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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 2021 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

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

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

12.02.  
ul. Sikorskiego 6A

13.02.  
ul. 3 Maja 8

14.02.  
ul. 3 Maja 19G

15.02.  
ul. Brzezińska 54

16.02.  
ul. Przejazd 6

17.02.  
ul. 11 Listopada 33

18.02.  
ul. Żwirki 2



312.02.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 6

Dzieci wniebowzięte, kie-
rowcy i piesi zirytowani. Tak 
chyba najprościej opisać to co 
dzieje się na dworze. Ostatnie 
łagodne zimy mocno nas rozle-
niwiły i niewielu z nas zapewne 
spodziewało się powrotu starej, 

dobrej polskiej zimy. Ale cytując 
klasyka, po prostu taki mamy 
klimat. 

W tym sezonie zimowym 
gmina do dyspozycji ma 9 sa-
mochodów. Sprzęt wyposażony 
jest w moduł GPS, który w cza-
sie rzeczywistym lokalizuje po-

jazd. Dzięki temu może być on 
efektywnie kierowany w odpo-
wiednie miejsca. Dodajmy, że 
niektóre z samochodów wyko-
rzystywanych do akcji zima, są 
własnością gminy, inne należą 
do podmiotu prywatnego, z któ-
rym samorząd podpisuje sezo-
nową umowę. Sprzęt jest goto-
wy do wyjazdu w ciągu godziny 
od podjęcia decyzji.

Tyle w teorii. W praktyce 
przy intensywnych opadach 
śniegu, sprzęt nie jest w stanie 

nadążać z odśnieżaniem, i wtedy 
jako tako trzymają się jedynie 
główne drogi. Zasada jest bo-
wiem prosta: w trakcie opadów 
śniegu obowiązuje pierwsza ka-
tegoria odśnieżania, czyli za-
pewniana jest przejezdność na 

głównych trasach. Dopiero po 
zakończeniu opadów i oczysz-
czeniu nawierzchni, sprzęt wjeż-
dża na boczne drogi. 

Mieszkańców często irytuje 
widok samochodu do odśnieża-
nia, który mknie przez miasto z 
podniesionym pługiem. Pamię-

tajmy jedna, że nie każdy jadący 
przez naszą gminę sprzęt do od-
śnieżania, obsługuje naszą gmi-
nę.  

Jeśli chodzi o chodniki, tu 
przepisy wciąż pozostają te 
same: przed swoją posesją każ-
dy odpowiada za odśnieżenie 
swojego odcinka chodnika. Je-
dyny wyjątek służby gminne 
czynią przy głównych ciągach 
komunikacyjnych, często poma-
gając oczyścić dany teren. Po-
dział na kategorie dróg powodu-

je również takie niezręczne 
sytuacje jak to, że chodniki 
wzdłuż dróg wojewódzkich 
(wiakukt, Brzezińska, Piotrkow-
ska, Partyzantów)  nie są odśnie-
żone, bo należy to do zadań 
ZDW.   

Służby samorządowe za-
chęcają także do włączania się w 
system bezpieczeństwa i infor-

mowania Biura Inżyniera Gmi-
ny (44 725 67 68) o miejscach z 
oblodzoną nawierzchnią. W ta-
kich przypadkach BIG przekaże 
dalej informację do odpowied-
niego zarządcy, np. spółdzielni 
czy PKP. 

Nie nadążamy za zimą 

Monitorujmy także miejsca, 
gdzie przebywają bezdomni. W 
przypadku natknięcia się na ta-
kie osoby, najlepiej zgłosić to na 
numer alarmowy 112, lub skon-
taktować się z Miejsko-Gmin-
nych Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Koluszkach (44 714 
58 25). W trakcie mrozów przy-
glądajmy się także naszym są-

siadom, szczególnie tym star-
szym. Brak wydobywającego 
się dymu z komina może świad-
czyć na przykład o tym, że takiej 
osobie brakuje pieniędzy na 
opał.

(pw)   
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Wspieraj lokalnie
W Gminie Koluszki ok. jedna 

czwarta całego budżetu to środki 
pochodzące z podatku dochodo-
wego, który odprowadzamy do 
urzędu skarbowego. Dzięki tym 
pieniądzom zmieniamy naszą 

gminę. Jeżeli zatem mieszkasz w naszej gminie, i chcesz by płacony 
podatek dochodowy wracał do ciebie, w postaci przeróżnych samo-
rządowych inwestycji, odprowadzaj go do naszego miasta. 

W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formula-
rzu PIT adres zamieszkania na terenie naszej gminy oraz wskazać 
dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego. 

UWAGA: aby uiszczać podatki w Gminie Koluszki, nie trzeba 
być tutaj zameldowanym – wystarczy tu mieszkać.

(pw)

Nabór do projektu

Energia ze słońca  
w Gminie Koluszki

Z dniem 15 lutego 2021 r. rusza nabór deklaracji do udziału w 
projekcie pod nazwą „Energia ze słońca w Gminie Koluszki”. To już 
czwarta edycja programu promującego wykorzystanie tego typu od-
nawialnych źródeł energii w naszej Gminie.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie deklaracji, jakie 
zostaną mieszkańcom udostępnione w wersji tradycyjnej (papiero-
wej) w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz możliwych 
do pobrania ze strony internetowej www.koluszki.pl (obie formy zo-
staną udostępnione z dniem otwarcia naboru tj. 15 lutego 2021r.). Ze 
względów formalnych nie ma możliwości składania wniosków dro-
gą elektroniczną.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w projekcie jest 
spełnienie głównych kryteriów:

a) uregulowany stan prawny nieruchomości,
b) zagwarantowanie, że wytwarzana przez instalację energia wy-

korzystywana będzie wyłącznie na cele socjalno-bytowe. Na 
nieruchomości nie może być prowadzona działalność gospo-
darcza lub rolnicza,

c) zapewnienie udziału własnego na poziomie minimum 15% 
wartości instalacji,

d) pokrycie kosztów audytu nieruchomości.
Pierwszeństwo w doborze uczestników mają mieszkańcy, któ-

rzy dotychczas nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do montażu 
mikroinstalacji, co nie jest równoznaczne z tym, że osoby te zostaną 
zdyskwalifikowane z udziału w projekcie.

Szczegóły znaleźć można w regulaminie dostępnym na www.
koluszki.pl w zakładce aktualności. Udostępnienie wniosków i moż-
liwość ich składania w kancelarii Urzędu Miejskiego trwać będzie w 
okresie od 15 do 26 lutego 2021 roku.

Informujemy, że realizacja programu jest uzależniona od pozy-
skania przez Gminę Koluszki środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Złożenie wniosku nie gwa-
rantuje przyznania dofinansowania.

Ponad 100 tys. zgłoszeń na Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Od początku działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa policja otrzymała od mieszkańców województwa łódzkiego 
ponad 100 tys. zgłoszeń. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy 
przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, 
spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawi-
dłowej infrastruktury drogowej. Dzięki tej aplikacji, każdy może 
mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy. Zda-
niem policji, Mapa stanowi doskonałe narzędzie, które wpływa po-
zytywnie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W wyniku analizy informacji nanoszonych na mapę wielokrot-
nie zatrzymywano sprawców przestępstw i wykroczeń, a następnie 
wyciągano wobec nich konsekwencje prawne.

Dla przykładu 25 kwietnia 2020 r. tuż po godz. 7:00 w Słotwi-
nach policjanci z koluszkowskiej komendy, zauważyli opla, którego 
zatrzymali do kontroli drogowej. Mundurowi uzyskali wcześniej in-
formację dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, iż w tym 
miejscu może jeździć nietrzeźwy kierujący. Dzielnicowy z Koluszek 
wcześniej już dowiedział się jakim pojazdem porusza się nietrzeźwy i 
na jakiej trasie. W sobotni poranek policjanci pojechali pod wskazane 
miejsce i kiedy zauważyli jadącego opla zatrzymali go do kontroli. 
Jak się okazało kierującym był 62-letni mieszkaniec Brzezin, a bada-
nie trzeźwości wykazało blisko 2 promile.  

Mapa Zagrożeń – jak to działa?
Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią 

reakcję Policji. Aby wprowadzić dane do mapy skorzystaj z ba-
neru o nazwie ,,KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃ-
STWA” znajdującego się w kolumnie po prawej stronie ekra-
nu na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji powiatu 
łódzkiego wschodniego link: http://lodz-wschod.policja.gov.pl/ . 

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń można nanosić informacje 
dotyczące zagrożeń takich jak, m.in.: przekroczenie dozwolonej 
prędkości, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parko-
wanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, 
dzikie wysypiska śmieci, używanie środków odurzających, wałę-
sające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zła organizacja ruchu 
drogowego, znęcanie się nad zwierzętami, żebractwo itd.

