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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

3.09  
ul. 11 Listopada 33

4.09  
ul. Żwirki 2

5.09  
ul. Głowackiego 20

6.09  
ul. Korczaka 5

7.09  
ul. Sikorskiego 6A

8.09  
ul. 3 Maja 8

9.09  
ul. 3 Maja 19G
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Zamknięcie wiaduktu po Wszystkich Świętych? 

Budują drogę objazdową
W tym tygodniu rozpoczęła się budowa drogi od Erazmowa 

przez las do ul. Naftowej. Droga ma posłużyć jako objazd na czas 
budowy nowego wiaduktu w Koluszkach. Prace mają zakończyć się 
do końca października. Przełom października i listopada to bowiem 
obecnie najbardziej realny termin zamknięcia wiaduktu w Kolusz-

kach. Wykonawca chciałby to zrobić po uroczystościach Wszyst-
kich Świętych. Data czeka na akceptację ze strony PKP. Do tego 
czasu trwałyby prace przygotowawcze, związane ze zwożeniem ma-
teriałów, organizacją placu budowy, a przede wszystkim z przebudo-
wą linii energetycznej i telekomunikacyjnej przechodzącej wzdłuż 
wiaduktu. Linie mają zostać przeniesione na tymczasowe słupy. 
Przez zimę będzie z kolei trwał demontaż samego wiaduktu. Chodź 
jest to odważna deklaracja, wykonawca podtrzymuje ukończenie 
budowy nowego wiaduktu do końca 2022 r.  

Chodnik w Erazmowie
Powstało wstępne porozumienie między burmistrzem Koluszek 

a starostą powiatu łódzkiego wschodniego w sprawie budowy chod-
nika w Erazmowie. Inwestycja miałaby powstać w przyszłym roku. 
Budowa chodnika jest o tyle zasadna, że na trasie przechodzącej 
przez powyższe sołectwo, po wprowadzeniu objazdu w okresie bu-
dowy nowego wiaduktu w Koluszkach, zwiększy się mocno ruch 
kołowy. Od Erazmowa ma bowiem odchodzić droga łącząca wieś z 
miastem. 

(pw)    

Nowinki projektowe 
Klubu Seniora 

Do końca roku mają zakończyć się prace budowlane, związane 
z tworzeniem pomieszczeń pod Klub Seniora w Koluszkach. Przy-
pomnijmy, że powstaje on w budynku dawnego przedszkola przy ul. 
Budowlanych. Projekt przewiduje wyburzenie kilku wewnętrznych 
sal, tworząc z trzech pomieszczeń jedno duże. Dla polepszenia funk-
cjonalności, powstałe w ten sposób olbrzymie pomieszczenie zosta-
nie wyposażone w przesuwaną ściankę. Dzięki temu w zależności 
od potrzeb, sala będzie mogła być wykorzystywana na różne sposo-
by: jako wielka sala na specjalne spotkanie, lub jako dwa pomiesz-
czenia do codziennych potrzeb.

Oprócz powyższych pomieszczeń klub ma dysponować mini 
zapleczem kuchennym, pomieszczeniem na biuro oraz gabinetem z 
przeznaczeniem na odnowę biologiczną i ćwiczenia fizyczne. W 
skład pomieszczeń wejdą także obszerny hol, dwie łazienki z toale-
tami oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych. Łączna powierzch-
nia użytkowa budynku to 239 m kw. 

Według wstępnych założeń, po zakończeniu prac budowlanych, 
pierwszy kwartał 2022 r. ma zostać przeznaczony na aranżację 
wnętrz. Seniorzy mogliby się zatem rozgościć w swoim klubie jesz-
cze przed wakacjami. Koszt przebudowy szacowany jest na ok. 400 
tys. zł. Na powyższe zadanie gmina pozyskała dotację w wysokości 
200 tys. zł.  

(pw)

Wchodzą z odwodnieniem  
w ul. Wołyńską 

Za chwilę rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej  
w ul. Wołyńskiej w Koluszkach. Urząd Miejski zmierza już do za-
kończenia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Na budowę 
najwyższa pora, ponieważ po większych opadach mieszkańcy toną 
w błocie i wodzie. Co ciekawe wykonawca zadeklarował, że z ukła-
daniem kostki brukowej na drodze, nie będzie czekał do całkowite-
go wykonania odwodnienia. Prace będą prowadzone bowiem odcin-
kami. Po zbudowaniu odwodnienia na danym odcinku, od razu 
będzie układana kostka brukowa. Ma to być gest w stronę mieszkań-
ców, by chodź fragmentami droga nadawała się do przejścia.     (pw) 
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Urząd Miejski w Koluszkach informuje 
o zbliżających sie zebraniach sołeckich

W dniu 03.09.2021 r. o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) 
na terenie świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu odbędzie się ze-
branie wiejskie Sołectwa Stary Redzeń w sprawie rozdysponowa-
nia środków funduszu sołeckiego na rok 2022.

W dniu 09.09.2021 r. o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) 
na terenie świetlicy wiejskiej w Przanowicach odbędzie się zebra-
nie wiejskie Sołectwa Przanowice w sprawie rozdysponowania 
środków funduszu sołeckiego na rok 2022.

W dniu 12.09.2021 r. o godz. 17:30 (I termin), 17:45 (II termin) 
na terenie placu sołeckiego w Stefanowie odbędzie się zebranie 
wiejskie Sołectwa Stefanów I w sprawie rozdysponowania środ-
ków funduszu sołeckiego na rok 2022.

W dniu 17.09.2021 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
na terenie placu zabaw w Gałkowie Małym odbędzie się zebranie 
wiejskie Sołectwa Gałków Mały Zachód w sprawie rozdyspono-
wania środków funduszu sołeckiego na rok 2022.

W dniu 17.09.2021 r. o godz. 18:30 (I termin), 18:45 (II termin) 
w salce parafialnej w Świnach odbędzie się zebranie wiejskie So-
łectwa Świny w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołec-
kiego na rok 2022.

W dniu 19.09.2021 r. o godz. 15:00 (I termin), 15:15 (II termin) 
w domu sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gałkó-
wek Parcela w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołec-
kiego na rok 2022.

W dniu 10 września 2021 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II 
termin) na terenie świetlicy wiejskiej w Katarzynowie odbędzie się 
zebranie wiejskie Sołectwa Katarzynów - Zygmuntów w sprawie 
rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.

„Budzi się ludzi” znów zagości  
w Lisowicach 

12 września z kompleksu wypoczynkowego w Lisowicach bę-
dzie nadawał na żywo program telewizji śniadaniowej TVP 3 „Bu-
dzi się ludzi”. Podobne studio plenerowe gościło już nad zalewem w 
październiku 2020 r. 

Festiwal światła w Lisowicach
Przed pandemią w Lisowicach podziwialiśmy pokazy laserowe 

oraz efektowny spektakl tańczących fontann. Jeszcze w tym roku 
czeka nas kolejne widowisko. 2 października w ramach Festiwalu 
Światła, zorganizowany zostanie multimedialny pokaz na wodzie. 
Za ekran do wyświetlania laserów, animacji i reflektorów świetl-
nych, posłuży ściana rozpylanej wodny. Szykuje się niesamowite 
wodowisko. 

(pw)           

Bombowe pogróżki w szkołach 
Od alarmu bombowego rozpoczęły dzień 1 września szkoły 

podstawowe w Gałkowie Dużym oraz Różycy. Mailowe pogróżki 
nie zakłóciły jednak szkolnych uroczystości. Do podobnych incy-
dentów dochodziło również w innych szkołach w Polsce. Niestety to 
już stały element początku roku szkolnego. 

(pw)   

Asfalt do osiedla w Regnach 
Wybrano wykonawcę, który wybuduje w Regnach drogę łączą-

cą drogę wojewódzką z byłym osiedlem wojskowym. Wcześniej w 
drodze ułożono wodociąg, teraz droga zostanie utwardzona asfal-
tem. Inwestycja ma zostać ukończona do końca października. 

