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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
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

– 44 725 67 68
– 44 714 58 45
– 44 714 04 95
– 44 714 58 25
– 991
– 468-30-15-31
– 44 714 58 79
507 078 873
– 992
– 44 714 58 24
605 370 020
– 44 714 58 79
507 078 873

Wykaz opłat w 2020 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

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
ul. Sikorskiego 6
ul. Głowackiego 20
ul. Korczaka 5
ul. 11 Listopada 33
ul. Przejazd 6
ul. 3 Maja 8
ul. 3 Maja 19G
ul. Brzezińska 54
Gałków

– 736 697 592
– 44 714 16 43
– 44 714 02 86
– 44 714 24 58
– 44 714 03 63
– 44 714 24 44
– 44 714 07 88
– 44 714 02 73
– 44 714 00 77
– 605 509 502

Taxi
Rower miejski
Biuro numerów
Informacja PKP
KSM
Spółdz. Odlewnik
Urząd Pracy

– 44 714 58 42
– 42 214 40 00
– 118 913
– 19 757
– 44 714 10 41
– 44 714 19 98
– 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

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

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi,
kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka,
gazociągi);
zimowego odśnieżania dróg;
uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej
(znaki, przepusty);
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
nielegalnie prowadzonych robót w pasie
drogowym;
uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
czystości w mieście i gminie;
przepełnień pojemników na odpady;
przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów;
zaśmiecenia terenów;
dzikich wysypisk śmieci;
padłych zwierząt;
inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców
w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h
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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

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

24.07.
ul. Przejazd 6
25.07.
ul. 11 Listopada 33
26.07.
ul. Żwirki 2
27.07.
ul. Głowackiego 20
28.07.
ul. Korczaka 5
29.07.
ul. Sikorskiego 6A
30.07.
ul. 3 Maja 8

24.07.2020 r.

Tydzień w Koluszkach nr 30

3

Można oddać odpady do PSZOK Wkrótce ruszą zapisy
ponad ustalony limit
na pielgrzymkę na Jasną Górę
Od 1 czerwca obowiązuje nowy regulamin PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach. Przypomnijmy, że obecnie nie ma możliwości swobodnego przywożenia odpadów. Przed przyjazdem mieszkaniec musi zadzwonić do
Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68) i zgłosić swoją potrzebę. Po stosownej weryfikacji, łącznie ze sprawdzeniem kwestii zaległości w opłatach, pracownik oddzwoni do mieszkańca i uzgodni konkretny termin
zwiezienia odpadów.

By rozwiązać problem nadużyć i prób wykorzystywania PSZOK do
działań biznesowych, ograniczeniu uległa również ilość przyjmowanych
odpadów. Odpady budowalno-remontowe można oddać w ilości 30 kg na
rok, a odpady wielkogabarytowe (np. meble) do 200 kg na rok. Właściciel
nieruchomości może także oddać tylko do 4 opon rocznie, czyli tyle ile
faktycznie jesteśmy w stanie zużyć w ciągu jednego roku. Podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, dodatkowo została wprowadzona usługa, zgodnie z którą istnieje możliwość przyjęcia przez PSZOK odpadów ponad określony wyżej limit, ale będzie ona objęta dodatkową
opłatą w wysokości 1 zł brutto za każdy dodatkowy kilogram.
UWAGA, na PSZOK nie są przyjmowane takie odpady jak: zmieszane odpady komunalne, azbest, części samochodowe, zmieszane odpady
budowlane, odpady poprodukcyjne, odpady w nieszczelnych opakowaniach, papy, onduliny, okna plastikowe, szkło okienne, waty szklane.
(pw)

Zapadły już szczegółowe decyzje w kontekście organizacji pieszej pielgrzymki z
Koluszek na Jasną
Górę. Ze względu na
ograniczenia
epidemiczne, udział w pielgrzymce będzie mogło
wziąć tylko 100 osób.
Dzięki pomocy sponsorów, koszt za udział
udało się zbić do 120 zł
od osoby. Pielgrzym, który chciałby maszerować tylko jeden dzień, zapłaci 30 zł. Zapisy ruszą 2 sierpnia (niedziela) i potrwają do 15 sierpnia.
Obowiązuje ograniczenie wiekowe: od 18 do 60 lat. Wynika to z ogólnopolskich przepisów.
Pamiętajmy, że w tym roku nie ma noclegów. Pielgrzymi na noc rozwożeni będą do domów. Jeżeli nie zrobi tego rodzina, transportem zajmie
się organizator. Pielgrzymka wyruszy 20 sierpnia i na Jasną Górę dotrze
24 sierpnia ok. godz. 14.30. Codziennie rano dla osób, które nie będą mogły maszerować, w kościele w Koluszkach będzie odprawiana Msza Św.,
która zapewni łączność duchową z pielgrzymami. Od przyszłego tygodnia w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP zostanie wyłożona księga,
do której możemy wpisywać nasze intencje. Księga zostanie zaniesiona
pod sam obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Jako ciekawostkę dodajmy,
że pierwszego dnia koluszkowskiej pielgrzymce ma towarzyszyć abp
Grzegorz Ryś. Tegoroczny marsz na Jasną Górę odbędzie się pod hasłem
„Jeden duch, jedno serce”.
(pw)