UWAGA: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy 
do oznaczania interwencji wymagających natychmiastowej reak-
cji. W takich sytuacjach należy dzwonić na numer alarmowy 112.   
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Sobotni rynek ze sporą 
ilością handlujących 

Pomimo zimowej pogody sporym powodzeniem cieszy się so-
botni handel na rynku. Ubrania, artykuły spożywcze, owoce i wa-
rzywa wciąż są dostępne w sporej ilości. Przypomnijmy, że tzw. „so-
botni rynek” na czas przebudowy ulic w rejonie kościoła Św. 
Katarzyny, funkcjonuje na rynku po drugiej stronie miasta przy ul. 
Targowej. Po zakończeniu modernizacji ulic, handel w sobotę wróci 
na swoje stare miejsce targowe przy ul. Mickiewicza.

Przestrzegamy również kierowców, by w odpowiednich miej-
scach parkowali swoje samochody. Targowisko jest bacznie kontro-
lowane przez policję, ponieważ do Komendy nieustannie wpływają 
zgłoszenia o nieprzestrzeganiu przepisów przez uczestników ruchu 
drogowego w okolicy rynku. Policja musi zatem interweniować, co 
niestety może skończyć się mandatem.                                       (pw)    

Zmniejszyła się liczba  
wypadków na przejazdach

O 23 zdarzenia zmniejszyła się liczba wypadków na przejaz-
dach kolejowo-drogowych z udziałem kierowców w 2020 r. w po-
równaniu z 2019 rokiem. Niebezpieczne zdarzenia na przejaz-
dach w 99 proc. wynikają z niezachowania ostrożności przez 
kierowców, brawury i łamania przepisów. 

W 2020 r. było 140 zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. 
To o 14% mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 163 zdarzenia. W 
2019 r. zginęło 37 osób, a w 2020 mniej, bo 32 osoby. Zmniejszenie 
liczby zdarzeń, to nie tylko mniej tragedii, ale także mniejsze zaanga-
żowanie służb ratunkowych i mniej przerw w ruchu pociągów. 

Podstawowe błędy kierowców na przejazdach kolejowo-drogo-
wych to ignorowanie znaku stop i włączonych czerwonych świateł, 
wjeżdżanie pod opadające rogatki, omijanie slalomem zamkniętych 
półrogatek oraz wjeżdżanie na tory w momencie, gdy nie ma miej-
sca na zjazd z przejazdu.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych zwięk-
szają żółte naklejki PLK. Informacje w formie żółtych naklejek są 
umieszczone na wszystkich przejazdach. Znajdują się od wewnętrz-
nej strony krzyży św. Andrzeja lub przy słupkach, do których umo-
cowane jest ramię rogatki. Jeśli na przejeździe zepsuje się samochód 
lub zablokujemy tory, informacje umieszczone na naklejce mogą za-
pobiec tragedii na torach. Każda naklejka posiada trzy ważne nume-
ry. Pierwszy to indywidualny numer przejazdu. Drugi to numer alar-
mowy 112, który należy wybrać w przypadku zagrożenia życia. 
Operator 112 po podaniu numeru skrzyżowania będzie w stanie pre-
cyzyjnie określić gdzie należy wysłać pomoc. Ma także możliwość 
szybkiego łącza z kolejarzami, którzy mogą wstrzymać ruch pocią-
gów na linii. Trzeci numer to numer awaryjny, na który można zgła-
szać usterki nie zagrażające bezpośrednio życiu.                 

 Więcej informacji na temat kampanii „Bezpieczny przejazd” na 
stronie: www.bezpieczny-przejazd.pl                                    (fot. tok)

Paszport dla bydła będzie tańszy
Od 12 lutego 2021 roku zmieniają się opłaty za wydanie paszportu 

bydła. Wydanie paszportu dla bydła będzie tańsze niż dotychczas i wynie-
sie 1 złoty, wcześniej rolnik musiał zapłacić 1,33 zł. Do 2 zł wzrośnie na-
tomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to 1,33 zł. 
Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem 
odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł O zróżnicowanie cen pasz-
portów i duplikatów paszportów dla bydła od dłuższego czasu postulowa-
li posiadacze zwierząt. Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem 
w życie nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w tej sprawie.

Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu bydła lub jego du-
plikatu oraz przed ich doręczeniem. Opłatę można uiścić bezpośrednio w 
biurze powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy:

BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013
Powyższy rachunek bankowy dotyczy przyjmowania wpłat od posia-

daczy bydła z całego kraju, niezależnie od tego, w jakim biurze powiato-
wym Agencji są składane zgłoszenia.

Paszporty dla bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od 
rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na 
podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ 
każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Dokument jest zabez-
pieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy 
numer. Hologram naklejany jest na paszport w Biurach Powiatowych 
przed wydaniem go posiadaczowi bydła.

Zgłoszenie bydła do rejestru można dokonać:
• w formie elektronicznej, przy użyciu dedykowanej do tego celu aplika-

cji Portal IRZplus
• w formie pisemnej na formularzu Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa. Dokument można złożyć osobiście w biurze powiato-
wym – pozostawić we wrzutni umieszonej przy wejściu do biura po-
wiatowego lub wysłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR. 

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bez-
płatnej infolinii: 800 38 00 84.
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Któż nie zna Zuzanny Szy-
dłowskiej i Elżbiety Draczyń-
skiej? Nie mieszkały w Kolusz-
kach, ale obie były nauczycielkami  
w naszym mieście. Pani Zuzanna 
była cioteczną siostrą gwiazdy 
kina lat 30-tych ubiegłego wieku, 
Adolfa Dymszy i ze swoją córką 
napisała książkę o sławnym arty-
ście niegdyś uwielbianym przez 
publiczność 

Z Elżbietą Draczyńską, 
współautorką książki pt.: „Śmiech 
przez łzy. Opowieść o Adolfie 
Dymszy, Dodku”, wydanej stara-
niem podwarszawskiego Wydaw-
nictwa LTW, należącego do  Marii 
i Marka Jastrzębskich, rozmawia 
Zbigniew Komorowski. 

-Być kuzynką sławnego ak-
tora to duże szczęście i frajda. 
Od kiedy wiedziała Pani, że 
wśród krewnych ma najsłyn-
niejszego komediowego aktora 
Polski międzywojennej, „Króla 
Komedii”?

-Stosunkowo późno, chyba 
wtedy, gdy zbliżałam się do peł-
noletności. O tym że Adolf Dym-
sza to członek naszej rodziny, po-
wiedziała mi babcia albo mama, 
nie pamiętam. Obie rodziny, tzn. 
Połądkiewiczów i Bagińskich( 
tak brzmiało prawdziwe nazwi-
sko Dymszy), złączone były nie 
tylko więzami krwi ale i przyjaź-
nią. Ich bliskie stosunki  zostały 
nagle przerwane, w niejasnych do 
końca okolicznościach w 1946 
roku.  Nie udało mi się niestety tej 
zagadki rozwikłać, bo ci, którzy 
mogliby mi coś powiedzieć na ten 
temat , już nie żyją. Kontakt z 
matką Dymszy i z jego siostrą, 
Aurelią Matyldą utrzymywała do 
lat 60-tych starsza siostra mamy, 
ciocia Lucyna. Wracając do pyta-
nia, wiedza o pokrewieństwie z 
Adolfem Dymszą była mi  daw-
kowana stopniowo. Poza tym, wie 
pan, jak ma się te naście czy dwa-
dzieścia kilka lat, człowiek nie 
wszystkie nowiny rodzinne zapa-
miętuje. Przyznam szczerze, by-

łam zbyt młoda i nie pałałam en-
tuzjazmem, by dogrzebywać się 
tych więzi… Dziś większość z  
osób, od których mogłabym się 
czegoś więcej dowiedzieć,  już 
nie żyje…

-Może powodem poróżnie-
nia rodzin były jakieś różnice 
światopoglądowe?

-Myślę, że nie. W 1946 roku 
willa Połądkiewiczów, która nale-
żała do mojego dziadka i jego sio-
stry -  matki artysty, stała się wła-
snością Zygmunta Połądkiewicza. 

Moja ciotka, Matylda zrezygno-
wała z partycypowaniu w tej wła-
sności, przekazując dziadkowi 
pewną sumę pieniędzy, o czym 
jest mowa w książce. Coś musiało 
się wydarzyć przed ponad 70 laty 
skoro Adolf Dymsza, który bar-
dzo przyjaźnił się z  dziadkiem 
nie był na jego pogrzebie.

-Jaki był pani stosunek  po-
krewieństwa z Dymszą?