(pw)  

Budowa tunelu w Gałkówku 

Zgodnie z zapowiedziami, od 12 grudnia wykonawca tunelu 
pod torami w Gałkówku, będzie mógł zamknąć dotychczasowy 
przejazd kolejowy. Przez okres zimowy przejazd będzie jednak cza-
sami przejezdny. Będzie to zależało od charakteru prac prowadzo-
nych w danym. Szczegółowy harmonogram zamknięć zostanie opu-
blikowany pod koniec listopada. Ponieważ czasowe otwarcia będą 
miały charakter nieregularny, lepiej nastawić się jednak na korzysta-
nie z objazdu. 

(pw)

Chlorowanie wody
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

uprzejmie informuje, że w związku z awariami sieci wodociągowej, 
włączeniami sieci oraz przyłączy wodociągowych do istniejącej in-
frastruktury na terenie Miasta i Gminy Koluszki przystępujemy od 
dnia 02.09.2021 r. do procedury podawania podchlorynu sodu na 
Stacji Uzdatniania Wody w Koluszkach do sieci wodociągowej. Ko-
nieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia 
awarii na sieci wodociągowej, włączeniami oraz profilaktyki. Woda 
nadaje się do spożycia po przegotowaniu. 
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Przerwy w dostawach prądu
 � 7.09.2021 r. w godz. 8:00 do 12:00: Borowa ul.: Cytrynowa, 

Pomarańczowa. 
 � w godz. 12:00 do 15:00: Koluszki ul.: Konopnickiej od Nr 34 do 43.
 � 7.09.2021 r. w godz. 12:00 do 16:00: Gałków Duży ul.: Główna 

Nr od 90 do 145, Jesienna Nr od 1 do 8, Letnia Nr od 1 do 4, 
Przyrodnicza nr od 2 do 36, Zimowa.

 � 9.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Dąbrowskie-
go, Nasienna 2, Natolińska od 15 do 47 i od 26 do 42, Polna  
Nr od 22 do 34 i od 29 do 35, Próchnika Nr od 5 do 35 i od 18  
do 32, Sienkiewicza Nr od 22 do 42 i Nr 57, Zielona Nr 1 i 3,  
Wieniawskiego Nr 2, Zagajnikowa Nr 50 i 52.

 � 13.09.2021 r. w godz. 8:00 do 10:00: Koluszki ul.: Akacjowa, 
Żakowice ul.: Wspólna. w godz. 10:00 do 14:00: Różyca  
ul.: Kolejowa, Północna, Pałacowa, Zawiła, Makowa.

 � 14.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Ściegiennego, Głowackie-
go. 

Gmina pozyskała środki na przebudowę budynku  
i aranżację wnętrza muzeum  

Rozpoczyna się odliczanie  
do budowy Muzeum Koluszek

Gmina kompletuje środki finansowe, które wykorzystane zosta-
ną na przebudowę budynku przy ul. 3 Maja 17 pod Muzeum Kolu-
szek. Pierwsze na konto gminy spłynęły środki na termomoderniza-
cję, a kolejne na aranżację wnętrza. Łącznie z dwóch projektów 
Gmina Koluszki pozyskała dofinansowanie z UE w wysokości 2 
mln 147 tys. zł. Tak duża kwota dofinansowania gwarantuje, że bu-
dynek może stać się wizytówką miasta.  

A przypomnijmy, że władze miasta mają ambicję, aby muzeum 
nie było zwykłym pomieszczeniem do przechowywania ekspona-
tów. Poszukiwana jest profesjonalna firma, która zaprojektuje wnę-
trze zgodnie z najnowszymi trendami muzealniczymi. Uwagę mają 
zatem przykuwać nie tylko zgromadzone przedmioty, ale również 
umiejętne ich wyeksponowanie.

W grę wchodzą nawet prezentacje multimedialne, w efektowny 
sposób prezentujące na przykład prace Strzemińskiego. W zamyśle 
tematyka muzeum ma się koncentrować bowiem na kolei, historii 
miasta oraz życiu i twórczości Kobro i Strzemińskiego. 

Sam projekt przebudowy kamienicy zakłada przywrócenie daw-
nego układu elewacji, z jednoczesną całkowitą przebudową wnętrza 
budynku. Wyburzone mają zostać wszystkie ściany działowe, z za-
chowaniem jedynie dwóch nośnych. Dzięki temu uwolniona zosta-
łaby spora przestrzeń pod prezentację zbiorów muzealnych. Główna 
ekspozycja ma zostać ulokowana na piętrze, z kolei dół ma zostać 
zagospodarowany pod pomieszczenia administracyjne, sale do prze-
prowadzania lekcji, czy tez kawiarnię.   

Przebudowie ma ulec także cały plac wokół muzeum. Przed 
budynkiem ma pojawić się utwardzony plac o charakterze prze-
strzeni miejskiej, z przeznaczeniem na wystawy plenerowe, miej-
sce wypoczynku i spotkań. Z terenu wokół kamienicy znikną do-
tychczasowe ogrodzenia oraz komórki. Zamiast nich mają powstać 
miejsca parkingowe. Do muzeum ma wchodzić się od strony ul. 3 
Maja. W zamyśle, budynek ma współgrać architektonicznie z Po-
mnikiem Orła Białego oraz projektowanym nowym dworcem, któ-
ry ma stanąć na zielonym skwerze przy wyjściu z tunelu od strony 
ul. 3 Maja. 

Zgodnie z planowanym harmonogramem, rok 2022 ma zostać 
przeznaczony na prace budowalne, a pierwsza połowa 2023 na aran-
żację wnętrza.       

(pw)

Montują fotowoltaikę z dotacji 
Rozpoczyna się budowa 80 instalacji fotowoltaicznych u tych 

mieszkańców, którzy zgłosili się do programu dotacji w ubiegłym 
roku. Dane z przetargu pokazują, że za instalację o mocy 3 kW war-
tą 12 tys. zł, dany mieszkaniec dzięki dotacji zapłaci jedynie 1800 zł. 
Instalacje mają zostać wykonane do końca roku. Ponieważ nie został 
ogłoszony nowy nabór, gmina nie przyjmuje obecnie zapisów do no-
wego rozdania. 

(pw)    

Kolej wyraziła zgodę  
na wejście w tzw. „portki” 

Pojawiła się szansa na utwardzenie asfaltem ul. Sosnowej w 
Koluszkach. Po 10 latach rozmów samorządu z PKP, udało się uzy-
skać wstępną zgodę władz kolei na przebudowę ul. Sosnowej w ist-
niejącym śladzie. Ulica to jedna z najdziwniej ulokowanych dróg w 
naszej gminie. Położona jest ona na terenie kolejowym, pomiędzy 
rozchodzącymi się torami. Dlatego też w lokalnym żargonie teren 
ten zwany jest „portkami”. Ostateczna decyzja zapadnie jednak po 
serii spotkań ze spółkami kolejowymi. Zaplanowano je do przepro-
wadzenia przez najbliższe pół roku. 

(pw)

Nowe latarnie
Gminie udało się rozstrzygnąć przetarg na montaż nowego 

oświetlenia ulicznego. W pierwszym rozdaniu do przetargu nie sta-
nęła żadna firma. Oświetlenie będzie montowane w Stamirowicach i 
Leosinie, w Regnach (od ul. Głównej do ogródków działkowych), w 
Kaletniku (ul. Brzozowa, Leśna i Świerkowa), oraz w Koluszkach w 
ul. 8 Marca na odcinku Jagiellońska-Próchnika. 

(pw) 
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Wrzesień 1939 w Koluszkach 
Zanim odeszli, nasza gazeta przed laty spisała ich wspomnienia. 

Oto relacje trzech świadków wydarzeń z pierwszych dni września 
1939 roku: Stanisława Sitka, Zbigniewa Wiśniewskiego i Mirosława 
Chwiałkowskiego.  

Stanisław Sitek, zmarły w 1990 roku,  w latach 30-tych ub. wie-
ku żołnierz kawalerii konnej, potem pracownik referatu meldunków 
w koluszkowskim magistracie, podobnie w czasie okupacji. Po woj-
nie piastował m.in. funkcje przewodniczącego Miejskiej Rady Na-
rodowej w Koluszkach i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w 
Koluszkach, śpiewał w chórze kościelnym, grał na skrzypcach. 

