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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

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

14.05.  
ul. 3 Maja 8

15.05.  
ul. 3 Maja 19G

16.05.  
ul. Brzezińska 54

17.05.  
ul. Przejazd 6

18.05.  
ul. 11 Listopada 33

19.05.  
ul. Żwirki 2

20.05.  
ul. Głowackiego 20
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BIG założył profil na Facebooku

O awariach dowiesz się 
z internetu

W sieci internetowej informacja dociera szybciej. Z takiego za-
łożenia wyszedł Urząd Miejski w Koluszkach, dostosowując Biuro 
Inżyniera Gminy do działalności on-line. Do tej pory z BIG-iem 
można było komunikować się dzięki całodobowej linii telefonicz-
nej. Telefon ma jednak swoje ograniczenia. W naturalny sposób 
tworzą się kolejki, ponieważ w przypadku zbiorowego zdarzenia, 
najczęściej chcemy otrzymać informację w tym samym czasie. 

Od ubiegłego tygodnia mieszkańcy naszej gminy mają możli-
wość śledzenia gminnych informacji z Biura Inżyniera Gminy, za 
pomocą profilu społecznościowego na Facebooku. 

- Chcemy tam całodobowo informować mieszkańców o awa-
riach, przewidywanym czasie ich usunięcia, ale także prezentować 
za pomocą zdjęć odłowione zwierzęta. Być może właściciel odnaj-
dzie swoją zgubę i zaoszczędzi sobie sporo nerwów, a może znajdzie 
się nawet chętny do adopcji bezpańskiego psa - wyjaśnia Mateusz 
Karwowski, dyrektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Ko-
luszkach.  

Profil społecznościowy na FB znajdziemy wpisując frazę: Biu-
ro Inżyniera Gminy w Koluszkach. 

(pw) 

Kosze na psie odchody

W Parku Miejskim w Ko-
luszkach oraz na terenie re-
kreacyjnym w Lisowicach 
mają pojawić się kosze z fo-
liówkami na psie odchody. 
Gmina prosi właścicieli psów 
o sprzątanie po swoich zwie-
rzętach i korzystanie z powyż-
szych urządzeń.   

(pw) 

Zagadkowe pożary  
opustoszałych budynków

Z tajemniczymi pożarami mierzy się w ostatnich dniach nasza 
gmina. 8 maja nad ranem w niewyjaśnionych okolicznościach ogień 
pojawił się w komórkach sąsiadujących z budynkiem przy ul. 3 
Maja w Koluszkach, w którym po przebudowie ma zostać zlokalizo-
wane muzeum naszego miasta. Ogień z komórek osmolił budynek 
przyszłego muzeum i nadpalił nieco poddasze. W celu ochrony bu-
dynku strażacy użyli dużej ilości wody. Obecnie w kamienicy nikt 
nie mieszka. 

Do kolejnego pożaru doszło po godz. 4.00 nad ranem we wtorek 
11 maja. Pożar objął plac z drewnem i krzakami przy opróżnionych 
z lokatorów byłych zabudowaniach socjalnych przy ul. Polnej w 
Koluszkach. Zaczynają pojawiać się podejrzenia, czy w Koluszkach 
nie mamy czasem do czynienia z piromanem, który podpala wylud-
nione budynki.

(pw)  

Nowe budynki wielorodzinne  
w Regnach?

Dawne osiedle wojskowe a obecnie mieszkaniowe w Regnach, 
być może doczeka się rozbudowy. Nowy właściciel gruntów odku-
pionych od wojska, złożył do Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
wniosek o wydanie warunków zabudowy pod budowę osiedla do-
mów wielorodzinnych. Na osiedlu miałoby stanąć 11 budynków po 
4 mieszkania w każdym. Nie wiadomo jednak czy zamysł inwestora 
dojdzie do skutku, ponieważ wojsko ma pewne uwagi do inwestycji. 

(pw) 

Przegląd oświetlenia ulicznego
Służby miejskie przeprowadziły przegląd oświetlenia ulicznego 

na terenie naszej gminy. Sprawdzono 5 tys. latarni. W ostatnim mie-
siącu wymieniono ponad 200 żarówek w lampach ulicznych. Jedno-
cześnie mieszkańcy Koluszek proszą, by przy okazji wymiany, czy-
ścić również klosze. Nieświecące się latarnie można zgłaszać do 
Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68).

(pw)  
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Oszustwa  
na spis powszechny

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 prowadzony przez Główny Urząd Staty-
styczny. Spis potrwa do końca września bieżącego roku. Zgodnie z 
ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
2021, udział w spisie jest obowiązkowy. Przedsięwzięcie odbywa 
się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź cza-
sowo, na terenie Polski.

Zadbajmy o seniorów i osoby starsze  – pomóżmy im bezpiecz-
nie zrealizować ten obowiązek.

4 maja 2021 r. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmi-
strzowie spisowi. Zgodnie z ustawą nie można mu odmówić podania 
właściwych danych. Problem w tym, że chęć na ich pozyskanie mają 
także osoby działające niezgodnie z prawem. Ostrzegamy przed 
oszustami podszywającymi się pod urzędników!! Moment na oszu-
stwa pod pozorem spisu powszechnego jest doskonały z punktu wi-
dzenia przestępców.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją General-
nego Komisarza Spisowego w chwili obecnej rachmistrzowie nie 
będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać responden-
tów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i po-
dają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Każdy taki przypadek 
należy niezwłocznie zgłaszać na policję.

Także w sytuacji, gdy obowiązek spisowy został już zrealizowa-
ny przez internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie 
dzwonić do respondentów w tej sprawie. Tego rodzaju kontakty 
mogą być próbą wyłudzenia danych.

Warto jednak już wcześniej zapoznać się z zakresem pytań spi-
sowych dostępnych na stronie Spisu. Rachmistrz na pewno nie za-
pyta o:

• zarobki,
• oszczędności,
• cenne przedmioty w domu,
• numer konta,
• PIN do karty czy
• dane logowania do bankowości internetowej.
Takich pytań w formularzu spisowym po prostu nie ma. Jeśli 

jednak zostaną zadane w trakcie rozmowy telefonicznej, mogą 
wskazywać na próbę wyłudzenia danych.

Rachmistrzowie nie mogą robić zdjęć naszym dowodom osobi-
stym w celu weryfikacji danych, prosić o opłatę za udział w spisie 
czy proponować do zalogowania się na ich urządzeniu do systemu 
spisowego poprzez bank lub aplikację.

Aby dokonać samospisu, należy wejść na stronę  
https://nsp2021.spis.gov.pl i wypełnić zamieszczony tam formu-
larz. Rachmistrzowie będą dzwonić do respondentów z numerów 
(22) 828 88 88 lub (22) 279 99 99. Bezpieczniej jednak jest za-
dzwonić pod numer (22) 279 99 99 wew. 1 i samodzielnie spisać 
się przez telefon.

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym, osoby 
odmawiające wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia 
informacji w spisie powszechnym, podlegają grzywnie w wysokości 
do 5 tys. zł. Za przekazanie danych niezgodnych z prawdą również 
grozi grzywna, a także kara ograniczenia albo pozbawienia wolności 
do 2 lat.

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

Zostań policjantem
Zostając policjantem robisz w życiu wiele pożytecznego,  

służysz ludziom i dbasz o ich bezpieczeństwo. To wyjątkowa pro-
fesja, wiele wymagająca i jednocześnie dająca dużo satysfakcji 
oraz duże możliwości rozwoju. W codziennej służbie ważna jest 
chęć niesienia pomocy, empatia do drugiego człowieka a przede 
wszystkim duża odporność psychiczna. Jeśli posiadasz te cechy to 
zapraszamy w nasze szeregi! W razie jakichkolwiek pytań doty-
czących naboru do Policji należy skontaktować się z Zespołem 
Kadr i Szkolenia koluszkowskiej komendy pod numer telefonu  
47 842 12 15, 47 842 12 16

Służba w Policji wymaga od kandydatów określonych predys-
pozycji, wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że nasza for-
macja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupeł-
niania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia 
i w ramach szkoleń specjalistycznych. Oprócz predyspozycji pod-
stawowych wykorzystywane są też te bardzo indywidualne. Kon-
kretną ścieżkę kariery można bowiem wybrać w różnych dziedzi-
nach.

Służąc w Policji możesz sprawdzić swoich sił w każdym pionie: 
służba prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu 
drogowego, profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, technicy 
kryminalistyki, policjanci z laboratorium kryminalistycznego, rzecz-
nicy prasowi, policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, 
korupcyjną, cybernetyczną, narkotykową czy zorganizowaną, poli-
cyjni antyterroryści.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 
możesz kontaktować się z osobami, które pokierują Cię co zrobić 
aby wstąpić w szeregi koluszkowskiej policji.

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji
powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 62 F
tel. (47) 841 22 15; tel. (47)  841 22 16

 Jeśli tylko chcesz robić w życiu coś pożytecznego, dbać o bez-
pieczeństwo drugiego człowieka, chcesz pomagać innym – wstąp w 
nasze szeregi!