-Można o tym przeczytać w 
książce. Moja mama i ciocia były 
ciotecznymi siostrami Adolfa 
Dymszy. Nie chcę pana zamęczać 
tymi genealogiami rodzinnymi..

-Ależ ja uwielbiam genealo-
gie, proszę opowiadać…

-Otóż babcia Adolfa Dym-
szy, śliczna Maria Połądkiewicz z 
domu Badowska, nazywana w ak-

tach również Marianną, urodziła 
dwoje dzieci, Matyldę, matkę 
Dymszy i Zygmunta Aleksandra 
Stefana, mojego dziadka.  Ten 
ostatni, gdy był już mężem i oj-
cem pierwszej córki - Lucyny, 
spodziewał się, że drugim dziec-
kiem będzie syn, spadkobierca 
nazwiska. Ku jego niezadowole-
niu na świat przyszła druga córka, 
moja mama…  

-Adolfowi Dymszy nie dane 
było grać do ostatniego tchnie-
nia…

-Przeszedł na emeryturę w 
wieku, w którym mógł jeszcze 
pracował artystycznie. W pew-
nym momencie zaważyła na jego 
karierze  pogłębiająca się głucho-
ta. Ostatnie zdanie, które wypo-
wiedział na scenie teatru war-

szawskiej „Syreny” to 
słowa: „Ten mikrofon 
strasznie faluje”. Jego 
stan zdrowia, po przejściu 
na emeryturę pogarszał 
się. Wujek trafiał do sto-
łecznych, warszawskich 
szpitali, był m.in. na 
Czerniakowskiej. Na po-
czątku 1975 roku doznał 
wylewu, w wyniku które-
go on człowiek, o wyjąt-
kowej sprawności fizycz-
nej, stał się uzależniony 
od drugich. Dodatkowo 
stał się osobą niemą i nie 
słyszącą. Poruszał się 
przy pomocy balkonika, z 
trudem. Ważył około 100 

kg. Ale powróćmy do czasu jego 
pobytu w szpitalu na Czerniakow-
skiej. Wujek nie był w tym czasie 
w tak złym stanie jak później. Pie-
lęgniarka, która dokonała analizy 
stanu zdrowia i wpisu w do jego 
karty przesadziła nieco. Czytając 
ten „wywiad”, miało się wrażenie 
że Dymsza utracił świadomość, 
co było nieprawdą! Niestety, jego 
żona, ciocia Zofia Dymszyna,  
była zbyt słaba i chora by zapew-
nić mu opiekę i dlatego na jej 
prośbę po badaniu lekarskim wuj 
został skierowany do zakładu dla 
osób przewlekle chorych, Tak tra-
fił do Domu Pomocy Społecznej 
w Górze Kalwarii.  Wcześniej 
Dymszą opiekowała się jego naj-
bliższa rodzina, po wylewie wy-
magał jednak specjalistycznej po-

mocy. Gdyby wówczas otrzymał 
pomoc ze strony państwa, w po-
staci chociażby rehabilitacji, ro-
dzina nie oddałaby go do Góry 
Kalwarii. Niestety, stało się ina-
czej. 

-Potem w krótkim czasie 
zmarł. 

-Myślę, że tęsknota za sceną 
przyspieszyła jego zgon. On ko-
chał scenę i publiczność , kochał 
być aktorem. 

-Porozmawiajmy właśnie o 
tym. Aktorstwo Adolf Dymsza 
miał  w genach czy był to jego 
zawód wyuczony?

-To był wielki, samorodny ta-
lent. Podobnie jak inni polscy ar-
tyści, np. Hanka Ordonówna,  nie 
ukończył żadnej szkoły aktor-
skiej. Najstarszy, żyjący wnuk ar-
tysty, również  Adolf, wspominał, 
że matka Dymszy  posiadała ta-
lent aktorski, więc może tam nale-
ży szukać początków wielkiej ka-
riery. Znał go wiele lat, był blisko 
niego i nie sadzę by mówił nie-
prawdę. Ich bycie blisko siebie 
zaowocowało tym, że to właśnie 
Adolf-junior najbardziej z wszyst-
kich wnuków upodobnił się do 
sławnego przodka, nie tylko pod 
względem imienia…

-Jak Pani rodzina znalazła 
się w Rogowie? Dymsza był 
warszawiakiem z urodzenia…

-Trzeba się cofnąć w czasie. 
Ukochana babcia Adolfa Dymszy, 
Maria Połądkiewicz z domu Ba-
dowska była rodowita warsza-
wianką. Urodziła się w 1856 roku.  
Była piękną i niezależną kobietą. 
Zupełnie nie mogę sobie wyobra-
zić, jak radziła sobie w  XIX 
wiecznym świecie. Prowadziła 
restaurację na warszawskim 
Bródnie. Najprawdopodobniej 
tam poznała Henryka Komicza, 
którego korzenie sięgają Brzezin. 
Był on współwłaścicielem war-
szawskiej fabryki octu spirytuso-
wego. Willa zwaną później willą  
Poładkiewiczów leżąca w   Józe-
fowie pod Rogowem należała do 
niego. Tymczasem Henryk chciał 
willę wybudowaną dla niego 
przez rodziców po ich śmierci 
zwyczajnie…przehandlować. Tak 
też zrobił. Babcia artysty z mę-
żem, Władysławem Adamem Po-
łądkiewiczem z przybyła do Józe-

„Ja nie wiem co to jest rzecz niemożliwa,  
bo u mnie nie bywa…”

Nauczycielki z Koluszek autorkami 
najnowszej biografii Adolfa Dymszy

Foto z archiwum rodziny Połądkiewiczów. 
Autor nieznany.
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fowa z Warszawy, po uprzednim 
nabyciu książeczki paszportowej, 
umożliwiającej podróż koleją. 
Willa została kupiona w roku 
1912 przez małżonków Połądkie-
wiczów. Pięć lat później syn Ada-
ma a mój dziadek Zygmunt wraz 
z matką zamieszkał w Józefowie, 
części Rogowa. 

-Jakim człowiekiem w do-
mowym zaciszu był „Król Ko-
medii”?

-Talent komiczny, upodoba-
nie życia na scenie było wrodzoną 
cechą Adolfa. Podobnie jak na de-
skach teatru, zachowywał się w 
domu. Godził obie te sceny - dom 
i teatr. Nie było rozgraniczenia: 
inny jestem na scenie- inny w 
domu. Adolf-junior wspominał, że 
dziadek, podobnie jak babcia, Zo-
fia Dymszyna, nie rozpieszczał 
go, podobnie jak pozostałych 
wnuków. Jak przekonywał mnie 
najstarszy wnuk dziadka – Adolf , 
dziadek nawet po wylewie pozo-
stał człowiekiem w pełni świado-
mym. Nie cierpiał na żadną  cho-
robę zapomnienia! Młody Adolf 
-tak go nazwijmy- był tym wnu-
kiem, który widział go jeszcze na 
scenie. Mimo, że widywał go czę-
sto w pracy, do  warszawskiej „Sy-
reny” przychodził tak naprawdę w 
innym celu- oglądać nogi tańczą-
cych tancerek! Zapamiętał dziad-
ka ręce: masywne, ale delikatne, 
potrafiące rysować  i wykonywać 
delikatne pierścionki dla ukocha-
nej córki - Anity . Zapamiętał 
dziadka jako kogoś, kto w domu 
wkuwał swe teatralne role. Adolf 
Dymsza był pracoholikiem.  

-Gdzie spoczął Adolf Dym-
sza?

-Został pochowany na Po-
wązkach. Byłam tam niedawno. 
W tym roku przypada 45 rocznica  
śmierci wujka. Zmarł 20 sierpnia 
1975 roku. 

-Adolf Dymsza nie należał 
do jednoznacznych aktorów 
polskiej sceny. Przed wojną 
uwielbiany na deskach teatrów  
i przed kamerami. Na filmy z 
jego udziałem do kin między-
wojnia chodziły tłumy widzów. 
Do koluszkowskiego Kina 
„Odeon” z pewnością także. Po 
wojnie jednak nie zawsze było 
kolorowo. Ciągnęła się za nim 

wątpliwa „sława” kolaboranta. 
Bardzo z tego powodu cierpiał, 
nie mogąc się z tą krzywdzącą 
go opinią, pogodzić. Mimo to, 
pytanie pozostaje: dlaczego nie 
posłuchał zarządzenia ZASP-u 
z okresu okupacji i nie zaprze-
stał występów na scenie? Przy-
jaciele pozostali przyjaciółmi 
ale wielu od niego się odwróciło, 
celując najcięższe działo w po-
staci oskarżenia o podpisanie  
Folkslisty… Adolf Dymsza nie 
przystąpił do ogólnopolskiego 
bojkotu  i nadal występował w 
kawiarniach, rozśmieszając pu-
blikę swoimi dowcipami. Z jed-
nej strony bardzo mocne oskar-
żenia o współpracę z niemieckim 
okupantem ale z drugiej pomoc, 
jakiej udzielał wielu, np. w 
ukrywaniu polskich artystów 
pochodzenia żydowskiego. Miał 
także stałe kontakty z polskim 
podziemiem. Kim był Adolf 
Dymsza?