We wspomnieniowych zapiskach podaje, że „po ustaleniu gra-
nicy między Generalną Gubernią a Rzeszą Niemiecką, tereny gminy 
Gałkówek zostały przyłączone do gminy Długie z siedzibą w Kata-
rzynowie Starym. Na wniosek p. Kuligowskiego, kierownika Wy-

działu Administracyjnego przy Starostwie Powiatowym w Toma-
szowie Mazowieckim, zorganizowano Oddział gminy Długie w 
Koluszkach (Gemeindeverwallung Długie Zweigstelle Koluszki - 
Urząd gminy Długie oddział w Koluszkach). W skład tego oddziału 
weszły następujące gromady: Felicjanów Nowy, Katarzynów Nowy, 
Kowalszczyzna, Koluszki Stare, Koluszki Kolonia (Wypalenisko) i 
Żakowice Nowe. Na burmistrza tego oddziału powołano ob. Miko-
łajewskiego Włodzimierza, zam. w Koluszkach, przy ul Spalskiej 1. 
Na zastępcę powołano ob. Tirlinga Rudolfa, Niemca, zam. przy ul. 
Spalskiej 5, a sekretarzem został ob. Wochna Andrzej, zam. w Ko-
luszkach przy ul. Kopernika 5. Urząd w powyższym składzie rozpo-
czął urzędowanie 1 października 1940 roku w lokalu przy ul Brze-
zińskiej nr 22. W tym okresie liczba ludności tego Oddziału 
wynosiła 4.800 osób, w tym: 580 osób ludności żydowskiej i 125 
osób narodowości niemieckiej.

Na terenie miasta były następujące urzędy polskie: Urząd Miej-
ski, Urząd Pocztowy i Posterunek Policji Polskiej, Straż Pożarna. 
Urzędy niemieckie: Żandarmeria Niemiecka i Gmina Niemiecka, 
Arbeitsamt. 

Sytuacja w pierwszych dniach września 1939 w Koluszkach
Po objęciu władzy przez okupanta, wydano zarządzenie, by 

wszyscy pracownicy powrócili do swych zakładów pracy na stano-
wiska, które zajmowali przedtem. W 1939 r. władze niemieckie wy-

dały zarządzenie przerwania nauki w szkołach średnich i wyższych, 
utrzymane zostały tylko szkoły podstawowe. Mimo to, na terenie 
miasta zorganizowano tajne nauczanie. Komplety liczące od 3 do 5 
uczniów zbierały się w domach uczniów każdorazowo u innego i 
pod innym adresem. Tajne nauczanie zorganizowali: ob. Bulińska 
Konstancja, Sielski Jerzy, Fastyn Maria, Jędrzejewska Zofia, Szad-
kowski Aleksander i Wasilewski Zdzisław. 

Pomimo, że społeczeństwo pod rządami okupanta było wyczer-
pane, nie straciło jednak wiary w przyszłość państwa polskiego. W 
tym duchu podtrzymywana była ludność przez działające organiza-
cje podziemne, co determinowało okupanta. Organizacje podziemne 
zlikwidowały np. Stanisława K. z Koluszek, za usługi dla okupanta, 
Olgę L. z Koluszek, za zdradzanie członków organizacji podziem-
nej, Jana F. zamieszkałego w Chrustach Nowych, za przeprowadze-
nie akcji werbunkowej na roboty do Niemiec i za udział w łapan-
kach” - kończy ten wątek Stanisław Sitek. 

Warunku ludności cywilnej w czasie okupacji w Koluszkach
Ludność polska na terenie Koluszek trudniła się – oprócz pracy 

zawodowej- także pokątnym handlem. Niektórzy spośród handlują-
cych z Żydami z getta przypłacili to życiem. Część ludności prze-
chodziła granicę między Generalną Gubernią a Rzeszą( granica 
znajdowała się m.in. na stacji kolejowej w Gałkówku- red.), aby w 
ten sposób zarobkować na utrzymanie rodziny i zdobyć wyżywie-
nie, ponieważ okupant wprowadził racjonormowanie żywności za 
pomocą kartek żywnościowych. Kartki te otrzymywała tylko lud-
ność pracująca. Oprócz kartek żywnościowych, ludzie otrzymywali 
także kartki na obuwie i odzież.

Ludność żydowska była skazana wyłącznie tylko na siebie. Ży-
dzi nie otrzymywali, tak jak Polacy czy miejscowi Niemcy, od władz 
okupacyjnych, żadnej żywności. Każdy z nich musiał się starać o 
żywność na własną rękę. Niektórzy z nich wychodzili z getta w po-
szukiwaniu artykułów pierwszej potrzeby: chleba, ziemniaków, 
mąki, cukru i tłuszczów. Wychodząc z getta, byli narażeni na śmierć, 
ponieważ obowiązywało zarządzenie, że Żydom nie wolno było 
opuszczać getta.

Ludność niemiecka była uprzywilejowana. Miejscowi Niemcy 
otrzymywali kartki żywnościowe. Przydziały dla nich były dość 
duże, o czym świadczy fakt, że swoje racje koluszkowscy Niemcy 
odstępowali sąsiadom i znajomym.

Ludność ukraińska (20 osób) otrzymywała te same przydziały, 
co Niemcy. Czyżby ulica Wołyńska zawdzięczała  swą nazwę wła-
śnie tej grupie etnicznej? Co o tej opinii sadzą najstarsi mieszkańcy 
Koluszek? 

***
Zbigniew Wiśniewski: w 

czasie wojny żołnierz KEDYW-u 
w Armii Krajowej, w latach po-
wojennych pracownik admini-
stracji państwowej wielu szcze-
bli, m.in. w komisji planowania 
w Urzędzie Wojewódzkim w 
Piotrkowie Tryb. Uzdolniony 
muzycznie, grał na pianinie i gi-
tarze. Zmarł w 2016 roku.

„Największym sukinsynem 
był Schuman. Był to 30-paro letni żandarm, który nienawidził Ży-
dów. Ze szczególnym upodobaniem strzelał do dzieci. Bez powodu 
znajdował sobie przypadkowych ludzi i strzelał do nich jak do ka-
czek. Pamiętam, była zima, zdaje się 1942 roku. Były wtedy bardzo 
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duże śniegi, sięgające na wysokość płotów pana Szymona Borwań-
skiego, patrząc od strony pola. Jeden z tych młodych, 14 -letnich ży-
dowskich chłopców, szedł polem z Katarzynowa w stronę cmenta-
rza, niosąc w torbie jakąś żywność. Najwyraźniej chciał dostać się 
do nas, aby się ukryć. W polu dopadł go ten Schuman, zastrzelił go i 
wdeptał w ten śnieg. Ja to widziałem. To było straszne. Wycofał się 
z Koluszek wraz z uciekającymi wojskami niemieckimi w styczniu 
1945 roku. 

Podczas okupacji wszystko było na kartki, według normy dla 
Polaków. Nie było mięsa i w związku z tym żadnych wyrobów wę-
dliniarskich, brakowało nawet chleba. Moja mama, która pochodzi-
ła z Warszawy, jeździła tam, do swoich krewnych, i zawoziła im 
chleb. Miała zapakowane dwanaście bochenków, jeden przy drugim, 
i z tak schowanymi jeździła do Warszawy. To było tak, jak w piosen-
ce :„Spod serca kap, kap, słoninka i schab i boczek niesolony. Ja się 
tym zachwycam, spadła polędwica i dwa balerony...”

Nasze żony, matki, narzeczone, jeździły w różnych płaszczach, 
a pod nimi miały schowane te wszystkie wyroby, o których jest 
mowa w tej piosence( śmiech). „Oj, Zosiu ma, ja dziś śpiewam To-
bie...” itd...( śmiech). Pamiętam, że ta piosenka była w czasie okupa-
cji bardzo popularna. O żywność było bardzo trudno. Właściwie 
wszystko, co udało się zdobyć, było nielegalne. Uboje były nielegal-
ne, świniaki były „bite” nielegalnie. Gdy ktoś został przyłapany, to 
wywózka do Oświęcimia albo kula w łeb. Ja złapany na szmuglowa-
niu cukrem, miałem dużo szczęścia... Wszystko zależało od tego, 
jaki sukinsyn cię dorwał. Za produkowanie i sprzedawanie żywności 
były bardzo surowe kary. Surowo karano zwłaszcza ludzi, złapanych 
na przemycie żywności w czasie podróży koleją. Zresztą, trzeba 

było uważać, bo w Koluszkach na stacji i w czasie podróży pocią-
giem, Niemcy urządzali łapanki”.