 (www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 14.05.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Koperni-

ka nr od 1 do 30.
 � 20.05.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Przanowice nr 81, Ko-

luszki Stare nr od 15 do 37.
 � 24.05.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: 8 Marca od 1 

do 3, Jagiellońska 1, Natolińska od 28 do 44, Sienkiewicza od 
18 do 33, Polna 29, Staszica 15 i 51, Traugutta 32, Zagajniko-
wa od 1 do 48.

 � 27.05.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Mały ul.: 22 
Lipca 2 do 14, Świerczewskiego 13 do 25, Kopernika 1 do 21, 
Krawiecka 24, Napoleońska 5 do 58, Niecała 6 do 22, Ogrodowa 
22 do 35, Zagajnikowa 3 do 23, Spacerowa 17 do 42, Parkowa 1 
do 6, Polna 1 do 16, Smugowa 1 do 20. 

O Lisowicach w Wielkopolsce
Wieści o Lisowicach dotarły już do sąsiednich województw.  

Ni z tego, ni z owego, tematem zainteresował się „Głos Wielko-
polski”. Cóż, wszak 200 km z Poznania do Łodzi, to przecież rzut 
beretem. Żarty żartami,  nie zdziwmy się jednak, gdy nad zale-
wem spotkamy mieszkańca Poznania, który miał na tyle ambę 
(był zwariowany) by bachać się (kąpać się) w Lisowicach. A 
może po prostu opowiadam pierdoły – to też z gwary wielkopol-
skiej.  

(pw)   

Gmina kontynuuje program 
dotacji na wymianę pieca

Przypominamy, że gmina Koluszki przedłużyła na kolejny rok 
program dofinansowania wymiany pieca węglowego. Dopłata wy-
nosi 5 tys. zł. 

Urząd Miejski zachęca mieszkańców do składania wniosków 
(informacje pod numerem tel. 44 725 67 49). Warunkiem skorzysta-
nia z dofinansowania, jest całkowita likwidacja pieca węglowego na 
rzecz ogrzewania ekologicznego (gaz, pompy ciepła, biomasa, insta-
lacje elektryczne). Wnioski można składać do 30 czerwca. 

(pw) 

Urząd Miejski w Koluszkach informuje,  

że w dniu 24.05.2021 r. o godz.: 19:00 (I termin),  

19:15 (II termin) na terenie OSP Długie odbędzie się 

zebranie wiejskie Sołectwa Długie - Turobowice  

w sprawie zmiany zadań funduszu sołeckiego przyjętego 

do realizacji w roku 2021.

Informacje o zagospodarowaniu 
działki znajdziesz w internecie

Gmina Koluszki zakończyła proces ucyfrowienia wszystkich 
planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na te-
renie naszego samorządu. Dzięki temu przed zakupem nowej 
działki nie musimy już udawać się do Urzędu Miejskiego po wypis 
planów, w celu pozyskanie informacji o przeznaczeniu danego te-
renu. Poza stratą czasu, usługa obwarowana była również stosow-
ną opłatą administracyjną. Obecnie wszystkie obowiązujące plany 
zagospodarowania znajdują się na nowoczesnym gminnym porta-
lu. 

Poza sprawdzeniem tego, w jakim kierunku możemy działkę 
zagospodarować (pod potrzeby mieszkaniowe, usługowe czy pro-
dukcyjne), możemy również uzyskać wiedzę o powierzchni nieru-
chomości, czy pozyskać informacje o tym, jakie plany ma gmina w 
stosunku do tego terenu.  

Portal jest efektem pracy kilku ostatnich miesięcy. Dostęp do 
planów możliwy jest za pośrednictwem strony: mapa.inspire-hub.pl 
(należy wyszukać na liście nazwę naszej gminy). Usługa jest bez-
płatna.

(pw)    

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 11.05.2021 r. do dnia 2.06.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości położonej 
w mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej nr ewidencyjnym 
działki 341 o powierzchni 577 m2. 

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.
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„Sprawiedliwi Wśród Nardów Świata” żyli pośród nas

Historia listów z Holon  
do Katarzynowa  

- O tym zdarzeniu wiem od mamusi, a było to na rok przed 
moim przyjściem na świat. Gdy Ignacy, Miriam wraz z dziećmi 
opuszczali Polskę w 1956 roku, by wyjechać na zawsze, przyjecha-
li do Rokicin pożegnać się z naszą rodziną. Zostali potem odwiezie-
ni naszą bryczką na stację. Kiedy pociąg zatrzymał się już na pero-
nie i wszyscy wciąż płakali, mały Józio prosił swoich Rodziców, aby 
pozwolili mu zostać z „gospodarzykami”. Trzeba go było siłą wsa-
dzać do pociągu - mówi Wiesława Boczyluk.  

Ta opowieść jest historią o Mariannie Kaleta, z domu Jaksoń i 
Stanisławie Kopytek, ludziach którzy narażając swe życie ratowali 
życie innych ludzi.   

Marianna Jaksoń wyszła za Antoniego Kaleta w wieku 16 lat w 
roku 1918 w kościele w Łaznowie. Wydała na świat 4 dzieci, z któ-
rych  tylko dwoje przeżyło wiek niemowlęcy: Genowefa i Jan.  

Mieszkała w Rokicinach, a na przełomie lat 50 i 60-tych prze-
niosła się do Katarzynowa. Pewnego zimowego dnia Antoni, który 
był działaczem ludowym, wyjechał  saniami na wiec ludowy do 
Brzezin. -Po powrocie poczuł się gorzej. Zwykłe przeziębienie oka-
zało  się zapaleniem płuc. Umierając kilka miesięcy później 29 maja 
1937 roku w wieku  42 lat, pozostawił 36-letnią wdowę i dwójkę 
dzieci - powiedział Włodzimierz Kaleta, wnuczek Antoniego i Ma-
rianny, mieszkaniec Rokicin. Jego siostra, Pani Teresa dodaje:„ Bab-
cia do końca życia pozostała wdową i poświęciła się wychowaniu 
swoich dzieci”.  Wiesława Boczyluk mówi: „Nasza babcia była bar-
dzo dobrym człowiekiem, o wielkim sercu”. –A to jest nasz dziadek 
Antoni - wskazał Włodzimierz na duży i dobrze zachowany portret 
mężczyzny w charakterystycznej dla ludowców czapce.  

Podczas wojny  Marianna Kaleta ukrywała w swoim domu Mi-
riam (Marię) i Ignacego Milsztajnów, Żydów pochodzących z Piotr-
kowa. Czy znaleźli się tam dzięki kuzynom z Łodzi? Całkiem praw-
dopodobne. -Stefania Szklarek, bratanica babci Marii ze strony 
matki, późniejsza absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych i 
zajmująca wysoką funkcję w Łódzkiej Chorągwi ZHP, która pod-
czas okupacji zajmowała się organizowaniem siatki „Żegoty” na na-
szym terenie (komórki Armii Krajowej powołanej do pomocy Ży-
dom w okupowanej Polsce-red.), wciągnęła do tej organizacji swego 
wujka Stanisława Kopytka, naszego dziadka ze strony matki, miesz-
kańca Wilkucic- mówi Teresa Kaleta. 

Mimo krótkiego życia, zakończonego około roku 1941, po 
zwolnieniu go z więzienia, gdzie znalazł się „dzięki” akcji mającej 
na celu werbunek do partyzantki, która w rzeczywistości okazała się 
prowokacją gestapo, zdążył Niemcom trochę napsuć krwi. 

-Posługując się dwoma dowodami tożsamości- polskim i nie-
mieckim, wielokrotnie przekraczał granicę między Generalną Gu-
bernią i Rzeszą Niemiecką w okolicy Rokicin, „szmuglując” towar 
albo żydowskich uciekinierów z getta lub różnych kryjówek i 
umieszczał ich w domach po okolicy, co w końcu przypłacił życiem- 
opowiada Włodzimierz Kaleta. Stanisław dokonywał prawdziwie 
kozackich akcji, a jedną z nich był pieszy transport bydła z Drzewi-
cy do jakiejś rzeźni w Łodzi, co zajęło mu kilka dni. W międzycza-
sie trzeba było przekroczyć granicę Rzeszy z GG. 

Prawdopodobnie to on ukrył Milsztajnów u Marianny Kaleta. 
Zresztą nie tylko ich, bo zachowało się także wspomnienie o ukry-
wanym Pawle Mench, i jego rodzinie, o czym mówił Pan Włodzi-
mierz. – Mieli dużo szczęścia, bo dziadek przeszmuglował ich do 
Rokicin, wracając z niewolniczej pracy w Sieradzu, dokąd był skie-
rowany z Radogoszczy. Był już tak wyczerpany torturami i ciężką 
pracą, że na drugi dzień po powrocie zmarł. Jest pochowany na 
cmentarzu w Budziszewicach- mówi Włodzimierz.

