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Policja – 112, 47 842 12 11
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 2022 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, 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

15.07  
ul. 11 Listopada 33

16.07  
ul. Żwirki 2

17.07  
ul. Głowackiego 20

18.07  
ul. Korczaka 5

19.07  
ul. Sikorskiego 6A

20.07  
ul. 3 Maja 8

21.07  
ul. 3 Maja 19G
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Opóźni się budowa budynku 
klubowego w Różycy

W związku z tym, że gmina nie otrzymała dofinansowania na 
budowę nowego budynku klubowego dla LKS Różyca, trzeba bę-
dzie rozpocząć poszukiwanie innego źródła finansowania inwesty-
cji. W tym celu trwają m.in. rozmowy z Ministerstwem Sportu. Sam 

budynek jest już zaprojektowany. Wydzielone zostaną w nim trzy 
części. Pierwsza z nich, przeznaczona dla klubu, zostanie wyposażo-
na w szatnie i zaplecze dla LKS Różycy. Druga część to duża sala z 
zapleczem kuchennym, która pełnić będzie rolę świetlicy na potrze-
by sołectwa i lokalnych wydarzeń. Trzecim elementem będzie pro-
fesjonalna strzelnica, z której będą mogli korzystać mieszkańcy. 
Nowy budynek powstanie na miejscu, które zajmuje obecna zabudo-
wa klubowa. 

(pw)

Przy dawnym banku ponownie  
zaświecą się latarnie       

Przy ul. Mickiewicza w Koluszkach wkrótce pojawią się 3 
nowe latarnie. Latarnie przestały świecić w tej okolicy wiele lat 
temu, po przeniesieniu się na drugą stronę Koluszek Banku Pekao 
S.A. Koszt latarni to 20 tys. zł. Realizacją zadania zajmie się Zakład 
Usług Komunalnych. 

(pw)   

Ukrócono tworzenie się kolejek  
autocystern przy bazie paliw  

Na ul. Naftowej w Koluszkach pojawiły się słupki, które obec-
nie oddzielają jezdnię od dawnego pobocza, na którym zatrzymywa-
ły się autocysterny. Zabieg ten ma na celu dwie rzeczy. Po pierwsze 
słupki stworzyły bezpieczny pas drogi, który przejął funkcję ścieżki 
pieszo-rowerowej. Ulica Naftowa jest bowiem bardzo chętnie wy-
korzystywana przez osoby, 
które skrótem przez las prze-
dostają się z Koluszek na te-
ren wypoczynkowy w Lisowi-
cach. 

Druga przyczyna to ukłon 
w stronę PERNU (operatora 
baz paliw), który wnioskował 
do gminy o wprowadzenie 
rozwiązań, przeciwdziałających parkowaniu autocystern na pobo-
czu wzdłuż lasu. Mimo wprowadzanych przez PERN zabezpieczeń, 
zdarzały się bowiem przypadki nielegalnego spuszczania paliwa  
z cystern przez kierowców. Świadczyły o tym plamy paliwa, które 
powstawały na ziemi przy poboczu. 

Obecnie autocysterny mogą jedynie parkować na wybudowa-
nych parkingach. Dodatkowo system napełniania autocystern został 
skonstruowany w ten sposób, że kierowcy nie muszą już stać w ko-
lejkach, ale mają wyznaczone konkretne godziny, w których mogą 
zatankować cysternę. Po otrzymaniu komunikatu na tablicach 
świetlnych, podjeżdżają z parkingu na teren bazy paliw.   

Tak długa zwłoka z oznakowaniem ul. Naftowej miała swoje 
powody. Na terenie bazy paliw powstawały nowe zbiorniki. PERN 
potrzebował całej szerokości ulicy, by zapewnić odpowiednią prze-
jezdność na czas budowy. 

(pw)   

Zaczynają wybierać ziemie pod tunel 
11 lipca rozpoczął się kolejny etap prac budowlanych na prze-

jeździe w Gałkówku. Po wbiciu ścianek szczelinowych, od ponie-
działku wykonawca prowadzi już prace, związane z drążeniem wy-
kopu. W celu zachowania przejezdności odcinka kolejowego, po 
wybraniu ziemi pod jednym z torów, od razu wylany zostanie beto-
nowy strop. Ta sama czynność wykonana zostanie następnie pod ko-
lejnym torem. 

Będzie to swego rodzaju wyścig z czasem, ponieważ betonowy 
strop musi zostać wylany jeszcze przed nastaniem zimy. W tym 
aspekcie wiele będzie zależeć od kolei, jak sprawnie będzie mogła 
przeprowadzać sprawy proceduralne, związane z dopuszczaniem 
danego toru do ruchu, a tym samym zezwalając na kontunuowanie 
prac pod kolejnym torem.                                                 

(pw)

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 16 lipca – ŚWIĘTO KOLORÓW w Lisowicach, w godz. 15.00-19.00
 � 23 lipca – nocne zwiedzanie Lisowic, od godz. 21.00 
 � 18 września – gminne dożynki, Park Miejski w Koluszkach 
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Wyburzają starą kwiaciarnię 
W ramach porządkowania terenu, do końca lipca z podwórka 

przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym, zniknie stary budynek kwia-
ciarni. Obiekt jest już wyburzany. 

Kolejne uzbrojone działki  
w Borowej trafią na sprzedaż 

W związku z szybką rozbudową terenów mieszkalnych w Boro-
wej, gmina podjęła decyzję o budowie kolejnego odcinka sieci wo-
dociągowej na długości 2 km. Wzrastająca Liczba podłączeń do wo-
dociągu, a tym samym większy pobór wody spowodował także, że 
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej planuje 
budowę dodatkowego zbiornika na ujęciu wody w Borowej. 

W miejscowości tej gmina do sprzedaży posiada jeszcze kilka-
set działek. W ciągu najbliższych 3 miesięcy, kolejne działki zosta-
ną wystawione do sprzedaży. Z pozyskanych w ten sposób środków, 
gmina chce finansować dalszą rozbudowę dróg i sieci wodociągo-
wej. Na sprzedaż wystawiane są działki uzbrojone w prąd i wodę. 

(pw)

UWAGA: Zmiana siedziby  
redakcji „Tydzień w Koluszkach”

1 sierpnia 2022 r. siedziba naszej redakcji przenosi się do bu-
dynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2. 
Pod tym adresem przyjmowane będą również ogłoszenia. Redakcja 
będzie mieścić się na parterze (wejście od ul. Teatralnej). Zmianie 
ulegnie także numer telefonu do redakcji. Od 1 sierpnia będzie to 
numer tel.: 603 947 457.    

Elektroniczne wydania gazety w celach archiwalnych zamieszcza-
ne są ze stosownym opóźnieniem na stronie www.mok-koluszki.pl.

Przerwy w dostawach prądu
 � 21.07.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Budowlanych  

Nr od 1 do 11, Piękna od 1 do 36, Cmentarna od 2 do 9, Konop-
nickiej od 18 do 29, Krzywa od 1 do 4, Poprzeczna od 1 do 15, 
Rynek od 5 do 16, Warszawska od 1 do 30, Wołyńska od 1 do 24 
i dz. 276.

 � 22.07.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Wiejska od 1 
do 3, Warszawska od 191 do 194, 11 Listopada 84, Zygmuntów 
Nr 6. 

 � 25.07.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Kaletnik ul.: Główna 1-5, 
Piotrkowska 2-4, Różyca ul.: Krańcowa 1-14, Piotrkowska 1-7.

 � 26.07.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Felicjanów 1-44, Koluszki 
ul.: Warszawska 141 do 143.

DRODZY SENIORZY
Serdecznie zapraszamy do Klubu Senior+ przy ul. Budowla-

nych 4a na dwa spotkania:
– 18 LIPCA (poniedziałek) godz. 9:15 spotkanie podróżnicze pt. 

,,W krainie wina i ognia”. Tym razem wspólnie z Mateuszem Jaś-
kiewiczem wybierzemy się do Gruzji.

– 21 LIPCA (czwartek) godz. 14:00 - „Historia Kościoła pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach” - prelekcja po której 
odbędzie się spacer.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej  
w Koluszkach 

15.07.2022 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach odbędzie się XLVIII sesja Rady Miej-
skiej w Koluszkach. W porządku obrad m.in.:
- uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla północno-wschodniej części obszaru 
gminy Koluszki 

- uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinanso-
wanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczysz-
czalni ścieków.  

