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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

19.02.  
ul. Głowackiego 20

20.02.  
ul. Korczaka 5

21.02.  
ul. Sikorskiego 6A

22.02.  
ul. 3 Maja 8

23.02.  
ul. 3 Maja 19G

24.02.  
ul. Brzezińska 54

25.02.  
ul. Przejazd 6
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Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
22 lutego (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się XXXI zdal-

na sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. W porządku obrad m.in.:
– sprawozdanie z osiągniecia w 2020 r. średnich wynagrodzeń 

nauczycieli
– zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Stowarzy-
szenia Rozwoju Gałkowa Małego   

– udzielenie pomocy powiatowi na współfinansowanie budowy 
mostu na Mrodze w Lisowicach 

– przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
w 2021 r.

Nabór do projektu

Energia ze słońca  
w Gminie Koluszki

Ruszył nabór deklaracji do udziału w projekcie pod nazwą 
„Energia ze słońca w Gminie Koluszki”. To już czwarta edycja pro-
gramu promującego wykorzystanie tego typu odnawialnych źródeł 
energii w naszej Gminie.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie deklaracji, jakie 
zostały mieszkańcom udostępnione w wersji tradycyjnej (papiero-
wej) w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz możliwych 
do pobrania ze strony internetowej www.koluszki.pl. Ze względów 
formalnych nie ma możliwości składania wniosków drogą elektro-
niczną.

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

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

wykorzystywana będzie wyłącznie na cele socjalno-bytowe. 
Na nieruchomości nie może być prowadzona działalność go-
spodarcza lub rolnicza

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

d) pokrycie kosztów audytu nieruchomości.

UWAGA: Informujemy, że realizacja programu jest uzależ-
niona od pozyskania przez Gminę Koluszki środków z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Złoże-
nie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania. O tym, 
czy i ile pieniędzy otrzymamy jako gmina, a tym samym ile insta-
lacji będzie możliwych do wykonania, zadecyduje Urząd Mar-
szałkowski w Łodzi. 

Osoba przystępująca do projektu zobowiązuję się do pokry-
cia kosztów przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego 
oraz przeprowadzenia analizy sytuacyjno–technicznej budynku, 
które stanowią elementy niezbędne do przygotowania dokumen-
tacji aplikacyjnej (w ubiegłym roku wynosiły one ok. 180 zł). Po-
wyższe koszty NIE podlegają zwrotowi bez względu na zakwali-
fikowanie się do projektu. A zatem składając wniosek ponosimy 
ryzyko, że w przypadku nieuzyskania dofinansowania, pieniądze 
nie zostaną zwrócone.   

Ponieważ udział w projekcie cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem ze strony mieszkańców (jedynie w ciągu pierwszych 
dwóch dni wpłynęło ok. 500 wniosków), do Urzędu rozdzwoniły 
się telefony. Mieszkańcy dopytują m.in. o to, czy przesłana doku-
mentacja jest kompletna. Ponieważ pracownicy Urzędu nie są w 
stanie odbierać wszystkich telefonów, mieszkańcy którzy zgłosi-
li się do projektu, proszeni są o cierpliwość. Gdy będą występo-
wały braki w złożonych wnioskach, urzędnicy sami oddzwonią i 
poproszą o uzupełnienie dokumentacji.      

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 możliwość ich składania w kancelarii Urzędu Miejskiego trwać bę-
dzie do 26 lutego 2021 roku.

Rusza rekrutacja 
do przedszkoli

Przedszkola z terenu 
Gminy Koluszki, tj. Przed-
szkole nr 1, Przedszkole nr 2, 
Przedszkole nr 3, Przedszkole 
w Galkowie Dużym ogłaszają 
w dniach 1-12 marca 2021 r. 
rekrutację  na rok szkolny 
2021/2022. 

Wnioski zgłoszenia dziec-
ka będzie można pobrać na 
stronach internetowych po-
szczególnych przedszkoli lub w placówkach. Regulamin rekrutacji 
dostępny w placówkach i na stronach internetowych. Przedszkole w 
Różycy nie prowadzi w bieżącym roku naboru z uwagi na brak wol-
nych miejsc.
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Koleżance Marii Drabik 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

siostry Danuty
składa Grażyna z rodziną  

Kontrowersyjne patrole  
policyjne wokół rynku

Wokół tematu parkowania na koluszkowskim rynku przy ul. Targo-
wej, znów powiało gorącymi emocjami. Wraz z tymczasowym przenie-
sieniem tzw. „sobotniego rynku” na drugą stronę miasta, ze specyfiką 
tego miejsca zderzyli się bowiem nowi, nieobyci klienci. 

Przy rynku, podobnie jak w innych często uczęszczanych miejscach 
publicznych, wyznaczone są stosowne miejsca do parkowania. Poza nimi, 
parkowanie jest zabronione. O egzekwowanie tego obowiązku „dba” 
szczególnie jedna z osób zamieszkałych przy targowisku. Każde, nawet 
najmniejsze przekroczenie przepisów, jak na przykład wystawanie koła 
samochodowego poza namalowana linię (często w grę wchodzą centyme-
try), jest bezwzględnie zgłaszane przez tę osobę na policję.

I w tym miejscu dochodzi do zderzenia prawa ze zdrowym rozsąd-
kiem. Policja za każdym razem reaguje, a mieszkańcy pukają się w czoło. 
- Napływają do nas bardzo niepokojące informacje od mieszkańców Ko-
luszek o tym, że pan X [nazwisko opisywanego mieszkańca – red.] zdo-
minował policję. Dla przykładu w minioną sobotę wokół rynku jeździły 
aż trzy radiowozy. We wtorek znów policja patrolowała tę okolicę. Tym-
czasem do nas jako Urzędu, nigdy nie docierały sygnały od innych miesz-
kańców, że coś jest nie tak z bezpieczeństwem na drogach wokół placu 
targowego. Nie posiadamy informacji o żadnych kolizjach przy rynku. A 
zatem jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie odbiegamy od innych targowisk 
w naszym powiecie. Wystarczy przejechać się w dni targowe i sprawdzić, 
jak sytuacja wygląda w innych miastach - informuje pracownik Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach, odpowiedzialny za nadzór nad drogami. 

Swoją dezaprobatę wobec działań policji wyraził także burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat, zwracają uwagę na nieadekwatność środków 
podejmowanych wobec sytuacji na rynku: - Jako burmistrz nie zgadzam 
się z taką formułą policyjnych interwencji. Powyższe działania niszczą 
spokój społeczny i tworzą niepotrzebne problemy. Według mojej oceny 
niezgodność z prawem to nie jedyna przesłanka do podejmowania działań 
przez policję. W grę wchodzą przecież jeszcze takie argumenty jak logi-
ka, zdrowy rozsądek czy dobro społeczne. 

Dodajmy, że pan X jest bardzo dobrze znany miejscowej i woje-
wódzkiej policji, a także urzędnikom. – Ten pan od 2014 r. przesyła nam 
pismo z tymi samymi argumentami, zmienia tylko datę. Mamy to po-
twierdzone w dokumentach. Mieszkaniec ten nie może pogodzić się z 
tym, że plac targowy nie jest zaliczany do drogi wewnętrznej. Ponieważ 
nasze stanowisko oraz decyzje go nie satysfakcjonują, pisze pisma do mi-
nisterstw, prokuratorów, do policji. Nawet przesunięcie oznakowania o 

Stanowisko Komendy Powiatowej 
Policji w Koluszkach 

W każdym przypadku kiedy policja powiadamiana jest o łama-
niu przepisów prawa, ma ustawowy obowiązek reagować i weryfiko-
wać wszystkie zgłoszenia, także te nanoszone np. na Krajową Mapę 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie ustanawiamy prawa ani też rozwią-
zań leżących po stronie zarządcy drogi. Jesteśmy natomiast zobowią-
zani do egzekwowania przestrzegania ich. 

