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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

11.12.  
ul. Sikorskiego 6A

12.12.  
ul. 3 Maja 8

13.12.  
ul. 3 Maja 19G

14.12.  
ul. Brzezińska 54

15.12.  
ul. Przejazd 6

16.12.  
ul. 11 Listopada 33

17.12.  
ul. Żwirki 2

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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Akcja zima 
Sprzęt do zimowego utrzy-

mania dróg ma już za sobą 
pierwsze wyjazdy. Gmina do 
dyspozycji ma 9 samochodów. 
Każdy z nich wyposażony jest w 
moduł GPS, który w czasie rze-
czywistym lokalizuje pojazd. 
Dzięki temu ciężki sprzęt może 
być efektywnie kierowany w od-
powiednie miejsca. Dodajmy, że niektóre z samochodów wykorzystywa-
nych do akcji zima, są własnością gminy, inne należą do podmiotu pry-
watnego, z którym samorząd podpisuje sezonową umowę. Sprzęt jest 
gotowy do wyjazdu w ciągu godziny od podjęcia decyzji. 

(pw)   

Lubimy pomagać
Akcja „Prezent od Serca” pole-

gająca na dostarczeniu wymarzo-
nych prezentów dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Liso-
wicach, przeszła najśmielsze ocze-
kiwania. 

Chęć stworzenia paczek zgło-
siło tak wielu mieszkańców, że w 
ciągu jednego dnia każda z 60 osób 
z listy znalazła swojego św. Mikoła-
ja. 

(pw)

Regulamin parku prawem lokalnym
Rada Miejska zatwierdziła regulamin dla Parku Miejskiego w Ko-

luszkach, który stał się jednocześnie prawem lokalnym. Od teraz prze-
strzeganie porządku w parku staje się nie tylko dobrym zwyczajem, ale 
prawnym obowiązkiem, za ignorowanie którego możemy otrzymać man-
dat. Treść regulaminu dostępna będzie w internecie oraz na tablicy 
umieszczonej w parku. 

O czym z ważniejszych rzeczy musimy pamiętać spędzając czas na 
jego terenie? W regulaminie został zawarty przepis zobowiązujący właści-
cieli psów, do wyprowadzania swoich zwierząt na smyczy. Dodatkowo psy 
ras niebezpiecznych muszą być wyposażone w kaganiec. Do właściciela 
psa należy również sprzątnięcie odchodów po czworonogu. Do parku nie 
możemy wnosić i spożywać alkoholu, oraz przebywać na jego terenie pod 
wpływem alkoholu i środków odurzających. Do parku nie można również 
wnosić materiałów pirotechnicznych oraz wjeżdżać na jego teren pojazda-
mi silnikowymi bez zgody administratora. O niszczeniu ławek, zaśmieca-
niu czy organizowaniu grilla chyba nie trzeba wspominać.                     (pw)      

W dniu 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek)  
z przyczyn technicznych  

KASA w Urzędzie Miejskim w Koluszkach  
będzie nieczynna. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Jeszcze lepiej zadbamy  
o ranne dzikie zwierzęta

Aby poprawić jakość opieki nad zwierzętami dziko żyjącymi na na-
szym terenie, gmina podpisała porozumienie z Leśnym Ośrodkiem Reha-
bilitacji Dzikich Zwierząt, który powstał niedawno w Kole pod Piotrko-
wem Trybunalskim. Od tej pory wszystkie ranne sarny, dziki czy jeże 
będą trafiały do tego specjalistycznego ośrodka.  

Ośrodek jest jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów 
w kraju i jednym z pierwszych tego typu, który został wybudowany w La-
sach Państwowych właśnie po to, by pomagać dzikim zwierzętom. Wypo-
sażony jest on m.in. w nowoczesną salę zabiegową, która dysponuje 
sprzętem weterynaryjnym umożliwiającym przeprowadzanie nawet 
skomplikowanych operacji na miejscu.

(pw)

Elektromobilność  
w Koluszkach 

Trwają konsultacje w zakresie strategii elektromobilności dla naszej 
gminy. Do 2035 r. gmina będzie mogła pozyskiwać środki z rządowych 
programów na zadania związane z elektromobilnością. Będziemy mogli 
np. tworzyć stacje ładowania. Program finansowany jest przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Doku-
ment z omówieniem strategii zamieszczony jest na stronie www.koluszki.
pl, w biuletynie Informacji publicznej Gminy Koluszki w zakładce „Ta-
blica ogłoszeń”, „Ogłoszenia i komunikaty”. Swoje uwagi poprzez za-
mieszczony formularz, można składać do 17 grudnia br.

(pw)      

O Koluszkach w telewizji
15 grudnia o godz. 18.15 w TVP Łódź  

w programie Strefa Biznesu  
wyemitowany zostanie kolejny odcinek  

poświęcony inwestycjom w Koluszkach. Zapraszamy.
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CARITAS dziękuje!
Parafialny Zespół CARITAS przy parafii Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach pragnie tą drogą gorąco podzię-
kować za wsparcie nam udzielone w przygotowaniu paczek bożonarodze-
niowych dla naszych podopiecznych.

Pomocy w postaci produktów żywnościowych udzielili nam: sklep 
rodzinny „KAR-POL”, kierownictwo sklepu Carrefour Express, szefowie 
sklepu „Hermes” oraz anonimowi darczyńcy, nasi parafianie, którzy prze-
kazali paczki a także ofiary finansowe. 

Ukoronowaniem akcji zbiórkowej okazała się pomoc finansowa ja-
kiej udzielił nam Zarząd Przedsiębiorstwa „AGAT”. Hojność, o której 
przekonaliśmy się już niejednokrotnie, tym razem przeszła nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Za wielkie serce i zrozumienie trudnej sytuacji po-
trzebujących, składamy serdeczne staropolskie BÓG ZAPŁAĆ. 

Powyższe pozwoliło nam na przygotowanie paczek żywnościowych, 
po odbiór których zapraszamy naszych podopiecznych w dniach: 16, 17 i 
18 grudnia 2020 r. w godz. 16.00-18.00. Po paczki prosimy zgłaszać się 
osobiście z aktualnymi zaświadczeniami o posiadanych dochodach.