Zatrzymany agresor  
za zniszczenie drzwi

Koluszkowscy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, 
który zniszczył w jednym z marketów drzwi wejściowe powodując 
straty o łącznej wartości 15 000 złotych. Sprawca był nietrzeźwy. 
Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

9 lipca tuż po godzinie 18:00 do koluszkowskich policjantów do-
tarło zgłoszenie, iż w jednym z marketów na terenie Koluszek agre-
sywny mężczyzna zniszczył drzwi wejściowe przesuwne powodując 
straty w wysokości 15.000 złotych. Uciekł z miejsca. Wezwani poli-
cjanci zaczęli patrolować pobliskie ulice, agresor był dobrze znany po-
licjantom dlatego pojechali do jego miejsca zamieszkania. Tam zasta-
li nietrzeźwego 34-letniego mieszkańca Koluszek. Mężczyzna był 
agresywny, został natychmiast zatrzymany. Kiedy wytrzeźwiał usły-
szał zarzut zniszczenia mienia co zagrożone jest karą do 5 lat pozba-
wienia wolności. W przeszłości miał już konflikty z prawem. 

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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Odwiert na głębokość 1,6 km ma potwierdzić  
odpowiednie walory złóż

Rozpoczynamy badania  
nad wykorzystaniem  
wód geotermalnych 

Rada Miejska w Koluszkach zabezpieczyła 70 tys. zł na opraco-
wanie dokumentacji, która pozwoli na złożenie wniosku o wykona-
nie w Koluszkach odwiertu badawczego pod geotermię. Decyzję tę 
poprzedziły miesiące analiz, konsultacje z geologami oraz wizyty w 
miastach, które technologię geotermalną już stosują, lub przymie-
rzają się do jej wdrożenia. W tym celu pracownicy urzędu odwiedzi-
li miedzy innymi instalacje geotermalne w Mszczonowie oraz od-
wiert w Tomaszowie Maz.

Choć sam pomysł na wykorzystanie tego rodzaju wód może wy-
dawać się trochę abstrakcyjny, jako gmina nie działamy w ciemno. 
W naszym regionie pokłady wód termalnych są dość dobrze zdia-
gnozowane. Pierwsze próbne odwierty wykonywane były już w la-
tach 80-tych. Na terenie naszej gminy dysponujemy m.in. danymi z 
odwiertu w Regnach. Choć ocena danych ma jedynie charakter 
orientacyjny i podane w niej parametry mogą odbiegać od ostatecz-
nych, istnieje spora szansa na możliwość wykorzystania wód termal-
nych.  

„Na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych i po prze-
prowadzeniu szczegółowej ich analizy, Państwowa Służba Geolo-
giczna ocenia potencjał geotermalny Gminy Koluszki jako średni i 
rekomenduje wykonanie kolejnych kroków inwestycyjnych. Należy 
mieć jednak na uwadze fakt, iż Koluszki są położone w strefie krań-
cowej zbiornika geotermalnego, co niesie za sobą istotne ryzyko nie-
osiągnięcia przewidywalnych parametrów złożowych” – czytamy 
we wstępnej ocenie, którą dla naszego samorządu w styczniu 2022 r. 
wykonał Państwowy Instytut Geologiczny i Badawczy. 

Z powyższej analizy wynika również, że optymalnym kierun-
kiem wykorzystania zasobów wód termalnych w Koluszkach jest 
ciepłownictwo. Ocenia się bowiem, że pod nami zalegają wody o 
temperaturze ok. 45 stopni Celsjusza. Ze względu na przewidywaną 
podwyższoną zawartość jodu, w kolejnym etapie po ciepłownictwie, 
uzupełniającym kierunkiem ich wykorzystania może być balneote-
rapia, czyli kąpiele zdrowotne, z którymi do czynienia mamy np. w 
Uniejowie.            

Podjęte działania
Pozytywna opinia Państwowej Służby Geologicznej to oczywi-

ście tylko i wyłącznie swego rodzaju zachęta do podjęcia działań, 
zmierzających do przebadania tego co mamy pod ziemią. Ponieważ 

wyzwanie podjęliśmy, obecnie znaleźliśmy się w elitarnym gronie 
164 samorządów z całego kraju (w tym wśród 9 z woj. łódzkiego), 
które otrzymały wstępną opinię o potencjale geotermalnym.

Jeśli chodzi o naszą gminę, w działaniach tych będzie nas pro-
wadzić Polska Akademia Nauk, a dokładnie Instytut Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i Energią, z którym podpisaliśmy umowę na 
opracowanie całości projektu prac geologicznych i analizy opłacal-
ności.        

Kolejny nasz krok to złożenie wniosku o pozyskanie środków 
na wykonanie odwiertu, który szczegółowo określi parametry na-
szych złóż. Ponieważ koszt tego rodzaju odwiertu to nawet 20 mln 
zł, staramy się o 100 proc. dofinansowania. Decyzję o przyznaniu 
dofinansowania powinniśmy poznać do końca tego roku. Jako cieka-
wostkę dodajmy, że zamierzamy wwiercać się na głębokość ok. 1,6 
km. Jako miejsce odwiertu wyznaczono teren za miejską ciepłownią 
(kominem odlewniczym), w pobliżu ścieżki rowerowej.   

Pamiętajmy jednak, że geotermia to przedsięwzięcie, które wy-
maga sporej cierpliwości. Dla przykładu okolicznym Poddębicom 
uruchomienie tego rodzaju złóż zajęło blisko 10 lat. Zresztą nie 
mniej trwały prace przy tworzeniu koluszkowskiej strefy ekono-
micznej. Wszystkie wartościowe rzeczy zaczynają się jednak od de-
cyzji i małych kroków. Choć prace badawcze wiążą się z pewnym 
ryzykiem rozczarowania, walczymy o niższe koszty ogrzewania 
mieszkań, czystsze powietrze oraz kryte baseny.  

(pw)    

W tym miejscu ma powstać odwiert badawczy  
(w tle ścieżka rowerowa)

Windy standardem  
w obiektach miejskich 

Gmina złożyła wniosek do PFRON (Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych) o dofinansowanie budowy win-
dy w budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym. Winda bę-
dzie jednym z elementów gruntownej modernizacji obiektu. 
Przebudowa będzie prowadzona przez kilka najbliższych lat w sezo-
nie wakacyjnym. 

Ogólnie, windy mają się 
stać standardem w miejskich 
budynkach użyteczności pu-
blicznej. Winda pojawi się w 
nowym budynku muzeum 
Koluszek, który powstanie 
wkrótce przy ul. 3 Maja, a tak-
że w budynku przy ul. Brze-
zińskiej 32, w którym miesz-
czą się obecnie siedziba 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ko-
luszkach oraz filia starostwa powiatowego. W windę wyposażone 
zostanie także nowe skrzydło budynku SP nr 2 i I LO. Szkielet bu-
dynku jest już dobrze widoczny od strony parku w Koluszkach. 

Dodajmy, że w tym roku długo wyczekiwana winda z inicjaty-
wy powiatu dobudowana została do budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. Winda dla niepełno-
sprawnych znalazła się także na wyposażeniu zmodernizowanej sali 
widowiskowej przy Urzędzie Miejskim w Koluszkach oraz w prze-
budowanym budynku pod żłobek i przedszkole przy ul. Mickiewi-
cza w Koluszkach.

(pw)            
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Punkt Porad Wsparcia i Rozwoju działa pełną parą

„KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET. 
KOLEJ NA RÓWNOŚĆ”

Z pomocowego dyżuru  
Punktu Porad Wsparcia i 
Rozwoju mogą skorzystać 
kobiety, które chcą opowie-
dzieć o swoich problemach, 
dokonać ważnej zmiany w 
swoim życiu lub potrzebują 
pomocy, aby po dłuższej przerwie wrócić na rynek pracy. Zapra-
szamy także znajomych i rodziny szukające pomocy dla kobiet, 
które są lub były ofiarami przemocy domowej. W razie zaistnie-
nia takiej potrzeby wsparcie otrzymają także zgłaszający się 
mężczyźni.

Dyżur telefoniczny odbywa się we wtorki w godzinach 12-16 
oraz czwartki między 14-18. Istnieje możliwość umówienia się na 
rozmowę w punkcie stacjonarnym przy ul. Budowlanych 4a. 

Wszyscy otrzymają tu wsparcie i zrozumienie. Anonimowość i 
poufność gwarantowana.

Uprzątnęli zabytkowy  
ewangelicki cmentarz

W miniony weekend gałkowscy muzealnicy wraz z wielkim 
wsparciem opiekuna brzezińskiego cmentarza Kacpra Buldeckiego, 
zakończyli coroczną akcję uprzątania terenu starego ewangelickiego 
cmentarza w Gałkówku-Kolonii.