Pierwszy raz spotykamy się z zarzutem, że zbyt często reaguje-
my na zgłoszenia o wykroczeniach. Bezpieczeństwo w zakresie ru-
chu drogowego, w tym w szczególności bezpieczeństwo tzw. nie-
chronionych uczestników ruchu drogowego jest jednym z priorytetów 
działania policji. Stąd też m.in. działania w całym województwie w 
obrębie miejsc, gdzie taki ruch pieszych i pojazdów koncentruje się 
w określonych godzinach. 

Podczas ostatniego weekendu w rejonie targowiska w Kolusz-
kach funkcjonariusze reagowali 20 razy. W 15 przypadkach inter-
wencja zakończyła się pouczeniem a w 5 mandatem. Jedynym celem 
naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa. 

10-20 cm od wymaganej odległości, nosi u niego znamiona przestępstwa. 
A przecież warunki techniczne terenu (kabel pod ziemią, wjazd do nieru-
chomości) nie zawsze pozwalają na taką skrupulatność – dodaje pracow-
nik Urzędu z nadzoru drogowego.     

Czy plac targowy to tak bardzo niebezpieczne miejsce na mapie Ko-
luszek, że musi angażować aż tak znaczne siły? Z takim oto pytanie zwra-
cają się mieszkańcy do funkcjonariuszy policji. 

(pw)

Wspieraj lokalnie
W Gminie Koluszki ok. jed-

na czwarta całego budżetu to 
środki pochodzące z podatku do-
chodowego, 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)
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Poniżej prezentujemy dwa stanowiska, zaprezentowane w li-
stach od mieszkańców, jako odpowiedź na zarzuty jednego z 
mieszkańców o złym parkowaniu samochodów w naszym mieście.

Głos krytyczny
„W odpowiedzi na artykuł od Pana Jakuba nie mogłem się po-

wstrzymać od napisania komentarza na ten temat. Z tego co wy-
wnioskowałem po przeczytaniu tego tekstu, domyślam się, że Pan 
Jakub posiada swój własny garaż lub nie posiada żadnego samo-
chodu, ewentualnie wyjeżdża nim raz na rok. 

Mieszkam w jednym miejscu, które Pan Jakub wskazał w tek-
ście. Chciałbym, aby Pan Jakub przez tydzień o różnych porach 
dnia i nocy chciał zaparkować swój pojazd przy miejscu zamiesz-
kania, wracając po ciężkim dniu w pracy. Z własnego doświadcze-
nia wiem, że to graniczy z cudem. W ciągu dnia 90% aut to są 
klienci fryzjerów, apteki, pobliskich sklepów, ich pracownicy, a 
także pracownicy biblioteki. Ci ostatni również parkują na chodni-
ku, bo niestety nie ma innego miejsca. 

A chodnik, o którym Pan Jakub wspominał, jest tu zupełnie 
niepotrzebny. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby zro-
bienie zatoczki parkingowej na 3-4 auta i ewentualnie jakiś wąski 
ciąg pieszy, aby takie osoby jak Pan Jakub mógł spacerować w 
nadmiarze wolnego czasu. 

Jedno miejsce parkingowe skutecznie odebrał ktoś, kto insta-
lował cudowny „rower miejski”. Wystarczyło jedną barierkę po-
stawić z drugiej strony bo jest na to miejsce, ale ktoś o tym nie po-
myślał i zamontował ją w miejscu gdzie parkowały pojazdy 
mieszkańców. Także karanie tutaj nic nie da, bo ludzie mają samo-
chody i muszą mieć miejsce do ich zostawienia”. 

Głos poparcia
„W zupełności zgadzam się z Panem, który napisał list do 

TwK krytykujący kierowców parkujących w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych lub po prostu w miejscach utrudniających 
użytkowanie drogi czy chodnika innym osobom. Z pewnością 
każdy mieszkaniec wskazałby inne lokalizacje, w których wystę-
puje powyższy problem. Ja chciałbym opisać dwie, które są dla 
mnie uciążliwe. W przypadku pierwszej zgodzę się z Panem, któ-
ry jako pierwszy napisał w tej sprawie, a mianowicie plac przed 
sklepem Rossmann. Nie wydaje mi się, że miał to być parking dla 
samochodów (taki jest przed sklepem Stokrotka i na ulicy Kiliń-
skiego). Aby stanąć samochodem przed sklepem Rossmann trze-
ba wjechać na chodnik po pasach dla pieszych, co kierowcom w 
ogóle nie przeszkadza. Jestem ojcem bliźniaków i miałem kiedyś 
sytuację, że nie mogłem wyjść z wózkiem ze sklepu, ponieważ 
przed drzwiami był zaparkowany samochód na tyle blisko, że nie 
było możliwości obrócić się po wyjściu z podwójnym wózkiem. 
Po zwróceniu uwagi kierowca spojrzał tylko lekceważąco, spo-
kojnie skończył pakować zakupy i dopiero odjechał. Niestety 
znając podejście polskich kierowców zakazy ich nie powstrzyma-
ją, a jedynym rozwiązaniem jest postawienie solidnych betono-
wych donic. Z powyższym związany jest również problem parko-
wania na chodnikach. Chodząc po Koluszkach z podwójnym 
wózkiem często musiałem zmieniać stronę ulicy lub wręcz iść od-
cinki jezdnią, bo chodnik był zajęty przez samochód. 

Drugie miejsce, w którym zawsze łamane są przepisy doty-
czące parkowania, to ulica Wigury przed dojazdem do ul. Brze-
zińskiej od strony Technikum Mechanicznego. Regularnie sznur 
zaparkowanych samochodów stoi od ul. Brzezińskiej do wysoko-
ści szkoły blokując cały prawy pas ruchu w kierunku świateł. Sa-
mochody stoją zaparkowane do samego przejścia dla pieszych 
(co jest niezgodne z przepisami). Ulica Wigury jest na tyle wą-
ska, że zaparkowane w ten sposób samochody zmuszają jadących 
kierowców do zastosowania „mijanki”. Biorąc dodatkowo pod 
uwagę fakt, że na skrzyżowaniu z ul. Brzezińską jest sygnalizacja 
świetlna, która relatywnie krótko pokazuje zielone światło dla 
ulic podporządkowanych, często nie jest możliwe ruszenie z koń-
ca zaparkowanych aut i przejechanie skrzyżowania. 

Weźmy również pod uwagę, że z ul. Brzezińskiej skręcające 
prawidłowo w prawo samochody uniemożliwiają ominięcie tych za-
parkowanych, przez co mogą się tworzyć niebezpieczne sytuacje, w 
których każdy jadący prawidłowo kierowca chce przejechać. Parko-
wanie w tym miejscu jest dla mnie dodatkowo niezrozumiałe, ponie-
waż na rogu ul. Wigury i Brzezińskiej jest parking, przed budynkiem 
z oddziałami starostwa jest również kilka miejsc. Parking jest też 
przy nowym żłobku za apteką (kilka kroków do skrzyżowania chy-
ba nie jest takim problemem), oraz na terenie szkoły (wspominam o 
tym, bo widziałem jak osoby idące do szkoły parkowały na ulicy, 
chociaż w środku było mnóstwo wolnych miejsc). 

Zgadzam się, że policja w Koluszkach powinna zwracać 
uwagę na takie sytuacje, a są one przez nią ignorowane, bo chy-
ba wszyscy są do nich przyzwyczajeni. Jestem kierowcą od 
wielu lat z bardzo dużym doświadczeniem „kilometrowym” i to 
nie tylko w Polsce. Proponowałbym każdemu kierowcy, aby 
wykonując jakikolwiek manewr (w tym parkowanie) pomyślał 
o innych użytkownikach drogi i chodnika, a nie tylko o sobie i 
o potencjalnym mandacie. Czy naprawdę warto zablokować in-
nych i może przyczynić się do niebezpiecznej sytuacji tylko po 
to, żeby móc przejść kilka kroków mniej, bo nie ma miejsc par-
kingowych?” 

Z listów od czytelników

Czy w Koluszkach źle  
parkujemy samochody?