Wolontariat CARITAS  

Jolancie Dziadkowiec 
wyrazy współczucia z powodu śmierci  

męża Zbyszka
 składają koleżanki - emerytki  

z Urzędu Miejskiego w Koluszkach 

Historia „Ballady 
o Janku Wiśniewskim”

Uznawana za hymn Grudnia 70, była znana już na początku  
1971 roku.  Krzysztof Dowgiałło, Autor tekstu (wielu uważa jednak, 
że autor „Ballady” jest anonimowy), nie znając prawdziwego nazwi-
ska zabitego, niesionego na drzwiach stoczniowca, nazwał go  
„Jankiem Wiśniewskim”. Mógł też celowo zmienić jego personalia,  
z uwagi na fakt, że  Zbyszek Godlewski był synem oficera LWP i nie 
chciał zaszkodzić rodzinie zabitego. 

Pierwotny tekst ballady zacznie różnił się od słów znanych obec-
nie. Jego przetrwanie zawdzięczamy, paradoksalnie, byłemu funkcjo-
nariuszowi Służby Bezpieczeństwa, Tadeuszowi Musiałowi, którego 
wyrzucono ze służby, za szerzenie „defetystycznych” informacji o wy-
darzeniach Grudnia 70. Najstarszy, znany obecnie tekst pieśni został u 
niego skonfiskowany podczas rewizji w maju 1971 roku. Podczas 
przesłuchania wyjaśnił, że po wyrzuceniu z pracy, szukając nowego 
zajęcia, poszukiwał różnych tekstów „grudniowej poezji”. Słowa 
„Ballady o Janku Wiśniewskim” zauważył na kartce przyklejonej do 
ściany w Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Gdyni. 
„Ponieważ tekst ten przepisywali inni, którzy tam byli, przepisałem i 
ja”- tłumaczył w zeznaniu. 

Nieco inny odpis „Ballady” SB znalazło w mieszkaniu Jadwigi 
Apanasiewicz, szwagierki Musiała. Mówiła, że słowa piosenki wrę-
czyli jej pod koniec grudnia 1970 roku na stacji Gdynia Wzgórze No-
wotki  jacyś ludzie, wyglądający na studentów. Słowa pieśni posiada-
ły różniące się od siebie wersje. Na przykład zamiast „pomścijcie 
druha” jest „ponieście druha”. Trzecia zwrotka ma znaczącą różnicę:       
„Znowu strzelali po kilka razy, padają dzieci trafione w plecy”, a w 
czwartej ówczesnej zwrotce można było przeczytać o tym, że Kocio-
łek „każe zabijać dzieci, niewiasty”.  Słowa „świat się dowiedział, nic 
nie powiedział” były dopisane dopiero w późniejszym czasie, gdy wia-
domo było, że Grudzień 70 przeszedł w Europie bez większego echa… 
Tekst „Ballady o Janku Wiśniewskim” był przez lata modyfikowany, 
zanim poznaliśmy go w wersji zaśpiewanej przez Krystynę Jandę  
w „Człowieku z żelaza” Andrzeja Wajdy. 

Zk
 (na podstawie pracy zbiorowej „Zbrodnia bez kary”,  

Oficyna Wydawnicza Verbi Causa,  
sfinansowanej przez Gminę Gdynia Miasto oraz IPN) 

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

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU WODOCIĄGOWEGO

– umowa o pracę – pełny etat
Wymagane:    
– wykształcenie wyższe techniczne - branżowe
– mile widziane uprawnienia oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem

Zainteresowanych prosimy o składanie CV w sekretariacie  
lub elektronicznie na adres administracja@kpgk.com.pl    

Szczegółowe informacje w sekretariacie Spółki  
pod nr tel. 44 714 58 45

Wyznaczą kierunek dalszej  
kanalizacji

We wtorek o godz. 15.00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej w Koluszkach. Głosowana będzie jedna uchwała, dotycząca 
wyznaczenia aglomeracji Koluszek i jednocześnie wskazania kierunku 
rozwoju sieci kanalizacyjnej na najbliższe lata.                                  (pw)

Morsy pod Koluszkami 
W Lisowicach podobno widziano morsy, i to w czapkach. Okoliczny 

zbiornik upatrzyli sobie bowiem amatorzy zimnych kąpieli. Cóż, jedni 
pracują nad rzeźbą w klubach fitness, inni pracują nad odpornością na ło-
nie natury.

(pw)   

Konsultacje społeczne  
ws. zmiany statutów sołectw 

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów sołectw na terenie 
Gminy Koluszki przeprowadzone zostaną w okresie od 4 grudnia 2020 r. 
do 18 grudnia 2020 r. do godz. 15.00 w formie badania ankietowego opi-
nii mieszkańców. Formularze ankiet w formie papierowej będą dostępne:

- w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach
- u sołtysa
- w formie elektronicznej na stronie internetowej www.koluszki.pl
Wypełnione ankiety w formie papierowej można przekazać do skrzyn-

ki uwag i wniosków wystawionej na czas konsultacji w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach. Nie będą uwzględniane uwagi i opinie:

- przekazane w innej formie niż ankieta konsultacyjna
- złożone z datą wpływu przed 4 grudnia 2020 r. lub po godz. 15.00 

w dniu 18 grudnia 2020 r.  
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„Stojący tuż obok mnie młody 
mężczyzna nagle zaczął usuwać 
się na ziemię, teczka wypadła mu z 
ręki. Od razu wzięliśmy go za ręce, 
aby go utrzymać, ale w tym mo-

mencie bluznęła mu krew przez 
odzież z klatki piersiowej. Odczu-
łem, że on zginął na miejscu. (…)”. 
„Tego chłopca niesiono najpierw 
na biało czerwonej fladze, ale to 
nie było wygodne, więc razem z tą 
flagą położono go na drzwiach”- 
relacjonują moment śmierci „Jan-
ka” Tadeusz Kul i Józef Bińczyk. 

Wydarzenia, jakie w efekcie 
drastycznych podwyżek cen żyw-
ności miały miejsce w roku 1970 
na Wybrzeżu, zna cała Polska. 
Symbolem Grudnia 70 był  chło-
pak, który kilkanaście lat wcze-
śniej, razem z rodzicami mieszkał 
w Gałkówku, o czym przeczytałem 
wiele lat temu, w jednym z archi-
walnych wydań naszej gazety.