W gospodarstwie Marianny Milsztajnowie czuli się bezpiecz-
nie. Jednak nie zawsze tak było, bynajmniej nie za sprawą Polki. 
Pewnego dnia pani Marianna miała „nieproszonych gości” w nie-
mieckich mundurach z bronią w ręku. Na czas rewizji zamknęli ko-
bietę i jej dwójkę małych dzieci w piwnicy. Jeszcze wiele lat po woj-
nie Kaletowa słyszała w uszach złowrogi odgłos ciężkich butów 
niemieckich bandytów. Czego szukali? Biżuterii czy  ukrywanych 
ludzi? Żydów nie znaleźli, których Polka w porę ukryła w stercie 
siana za domem. Musiała natomiast „podzielić” się jakimiś kosz-
townościami. -To nie była jedyna taka sytuacja, ale tę babcia zapa-
miętała szczególnie- mówi Wiesława Boczyluk. 

Dom pani Marianny w Rokicinach Żydzi opuścili dopiero po 
wojnie. Zamieszkali prawdopodobnie w Łodzi lub w rodzinnym 
Piotrkowie. Gdy wyjeżdżali z Polski w roku 1956, mieli dwoje dzie-
ci-  około 11-letniego Joseła (Józka) i około 9 letnią Rinę (Renatę) 
Zamieszkali w Holon w dystrykcie Tel Awiwu, mieście uważanym 
za duży ośrodek izraelskiej „Polonii”. Na tamtejszym cmentarzu 
spoczywają też dawni mieszkańcy Koluszek…

Nie wszyscy polscy Żydzi mieli tyle szczęścia co Milsztajno-
wie. Ci, którzy przeżyli wojnę, albo opuszczali swe dawne miejsca 
pobytu z własnej woli albo byli „wyrzucani”, jak np. bohaterowie 
dokumentalnej książki „Dom, którego nie było” Doroty Schram-
mek, wyd. „Czarne”.

Dla Miriam i Ignacego dom Kaletowej był rajem. Odnaleźli tam 
nie tylko schronienie przed Zagładą, lecz nadto serce kobiety, która 
otoczyła ich szczerym uczuciem. Gdy skończyła się wojna, co roku 
wraz ze swoimi dziećmi przyjeżdżali do Rokicin na wakacje, a 
wspomnienia tego czasu, pełne serdecznej wdzięczności, można od-
naleźć w korespondencji jaka się zachowała. 

-Mam niewiele listów, zaledwie kilka kartek papieru, to wszyst-
ko, co mogłam ocalić, ale i to wystarcza by pokazać, jak bardzo 
Milsztajnowie pokochali moją babcię - zwierza się Wiesława. W li-
ście z 22 czerwca 1973 roku czytamy m.in. „Bardzo często Was 
wspominamy, bo takich ludzi jak Wy, dużo nie ma”.  Polską rodzinę 
z Katarzynowa traktowali jak swoją własną. W jednym z listów Mi-
riam pisze: „ Jak tam miewa się nasza panna Wiesia, chyba już duża 
panienka?”. Trzy lata później Miriam znowu wspomina, ile dobra 
doznała od polskiej rodziny  z Rokicin: „Napiszcie mi wszystko, co 
u was, gdyż jestem ciekawa. My Was bardzo często wspominamy, 
my o Was nigdy nie zapomnimy”. W korespondencji z 5 listopada 

Stanisław Kopytek, członek „Żegoty” z ukrywającymi się Żydami, 
przed rokiem 1942
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1976 czytamy: „Tak bardzo pragnę Was zobaczyć, ale czy to kiedyś 
nastąpi? Ja do Was czuję tak wielką sympatię, i mam dla Was wiel-
ki szacunek, bo ja takich ludzi nie spotkałam, jak Wy. Byliście za-
wsze tak oddani dla nas i naszych dzieci. Bardzo często mile Was 
wspominamy”. Gdy dowiedziała się, że mama Pani Wiesławy, cór-
ka Marii podupadła na zdrowiu, napisała w roku 1976: „Bardzo 
mnie zmartwiło, że Pani młoda gospodyni jest nie bardzo zdrowa. 
Niech Pani nie zaniedbuje swoje serce, trzeba się leczyć, nie praco-
wać ciężko. Jest Pani młoda i jeszcze Pani nie postawiła swoje cór-
ki na równe nogi. Przede wszystkim żeby Pan Bóg dał, żeby Pani 

poprowadziła swoje po-
ciechy do ślubu, a potem 
doczekała się wnuków, 
czego z całego serca ży-
czę”. 

 Joseł (Józef), syn 
Milsztajnów wspomina w 
jednym z listów, że gdy 
czasem zdarzyła mu się 
jako dziecku, „psota” w  
na letnisku u pani Kaleto-
wej, ta „marnego” słowa 
nie powiedziała. Pamię-
ta, jak  wskakiwał pod 
ciepłą pierzynę lub jeź-
dził na kobyle do kowala 
a Rina przypomina sobie, 
że zawsze zrywała do 
garnuszka  w ogródku 
maliny. „Będąc na letni-
sku u Was nic nam nie 
brakowało, a najwięcej 
to moje dzieci dostały od 
Was moi kochani, mi-

łość, a dla nas zawsze mieliście szacunek”. W kolejnym z listów Ma-
ria dowiaduje się o różnicach pogodowych pomiędzy Polską a Izra-
elem, co można odczytać humorystycznie, biorąc pod uwagę, że był to 
listopad 1976 roku: „U nas jest teraz zimno, zaledwie 18-20 stopni”. 
Izraelka wspomina też o zdarzających się burzach piaskowych, po 
których całe mieszkanie trzeba wywietrzyć i posprzątać z piasku pu-
stynnego. 

W domu Kaletów większość stanowią kobiety, więc Miriam 
opowiada im jako „babską” ciekawostkę, że w Izraelu przez 8 mie-
sięcy w roku kobiety chodzą w lekkich, zwiewnych sukienkach a na 
szuku, czyli  targu można kupić owoce zupełnie w Polsce, przynaj-
mniej w latach 70-tych, nieznane. Pani Milsztajnowa tęskni za pol-
ską zimą. Wspomina, że odkąd mieszka w Holon, czyli już 20 lat, 
nie widziała śniegu. Aby go zobaczyć, trzeba pojechać na północny 
wschód, do Góry Hermon. Mimo wielu lat życia w państwie żydow-
skim, dzieci Miriam, Joseł i Rina, nie zapomnieli języka polskiego 
w mowie, choć z pisaniem już gorzej. 

Oboje pracują: Rina jest sekretarką w kancelarii adwokackiej stu-
diując jednocześnie na uniwersytecie telawiwskim, które przerwała 
po śmierci ojca. Pan Ignacy zmarł grudniu 1974 roku. Jego odejście 
przeżyli wszyscy, a najbardziej Miriam, dając wyraz swojemu przy-
gnębieniu i osamotnieniu w jednym z listów do polskich przyjaciół w 
Katarzynowie. Josi pracuje w latach 70-tych w biurze a wieczorami w 
kinie jako kinomechanik. W maju 1975 roku żeni się z piękną Lewa-
ną, co po hebrajsku oznacza „księżyc”. Ślub, z uwagi na trwającą ża-
łobę po śmierci Milsztajna, odbywał się bez muzyki, tak nieodzownej 
na żydowskim weselu. Rina także wyszła za mąż, o czym pisze Mi-

riam, jednak nie podaje imienia zięcia. Dzieci wyprowadziły się, ale 
często odwiedzają  matkę w  Holon przy rechowot (ulicy) Ejlat.

Różnie bywało pomiędzy Polską a Izraelem, raz dobrze raz go-
rzej. Co innego  w stosunkach pomiędzy przyjaciółmi (chawerim). 
Tęsknota za spotkaniem była podzielona na obie rodziny: polską i 
izraelską. Gdy na przełomie lat 70-tych i 80 tych stosunki politycz-
ne Izraela z Libanem - na terytorium którego swoje bazy posiadały 
terrorystyczne organizacje palestyńskie, wymierzone w państwo ży-
dowskie- coraz bardziej stawały na „ostrzu noża”, by w roku 1982 
przerodzić się w wojnę, trwającą następne 3 lata, Wiesława, która 
wiedziała że Miriam już od kilku lat była wdową, nie wytrzymała i 
napisała wiadomość do Holon: „Jeśli dacie radę, wracajcie, mamy tu 
pewne możliwości, by załatwić wam pracę i przywrócić polskie 
obywatelstwo”. Czy adresat odebrał korespondencję z Katarzyno-
wa? Może list nigdy nie dotarł do Milsztajnowej, bo w międzyczasie 
zmieniła miejsce zamieszkania lub…przechwyciła go polska lub 
może izraelska cenzura? Nie wiemy tego. Pozostaje faktem, że Pani 

Wiesia odpowiedzi na tamten apel nie otrzymała do dziś.  Dlaczego 
tak się stało? W roku 1982 w PRL obowiązywał jeszcze Stan Wojen-
ny, a Polska wraz z całym Układem Warszawskim politycznie i mi-
litarnie wspierała państwa arabskie w ich polityce wobec Izraela. 