W trakcie prac usunięto 
zakrzaczenia, oczyszczono 
groby i poustawiano nagrobki. 
Zniknęły suche i zagrażające 
zwiedzającym gałęzie. Cmen-
tarz odzyskał drożność komu-
nikacyjną.

Uczestnicy akcji dokonali 
także dwóch odkryć. Pierw-
szym z nich jest duży fragment 
ozdobnej bramy cmentarnej, a 
drugim fragmenty nagrobka. 
Nagrobek został oczyszczony i 
złożony, a fragment bramy zo-
stanie poddany konserwacji i 
trafi na ekspozycję. 

Członkowie sprzątającej Muzealnej drużyny z Gałkowa: Janek 
Marciniak, Michał Rzeźnik, Jakub Żakieta, Andrzej i Piotr oraz Do-
minik Trojak, zachęcają do odwiedzin tej pięknej i klimatycznej ne-
kropoli.

Historia cmentarza
Niewielki cmentarz założony został w 1822 roku przez tutejszą 

ewangelicką społeczność. Spoczywają na nim jedynie Niemcy z tej 
wsi. Dawny cmentarz ewangelicki w Gałkówku-Kolonii znaleźć 
można w centrum wsi, tuż przy głównej drodze biegnącej do Brze-

zin. Lokalizację obiektu ułatwiają, widoczne z drogi, dwa masywne 
filary bramne (i fragment trzeciego) zbudowane z czerwonej cegły. 
Na jednym z nich znajduje się tablica z fragmentem Apokalipsy Św. 
Jana: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben (Błogosławieni, 
którzy umierają w Panu). Zobaczymy też numer rozdziału i wersetu 
14, 13 oraz datę 18.7 1937, informującą prawdopodobnie o dniu 
umieszczenia tablicy. Nieistniejący już dziś, ceglany mur powstał w 
1922 roku, kiedy to powiększono obszar cmentarza (widoczne są 
jeszcze fragmenty muru). 

Na terenie nekropoli pozostało do dziś kilkanaście różnych 
obiektów: groby ziemne ujęte w betonowe ramy z tablicami lub bez, 
destrukty nagrobków, przewrócona belka drewnianego krzyża 
cmentarnego i studnia. Szczególną uwagę zwraca bardzo dobrze za-
chowana, wysoka stella z czerwonego, wypolerowanego kamienia, 
stojąca na kwaterze grobowej Adolfa Lerke (jeden z członków 
ewangelicko-katolickiego komitetu budowy szkoły w Gałkówku). 
Wszystkie czytelne inskrypcje na cmentarzu wykonano w języku 
niemieckim. Po II wojnie światowej z powodu wyemigrowania spo-
łeczności niemieckiej, cmentarz popadł w ruinę. W lipcu 2013 roku 
działacze Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie postanowi-
li posprzątać mały cmentarz ewangelicki.

(pw) 
(info: fb: Muzeum im. Leokadii Marciniak, 

baedekerlodz.blogspot.com)

Fałszywe sms-y  
o wyłączeniu prądu 

-  Ostatnio dostaję fałszywe 
smsy o braku płatności i możli-
wości wyłączenia prądu. Są to 
fałszywe sms-y z przekierowa-
niem do linku z „płatnościami”. 
Rozmawiałem telefonicznie z 
pracownikami PGE i takich sms-
-ów PGE nie wysyła - ostrzega 
pan Cezary, mieszkaniec naszej gminy. 

Sms-y lub maile podszywające się pod różnego rodzaju instytu-
cje lub usługi (np. dopłata do przesyłki w paczkomatach, wezwanie 
do pobrania aplikacji) to niestety plaga naszych czasów. Mechanizm 
prób oszustwa jest w zasadzie wciąż ten sam, zmienia się jedynie 
treść, w którą ubrane jest oszustwo. 

Jedyną metodą ochrony jest po prostu dokładne czytanie wiado-
mości sms i maili, i powstrzymywanie się od odruchowego klikania 
w linki.                                                                                         (pw)    
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II Miejska Gra Filmowa  
„Był sobie pies 2” 

Uczniowie „Jedynki” już po raz drugi zorganizowali Miejską 
Grę Filmową. Tym razem zadaniem zajęła się grupa siódmoklasi-
stów  pod opieką koordynatorek, pani Małgorzaty Drabik i pani Ur-
szuli Chachulskiej-Tomaszczak. Pierwszym zadaniem projektowym 
było obejrzenie filmu „Był sobie pies”, do którego miały nawiązy-
wać wszystkie stacje zadaniowe podczas gry terenowej. W środę, 15 
czerwca, czwartoklasiści podzieleni na grupy rozpoczęli swoją nie-
zwykłą filmową przygodę. Każdy zespół uczniowski wymyślił swo-
ją nazwę związaną z tematyką filmu, m.in. Nieśmiertelne psy czy 
Psinki Mollinki, a następnie pod opieką nauczyciela realizował ko-
lejne zadania. 

Gra rozpoczęła się od quizu na temat filmu, przygotowanego w 
aplikacji Kahoot! przez Magdę Plintarę. Tutaj najlepiej wypadła 
drużyna z klasy 4b „Psy Szefowie”.  Po rozwiązaniu quizu grupy ko-
lejno wyruszały na trasę miejskiej gry. Jednak nawet sam spacer 
okazał się nie lada wyzwaniem, ponieważ każdy zespół musiał 
wziąć jedno surowe jajko i przez całą drogę dbać, by nie zostało stłu-
czone. Za przyniesienie całego jajka na miejsce zakończenia zabawy 
grupy otrzymywały dodatkowe punkty. Niestety, nie wszystkie ze-
społy poradziły sobie z tym zadaniem. 

Kolejny punkt wymagał od czwartoklasistów rozpoznawania 
zapachów i nawiązywał do filmowych scen, w których tytułowy pies 
rozpoznawał zapach ludzi chorych na nowotwory. Uczniowie loso-
wali jedną z przypraw, którą mieli rozpoznać, wąchając pojemnicz-
ki. W następnym zadaniu uczniowie musieli wykazać się umiejętno-
ściami manualnymi, ponieważ wymagano od nich zrobienia 

bransoletki z gumek. To właśnie bransoletka była znakiem rozpo-
znawczym filmowej bohaterki CJ. Kolejnym miejscem, do którego 
udali się uczestnicy gry, była Księgarnia Skład Główny. Tutaj czwar-
toklasiści otrzymali do ułożenia puzzle przedstawiające rasy psów, 
w które wcielał się tytułowy bohater. Psinki Mollinki były najszyb-
sze w tej konkurencji. Muzyka to pasja i miłość CJ, więc nie mogło 
zabraknąć zadania związanego z tą dziedziną. Pani Anetta Boro-
wiecka z Centrum Inicjatyw Artystycznych - Muzyczny Moll przy-
gotowała zadania dotyczące gry na instrumentach. Wszystkie zespo-
ły zdobyły punkty w tej konkurencji. 

Szósta stacja zadaniowa znajdowała się przy aptece „Rumia-
nek”. Miłośniczka psów, Magda Szostek, przygotowała informacje 
dotyczące ras psów, opieki nad nimi, a drużyny czwartoklasistów po 
wysłuchaniu prelekcji rozwiązały bezbłędnie quiz. Kolejny punkt 
gry to Stajnia Marzeń, która znajduje się przy ulicy Czarneckiego. 
Uczestnicy poznali podstawowe zasady postępowania z końmi, a 
później udzielali odpowiedzi na pytania. Ósma stacja zadaniowa 
wymagała sprawności fizycznej i nawiązywała do  sztuczki z piłką, 
którą wykonywał psi bohater. Nasi uczniowie również musieli wy-
konać sztuczkę, która polegała na wrzucaniu piłek do wiklinowego 
koszyczka. Na koniec czwartoklasiści musieli wykazać się znajomo-
ścią alfabetu Morse’a i odczytać ukryte hasło. Z wszystkimi zada-
niami najlepiej poradziła sobie drużyna „Czarne kundle” z klasy 4a, 
jednak wszyscy uczniowie bawili się wspaniale podczas rozwiązy-
wania kolejnych zadań. Przygotowanie tak atrakcyjnej gry nie było-
by możliwe bez pomocy wielu osób i instytucji. 

