wilgotne powietrze). Na pierwszy 
ogień wystartowały w biegu na 600 metrów dziewczęta z rocznika 2007 i 
młodsze, w tym trzy nasze zawodniczki: 6 miejsce zajęła Ada Siemińska, 
7. Jagoda Nowakowska, 33. najmłodsza uczestniczka zawodów o trzy 
lata młodsza od siostry Ady,  Ania Siemińska. 

Po biegu Ada i Jagoda stwierdziły, że dla nich był to za krótki dy-
stans, ledwo się rozgrzały, a już była meta. W drugim biegu na tym sa-
mym dystansie i w tej samej kategorii wybiegli chłopcy. Po wielkiej i za-
ciętej walce na ostatnich metrach Igor Cel zajął drugie miejsce, trzeci był 
Radosław Babiarski, piąty Piotr Chojnacki. 

Następnie na 2,5 kilometrową trasę, wystartowała Amelia Napierała. 
Młodziczki miały do pokonania trzy okrążenia (2 x1 km) i (1x500m). 
Amelka pobiegła bardzo dobrze, zameldowała się na piątym miejscu z 
bardzo małą stratą do czwartej zawodniczki. Na 2 kilometry pobiegli mło-
dzicy, w tym dwóch naszych zawodników, którzy uzyskali dość dobre 
miejsca: 11. Maciej Jeżyna, 12. Michał Smyka. 

Na najdłuższym bo 3 km dystansie w biegu młodzików wystartował 
nasz najlepszy biegacz młodego pokolenia Karol Sokołowski. 

Krótko przed startem sędziowie ku zadowoleniu startujących zmie-
nili trasę biegu (z trzech niezbyt czytelnych dla zawodników okrążeń, do-
łożyli czwarte). 

Podczas tego startu, tuż po pierwszym okrążeniu utworzyła się kilku-
osobowa grupa zawodników, w tym Karol, który widząc że tempo jest 
dość wolne, co rusz wychodził na prowadzenie. Współpraca jego i grupy 
trwała niemalże do ostatniego okrążenia. Ostatnie 800 metrów to walka o 
miejsca i medale. Karol Sokołowski zajął bardzo dobre trzecie miejsce, 
zdobywając brązowy medal. Mogło być nieco lepiej, gdyby miał wolną 
przestrzeń na ostatnich 100 metrach. Mocno finiszujący Karol niemalże 
zderzył się z dwoma zdublowanymi zawodnikami, srebro przegrał o nie-
spełna kilka metrów z Mateuszem Markowiakiem UKS „Czempion” Beł-
chatów, zwyciężył  Maksymilian Zawiślak Omega Kleszczów. Na tym sa-
mym dystansie w juniorach młodszych wystartował Igor Szczepaniak, 
zdobywając również trzecie miejsce (był to dobry technicznie bieg, jeden 
z najdłuższych w jego karierze zawodniczej; Igor specjalizuje się na 400-
800 m.). W klasyfikacji generalnej klubów LKS Koluszki zajął ósme 
miejsce. Dziękuję wszystkim zawodnikom, za dużą waleczność, zaanga-
żowanie i wspaniałą atmosferę. Podziękowania za współpracę dla panów 
Dariusza Siemińskiego i Radzimira Sokołowskiego.   