Pani Wiesława pragnie jednego, móc kiedyś spotkać się z Józ-
kiem i Renią. Wstępne poszukiwania  potomków Milsztajnów nie 
przyniosły rezultatu. Zresztą teraz,  gdy Izrael płonie, gdy w Holon 
rakieta zniszczyła m.in. autobus oraz inne obiekty, nikt nie ma gło-
wy, by zajmować się poszukiwaniami ludzi, którzy opuścili Polskę 
60 lat temu. Świat poszedł do przodu, czy jednak ludzie się zmieni-
li? Tęsknota za spotkaniem zawsze pozostanie taka sama. Miejmy 
nadzieję, że Obie Marie- ta z Katarzynowa i ta z Holon, kiedyś się 
spotkają - w osobach swoich potomków. Tego im życzymy! 

Marianna Kaleta zmarła w 1993 roku i spoczywa na cmentarzu w 
Koluszkach. To już trzeci grób (po Stanisławie Sitku i Stanisławie 
Wątorowskim) na naszej nekropolii, w którym spoczywają pośmiert-
ni kandydaci do medalu „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”. 
Nadanie tego Orderu odbywa się na wniosek Ocalałych lub ich krew-
nych. Jeśli macie podobne historie, opowiedzcie nam.                                          Zk 

Stanisław Kopytek z żoną Anną  
z domu Szklarek

Marianna i Antoni Kaleta, lata 20-te XX wieku
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Inwestycje na drogach 
Poniżej aktualizujemy informacje o inwestycjach drogowych 

toczących się na terenie naszej gminy. 

Przebudowa ul. Wołyńskiej 
Zakończył się już etap związany z budową wodociągu i kanali-

zacji sanitarnej. Przez najbliższe miesiące drogowcy skupią się na 
tworzeniu kanalizacji deszczowej. Po jej wybudowaniu, najprawdo-
podobniej pod koniec wakacji na drodze rozpocznie się układanie 
kostki brukowej. Całość inwestycji ma zakończyć się do końca paź-
dziernika. 

Osiedle Łódzkie 
Zakończenie prac na osiedlu uzależnione jest od wybudowania 

przecisku pod torami kolejowymi, którym woda deszczowa z za-
chodniej strony miasta, odprowadzana będzie do kanalizacji desz-
czowej po wschodniej stronie Koluszek. Przy wykorzystaniu przeci-
sku odwadniane będzie zatem również całe osiedle Łódzkie oraz 
nowy wiadukt. Inwestycja boryka się jednak ze sporym opóźnie-
niem, które zdaniem wykonawcy wynika z problemów powstałych 
przy uzgodnieniach ze spółkami kolejowymi, dostarczaniu materia-
łów do budowy oraz z samej sytuacji epidemicznej. Budowa przeci-
sku przeciągnie się o kolejne dwa miesiące. 

Okolice wiaduktu
Choć termin rozpoczęcia budowy nowego wiaduktu w Kolusz-

kach wciąż nie jest jeszcze znany (nie zakończono jeszcze procedu-
ry wyboru wykonawcy), wiemy już, że przebudową zostanie objęty 
cały tzw. ślimak drogowy przy wiadukcie. Przy okazji inwestycji, 

przebudowana zostanie również droga z płyt betonowych, która pro-
wadzi od przychodni MED-KOL do ul. Łódzkiej. Asfalt na tym od-
cinku pojawi się jeszcze przed budową wiaduktu. 

Inne toczące się inwestycje
Zaawansowane prace drogowe trwają przy tzw. sobotnim rynku 

w Koluszkach, gdzie przebudowywane są ulice: Mickiewicza, Hal-
lera, Śląska i Pomorska. Przypomnijmy, że oprócz nowej nawierzch-
ni dodatkowo w ul. Mickiewicza (odcinek od Wigury do Żeromskie-

go) i Hallera pojawi się kanalizacja deszczowa i nowy wodociąg. 
Drogowcy pracują także w ulicach: Okrzei, Wyspiańskiego i Krań-
cowej na os. Czarnieckiego w Koluszkach. W przypadku ul. Krań-

cowej remont obejmie również odcinek „asfaltowy” drogi, który w 
przyszłości będzie traktowany jako objazd na czas budowy nowego 
wiaduktu w Koluszkach. Nawierzchnia bitumiczna zostanie wymie-
niona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

(pw)
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Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach z przyjemnością informuje, że 
od 17 maja br. po raz kolejny prowadzi nabór do klas w Technikum 
nr 1 w Koluszkach  i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Oferta edukacyjna ZS nr 1 w Koluszkach przy ul. Wigury 2 jest 
bardzo bogata. Szkoła od kilku lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
polskiego rynku pracy. Ma na uwadze zainteresowania młodzieży i 
oczekiwania jej rodziców. Dlatego też podejmuje współpracę z zakłada-
mi pracy, otwiera klasy, którym patronują znane firmy: AGAT S.A., 
KONGSBERG ATOMOTIVE Sp. z o.o., PROCAD.  Poszerza bazę dy-
daktyczną o nowe urządzenia, stanowiska do zajęć praktycznych. Orga-
nizuje dla uczniów wycieczki i szkolenia prowadzone przez przedstawi-
cieli wiodących na rynku przedsiębiorstw: Mahle, Continental. 
Młodzież  uzupełnia szkolną wiedzę podczas  zajęć prowadzonych 
przez  pracowników naukowych uczelni będących naszymi partnerami: 
Uniwersytetu Łódzkiego (Wydziału Fizyki i Informatyki) i Politechniki 
Częstochowskiej (Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki).

Oferta edukacyjna ZS nr 1 w Koluszkach:

 � I TE - klasa kształcąca w zawodzie  TECHNIK ELEKTRYK O 
SPECJALNOŚCI AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I IN-
FORMATYKA z rozszerzonym programem nauczania języka 
angielskiego, objęta patronatem przedsiębiorstwa AGAT S.A.

Podjęcie nauki w klasie patronackiej firmy AGAT umożliwia 
zdobycie wysokich kwalifikacji dzięki dostępowi do nowoczesnych 
technologii, naukę na stanowiskach zaprojektowanych i wykona-
nych w firmie, odbycie praktyk w przedsiębiorstwie, uczestnictwo w 
zajęciach prowadzonych przez specjalistów z AGAT-u i wyciecz-
kach branżowych.  AGAT gwarantuje absolwentom możliwość pod-
jęcia pracy w firmie, wsparcie w dalszym rozwoju zawodowym oraz 
dla chętnych pomoc w podjęciu i ukończeniu studiów wyższych. W 
każdym semestrze uczniowie wyróżniający się osiągnięciami z 
przedmiotów zawodowych otrzymują cenne nagrody. 

 � I TI - klasa kształcąca w zawodzie  TECHNIK INFORMATYK 
z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego. 

Przedsiębiorstwo PROCAD, które patronuje informatykom,   
oferuje przyszłym uczniom i absolwentom  szkoły praktyki i staże w 
firmie z nowoczesnym i stale rozwijającym się zapleczem technolo-
gicznym oraz szkolenia z zakresu sieci światłowodowych, standar-
dów transmisji danych i automatyki zabezpieczeniowej, informatyki 
w energetyce, projektowania sieci teleinformatycznych.

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach  
- szkoła wychodząca naprzeciw  

potrzebom rynku pracy

 � I TPS - klasa kształcąca w zawodzie  TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH z rozszerzonym programem naucza-
nia języka angielskiego.

Atutami tego kierunku są wycieczki do zakładów pracy, m.in. 
Fiat, Mahle, Josam, Hella, Volkswagen, Opel oraz możliwość 
uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach technicznych prowadzo-
nych przez ekspertów czołowych firm branży motoryzacyjnej, ta-
kich jak: Schaeffler, Hella, Mahle, Bosch, Continental, Brembo, Jo-
sam. Udział młodzieży w szkoleniach jest potwierdzany zawsze 
certyfikatami i dyplomami. Każdy uczeń kształcący się w zawodzie  
technik pojazdów samochodowych (lub  mechanik pojazdów samo-
chodowych w branżowej szkole) ma okazję całkiem bezpłatnie od-
być kurs prawa jazdy.

 � I TM - klasa kształcąca w zawodzie  TECHNIK MECHANIK z 
rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego.

Technik Mechanik to wysokiej klasy specjalista z zakresu ob-
sługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania urządzeń 
mechanicznych.  Dobrze płatna praca, profesjonalne przygotowanie 
na najnowszym sprzęcie oraz możliwość zdobycia certyfikatów po-
twierdzających umiejętności CNC – to atuty tej specjalizacji. Klasa 
kształcąca uczniów w tym zawodzie objęta jest patronatem  firmy 
KONGSBERG ATOMOTIVE Sp. z o.o.