***
Mirosław Chwiałkowski, dawny mieszkaniec Kaletnika, w cza-

sie okupacji żołnierz ruchu oporu, po wojnie inżynier- twórca pol-
skiej wersji bomby kobaltowej. Do swej śmierci w 2016 roku miesz-
kał na nieopodal Starego Miasta w Warszawie.

„Do roku powiedzmy 1937 panował spokój. Nikt nie wiedział, 
że sąsiad był Polakiem a do szkoły chodzili też Żydzi czy Niemcy. 
Do tego czasu Niemcy trzymali się oddzielnie, choć nie było między 
nami zatargów. Żyliśmy obok siebie. Jeżeli Niemcy i Polacy utrzy-
mywali ze sobą jakieś stosunki, to wynikały one z handlu. Lesing 
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miał sklep z artykułami  spożywczymi i mięsnymi. Był też Szyndel, 
którego sklep znajdował się początkowo w drewnianej chałupie w 
Różycy za torami w stronę Żakowic. Był to narożny, ostatni dom na-
leżący do Różycy. Zabudowania po przeciwnej stronie drogi należa-
ły już do Starych Żakowic. Rzecz niebywała, która nie mieści mi się 
w głowie.  Jak można było, bez żadnych konsekwencji, w domu tego 
Niemca, będącego komendantem miejscowej V Kolumny, zorgani-
zować punkt  Agencji Poczty Polskiej?! 

Po roku 1937 zaczęło się „coś” dziać. Wśród moich sąsiadów 
byli członkowie tzw. V kolumny konspiracyjnego wojska III Rze-
szy. Luksusowe wille, znajdujące się w sąsiedztwie, były pod nadzo-
rem dozorców. Sami Niemcy przyjeżdżali tam rzadko, najczęściej 
na wakacyjny wypoczynek czy święta. 

Pomimo dużej chęci ze strony syna  Apelta, Niemca z Różycy, 
który najwyraźniej chciał się ze mną zaprzyjaźnić, nie nawiązaliśmy 
koleżeńskich relacji. Jego ojciec był volksdeutschem, choć to okre-
ślenie przed wojną nie było nam znane. Przed 1939 rokiem był to po 
prostu Niemiec, pan Apelt. 

Byłem wówczas już od kilku lat harcerzem. 1 września 1939 
roku, przed godziną 7 rano, zbudził mnie jakiś druh informując o 
alarmie dla całej drużyny. Wskoczyłem na rower, by powiadomić 
następnego druha o zaistniałej sytuacji. Tym druhem był Stanisław 
Jałmużny, który mieszkał w Kaletniku przy 5 wiorście. Po drodze do 
druha, którego miałem powiadomić o wojennym alarmie, wpadłem 
w duży rów i połamałem rower. Potem wróciłem do szkoły, jednak 
nikogo tam już nie było. Oznajmiono mi, że wszyscy są w pałacyku, 
w Różycy, tuż przy torach kolejowych.

Samoloty nieprzyjaciela nadlatywały na Koluszki od strony po-
łudniowo-wschodniej. Przy tej okazji muszę powiedzieć o cudach 
techniki, jakimi były nasze działa przeciwlotnicze. Mówię to nawet 
jako dzisiejszy inżynier. Były to działa zainstalowane na kołach i 
usytuowane na platformach, które były automatycznie podnoszone i 
opuszczane. Lufę działa obsługiwało dwóch żołnierzy, z których je-
den sterował jej ruchem w pionie, a drugi w poziomie. Natomiast 
cała załoga obsługująca działo, wynosiła od 6 do 8 ludzi. Zwykle 
było to: dwóch celowniczych, dalmierzysta, podający amunicję, 
ogniomistrz, jeszcze inne osoby, w zależności od potrzeby. Działa, 
które obsługiwali ci ludzie, były szybkostrzelne, automatyczne, 5- 
strzałowe. Aby można było odpalić działo, musiała nastąpić syn-
chronizacja wszystkich elementów. Żołnierze byli powiadamiani i 
sami informowali innych operatorów dział o pozycji nadlatujących 
samolotów niemieckich, korzystając z polowych telefonów. Żołnie-
rze ustawiali działa, choć w danej chwili na niebie nie było jeszcze 
widać nadlatującej eskadry wroga. Chciałem pomagać przy podawa-
niu pocisków, ale przyznam, że byłem dosyć słaby, aby udźwignąć 
je.

Dla mnie, jako kilkunastoletniego dzieciaka, oglądać te maszy-
ny i pracę żołnierzy, którzy je obsługiwali, było czymś fantastycz-
nym. Byłem wprost oczarowany tymi działami. To było pierwsze 
moje zetknięcie z taką bronią automatyczną. Fantastyczna artyleria 
przeciwlotnicza broniła Koluszek, która zajęła swe pozycje uprze-
dzając naloty niemieckie. Dowództwo obrony znajdowało się w Ró-
życy, na tyłach starego „zameczku”, tuż za placem, na którym znaj-
duje się obecnie szkoła podstawowa. Tam koncentrowały się 
telefony z okolic. Przypomnę jeszcze, że Koluszek broniły piękne 
działa dalekosiężne, zbudowane na terenie Centralnego Okręgu 
Przemysłowego na licencji Boforsa. Działa te „wyrzucały” pociski 
na wysokość 10 tys. metrów. Żadna eskadra niemiecka, a widziałem 
je wielokrotnie, nie odważyła się zejść poniżej tej wysokości. Były 
tu także działa Oerlikona o mniejszym zasięgu, bo na 5 tysięcy me-
trów. Boforsy miały pociski o długości około 80 cm. Potem, z łusek 

po tych pociskach robiono w  DEPO  Koluszkach lampy karbidowe. 
Z kolei łuski po Oerlikonach doskonale nadawały się na zbiorniczek 
na wodę do tychże lamp karbidowych.

Pamiętam, że byłem w tamtym czasie  kilkakrotnie zatrzymy-
wany. Za każdym razem uciekałem Niemcom. Przyznam, że było to   
całkiem zabawne. W ogóle śmieszyło mnie wtedy wiele rzeczy. Dziś 
sam się sobie dziwię, że nie traktowałem tego, co działo się we 
wrześniu 1939 poważnie. Wydawało mi się chwilami, że jestem sta-
tystą w jakimś wojennym filmie. Po kilku próbach aresztowania, 
wraz z wieloma innymi ludźmi, zabrano mnie  do Koluszek, i prze-
trzymywano w starej, dziś już nie istniejącej salce parafialnej przy 
kościele Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Wewnątrz salki znajdowało się około 200 ludzi, a pilnował nas 
jakiś stary emeryt, volksdeutsch. Zmęczony, ciągle spał wsparty na 
karabinie. Pamiętam, że wśród młodzieży, która była tam stłoczona, 
zauważyłem narzeczoną mojego kolegi i sąsiada, Juźka Kukcińskie-
go. Była to Ziuta Adamska, najstarsza córka państwa Adamskich. 
Pamiętam to dobrze, bo najmłodsza z córek Adamskich była z kolei 
moją koleżanką z ławy szkolnej. Ziuta była bardzo załamana, zapła-
kana. Przerażała ją myśl o wyjeździe na roboty przymusowe w głąb 
Rzeszy. Wziąłem ją za ramię i powiedziałem: „Pani Ziuto, przejdź-
my bliżej okna, tam porozmawiamy spokojnie”. W trakcie rozmo-
wy, oparty o framugę okna, zacząłem przypadkowo manipulować 
„wichajstrem”, którym się je zamyka. Stwierdziłem, że okno można 
bez trudu otworzyć. Gdy uświadomiłem sobie, że za oknem chodnik 
jest niewysoko, powiedziałem do Ziuty, że musimy na chwilę prze-
rwać tę naszą rozmowę. Podszedłem do tego śpiącego „Szwaba”, 
podkulonego na siedząco i trzymającego między nogami karabin. 
Idąc w jego kierunku zawołałem kilku wiejskich chłopaków, którzy 
tam byli, aby któryś z nich dał mu papierosa, bo nam uśnie. Stanęli-
śmy całą grupą przed tym volksdeutschem. Jeden z naszych dał mu 
papierosa, a ten bez zastanowienia wyciągnął po niego rękę.