Zainteresowałem się tą posta-
cią, ale od innej strony, niż  robio-
no to dotychczas. Wszyscy  zajmo-
wali się legendarnym „Jankiem 
Wiśniewskim” w kontekście tra-
gicznej śmierci, mnie zaintereso-
wał jego wcześniejszy życiorys. 
Zadałem sobie pytanie: kim był 
jako dziecko i nastoletni chłopak? 
Postanowiłem odszukać jego naj-
bliższych i o to samo ich zapytać. 
Pomimo, że nie znałem absolutnie 
nikogo z tych ludzi, niesamowitym 
zbiegiem okoliczności i przypad-
ków, udało się odszukać wszyst-
kich najbliższych „Janka”. Historia 
poszukiwań jego  dzieciństwa po-
kazała, że warto zaryzykować i ru-
szyć w nieznane, w „ciemno”. 

Pokłosiem spotkań z bliskimi 
„Janka Wiśniewskiego” był cykl 
reportaży w „TwK” w numerach 2, 

8, 27, 28/2019, a także książka pt. 
„Jestem Janek”, napisana przez na-
uczycielkę jednej z elbląskich 
szkół, Annę Szawarę oraz reportaż 
Kamili Litman w Radio Łódź zaty-

tułowany „Ballada o Zbyszku Go-
dlewskim”. Udało się na końcu do-
prowadzić do materialnego upamię- 
tnienia obecności Zbyszka Go-
dlewskiego w Gałkówku, poprzez 
instalację tablicy ku jego czci, o 
czym będzie później. 

„Janek Wiśniewski padł”…
Któż nie zna słów tej ballady, śpie-
wanej niegdyś przez Krystynę Jan-
dę, a ostatnio na nowo spopularyzo-
wanej przez „Kazika”, która stała 
się, obok „Murów” Jacka Kaczmar-
skiego, nieformalnym hymnem de-
mokratycznego podziemia antyko-
munistycznego lat 70-tych i 
80-tych. Osobiście wolę- z kilku 
powodów- tę wcześniejszą wersję.  

Piosenka jest opowieścią o  
młodym stoczniowcu, zaledwie 18 
letnim chłopaku, który został za-
strzelony rankiem 17 grudnia 1970 
roku, gdy ze stacji „Gdynia- Stocz-
nia” zmierzał w stronę stoczni do 
pracy. Dzień wcześniej wicepre-
mier Stanisław Kociołek nawoły-
wał do zaprzestania strajku robot-
ników i podjęcia pracy. W tym 
samym czasie I Sekretarz KC 
PZPR Władysław Gomułka, uznał, 
że jak będzie trzeba, milicja i woj-
sko powinny użyć broni palnej, by 
rozpędzić demonstrantów. Tak też 
się stało, polała się krew. To była 
prawdziwa, nie wyimaginowana 
wojna.  Mimo nie małych oddzia-
łów MO, w kierunku stoczniow-
ców strzały padały jednak od stro-
ny wojska… 

Główny, choć mimowolny bo-
hater tamtych tragicznych dni, „Ja-

nek Wiśniewski”, był mieszkań-
cem Elbląga, a pracę w stoczni 
remontowej w Gdyni rozpoczął 
kilka miesięcy wcześniej. 

Naprawdę nazywał się Zby-
szek Godlewski i na przełomie lat 
50-tych i 60-tych, wraz rodzicami i 
młodszym od siebie bratem Wie-
sławem, mieszkał na terenie jed-
nostki wojskowej w Gałkowie Ma-
łym, gdzie jego ojciec był 
zawodowym żołnierzem LWP. W 
połowie lat 60-tych otrzymał roz-
kaz przeniesienia służbowego do 
garnizonu w Elblągu. Cała rodzina 
zamieszkała na  terenie osiedla 
wojskowego, w dawnych,  ponie-
mieckich famułach. Zbyszek uczył 
się w szkole zawodowej w Elblą-
gu, w budynku zajętym obecnie 
przez Wyższe Seminarium Du-
chowne.  Będąc już pełnoletnim 
chłopakiem podjął pracę w stoczni 
remontowej w Gdyni. Mieszkał w 
hotelu robotniczym ale czasem 
przyjeżdżał do rodziców i brata w 
Elblągu. Był jedną z pierwszych 
śmiertelnych ofiar Masakry Robot-
ników na Wybrzeżu. Zginął  ran-

kiem w czwartek, 17 grudnia 1970, 
w drodze do pracy  w stoczni. 

W „Tygodniu w Koluszkach” 
mogliśmy zapoznać się z relacjami 
ludzi najbliższych Zbyszkowi. 
Udało mi się odszukać i rozma-
wiać z panem Mietkiem i panem 
Waldkiem, z których pierwszy był 
najbliższym, „ławkowym” kolegą 
w szkole w Gałkowie Dużym a 
drugi chodził ze Zbyszkiem do tej 
samej szkoły w Elblągu. Razem z 
nim wyjechał do pracy w stoczni i 
był naocznym świadkiem  jego 
śmierci, nie zdając sobie wówczas 
z tego sprawy. O szkolnych latach 
Godlewskiego rozmawiałem z 
jego wychowawczynią i nauczy-
cielką matematyki w gałkowskiej 
szkole, panią Marią Janicką, a o la-
tach dziecięcej „ferajny” opowia-
dał  Pan Zbyszek z dawnego woj-
skowego osiedla w Gałkowie 

Małym. W czerwcu ubiegłego roku 
spotkałem się z Panem Józefem, 
stoczniowcem z Gdyni, który w 
dniu 17 grudnia 1970 roku był jed-
nym z robotników niosących ciało 
zabitego Zbyszka na drzwiach. Fo-
tografia ilustrująca ten moment 
obiegła wszystkie ówczesne naj-
większe depesze agencyjne świata. 

Głównym jednak świadkiem 
życia „Janka Wiśniewskiego”, z ja-
kim udało mi się porozmawiać, była 
jego matka- Pani Izabela. Miałem 
dużo szczęścia, bo widzieliśmy się w 
jej elbląskim mieszkaniu dwukrot-
nie. Było to w styczniu i lutym ubie-
głego roku. Żegnając się, umówili-
śmy się na następne spotkanie na 
początku czerwca. Nie udało się, 
Pani Izabela zmarła 29 maja. Kilka-
naście dni temu, po długich rocz-
nych poszukiwaniach, udało się tak-
że spotkać z bratem Zbyszka, panem 
Wiesławem Godlewskim. 