Należy dodać, że w Zespole Szkół  nr 1 w Koluszkach absolwen-
ci szkół podstawowych mogą zdobyć wykształcenie również w Bran-
żowej Szkole I Stopnia. Jest to jedyna szkoła tego typu w okolicy. 
Młodzież  może  kształcić się w wybranym przez siebie zawodzie.

Klasa 1mm – mechanik monter maszyn i urządzeń
Klasa 1 m – mechanik pojazdów samochodowych
Klasa 1 w – klasa wielozawodowa, którą mogą wybrać ucznio-

wie pragnący kształcić się w wybranym przez siebie zawodzie: 
sprzedawcy, fryzjera, kucharza, stolarza, blacharza, lakiernika, cu-
kiernika, fotografa, piekarza i innych

NOWOŚĆ! Oferta specjalna dla osób chcących kształcić się w 
zawodzie: fryzjer. Od roku szkolnego 2021/22 rozpoczynamy 
współpracę z siecią salonów fryzjerskich: LUCIANO PIERAN-
TONI ITALIAN HAIR STYLE.

Osoby zainteresowane kształceniem się w tym zawodzie 
będą miały możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w reno-
mowanym salonie z doświadczonym zespołem.

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia na-
uki w Zespole  Szkół nr 1  i zdobycia ciekawego, poszukiwanego i 
wysoko płatnego zawodu.

www. zsp1koluszki.pl
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LZS/LKS Koluszki w służbie koluszkowskiego 
i polskiego sportu od 13.05.1981 r.

40 lat małego klubu  
o wielkim sercu (cz. 1)

                  
Jest to chwila podsumowania 40 lat działalności klubu, pochwa-

lenia się osiągnięciami, jak i powspominania. Cztery dekady działal-
ności to liczne osiągnięcia sportowe m.in.: udział w kilkudziesięciu 
zawodach sportowych rangi mistrzostw świata i Europy, zdobycie 
ponad kilkuset pucharów, kilka tysięcy medali w tym 100 Mi-
strzostw Polski w lekkoatletyce (biegi średnie i długie)górskie i 
uliczne, oraz w Letnich Sportach Obronnych. Organizacja ponad 
2000 imprez, zawodów, turniejów sportowych, oraz akcji charyta-
tywnych. Nasi zawodnicy z powodzeniem uczestniczyli w 2500 róż-
nych zawodach sportowych i turystycznych  rozsławiając klub i „na-
szą małą ojczyznę”. A zaczęło się to wszystko w połowie lat 70- tych.  

Na terenie miasta i gminy Koluszki, w drugiej połowie lat 70, 
nw. organizacje społeczne: RM-G LZS (przewodniczący Feliks Biń-
kowski), ZM ZSMP (Piotr Mróz), ZM TKKF i ZM-G LOK (prze-
wodniczący Antoni Tomczyk) podejmują takie działania jak: organi-
zacja dla wszystkich chętnych zajęć sportowych, imprez i zawodów 
sportowych, rajdów turystycznych jak i uczestnictwa najlepszych  
zawodników w rywalizacji sportowej na wyższym szczeblu: powiat, 
województwo, kraj.  

Powoływano szkolne i zakładowe sekcje strzeleckie i sportów 
obronnych, organizowano miejsko-gminne turnieje m.in. w sza-
chach, brydżu, warcabach, zawody sportowe: strzeleckie, sportów 
obronnych, biegów przełajowych, w ringo i kometkę. Najlepsi ama-
torzy uczestniczą w zawodach wojewódzkich i krajowych, zdoby-
wając wiele pierwszych miejsc indywidualnie i drużynowo. W la-
tach 1979-1981 Koluszki zajmują w woj. piotrkowskim I miejsce na 
najlepszą Radę Miejsko-Gminną LZS. 

By móc uczestniczyć w rywalizacji sportowej klubów zawodo-
wych, a nie tylko amatorskich, z dniem 13.05.1981 r. trójka przyja-
ciół Piotr Mróz, Jerzy Kalicki i Antoni Tomczyk, powołują Ludowy 
Zespół Sportowy Koluszki z sekcjami: Strzelectwo, Sporty Obron-
ne, Turystyka i Lekkoatletyka. 

W tym roku uczestniczymy w biegach przełajowych „Marzanny”, 
w Warszawskim Maratonie Pokoju, zawodach strzeleckich i sportach 
obronnych, zdobywając medale i wysokie miejsca. W wojewódzkim 
zlocie turystycznym „Rowerem Wszędzie” zajmujemy I miejsce druży-
nowo i I miejsce indywidualnie, Krzysztof Dobrogoszcz.     

Zawodów i imprez podczas 40 lat funkcjonowania klubu była 
olbrzymia ilość (ponad 2000) organizowanych, czy współorganizo-
wanych m.in. z Urzędem Miasta, MOK, OSiR, KSM, szkołami, za-
kładami pracy, organizacjami społecznymi (LOK, TKKF, ZSMP), 
zawodów sportowych, imprez kulturalnych i rekreacyjnych, rajdów 
i zlotów turystycznych, akcji charytatywnych i innych. Najważniej-
sze z nich to: 

 • Ogólnopolskie biegi przełajowe „Marzanny” (1979-97), Jovi-
ty (1985-6), 600 lecia Koluszek (1997-1999).

 • Uliczne Biegi Zwycięstwa (1983, 1989-1998).
 • Ogólnopolskie Biegi WOŚP  (2001-2007).
 • Spartakiady Zakładów Pracy z okazji święta 1 Maja, Tygodnia 
Kultury Fizycznej.

 • Turnieje piłki siatkowej, tenisa stołowego, koszykówki, piłki 
nożnej, w warcabach i szachach. 

 • Zawody strzeleckie, pływackie i sportów obronnych.  
 • Zawody w lekkoatletyce, biegi, skoki i rzuty w tym czwórbój LA. 
 • Imprezy i zawody z okazji różnych świąt: 1 Maja, Dnia Dziec-
ka, 22 Lipca, Dnia Wojska Polskiego, a także z okazji ferii zi-
mowych i letnich wakacji. Dni Koluszek od 1996 r. 

 • Gminne letnie i zimowe spartakiady sportowe. 
 • Mała Olimpiada w Katarzynowie (2004). 
 • Rekreacyjne spartakiady dla pań i turnieje piłkarskie pn. „Bo 
gdy Ewa Piłkę Kopię” (2001- 2019).

 • Polska Biega w Koluszkach (2006 -2016).
 • Grunt to Rodzinka na Medal (2007-2019).
 • Biegi „Od Urzędu do Plebanii”(2008-2013.
 • Małe Mistrzostwa świata i Europy w Piłce Nożnej (od 1994 do 
2018).

 • Jesienne Crossy Przyjaźni Koluszkowsko-Brzezińskiej.
 • Warcaby Parkowe (2009-2019).
 • Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej (2006 do 2018).
 • Sportowe Zimy Seniora i Juniora.
 • Pięciobój Sołtysa o puchar Antoniego Tomczyka (2009-2016).
 • Spartakiady Sportowe Sołectw i Osiedli Mieszkaniowych 
(2011- 2018).

 • Koluszkowskie Jesienne Biegi „Od Przedszkola do Seniora” 
(2007). 
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 • Gminne i Powiatowe Spartakiady Sportowe (2000-2003).
 • Koluszkowskie Dni Młodzieży.
 • Rekreacja Dzieci i Młodzieży.
 • Biegi przełajowe w Redzeniu o puchar A. Tomczyka (2004-
2006).

 • 1 Majowe Biegi Przełajowe „Ludzi Nauki i Pracy”.
 • Osiedlowa Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna (2014).
 • Przełajowy Kwietny Bieg Radości (2012-2017).
 • Cross „Pożegnanie Lata”.
 • Miejsko-Gminna Spartakiada Sportowa Władz Samorządo-
wych (2011-2018).

 • Małe mistrzostwa piłkarskie Dzikich Drużyn.
 • Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży biegi indywidualne i 
sztafetowe, zawody w pływaniu, turnieje w szachach,  tenisie 
stołowym, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej i dwa ognie 
(2018-2019).

 • Zawody sportowe na Skateparku (2018).
 • Sztafetowe i indywidualne biegi Niepodległości z okazji 
100-lecia Odzyskania Niepodległości – (2018).

W turystyce zorganizowaliśmy ponad 200 imprez m.in.: spływy 
kajakowe „Pilicą” i Czarną Hańczą, rajdy piesze i rowerowe, obozy 
wędrowne w Góry Stołowe, Bieszczady i Karkonosze. Rajdy piesze 
„Pieczonego Ziemniaka” Ścieżkami Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego  i rowerowe.

Oprócz imprez sportowych, nasi sportowcy i działacze brali 
czynny udział w akcjach charytatywnych i innych. Do najważniej-
szych zaliczyć należy:

 • Festyn w parku i zbiórka pieniędzy Na Centrum Matki Polki w 
Łodzi (1982).

 • Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2001-
2021).