- Życie nie jest czarno białe, a 
już tym bardziej nie było nim w 
okresie wojny i okupacji . Po 
pierwsze, wuj nigdy nie podpisał 
żadnej Folkslisty. Pewnego dnia 
do jego mieszkania przyszli żoł-
nierze Państwa Podziemnego, by 
wypełnić rozkaz dotkliwego  po-
bicia Dymszy, zniechęcając  go 
do dalszego utrzymywania znajo-
mości z Niemcami.  Rozkazu jed-
nak nie wykonali. Kazali mu 
krzyczeć, by udawał, że jest bity. 
Przypomnę, że Dymsza dzięki 
swoim kontaktom wyciągnął 
Mirę Zimińską z Pawiaka czy 
choćby  wspominanych przez 
Pana żydowskich przyjaciół. Tak 
to prawda, że nie przystąpił do 
bojkotu Związku Artystów Scen 
Polskich. Jednak nie on jeden tak 
postąpił. Był jednym z grona 200 
aktorów z ogólnej liczby 2.5 ty-
siąca, którzy złamali zakaz Pań-
stwa Podziemnego. Wśród nich 
byli też Mieczysław Fogg, Mira 
Zimińska i wielu innych. W świe-
tle tego, co o całej sprawie pisze 
Roman Dziewoński czy Tomasz 
Mościcki, opierający się na doku-
mentach i wspomnieniach świad-
ków, jak choćby Grundman, szef 
Wydziału  Propagandy w okupo-
wanej w Warszawie, wiemy, że 
Adolf Dymsza nie chciał, ale mu-

siał utrzymywać kontakty z 
Niemcami! Wspomniany Grund-
man  w styczniu 1944 wezwał  ar-
tystę  do siebie i nakazał w ciągu 
tygodnia  dać odpowiedź, czy wy-
stąpi w kupletach wymierzonych 
w polski ruch oporu oraz zachęca-
jący Polaków do zgłaszania się na 
roboty do Niemiec. Grundman 
doskonale wiedział, że Adolf 
Dymsza w styczniu 1944 nie wy-
stępował nigdzie na jawnych sce-
nach i wobec tego nie przewidy-
wał jego odmowy. 

-Jak zachował się Dymsza?
-Był zdecydowany odmówić. 

Idąc do Wydziału Propagandy, ku 
swemu zaskoczeniu dowiedział 
się, że Grundman, został właśnie 
skierowany na… front wschodni. 
Mój wujek pozostał człowiekiem 
prawym, mimo oskarżeń pod jego 
adresem.

-Jak zachowała się wobec 
niego Polska Ludowa? 

-W  lipcu 1945 roku, kole-
żeński sąd ZASP – u wydał wy-
rok: pozbawienie możliwości wy-
konywana przezeń zawodu aktora 
przez 3 lata i wykluczenie z jego 
szeregu. Dla Dymszy był to 
ogromny cios. Piętno kolaboranta 
można przypisać komuś, kto swo-
im postępowaniem sprowadza na 
drugiego człowieka śmierć lub 
inne nieszczęście. Tymczasem, 
Adolf Dymsza pomagał swoim ro-
dakom. Owszem utrzymywał kon-
takty z Niemcami, prowadząc z 
nimi rozmowy, których treść prze-
kazywał następnie podziemiu. Po-
magał zakupywać broń. Z żołnie-
rzami Armii Krajowej utrzymywał 
dobre kontakty. Kolportował gaze-
ty. Pomagał wielu ludziom  zna-
nym i zupełnie zwyczajnym, bo on 
po prostu taki był, lubił pomagać. 

-Był stygmatyzowany po 
wojnie z powodu bycia gwiazdą 
kina międzywojennego, czytaj: 
sanacyjnego? 

-Grywał w wielu powojen-
nych filmach, od ludowego Pań-
stwa otrzymywał różne odznacze-
nia resortowe. Wielbicielem 
filmów z udziałem Dymszy był 
sam Stalin. W 1966 roku, gdy 
ZSRR i kraje satelickie prowadzi-
ły politykę antysemicką  wuj 
przewiózł z Polski do Związku 
Radzieckiego jakiejś rodzinie ży-

dowski kalendarz. Wykorzystał 
fakt, że na granicy nikt go nie bę-
dzie kontrolował, gdyż jako pasz-
port służyła mu…jego twarz, do-
skonale znana obywatelom tego 
kraju! Czy był szykanowany za 
przedwojenną przeszłość? Zmu-
szono go do wstąpienia do partii 
w 1948 roku. Wobec Dymszy, po-
dobnie jak wobec wielu innych 
znanych ludzi, komuniści posłu-
giwali się metodą kija i marchew-
ki. Obiecywano mu , że jeśli wstą-
pi do PZPR, odbędzie się jego 
ponowny proces, oczyszczający 
jego imię z dawnych oskarżeń o 
kolaborację. Nigdy nie doszło do 
niego, zaś po śmierci grób Dym-
szy został sprofanowany, ozdo-
biono go szkalującymi napisami. 
Moja książka powstała właśnie po 
to, by ocalić dobre imię szlachet-
nego, dobrego człowieka. 

-To nie jest pierwsza książ-
ka o „Dodku”, prawda?

-Pierwsza, niewielka, została 
napisana przez pana Witolda File-
ra. Autorem kolejnego, tym razem 
dużego opracowania biografii 
Adolfa Dymszy z roku 2010, jest 
pan Roman Dziewoński. Moja pu-
blikacja jest trzecią  książką o 
Dymszy, ale pierwszą sagą rodzin-
ną. Można ją kupić w księgarniach 
na terenie całego kraju. Zapra-
szam do jej nabycia  w kolusz-
kowskiej Księgarni. Skład Głów-
ny, gdzie jest dostępna wraz z 
autografem autorki. Jestem bardzo 
ciekawa wrażeń Czytelników po 
lekturze książki  . Dla mnie osobi-
ście, to książka słodko-gorzka. 

-Co by nam Adolf Dymsza 
powiedział gdyby nagle jego 
duch stanął pomiędzy nami? 
Jaki miałby przekaz dla na-
szych czasów?

-Mottem dla człowieka XXI 
wieku, zagonionego i czasem 
smutnego, nie mającego na nic 
czasu, niech będzie fragment jed-
nej z jego piosenek: „ Ja nie wiem, 
co to jest rzecz niemożliwa, bo u 
mnie nie bywa, żyj z uśmiechem i 
pomagaj innym”. Wujek był obda-
rzony cudownym głosem i pogod-
nym charakterem. Tadeusz Boy 
Żeleński - powiedział kiedyś, że 
gdybyśmy częściej słuchali Dym-
szy, nie było by między nami pe-
symistów. Może to lepsze motto?
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J-TECH Janeczek  
firma zajmująca się obróbką 

skrawaniem poszukuje:

OPERATORA FREZAREK CNC
(Konkurencyjne wynagrodzenie w stosunku do innych firm)

Miejsce pracy: Koluszki

Opis stanowiska/obowiązki:
Obsługa frezarek cnc, wykonywanie detali według rysunku 
technicznego, wprowadzanie drobnych korekt w programie, 
wymiana narzędzi, uzbrajanie, ustawianie maszyny

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, doświadczenie 
zawodowe, znajomość oprogramowania komputerowego

Nasza oferta:
Atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie jest uzależnione 
od doświadczenia), możliwość pracowania w godzinach 
nadliczbowych (zależne od pracodawcy) płacone extra +25% 
do wypłaty, dodatki za prace zmianowe, dodatki urlopowe 
oraz świąteczne, cykliczne podwyżki wraz z nabieraniem 
dodatkowego doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na maila: 
biuro@janeczek-tech.pl  

W razie pytań telefon do kontaktu 693 612 470

Na zamarzniętym zbiorniku  
w Lisowicach pojawiły się dzieci 

Na portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z Liso-
wic, na których widzimy dzieci bawiące się na zamarzniętym zbior-
niku wodnym. Choć zalew w Lisowicach w przeważającej części 
jest płytkim zbiornikiem, istnieją pewne miejsca, niekiedy przy 
brzegu, gdzie woda jest dość głęboka i może okazać się poważnym 
zagrożeniem dla dzieci. Poza tym przyzwalanie na tego rodzaju za-
bawę, nawet w Lisowicach, daje bardzo zły przykład oraz koduje w 
głowie niebezpieczne przyzwyczajenia.    