Organizatorzy pragną podziękować Radzie Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 1 za ufundowanie słodyczy dla uczestników zaba-
wy, Panu Wojciechowi Świderkowi z apteki Dbam o Zdrowie, Pani 
Adze Kurc z Księgarni Skład Główny, Pani Anetcie Borowieckiej  z 
Centrum Inicjatyw Artystycznych - Muzyczny Moll, Państwu Sołty-
siakom z  restauracji „ Kriada”, Państwu Rzesiewskim z apteki „Ru-
mianek”, Państwu Kaczorowskim prowadzącym Stajnię Marzeń i 
Pani Kasi Szostek  za pomoc w organizacji punktów zadaniowych. 
To dzięki Państwa życzliwości czwartoklasiści spędzili niezwykle 
atrakcyjny dzień, który na długo zostanie w ich pamięci.
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Gala z okazji zakończenia roku szkolnego

Najlepsi z najlepszych - szkoły średnie

Poniżej przedstawiamy listę najlepszych uczniów koluszkow-
skich szkół średnich oraz ośrodka specjalnego, uhonorowanych 
przez władze Koluszek za najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach: 
dyrektor Katarzyna Mrówka

najlepszy uczeń – Amadeusz Antczak
dziadkowie: Jolanta i Ryszard Antczak
sportowiec – Agata Szczepanowska
rodzice: Agnieszka i Mariusz Szczepanowscy 
sportowiec – Alan Wójcik
babcia: Henryka Wójcik

I LO w Koluszkach: dyrektor Anna Olczyk 
najlepszy uczeń – Alan Miksa
rodzice: Maja i Roman Miksa
sportowiec – Agnieszka Gula
mama: Ilona i Paweł Gula
sportowiec – Mateusz Kotynia
rodzice: Alina i Dariusz Kotynia

Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach: dyrektor Krzysztof Serwa
 najlepszy uczeń Technikum –  Adam Ponikowski 
rodzice: Magdalena i Zbigniew Ponikowscy
najlepszy uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia  –  Karolina Skóra
rodzice: Agnieszka i Sylwester Skóra

Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach: dyrektor Waldemar Puczyński
najlepszy uczeń Technikum Nr 2 –  Radosław Skoczylas
rodzice: Agnieszka i Andrzej Skoczylasowie
najlepszy uczeń II LO w Koluszkach –  Natalia Nowaczyk
rodzice: Henryka i Sylwester Nowaczykowie
sportowiec – Natalia Zimnicka
rodzice: Anna i Tomasz Zimniccy
sportowiec – Damian Pakuła 
mama: Monika i Jarosław Pakuła

Policyjna pomoc nadeszła na czas
Policjanci z Koluszek dotarli na czas do 24-latki, która próbowała tar-

gnąć się na swoje życie. Jej poszukiwania były utrudnione. Jednak dzięki 
swojej czujności policjanci dotarli do ukrywającej się w lesie kobiety. Dzień 
później mundurowi dotarli też do 23-latka, który groził odebraniem sobie ży-
cia. Dwudziestolatkowie zostali pod specjalistyczną opieką medyczną.

8 lipca 2022 roku tuż przed godziną 13:00 koluszkowscy policjanci 
otrzymali niepokojące zgłoszenie od maszynisty pociągu pędzącego linią ko-
lejową Mikołajów – Koluszki. Jak oświadczył musiał gwałtownie hamować, 
ponieważ na torach pojawiła się jakaś osoba. Początkowo miał to być starszy 
mężczyzna, który uciekł z torowiska po zatrzymaniu się pociągu. Trwała wal-
ka z czasem, ponieważ istniało duże prawdopodobieństwo, iż ta osoba może 
próbować podjąć tą próbę jeszcze raz. Policjanci natychmiast zaczęli przecze-
sywać pobliski teren przy torowiskach. Wpłynęła również informacja do ma-
szynistów podróżujących tymi liniami kolejowymi o możliwości wtargnięcia 
osoby na tory i o zachowanie czujności. W pewnym momencie policjanci za-
uważyli w lesie młodą kobietę, której zachowanie ich zaniepokoiło. Mundu-
rowi ustalili, iż jest to 24-latka, która przyznała, iż próbowała popełnić samo-
bójstwo. Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

Dzień później, 9 lipca 2022 roku około godziny 13:30 koluszkowscy po-
licjanci otrzymali informację o 23-letnim mężczyźnie, który groził odebra-
niem sobie życia. Ustalenia jakie poczynili mundurowi doprowadził ich do 
mężczyzny, który również trafił pod opiekę medyków.

Zdarza się, że nie dostrzegając szansy na rozwiązanie swoich proble-
mów bądź nie widząc sensu w pokonywaniu trudności, człowiek postanawia 
odebrać sobie życie. Jest to dramatyczna decyzja i wyjście najgorsze z moż-
liwych. Są bowiem instytucje, które pomagają w takich sytuacjach. Istnieją 
też bezpłatne i anonimowe infolinie wspierające osoby w trudnych chwilach.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy anonimowo 
112, Telefon Zaufania dla Dorosłych pod numer 116 123, Telefon Zaufania 
dla Dzieci i Młodzieży pod numer 116 111 oraz Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka pod numer 800 121212.

Jeśli ktoś powie Ci, że myśli o samobójstwie reaguj:
 • nie obawiaj się porozmawiać o tym, nie okazuj zdziwienia i zaskoczenia;
 • rozmawiaj, nie bój się, że twoje zainteresowanie tematem i dyskusja, bę-

dzie dla niej zachętą do realizacji planów;
 • miej dla niej czas, okaż zainteresowanie i wsparcie;
 • okaż gotowość do słuchania, pozwól na okazywanie emocji i akceptuj je;
 • nie oceniaj, nie dawaj rad;
 • Szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich, jak psy-

cholog, psychiatra, telefon zaufania.

Osoba zagrożona samobójstwem może dawać nam sygnały, których 
nie można lekceważyć:
 • mówić o popełnieniu samobójstwa;
 • mieć problemy z jedzeniem i spaniem;
 • drastycznie zmieniać swoje zachowanie;
 • wycofywać się z kontaktów towarzyskich;
 • tracić zainteresowanie pracą, szkołą, swoim dotychczasowym hobby itd.;
 • przygotowywać się do śmierci pisząc testament, list pożegnalny, porządku-

jąc swoje sprawy;
 • rozdawać ważne dla niej rzeczy;
 • podejmować ryzykowne działania;
 • wykazywać zainteresowanie problemem śmierci i umierania;
 • nie dbać o swój wygląd zewnętrzny;
 • zwiększyć spożycie alkoholu, narkotyków lub leków.

Aby uratować czyjeś życie to nie tylko problem profesjonalnej pomocy, 
ale zwykłej ludzkiej życzliwości.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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Wycieczka OSP Długie do Muzeum  
oraz na Międzynarodowy Zlot  
Samochodów Pożarniczych

W sobotę (02.07) została zorganizowana przez druhów OSP Długie 
wycieczka dla młodzieży oraz dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej. Udział wzięli również rodzice i strażacy z naszej jednostki. Pomimo 
ograniczonego czasu jakim dysponowaliśmy, udało nam się zwiedzić 
Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Międzynarodowy 
Zlot Pojazdów Pożarniczych w Główczycach, a przede wszystkim koro-
wód tych wspaniałych pojazdów. Mieliśmy okazję zobaczy przejazd oko-
ło 185 samochodów pożarniczych na sygnale. Robiło to wielkie wrażenie 

na uczestnikach zlotu oraz uczestnikach naszej wycieczki. Te wspaniałe 
dwa wydarzenia, pozwoliły połączyć przyjemne z pożytecznym. Wszy-
scy uczestnicy mogli zapoznać się z historią pożarnictwa oraz obejrzeć na 
żywo to, jakimi pojazdami dysponują teraźniejsi strażacy z różnych rejo-
nów Polski i Europy. W wycieczce udział wzięły 63 osoby, które zadowo-
lone i szczęśliwie bezpiecznie wróciły do swoich domów.

Należy podkreślić, że była to pierwsza w historii wycieczka zorganizo-
wana przez strażaków OSP Długie, ale na pewno nie ostania. Serdeczne po-
dziękowania kieruję do opiekunów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
OSP Długie dh Eweliny Długosz, oraz dh Pawła Szubki, którzy w profesjo-
nalny sposób opiekowali się naszymi młodymi adeptami pożarnictwa.

Prezes OSP Długie dh Rafał Cieslak 
Opiekun MDP dh Paweł Szubka 
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Rajd rowerowy w Wierzchach 
W sobotę 25 czerwca Sołectwo Wierzchy zrealizowało rajd ro-

werowy z okazji rozpoczęcia lata i Dnia Dziecka. W rajdzie wzięło 
udział około 20 osób, w tym 
dzieci i młodzież z naszej miej-
scowości. Rowerzyści pojechali 
ścieżką rowerową do Redzenia 
przy asekuracji OSP Wierzchy. 
W Redzeniu uczestnicy zjedli 
lody. Na zakończenie wydarze-
nia, w Wierzchach przygotowano 
poczęstunek, w tym potrawy z 
grilla. Dzieci otrzymały drobne 
upominki. 