Jak wspomniałem na początku, 
rozmowy z Matką Zbyszka i z inny-
mi świadkami jego lat dziecinnych, 
zaowocowały nie tylko cyklem re-
portaży w naszej gazecie, w Radio 

Łódź oraz książką Anny Szawary pt. 
„Jestem Janek”, lecz także pragnie-
niem upamiętnienia  przyszłego bo-
hatera „Ballady o Janku Wiśniew-
skim” przez lokalną społeczność. W 
dniu 16 Grudnia, w przededniu 50 
rocznicy Masakry na Wybrzeżu,  na 
murach Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Gałkowie Dużym, zostanie odsłonię-
ta tablica poświęcona pamięci Zbysz-
ka, ucznia tej szkoły w latach 1959-
1964. Uroczystość odbywać się z 
zachowaniem wszelkich anty covido-
wych przepisów. Odsłonięcia tablicy 
dokonać ma Wiesław Godlewski, 
brat „ Janka Wiśniewskiego”. W uro-
czystości będzie można wziąć udział 
on-line, za pośrednictwem interneto-
wej strony Szkoły Podstawowej w 
Gałkowie Dużym.                               

Zk
fot. IPN Gdańsk

Przed nami gałkowskie  
obchody 50. rocznicy Grudnia ‘70
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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  

Złóż wniosek o odroczenie płatności
Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze 

składek za listopad br., mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu 
płatności np. o miesiąc –informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W parlamencie trwają prace nad kolejną odsłoną Tarczy antykryzy-
sowej. Zakłada ona m.in. wypłatę świadczenia postojowego oraz zwol-
nienie z opłacania składek za listopad br. dla płatników działających pod 
określonymi kodami PKD.

Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu 
ze składek za listopad i nie wiedzą, czy mają opłacać składki czy nie, 
mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o mie-
siąc. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie 
poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Wnioski będą załatwiane 
najszybciej, jak to możliwe, a można je składać za pośrednictwem Plat-
formy Usług Elektronicznych ZUS

Propozycja dotycząca składania wniosków o odroczenie wynika z 
tego, że tarcza branżowa wciąż nie weszła w życie, a zbliżają się terminy 
zapłaty składek za listopad. Chodzi o przedsiębiorców, dla których termin 
na opłacenie należności do ZUS za listopad upływa 10 i 15 grudnia. Są to 
m.in. osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Dzięki złożeniu wniosku płatnicy działający w branżach, które zosta-
ły uwzględnione w projekcie tarczy branżowej (zarówno na etapie prac 
sejmowych, jak też zaproponowanych w poprawkach Senatu) nie będą 
musieli płacić należności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na wejście 
w życie ostatecznego kształtu przepisów. Podobna sytuacja wystąpiła na 
wiosnę i wtedy również ZUS podpowiadał, jak w prosty sposób zdjąć z 
siebie niepewność co do docelowego stanu prawnego.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

 województwa łódzkiego

Nie bądźmy obojętni  
na zagrożenia związane  
z wychłodzeniem organizmu

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury wiele osób na-
rażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia 
organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdom-
ne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także 
osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni i 
alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na 
wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować 
komuś życie!

Rozpoczął się okres jesienno-zimowy związany ze zmianami pogo-
dowymi oraz różnicami temperatur. Należy pamiętać, że również nie-
wielki mróz, bądź nawet kilka stopni powyżej 0, to warunki, które mogą 
być przyczyną śmierci z powodu wychłodzenia organizmu. Takie oko-
liczności są szczególnie niebezpieczne dla ludzi samotnych i bezdom-
nych. Naszej pomocy może również potrzebować osoba, która zasłabła, 
straciła przytomność na ulicy, bądź zasnęła na ławce lub przystanku – 
nigdy nie wiemy, co jest tego przyczyną. Stąd też musimy pamiętać o 
potrzebie zwrócenia szczególnej uwagi na takie właśnie osoby.

Policjanci już od jesieni prowadzą wzmożone działania prewencyj-
ne i pomocowe. Kontrolują pustostany, opuszczone budynki, pomiesz-
czenia gospodarcze oraz ogródki działkowe. Klatki schodowe, piwnice 
i inne zadaszone miejsca służą bezdomnym, jako schronienie przed 
chłodem. Jest to często również uciążliwe dla mieszkańców. Funkcjona-
riusze reagują na takie sygnały.

Istotną rolę pełnią dzielnicowi. Dzięki ich doskonałej wiedzy i zna-
jomości podległego terenu sprawdzane są te miejsca, w których istnieje 
największe prawdopodobieństwo, że mogą przebywać osoby bezdom-
ne. Każdego roku funkcjonariusze monitorują sytuację tych osób, oferu-
ją pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie osoby proponu-
ją przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą 
zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

Policjanci współpracują z instytucjami, które zajmują się proble-
matyką osób bezdomnych. Dzięki temu doskonale orientują się, w ja-
kich miejscach takie osoby starają się przetrwać zimę. Informacje o nich 
przekazują także sami mieszkańcy. Pomimo wzmożonych kontroli poli-
cjanci nie są w stanie sprawdzić wszystkich miejsc, w których mogą 
przebywać osoby bezdomne. Dlatego tak ważna jest czujność i obywa-
telska postawa mieszkańców.

Jak można pomóc?
W każdym pilnym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy 

wykonać telefon na numer alarmowy i wezwać pilnie pomoc. Jeśli na 
dworze panują niekorzystne warunki atmosferyczne i występuje realne 
zagrożenie czyjegoś życia – niezwłoczne zadzwońmy na numer 112.

Dzięki intensywnym działaniom służb, bezpieczeństwo osób bez-
domnych jest dużo większe. Ale warto pamiętać, że tutaj każdy może 
okazać się pomocny. Dlatego nie bądźmy obojętni, każdy może urato-
wać życie. Warto przy tym skorzystać również z Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa. To aplikacja, w której z dostępnych oznaczeń na-
leży wybrać „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, a następnie 
nanieść znacznik na konkretne miejsce na mapie. Cała procedura jest 
niezwykle prosta. Policjanci odbiorą taki sygnał i sprawdzą, czy nikt we 
wskazanym rejonie nie potrzebuje pomocy. Tak też warto sygnalizować 
o miejscach przebywania bezdomnych.

Nie bądźmy obojętni. Reagujmy!