Poniżej przedstawiamy kilka merytorycznych informacji, które 
policja stara się propagować wśród mieszkańców.   

Jak aktywnie i bezpiecznie spędzić czas zimą? 
Organizujmy zimowe zabawy na nadzorowanych lodowiskach i 

ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, że my i nasze pociechy mamy 
zapewnioną fachową opiekę i stały nadzór:
- bez opieki dorosłych nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora, a 

tym bardziej rzeki;
- wychodząc z domu zostaw informację o miejscu, w które się uda-

jesz oraz planowanym czasie powrotu;
- sprawdź prognozę pogody, dodatnia temperatura powietrza ozna-

cza, że lód na akwenie może być na tyle cienki, że chodzenie po 
nim może zagrażać Twojemu życiu;

- bezpieczna pokrywa lodowa to około 10 cm, lód na ciekach wodnych 
jest zawsze cieńszy, z powodu jej ruchu, woda słabiej zamarza. Szcze-
gólnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nur-
tów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach;

- zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradli-
wy, pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie 
widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. 
Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym sa-
mym jego wytrzymałość;

- pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód jeśli w pobliżu 
nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy);

- bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach – w ra-
zie wpadnięcia do wody łatwiej można się wydostać na po-
wierzchnię

- dobrze, jak dorośli i dzieci maja przy sobie gwizdek. Używając 
go, łatwiej wezwać pomoc;

- warto być wyposażonym w kolce (czekany) pomocne przy wczoł-
ganiu się na lód, ponieważ wydostanie się na powierzchnię z prze-
rębla jest bardzo utrudnione;

- jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natych-
miast zawróć w kierunku brzegu. Zwróć również uwagę pozosta-
łym użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie;

Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód:
• W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i pró-

bujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, 
rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starajmy się 
poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie.

• Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, po-
nieważ pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też 
podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ 
zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na pokrywę lodową, 
która może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować pod-
czołgać się do tonącego.

• Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalki lub grubą gałąź, spróbujmy 
podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodo-
wanemu drugi koniec.

• Jeśli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomo-
cy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę 
policji lub straży pożarnej.

• Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją 
czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetranspor-
tować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dal-
szej utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego 
polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok 
termiczny.

• W miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie i cie-
płe (ale nie gorące) płyny do picia. Osobę poszkodowaną powi-
nien także obejrzeć lekarz.

(pw) 
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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5 - 23 lutego
Promocja „Meble, kuchnie i oświetlenie taniej o VAT” dot. wybranego asortymentu i obowiązuje od 
5.02 do 23.02.2021 albo do wyczerpania zapasów. Promocja nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją 
lub wyprzedażą z wyjątkiem promocji „10 rat 0%”, która trwa od 5.02 do 23.02.2021. RRSO 0%. 
Umowa o kredyt konsumencki zawierana jest między kredytobiorcą a kredytodawcą tj. Bankiem, który 
obsługuje sprzedaż ratalną w salonie meblowym. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej 
oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. Promocje obowiązują  
w wybranych salonach. Lista salonów załączona do regulaminu promocji. Szczegółowe regulaminy 
promocji w salonach Black Red White. Regulamin promocji „Meble, kuchnie i oświetlenie taniej o 
VAT” dostępny również na www.brw.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu 
kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 

Koluszki, ul. Paderewskiego 1
10 rat %0

Meble, kuchnie i oświetlenie 

taniej o VAT
dot. wybranego asortymentu

„Dwójka” dla WOŚP
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach zgłosiła się do udziału w 

akcji Pho3nix Active School organizowanej przez Fundację Pho3nix. 
Chętnych było aż 650 szkół z całego kraju, natomiast zakwalifikowa-
nych zostało  spośród nich 500. Na akcję składają się dwa główne 
konkursy: - na najbardziej inspirującą szkołę, która poprzez film video 
pokaże swoje obchody Międzynarodowego Dnia Sportu  oraz konkurs 
na najaktywniejszą szkołę i najwięcej przebytych kroków [ każdy 
uczeń otrzyma specjalną aplikację] Dodatkowo wszystkie zgłoszone 
szkoły zostały zaproszone do wspólnego tygodnia aktywności, dzięki 
czemu wspierały WOŚP. Przez 7 dni uczniowie ćwiczyli wspólnie z 
innymi, oglądając filmiki na stronie fundacji. Za każdy obejrzany film 
uczeń otrzymywał 10 pkt. Maksymalnie mógł zdobyć 100 pkt, za któ-
re fundacja płaciła 10 zł na konto WOŚP-u. W ciągu tygodnia funda-
cja uzbierała w całym kraju 1 054 000 zł. Wkład Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Koluszkach  to 1951 zł.

Klasa, która włączając się w akcję, zdobyła najwięcej punktów, a 
tym samym najwięcej pieniędzy na wsparcie akcji Jurka Owsiaka, na-
grodzona została biletami wstępu do Muzeum Sportu w Warszawie. 
W wewnątrzszkolnej rywalizacji zwyciężyła klasa 8b, zdobywając 
1890 pkt., II miejsce zajęła 5d z liczbą 1300 pkt., a III – 8c z 1230 pkt.

W tej akcji bardzo ważnym był fakt, że młodzi ludzie mogli po-
łączyć formy aktywności fizycznej z działaniem na rzecz innych. 
Gratulujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się we wspiera-
nie WOŚP-u. Widać, że mieszkańcy naszego miasta są wrażliwi na 
potrzeby innych, o czym świadczą zbierane co roku znaczne kwoty.

Jacek Drabik

„Lucynka” z teleporadą  
u weterynarza: Pokaż język 

i zrób aaaaaa…..

Pozdrawia Zuzia z Koluszek  

Tłusty Czwartek w Koluszkach 
W najbliższą środę rozpocz-

niemy okres Wielkiego Postu i 
czas umartwień, przynajmniej w 
teorii. Okres 40 dni pokuty, mo-
dlitwy, rozmyślań nad swoją 
ludzką kondycją przed nami, 
tymczasem spójrzmy jeszcze raz 
na lukrowe szaleństwo. Tłusty 

Czwartek za nami. Tradycja -rzecz święta, zatem czy szczupły czy 
mniej szczupły, wszyscy zdążaliśmy do piekarni czy cukierni po 
pączki.  

Koluszkowska „Piekarnia Olszyńscy”, wyprodukowała na Tłu-
sty Czwartek 50 tysięcy pączków, którymi się objadaliśmy. Nad pro-
dukcją tego przysmaku, sięgającego swymi korzeniami starożytnej 

kuchni arabskiej i rzym-
skiej, który w Polsce 
pojawił się  w XVI wie-
ku, pracowało 40 pra-
cowników w „Piekarni 
Olszyńscy”. Dziś mo-
żemy już życzyć 
wszystkim zdrowia 
oraz spełnienia marzeń 
i…postanowień wiel-
kopostnych. 

Zk
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Gmina przekazała 3 samochody  
strażackie o wartości 2 mln zł 

Nowe pojazdy dla strażaków 
ochotników 

5 lutego na placu przed Urzędem Miejskim w Koluszkach od-
było się uroczyste przekazanie nowych samochodów pożarniczych 
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ko-
luszki. Do naszych jednostek trafiły trzy pojazdy. OSP Koluszki 
otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu marki 
OPEL, natomiast OSP Długie i OSP Gałków Duży otrzymały śred-
nie samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu RENAULT. Koszt 
tych trzech pojazdów wraz z wyposażeniem to ponad 2 mln złotych. 

Na zakup samochodów gmina pozyskała dofinansowanie z UE 
w wysokości 1,49 mln zł, oraz dotację w wysokości 154 tys. zł z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi.  

- Wniosek o dofinansowanie zakupu pojazdów składaliśmy kil-
ka lat temu. Wiem, że wiele osób było zniecierpliwionych tym, że 
tak długo trzeba czekać. To były jednak sprawy od nas niezależne. 
Myślę, że opłacało się poczekać. Mamy trzy nowe samochody, któ-
re będą służyły podniesieniu bezpieczeństwa na terenie naszej gmi-
ny - skomentował wydarzenie burmistrz Koluszek Waldemar Cha-
łat.