 • Akcja STOP POWODZIOM - zbiórka na sprzęt ratowniczy 
dla Ochotniczych oraz Zawodowych Straży Pożarnych. 

 • Koluszkowskia akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę (2010 
–2015) przekazaliśmy 1928 sztuk paczek żywnościowycha.

 • Akcja „Krew dla Zosi” (2010), koncert dla Ady (2014), Bieg 
Gajusza im. Julii Gajzer (2015), bieg Walentynkowy dla Pio-
trusia (2018), bieg po oddech dla Mai.

 • Akcja „Wózek dla Michała”.  
 • Akcja Charytatywna dla Schroniska  Zwierząt w Głownie.
 • Zbiórka publiczna „lek dla Kuby”.
Byliśmy koordynatorami i uczestnikami akcji:
 • „Sprzątanie świata” (2001-2003) i (2013-2014). 
 • Współorganizacja w  Biwakach w Lisowicach  (2001-2002).
 • Mikołaj w Koluszkach (1997-2019).
 • Program Edukacyjny WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” 
(2007).

 • Konkurs „Na Najlepszego Ucznia i Sportowca Szkoły” 1999. 
 • Skatepark dla Koluszek (2014-2017).
 • Modernizacja „skoczni w dal” 2019 i bieżni  szkolnej 2020.  
W czynie społecznym zbudowaliśmy wysokie 8 metrowe ogro-

dzenie boiska piłkarskiego w Katarzynowie.
Nie brak też w naszej historii sukcesów w sportach wyczyno-

wych w LA i TS. W lekkiej atletyce, najwybitniejszym sportowcem 
w historii naszego klubu są: 

 • Danuta Marczyk 14-krotna uczestniczka Mistrzostw Świata i 
Europy w biegach średnich, długich i półmaratonie.

 • Emilia Krawczyk – czterokrotna uczestniczka mistrzostw 
świata w biegach górskich.

 • Beata Wojciechowska zdobywczyni 15 i 10 miejsca w mi-
strzostwach świata w biegach górskich juniorek. 

 • Magdalena Pierzchała – czterokrotna uczestniczka mistrzostw 
świata i Europy w biegach górskich. 

 • Krzysztof Pietrzyk – pięciokrotny uczestnik mistrzostw świa-
ta i Europy w biegach przełajowych, półmaratonie i biegów 
górskich Masters. 

W minionych 40 latach zdobyliśmy indywidualnie i drużynowo 
kilkaset pucharów i kilka tysięcy medali w zawodach gminnych, re-
jonowych, wojewódzkich i strefowych. Z Mistrzostw Polski przy-
wieźliśmy ponad 150 medali w tym ponad 40 złotych.

Oprócz ww. zawodników znakomite wyniki osiągali m.in.: 
Aneta Gralewska, Piotr Kaczmarek, Wioletta Zielonka, Waldemar 
Goszcz, Grzegorz Sońta, Piotr Kałuziński, Anna Pawlak, Małgorza-
ta Jagiełło, Ewa Zylbersztajn, Jacek Grudziołek, Renata Rusek, An-
drzej Krawczyk, Michał Sobierajski,  Antoni Tomczyk, Adam Kraw-
czyk, Marcin Patecki, Błażej Skowroński,  Marcin Puszewkiewicz, 
Bartek i Przemek Rajscy,  Mateusz Koziarski, Patryk Stypułkowski,  
Amelia Napierała, Adrianna Siemińska, Karol Sokołowski, Marcin 
Jeżyna,  Radek Babiarski, Igor Cel, Piotr Chojnacki, Jagoda Nowa-
kowska.  

Wspaniale wyniki osiągała również sekcja tenisa stołowego, 
osiągając wiele pierwszym miejsc w turniejach powiatowych i wo-
jewódzkich. Wielokrotnie uczestniczyliśmy  w rozgrywkach III i 
IV lidze kobiet i mężczyzn OZTS , do najwybitniejszych należą 
m.in.: Agnieszka Boberek, Małgorzata Szustak, Iwona Królikow-
ska, Beata Spruch, Sylwia Pałaszkiewicz, Wojciech Chrzanowski,  
Kamil Dobrogoszcz, Sławomir 
Mucha, Bogdan Adamczyk, 
Marek Górecki, Jarosław Kró-
likowski, Tadeusz Sobieszek, 
Tomasz Chruściel, Marek Ro-
siak, Jerzy Malinowski, Bog-
dan Błaziński, Waldemar Czuj 
i inni. 

Odnosiliśmy też sukcesy w 
turystyce, największe to zdoby-
cie przez Pawła Lewiaka wielu 
pierwszych miejsc w Finałach 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Turystyczno-Krajo-
znawczej. Wysokie miejsca zaj-
mowaliśmy w ogólnopolskich: 
Zlotach Ekologicznych, Raj-
dach Pieszych i Rowerowych, 
Spływach kajakowych. Sukcesy też mieliśmy m.in.: w siatkówce 
kobiet i mężczyzn, siatkówce plażowej,  koszykówce, piłce nożnej, 
szachach. (cdn.)

Antoni Tomczyk przewodniczący Klubu 
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Przedszkolaki z wirtualną  
wizytą w TwK

W ubiegły piątek przed-
szkolaki z koluszkowskiej 
,,Dwójki” odwiedziły re-
dakcję „Tygodnia w Ko-
luszkach”. Podczas spotka-
nia on-line dzieci odbyły 
wirtualny spacer po siedzi-
bie redakcji, poznały sprzę-
ty niezbędne do tworzenia 
gazety, przekonując się w 
ten sposób jak nowoczesne 
technologie wspomagają 
pracę. 

Z dużą dozą cierpliwo-
ści oraz poczucia humoru o 
pracy redakcji opowiadał 
Przemysław Wegwert. Pod-
czas tego spotkania dzieci 

uzyskały odpowiedzi na nurtujące je pytania, np. jak to się dzieje, że 
gazeta jest kolorowa, chociaż do jej tworzenia nie używa się kredek? 
W podziękowaniu dzieci przygotowały laurki dla ukochanego ,,wuj-
ka” redaktora.
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Piłka nożna
KKS Koluszki - PTC Pabianice  6:2 (4:0)

Bramki: Jakub Perek (4', 9', 32'), Piotr Grobelny (45'), Hubert Ratajski 
(55'), Daniel Chłądzyński (68')   

UKS SMS Łódź - KKS Koluszki  2:0
LKS Różyca - Widzew II Łódź  0:0

KS II Kutno - LKS Różyca  2:1 (1:1)
Bramki: 43' Mikołajczyk (Słodkiewicz)

Po niespodziewanej pierwszej porażce w sezonie z drużyną KS II Kutno 
oraz po remisie z Widzewem II Łódź znacznie oddaliła się możliwość zajęcia 
pierwszego miejsca w grupie przez LKS Różyca. Porażkę drużyna z Różycy 
tłumaczy absencją najważniejszych zawodników z linii obrony oraz po się-
gniecie przez klub z Kutna po III-ligowych piłkarzy z pierwszej drużyny.    

Tabela
1. Widzew II Łódź     25  63  20  3  2   96-14  
2. LKS Różyca     25  55  17  4  4   64-29 
3. GKS Ksawerów     24  52  16  4  4   64-28 
4. Włókniarz Pabianice   24  52  16  4  4   60-25  
5. Start Brzeziny     25  47  14  5  6   71-44 
6. UKS SMS Łódź     25  46  15  1  9   77-32 
7. AKS SMS Łódź     25  42  12  6  7   62-39 
8. Sokół II Aleksandrów Ł.  25  40  12  4  9   66-45 
9. Victoria Rąbień     25  35  11   2  12  63-58  
10. KS II Kutno     25  32  10  2  13  51-57  
11. KAS Konstantynów Ł.  25  32    9  5  11   53-52 
12. Termy Uniejów    25  32    9  5  11   43-63  
13. Zawisza Rzgów    25  29    8  5  12  36-47 
14. KKS Koluszki    25  29    9  2  14  37-59 
15. GLKS Sarnów/Dalików  25  23    6  5  14  55-80  
16. Orzeł Parzęczew    24  17    5  2  17  37-83 
17. GLKS Dłutów     24    9    2  3  19  15-74 
18. PTC Pabianice     25    3    1  0  24  15-136

Najbliższe mecze
KKS Koluszki - Zawisza Rzgów  15 maja, 16:00
LKS Różyca - Victoria Rąbień  15 maja, 18:00
LKS Różyca - Sokół II Aleksandrów Łódzki  19 maja, 18:15
KAS Konstantynów Łódzki - KKS Koluszki  19 maja, 20:00
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SKŁAD GAŁKÓWEK 
oferuje:

WĘGIEL z najlepszych polskich kopalni
NAWOZY, MAT. BUDOWLANE, 
SKUP ZŁOMU

Gałków Mały, ul. Towarowa 23 (obok stacji PKP)
        tel.: 44 714 17 47

Facebook: Skład Gałkówek węgiel, nawozy, złom  
POLUB NAS :-)

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

Igor Cel mistrzem województwa w przełajach  
na 1 milę, Piotr Chojnacki trzeci na 1/2 mili

Sukcesy w Wolborzu 
Od kilkudziesięciu lat na pięknych terenach Parku Zespołu 

Szkół CKU w Wolborzu, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, 
przy współpracy m.in.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, organizują Mistrzostwa Województwa Łódzkiego LZS 
w biegach przełajowych. 