ZATRUDNIĘ BRUKARZA  
Z DOŚWIADCZENIEM

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE  !!!
nr tel. 502 970 258
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USŁUGI
Wykończenia wnętrz, poddasza, 
docieplenia budynków, 608-661-045
Złota rączka – malowanie, ceramika, 
hydraulika, drobne prace w domu  
i ogrodzie. Solidnie, od ręki  
z kulturą, 732-622-362
Pranie dywanów, kanap, foteli, 
512-450-390
Ścinka drzew niedrogo,  
tel. 727-668-566
Kierownik budowy, nadzór budow-
lany, 504-831-125
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
Dekarskie usługi, 732-342-271
Usługi transportowe, przeprowadz-
ki, 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
Budowa domów, 505-509-874
Budowy, docieplenia, wszelkie, 
604-350-807
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnimy kierownika bazy 
produkcyjno-sprzętowej do firmy 
budowlano-drogowej BUD DROG 
w Koluszkach, 605-053-812, CV  
na e-mail: buddrogstan@wp.pl
Zatrudnimy pomocników elektry-
ków, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616
Zatrudnię Panią do sprzątania 
domu w Koluszkach, tel. 606-615-666
Zatrudnimy kierowcę C+E z doświa- 
dczeniem. Transport krajowy.  
tel. 667-583-078
Zatrudnię pracownika gospodar-
czego, może być rencista, emeryt, 
dorywczo lub na etat, Brzeziny, 
502-567-272

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Własnościowe 60 m2 w Koluszkach 
sprzedam, ul. Sikorskiego,  
tel. 512-196-220
Sprzedam mieszkanie M-3 w Kolusz- 
kach, 11 Listopada, tel. 660-300-745
Kupię działkę w Koluszkach 
500-700 m2, ewentualnie z małym 
domem, 668-186-432
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27
Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Lokal 42 m2 do wynajęcia z prze-
znaczeniem na handel lub usługi, 
ogrzewanie w cenie, 693-450-093
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszka-
nie w domu jednorodzinnym,  
tel. 605-696-054
Szukam pokoju lub kawalerki  
w Koluszkach lub okolicy,  
691-173-037
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
PIĘKNE JABŁKA 1,5 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Piec C.O., dmuchawa, sterownik, 
pompa, 691-740-110
Używany piec Defro na ekogroszek, 
moc 25 kW,  693-450-093
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
MATURA - korepetycje, matematy-
ka, j. angielski - reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Tłumacz przysięgły Języka  
Niemieckiego, tel. 607-753-916

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię pracownika na produkcję 
do zakładu meblarskiego – Brzeziny, 
502-567-272. Mile widziane  
doświadczenie
Zatrudnię Pana do zakładu produk-
cyjnego w Koluszkach, do pomocy 
przy segregacji palet oraz opako-
wań, tel. 724-486-855
Zatrudnię pomocnika do prac 
hydraulicznych, 666-152-285
Zatrudnię kierowcę kat. C lub C+E 
(kraj), 600-215-119
Firma transportowa zatrudni kie-
rowcę C+E. Praca w kraju, wszyst-
kie weekendy wolne. Jeździmy w 
dzień, dobre warunki płacowe. 
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU 
Życie. Posiadamy własny serwis, 
dojeżdżamy do ewentualnej awarii, 
tel. 507-199-570
Zatrudnię 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
Do Zakładu krawieckiego  
w Brzezinach zatrudnię krojczego  
i szwaczki, 601-91-40-90
Szwaczki zatrudnimy. Stała praca, 
tel. 604-797-243
Zakład krawiecki w Różycy 
zatrudni szwaczki szyjące na 
stębnówce lub owerloku. Produkcja 
polska, stała praca, tel. 605-086-828

ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

                                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.

Do wynajęcia mieszkanie 45 m2, 601-835-140
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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

Oferuję  
PROFESJONALNE CZYSZCZENIE

- dywanów, kanap
- wykładzin
- krzeseł i foteli
- tapicerek samochodowych

Telefon 515-185-323

„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 

Burmistrz Koluszek informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               
ul. 11 Listopada 65, w dniach od 24.11.2020 r. do dnia 15.12.2020 r., wy-
wieszone są wykazy o przeznaczeniu:
- działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 125/94  o pow. 