Wraz ze zwiększaniem się ilości samochodów osobowych w na-
szym mieście, coraz wyraźniej zaczyna iskrzyć na linii piesi-kierow-
cy. Kością niezgody stają się miejsca, w których parkowane są po-
jazdy. Piesi narzekają, że utrudnia im się przemieszczanie, ponieważ 
chodniki stają się miejscem do parkowania samochodów. Z kolei 
kierowcy ripostują, że nie mają wyjścia, ponieważ brakuje miejsc do 
parkowania. Problem z dostępnością miejsc dla samochodów szcze-
gólnie widoczny jest na tzw. blokowiskach, ale coraz częściej spór 
przenosi się również na osiedla domów jednorodzinnych. I to także 
w porze zimowej.

W jednym z ostatnich telefonów do redakcji, mieszkanka osie-
dla Łódzkie żaliła się, że nowe chodniki są zastawiane przez samo-
chody, ponieważ właścicielom domów nie chce się wjechać pojaz-
dem na podwórko, najczęściej nieodśnieżone.  

Większą ilość frustrujących sytuacji, widzianych z obydwu 
stron sporu, prezentujemy na podstawie przesłanych maili do redak-
cji, które drukujemy poniżej.

Co możemy zrobić, by nie tworzyć niepotrzebnych napięć? Bu-
dować dodatkowe parkingi, przebudowywać miejsca postojowe, 
inaczej projektować ulice? A może po prostu starać się być dla sie-
bie wyrozumiałym?

(pw)
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Badania genetyczne.  
Jak się za to „zabrać”? 

Z Tomaszem Dominiakiem prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Genealogicznego Centralnej Polski z siedzibą w Łodzi roz-
mawia Zbigniew Komorowski. 

-Czym są genetyczne bada-
nia DNA i o co w tym chodzi?

-Badania są uzupełnieniem 
naszego „papierowego” drzewa 
genealogicznego. Zasadniczo wy-
różniamy trzy rodzaje testów. Au-
tosomalny test DNA dający nam 
najwięcej informacji i jest najtań-
szym z badań. DNA autosomalny 
jest dziedziczony po każdym z na-
szych prapradziadków, co pozwa-
la na znalezienie krewnych ze 
wszystkich linii. Wyniki tego 
badania umożliwią poznanie 
grup etnicznych, do których na-
leżeli nasi przodkowie. Nasze 
wyniki są dopasowywane do in-

nych wyników we wszystkich 
liniach przodków w ciągu ostat-
nich pięciu pokoleń.

Test DNA chromosomu Y 
to kolejny rodzaj genetycznych 
badań DNA. Wielu genealogów 
interesuje się przede wszystkim 
genealogią po mieczu, tzn. 
krewnymi noszącymi to samo 
nazwisko. W tym wypadku wła-
ściwym wyborem jest zbadanie 
chromosomu Y, który przekazy-
wany jest w niemal niezmienio-
nej formie z ojca na syna. W ten 
sposób możemy potwierdzić, że 
dalsi krewni noszący nasze na-
zwisko są rzeczywiście spo-

krewnieni. Wyniki badań wykro-
czą znacznie dalej niż genealogia 
„papierowa”. Po analizie wyni-
ków możemy dowiedzieć się, 
gdzie nasi przodkowie żyli kilka 
tysięcy lat temu i jaką pokonali 
drogę, aby z Afryki dotrzeć na 
obecnie zamieszkiwane ziemie. 
Niestety, temu badaniu nie mogą 
poddać się kobiety, więc jeśli 
chcą poznać historię własnej ro-
dziny powinny znaleźć najbliż-
szego męskiego krewnego. 
Dzięki badaniom chromosomu 
Y możemy przyporządkować 
markery DNA do odpowiedniej 
haplogrupy, który da nam to in-
formację o przebytym starożyt-
nym szlaku migracyjnym.

Trzeci rodzaj badań dotyczy 
mitochondrialnego DNA (mtD-
NA). Testom tym mogą poddać 
się zarówno kobiety jak i męż-
czyźni. Mężczyźni otrzymują 
mitochondrialne DNA od matki, 
jednak nie przekazują go swoim 

dzieciom. W tym przypadku ba-
damy matkę, matkę matki, jej 
matkę i tak dalej. Jednak dla ge-
nealogii są to badania najmniej 
przydatne. W tym przypadku 
również możemy prześledzić hi-
storyczne drogi migracji.

-Czy możemy w naszych 
genach odnaleźć Adama i 
Ewę?

-Tak. Tutaj zaskoczę czytel-
ników „Tygodnia w Koluszkach”. 
Adam i Ewa się nie znali. Na po-
czątku naszego wieku naukowcy 
oszacowali, że nasz genetycznie 
pierwszy Adam żył około 60-140 
tys. lat temu, zaś genetyczna Ewa 
około 140-240 tys. lat temu. 
Oczywiście oboje mieszkali w 
Afryce, jednak w dość sporej od-
ległości od siebie. To ciekawy te-
mat na inną dyskusję.

-Gdzie zrobić badania?
-Należy poszukać firmę, 

która zajmuje się przeprowadza-
niem takiego badania. Ja skorzy-
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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

Burmistrz Koluszek ogłasza:

pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w miejscowości Przanowice, obręb Przano-
wice, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 151/3 o pow. 0,0524 ha, cena wywoławcza 22 000,00 zł, 
wadium 2 200,00 zł,   postąpienie 220,00 zł.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten teren.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 1000 w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 
nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, nie 
później niż do godz. 12.00  22 marca 2021 r. lub na konto Urzędu  
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890, najpóźniej do dnia 22 marca 2021 r. 
(włącznie) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu 
w terminie do dnia 22 marca 2021 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium  
musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za ter-
min zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadują-
cych z tą nieruchomością tj. działek 151/2 i 152, z uwagi na jej szerokość – 
nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
ważnych powodów.                             

Pełny test głoszenia o przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamieszczony jest na 
stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komunikaty) i na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 
tel. (44) 725-67-54.

Wartości procentowe najczęściej spotykanych grup etnicz-
nych w Polsce reprezentowane przez część użytkowników  
MyHeritage.com DNA z polskim pochodzeniem etnicznym. 

Dane z 26.01.2021 r.  
Poniżej pięć największych grup:

Europejczycy z Europy Wschodniej   92,3%
Bałtowie           69,5%
Bałkańczycy          63,5%
Skandynawowie         22,7%
Europejczycy z Europy Półn. i Zach.   15,3%

Tomasz Dominiak
Prezes Towarzystwa Genealogicznego 

Centralnej Polski
prezes@tgcp.pl

Fryzjer męski GENTLEMAN 

zaprasza na profesjonalne strzyżenie 
oraz stylizację brody

poniedziałek – piątek: 8.00-20.00    
sobota: 9.00-15.00

stałem z oferty FamilyTreeDNA 
oraz z MyHeritage.pl. Na rynku 
jest oczywiście jeszcze kilka in-
nych. Polecam zapoznać się z 
zasadami, gdzie i jak przepro-
wadza się badania i oczywiście 
jaka jest ich cena.

-Jak wyglądają badania?
-Z firmy, w której złożymy 

zamówienie otrzymamy pudeł-
ko z instrukcją lub linkiem do 
instrukcji. Jest to wymaz z ust. 
Dokładnie wygląda to w ten 
sposób, że czymś w rodzaju pa-
tyczka higienicznego obracamy 
przez około minuty po we-
wnętrznej części policzka. Paty-
czek wkładamy do fiolki i paku-
jemy. Po wysłaniu listu czekamy 
4-8 tygodni na wyniki.

-Mam wyniki i co dalej?
-Istnieje dużo stron, gdzie 

możemy umieścić nasze wyniki. 
Serwisy dokonują analizy i ko-
jarzenia z własną bazą. W przy-

padku MyHeritage dostaniemy 
już gotową analizę i szybkie ko-
jarzenie z innymi użytkownika-
mi serwisu.

-Zrobiłem pierwszy krok 
a jaki może być „drugi”?