W imieniu strażaków ochotników, za pozyskanie sprzętu, wła-
dzom samorządowym podziękował prezes OSP Gałków Duży Piotr 
Pakuła, a zarazem Komendant Gminny Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Gminie Koluszki: - Dziękujemy władzom gmi-
ny i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 
którzy wiele pracy włożyli w to, aby samochody do naszych jedno-
stek dotarły. Wartość tych pojazdów jest znaczna, dlatego też gmina 
musiała sięgnąć po zewnętrzne finansowanie. Pomimo tak długiego 
okresu oczekiwania, nastąpiła ta chwila radości, podczas której mo-
żemy samochody odebrać i wcielić do służby na rzecz mieszkańców 
gminy i powiatu.    

Nim pojazdy rozjechały się do swoich jednostek, zostały uro-
czyście poświęcone przez proboszcza parafii w Gałkowie Dużym, 
ks. Michała Pietrasika, który pełni jednocześnie funkcję kapelana 
gminnego OSP.       

Wymiana wyeksploatowanego sprzętu 
Nowe pojazdy odświeżą przede wszystkim jednostki pod wzglę-

dem niezawodności sprzętu. Dotychczasowe średnie samochody 
swoje lata świetności miały już bowiem mocno za sobą. Jest to za-

tem swego rodzaju wymiana generacyjna.  
OSP Długie pozbywa się starego, wysłużonego 27-letniego Jel-

cza. Choć samochód ciężki wymieniany jest na pojazd średni, ko-
rzyści będą mocno odczuwalne. – Niestety mieliśmy przypadki, że 
stary Jelcz nas zawodził. Była to swego rodzaju loteria: albo doje-
chaliśmy na akcję, albo nie. Teraz mamy fabrycznie nową „Renów-
kę”. Może zabierze ona trochę mniej wody, ale w razie potrzeby 
mamy jeszcze w zapasie mniejsze auto. Jeśli chodzi o wydajność 
pompy, różnicy nie odczujemy. Za to spora różnica pojawia się w 
spalaniu paliwa. Gdy odpalaliśmy Jelcza musieliśmy otwierać drzwi 
do garażu, ponieważ pomieszczenie po chwili stawało się całe zady-
mione. Przy nowym samochodzie jest czyściutko – wyjaśnia Grze-
gorz Lewandowski, naczelnik OSP Długie. 

OSP Gałków Duży otrzymuje samochód tej samej klasy jeśli 
chodzi o „wagę pożarniczą”. Samochód Reno zastąpi 15-letniego 
średniego Stara. – Poprzedni samochód miał mocno zużyte podwo-
zie. Wtedy otrzymaliśmy bowiem pojazd, który co prawda miał 
nową nadbudowę, ale umieszczoną na używanym podwoziu ze 
100-tysiecznym przebiegiem. Dlatego zdarzały się przypadki, że 
Star nas zawodził. Teraz mamy nowy samochód z napędem na 4 
koła, większym zbiornikiem, większą wydajnością pompy i liczniej-
szym sprzętem. Generalnie wszystko na plus – komentuje Leszek 
Bankowski zastępca naczelnika OSP Gałków Duży.         

Również OSP Koluszki otrzymała pojazd, który w pełni zaspo-
kaja ich oczekiwania. – To lekki samochód do szybkiego reagowa-
nia, bardzo przydatny na przykład do gaszenia pożarów samocho-
dów. Pojazd nie zabiera dużo wody, ale podaje ją z dużym ciśnieniem. 
Znakomicie sprawdzi się nawet przy gaszeniu pożarów w mieszka-
niach, gdy pożar dopiero się rozwija. W takich sytuacjach mniejsza 
ilość podanej wody zamienia się w atut, ponieważ powoduje mniej-
sze straty materialne w mieszkaniu – wyjaśnia asp. sztab. Grzegorz 
Markiewicz, z-ca dowódcy JRG KP PSP w Koluszkach.

Mocną stroną samochodu jest także jego mobilność. - Może ob-
sługiwać również inne miejscowe zagrożenia, do których nie trzeba 
wyjeżdżać ciężkim lub średnim pojazdem. Chodzi tu na przykład o 
usuwanie gniazd owadów, wypompowywanie wody, zabezpieczanie i 
usuwanie ropopochodnych substancji z jezdni. Posłużenie się mniej-
szym samochodem ogranicza koszty wyjazdu, poza tym lekkiemu po-
jazdowi sprawniej przychodzi poruszanie się w miejskiej zabudowie 
na terenie Koluszek. Ogromną zaletą samochodu jest również to, że 
mogą nim kierować posiadacze prawa jazdy z kat. ”B”. Bardzo nam 
na tym zależało, ponieważ oczekiwanie na kierowcę opóźnia czas wy-
jazdu - informuje Bartłomiej Mela z OSP Koluszki.   

(pw)
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Kolejne sukcesy koluszkowskich  
juniorów młodszych w Toruniu!

Hala w Toruniu służy królowej sportu i naszym sportowcom.  
W kolejnych ogólnopolskich zawodach w LA nasi juniorzy młodsi 
spisali się znakomicie, uzyskując w biegach na 300 i 600 metrów re-
kordy życiowe. 

Karol Sokołowski w swojej serii biegu na 300 m z czasem 39,73 
zajął drugie miejsce, czwarty był Igor Szczepaniak 40,28. 

Maciej Jeżyna był również czwarty w 4 serii biegu, ale biegu na 
600 m, uzyskując czas 1:36,04. Siódme miejsce zajął Michał Smyka 
(1:45,12).

Najładniejsza choinka
Skoro nie możemy się bawić na karnawałowych zabawach, to 

może nacieszmy oczy czymś, co przynosi miłe wspomnienia. Na 
przełomie roku Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach 

ogłosiła wyniki powiatowego konkursu fotograficznego zatytu-
łowanego „Najładniejsza choinka”. Nagrodę publiczności zdobyła 
Aneta Konieczka, której zdjęcie polubiło 201 osób. Łącznie na zdję-
cia oddano w ciągu sześciu dni, 581 lajków. 

Komisja konkursowa brała pod uwagę nie tylko wystrój drzew-
ka, ale także jakość zdjęcia, oświetlenie, ujęcie. I miejsce zdobyła 
fotografia Margot Piskozub. II miejsce komisja przyznała Amelii 
Zawadzkiej, a III – Sylwii Kąkiel-Nowak. Nagrody zakupiono z do-
tacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

I miejsce Margot Piskozub II miejsce Amelia Zawadzka

III miejsce  
Sylwia Kąkiel-Nowak

Nagroda publiczności  
Aneta Konieczka
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Firma DWD System Sp. z o.o. Sp. K. w związku  
z dynamicznym rozwojem,  

poszukuje do pracy w Zakładzie Produkcyjnym  
w Osiedlu Niewiadów kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI
   Na wydziały:

 9 Obróbki aluminium – maszyny CNC
 9 Obróbki stali nierdzewnej – prasy hydrauliczne
 9 Obróbki tworzyw sztucznych
 9 Laminatów
 9 Lakierni proszkowej
 9 Montażu końcowego

   Od kandydatów oczekujemy:
 9 Zaangażowania
 9 Uczciwości i odpowiedzialności
 9 Braku nałogów

   Mile widziane:
 9 Chęć do poznawania nowych procesów
 9 Doświadczenie

OFERUJEMY:
 9 umowę o pracę oraz stabilne warunki pracy
 9 bonusy za innowacje
 9 możliwość rozwoju

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: praca@dwdsystem.pl 
lub o dostarczenie do naszej siedziby:

DWD System – Osiedle Niewiadów 49, 97-225 Ujazd
Więcej informacji telefonicznie +48 602 643 457

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 9 zgodnie z Ustawą  

o Ochronie Danych osobowych z dnia 29,08,1997, dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)"

1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które dzia-
łają na terenie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy 
wspomóc osoby i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym 
środowisku. W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej 
liście prosimy o przekazanie takiej informacji do redakcji gaze-
ty „Tydzień w Koluszkach”.

 • Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegóło-
wy wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna kon-
to: 23 1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 
Wojtek Łudzikowski)

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,  
KRS nr 00000 49 771 z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIE-
WICZ

 • Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szcze-
gółowy: Artur Ostrowski 2775

 • KRS 0000165702, cel szczegółowy KUKULSKA MAJA  
(nowotwór nerki)

 • KRS 0000277044, cel szczegółowy MAJA KWIATKOWSKA 
(rdzeniowy zanik mięśni)

 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Kolusz-
kach, KRS: 0000232719

 • KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Koluszkach

 • Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”,  
Nr KRS 0000283761

 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO 
MUZA”, KRS nr 0000149337

 • Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720,  
cel szczegółowy: Historia Koluszek 

 • Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 

Przekazanie środków ochrony  
osobistej dla Domów Pomocy  
Społecznej z terenu powiatu

Powiat Łódzki Wschodni przekazał środki ochrony osobistej 
przeznaczone do walki z COVID-19 do Domów Pomocy Społecznej 
z terenu powiatu. Są to m.in. zestawy ochronne, w skład których 
wchodzą maseczki ochronne FFP2 i FFP3, specjalistyczne kombi-
nezony ochronne, ochronne nakładki na obuwie oraz gogle.