424 m2, 125/95 o pow. 479 m2, położonych w miejscowości Borowa, ob-
ręb Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej,

- zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
256 o pow. 0,2200 ha, położonej w miejscowości Turobowice, obręb Tu-
robowice, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej.
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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

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  �	wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

Skład u Marka – Bukowiec
 Zielonogórska 15A, tel. 505-610-959

https://ecg-polska.pl

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47

MALOWANIE  
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

– aktualizacja wrzesień 2020 r.
NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES   TELEFON   WWW   e-mail DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny KRYTERIA DOSTĘPU

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Punkt Interwencji  
Kryzysowej Powiato-

wego Centrum Pomocy 
Rodzinie Powiatu  

Łódzkiego Wschodniego

poradnictwo prawne  
oraz poradnictwo  

psychologiczne

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

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

pierwszy poniedziałek miesią-
ca i wszystkie czwartki
 w godz. 16.30-18.30*

mieszkańcy powiatu 
łódzkiego

wschodniego

Centralne Zarządzanie 
Kryzysowe

monitorowanie  
bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177
e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/
poczta@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę  
przez 7 dni 
w tygodniu

świadek zagrożenia 
kryzysowego,

osoba poszukująca 
informacji na temat

zarządzania  
kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy 
Łódź-Wschód

realizacja zadań w  zakresie 
zatrudnienia i przeciwdziałania 

bezrobociu

ul. Częstochowska 40/52
93-121 Łódź
42 253 15 00

https://lodz-wschod.praca.gov.pl/
sekretariat@puplodz.pl

poniedziałek-piątek
8.30-15.00 

mieszkańcy gmin 
Andrespol, Brójce, 

Nowosolna, Tuszyn, 
Rzgów

Powiatowy Urząd Pracy 
Łódź-Wschód oddział  

w Koluszkach

realizacja zadań w  zakresie 
zatrudnienia i przeciwdziałania 

bezrobociu

ul. Brzezińska 36
95-040 Koluszki

44 714 26 59
https://lodz-wschod.praca.gov.pl/

sekretariat@puplodz.pl

poniedziałek-piątek
8.00-16.00

mieszkańcy gminy 
Koluszki

Centrum Informacyjno-
-Konsultacyjne  

Służb Zatrudnienia - 
Zielona Infolinia

pod tym numerem udzielane 
są informacje o usługach 

urzędów pracy

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb 
Zatrudnienia Zielona Linia

ul. Trawiasta 20 b
15-161 Białystok
19 524 (z Polski)

+48 22 19524 (z zagranicy)
Koszt zgodnie z taryfą operatora.

www.zielonalinia.gov.pl
kontakt@zielonalinia.gov.pl

poniedziałek-piątek.
godz. 08.00-18.00 

mogą korzystać:
- zarejestrowani

-poszukujący pracy
- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Stowarzyszenie  
Patria Et Lex  

Lokalny punkt

wsparcie informacyjne,  
psychologiczne,prawne  

i finansowe

Koluszki ul. 11 Listopada 41 nr 5
533 328 193 
533 328 192

(dyżur całodobowy 
7 dni w tygodniu)

www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

poniedziałek, środa, czwartek
godz.08.00-16.00 

wtorek, piątek
11.00-19.00

osoby pokrzywdzone 
przestępstwem i ich 

osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

zapewnienie bezpłatnego 
poradnictwa konsumenckiego 

i informacji prawnej  
w zakresie ochrony  

interesów konsumentów

ul. Sienkiewicza 3
IX piętro, pok. 903

90-113 Łódź
42 632 75 06

https://www.lodzkiwschodni.pl/
konsument@lodzkiwschodni.pl

poniedziałek-piątek
8.00-16.00 

mieszkańcy z terenu 
Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego

Urząd Ochrony  
Konkurencji  

i Konsumentów

ochrona 
praw konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa
Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumentow.pl

pn.- pt.
godz. 08.00-18.00 

z porad mogą  
korzystać wszyscy 

konsumenci

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



Grunt to dobre ubezpie- 
czenie dla rolnika

Pan Wiesław zawsze dokładnie śledzi prognozy pogody i stara się, aby 
jego budynki były dobrze chronione przed zapowiadanymi przez meteorolo-
gów zdarzeniami pogodowymi. Niestety nie wszystko da się przewidzieć…