-Możemy pogłębić naszą 
wiedzę i zrobić badania, dzięki 
czemu prześledzimy naszą linię 
ojcowską. Oczywiście, aby uzy-
skać jak najdokładniejsze wyni-
ki, należy wybrać opcję z naj-
większą liczbą markerów. Ja 
decydując się na rozpoczęcie 
przygody wybrałem wersję naj-
tańszą z 37 markerami ale dla 
porównania firma FamilyTreeD-
NA oferuje jeszcze 111 a nawet 
700 markerów. Jednak należy 
się liczyć ze sporym wydatkiem, 
co w przypadku najdokładniej-
szego badania to 449 dolarów. 
Podobnie z badaniami mito-
chondrialnego DNA, ale to cią-
gle przede mną.
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Tekst ten jest dokładnym 
przedrukiem rękopisu pamiętni-
ka Krystyny Zarębskiej pisane-
go w 1941 roku. Zachowano w 
nim oryginalną pisownię, inter-
punkcję.

Marzec 1940 r.
I nadszedł dzień, którego 

tak bardzo obawiałam się rów-
nież: gdy zaszliśmy do szkoły 
rano, zastaliśmy ją zamkniętą. 
Było to 20-ego marca 1940 r. 
Skończyła się nauka. Niemcy 
nie znoszą ludzi wykształco-
nych, więc nie mogli ścierpieć 
placówki, kształcącej młodzież. 
A i tak, zdaje się nasze gimna-
zjum długo, stosunkowo, się 
utrzymało. Ja z Witkiem korzy-
staliśmy z niego zaledwie 2 mie-
siące.

Dzidka wróciła do apteki, 
pracowała teraz nawet za małym 
wynagrodzeniem. Ja rzuciłam 
się w wir nowej zupełnie dla 
mnie pracy; pracy domowej. 
Mamusia teraz gotowała obiady, 
ja zajmowałam się sprzątaniem i 
załatwianiem sprawunków. To 
była dla mnie nowość. W wol-
nych chwilach siadałam jednak 
zawsze do książek i uzupełnia-
łam sobie z książek wiadomości 
zdobyte ostatnio w szkole. Wi-
tek tymczasem wziął się do... 
handlu.

Chodził do Brzezin przez 
granicę tzw. „zieloną” i przyno-
sił po 10 kg cukru stamtąd; w 
Koluszkach te artykuły były 
dużo droższe, niż w „Rzeszy”, 
więc zarobek był doskonały: 
10,-15 zł dziennie. Ale gdy go 2 
razy złapali celnicy i towar mu 
zabrali, dał z tym spokój, tym 
bardziej, że podobno złapanych 
ludzi na granicy, zdolnych do 
pracy wywożą Niemcy do Rze-
szy na roboty. A Witek jest 
chłopcem rosłym, silnym i miał 
wtedy 18-cie lat. Zdążył jednak 
zarobić na 50 kg mąki - to dużo 
znaczyło.

Przeszły święta Wielkanoc-
ne, minął maj, najpiękniejszy 
miesiąc w roku, przyszło lato, 
wraz z ciepłem dni i gorącem 
słońca. Robiło się coraz gorzej, 
nawet myśleć się nie chciało o 
pięknie świata. Brak pieniędzy 
przy rosnących cenach zaczął 

nam się coraz bardziej dawać we 
znaki. Bo przecież dochodów 
mieliśmy mniej o 200 zł, które 
zarabiała Mamusia, niż przed 
wojną. I nagle zaczęłam się 
troszczyć o to, by wystarczyło 
chleba na jutro, by zaoszczędzić 
masła, słoniny jak najwięcej, by 
obiad był jak najbardziej ekono-
miczny. Nigdy przed wojną po-
dobne myśli do głowy mi zupeł-
nie nie przychodziły. Ale na tym 
jeszcze nie koniec; zapragnęłam 
całą duszą pomóc, choć trochę, 
rodzicom materialnie i oto i ja 
wybrałam się z koleżanką za 
„granicę” na „szmugiel”. Przy-
nosiłam po 6-7 kg mąki, cukru 
lub chleba, jak się dało. Ale nie-
stety, wkrótce wprowadzili i w 
Rzeszy kartki żywnościowe, 
tak, że trudno było b. dostać te 
artykuły. Po 2 tygodniach skoń-
czyłam swój handel. Zarobek 

swój zostawiłam w domu w po-
staci kaszy, chleba, cukru, 
wszystkiego po trochu. Ja cho-
dziłam do Gałkówka, odległego 
od nas o 8 km. Nie raz obraca-
łam 2 razy - tę drogę. To było 
dość męczące, tym bardziej, że 
cały czas drżało się na myśl, że 
można być złapanym przez cel-
nika. Jakoś szczęśliwie ani razu 
towaru nie straciłam.

W lipcu wyjechałam, pierw-
szy raz od wybuchu wojny z 
domu. Ciocia Marysia mieszka-
ła teraz w Sokulu, pod Żyrardo-

wem, ponieważ tam 
został wujek przenie-
siony. Tam to właśnie 
ja pojechałam - na wy-
poczynek i na lepsze 
odżywienie. Ciocia bo-
wiem mieszkając na 
wsi i mając już małe 
gospodarstwo, miała 
mleka, masła, chleba, a 
do tego i pieniędzy w 
bród. A w parę dni po 
moim przyjeździe cio-
cia wyjechała na 10 dni 
do Cisowej, dawnego 
swego miejsca za-
mieszkania, naturalnie 
już za specjalną prze-
pustką, gdy wieluński 
powiat należał do „Rze-
szy”. I oto ja, która 
przed wojną ani kurzów 

zetrzyć nie umiałam, zostałam 
się sama na gospodarstwie; pod 
moją opieką pozostały kurczaki z 
dwóch wylęgów, 2 prosiaki, 2 ja-
łówki, nie mówiąc o wujku, któ-
rego całe dnie nie było w domu i 
Zosi, z którą było też sporo kło-
potu. Jakoś sobie dawałam radę, 

choć od samego początku nie 
czułam najmniejszego pociągu 
do tego rodzaju pracy. Wszyst-
kie zajęcia spełniałam jednak 
sumiennie, rozumiejąc, że to jest 

w tej chwili moim obowiąz-
kiem, i składając wszystko zło 
na karby wojny. Ale kiedy ciocia 
wróciła, cieszyłam się ogrom-
nie, że te obowiązki zdejmie z 
barków moich... I teraz zaczęło 
się rajskie życie, jak na wojnę; 
przede wszystkim ogarnął mnie 
prawdziwy, błogosławiony spo-
kój, którego byłam już b. spra-
gnioną: troski, ani zmartwienia 
mnie nie dotyczyły. Miałam tuż 
koło domu cudny, ukochany las, 
miałam często listy z domu i od 
koleżanek, miałam wreszcie je-
dzenia pod dostatkiem, i sporo 
czasu na czytanie książek. „I 
czegóż Ci więcej duszo potrze-
ba?”- Tymczasem z domu wyje-
chała również Mamusia; poje-
chała do Warszawy, do siostry 
swojej, cioci Wańdzi. W domu 
została się sama Dzidka znów na 
gospodarstwie, pomagali jej Wi-
tek i Tatuś, który teraz miał wa-
kacje. Przy okazji nawet Witek 
nauczył się gotować. Odwiedzi-
łam Mamusię w Warszawie w 
sierpniu. Byłam u cioci 10 dni, 
które b. miło spędziłam z córką 
cioci Wańdzi, Laluchną o rok 
starszą ode mnie. Miałam małą 
przygodę w Warszawie: wybra-
łyśmy się obie z Mamusią na 
miasto w niedzielę, 15-ego sierp-
nia i nagle w Alejach Ujazdow-
skich dowiadujemy się, że jest 
„łapanka”, a jak się potem okaza-
ło aresztowania Polaków, za to, 
że na grobie nieznanego żołnie-
rza, z okazji „cudu nad Wisłą” 
złożono kwiaty i wieńce. Były-
śmy poważnie zdenerwowane i 
tylko cudem udało nam się prze-
smyknąć bocznymi ulicami na 

ul. Madalińskiego, przy której 
stał dom wujostwa. Raz na za-
wsze odechciało mi się space-
rów po Warszawie przy gospo-
darce Niemców.