Przekazano również 
inne materiały ochronne w 
tym płyn do dezynfekcji rąk 
i powierzchni. Materiały 
będą służyć bezpośredniej 
ochronie mieszkańców i 
pracowników Domów Po-
mocy Społecznej.

Szczególne podzięko-
wania należą się Komen-
dantowi i strażakom  
z Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z/s 
w Koluszkach za pomoc w 
transporcie oraz rozładun-
ku przekazywanych środ-
ków.

(www.lodzkiwschodni.pl)

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

 Elektromonter 
umowa o pracę – pełny etat

Wymagane: 
– wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryka, automatyka,  

robotyka, elektronika, mechatronika),
– preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
– umiejętność czytania schematów elektrycznych.

Szczegółowe informacje o naborze udziela Sekretariat Spółki  
pod nr tel. (44) 714-58-45 oraz zamieszczone zostały  

na stronie internetowej KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach (www.kpgk.com.pl) 
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Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI 

Opis stanowiska:
• wykonywanie czynności gratowania, wiercenia,  

gwintowania;
• cięcie piłą formatową;
• praca na frezarce dolnowrzecionowej.

Wymagania:
• znajomość rysunku technicznego
• motywacja i chęci do pracy.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system  

motywacyjny,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• perspektywę wieloletniej współpracy,
• możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
• całoroczne posiłki regeneracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
na adres email: biuro@cmplast.pl 

lub kontakt telefoniczny: tel. 505 210 010

Firma CMPLAST sp. z o.o. w związku z ciągłym, stabilnym 
rozwojem we współpracy międzynarodowej nawet w czasie 
pandemii poszukuje nowych pracowników na stanowisko:

OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i wcze-

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email:  
biuro@cmplast.pl  

lub kontakt telefoniczny: 506-266-026
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ZAPRASZAMY  
PO NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIE

OC i na ŻYCIE
Biuro znajduje się przy  

ul. 3 Maja 5 (obok jubilera)

Czynne  
od Pn do Pt , 9.00 – 17.00

Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego 

796-241-330

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
Pracownika produkcji/rozbioru
Operatora wózka widłowego  

wysokiego składowania
Kierowcę samochodu ciężarowego  

powyżej 3,5t; 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.

Zatrudnię magazyniera oraz kierowcę-magazyniera  
w rozlewni gazu płynnego w Brzezinach 
Szczegółowe informacje tel. 885 052 000

Шукаю власника складу та водія-складника на заводі  
з розливу скрапленого газу в Бжежинах
Детальна інформація тел. 885 052 000

SKUP  
AUT

513-067-594

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

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

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.

Fryzjer męski GENTLEMAN 

zaprasza na profesjonalne strzyżenie 
oraz stylizację brody

poniedziałek – piątek: 8.00-20.00    
sobota: 9.00-15.00
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AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Korepetycje z języka polskiego,  
tel. 783-224-793
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

ZDROWIE/URODA
Masaż u klienta w domu – klasycz-
ny, terapeutyczny, relaksacyjny, 
refleksoterapia stóp, drenaż limfa-
tyczny i inne, 732-622-362
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

USŁUGI
Mała szwalnia przeszyje,  
605-994-450
Usługi dekarskie, 518-222-282
Usługi stolarskie, 664-669-340
Ścinka drzew, sprzątanie ogrodów, 
tel. 727-668-566
Instalacje Wod.-Kan., CO i Gaz. 
Szybka wymiana kotłów gazowych. 
Serwis kotłów gazowych, 601-739-479   
Drobne usługi w domu. Malowanie, 
glazura, hydraulika, porządkowanie, 
tel. 732-622-362
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
TYNKI maszynowo – gipsowe, 
cementowo – wapienne. Solidne 
wykonanie, wolne terminy,  
507-256-201
Malowanie tanio-solidnie,  
531-330-254 
Układanie Kostki Brukowej,  
tel. 783-141-557
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Budowa domów, 505-509-874
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Różycy przy ul. Głównej,  
tel. 660-438-181
Sprzedam działkę 900 m2 Redzeń 
Górniak, tel. 502-567-782
Sprzedam wyremontowane M-4 
(66 m2), ul. Sikorskiego 11,  
tel. 507-967-690
Sprzedam M-6, 111 m2 w Kolusz-
kach, 603-607-339
Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam M-3, I piętro, duży 
balkon, Andersa, 506-621-200
Sprzedam mieszkanie M-4  
ul. 11 Listopada, 530-637-858
Sprzedam działkę rolną 6000 m2  
w Koluszkach, tel. 601-190-840  
lub 502-17-15-18

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie w blokach 
35 m2, 2 pokoje z kuchnią,  
tel. 605-236-737
Do Wynajęcia lokal 51 m2,  
Koluszki, ul. 11 Listopada 21A 
(przy Pizzerii Biesiadowo),  
tel. 606-733-810
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Książki po 5 zł/szt, Harlekin 21-szt.  
i J.Courths-Mahler-23 szt.,  
tel. 694-644-442
Opel Zafira, 1.7CDTi rok prod. 2009, 
tel. 601-348-451
Jabłka i soki. Tanio, tel. 505-771-121
Mieszankę zbożową, 600-812-586 
Sprzedam Renault Espace, rok 
2003, diesel 2.2, 691-783-897
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
STARE auto: Fiat 126p, Polonez, 
Syrena, Mikrus i inne. Zaniedbane, 
zapomniane, również bez dokumen-
tów, 572-582-035
STARE motocykle oraz części. 
Ramy, zbiorniki, silniki i inne. SHL, 
Jawa, Junak, WSK, 690-140-000
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA SZUKAM
Podejmę pracę 1 lub 2 razy w 
tygodniu, sprzątanie – 661-181-610
PRACA
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, tel. 605-600-896
Zatrudnię pracownika myjni 
samochodowej w Koluszkach. 
Więcej informacji pod nr tel. 
531-254-290
Firma transportowa zatrudni 
mechanika samochodowego lub 
pomocnika mechanika – możliwość 
przyuczenia. Mile widziane prawo 
jazdy kategorii B, 507-199-570
Zatrudnimy konstruktora/technolo-
ga. Praca w AutoCad, Inventor, 
SolidWorks. Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek, 606-762-071
Zatrudnimy spawacza. Spawanie 
aluminium metodą TIG. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
606-762-071
Zatrudnię pracownika na stację 
paliw Moya, 602-721-923
Kierowcę C+E zatrudnię, transport 
krajowy i międzynarodowy, Kolusz-
ki, tel. 733-222-001

Zatrudnimy osobę z wykształce-
niem mechanicznym lub budowla-
nym do pełnienia funkcji kierownika 
transportu, zaopatrzenia, warsztatu 
oraz produkcji. CV na e-mail: 
biuro@pbdbuddrog.pl  
tel. 605-053-812

Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki, stała praca, 536-027-200

Zatrudnię, kierowcę – magazynie-
ra, 44 714 05 38

Zatrudnię, przedstawiciela handlo-
wego do przyuczenia, 44 714 05 38

Zakład w Różycy zatrudni szwaczki. 
Produkcja polska, tel. 605-086-828

Zatrudnię na Skład Budowlany  
do Koluszek ul. Przejazd 16 kierow-
cę C+E, hds, tel. 693-166-459

RÓŻNE

Osoba 50-letnia poszukuje korepe-
tycji z obsługi systemu Windows 10, 
tel. 698-545-501 po 20.00

MISIO i MAKSIO, dwa młode 
pieski. Dam za darmo w dobre ręce 
do domku z ogródkiem, 534-314-251

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Przerwy w dostawach porądu
 � 16.02.2021r. w godz. 8:00 do 16:00: Długie 2, Stamirowice.

Gabinet fizjoterapii 
Stacja Leczenia Ruchem 

   Rehabilitacja dzieci i niemowląt 
 • badanie i ocena postawy ciała 
 • rehabilitacja wad postawy 
 • ćwiczenia korekcyjne 
 • ocena rozwoju dziecka 
 • zaburzenia i wady w rozwoju niemowląt 
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka

tel. +48 723 880 762   –    Koluszki, ul. Sikorskiego 12

Docieplenia remonty solidnie,  609-296-865

Tanio noclegi  - centrum Koluszek, 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

Malowanie  
elewacji,  

docieplenia 
792-022-640

KROJOWNIA USŁUGOWA
KOMPLEKSOWO, DOKŁADNIE

tel. 601-175-330
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Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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.

n kostka od 800 zł
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

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

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

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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Możemy wesprzeć  
chorą Maję z Regien 

Maja Kukulska ma 4 lata. Mieszka w miejscowości Regny. 
Przez całe swoje życie była okazem zdrowia, rzadko chorowała, nie 
brała antybiotyków. Tydzień przed trafieniem dziecka do szpitala, 

tata Mai podczas zabawy wyczuł spore uwypuklenie na brzuszku 
córki, w okolicy p    ępka. Rodzice pojechali z dzieckiem do lekarza, 
ale Maja niestety nie dała się zbadać. 13 listopada 2020 r. w piątek 
zaczęła skarżyć się na ból brzucha i ramienia, pojawiła się gorączka.