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



711.12.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 50

Prace inwestycyjne  
na terenie gminy

Pomimo zimy na terenie gminy wciąż toczą się prace budowlane na 
kilku inwestycjach. Najbardziej w oczy rzuca się przebudowa dróg wokół 
sobotniego rynku. Rozkopana i nieprzejezdna jest ul. Mickiewicz na od-
cinku od ul. Wigury do ulicy przy dawnym budynku gimnazjum. Obecnie 
wykonywana jest tam kanalizacja deszczowa. Przy tej samej ulicy toczą 
się zaawansowane prace, związane z przystosowaniem budynku po gim-
nazjum pod funkcjonowanie filii miejskiego żłobka i przedszkola. Pierw-
sze grupy mają zostać uruchomione już pod koniec lutego 2021 r. 

Najbardziej widocznym elementem prac jest dobudowywana do 
obiektu klatka schodowa, w której zainstalowana zostanie winda. Z kolei 
po drugiej stronie miasta ku końcowi zmierza przebudowa sali widowi-
skowej przy Urzędzie Miejskim. Z zewnątrz obiekt jest już gotowy. Na 
okres zimowy prace przeniosły się do wnętrza budynku. Inwestycja ma 
być gotowa na wiosnę przyszłego roku. Wciąż kontynuowane są także 
prace drogowe na os. Łódzkim w Koluszkach oraz w Lisowicach. Nad za-
lewem powstają m.in. drogi i uzbrojenie terenu przy działce, na której w 
przyszłości ma powstać hotel. Postawiono już także most, łączący oby-
dwa brzegi zbiornika. Za chwilę wykonawca ma wejść również na  
ul. Wołyńską w Koluszkach. 

(pw)     

Budowa klatki schodowej z windą w filii żłobka

Prace na os. Łódzkim

Nowy most w Lisowicach 

Widok od zaplecza na salę widowiskową 

Boże Narodzenie tuż tuż. Na ulicach miasta pojawiła 
się już świąteczna iluminacja. Miejmy nadzieję,  
że rozmieszczone ozdoby choć trochę rozświetlą  

nam pandemiczną atmosferę.
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Kolejne jesienne weekendy obfitują w za-
wody taneczne, w których startują tancerze ko-
luszkowskiego klubu tańca i szkoły tańca STEP 
DANCE prowadzonej przez trenera Krzysztof 
Wegwerta. Jak już pisaliśmy we wcześniejszych 
numerach, od kilku tygodni nasi tancerze odby-
wają cykl startów zaplanowany na ten okres. 
Podobnie było również 22 listopada w Łomian-
kach k/Warszawy, gdzie odbył się po raz kolej-
ny Otwarty Puchar Mazowsza w Sportowym 
Tańcu Towarzyskim. Zawody oczywiście mają 
charakter ogólnopolski i rozgrywane są w ra-
mach Polskiego Towarzystwa Tanecznego do 
którego szkoła tańca STEP DANCE należy już 
od 20 lat, a które jest m.in. członkiem honoro-
wym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tur-
niej był również turniejem kwalifikacyjnym, 
tzn. można było otrzymać wyższe klasy tanecz-
ne, dlatego rywalizacja była dość duża w po-
szczególnych kategoriach i klasach.

Poniżej przedstawiamy wyniki jakie uzy-
skali nasi tancerze, biorący udział w turnieju w 
dość licznym gronie:

Kat. 8-9 lat klasa H – I miejsce - JAN GA-
ŁĄZKA i NATALIA LOBA (awans do wyższej 
klasy G). To dopiero pierwszy start w zawodach 
tej rangi naszych najmłodszych tancerzy, którzy 
dopiero maja 8 lat.

Kat. 12-13 lat klasa G – I miejsce - DA-
MIAN KOŁTUN i KARINA WEGWERT 
(awans do klasy F)

Kat. 14-15 lat klasa G – II miejsce - SZY-
MON KŁYS i MARIA NOWAK (awans do kla-
sy F), III miejsce - ALEKSANDER PURKIE-
WICZ i BARBARA STAŃCZYK

Kat. 16-18 lat klasa F – I miejsce - RA-
FAŁ i JULIA GRAŁEK (awans do klasy E - 
tańce standardowe), III miejsce - RAFAŁ i JU-
LIA GRAŁEK (awans do klasy D - tance 
latynoamerykańskie)

Szczególne podziękowania od trenera dla 
wszystkich rodziców, którzy z tak dużym zaanga-
żowaniem wspierają pasje swoich dzieci. Bez ich 
pomocy podczas treningów, szkoleń i ciągłych 
wyjazdów na zawody, osiąganie sukcesów i do-
brych wyników byłoby po prostu niemożliwe.

Dobra passa STEP DANCE

Mikołajki 2020 w Gminie
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

„Sztuka podglądania”  
w koluszkowskiej księgarni

W ubiegłym tygodniu w ramach wydarzenia „Tabor literacki” w 
Księgarni Skład Główny odbyło się spotkanie online z koluszkowianką 
Martą Motyl z okazji premiery nowej książki „Sztuka podglądania”. Jest 
to zbiór esejów poświęconych ero-
tyce w sztuce. Autorka zaprasza nas 
do sypialni m.in. z takimi artystami 
jak Rembrandt, Schiele, Łempicka 
czy Klimt. 

Marta Motyl w kolejnych roz-
działach opisuje malarstwo i grafiki, 
kreśli tło danej epoki, przedstawia 
nam sylwetki swoich bohaterów. 
Dzieła dobrane są ze smakiem i we-
dług zamierzonego klucza. W roz-
mowie na żywo, którą poprowadziła 
właścicielka księgarni Agnieszka 
Kurc, autorka zdradza m.in. kryte-
rium doboru artystów, którzy zna-
leźli się w książce.

- Szukałam artystów, którzy w 
swojej twórczości podejmowali mo-
tyw sypialni. Niektórzy z nich mogą zaskoczyć, bowiem np. Rembrandta 
nie kojarzy się ze sztuką erotyczną. Ważne były również ich nazwiska, a 
dokładniej historia ich życia, która jest bardzo ciekawa. Chodziło mi rów-
nież o to, by obrazy były różnorodne stylistycznie. Czyli by były tam po-
kazane i omówione różnorodne style, klasycystyczne, realistyczne, awan-
gardowe. A jednocześnie, by tworzyły one wspólną historię, która dzieje 
się pomiędzy tymi esejami.