Zanim zaczęło wiać, obszedłem gospodarstwo i jak zwykle wstawi-
łem auto do garażu, sprzątnąłem z podwórza wszelkie rzeczy, które mógł-
by porwać wiatr, pozamykałem okna i drzwi, po czym wróciłem spokoj-
nie do domu – opowiada Pan Wiesław. - Jednak wiatr, który się nagle 
zerwał był nie do przewidzenia. Usłyszałem tylko ogromny huk, a po 
wyjrzeniu przez okno, zobaczyłem, że zerwało dach z mojej stodoły. Na 
szczęście miałem ubezpieczenie rolne Warty, która bardzo szybko wypła-
ciła mi odszkodowanie. Mogłem naprawić dach niemal od razu.

Ubezpieczenie rolne Warty, które posiadał pan Wiesław jest bardzo 
szerokie - pozwala zabezpieczyć dom i gospodarstwo w ramach jednej 
polisy bez zbędnych formalności. Ubezpieczenie jest idealne dla osób, 
które chcą jedocześnie chronić siebie, bliskich, swój dom i gospodarstwo. 

- Warta oferuje ubezpieczenie odpowiadające na potrzeby rolników, 
którzy chcą jasnych i przejrzystych zasad w umowach. To oferta dla rol-
ników, którzy potrzebują ubezpieczenia dopasowanego  do problemów, z 
jakimi mierzą się na co dzień.  Każdy rolnik może dostosować zakres po-
lisy do swoich indywidualnych potrzeb – mówi Janina Sikorska, Agent 
Warty z Koluszek.

Grunt to dobre dopasowanie
Oferta Warty dla rolników pozwala na kompletne ubezpieczenie ca-

łego gospodarstwa. Oprócz domu czy budynków gospodarczych, właści-
ciel może ubezpieczyć silosy, zwierzęta gospodarskie, maszyny i urzą-
dzenia, a także swoje zbiory i produkty rolne, takie jak zboża czy pasze. 

Dzięki  dodatkowemu rozszerzeniu zakresu podstawowego, budynki 
rolnicze można zabezpieczyć od dodatkowych zdarzeń, które nie pokryje 
ubezpieczenie obowiązkowe m.in. przed dewastacją, uderzeniem pojaz-

du, zalaniem wnętrza na skutek awarii instalacji wodnej. Rozszerzenie 
„Komfort”  w budynku mieszkalnym daje również możliwość ochrony 
coraz popularniejszych ostatnio paneli fotowoltaicznych na wypadek 
stłuczenia. Pokryje też koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń an-
tywłamaniowych.

Ubezpieczając budynek mieszkalny w ramach gospodarstwa rolne-
go, warto rozszerzyć umowę ubezpieczenia o pakiet usług assistance, któ-
ry zapewnia szybką, bezpłatną pomoc w różnych nagłych sytuacjach ży-
ciowych oraz NNW Rolnika i osób pracujących w gospodarstwie rolnym, 
które  będzie wsparciem finansowym po nieszczęśliwym wypadku.

(art. sponsorowany)

Chcesz dowiedzieć się więcej?  
Zadzwoń, lub napisz maila do naszej agencji 

BIURO UBEZPIECZEŃ JANINA SIKORSKA 
95-040 Koluszki, ul. Kolejowa 4B;   95-047 Jeżów, ul. Piotrkowska 15, 

tel. 509-311-106, mail: biuro.koluszki@gmail.com

Prace nad jeziorkiem 
w Jeziorku

W sołectwie Jeziorko po-
wstaje ciekawe miejsce do re-
kreacji i odpoczynku. Wokół 
miejscowego stawu montowane 
są ławeczki i altanka. Inwestycja 
realizowana jest przez gminę i 
sołectwo, przy współfinansowa-
niu ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach tzw. gran-
tów sołeckich. Koszt inwestycji 
to 20 tys. zł.                            (pw)