Fot. Warszawa 1941 r.

Pamiętnik Krystyny Zarębskiej 

Wojna zastała mnie  
w 16-tym roku życia... (cz. 8)
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Walentynki i Ostatki  
u „Morsów z Lisowic”

Istnieją od grudnia ubiegłe-
go roku, a swoją stronę na Face-
booku posiadają od niedawna. 
„Morsy z Lisowic” - tak się na-
zywają, identyfikują się koloro-
wymi czapkami ze swoim logo. 
Jest to grupa kilkudziesięcio-
osobowa, która stale się rozra-

sta. Tworzą ją mieszkańcy Koluszek, Lisowic oraz innych okolicz-
nych miejscowości. Niebawem, 
w rozmowie z Julią - ratowni-
kiem medycznym, jednym z 
„Morsów z Lisowic”, opowiemy 
o zdrowotnym wpływie zimo-
wych  kąpieli na nasz organizm, 
zwłaszcza  teraz, w  czasie walki 
z wirusem. Tymczasem zaprasza-
my do obejrzenia zdjęć z „Walen-
tynkowego” i „Ostatkowego” 
spotkania morsów w Lisowicach. 
Czy to są zachowania ekstremal-
ne? „Morsy z Lisowic” twierdzą, 
że nie, a najlepiej przekonać się o 
tym samemu, przychodząc do Lisowic na teren plaży w każdą nie-
dzielę o 9.00 rano. 

Zk
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Jubileusz w cieniu 
pandemii

Rozmowa z Wiceprezesem Zarządu AGAT S.A. Panem Jac-
kiem Justyną.

-W minionym 2020 roku AGAT obchodził jubileusz 30-lecia 
działalności gospodarczej. W jaki sposób zostało to zaakcento-
wane?

-Ogromną satysfakcją jest fakt, że to już 30 lat minęło! Wszyst-
kie akcenty jubileuszu w postaci konferencji, spotkań biznesowych 
oraz jubileuszowego balu pracowników i przyjaciół firmy niestety 
ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną przeno-
simy na drugą część roku 2021. Liczymy, że sytuacja się ustabilizu-
je i będziemy mogli godnie uczcić miniony okres.

-Czy jubileuszowy rok 2020 był jakimś szczególnym okre-
sem w historii firmy?

-Niewątpliwie tak. Nigdy nie było nam dane pracować w takich 
warunkach.  AGAT większość kontraktów realizuje na terenie Pol-
ski. Wysyłanie pracowników w delegacje, organizowanie bezpiecz-
nej pracy i zakwaterowania stworzyło zupełnie nową logistykę dzia-
łania przedsiębiorstwa. Oczywiście Covid-19 nie ominął firmy. W 
samym tylko listopadzie na zwolnieniu i kwarantannie przebywało po-
nad 60 osób. Szacujemy, że około 30% załogi z 260 pracowników prze-
chorowało już Covida. Na szczęście nie odnotowaliśmy ciężkich przy-
padków. Staramy się zapewnić załodze dobre warunki sanitarne, a tam 
gdzie jest to możliwe pracę zdalną. Rok jubileuszowy pod względem 
gospodarczym był rokiem wyjątkowym.  Osiągnęliśmy w 2020 roku re-
kordowy przychód roczny, który wyniósł 316 mln zł. Uczestniczyliśmy 
w realizacji kluczowych dla funkcjonowania Państwa inwestycji (na 
czas pandemii AGAT posiada status firmy o strategicznym znaczeniu 
dla realizacji infrastruktury krytycznej Państwa). 

Wspomnę w tym miejscu, że z końcem 2020 roku oddano do 
użytku trzy zbiorniki w morskim Terminalu Naftowym w Gdańsku 
każdy o pojemności 100 tys. m.sześc. oraz jeden o pojemności 45 
tys. m.sześc. Ponadto w styczniu 2021 roku zakończyliśmy budowę 
zbiornika o pojemności 32 tys. m.sześc. w Bazie Paliw w Małasze-
wiczach i dwóch zbiorników po 10 tys. m.sześc. w Bazie Paliw w 
Emilianowie.

Obecnie oddany został do użytku jeden z największych szpitali 
w Warszawie - Szpital Południowy, dla którego AGAT zaprojekto-
wał i wykonał wszystkie instalacje energetyczne i teletechniczne. 
Szpital ten wyposażony jest w 1507 pomieszczeń, własne lądowisko 
helikoptera oraz pełną infrastrukturę towarzyszącą. 

Z ciekawych i wymagających przedsięwzięć, które przyszło 
nam realizować jest zadanie polegające na usunięciu awarii pęknię-
tego rurociągu naftowego w Płocku pod rzeką Wisłą. Na głębokości 
20 metrów pod dnem rzeki ułożyliśmy rurociąg paliwowy o długo-
ści około 1300 metrów. AGAT jest projektantem i wykonawcą tego 
przedsięwzięcia, które powinno zakończyć się w pierwszej połowie 
2021 roku.

W marcu tego roku oddamy także do użytkowania zaplecze re-
montowo-przeglądowe dla pociągów PKP INTERCITY w miejsco-
wości Idzikowice k/Opoczna.

Obecnie realizujemy w systemie projektuj i buduj kontrakty 
wojskowe związane z budową nowych baz paliw samolotowych w 
Mińsku Mazowieckim oraz Wędrzynie. 

Przywołałem tutaj najważniejsze kontrakty realizowane obec-
nie przez firmę. Pragnę jednak dodać, że realizowaliśmy w 2020 
roku ogółem 11 umów zawartych z zamawiającymi. Miniony rok to 
również inwestycje w samą firmę. Odnowiliśmy park maszynowy, 
dokonaliśmy wielu remontów naszych siedzib i zaplecza na Zyg-
muntowie. Łącznie przeznaczyliśmy na inwestycje własne ponad 5 
mln zł.

-Jakie perspektywy ma AGAT na rok 2021 i następne lata?
-Mimo pandemii paraliżującej działalność wielu firm w rok 

2021 AGAT wchodzi z dobrym portfelem zamówień. Zaplanowali-
śmy z tytułu podpisanych umów przychód w wysokości 430 mln zł. 
Oprócz obecnie realizowanych kontraktów podpisaliśmy nowe 
umowy, które niewątpliwie będą wyzwaniem dla firmy, ale powinny 
stanowić siłę napędową do rozwoju i poszerzyć zakres usług wyko-
nawczych. Mówimy tutaj o „Budowie nowych obiektów poligono-
wych w ramach przygotowania infrastruktury szkoleniowej i poligo-
nowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w 
Orzyszu”, „Budowie rurociągu naftowego na odcinku Boronów 
Trzebinia wraz z modernizacją infrastruktury rurociągu paliwowego 
między Płockiem i Boronowem”, a także „Kompleksowej moderni-
zacji bocznicy kolejowej wraz z systemem sterowania ruchem kole-
jowym w Zakładzie PKN Orlen w Płocku”.

Należy nadmienić, że dużą część kontraktów realizowanych 
przez naszą firmę stanowią kontrakty wojskowe, które są przetarga-
mi międzynarodowymi. O kontrakty te mogą ubiegać się tylko firmy 
należące do państw członkowskich NATO. W związku z powyż-
szym czujemy ogromny zaszczyt mogąc uczestniczyć w tych kon-
traktach, a z drugiej strony mamy świadomość, jaka odpowiedzial-
ność spoczywa na naszej firmie realizując tak ważne zadania dla 
obronności naszego kraju.

-AGAT oprócz działalności głównej znany jest także z dzia-
łań o charakterze społecznym, między innymi wspierania licz-
nych inicjatyw charytatywnych, kulturowych i sportowych. Jak 
pod tym względem wyglądał rok 2020?