Książka jest pięknie wydana i może stanowić ciekawy gwiazdkowy 
prezent. Więcej o „Sztuce podglądania” można dowiedzieć się oglądając 
transmisję ze spotkania, która zamieszczona jest na stronie facebookowej 
Księgarni Skład Główny. Spotkanie dofinansowano przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

(pw, fot. Karolina Włodarkiewicz)

Dzieci z Przedszkola nr 1 w Koluszkach zaangażowały się w akcję 
dokarmiania ptaków. Na płocie przedszkola rozmieszczone zostały spe-
cjalne kule z pokarmem dla ptaków. Teraz dzieciom pozostaje już tylko 
wypatrywanie co ciekawszych okazów. 

(pw)  

Dokarmiają ptaki

Świąteczna zbiórka  
dla dzieci i DPSu 

Wciąż możemy 
zostać św. Mikołajem 
dla wielu potrzebują-
cych ludzi. Do piątku 
18 grudnia trwa zbiórka 
prezentów w przeróżnej 
postaci, od mydła czy 
czekolady począwszy, 
na piżamie czy innych 
ubraniach kończąc. 
Prezenty zostaną do-
starczone do Domu 
Opieki Społecznej i 
Domu Dziecka. Akcję koordynuje mieszkanka naszej gminy Karolina 
Krasicka-Maziarz (pytania i kontakt przez profil na facebooku).  

- Dziękuje wszystkim za dzisiejszą zbiórkę, wszystkiego pomału 
przybywa. Dzisiaj bardzo zmobilizowały się butiki z Koluszek i dały 
mnóstwo nowej odzieży dla DPS. Nie zabrakło też moich znajomych twa-
rzy ze wszystkich części miasta, z pełnymi torbami i kartonami, a wszyst-

ko na wspólny, szczytny cel. 
Dziękuję. Ostatnia zbiorka w 
piątek 18 grudnia od godziny 
17.00 do nocy. Miejsce to samo 
ul. Teatralna 3, Koluszki, MaKa-
Da. Jeśli jest ktoś chętny, aby 
upiec domowe ciasto na święta, 
chętnie przyjmiemy i wszystko 
zawieziemy w sobotę i niedzie-
lę. Proszę o więcej i więcej, 
mam jeszcze trochę miejsca w 
busie zmieszczę wszystko. 
Wspólnie możemy zdziałać wie-
le dobrego dla innych - czytamy 
w ostatnim wpisie.

(pw)
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Dobre wyniki w Mikołajkowych  
Zawodach w Lekkoatletyce!

Z okazji Dnia Św.  Mikołaja,  LKS Koluszki przeprowadził na boisku 
szkolnym ZS Nr 2 w Koluszkach, Mikołajkowe zawody w lekkoatletyce. 
Rywalizowano w biegach na 60, 150,300,500 i 1000 m. skoku w dal (pk) 
i  sztafetach 4 x 1 okrążenie (258 m). W poszczególnych kategoriach zwy-
ciężali:

Bieg 60 m 
- do lat 10: Milena Płocka 10:55 i Jan Szymański 10:29
- 11-13 lat: Adrianna Siemińska 9:69  (Jagoda Nowakowska 9:87) i 

Radosław Babiarski 8,97( Igor Cel 8:98)
- 14-16 lat Amelia Napierała 8:84 i Karol Sokołowski 7:87 (Igor 

Szczepaniak 8,27; Maciej Jeżyna 8:54; Michał Smyka 8,99)
- 17 +: Agnieszka Ciesielska 9:87 i Piotr Rzepecki 9:03

Bieg 150 m 
- do lat 10: Milena Płocka 26:54 i  Kordian Ciesielski 32:19 
- 11-13 lat: Kamil Tenentka 25:54 
- 14-16 lat: Amelia Napierała 22:78 i Maciej Jeżyna 20:25

Bieg 300 m 
- do lat 10: Anna Siemińska 61,00 
- 11-13 lat: Igor Cel 49:96 
- 14-16 lat: Igor Szczepaniak 42:62

Bieg 500 m
- do lat 10 Jan Szymański 1:56,96
- 11-13 lat: Adrianna Siemińska 1:27,17 (Jagoda Nowakowska 

1:27,99) i Radosław Babiarski 1:26,23  
- 14-16 lat: Karol Sokołowski 1:18,49; Michał Smyka 1:28,42

Bieg 1000 m
- Agnieszka Ciesielska 4:59,20 i Piotr Rzepecki  4:17,38

Sztafety 4 x 258 m 
- do lat 10: Milena Płocka, Maja Wolska, Łucja Ciesielska, Ania Sie-

mińska 3:38,80
- do lat 11: Kamil Tenentka, Maciej Wolski, Janek Szymański, Kor-

dian Ciesielski 3,30,65
- 12- 13 lat: Piotr Chojnacki, Piotr Śliwiński, Radosław Babiarski,  

Igor Cel 2:57,80 
- 14 -16 lat: Karol Sokołowski, Michał Smyka Marcin Jeżyna, Igor 

Szczepaniak 2:38,02

Wszyscy uczestnicy 
otrzymali: piękną bluzę orta-
lionową ufundowana przez 
Firmę Anicor, mikołajkowy 
pakiet startowy (upominek, 
słodycze i napoje), ufundo-
wane przez organizatorów, 
odbyło się też tradycyjne lo-
sowanie nagród, w których 
nie było przegranych. Sędzio-
wali: Marta i Dariusz Siemiń-
ski, organizator i sędzia głów-
ny Antoni Tomczyk 

Magda Pierzchała została akademicką 
wicemistrzynią Łodzi w przełajach! 

W Parku 3 Maja w Łodzi, 
AZS i ŁOZLA przeprowadzili 
wojewódzkie mistrzostwa Łodzi 
w biegach przełajowych. W bie-
gu kobiet na dystansie 2 km, bar-
dzo dobrze zaprezentowała się  
zawodniczka LKS Koluszki – 
studentka 3 roku Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi MAGDA-
LENA PIERZCHAŁA – zajmu-
jąc drugie miejsce.

Damian Pakuła i Władysław Czuj  
najlepsi w Mikołajkowym Turnieju  
Tenisa Stołowego!

W gościnnej sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej w 
Długiem, LKS Koluszki prze-
prowadził Mikołajkowy turniej 
tenisa stołowego w kat. OPEN 
(do lat 16) i powyżej lat 16. 