Sołectwo Wierzchy dziękuje strażakom z OSP Wierzchy za ase-
kurację i pomoc w zorganizowaniu rajdu. 

Wystawa z udziałem prac autorki  
„Panoramy Miasteczka”

Ewa Cieniak pochodzi z Koluszek i 
jest autorką znanej, nie tylko w Kolusz-
kach ale także w wielu miejscach Polski 
„Panoramy Miasteczka”, obrazu- haftu 
przedstawiającego mieszkańców Kolu-
szek, zarówno obecnych jak i dawnych. 
Tym razem pani Ewa zaprasza nas do Fry-
drychowa. -W imieniu swoim oraz arty-
stek biorących udział w projekcie bardzo 
serdecznie zapraszam do Galerii Trzy sar-
ny we Frydrychowie. Mam nadzieję, że to 
będzie inspirujące popołudnie i wieczór - powiedziała Ewa Cieniak.

Julia Lizurek tak pisze o swoim performansie: „Był tam duży, 
ciemny las, do którego postanowiłam wejść. Na jego skraju zostawi-
łam telefon, komputer i egzemplarz „Zimy Muminków”, który wła-
śnie czytałam, żeby inni wiedzieli, że się tam wybrałam. I wiecie co? 
Odkryłam, że Buka żyje też tam. Nie chciałam jej wystraszyć. 
Chciałam, by do mnie podeszła i dlatego przywiązałam się do drzew. 
Na chwilę stałam się częścią lasu”.

Zapraszamy: 16 lipca /sobota/ godz. 17.00, Frydrychów 16, 
Galeria Trzy sarny. 

Zk 

Frydrychów 16
16 lipca /sobota/

OBRUSY i KRZESŁA_Ewy Cieniak
HAFTY_Anny Zajdel

ROBOTY KORONKOWE_Marii Cieniak

oraz WYSTAWY PLENEROWE

ZAPRASZAMY na godzinę 17.00. 
Rozpoczniemy oprowadzaniem po wystawach. 
Około godziny 18.00 rozpocznie się performance.

Dla chętnych po spektaklu warsztaty z tworzenia teatralnych opowieści.

Galeria Trzy sarny zaprasza na performance

 Z LASU
                   w wykonaniu_JULII LIZUREK

W Y D A R Z E N I E  B E Z P Ł A T N E

Muzyka tatarska w Rogowie
Jedyny w tej edycji Kolorów Polski koncert plenerowy odbędzie się w 

arboretum SGGW w Rogowie. Zabrzmi muzyka tatarska z albumu „Yazci-
te”. Stare pieśni tatarskie zainspirowały Hannę Turonek i Pawła Betleya, któ-
rzy na płycie utrwalili melodie pochodzące z okolic Kazania i Ufy. Materiał 
muzyczny został zaaranżowany w nowoczesny sposób z zastosowaniem tra-
dycyjnych instrumentów, takich jak suka biłgorajska, fidel płocka, lutnia 
arabska i perska, czy flety bambusowe z Okinawy. Tatarzy obecni są na zie-
miach polskich od ponad 600 lat i w tym czasie walczyli też w obronie Rzecz-
pospolitej. Obecnie w Polsce mieszka kilka tysięcy Tatarów, głównie w oko-
licach Białegostoku. Wciąż pozostali ludem uwielbiającym śpiew i taniec. 

Na koncert wstęp jest wolny. 17 lipca 2022, niedziela,  
godz. 19.00. Rogów, arboretum sggw, ul. Leśna 5.
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Mistrzostwa powiatu  
w siatkówkę plażową 

2 lipca na obiekcie sportowym Stowarzyszenia LZS Justynów 
rozegrano Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażo-
wej piłce siatkowej. Przy pochmurnej ale ciepłej pogodzie walczyło 
6 drużyn kobiecych i 5 męskich. Drużyny rywalizowały systemem  
każdy z każdym po jednym secie do 21 pkt. Drużyny reprezentowa-
ły gminy: Koluszki, Brójce i Andrespol. Wyniki:

Kobiety
1 miejsce Michalak Martyna / Rogala Karolina (LKS Gałkówek)
2 miejsce Kabat Paulina / Stasio Patrycja (SLZS Justynów)
3 miejsce Tylki Anna / Szczepska Agnieszka  (SLZS Justynów)
4 miejsce Sujka Julia / Lauk Martyna  (SLZS Justynów)
5 miejsce Sakowicz Emilia / Szustkiewicz Zuzanna (SLZS Justynów)
6 miejsce Rowińska Małgorzata / Pakuła Nikoletta  (LKS „Miazga” 

Brójce)
Najlepsza drużyna wygrała swoje wszystkie mecze.

Mężczyźni
1 miejsce Jakub Cyprys / Krystian Walczewski  (Koluszki)
2 miejsce Mateusz Michalak / Szymon Filipek  (LKS Gałkówek 

Gałków Duży)
3 miejsce Robert Ladorudzki / Zieliński Łukasz  (LKS Gałkówek 

Gałków Duży)
4 miejsce Adrian Zientarski / Patryk Osetek  (SLZS Justynów)
5 miejsce Grzegorz Kopa  / Rowiński Łukasz  (LKS „Miazga” Brójce)

Najlepsza drużyna wygrała swoje wszystkie mecze.

Nagrody i medale dla zwycięzców ufundował Powiat Łódzki 
Wschodni. Sędzią głównym zawodów był  Mróz Piotr.  

MALOWANIE  
ELEWACJI

796-241-330

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW
792-022-640

Profesjonalny montaż
OGRODZEŃ  PANELOWYCH

FURTEK oraz BRAM
Tel. 691-449-649

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo

Art In Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach 
Chcesz pracować w zgranym zespole, lubisz wyzwania, a jednocześnie 

doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie

Specjalista w dziale zakupów i logistyki
Opis stanowiska: współpraca z dostawcami, współpraca z biurami budów,  
ustalanie harmonogramu dostaw oraz dbanie o ich terminowość, tworzenie ra-
portów i analiz logistycznych na potrzeby działu, przeprowadzanie postępowań 
na dostawy, pozyskiwanie dokumentów do zatwierdzenia dostawcy, rozpatrywa-
nie reklamacji i koordynacja usuwania reklamacji, tworzenie dokumentów ma-
gazynowych w systemie Optima, nadzór nad magazynem materiałowym.  
Wymagania: wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe kierunko-
we), znajomość oprogramowania MS Office, wysokie zdolności komunikacyjne  
i organizacyjne. Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w peł-
nym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zgodne z kompetencjami i umiejęt-
nościami, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Prześlij CV na adres: kadry@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781

Spółdzielnia Mieszkaniowa Odlewnik
w Koluszkach 

zatrudni

SPECJALISTĘ DO SPRAW  
KSIĘGOWOŚCI i ADMINISTRACJI

Praca biurowa, prowadzenie spraw lokatorskich,  
naliczanie czynszów, podstawy księgowości,  

prowadzenie sekretariatu.
Pełen etat, umowa o pracę.

CV proszę wysyłać na adres smodlewnik@wp.pl

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach informuje,  
że od 1.07.2022 r. do 29.07.2022 r. będzie czynna  

w następujących godzinach:
pn. 9.00 - 17.00       wt. 8.00 - 16.00
śr. 9.00 - 17.00        czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 -  16.00       sob. nieczynna

W miesiącu sierpniu 2022 r. Biblioteka będzie nieczynna  
z powodu inwentaryzacji księgozbioru.
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Pamięć i przebaczenie
Złożony problem „Rzezi na Wołyniu”

Ta rozmowa nie była łatwa. Pani Janina cały czas miała łzy w 
oczach a w jej głosie słychać było głębokie wzruszenie. Miałem 
wrażenie, że wszystko o czym mi opowiada, dzieje się tu i teraz, 
mimo że to już historia. Jej rodzinna wieś to Majdan Mokwinski,  
30 km od Równego i 20 km od Kostopola na Wołyniu. 

Dla wielu komentatorów agresji rosyjskiej w Ukrainie, przypo-
minanie o tragedii na Wołyniu podczas II wojny światowej- dziś, 
gdy na stole stawiamy, jak  powiedział prezydent Polski Andrzej 
Duda, nie karabin i topór a chleb- jest wielce niestosowne. Być może 
to prawda. Jednak dla tych, którzy- podobnie jak pani Janina z Ko-
luszek- przeżyli Wołyń w roku 1943- niestosowne jest przemilcza-
nie piekła, jakie  przeżyło wielu  naszych rodaków. 

Z Panią Janiną Słabą, z domu Rudnicka, rozmawia Zbigniew 
Komorowski.  