-W minionym roku wiele imprez zarówno sportowych, jak i 
kulturalnych z wiadomych przyczyn nie odbyło się. W 2020 na tą 
działalność przeznaczyliśmy 118 tys. zł, a w ostatnim pięcioleciu 
917 tys. zł. Sztandarowym programem pomocy jest zakup obiadów 
dla dzieci w koluszkowskich szkołach, średnio w roku fundujemy 
około 14 tys. obiadów. Staramy się wspierać prawie każde wydarze-
nie, które promuje miasto Koluszki. Zaliczamy do nich oświatę, roz-

Budowa zbiorników magazynowych w Bazie Paliw w Emilianowie
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wój młodzieży, jak również niesiemy pomoc najbardziej potrzebują-
cym. Ubolewamy, że z powodu pandemii nie odbyły się cykliczne 
imprezy sportowe, do których na pewno możemy zaliczyć coroczne 
treningi z Mariuszem Wlazłym organizowane dla szkół podstawo-
wych. Mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócimy do tej formy 
promocji sportu oraz Koluszek.

Podpisanie z PERN umowy na budowę rurociągu naftowego  
na odcinku Boronów-Trzebinia

-Jak AGAT radzi sobie obecnie z pozyskaniem kadry pra-
cowniczej przy tak wymagających zadaniach inwestycyjnych?

-Firma jest kuźnią kadr. Staramy się tworzyć warunki dla roz-
woju młodych techników, inżynierów i wykwalifikowanych pra-
cowników. Obserwujemy duże zainteresowanie młodych inżynie-
rów ofertą naszej firmy. W 2020 roku nasze szeregi zasiliło wielu 
wartościowych inżynierów z doświadczeniem w prowadzeniu i za-
rządzaniu kontraktami. Obecnie zatrudniamy 263 osoby, z których 
część kontynuuje rodzinne tradycje pracy w przedsiębiorstwie. Pa-
tronujemy 4 klasom zawodowym w Zespole Szkół Nr 1 w Kolusz-
kach oraz dbamy o rozwój techniczny młodych ludzi. W ramach tej 
współpracy wyposażamy specjalistyczne pracownie techniczne oraz 
cyklicznie nagradzamy najlepszych uczniów. Zarząd firmy stara się 
w sposób ciągły monitorować rynek pracy oraz dostosowywać zaso-
by ludzkie do aktualnych potrzeb firmy.

-Z tego co słyszę AGAT posiada bardzo stabilną kadrę 
pracowników. Proszę wskazać co powoduje takie zjawisko?

-Myślę, że o tym powinni opowiedzieć sami pracownicy. Według 
mnie znaczący wpływ ma duża transparentność w działaniu firmy. 
Staramy się jasno definiować cele oraz przedstawiać oczekiwania w 
stosunku do każdego pracownika. Na pewno duży wpływ ma stabilna 
sytuacja finansowa oraz organizacyjna firmy, a także warunki w jakich 
pracownicy wykonują swoją pracę. Staramy się tworzyć przyjemną 
atmosferę, pracownik zawsze może liczyć na pomoc firmy, a firma na 
pracownika. Stworzyliśmy odpowiednie zaplecze socjalne, staramy 
się uwzględniać indywidualne zainteresowania pracowników, two-
rząc przy tym warunki bezpiecznej pracy. W styczniu tego roku Pre-
zes naszej firmy Zbigniew Winkiel i Dyrektor Wojskowego Instytutu 
Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak wspól-
nie podpisali umowę na kolejne 5 lat współpracy. Daje to możliwość 
skorzystania każdemu naszemu pracownikowi, w przypadku skom-
plikowanych dolegliwości medycznych, z jednej z najlepszych pla-

cówek medycznych funkcjonujących w Polsce.  Pragnę w tym miej-
scu nadmienić, że jest to kontynuacja naszej 25-letniej współpracy z 
Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.

-Jakie inne wydarzenia z życia firmy chciałby Pan przeka-
zać czytelnikom?

-Myślę, że mógłbym jeszcze sporo powiedzieć o tym co wyda-
rzyło się w ostatnich miesiącach, ponieważ kalejdoskop zdarzeń w 
firmie i na rynku był bardzo dynamiczny i pewnie kiedyś do tego 
wrócimy podsumowując rok 2021. Jednak chciałbym teraz zwrócić 
uwagę na strukturę organizacyjną wszystkich firm wchodzących w 
skład naszej grupy kapitałowej. Obecnie należy do niej, oprócz fir-
my AGAT, jeszcze 5 firm. Są to AGAT IT z siedzibą w Łodzi, Przed-
siębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego oraz PIOMEL z siedzibą 
w Piotrkowie Trybunalskim, KB POMORZE z siedzibą w Gdańsku 
oraz ACHAT Infrastruktur GmbH z siedzibą w Berlinie. 

Projekt aktualnie budowanej myjni  
dla pociągów S-Bahn w Berlinie

O każdej z tych spółek można wiele ciekawego powiedzieć. Na 
pewno stanowią rozszerzenie możliwości wykonawczych grupy ka-
pitałowej uczestnicząc razem z firmą AGAT w wymienianych prze-
ze mnie wcześniej przedsięwzięciach. Chciałbym w tym miejscu 
skupić się na naszej spółce w Niemczech. Pięć lat temu jesienią 
2015 roku stwierdziliśmy, że jest to dobry czas na rozszerzenie na-
szej działalności na rynek niemiecki. Decyzja okazała się słuszna, 
ponieważ firma ACHAT podpisała w 2015 roku umowę na budowę 
nowoczesnej myjni dla pociągów S-Bahn w Berlinie. Umowa zosta-
ła zrealizowana w 2017 roku i do dziś firma świadczy usługi związa-
ne z utrzymaniem oraz serwisowaniem myjni, która znajduje się w 
rejonie Friedrichsfelde we wschodniej części Berlina. Dzięki uzy-
skanym od S-Bahn referencjom udało się w 2020 roku podpisać 
kontrakt na budowę drugiej myjni dla pociągów, która będzie znaj-
dować się na terenie zakładu kolejowego w dzielnicy Grünau w 
południowej części Berlina. Kontrakt realizowany jest przez 
konsorcjum firm AGAT oraz ACHAT. Zakończenie kontraktu 
planowane jest na lipiec 2021. 

Mamy nadzieję, że nasza aktywność na rynkach zachodnich będzie 
się zwiększać w ciągu najbliższych lat i jeszcze nie raz będziemy mogli 
pochwalić się naszymi przedsięwzięciami poza granicami Polski. 

W tym momencie myślę, że powinniśmy życzyć sobie dużo 
zdrowia w nadchodzącym roku, w nadziei na normalizację życia 
społecznego i stabilizację gospodarczą w Polsce oraz w Europie. 

My również ze swojej strony życzymy Państwa firmom wie-
lu kolejnych jubileuszy oraz sukcesów w nadchodzącym roku.

(art. sponsorowany)
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Dobry występ koluszkowskich  
juniorów na Halowych Mistrzostwach 
Polski U18 w Toruniu!

Przedstawiciele kró-
lowej sportu rywalizowali 
w toruńskiej hali Arena w 
halowych mistrzostwach 
Polski U18 i U 20. Do za-
wodów zakwalifikowało 
się łącznie ponad 1250 za-
wodników z kilkuset klu-
bów. Nasi lekkoatleci w 
drugim dniu zawodów 
startowali w biegu na 300 
i 600 m., osiągając dobre 
miejsca i wyniki.  