- To właśnie tego dnia zawiozłam Maję na oddział ratunkowy 
szpitala przy ul. Spornej w Łodzi. Bardzo się bałam, trzęsły mi się 
nogi, myślałam o najgorszym – wspomina mama Mai.

W szpitalu wykonano USG jamy brzusznej. Wstępna diagnoza była 

przerażająca: 11-centymetrowy Guz Wilmsa wychodzący z lewej nerki.
 - To był dla nas szok, niedowierzanie, że w takim małym ciał-

ku może urosnąć taki gigant - dodaje mama Mai.
Choroba Mai zmieniła nieodwracalnie życie całej rodziny. Od 

momentu postawienia wstępnej diagnozy zaczęła się walka o życie, 
która trwa do dziś. 

Sytuację dodatkowo pogorszyła epidemia, która sprawiła, że 
Maja wraz z mamą były zamknięte bez możliwości odwiedzin. Żyw-
ność i czyste ubrania były wymieniane z rodziną przed budynkiem 
szpitala. Maja bardzo tęskniła za tatą, nie mogła pojąć, że może go 
zobaczyć tylko przez szpitalne okno. Kiedy choruje dziecko, to tak 
naprawdę wraz z nim choruje cała rodzina, a ich życie ulega całko-
witemu przewartościowaniu.

Po 4 tygodniach leczenia tata Mai zrobił testy na COVID-19 i 
zastąpił mamę w opiece nad dzieckiem w szpitalu. Wtedy też nastą-
pił przełom. Maja zaczęła nabierać sił, nie chciała na krok rozstawać 
się z tatą. Znów na jej twarzy zagościł uśmiech. Odkąd się urodziła, 
tata często wyjeżdżał w delegacje, a tu w szpitalu miała go na wy-
łączność. Po 5 tygodniach leczenia Maja wyszła do domu, bo jej stan 
zdrowia się poprawił.

Obecnie jest już po operacji usunięcia lewej nerki wraz z guzem 
– nefrektomia lewostronna i po pierwszej chemii pooperacyjnej. 
Czeka ją 8-miesięczne leczenie chemioterapią i radioterapią. Trudno 
jest wypowiedzieć słowami, ile cierpienia, bólu, stresu, łez kosztuje 
ją każdy etap leczenia.

Bliscy przeżywają chorobę Mai i bardzo tęsknią gdy jest w szpi-
talu. Maja przed chorobą chodziła pierwszy rok do przedszkola. Te-
raz tęskni za swoimi kolegami i koleżankami, dopytuje kiedy będzie 
mogła wrócić do przedszkola. Bardzo lubi rysować, malować, wy-
konywać różne prace plastyczne. Kocha zwierzęta i lubi się nimi 
opiekować. Gdy wraca do domu nie może się widywać z dalszą ro-
dziną, znajomymi z powodu obniżonej odporności.

Zebrane środki finansowe przeznaczone zostaną na leki, kosz-
towne suplementy diety, dojazdy do szpitala, a w przyszłości na re-
habilitację.

 Możesz zrobić imienny przelew internetowy na rzecz Mai, kie-
rując wpłatę z dopiskiem: KUKULSKA MAJA na konto PKO BP nr 
33 1440 1231 0000 0000 0184 1262.

Możesz również przekazać darowiznę na rzecz MAI klikając 
przycisk: WESPRZYJ na stronie www.krwinka.org (Maja Kukulska).



Kino w Koluszkach warunkowo wznawia seanse. Na początek 
ODEON 3D otwiera się na 2 tygodnie. Dalsze funkcjonowanie będzie 
zależne od scenariusza pandemicznego. Przypominamy, że seanse 
będą odbywać się w pełnym reżimie sanitarnym. Do dyspozycji wi-
dzów będzie 50 proc. sali kinowej. UWAGA: podczas seansów oraz 
na terenie całego budynku obowiązuje noszenie maseczek. Zakazane 
jest wnoszenie i spożywanie jakichkolwiek napojów oraz jedzenia.  

(pw) 

12.02 - Piątek 
15:00 TROLLE 2 
17:30 OBRAZ POŻĄDANIA 
20:00 SZARLATAN 

13.02 - Sobota 
15:00 TROLLE 2 
17:30 OBRAZ POŻĄDANIA 
20:00 SZARLATAN 

14.02 - Niedziela 
15:00 TROLLE 2 
17:00 JAK ZOSTAĆ GWIAZDĄ 
20:00 NA RAUSZU Przedpremiera 

17.02 - Środa 
17:00 OBRAZ POŻĄDANIA 
19:30 SZARLATAN 

18.02 - Czwartek 
17:00 OBRAZ POŻĄDANIA 
19:30 SZARLATAN 

OBRAZ POŻĄDANIA
USA / Thriller / Wlk. Brytania/USA / Thriller / 2020 / 99 min. 2D
reżyseria: Giuseppe Capotondi
obsada: Elizabeth Debicki, Donald Sutherland, Rosalind Halstead

Ekscentryczny milioner 
Cassidy (Mick Jagger) nie-
spodziewanie zaprasza do 
swojej posiadłości nad jezio-
rem Como krytyka sztuki Ja-
mesa Figuerasa (Claes 
Bang). Ma wobec niego pe-
wien plan. 

James pojawia się z 
piękną i tajemniczą Berenice 
(Elizabeth Debicki). Oboje 
przeżywają właśnie namięt-
ny romans i wspólny wyjazd 
jest dla nich świetną okazją 
do bliższego poznania się. 
Podczas obiadu Cassidy 
składa Jamesowi propozycję 
nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, któ-
rego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę. Ja-
mes przyjmuje zlecenie nie wiedząc, że wpada w niebezpieczną pu-
łapkę chciwości, ambicji i kłamstw, pociągając za sobą niczego 
nieświadomą Berenice. Oboje odkryją prawdę, której nigdy nie 
chcieliby znać.

SZARLATAN

Czechy/Irlandia/Słowacja/Polska / Dramat / Obyczajowy / 2020 / 
118 min,, 2D Napisy 
reżyseria: Agnieszka Holland 
obsada: Jan Vlasak, Joachim Paul Assbock, Ivan Trojan 

Choć rozgrywa się w przeszłości, „Szarlatan” jest filmem jak 
najbardziej współczesnym – podobnie jak jego bohater, zielarz Jan 
Mikolášek, dla którego reme-
dium na ludzkie cierpienie jest 
natura. Jej potężne moce zdolne 
są uzdrowić ciało, ale w filmie 
Holland to także przestrzeń 
prawdziwej wolności dla ducha. 
Tylko w łączności z nią możemy 
zrozumieć i zaakceptować to, 
kim naprawdę jesteśmy. Alche-
miczna niemal wiedza o właści-
wościach ziół, jaką posiadł Mi-
kolášek, i jego zdumiewający dar 
przenikania do ludzkiego wnę-
trza sprawiają, że do jego kliniki 
ciągną tysiące potrzebujących. 
Ale ten dar ma także swoją ciem-
ną stronę.

Europejski Dzień Numeru  
Alarmowego 112

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 to międzynarodowy 
dzień, który co roku odbywa się 11 lutego. Numer został powołany do 
życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 r.

Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim nu-
merem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i ko-
mórkowych, który służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia, życia lub mienia. Wybranie numeru 112 nie wymaga od-
blokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 
można wybrać w telefonie bez karty SIM. Kierowanie połączeń na 
numer alarmowy „112” jest bezpłatne.

JAK DZWONIĆ NA „112”
 9 jeśli to możliwe, połączenie z operato-

rem numeru „112” powinno być wyko-
nane przez osobę znajdującą się bezpo-
średnio w miejscu zagrożenia lub 
będącą świadkiem zdarzenia;

 9 po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do mo-
mentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do cza-
su, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłat-
ne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie);

 9 krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świad-
kiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby, 
podać swoje imię i nazwisko;

 9 wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce 
zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą 
drogę dojazdu do miejsca zdarzenia;

 9 nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora; 
 9 należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z któ-

rego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator 
próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji in-
formacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.