W pierwszej kategorii zwy-
ciężył Damian Pakuła. Drugie 
miejsce zajęła o 4 lata młodsza 
siostra Damiana, Agata (oboje z 
Koluszek). Trzecie miejsce zajął 
Grzegorz Zychla Będzelin. W 
drugiej kategorii wiekowej roze-
grano 45 meczy i ponad 200 se-
tów. W pierwszej grupie zwycię-
żył Jerzy Malinowski (Toruń) 
przed Marcinem Kapustą 
(Głowno), trzeci był Łukasz 
Walczewski Koluszki. W drugiej grupie najlepszy był Władysław Czuj 
(Leosin), drugi Paweł Gabrielczyk (Głowno), trzeci Sylwester Zimoń 
(Mikołajów). W półfinale Czuj pokonał Kapustę, Malinowski - Gabriel-
czyka. 

Ostatecznie w finałowej szóstce znaleźli się: 1. Władysław Czuj, 2. Je-
rzy Malinowski, 3. Marcin Kapusta, 4. Paweł Gabrielczyk, 5. Sylwester Zi-
moń, 6. Łukasz Walczewski. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody, słodycze i napoje, 
wręczane przez Antoniego Tomczyka. Sędziowali: Dawid Koluszkowski i 
Mirosław Leśniewicz. 
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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

PRAWO PODATKOWE

Urząd Skarbowy  
Łódź-Widzew

poradnictwo z zakresu prawa 
podatkowego i skarbowego

ul. Papiernicza 7
92-312 Łódź
42 275 08 00

https://www.lodzkie.kas.gov.pl/ 
/urzad-skarbowy-lodz-widzew

us.lodz.widzew@mf.gov.pl

poniedziałek 
8.00-18.00

wtorek-piątek
8.00-15.00

podatnicy Powiatu 
Łódzkiego  

Wschodniego

Krajowa Informacja 
Skarbowa

informacje podatkowe  
dot. PIT, CIT, VAT,  

podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055  z tel. stacjonarnych
 (22) 330 03 30 z  tel. Kom.

+48 (22)33 00 330
z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora
www.kis.gov.pl

więcej: 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-

-krajowa-informacja-podatkowa

kancelaria.kis@mf.gov.pl

poniedziałek-piątek
godz. 08.00-18.00 

z porad może  
skorzystać  

każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych) prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Ubezpieczenia gospodarcze
(22) 333 73 28

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego
(22) 333 73 25

 Otwarte Fundusze Emerytalne,  
Pracownice Programy Emerytalne,   

indywidualne konta emerytalne
 508 810 370 .

Infolinia COVID-19  
Sprawy ubezpieczeniowo-emerytalne 

22 333 73 37
Sprawy bankowo-kapitałowe 

22 333 73 38
https://rf.gov.pl/kontakt

porady@rf.gov.pl
biuro@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz
e-mailową ok.2 tygodni)
poradyCOVID@rf.gov.pl

Porady ekspertów  
poniedziałek – piątek  

12.00-16.00

Infolinia
 poniedziałek-piątek
godz. 08.00-16.00

W okresie pandemii biuro 
zamknięte dla interesantów

osoby ubezpieczone 
i w sporze dotyczącym 

ubezpieczeń

INNE

WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

Rzecznik  
Praw Obywatelskich

ochrona  
praw obywatelskich

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl

800 676 676 
Połączenia bezpłatne 

z tel. stacjonarnych i komórkowych

poniedziałek
 10.00-18.00

wtorek-piątek
godz. 08.00-16.00 

może zgłosić się każdy, 
kto uważa,

że jego prawa 
są naruszone

Rzecznik Praw Dziecka 
dziecięcy  

telefon zaufania

ochrona  
praw dziecka

ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa

22 583 66 00

bezpłatna infolinia
800 121 212

https://brpd.gov.pl/

rpd@brpd.gov.pl

poniedziałek-piątek
8.15-16.15

Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka 
poniedziałek – piątek  

8.15 – 16.15
 (dzwoniąc po godzinach  

i w dni wolne można opisać 
problem i  zostawić kontakt do 
siebie, a doradcy oddzwonią)

może zgłosić się każdy 
w sprawie przemocy,  
relacji rówieśniczych, 

szkolnych i rodzinnych,
może dzwonić każdy, 

kto doświadcza  
problemu lub jest 

świadkiem lub uważa,
że jego prawa  
są naruszone

Uwaga! W czasie trwania epidemii dostępność może ulec zmianie. Zalecany wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Ciąg dalszy wykazu w kolejnym wydaniu.
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USŁUGI
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko  
i profesjonalnie, 537-954-994
Pranie kanap dywanów  
bez zapisów, 512-450-390
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki.  
Pełen zakres usług kominiarskich – 
frezowanie kominów, montaż wkła-
dów kominowych, tel. 533-662-195
Usługi transportowe, bus, plandeka, 
506-092-082
Malowanie, tapetowanie, 694-163-722
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  
budowlany, 504-831-125
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
Budowa domów, 505-509-874
Wylewki, tynki, docieplenia,  
piana PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnimy operatora maszyn CNC 
(m.in. wykrawarka rewolwerowa). 
Możliwość przyuczenia do zawodu. 
Możliwa praca w trybie dwuzmiano-
wym lub tylko na drugą zmianę. 
DRIVAL Żelechlinek, 606-762-071
Zatrudnię laborantkę stomatolo-
giczną tel. 602-25-14-01
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711
Zatrudnię ekspedientkę  
z doświadczeniem do sklepu 
mięsnego, tel. 609-842-655
Pilnie zatrudnię fryzjerkę  
w Jeżowie,  697-777-414
Zatrudnimy pomocników elektry-
ków, tel. 42 214-07-00

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię dom pod Koluszkami  
w kierunku Łodzi,  726-129-186
Kupimy grunt pod zabudowę 
wielorodzinną, tel. 504-943-858
Własnościowe 60m2 w Koluszkach 
sprzedam, ul. Sikorskiego,  
tel. 512-196-220
Sprzedam mieszkanie M-3  
w Koluszkach, 11 Listopada,  
tel. 660-300-745