-Pamięta Pani lato 1943 na 
Wołyniu? 

-Wszystko pamiętam, nie da 
się tego zapomnieć. Kiedyś, po 
wojnie, przez wiele lat nic nie pa-
miętałam, wszystko schowałam 
w niepamięci. Teraz, im jestem 
starsza, wszystko ożyło na nowo. 
Może pan sobie wyobrazić, że 
często budząc się  w nocy- bo oni 

mordowali początkowo tylko w nocy- słyszę do dziś kumkanie żab 
w naszym stawie. 

-Jaka ludność zamieszkiwała Majdan Mokwiński?
-U nas były zaledwie dwie rodziny żydowskie. Pamiętam, że je-

den nazywał się Bambulewicz i był sklepowym. Była jedna rodzina 
niemiecka, Polacy i oczywiście Ukraińcy.

-Zdarzały się w Majdanie mieszane rodziny? 
-Oczywiście, że tak. Moja kuzynka wyszła za Ukraińca, który ją 

potem „zarąbał” podczas rzezi, bo inaczej Ukraińcy zarżnęliby jego. 
Przepraszam, że używam takich słów, ale inaczej nie da się opisać 
tego, co oni z nami robili. Nie strzelali do nas, jak Niemcy na ulicach, 
oni mordowali nas jak zwierzęta siekierami, widłami i tego rodzaju 
narzędziami. Niemniej, zanim doszło do tej strasznej tragedii, żyliśmy 
ze swoimi sąsiadami w zgodzie. Na przykład moja mama była przez 
Ukraińców uwielbiana. Nigdzie nie pracowała, zajmowała się do-
mem, mną i moim rodzeństwem. Ludzie ją lubili, w przeciwieństwie 
do mojego ojca, który był bardzo dumny i wyniosły, wie pan: „Co to 
nie ja”. Ludzie nie lubią takich. Inna sprawa, że był w swoim zawo-
dzie fachowcem i był to dla niego powód do dumy. Ukończył w Kijo-
wie Szkołę Rzemiosł Artystycznych i zajmował się kowalstwem. 
Pewnego dnia zniknął. Był rok 1941. Codziennie, na godz. 13.00 
przychodził do domu na obiad. Kwitły już łąki i żyta. Pod nasz dom 
podjechało na wozie pięciu Ukraińców, mieli ze sobą taki wał drew-
niany z kolcami. Zapytali się „A gdie Anton”? Matka na to, że w kuź-
ni ale zaraz przyjdzie na obiad. „ O, patrzcie, już idzie”. Kiedy ojciec 
ich zauważył z tym wałem, uznał, że przyszli go zabić. Szybko zawró-
cił, i zgłosił się do Niemców, aby go wysłali na roboty w głąb Rzeszy. 
Pracował w Lipsku w fabryce bomb, i w ten sposób ocalił siebie. 

-Jak zareagowali Ukraińcy na ucieczkę ojca? 
-Jeden z nich uznał, że matka ich oszukała, i chciał ją uderzyć. 

Wtedy inny zaprotestował: „nie bij jej, ona wychowała nas i wyży-
wiła nasze dzieci”.

-Wychowywała nie tylko was?
-Na wołyńskiej wsi nie sprzedawało się jaj, masła czy mleka. 

Mieliśmy dużo krów i matka co zrobiła, to ubijała i kładła w takie 
duże beczki przed domem. Biedni Ukraińcy przychodzili i tym się 
karmili. My Polacy, byliśmy tam panami, oni żyli w biedzie i stąd ta 
zawiść, zazdrość a w końcu nienawiść, która doprowadziła ich do 
tych okrutnych zbrodni na naszych rodakach.

-Wszystkie opowieści o męczeństwie Polaków, mordowa-
nych siekierami, widłami czy nożami, wydają się nie do uwierze-
nia…

-Ale tak było. Bywały też przypadki, że Ukraińcy żywcem 
wrzucali małe dzieci do studni. Gdy cała sytuacja już nabrała olbrzy-
miej skali i wiadomo było, że Ukraińcy mordują całe wsie, gdzie 
mieszkają Polacy, nie kosiliśmy żyta, by w razie czego mieć się 
gdzie schronić. Baliśmy się spać  w domu, który pozostał otwarty, 
dlatego noce spędzaliśmy w zbożu, na polu, pod trzema dębami  lub 
chowaliśmy się w wysokich konopiach. Każdy z nas chował się 
osobno w różnych miejscach.

-W jaki sposób zdołała Pani uniknąć rzezi? 
To było około 10 sierpnia 1943 roku. Ukraińcy mordowali Po-

laków już od początku lipca a nawet dużo wcześniej. Zaledwie 7 km 
od naszego Majdanu, spłonęła cała wieś Lipniki, ja ten pożar wi-
działam na własne oczy. To było 26 marca 1943 roku. Z tej wsi po-
chodził Mirosław Hermaszewski, który cudem przeżył rzeź jako 
półtoraroczne dziecko. 

Znał się z nim osobiście mój starszy brat. Po wojnie wielokrot-
nie  do siebie dzwonili, utrzymywali kontakt.

Strach ogarniał wszystkich. Pewnej  letniej nocy przyszedł do 
nas znajomy Ukrainiec o nazwisku Kałenyk i powiedział: „To jest 
ostatnia noc, kiedy możecie ocalić swoje życie. Uciekajcie, jutro bę-
dzie tu piekło”. Nasz sąsiad, Krzysztofiak Florian, znający świetnie 
język ukraiński, przebrany za Ukraińca wsiadł na konia i pojechał na 
żandarmerię niemiecką i poprosił o pomoc. Władza okupacyjna na 
Wołyniu biernie przyglądała się temu, co Ukraińcy z nami wypra-
wiali, nie mniej byli tacy, którzy po cichu nam sprzyjali. Zanim ucie-
kliśmy, matka otworzyła oborę i stajnię, aby zwierzęta mogły swo-
bodnie się poruszać po polach. Na miejscu pozostał także nasz pies 
„Budrys”, aby pilnował zagrody. Mama była przekonana, że gdy 
wszystko przycichnie, powrócimy do swego domu. Nikomu w tam-
tej chwili nie śniło się, że losy wojenne rzucą nas daleko od Majda-
nu. W nocy wszyscy wsiedliśmy do wozu i pod eskortą niemiecką, 
okrężną drogą, by uniknąć zasadzki Ukraińców udaliśmy się do Ko-
stopola, gdzie spędziliśmy dwa dni pod ścianą drewnianego młyna. 
Wtedy przyszedł ksiądz i prosił miejscowych, by kto tylko może za-
brał ludzi pod swój dach. Nas wziął do siebie człowiek, który garbo-
wał skóry. W pokoju, gdzie znajdowały się kadzie do garbowania, 
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wytrzymaliśmy 3 dni. Dłużej nie dało się znieść niesamowitego 
smrodu od tych kadzi. Wtedy matka poszła na stację kolejową i ofe-
rując jednemu Niemcowi pewną sumę pieniędzy lub jakąś kosztow-
ność, już dokładne nie pamiętam, poprosiła o pomoc. Zabrała nas na 
stację, gdzie wsiedliśmy do wagonu towarowego i pojechaliśmy do 
Równego. Tam czekał nas kolejny dramat. Wysiadając na dworcu 
kolejowym, trafiliśmy na łapankę i jedna z moich sióstr, 15-letnia 
Alfreda, ze strachu przed tą łapanką wskoczyła do jednego z osobo-
wych pociągów i pojechała. Odnalazła się dopiero w 1948 roku. Za-
opiekowali  się nią Polacy, których poznała w tym pociągu, a wśród 
nich był malarz, Zygmunt Tokarzewski. W Krasnymstawie do dziś 
znajduje się olbrzymi obraz z moją siostrą, namalowaną przez tego 
malarza. Nic nie wiedząc o jej losie, pozostaliśmy w Równem do 
wkroczenia sowietów w marcu 1944 roku. Alfreda po wojnie za-
mieszkała w Opolu. 

-Była Pani po 1990 roku w Majdanie Mokwińskim? 
-Kiedy nastała odwilż polityczna w Rosji, ojciec poprosił moje-

go brata, aby pojechał tam i przywiózł garść ziemi, aby gdy umrze, 
posypać jego trumnę, by było mu lżej spoczywać. Brat udał się na 
Ukrainę, do oddalonego o 20 km od Majdanu Kostopola, gdzie 
mieszkał Arceń, syn Kałenyka, któremu zawdzięczamy ocalenie. To  
policjant, z którym nasza rodzina nawiązała po wojnie kontakt i z 
którym wymienialiśmy korespondencję. Arceń, mój brat Edmund i 
młodszy brat Cezary udali się pod eskortą innych uzbrojonych poli-
cjantów do Majdanu. 