Próbujemy z nim gadać. W końcu to Polak, choć niemieckiego 
pochodzenia. Zagadujemy go. On siedzi, my nad nim stoimy. Za-
uważyła to Ziuta. Korzystając z tej okazji, że ją przed nim zasłonili-
śmy, otworzyła okno, i tyle ją widzieliśmy. Ale za nią zrobił się 
„sznur” innych chętnych. Kiedy już się trochę uspokoiło, i kto chciał 
uciec, uciekł, odstąpiliśmy od tego Niemca. Tych, którzy tam pozo-
stali, Niemcy, którzy potem tam przyszli, odprowadzili na stację ko-
lejową w Koluszkach.

Zatrzymaliśmy się na peronie od strony Katowic. Właśnie 
przyjechał jakiś międzynarodowy pociąg jadący w stronę Śląska, 
inny miał jechać do Częstochowy, a tuż dalej w stronę dzisiejsze-
go parku, stały składy towarowe. Na peronie znajdowała się po-
kaźna grupa podróżnych, która niejako tarasowała ruch. Wtem wi-
dzę wchodzącego w sam środek tych podróżnych, Zygmunta 
Piotrowskiego, którego dobrze znałem. Był to dyżurny ruchu. Za 
nim podążał usmolony  smarem, z olejarką w dłoni, jakiś kolejarz. 
Ruchem ręki Piotrowski wskazał abym szedł za nim w ten tłum po-
dróżnych. Gdy znalazłem się na wysokości drzwi tego międzyna-
rodowego pociągu, który w tej właśnie chwili ruszył, wskoczyłem 
do niego. Potem nastąpiła już lawina. Wyskoczyłem z niego z dru-
giej strony i wskoczyłem do kolejnego, a potem już kolejno do 
dwóch następnych, a były to wagony towarowe. Gdy minęła jakaś 
godzina, i byłem pewien, że już wszyscy odjechali, wyszedłem z 
wagonu i wsiadłem do pociągu jadącego do Łodzi. Wysiadłszy w 
Żakowicach, udałem się do domu. Mama zapytała: „już jesteś”? 
Odpowiedź: „Tak, niezłe dziś miałem kino” (śmiech). Byliśmy 
szkoleni w wyskakiwaniu z pędzącego pociągu. Wyskoczyć ze 
składu towarowego to była „normalka”.

Zk
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Wręczono awanse zawodowe 
nauczycielom

W dniu 31 sierpnia 
2021 roku w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach 
odbyła się uroczystość 
wręczenia nominacji 
awansu zawodowego dla 
9 nauczycielek z Gminy 
Koluszki. 

Stopień nauczyciela 
mianowanego uzyskały: 
Iwona Piwońska- Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Koluszkach, Monika Adamus – Przedszkole Nr 
2 w Koluszkach, Katarzyna Chwalińska – Przedszkole Nr 3 w Ko-
luszkach, Sylwia Grzegorczyk – Przedszkole Nr 3 w Koluszkach, 
Paulina Królikowska – Przedszkole w Gałkowie Dużym, Ewelina 
Kaźmierczak – Przedszkole w Różycy. 

Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskały: Marta Frącz-
kowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach, Agnieszka Wró-
bel – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach, Aneta Kędzia-Olczyk 
– Przedszkole w Gałkowie Dużym. 

Nominacje wręczył burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, któ-
remu towarzyszyła Krystyna Lewandowska, zastępca Burmistrza 
Koluszek, Anna Szostak- przewodnicząca Rady Miejskiej i Maria 
Markowska-Kurc, przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, 
Kultury oraz Spraw Młodzieży w Radzie Miejskiej w Koluszkach. 

Zk
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Ćwiczyliśmy, biegaliśmy, bawiliśmy się  
na obozie sportowym w Olsztynie

Bogaty w atrakcje 12-dniowy obóz sportowy lekkoatletów LKS 
Koluszki w Olsztynie, dobiegł końca. Zamieszkaliśmy wraz ze spor-
towcami RKS Łódź w miasteczku akademickim Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego położonym w pięknej i malowniczej miejsco-
wości Kortowo przy Jeziorze Kortowskim. W pobliżu uczelni 
znajduję się kompleks obiektów sportowych (stadion z bieżnią tarta-
nową, skocznią, rzutnią), kilkoma boiskami do piłki nożnej, siatko-
wej i koszykowej, oraz piaszczystą plażą z której w wolnych chwi-
lach korzystaliśmy.  

Program naszego pobytu zapewniał realizację celów sporto-
wych, jak i aktywny wypoczynek.

Nasi sportowcy każdy dzień rozpoczynali od 30-minutowego roz-
ruchu porannego, treningów, na których podnosiliśmy sprawność ogól-
ną, siłę i wytrzymałość biegową. Trenowaliśmy 1-2 razy dziennie: w te-
renie leśnym jak i na bieżni tartanowej, wieczorem po kolacji graliśmy 
do 2 godzin w koszykówkę i siatkówkę plażową, raz udało nam się wy-
grać (3:1) z młodymi dziewczętami trenujących siatkówkę.

Ale przecież nie samymi treningami człowiek żyje, stąd zapew-
niliśmy naszym koluszkowskim sportowcom szereg atrakcji m.in.: 
plażowanie i kąpiele w jeziorze Kortowskim, wycieczki w tym 
zwiedzanie pięknych i wyjątkowych miejsc m.in.: Rynek Starego 
Miasta w Olsztynie, parki, zamki i Muzea.

Byliśmy w XIV -wiecznym gotyckim zamku w którym mieści 
się Muzeum Warmii i Mazur. 

Oryginalny od piwnic po dach XIV- wieczny zamek, w którym 
mieszkał, administrował i prowadził badania astronomiczne MIKO-
ŁAJ KOPERNIK . W krużganku zamkowym znajduję się wykreślo-
na ręką samego Kopernika tablica równonocy- jedyny na świecie za-
chowany instrument badawczy Kopernika. Oglądaliśmy szereg 
drewnianych figur z XIX i XX wieku przedstawiających świętych: 
m.in.: św. Antoniego, Walentego, Jana Nepomucena, Mikołaja i in-
nych opiekunów, orędowników i pocieszycieli.

Odwiedziliśmy Muzeum Przyrody, największe w rejonie war-
mińsko- mazurskim. Zobaczyliśmy wyjątkowe okazy ssaków, pta-
ków, ryb i owadów. Było co oglądać, od największego żubra po wil-
ki, lisy, wspaniałe orły, ginące już kraski, żółwia błotnego, maleńkie 
ryjówki, dwumetrowego suma i setki różnych owadów. 

Zwiedziliśmy Muzeum Dom „Gazety Olsztyńskiej” - jedyną 
wydawaną na Warmii polską gazetą ukazującą się od 1886 roku. 
Wychodząca w Olsztynie gazeta budziła polską świadomość naro-
dową, propagowała i utrwalała język polski. Wokół domu i pracują-

cych w nim ludzi-wydawców i redaktorów- skupiali się Warmiacy, 
którzy żyjąc w niemieckim państwie czuli się Polakami. Zobaczyli-
śmy wiele cennych  eksponatów związanych z gazetą m.in.: czcion-
ki z drukarni, wydawnictwa, fotografie, unikalne egzemplarze gaze-
ty, zabytki etnograficzne, maszyny i sprzęt drukarski.

Z wielką ciekawością przybyliśmy do Muzeum Zoologiczne 
im. Prof. Janiny Wengris, w którym zgromadzono ponad 2,5 tysiąca 
eksponatów z Polski i najdalszych zakątków stron świata. Do najcie-
kawszych należy m.in. kret albinos i drop, który w Polsce już prak-
tycznie nie istnieje. Zobaczyliśmy setki spreparowanych okazów 
zwierząt, które u nas wymarły lub występują niezwykle rzadko, ko-
lekcje ryb i owadów. 