W zawodach z powodzeniem uczestniczą od 1987 roku kolusz-
kowscy sportowcy, zdobywając wiele medali na różnych dystansach 
biegowych.   

W tym roku po raz pierwszy we współpracy ISCA (International 
Sport And Culture Association), organizatorzy przeprowadzili  mistrzo-
stwa pn.” Europejska Mila”. Biegi  rozgrywane były w sześciu katego-
riach wiekowych na dystansach od 0,5 mili (800 m) do 3 mili (4800m). 

W najmłodszej kategorii dziew-
cząt do lat 10 w biegu na ½ milę, wy-
sokie miejsca zajęły: 5. Milena Płoc-
ka, 8. Ania Siemińska, 12. Łucja 
Ciesielska, 18. Maja Wolska, 19. Julia 
Błaut. W chłopcach bardzo dobre 
ósme miejsce zajął Jan Szymański.  
W kategorii chłopców 2009-2008 po 
mocnej walce trzecie miejsce zajął 
Piotr Chojnacki, 15. Kamil Tenentka, 
22. Maciej Wolski. Wśród dziewcząt 
2006-2007 na tym samym dystansie 
dobrze pobiegły nasze uzdolnione 
sportsmenki: 5 miejsce wywalczyła 
Amelia Napierała, 7. Adrianna Sie-
mińska, 8. Jagoda Nowakowska. Do-
brze i bardzo mądrze spisał się Igor 

Cel, który na 300 metrów przed metą w biegu na 1 milę  (1600 m)  
w kat. 2006-2007 zaatakował rywali, zajmując z kilkumetrową prze-
wagą I miejsce. 11 miejsce  zajął Radosław Babiarski. W biegu na 2 
mile (3200 m) świetnie spisała się Marta Siemińska, która brązowy 
medal przegrała o niespełna 100 m. 

Na najdłuższym dystansie 4800 m (3 mile) wystartowało dwóch 
reprezentantów Koluszek. Na metę jako szósty zameldował się  
Marcin Goldas, siódmy był najstarszy uczestnik zawodów trener 
Antoni Tomczyk. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali piękny 
medal pamiątkowy „Europejska Mila”.

Firma brukarska ROBII 
zatrudni pracowników 

tel. 502-970-258
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Święto Zjednoczonej Europy  
w Szkole Podstawowej w Różycy

Święto Zjednoczonej 
Europy, obchodzone 9 maja,  
jest dniem, w którym co 
roku celebrujemy pokój i 
jedność na „starym konty-
nencie” . W tym roku przy-
pada 71. rocznica podpisa-
nia historycznej Deklaracji 
Schumana uważanego po-
wszechnie za „ojca Euro-
py”. Korzystając z okazji, 
członkowie Szkolnego Klu-
bu Europejskiego EURMO-
ŁODZIAKI, pod kierun-
kiem p. Anniki Niburskiej i 
p. Jolanty Piaseckiej posta-
nowili  pogłębić wiedzę 
uczniów szkoły w Różycy 

na temat Unii Europejskiej i jej współtwórcy. 
W związku z powyższym klubowicze przygotowali szereg za-

dań, które z racji trwającej pandemii, przybrały w tym roku formę 

online. Obchody święta Europy rozpoczęły się już w tygodniu po-
przedzającym 9 maja zajęciami dotyczącymi przybliżenia sylwetki 
oraz życiowego credo Roberta Schumana, później młodzież z klas 
4-8 mogła wysłuchać „Ody do radości”, będącej hymnem wspólno-
ty. Odbyły się również krótkie debaty związane z korzyściami pły-
nącymi z członkostwa Polski w UE, a także wirtualna wizyta w Par-
lamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu (udostępniona przez 
stronę: https://www.europarl.europa.eu/visiting/en/digital/online-re-
sources),   zaprezentowano także informacje i ciekawostki związane 
z integracją krajów członkowskich. 

Dzięki przygotowanym przez klubowiczów prezentacjom mul-
timedialnym młodzież dowiedziała się, że w swoim przemówieniu 
wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny fran-
cuski minister spraw zagranicznych) zaproponował innowacyjną 
formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby 
wybuch nowej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadna-
rodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produk-
cją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisa-
no już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, 
czym dzisiaj jest Unia Europejska. Na koniec „europejskich zma-
gań” zainteresowani mogli rozwiązać quiz z wiedzy o Robercie 
Schumanie przygotowany przez młodszych członków klubu, który 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Ku uciesze wszystkich okaza-
ło się, że uczniowie z Różycy to prawdziwi Europejczycy – znali od-
powiedzi nawet na te najtrudniejsze pytania!
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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
Matura – korepetycje, matematyka, 
j.angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Tłumacz przysięgły języka  
niemieckiego, tel. 607-753-916
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

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

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
BDO – sprawozdania. Odpady/
opakowania. Ewidencja odpadów, 
tel. 508-732-104
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
DEKARSKIE usługi, 518-222-282
Pranie kanap, dywanów, 512-450-390
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Transport dużym busem - przepro-
wadzki tel.721-728-900
Pralki – naprawa, 609-046-483
R.Wnuk – kompleksowe usługi 
remontowo – wykończeniowe,  
tel. 660-160-989
Wszelkie budowy, docieplenia, 
604-350-807
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, Koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Budowa domów, 505-509-874
Układanie kostki brukowej,  
tel. 783-141-557

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
M-3, 48 m2 sprzedam na osiedlu  
11 Listopada w Koluszkach,  
609-665-592
Sprzedam mieszkanie w Kolusz-
kach. Osiedle Głowackiego, 63 m2, 
cena: 315tys., tel. 698-288-657
Sprzedam ziemię 4,30 ha na terenie 
gminy Koluszki, 669-576-994
Zamienię na dom, mieszkanie 
3-pokoje, parter, 506-946-458
Osoba prywatna kupi dom  
w okolicy, 726-129-186
Kupię działkę na terenie ogródków 
Plener, 691-292-621
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
517-422-082
Sprzedam działkę budowlaną  
w Gałkowie Małym, 5000 m2, 
501-64-91-04
Kupię działkę, Koluszki, Żakowice, 
502-248-979

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37
Kwatery pracownicze,  
693-97-97-01
Szukam domu do wynajęcia  
w Koluszkach lub okolicy,  
517-933-310
Szukam taniego pokoju lub miesz-
kania do wynajęcia, tel. 691-173-034
Do wynajęcia lokal w pasażu przy 
ul. Brzezińskiej 11 w Koluszkach, 
tel. 600-802-959

SPRZEDAM
Drewno opałowe z remontu palet – 
tanio, tel. 885-162-087
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167
Kultowy Bar Parkowy w Kolusz-
kach, ul. Kolejowa 2, 728-849-893
Sprzedam słomę, małe kostki, 
paszowa ze stodoły, 511-199-589 
wieczorem
Toyota Verso, 2006r, 501-64-91-04
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe i do 
rozpałki, 515-310-037

OGŁOSZENIA DROBNE
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
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię pracownika na myjnię 
samochodową w Koluszkach,  
tel. 531-254-290
Zatrudnimy pracowników fizycz-
nych do firmy drogowej / utrzyma-
nie terenów zielonych, 509 999 944
Przyjmę do wykończeń wnętrz  
i glazurnika, 501-462-034
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 509-618-229
Poszukuję pracownika do stajni  
w Borowej na pół etatu,  
tel. 731-701-550
Zatrudnimy elektromonterów, 
42 214-07-00
Pomocników elektromonterów, 
42 214-07-00
Sala u Lenarta zatrudni kucharza, 
507-209-093 
Zatrudnię kierowcę C. Praca  
w Koluszkach. Mile widziany 
emeryt/rencista, 510-297-490
Zatrudnimy kierowcę C+E  
z uprawnieniami HDS. Praca stacjo-
narna, 667-583-078, 607-834-875
Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnię pracownika gospodarcze-
go (prawo jazdy), tel. 603-692-065
Zatrudnię szwaczki, czapki, 
możliwość przyuczenia, wysokie 
zarobki, 608-810-914
Zatrudnię pracownika do prac 
dekarskich i ogólnobudowlanych, 
602-138-477

Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne. 605-600-896
Zatrudnię osobę do prasowania w 
zakładzie krawieckim, 605-086-828
Zatrudnimy kierowcę C+E.  
Praca od poniedziałku do piątku. tel. 
667-583-078
Zatrudnimy monterów konstrukcji 
stalowych. Mile widziane doświad-
czenie i uprawnienia kategorii IP 
(zwyżki). Praca głównie w delegacji. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnimy spawaczy TIG. 
Możliwość przyuczenia. DRIVAL 
Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC do obróbki stali. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
606-762-071
Zatrudnimy konstruktorów. Praca 
w środowisku AutoCad, Inventor, 
Solidworks. Może być student. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnię pracownika do robót 
wodno – kanalizacyjnych i ziem-
nych, tel. 665-183-407
Zatrudnię szwaczki do zakładu. 
Praca całoroczna, 607-426-909
Firma transportowa zatrudni kie-
rowcę C+E. Praca w kraju, wszyst-
kie weekendy wolne. Jeździmy  
w dzień, dobre warunki płacowe. 
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU 
Życie. Posiadamy własny serwis, 
dojeżdżamy do ewentualnej awarii, 
tel. 507-199-570
Zatrudnię szwaczki, stała praca, 
produkcja Polska, tel. 605-086-828
Zatrudnię pracownika do wykoń-
czeni i dociepleń, tel. 796-241-330
Zatrudnię szwaczki na konfekcję, 
693-426-098
Zatrudnię szwaczki. tel. 602-194-850

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Sprzedam dom jednorodzinny, okolice Koluszek, tel. 606-458-168
Do wynajęcia nowe mieszkanie 54m2, 601-835-140
Przyjmę 1 osobę na Kwaterę, 601-835-140

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

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

BDO – 
Sprawozdania
Odpady/Opakowania
Ewidencja Odpadów
tel. 508-732-104

Foto-Lustro
Fontanna Czekoladowa

Słodkie Stoły – polecają się  
na IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

507-820-548
FB: Fotolustro.Koluszki
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Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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.

� kostka od 800 zł
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� 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

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
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

� wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, � przygotowanie terenu pod budowę,
� wykopy pod fundamenty, � głębokie wykopy,
� niwelacje terenu, � skarpowanie, � załadunek  

i rozładunek widłami, � odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, � wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Aktywny majowy weekend  
– słońce, powietrze i ruch

Nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 1 
starając się uatrakcyjnić zajęcia zdalne zaproponowali, aby ucznio-

wie podczas lekcji ćwi-
czyli nie tylko z wyko-
rzystaniem kamerki 
internetowej, ale również 
z aplikacjami, które reje-
strują ruch, czas ćwiczeń 
i przebyty dystans. Pro-
pozycja ta spotkała się z 
bardzo szerokim odze-
wem. Uczniowie po zdal-
nych lekcjach wych.-fiz. 
oraz w czasie wolnym od 
zajęć przesyłali nauczy-
cielom zdjęcia ekranów z 
aplikacji rejestrujących 

aktywności ruchowe. Za dodatkową aktywność otrzymywali oceny. 
Powstał więc pomysł, aby wykorzystać te nowe formy nauczania 
podczas majówki. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zo-
stali zaproszeni do uczestnictwa w akcji: „Aktywny weekend majo-
wy - słońce, powietrze i ruch”.        

Każdy uczeń, który w majowe dni wolne od szkoły wybrał się 
na:
- spacer, rower, rolki, wrotki, deskorolkę, hulajnogę lub biegi
- przesłał zdjęcie z opisem  trasy lub zdjęcie ekranu z dowolnej 

aplikacji, która liczy kroki, dystans i czas,  otrzymał od swojego 
nauczyciela wychowania fizycznego ocenę bardzo dobrą za do-

datkowe zadanie.  Jeżeli zaprosił członków swojej rodziny do 
wspólnej aktywności, otrzymał bonus w postaci drugiej oceny 
bardzo dobrej. Jeżeli jego aktywność utrzymała się przez 3 dni, 
otrzymał ocenę celującą. Akcja ta cieszyła się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Uczniowie przesłali bardzo bogatą dokumentację 
swoich majowych aktywności wraz z opisem ciekawych tras w 
okolicach Koluszek i nie tylko.

Udział w tej akcji przyczynił się z pewnością do tego, że ucznio-
wie w lepszej formie wrócą do szkoły  na stacjonarne zajęcia wycho-
wania fizycznego, na które wszyscy z utęsknieniem czekamy.

Gratulujemy zaangażowania oraz bardzo dużej aktywności 
wszystkim uczniom i rodzicom biorącym udział w akcji - koordyna-
torzy: Borkowski Dariusz, Chorąży Renata, Starosta Beata, Cecherz 
Janusz, Małachowski Mariusz, Gajek Mariusz, Kilian Gabriel.



Uczniowie koluszkowskiej Jedynki  
finalistami Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach od wielu lat bierze 
udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowa-
nych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Na trzech etapach – szkol-
nym, rejonowym i wojewódzkim, uczniowie walczą o zaszczytne 
tytuły finalisty lub laureata oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji 
do szkoły ponadpodstawowej. 

Pomimo niesprzyjających warunków spowodowanych sytuacją 
epidemiologiczną do konkursów przystąpiło ogółem 57 uczniów Je-
dynki. Uwieńczeniem zmagań było dwukrotne zdobycie tytułu fina-
listy z chemii i fizyki przez Piotra Matysiaka oraz tytuły finalistów z 
matematyki wywalczone przez Zofię Szkupińską i Mateusza Bąka. 
Stopień trudności zadań konkursowych wymagał wiadomości i 
umiejętności, które wykraczają poza podstawę programową przewi-
dzianą w szkole podstawowej. Zofia, Piotr i Mateusz to uczniowie 
zdolni, ambitni, zaangażowani i chętni do podejmowania wyzwań. 
Wiele czasu poświęcili na przygotowania do konkursu, nie zanie-
dbując przy tym szkolnych obowiązków. Korzystali ze wszystkich 
dostępnych źródeł informacji i systematycznie wzbogacali swoją 
wiedzę. Zmagania konkursowe wymagały od uczniów umiejętności 
uzasadniania swojego zdania, z użyciem odpowiedniej argumenta-
cji,  logicznego myślenia, analizowania, ale także dużej odporności 
na stres. Z pewnością praca, jaką wykonali, przygotowując się do 
konkursu, zaprocentuje w przyszłości kolejnymi sukcesami, nie tyl-
ko w zakresie nauk ścisłych. Osiągnięcia Zofii, Piotra i Mateusza 
były możliwe dzięki ich wysiłkowi, a także dzięki wsparciu rodzi-
ców i zaangażowaniu nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów 
do konkursów: Honoraty Knap, Małgorzaty Bartczak-Szklarek, 
Edyty Szeleszczyk i Jarosława Rzesiewskiego. 

Społeczność SP nr 1 jest dumna z sukcesów i życzy uczniom 
powodzenia na kolejnych etapach edukacyjnych. 

Uczennica SP w Gałkowie Dużym  
finalistką Wojewódzkiego Konkursu 
Geograficznego

Aleksandra Pawlak z 
kl. VIIc  SP w Gałkowie 
Dużym znalazła się w eli-
tarnym gronie finalistów 
Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Geo-
grafii, którego organizato-
rem jest Łódzki Kurator 
Oświaty. Sukces Oli jest 
tym większy, iż w zmaga-
niach tych wzięli udział przede wszystkim ósmoklasiści. Ola dotrzy-
mała im kroku, a droga nie była łatwa. 

Konkursy kuratoryjne są wymagające, gdyż poszerzają swoim 
zakresem treści podstawy programowej. Przewodnikiem uczennicy 
w tej drodze była pani Joanna Węderska – nauczycielka geografii. 
Mimo trudnej covidowej rzeczywistości, nauczania online Ola gład-
ko przebrnęła przez trzy etapy konkursu i zdobyła tytuł finalistki, 
dzięki czemu zapewniła sobie już dodatkowe punkty przyznawane 
w trakcie rekrutacji do szkół średnich.

Tężnia w parku
W czerwcu gmina Koluszki zamierza złożyć wniosek o dofinan-

sowanie budowy tężni solankowej w Parku Miejskim w Kolusz-
kach. Wartość inwestycji oszacowano na 200 tys. zł. Samorząd liczy 
na to, że dofinansowanie pokryje całkowicie koszty realizacji zada-
nia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, budowa 
obiektu odbyłaby się 2022 r. Dofinansowanie ma zostać pozyskane 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Sto-
warzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MROGA”.

Tężnia ma stanąć w centralnym miejscu parku (na otwartej 
przestrzeni z dala od ptaków) i podnieść walory rekreacyjne tego 
miejsca. Wokół tężni tworzy się ponoć swoisty leczniczy mikrokli-
mat, podobny do tego, którym możemy cieszyć się nad morzem. Mi-
nerały i mikroelementy znajdujące się solankowym areozolu wchła-
niane są przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę, 
uzupełniając niedobór tych składników w organizmie człowieka. 
Jednocześnie wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej 
górnych dróg oddechowych, działają stymulująco na pracę układu 
odpornościowego, korzystnie wpływają na układ nerwowy oraz 
układ gruczołów dokrewnych.

(pw)

Wiosna na rondzie