-Co się stało z waszym gospodarstwem po ucieczce do Rów-
nego? 

-Po tym wszystkim co się stało, nasz dom zbudowany z jodło-
wych bali  rozebrali, meble, trzydrzwiowe piękne szafy zabrali. W 
tej chwili Edmund, który w sierpniu 1943 roku miał 21 lat, rozpłakał 
się, młodszy brat, który był tam z nim, a który w czasie rzezi miał 3 
latka, zapytał, „a czego ty płaczesz”? Edmund się oburzył i smutny 
powiedział: „Ty nic nie rozumiesz. Ja tu widzę mamę, siostry jak 
chodzą po domu. Widzę, jak tu kwitną kwiaty. Ty wiesz, jaki tu był 
zapach piękny”?!  

- Arceń mówił coś o swoim ojcu? Przeżył wojnę?
-Jego los był marny. Kiedy stało się jasne, że to on ostrzegł moją 

mamę, by uciekała, został zabity razem z żoną. 
-Ocalił Panią i najbliższych, przypłacając to życiem…
-Inni moi krewni mieli mniej szczęścia. Zamordowano mego 

wujka Żarczyńskiego, który był gajowym i leśniczym. Wie Pan, 
jako gajowy był trochę „ostry”. Przyszli do niego i mówią: „Pożycz 
nam konia”. Wyszedł z nimi do stajni, rodzina już go więcej nie wi-
działa. Arceń opowiadał, że wujka Zygmunta 3 dni mordowali, a 
gdy go zamęczyli, ciało wrzucili do mrowiska. Nasze dwie kuzynki, 
Dąbrowskie, uciekały do swej starszej siostry. Sądziły, że jak dosta-
ną się na większą wieś, to przeżyją. Ukraińcy złapali je i zamordo-
wali, i wyjęli z nich serca i przyczepili do nich kartkę z napisem 
„Smiert Żydam, Smiert Lacham. Wolna Ukraina”. Jedna miała 16, 
druga 18 lat. Przed Horyniem było takie olbrzymie torfowisko. Jed-
na z młodych dziewcząt chciała przejść w tym miejscu przez Horyń 
do Hołubnego. Ona też została w brutalny sposób zamordowana. Na 
pogrzeby, np. sióstr Dąbrowskich, chodziły moje siostry, mi mama 
nie pozwalała. Jak Ukraińcy szli do Lipnik, to mieli ze sobą widły, 
siekiery, graczki i jak kogoś złapali, kłuli tak długo, aż zakłuli na 
śmierć. Dziabką uderzali po głowie, aby zabić. Rąbali na kawałki. 
To było okrucieństwo! Dzieci żywcem wrzucali do studni albo na-
dziewali na sztachetach (płacz). Moje siostry były świadkiem nie-
jednej z tych historii. 

-Myślała Pani, by wrócić do swej ziemi ojczystej w Majdanie 
Mokwińskim?

- Nigdy tam nie byłam po 
wojnie, zbyt dużo by mnie to 
kosztowało. Uciekłam spod sie-
kiery, nie chcę tam wracać. Ja 
wciąż mam w uszach ten krzyk, 
te płomienie. Tamten zapach 
kwitnących traw i zbóż w sierp-
niu 1943 roku. Moje myśli wciąż 
biegną do mojego Majdanu. Wie 
pan, często budzę się w nocy i od 
razu wszystko powraca, ta kraina 
moich dziecinnych lat. Sięgam 
wtedy po kartkę i długopis, i tak 
jak mi w duszy gra, siadam i pi-
szę wiersze o Wołyniu. W sercu 
chcę zachować tylko dobre wspo-
mnienia tamtej ziemi i tych moich dziecinnych lat. Słyszę wciąż te 
żaby rechoczące w stawie, te kukułki kukające w polu wśród żyta.

-Możliwe jest przebaczenie?
-Młode pokolenie, które nie zaznało tego piekła, ma dużą sza-

snę, by układać poprawne stosunki z Ukraińcami, ale my, którzy to 
przeżyliśmy, nie przebaczymy nigdy. 

-Spotkała pani kogoś, kto przeżył Wołyń z  pani stron? 
-Kiedyś odszukał mnie pan, który był ode mnie o dwa lata star-

szy i pochodził jak ja z Majdanu. Mieszka we Wrocławiu. Gdy się 
spotkaliśmy, czułam się tak, jakbym odnalazła brata.

P.S. O brawurowej ucieczce rodziny Pani Janiny i Rzezi Wołyń-
skiej można przeczytać w książce  Władysława Siemaszko i Ewy 
Siemaszko pt. „Ludobójstwo na ludności polskiej na Wołyniu doko-
nane przez nacjonalistów ukraińskich”. 

Każda historia, nawet najbardziej tragiczna, ma dwa oblicza. 
O komentarz poprosiłem ojca Macieja Biskupa, przeora klaszto-
ru dominikanów w Łodzi, zaangażowanego w dialog polsko - 
ukraiński. 

„Kilka dni temu usłyszałem modlitewne wezwanie, by Ukra-
ińcy stanęli w Prawdzie. Jeśli mamy szukać jedności, to tylko na 
Prawdzie, do której zobowiązana jest każda strona. Mówiąc o 
zbrodni na Wołyniu watro pamiętać polskie powiedzenie: „Kto 
sieje wiatr, zbiera burzę” i je odnieść do niesprawiedliwości pań-
stwa polskiego przed 1939. Poza tym Prawda to nie tylko pamięć 
o krzywdzie. Prawda, o której mówi Chrystus burzy mur wrogo-
ści i otwiera na przyszłość. 

Dziś trzeba dziękować za cud naszej solidarności we współ-
odczuwaniu z narodem ukraińskim, a nie skupiać się małodusz-
nie na własnej krzywdzie i jeszcze się z jej powodu wynosić, 
kosztem uwagi na ból i cierpienie krzywdzonego obecnie naro-
du. Jeden z twórców współczesnej Europy, godny kontynuator 
duchowej drogi św. Benedykta - sługa Boży Robert Schuman, 
jeden Ojców Unii Europejskiej mówił: „Europa nie powstanie 
od razu ani w całości: będzie powstawała poprzez konkretne 
osiągnięcia budujące rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie 
narodów europejskich wymaga wyeliminowania odwiecznej 
wrogości między Francją i Niemcami”. To dotyczy także nasze-
go pojednania z Niemcami i Ukraińcami. Chyba, że na innych 
korzeniach chcemy budować, np. na plemiennych i etnicznych 
atawizmach”.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, tel. 500-33-50-60
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Budowa domów, 505-509-874
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Produkcja i Montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA 
Zatrudnię do dociepleń elewacji  
i zabudowy poddaszy, 609-884-781
Pracownik ochrony Wola Rakowa, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, bez doświadczenia,  
668-305-891
Do ochrony z orzeczeniem umiar-
kowanym przyjmę, 507-774-111
Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286
Zatrudnię młodą osobę do przy-
uczenia w pracach kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407
Sklep i kawiarnia Kawy Malowane 
zatrudnią pracownicę,  
tel. 606-23-96-96
Fryzjerkę zatrudnię, 796-337-568
Zatrudnię kierowcę z ADR. Transport 
międzynarodowy, tel. 603-692-065
Zatrudnię pracownika gospodarcze-
go z prawem jazdy, tel. 603-692-065
Zatrudnię kierowcę kat. C, praca  
na miejscu, tel. 605-439-267
Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego, tel. 605-696-054
Zatrudnię kierowcę C+E kraj,  
tel. 667-583-078
Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407
Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

RÓŻNE
Kajaki-Pilica, spływy,  
tel. 506-704-420

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie w bloku M-4 
przy ul. Gen. Sikorskiego, 794-000-262
Sprzedam dom w Koluszkach, 
Zagajnikowa 16, tel. 502-651-007 
lub 782-005-167

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie,  
dwa pokoje, na trzecim piętrze, 
606-144-619
Do wynajęcia mieszkanie M-3  
w Koluszkach, ul. Ludowa,  
tel. 500-260-941
Lokal do wynajęcia, 80 m2, centrum 
Koluszek, 693-450-093
Wypożyczę namiot na imprezy 
plenerowe 4 x 8 m. Tel. 603-18-23-23

SPRZEDAM
Borówka amerykańska – tanio, 
608-268-734
Kompleksowa sprzedaż pokryć 
dachowych. Pomiar i wycena gratis, 
tel. 44 714-05-38
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
Piec, kocioł, złom odbieram,  
tel. 501-488-674
Skup zboża- auto samozaładowcze, 
tel 607-202-732
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

USŁUGI
Pranie dywanów kanap, foteli, 
krzeseł, 512-450-390
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Przyjmujemy zapisy na bezpłatne 
protezy zębowe na NFZ,  
tel. 44 714-44-98
Remonty, docieplenia. Solidnie,  
tel. 609-296-865
Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, 
tel. 667-027-711

PGI Sp. z o.o.
ul. Generała Maczka 11, 95-040 Koluszki

poszukuje pracowników na stanowiska:

– pracownik fizyczny
– operator koparki
– elektromonter

Od kandydatów oczekujemy:
 � min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 
 � prawo jazdy kat. B,
 � uprawnienia SEP.