Ponadto zorganizowaliśmy przyjęcie z okazji 11-urodziny Ani, 
byliśmy na meczu futbolu amerykańskiego AZS UWM Olsztyn La-
kers  - Tytani Lublin zwyciężyła miejscowa drużyna 58:7

Za zaangażowanie w treningach na zakończenie obozu odwie-
dziliśmy Park Trampolin 7 Jump Street, gdzie na ścieżce akroba-
tycznej- ćwiczyliśmy akrobacje sportowe, z  trampoliny wrzuty do 
kosza, uczestniczyliśmy w walkach gladiatorów, przy tym dość 
mocno się zmęczyć. Piękna pogoda, dobre wyżywienie, pogodni 
uczestnicy i opiekunowie w tym dużo atrakcji zapewniły nam 
wszystkim udaną zabawę.  Dla moich podopiecznych zgrupowanie 
sportowe to fantastyczna przygoda, marzą, że powrócą tam za rok. 
Jako trener i organizator wyjazdu dziękuję zawodnikom, Panom An-
drzejowi Kunce i Heniowi Wolskiemu, oraz Panu Tomaszowi Go-
worskiemu, Bolesławowi Chęcińskiemu  i innym z RKS Łódź, za 
wspólny wspaniały sportowy wypoczynek. 

A. Tomczyk  
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Przedstawienie teatralne w MOK

„Złota Rybka” na zakończenie wakacji
W poniedziałkowe popołudnie sala widowiskowa Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Koluszkach zmieniła się w profesjonalną scenę 
teatralną, a to za sprawą aktorów Teatru Żelaznego, którzy zaprezen-
towali spektakl pt. „Złota Rybka”. 

Bezpłatne przedstawienie na zakończenie lata zorganizowane 
było dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opie-
kunów przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz 
Miejski Ośrodek Kultury. 

„Złota Rybka” to zabawna adaptacja jednej z najpopularniej-
szych baśni Braci Grimm, autorstwa Marty Guśniowskiej – genial-
nej, współczesnej pisarki zajmującej się literaturą dla najmłodszych. 
Spektakl opowiada historię kochającego się, niezamożnego małżeń-

stwa – Rybaka i Baby, mieszkających w nadmorskiej miejscowości 
prowadzących niskiej klasy smażalnię ryb. Rybakowi niczego do 
szczęścia nie brak, jednak Baba nieustannie czuje finansowy niedo-
syt. Złowienie „charakternej” Złotej Rybki spełniającej życzenia tyl-
ko pozornie rozwiązuje problem. Barwna, bogata scenografia, ży-
wiołowe piosenki, wartka akcja oraz fantastyczna gra aktorska, 
zapewniła licznie zgromadzonym widzom dużo wrażeń wprowadza-
jąc w nadmorski świat w rytmie szant.

Zaproszenie na rodzinny 
rajd „Gałków 2021”

4 września 2021 r. (sobota) wystartuje 
5. Rodzinny Rajd „Gałków 2021”. Start 
nastąpi o godz. 10 00 z Muzeum im. Le-
okadii Marciniak w Gałkowie Dużym. 
Meta na stadionie LKS w Gałkowie Du-
żym. 

Organizatorzy (sołectwo Gałków Mały 
– ZACHÓD) zorganizowało dwie trasy ro-
werowe po około 30 km, jedną trasę pieszą 
oraz trasę rowerową dla najmłodszych 
uczestników rajdu. Elektroniczne mapy do 
pobrania na stronie: galkowek.pl. 

Zapisy do 3 września: 605 973 488, 
506 188 487.
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Zapisy na karate
Klub Harasuto Łódź zaprasza dzieci i młodzież do swoich grup 

treningowych karate olimpijskiego WKF. Zajęcia odbywają się w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12: 
- treningi grupy początkującej: wtorki i czwartki  godz. 16.45-17.35 
- grupa średnia: wtorki i czwartki godz. 17.45-19.00.   

Kontakt: 516 172 444, www.harasuto.pl

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,   

ul. 11 Listopada 65, wywieszone są wykazy o przeznaczeniu: 

- niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kalet-
nik, obręb Kaletnik, gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym działki 14/19 o pow. 0,0139 ha, do zbycia w drodze prze-
targu ograniczonego,

- niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sło-
twiny, obręb Słotwiny, gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 65/5 o pow. 0,3813 ha, do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego,

- niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sło-
twiny, obręb Słotwiny, gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 62/4 o pow. 0,4719 ha, do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego,

- niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sło-
twiny, obręb Słotwiny, gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 3/18 o pow. 0,5163 ha, do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego,

- niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żako-
wice, obręb Żakowice, gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 121/2 o pow. 0,7281 ha, do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego,

- zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Świny, 
obręb Świny, gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 91/2 o pow. 0,1565 ha, do zbycia w drodze przetargu nie-
ograniczonego.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zago-
spodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, te-
lefon (44) 725-67-54.

Piłka nożna 
Klasa okręgowa

Kolejka 3. 28-29 sierpnia

UKS SMS Łódź - LKS Różyca  1:3
Bramki: 0:1 20’ Szyc (rz. wolny), 1:2 38’ Chorąży (asysta Szyc), 

1:3 52’ Chorąży rz. karny (Chłądzyński)
Skład: Zapart (46’ Robakiewicz) - Owczarek (70’ Głowiński), 

Chorąży (80’ Doryń), Łabędzki, Wolski (65’ Szarpak) - Nowak, 
Słodkiewicz, Szyc - Olejnik, Chłądzyński, Danecki (60’ Kaczma-
rek)

Najbliższe spotkania
LKS Różyca - Włókniarz Zgierz  4 września, 16:00

Tabela
1. GKS Ksawerów     3   9   13-2  
2. Ner Poddębice     3   9   14-4  
3. Włókniarz Pabianice   3   9   9-1   
4. ŁKS III Łódź      3   6   10-4  
5. KAS Konstantynów Ł.   3   6   6-2  
6. Termy Uniejów     3   6   9-7  
7. Iskra Dobroń      3   6   10-7  
8. LKS Różyca      3   6   8-7  
9. Górnik Łęczyca     3   4   3-5   
10. Sokół II Aleksandrów Ł.  3   3   4-10  
11. AKS SMS Łódź    3   3   3-5   
12. GLKS Sarnów/Dalików  3   3   6-8  
13. Victoria Rąbień     3   1   2-11   
14. Zawisza Rzgów     3   0   3-9   
15. Włókniarz Zgierz    3   0   2-10   
16. UKS SMS Łódź    3   0   2-12        

Klasa A, grupa: Łódź II

Kolejka 2.  28-29 sierpnia 
KKS Koluszki - Boruta II Zgierz  3:1

Najbliższe spotkania
Sokół Popów - LKS Gałkówek  5 września, 12:00
Błękitni Dmosin - KKS Koluszki  4 września, 16:00

Finał Pucharu Knura w Katarzynowie 
5 września (niedziela) na boisku w 

Katarzynowie odbędzie się finał Pucharu 
Knura i zarazem ósmej edycji Wiejskiej 
Ligi Piłki Nożnej. 

Start o godzinie 14:30. Najpierw obej-
rzymy dwa mecze kończące rozgrywki, a o 
godz. 17:30 właściwe spotkanie finałowe i 
wręczenie nagród. 

14:30 Dobre Mordy - Wodnik Atlantyk
16:00 Katarzynów Legends - Opel Reaktywacja
17:30 MARIANY - STREFA ZRZUTU (finał)

1. Polonia Andrzejów (Łódź)  2   6   9-1 
2. Błękitni Dmosin      2   6   5-0 
3. KKS Koluszki      2   4   4-2 
4. Czarni Smardzew     2   4   5-4 
5. Huragan Swędów     1   3   9-1 
6. LZS Justynów      1   3   7-0 
7. Victoria Łódź       2   1   0-1 
8. Boruta II Zgierz      2   1   1-3 
9. LKS Gałkówek      0   0   0-0 
10. Zjednoczeni II Stryków   1   0   3-4 
11. Sokół Popów      1   0   0-7 
12. LKS Kalonka      2   0   0-9 
13. Iskra Głowno      2   0   2-13  
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Firma Starmeat w Koluszkach  
zatrudni:

 �pracownika biurowego, obowiązki: komunikatywna 
znajomość jęz. angielskiego, umiejętność pracy w zespole;  
2 zmiany
 �pracowników rozbioru: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 
zmiana ranna
 �operatora wózka widłowego

Oferujemy wysokie wynagrodzenie,  
ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną.
CV prosimy przesyłać na adres: zarzad@starmeat.pl  

lub składać oosobiście w siedzibie firmy: Koluszki, ul. Zielona 18.