W czwartej serii bie-
gu na 300 m na czwartym 
miejscu z poprawionym o 
ponad sekundę rekordem 
życiowym zameldował się 
Igor Szczepaniak (39,36), piąty, też z nowym rekordem, był Maciej 
Jeżyna(41,03). W rankingu biegu na 300 m Igor zajął 24, Maciej 31 
miejsce

Na dystansie dwukrot-
nie dłuższym wystartował 
Karol Sokołowski, który w 
drugiej serii biegu na 600 
metrów zajął szóste miejsce, 
uzyskując bardzo dobry 
czas 1:29,12 – to jego drugi 
wynik w hali.  Karol, mógł 
dość znacznie poprawić 
swój czas jak i miejsce, gdy-
by nie przepychanki, szarpa-
ne tempo i 200 metrowy 
bieg po drugim torze. W 
rankingu mistrzostw zajął 
27 miejsce. W trzecim dniu 
zawodów w biegu na 1000 
m wystartował Michał Smy-
ka, z dość słabym czasem 
(3:14,73) zajął 35 miejsce.   

Zima w obiektywie



1319.02.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 7

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)"

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) 

Burmistrz Koluszek informuje

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
95-040 Koluszki od dnia 16.02.2021 do dnia 9.03.2021 r., wywieszone są 
wykazy obejmujące:

- część nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki nr 401  
o powierzchni 25 m2, położonej w obrębie 5 miasta Koluszki, sta-
nowiącej własność Gminy Koluszki, przeznaczonej do dzierżawy 
na okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2023 r.; 

- cześć nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki nr 517/9 
o powierzchni 14 m2, położonej w obrębie 5 miasta Koluszki, sta-
nowiącej własność Gminy Koluszki, przeznaczonej do dzierżawy 
na okres od 10.08.2020 r. do 9.08.2023 r.;

- nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym działki nr 737 o po-
wierzchni 89 m2, położoną w obrębie 4 miasta Koluszki, stanowią-
cą własność Gminy Koluszki, przeznaczoną do dzierżawy na okres 
od 1.02.2021 r. do 31.12.2026 r.,

- lokal biurowy nr 318 o pow. użyt. 11,57 m2 mieszczący się na III 
piętrze w budynku administracyjno-biurowym, położonym w mie-
ście Koluszki, przy ul. 11 Listopada 65 przeznaczony do najmu na 
okres od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 1 listopada 2023 r.

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

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53

FIRMA KOLREX zatrudni PRACOWNIKA NA MAGAZYN
        Wymagania:

 � dyspozycyjność
 � podstawowa znajomość komputera
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV i ostatniego  

świadectwa pracy na adres: tomek@kolrex.com.pl 

Gabinet Terapii i Rehabilitacji  
Dzieci i Niemowląt „Anielinka”

-fizjoterapia pediatryczna;    -terapia neurologopedyczna
-terapi logopedyczna;    -terapia pedagogiczna

Koluszki, ul. Staszica 34
Fizjoterapeuta: tel. 723 880 762      Neurologopeda: tel. 884 307 577

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
im. JULIANA TUWIMA W RÓŻYCY

OGŁASZA NABÓR  
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy, 

ul. Piotrkowska 11, 95-040 Koluszki

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych 
kopertach osobiście w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ró-
życy, ul. Piotrkowska 11, 95-040 Koluszki; lub przesłać pocztą na adres 
szkoły z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgo-
wego SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RÓŻYCY w terminie do dnia 02 mar-
ca 2021 r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu).

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie 
BIP Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy (zakładka ofer-
ty pracy) oraz na stronie internetowej szkoły, w zakładce aktualności.

Aneta Mrówka
Dyrektor szkoły

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY  

do wynajęcia
Koluszki ul. Westerplatte 7

501-041-742

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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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

DZIEŃ KOBIET
z POCZTĄ KWIATOWĄ

poleca kwiaciarnia
Ogród i Dom L. Przybylski 

Koluszki ul. Przejazd 8 
tel. 44 714 49 45

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koluszkach
zatrudni osobę na stanowisko

HYDRAULIK-KONSERWATOR
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
– uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń 

sanitarno-grzewczych, gazowych
– samodzielność, dyspozycyjność

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  
w sekretariacie KSM - ul. Sikorskiego 11 - w terminie  

do dnia 31.03.2021 r. w godzinach pracy administracyjnej.

1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które dzia-
łają na terenie naszej gminy. W przypadku chęci znalezienia się 
na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej informacji do 
redakcji gazety „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 LENKIEWICZ

 • 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 
 • KRS: 0000215720, cel szczegółowy: Fundacja NIEZAPOMNIA-
NE (badanie oraz restaurowanie zapomnianych cmentarzy)

 • KRS: 0000270261, cel szczegółowy: KKS KOLUSZKI MŁO-
DZIEŻ 10128
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Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
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
Docieplenia, remonty, solidnie, 
609-296-865
Budowa domów, 505-509-874
Mała szwalnia przeszyje,  
605-994-450
Pralki – naprawa, 609-046-483
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
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
M4 sprzedam na osiedlu Andersa  
w Koluszkach, 605-272-865
Sprzedam działkę budowlaną  
w Różycy przy ul. Głównej,  
tel. 660-438-181
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

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia tanio pokój  
z kuchnią, 601-835-140
Do wynajęcia dom 70 m2 centrum, 
tel. 601-42-66-54
Do Wynajęcia lokal 51 m2,  
Koluszki, ul. 11 Listopada 21A 
(przy Pizzerii Biesiadowo),  
tel. 606-733-810
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Pyszne Jabłka 1,5 zł/kg,  
tel. 505-771-121
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
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
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde  
tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Korepetycje z języka polskiego,  
tel. 783-224-793

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA SZUKAM
Podejmę pracę 1 lub 2 razy  
w tygodniu, sprzątanie, 661-181-610

PRACA
Zatrudnię pilnie kierowcę, kat. C, 
kraj, 600-215-119
Zatrudnimy pracownika do wulka-
nizacji z możliwością przyuczenia. 
Oferujemy umowę o pracę na pełny 
etat, atrakcyjne wynagrodzenie. Wię- 
cej informacji pod tel. 508-641-807 
lub na miejscu, Żelechlinek  
ul. Rawska 14
Zatrudnię od zaraz mężczyzn  
do pracy w lakierni proszkowej,  
tel. 504-511-619
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 przyucze-
nia. 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
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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Przerwy w dostawach porądu
 � 24.02.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Świny nr od 52 do 56,  
Władysławowo nr od 1 do 10.

Stacja Leczenia Ruchem 
Gabinet fizjoterapii i dietetyki
 • zmiana nawyków żywieniowych 
 • redukcja masy ciała
 • dietoterapia chorób przewlekłych
 • żywienie osób starszych, kobiet w ciąży i dzieci, 

osób aktywnych fizycznie
 • analiza składu ciała

Dietetyk Martyna Błaszczyk-Goczał
tel. 663 066 868

Koluszki, ul. Sikorskiego 12

Sklep ogólnospożywczy do wynajęcia, Koluszki ul. Westerplatte 7, 
501-041-742
Szwaczki, praca cały rok, rejestracja, wysokie wynagrodzenie, 508-860-054

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO
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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; 18.00-20.00

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 r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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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Piątek  
19.02