Oferujemy:
 � pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 � możliwość rozwoju i zdobycia specjalistycznego doświadczenia,
 � atrakcyjne wynagrodzenie,
 � pakiet medyczny.

CV prosimy złożyć osobiście, przesyłać na adres firmy 
lub na e-mail: zamowienia@pgigroup.com.pl 

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Rodzinny Ogród Działkowy „PLENER” w Koluszkach 

OGŁASZA PRZETARG
na modernizację sieci wodociągowej, polegającej na:
położeniu sieci wodociągowej i montaż wodomierzy  

wg projektu technicznego
 Termin realizacji – wrzesień, październik 2022 r.
 Miejsce – ROD „PLENER” Koluszki ul. Św. St. Kostki 9/11

Oferty (kosztorys) przyjmujemy do 15.08.2022 r.
Projekt do wglądu i bliższe informacje pod nr tel. 693-740-134. 

Inwestor zastrzega sobie prawo odstąpienia  
bez podawania przyczyn. 

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dam pracę - skład pojazdów wojskowych - pracownik fizyczny,  
Słotwiny tel. 602-579-706 
Zatrudnimy mężczyzn do prac renowacyjnych, 506-605-127 
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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! 

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

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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

umowa o pracę, wysokie 
zarobki (wypłata co 2 tyg.). 

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

• specjalistę ds. sprzedaży, wymagania: znajomość jęz. angielskiego

• elektromechanika: ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca zmianowa

• operatora wózka widłowego: ks. sanitarno-epidemiologiczna, 
praca zmianowa,

• pracownika utrzymania czystości: ks. sanitarno-epidemiologiczna,

• pracownika gospodarczego: ks. sanitarno-epidemiologiczna

• pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 
praca 06.00 – 14.00 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie grupowe, 
prywatną opiekę medyczną.

 
CV prosimy przesyłać na adres: administracja@starmeat.pl  

lub składać osobiście w siedzibie firmy:  
Koluszki, ul. Zielona 18, tel. 577 669 730

Firma Solcraft, producent nowoczesnych materiałów budowlanych 
do budowy energooszczędnych domów, zatrudni pracowników 

produkcji z doświadczeniem w obsłudze maszyn (piły, prasy,  
wtryskarki, walcarki) i urządzeń transportowych (wózki widłowe, 

suwnice) oraz pracowników do przyuczenia.
Kontakt: rekrutacjabogdanka@wp.pl

tel.: 46 87 40 100
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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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

� kostka 
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

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

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
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Piątek  
15.07

15:00 MINIONKI: Wejście Gru
17:00 MINIONKI: Wejście Gru
19:00 NA CHWILĘ, NA ZAWSZE

Sobota  
16.07

15:00 MINIONKI: Wejście Gru
17:00 MINIONKI: Wejście Gru
19:00 NA CHWILĘ, NA ZAWSZE

Niedziela 
17.07

15:00 MINIONKI: Wejście Gru
17:00 MINIONKI: Wejście Gru
19:00 NA CHWILĘ, NA ZAWSZE

Środa  
20.07

17:00 MINIONKI: Wejście Gru
19:00 MINIONKI: Wejście Gru

Czwartek  
21.07

17:00 MINIONKI: Wejście Gru
19:00 MINIONKI: Wejście Gru

MINIONKI: Wejście Gru
USA / Animowany / 2020 / 90 min.

2D Dubbing

Tego lata – w zupełnie no-
wej odsłonie – powróci najwięk-
sza animowana seria w historii 
oraz światowy fenomen pop kul-
tury. W komedii „Minionki: 
Wejście Gru” poznamy nieopo-
wiedzianą dotąd historię pewne-
go dwunastolatka, który marzy 
tylko o jednym – by stać się naj-
większym złoczyńcą świata.
Film łączy to, za co świat poko-
chał produkcje Illumiation – nie-
zwykły, cięty humor, odniesie-
nia do pop kultury, emocje, 
znakomitą muzykę oraz nie-

okiełznaną akcję. Za produkcję odpowiada wizjonerski szef Illu-
mination – Chris Meledandri oraz jego wieloletni współpracowni-
cy – Janet Healy i Chris Renauld. Za kamerą zasiadł Kyle Banda 
(„Minionki”, „Gru, Dru i Minionki”).

NA CHWILĘ, NA ZAWSZE
Polska / Dramat / Romans / Muzyczny / 2021 / 121 min.

Premiera 2D Polska

Pola (Martyna Byczkowska) 
jest u szczytu popularności – w 
wieku zaledwie 22 lat wypełnia 
sale na swoich koncertach i odno-
si ogromne sukcesy w branży mu-
zycznej. Pewnego dnia, po jed-
nym ze swoich występów, 
dziewczyna pod wpływem alko-
holu doprowadza do wypadku sa-
mochodowego. Aby wyciszyć 
sprawę, ojciec (Ireneusz Czop), a 
zarazem menadżer gwiazdy 
umieszcza ją w ośrodku terapii i 
leczenia uzależnień, gdzie piosen-
karka zostaje zmuszona do pracy 

społecznej. Wkrótce poznaje tam Borysa (Paweł Domagała) – chary-
zmatycznego instruktora, słynącego z niekonwencjonalnych metod 
pracy. On również był kiedyś popularnym muzykiem, ale wpadł w pu-
łapki wczesnej sławy. Mimo początkowej nieufności, para zbliża się 
do siebie dzięki wspólnej muzycznej pasji. Niestety na drodze rodzą-
cego się uczucia stają skrywane tajemnice z przeszłości Borysa i wi-
sząca na włosku kariera Poli. Czy dla dwójki osób, które tak wiele 
dzieli, jest szansa na szczęście i prawdziwą miłość?

Widok na powstające nowe skrzydło szkoły pod potrzeby  
SP nr 2 i I LO w Koluszkach. Obiekt ma powstać do końca roku. 

1 sierpnia 2022 r. siedziba redakcji  
„Tydzień w Koluszkach” przenosi się  

do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2.



Święto Kolorów w Lisowicach
Już 16 lipca (sobota) nad zalewem w Lisowicach zorganizowa-

na zostanie kolejna edycja ŚWIĘTA KOLORÓW. Start godzina 
15.00. Impreza ma potrwać do godz. 19.00. Wstęp wolny.

Holi Święto Kolorów to polska edycja jednego z najbardziej ko-
lorowych imprez lata. Zabawa polega na obsypywaniu się nawzajem 
proszkami w różnych kolorach. Proszki są w pełni nieszkodliwe dla 
człowieka, zmywalne z ciała, włosów i ubrań. W ich skład wchodzą 
barwniki spożywcze, talk i mąka.

- Z roku na rok jestem coraz bardziej zaskoczony przebiegiem 
wydarzenia. Wszyscy, bez względu na wiek przychodzą i dają się 
ponieść kolorowemu szaleństwu, nawet osoby, które bez przypadek 
natknęły się na naszą imprezę. Jest to idealna okazja aby oderwać się 
od szarej codzienności i pokolorować swoje życie choć na moment - 
mówi jeden z organizatorów.

Podczas wydarzenia - co 30 minut - na sygnał DJ-a wszyscy ob-
rzucają się kolorowymi proszkami. Proszki będzie można nabyć na 
terenie imprezy w wyznaczonych do tego punktach. Radzimy zabrać 
okulary przeciwsłoneczne.

W tym roku Holi Święto Kolorów zagości w około 300  mia-
stach i miejscowościach w całej Polsce, w tym w Lisowicach.

(pw)

Bezpłatna diagnostyka rowerowa
W sobotę 16 lipca od godziny 9:00 do 18:00 w Lisowicach 

(okolice parku linowego) dla odwiedzających cyklistów będzie pro-
wadzony bezpłatny serwis rowerowy, obejmujący następujące ele-
menty diagnostyki: czyszczenie i smarowanie napędu, kontrola ci-
śnienia w oponach, przegląd techniczny. Konsultacje serwisowe 
poprowadzi wicemistrz Polski w kolarstwie górskim w roku 2021. 