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Wynajmę część domu, 508-488-034
Do wynajęcia budynek biurowo 
usługowo produkcyjny przy ulicy 
Partyzantów w Koluszkach. Więcej 
informacji pod numerem telefonu 
605-053-812
Lokal 42 m2 do wynajęcia  
z przeznaczeniem na handel  
lub usługi, ogrzewanie w cenie, 
693-450-093
Szukam pokoju lub kawalerki  
w Koluszkach lub okolicy,  
691-173-037
Poszukuję 2-pokojowego  
mieszkania w domu jednorodzinnym, 
Koluszki i okolice. 607-571-340.
Poszukuję 2-pokojowego mieszkania, 
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
Sprzedam używane opony zimowe 
195/60 R15, cena 250 zł, 696-979-562
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
Korepetycje z j.angielskiego, 
biologii, chemii, 531-564-146
Tłumacz przysięgły Języka  
Niemieckiego, tel. 607-753-916

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnimy kierownika bazy 
produkcyjno-sprzętowej do firmy 
budowlano-drogowej w Koluszkach, 
tel. 605-053-812, CV na e-mail: 
buddrogstan@wp.pl
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, tel. 605-600-896
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
Zatrudnimy kierowcę C+E  
z doś-wiadczeniem. Transport 
krajowy, tel. 667-583-078
Zatrudnię pracownika gospodar-
czego, może być rencista, emeryt, 
dorywczo lub na etat, Brzeziny, 
502-567-272
Zatrudnię pracownika na produkcję 
do zakładu meblarskiego – Brzezi-
ny, 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 chałupniczki, 604-588-616

Zatrudnię kierowcę kat. C lub C+E 
(kraj), 600-215-119

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

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

Dnia 24 grudnia 2020 r.  
Urząd Miejski w Koluszkach  

będzie nieczynny  
(dzień wolny za  święto, które przypada  

w sobotę 26.12.2020 r.)
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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

Sala Bankietowa  
BATORY
oferuje:

s potrawy wigilijne, 
s	dania świąteczne  

i sylwestrowe na wynos.

Bogate Menu.

Informacje i zamówienia 

tel. 602-48-37-49  

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

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.

KUPIMY GRUNT  
POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ 

TEL. 504-943-858

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 załadunek i rozładunek widłami   

n odśnieżanie   n wywóz ziemi   n wywóz gruzu

tel. 505 210 010
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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

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

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

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

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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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 50

Listopad w przedszkolu  
– podsumowanie

Pomimo trwającej od marca pandemii, Przedszkole nr 1 w Kolusz-
kach cały czas tętni życiem, a każdy miesiąc obfituje w  moc atrakcji. 
Choć ograniczenia związane z pandemią nie pozwalają nam przyjmować 
gości, to w przedszkolu nie można narzekać na nudę. W listopadzie mło-
dzi wychowankowie wraz z nauczycielami włączyli się w obchody wielu 
ciekawych wydarzeń m.in. Dzień Postaci z Bajek 5.11, Dzień Niepodle-
głości 11.11, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 21.11,  Dzień 
Kredki 22.11, Dzień Misia 25.11, Andrzejki 30.11.

Podczas Dnia Postaci z bajek w każdej grupie odbyły się zabawy wy-
magające wykazania się znajomością treści bajek, tych znanych i mniej 
znanych. Były muzyczne zgadywanki, bajkowe zabawy ruchowe oraz 
królewski piknik - słodki poczęstunek.

10 listopada przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję „Szkoła 
do hymnu „. Wszystkie grupy o godzinie 11.11 odśpiewały hymn pań-
stwowy. Dzieci dodatkowo zaprezentowały wiersze i piosenki o tematyce 
patriotycznej. Towarzyszyła temu podniosła atmosfera, którą uwiecznili-
śmy nagrywając filmiki dla rodziców. Za udział akcji Przedszkole otrzy-
mało dyplom z rąk MEN.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolu był Świato-
wy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który przypada na 21 listopada. W 
tym dniu wszyscy staraliśmy się być dla siebie bardzo mili i uprzejmi.

Długo wyczekiwanym wydarzeniem był Dzień Pluszowego Misia.  
Odbyły się zwariowane tańce, różne gry i zabawy z udziałem misiów. W 
prezencie przedszkolaki otrzymały od solenizanta słodki poczęstunek lu-
biany przez wszystkie dzieci - „Misia Lubisia”. 

Ostatniego dnia listopada w placówce zapanowała magiczna atmos-
fera. Dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły 
poznać swoja bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło przekłuwania ser-
duszek z imionami, losowania swoich przyszłych zawodów, a także usta-
wiania butów, żeby sprawdzić na kogo pierwszego czeka ożenek. Wróżby 
przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Ten 
dzień obfitował w moc wrażeń i dobrą zabawę.

Wszystkie uroczystości dały dzieciom wiele radości.
W listopadzie rozstrzygnięto również dwa konkursy, które cieszyły 

się wśród dzieci ogromnym zainteresowaniem. W pierwszym z nich pt. „ 
Jesienne drzewo „ dzieci wraz z rodzicami wykazały się kreatywnością i 
pracowitością przy wykonywaniu makiety jesiennego drzewa.

Drugi konkurs, fotograficzny, polegał na wykonaniu zdjęcia dziecka 
wraz z ulubionym misiem oraz własnoręcznym wykonaniu ramki. Tutaj też 
trzeba było wykazać się pomysłowością i sprawnością manualną. Efekty tej 
ciężkiej pracy można zobaczyć na wystawie w przedszkolnej szatni oraz na 
stronie internetowej przedszkola. Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplo-
mami i upominkami ufundowanymi z funduszu Rady Rodziców.



W Kaletniku pojawił się 
efektowny plac zabaw

Gmina wybudowała kolej-
ny plac zabaw. Tym razem miej-
sce do zabaw dla dzieci oraz od-
poczynku otrzymali mieszkańcy 
Kaletnika. Na placu schowanym 
w głębi jednej z działek, znala-
zło się mnóstwo urządzeń nie 
tylko do zabaw, ale i ćwiczeń. 
Oprócz tradycyjnych zjeżdżalni, 
huśtawek i drabinek, na placu 
postawiono także bardzo lubiane 
przez dzieci urządzenie do zjaz-
du na linie. W kompleks wkom-
ponowane zostało również mini 
boisko do piłki nożnej. Pomimo 
zimy obiekt będzie już dostępny 
dla mieszkańców.                             (pw)

Drewniany most połączył brzegi zalewu w Lisowicach. 