15:00 TROLLE 2
17:30 Palm Springs
19:30 Palm Springs

Sobota  
20.02

15:00 TROLLE 2
17:30 Palm Springs
19:30 Palm Springs

Niedziela  
21.02

15:00 TROLLE 2
17:30 Palm Springs
19:30 Palm Springs

Środa  
24.02

17:30 Palm Springs
19:30 Palm Springs

Czwartek  
25.02

17:30 Palm Springs
19:30 Palm Springs

Czytam, bo lubię…
Uczniowie klasy 6b  Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach inno-

wacji pedagogicznej promującej czytelnictwo „Moda na czytanie” 
biorą udział w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym „Czytam, bo 
lubię” organizowanym przez Muzeum Tradycji Niepodległościo-
wych w Łodzi wspólnie z Wydawnictwem Literatura. Patronami ho-
norowymi projektu są Kuratorium Oświaty w Łodzi i Łódzkie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 Dzięki udziałowi w projekcie 
szóstoklasiści mieli możliwość po-
znania wojennych losów dwóch 
dziewczynek, Lali (Eulalii Żo-
chowskiej) i Pepe Naczyc, bohate-
rek książki Doroty Combrzyńskiej-
-Nogali „Niedokończona opowieść 
Pepe”, wydanej w serii Wojny do-
rosłych- historie dzieci. Warto pod-
kreślić, że utwory opublikowane w 
tym cyklu  przybliżają młodemu 
czytelnikowi trudną rzeczywistość 
II wojny światowej poprzez poka-
zanie  zwykłych ludzi - dorosłych, 

ale przede wszystkim dzieci. „Niedokończona opowieść Pepe” to lek-
tura ukazująca prawdziwą historię, która rozegrała się na Wołyniu 
podczas wojennej zawieruchy. W Rożyszczach i Elżbietynie, miej-
scach akcji książki, mieszkali przed rozpoczęciem wojny ludzie wielu 
narodowości. Byli wśród nich Ukraińcy, Żydzi, Polacy i Niemcy. 
Dzięki lekcji on-line przygotowanej przez  panią Kamilę Lutek-Urba-
niak ,kustosza i Koordynatora Sekcji Edukacyjnej– Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi, uczniom łatwiej było zrozumieć róż-
ne sytuacje wojenne, tym bardziej że zostały one przedstawione w 
przystępnej dla młodego czytelnika formie- rozmowy z panem Skar-
petką.  Zajęcia z panią koordynator były podzielone na trzy części i 
dotyczyły nie tylko historii, ale również żydowskiej kultury.

Z historią Lali i Pepe najpierw zapoznali się uczniowie uczęsz-
czający na zajęcia koła polonistycznego i przygotowali się do prze-
prowadzenia zajęć dla swoich koleżanek i kolegów z klasy. Znako-
micie wywiązali się z roli nauczycieli- eudakatorów. Miłośnicy 
czytelnictwa nagrali również czytane przez nich  fragmenty utworu. 
Kolejne zajęcia projektowe  były poświęcone rozwiązywaniu zadań 
związanych z lekturą umieszczonych przez panią koordynator na pa-
dlecie. Uczniowie napisali również listy do autorki książki, bohate-
rek utworu, a nawet wcielali się w rolę żydowskiej dziewczynki 
Pepe lub polskiej Lali i redagowali kartkę z pamiętnika. Obecnie 
szóstoklasiści pracują nad ilustracjami do książki. Już w marcu bę-
dzie można obejrzeć ich prace! 

Palm Springs
Komedia, USA, 90 min.

Dwoje gości weselnych 
zostaje uwięzionych w pętli 
czasowej. Pomiędzy skazany-
mi na siebie ludźmi zaczyna 
rodzić się uczucie. To inteli-
gentna i przezabawna kome-
dia - rewelacja festiwalu Sun-
dance - idealna na czasy, gdy 
wszystko wydaje się bez sen-
su i być może najlepszym roz-
wiązaniem jest szalona impre-
za...

Trolle2
USA / Komedia / Animacja / 
Przygodowy / 2020 

Queen Poppy i Branch 
odkrywają, że poza ich wio-
ską istnieją inne światy za-
mieszkane przez Trolle, z któ-
rymi – by tak rzec – jakoś im 
nie po drodze. Kiedy niespo-
dziewane niebezpieczeństwo 
zagrozi całej populacji Trolli, 
Poppy i Branch oraz ich przy-
jaciele wyruszą w wielką po-
dróż przez nowe – niebez-
pieczne – lądy, by dokonać 
niemożliwego: pogodzić ze 
sobą wszystkie Trolle i połą-
czyć się przeciw wrogowi.



Koluszkowianin autorem prac  
na wystawie poświęconej  
Tony’emu Halikowi 

Na początek pytanie do dzisiejszych 50-latków i starszych: pa-
miętacie seriale podróżnicze z lat 80-tych „Tam, gdzie pieprz ro-
śnie”, „Tam, gdzie rośnie wanilia” i wiele innych, które gromadziły 
w  niedzielne wieczory cale rodziny? Za PRL-u były to pierwsze w 
Telewizji Polskiej seriale-tasiemce opowiadające widzom o dale-
kich, egzotycznych krajach. Dziś podobnych programów edukacyj-
nych i podróżniczych na szklanym ekranie jest całe mnóstwo. Wów-
czas, gdy większości Polakom o posiadaniu paszportu i podróżach 

nawet się nie śniło - może 
poza wyjazdem do 
Związku Radzieckiego 
(dla „wybranych”) czy na 
Węgry na handel pol-
skich kryształów - prym 
wiodły filmy, których au-
torami był Tony Halik 
oraz Elżbieta Dzikowska 
– najsłynniejsza para pol-
skich podróżników. Dzię-
ki nim mogliśmy choć w 
ten wirtualny sposób 
„zwiedzać” odległe kra-
iny i na chwilę oderwać 
się od szarej PRL-owskiej 
rzeczywistości… 

W ubiegły piątek, 5 
lutego 2021 roku w Muzeum Podróżników im. Toniego Halika w 
Toruniu miał miejsce wernisaż wystawy zatytułowanej „Tu Byłem”. 
Wystawa jest uczczeniem 100-lecia Urodzin Tony’ego Halika. Au-
torką wystawy jest sama Elżbieta Dzikowska – legendarna podróż-
niczka, a zarazem sinolożka, historyczka sztuki oraz kolekcjonerka 
dzieł sztuki. W otwarciu wystawy uczestniczył m.in. Michał Zale-
ski,  prezydent Torunia, geograf z wykształcenia i wielki miłośnik 
podróżowania. Wystawa jest bezpośrednim spotkaniem z Tony’m 
Halikiem – możemy podziwiać część jego prywatnej egzotycznej 
kolekcji, przedmioty osobiste, nakrycia głowy oraz liczne fotografie. 
Ważną częścią wystawy jest ekspozycja portretów Tony’ego Halika 

wykonana przez polskich artystów plastyków. Miło nam donieść, że 
wśród wąskiej grupy artystów zaproszonych do zaprezentowania się 
na wystawie jest mieszkaniec Koluszek, artysta plastyk - Mateusz 
Jaśkiewicz. 

-Zaproszenie do wzięcia udziału w wystawie otrzymałem bez-
pośrednio od Elżbiety Dzikowskiej, która darzy mnie i moją twór-
czość dużą wartością i sympatią. Co więcej, wystawa łączy moje 
dwie życiowe pasje – podróżowanie i malarstwo. Na ekspozycji 
znalazły się dwa obrazy mojego autorstwa – są to portrety Tony’ego 
Halika wykonane techniką olejną na płótnie. Przedstawiają dwa ob-

licza zróżnicowanego charakteru podróżnika. Pierwszy przedstawia 
Halika w młodym wieku, jako indianina. Jest pewny siebie, statycz-
ny niczym posąg, dumny i zarazem groźny. Na drugim portrecie 
Tony to doświadczony życiem i wyprawami 70-latek. Twarz, w któ-
rej zmarszczkach została zapisana wiedza o świecie jest owinięta 
turbanem, w odcieniach błękitu – ulubionego koloru Elżbiety Dzi-
kowskie - powiedział Mateusz Jaśkiewicz.  

Prace Mateusza zostały wyróżnione przez Elżbietę Dzikowską 
w znaczący sposób – jeden z portretów nieprzypadkowo zawisł w 
honorowym miejscu – razem z portretami Halika autorstwa Edwar-
da Dwurnika i Jana Dobkowskiego. 

-Udział w wystawie z okazji 100-lecia urodzin wielkiego po-
dróżnika to wielki zaszczyt, tym bardziej, że Tony Halik razem z 
Elżbietą Dzikowską są dla mnie olbrzymimi autorytetami w dziedzi-
nie podróży, pozytywnego podejścia do życia i człowieka oraz 
otwartego świata bez barier i granic- zwierza się Mateusz.

Naszemu Krajanowi składamy wielkie gratulacje i zapraszamy 
do odwiedzenia wystawy „Tu byłem” w Muzeum Podróżników im. 
Tony’ego Halika w Toruniu. Wystawę można oglądać do 4 lipca.    Zk