Posłanka odwiedziła Koluszki 
Zwykle politycy pojawiają się w naszej okolicy w newralgicz-

nych momentach, jakim są zbliżające się wybory do parlamentu czy 
powiatu. Ta wizyta miała charakter wyraźnie zapoznawczy jedynie. 
W czwartek 19 sierpnia, przy Rondzie kard. Wyszyńskiego z miesz-
kańcami spotkała się  Hanna Gill-Piątek, poseł na Sejm RP. Pani 

Hanna reprezentuje Ruch Szymona Hołowni-Polska 2050. Podczas 
spontanicznych rozmów z mieszkańcami, Hanna Gill-Piątek rozma-
wiała o ich sprawach, pytała, co dla nich jest najważniejsze oraz wy-
słuchiwała postulatów. Nie ma co ukrywać, tłumów nie było, ale nie 
to jest najważniejsze. Spotkanie było zorganizowane w celu pozna-
nia się i pokazania swojej obecności  na terenie naszego wojewódz-
twa i powiatu. Podobne spotkania są zaplanowane także w innych 
miastach. Posłanka Hanna Gill-Piątek była także w Urzędzie Miej-
skim, gdzie rozmawiała z burmistrzem Koluszek Waldemarem Cha-
łatem. Tematem spotkania były bieżące sprawy polityki regionalnej 
i krajowej, a także zbliżająca się budowa nowego wiaduktu w Ko-
luszkach i związane z tym utrudnienia komunikacyjne. 

Zk

Gminny projekt realizowany  
pod patronatem Szkoły Podstawowej  
w Różycy wyróżniony!!!

Z radością informujemy o wyróżnieniu Krajową Odznaką Jako-
ści,  zainicjowanego przez Szkołę Podstawową w Różycy, gminne-
go projektu profilaktyczno – literackiego: „Bliskość w rodzinie = 
Szczęśliwy człowiek = Dobre życie”. 

Celem nadrzędnym, realizowanego przez niemalże cały miniony 
rok szkolny przedsięwzięcia, oprócz nawiązania ścisłej współpracy 
między siedmioma placówkami z terenu gminy Koluszki i wzmocnie-
nia więzi emocjonalnych z rodziną, było stworzenie wspólnego opo-
wiadania profilaktycznego, uświadamiającego najmłodszym, że bli-
skość w rodzinie warunkuje ich szczęśliwe życie w dorosłości. 

Każda ze szkół zaangażowanych w projekt, pod czujnym okiem 
pedagogów, w comiesięcznych odstępach czasu tworzyła własną 
część opowiadania, do której kolejne placówki  dopisywały ciąg dal-
szy, bazując na tych samych bohaterach i ich przeżyciach. Utwór 
przedstawiający losy Wiki i jej rodziny w czasie pandemii został 
również wzbogacony ilustracjami. 

W efekcie  powstała spójna i logiczna całość z właściwym, pro-
filaktycznym przesłaniem, co zaowocowało przyznaniem tej presti-
żowej nagrody zarówno  dyrektorowi patronackiej szkoły – p. Ane-
cie Mrówce, jak również pedagogowi – p. Jolancie Piaseckiej i 
polonistce – p. Annice Niburskiej.  Nadana Szkole Podstawowej w 
Różycy  Krajowa Odznaka Jakości e-Twinning świadczy o osiągnię-
ciu przez placówkę wysokiego krajowego standardu w zakresie re-
alizacji projektu edukacyjnego. Warto również dodać, że efekt fina-
łowy wspólnych prac szkół z terenu gminy Koluszki został pokazany 
na Twitterze Kuratorium Oświaty w Łodzi pod adresem:  
https://twitter.com/kuratorlodz, co oznacza, iż przedsięwzięcie moż-
na zaliczyć do przykładów dobrych praktyk edukacyjnych.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu!

BEZPIECZNE WAKACJE 2021  
Koniec wakacji. Uczniowie zakończyli letni wypoczynek i wracają do 

codziennych obowiązków. Dla policjantów był to czas intensywnej pracy 
mającej zapewnić bezpieczeństwo odpoczywającym i przejeżdżającym 
przez teren województwa łódzkiego. W porównaniu do analogicznego 
okresu 2020 roku odnotowaliśmy o 60 wypadków mniej.

W okresie wakacyjnym na drogach województwa łódzkiego najbar-
dziej wzmożony ruch kołowy odbywał się na trasach prowadzących w kie-
runku miejscowości nadmorskich w kierunku północnym oraz w kierunku 
południowym (woj. śląskie, małopolskie, podkarpackie). Policjanci ruchu 
drogowego podczas działań „Bezpieczne wakacje 2021”, czuwali nad bez-
pieczeństwem kontrolując m. in. przestrzeganie ograniczeń prędkości, stan 
trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, korzystanie z pasów, 
sposób przewożenia pasażerów itp.. Policjanci w białych czapkach prowa-
dzili również szczegółowe kontrole autobusów przewożących dzieci na let-
ni wypoczynek zarówno na wyznaczonych punktach jak i poza nimi. W 
woj. łódzkim przeprowadzono łącznie  1026 takich kontroli.

Od początku wakacji tj. 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku. na dro-
gach woj. łódzkiego doszło do 478 wypadków drogowych, w których ran-
nych zostało 593 osoby. 31 z nich to wypadki śmiertelne, w których śmierć 
poniosły 33 osoby.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowali-
śmy o 60 wypadków mniej. Spadek wypadków dotyczy zarówno ogólnej 
liczby takich zdarzeń, jak i ofiar śmiertelnych tj. o 6 i rannych o 40.

Pomimo wielu apeli oraz prowadzonych działań profilaktycznych, 
podczas działań „Bezpieczne wakacje 2021” na drogach woj. łódzkiego za-
trzymano 1313 kierujących.                                       (lodzka.policja.gov.pl)
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Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI 

Opis stanowiska:
• wykonywanie czynności gratowania, wiercenia,  

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

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

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

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

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

lub kontakt telefoniczny: tel. 505 210 010

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

OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

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

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

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

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

lub kontakt telefoniczny: 506-266-026

Firma KOLREX – producent dzianin 

zatrudni osobę  

do działu handlowego na stanowisko 

MENADŻERA DS. SPRZEDAŻY 

W przypadku zainteresowania prosimy o przysłanie CV  
na adres: tomek@kolrex.com.pl.  

Wymagana znajomość j.angielskiego. 

Nabór wniosków o wsparcie dla KGW
Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agen-

cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy fi-
nansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania 
środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinanso-
wanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokal-
nych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Kra-
jowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln 
zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od 
liczby jego członków: 5 tys. zł (do 30 osób), 6 tys. zł (od 31 do 75),  
7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony 
we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, 
na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na: 
 • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środo-

wiskach wiejskich;
 • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i ra-

cjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów ad-

ministracji publicznej;
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regio-

nalnej.
Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a 

jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do 
ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr 
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Drewno kominkowe, opałowe  
i do Rozpałki, 515-310-037
Sprzedam drewno kominkowe  
i rozpałkę, 608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

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

EDUKACJA
Korepetycje z j. angielskiego, od 
najmłodszych dzieci po studentów, 
nadrobimy zaległości, przełamiemy 
bariery, pobawimy się językiem, 
507-323-169, rita.kalasznikowa@
gmail.com
Matura – korepetycje, matematyka, 
j. angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104

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
Transport, przeprowadzki,  
692-462-063
Remonty, wykańczanie wnętrz, 
glazura, malowanie, tynki ozdobne, 
sucha zabudowa, 790-307-791 
Pralki – Naprawa, 609-046-483
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
profesjonalne chemia karcher, 
512-450-390
Tynki gipsowe i cementowo-wa-
pienne agregatem, 669-201-962
Mała szwalnia przeszyje 605-994-450
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remontowo – wykończeniowe, 
solidnie, kompleksowo. R. Wnuk, 
tel. 660-160-989
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
M-4 w Koluszkach sprzedam,  
tel. 605-272-865
Sprzedam działkę rekreacyjną  
w Koluszkach, więcej informacji  
na olx, tel. 728-97-47-65
Sprzedam dom z piękną działką  
w centrum Koluszek, powierzchnia 
działki 1200m2, tel. 881-300-749  
lub 697-779-237
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach, tel. 606-825-351
Sprzedam dom z działką  
w Długiem k/Koluszek, 726-703-020
Sprzedam działki budowlane,  
ładna okolica, blisko rzeki „Rawki” 
w Woli Łokotowej, tel. 782-187-516
Dom w Żakowicach, ul. Piotrkow-
ska, sprzedam tel. 508- 143- 494
Kupię mieszkanie 20 m2 parter,  
tel. 883-948-435
Sprzedam mieszkanie w Kolusz-
kach, oś. Głowackiego, 3 piętro  
63 m2, tel. 698-288-657
Sprzedam działki budowlane, Ręka-
wiec, 725-632-561, 667-088-917
Kupię gospodarstwo, ziemię  
w Przanowicach, tel. 536-996-026

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia pół domu w okolicy 
Budziszewic, 608-863-460
Wynajmę garaż, najchętniej ogrze-
wany, Koluszki lub bliskie okolice, 
504-614-662
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 
608-436-420  
Wynajmę lokal usługowy 35m2 
501-487-658
Szukam mieszkania do wynajęcia,  
1 lub 2 pokoje w Koluszkach,  
tel. 511-008-253
Wynajmę lub sprzedam pół domu  
z ogrodem – tel. 661-428-684
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Pyszne jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Stemple budowlane, 605-236-737
Betoniarka 150, 607-042-857
Pompę do wody na siłę, duża 
wydajność, tel. 782-187-516
Poloneza – ambulans w bdb. stanie, 
zarejestrowany, tel. 609-854-843

OGŁOSZENIA DROBNE
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia i inne. Wycena gratis,  
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
DAR-BRUK, układanie kostki 
brukowej (krótkie terminy, szybko  
i solidnie), tel. 782-178-554
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Budowa domów, 505-509-874
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 PODEJMĘ
Dyspozycyjna opiekunka do dzieci 
przyjmie pracę na pół etatu,  
tel. 503-661-321

PRACA 
Zatrudnimy szwaczki stała praca 
kontakt 604-797-243
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnię murarza, pracownika 
budowlanego. Atrakcyjne warunki 
pracy i płacy, 724-724-402
Cieśli, murarzy i pomocników 
zatrudnię, 509-391-286
Zatrudnię szwaczki do zakładu, 
730-222-048
Zatrudnię w zakładzie krawieckim 
szwaczki chałupniczki, 602-776-665
Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, 
695-606-680

Zatrudnię młodą osobę do sprzeda-
ży na rynku we wtorki, 533-001-414
Zatrudnię kierowcę na naczepę 
wywrotkę, 601-467-172
Poszukuję opiekunki do starszej 
osoby w Żakowicach, 693-974-953
Zatrudnię Opiekunkę do dziecka 
2,5 letniego, miejsce pracy Kolusz-
ki, praca od 1 września, 1/2 etatu  
5 dni  lub 3 w tygodniu pracującym, 
od godziny 16.00-19.00.  
tel. 606-615-666
Zatrudnię kierowcę kategorii C  
lub C+E, praca kraj, weekendy 
wolne, 662-593-832
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
Zatrudnimy elektryków i pomocni-
ków elektryków,  42 214-07-00
Zatrudnię szwaczki, możliwość 
przyuczenia. Wysokie wynagrodze-
nie, umowa o pracę, stałe wzory, 
praca cały rok, tel. 608-810-914 
Zatrudnię panie do pracy w zakła-
dzie dziewiarskim. Praca fizyczna 
– lekka. Wysokie wynagrodzenie. 
Stała praca przez cały rok, rejestra-
cja, tel. 508-860-054
Zatrudnię prasowacza oraz osobę 
do wykańczania – do zakładu 
krawieckiego, 601-204-420 lub 
607-426-909
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne, tel. 605-600-896
Zatrudnię na stałe do zakładu 
osobę do szycia oraz osobę do 
prasowania, tel. 605-086-828
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, 601-835-140

Zatrudnię brukarzy i pomocników, 790-824-553

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! 

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

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
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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.

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

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

Firma WIWA zatrudni 
pracownika, najlepiej 

mężczyznę do prac 
pomocniczych przy 
produkcji obuwia. 

Kontakt 502-505-173

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

� wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n 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
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Piątek  
3.09

15:00 LASSIE, WRÓĆ!
17:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
19:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!

Sobota  
4.09

15:00 LASSIE, WRÓĆ!
17:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
19:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!

Niedziela  
5.09

15:00 LASSIE, WRÓĆ!
17:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
19:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!

Środa 
8.09

17:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
19:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!

Czwartek 
9.09

17:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
19:00 TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!

LASSIE, WRÓĆ!
Niemcy / Dramat / Przygodowy / Familijny / 2D Dubb 

Dwunastolatek Flo i suczka Lassie są 
parą nierozłącznych przyjaciół. Niestety tata 
chłopca traci pracę i cała rodzina musi prze-
nieść się do małego mieszkania, gdzie psy nie 
są akceptowane. Zrozpaczony Flo, chcąc nie 
chcąc, musi rozstać się z Lassie. Pies zostaje 
oddany w ręce rozpieszczonej dziewczynki – 
Priscilli, która zawozi go do swojego domu 
nad morzem. Jednak gdy tylko nadarza się 
okazja, Lassie wykorzystuje szansę i ucieka. 

Dając popis niezwykłego sprytu i mądrości, przemierza cały kraj, by 
odnaleźć Flo.

TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
Polska / Komedia / 2021 / 100 min. / Premiera2D

Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Ow-
szem. I to jaką! Dwie rodziny różni 
wszystko – pochodzenie, status, za-
wartość portfela, gust. Rodzice pana 
młodego i panny młodej początko-
wo są w szoku. Co takiego się stało? 
Kto zawinił? Co z weselem? Czy 
witać gości? Grać muzykę? Pole-
wać wódkę? Kto pokroi tort? Od 
słowa do słowa uprzejme uśmiechy 
zamieniają się w publiczne pranie 
brudów. Aż wreszcie wybucha 
prawdziwa bomba… A tymczasem, 
wesele rozkręca się w szaloną im-
prezę. I nikomu nie przeszkadza 
brak młodej pary.

Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego 

"PIEKARSKI" s.c.

Poszukuje osoby 
na stanowisko:  
PRACOWNIK BIUROWY

Zakres obowiązków:
- wystawianie faktur
- obsługa programu PC-Market, Small Business
- telefoniczna obsługa klienta
- przygotowywanie raportów 

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- dobra znajomość Excel
- komunikatywność
- dokładność, skrupulatność

Oferujemy:
- pracę w nowoczesnej, stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres:  
piekarski@piekarski.com.pl lub składać osobiście: 95-040 Koluszki, ul. Leśna 9. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Z.P.M. „PIEKARSKI” s.c. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

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

14 września (wtorek) 

od 9.00 do 14.00

ul. Targowa (rynek)



Wyniki egzaminu dla ósmoklasisty  
uzupełnione o dane ze SP w Będzelinie 

W SP w Będzelinie w roku szkolnym 2020-2021 do egzaminu 
przystąpiło jedynie 5 uczniów, dlatego też placówka ta nie została 
ujęta w informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty przygotowa-
nej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Jednak na 
potrzeby naszej gminy jeszcze raz prezentujemy wykresy z wynika-
mi, tym razem uzupełnione o dane ze Szkoły Podstawowej w Będze-
linie. UWAGA: wyniki tej szkoły nie są wliczone do średniej gmin-
nej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. 

(pw)

Dzień sportu  
z Akademią Sztuk Walki  

Fight and Win  
na terenie PROJEKTU LISOWICE

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Koluszki oraz 

wszystkich sympatyków AKADEMII SZTUK WALKI F&W i PROJEKTU 

LISOWICE na dzień sportu !!!

4 września 2021 roku (sobota) godzina 14.00. 

W PROGRAMIE gry i zabawy sportowe:  

przeciąganie liny, archery tag (strzelanie z łuku),  

bumber ball (piłki do walk), dmuchańce, trening kyokushin.

UWAGA! WSZYSTKIE ATRAKCJE GRATIS.