Starosta członkiem Kapituły Nagrody
Samorządowej im. Norberta Barlickiego

Przybyły nam dwie nowe ulice
Podczas środowej sesji
Rady Miejskiej w Koluszkach radni zaakceptowali nazwy dwóch nowych ulic,
które na terenie naszego miasta pojawiły się po utworzeniu nowych terenów koluszkowskiej strefy ekonomicznej.
Dwie nowe ulice o nazwach: „Zakładowa” i „Przemysłowa” znajdują się w
pobliżu osiedla Czarnieckiego, pomiędzy terenem
starej cegielni a bocznicą kolejową. Przy ul. Zakładowej zlokalizowany
jest nowo wybudowany zakład przetwórstwa mięsa drobiowego firmy
Starmeat.
(pw)

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala otrzymał zaproszenie na
posiedzenie Członków Kapituły Nagrody Samorządowej im. Norberta
Barlickiego, które będzie poświęcone wyłonieniu laureatów Nagrody w
roku 2020. W skład Kapituły wchodzą m.in.: Przewodniczący Kapituły
Aleksander Kwaśniewski, Członkowie Kapituły: Krzysztof Janik, Adam
Jarubas, Jacek Majchrowski.
Nagroda jest przyznawana wyróżniającym się działaczom samorządu terytorialnego oraz jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz samorządu terytorialnego oraz
społeczności lokalnych.
(powiat łódzki wschodni)
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Bon Turystyczny przez PUE ZUS
Prezydent podpisał ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i
utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu.
Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na
dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek
wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w
wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje
dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł.
Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy
turystyczne na terenie Polski. Bon będzie ważny do 31 marca 2022 r. i nie
będzie podlegał wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Prawo do
bonu będzie ustalane na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT).
Obsługa bonu będzie odbywać się w systemie teleinformatycznym
ZUS. Aby skorzystać z bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon będzie tam czekał na osoby uprawnione. Będzie go można aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka
dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych
(adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Konto na PUE można założyć
samemu, bez wychodzenia z domu, za pomocą bankowości elektronicznej, profilu zaufanego lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Instrukcję zakładania konta na PUE znajdziemy na stronie zus.pl. Można
też założyć konto na PUE osobiście w placówce ZUS. Pamiętajmy, by w
tym celu zabrać ze sobą dowód osobisty.
Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i będą chciały uzyskać
dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie,
które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.
Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS.
Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie
jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS-em.
Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS, zarejestrować się na
liście podmiotów turystycznych, prowadzonej przez POT. Będą też mogli
zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować
płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.
Sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami
podmiotów turystycznych, będzie wyjaśniała Polska Organizacja Turystyczna. POT opublikuje też na stronie internetowej listę przedsiębiorców
turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi
można płacić bonem.
Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Będziemy informować o uruchomieniu programu. Obecnie ZUS intensywnie pracuje nad
wdrożeniem przedsięwzięcia. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br.
Monika Kiełczyńska
rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Bon turystyczny w pytaniach i odpowiedziach
– dyżur telefoniczny I oddziału ZUS w Łodzi
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I oddział w Łodzi zaprasza
na dyżur telefoniczny na temat bonu turystycznego. Podczas rozmowy
z pracownikiem oddziału można będzie zapytać o to czym jest bon turystyczny, komu przysługuje, w jaki sposób można go wykorzystać
oraz jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych PUE
ZUS, które jest potrzebne do aktywowania bonu.
Dyżur odbędzie się 29 lipca, w godzinach od 10:00-13:00,
pod numerem telefonu: 42 638-29-41.

24.07.2020 r.

Działania Straży Pożarnej
W dniu 15 lipca w Kaletniku przy ul. Letniskowej strażacy zostali
zadysponowani w związku z pojawieniem się żmii zygzakowatej na terenie posesji. Po przeszukaniu terenu nie znaleźli gada. Prawdopodobnie
żmija oddaliła się z posesji.
Godzinę później wpłynęło kolejne zgłoszenie z tego samego adresu.
Osoba zgłaszająca twierdzi, że żmija znalazła się pod schodami. Strażacy,
którzy przybyli na miejsce zdarzenia stwierdzili, że jest to niejadowity zaskroniec, którego przetransportowali do lasu. W działaniach brał udział
zastęp z JRG Koluszki.
W miejscowości Jeziorko w dniu 17 lipca, strażacy wspólnie z Pogotowiem Energetycznym pomagali zejść ze słupa energetycznego małemu
kotu. Energetycy wyłączyli prąd na czas ewakuacji kota. W działaniach
brał udział zastęp z JRG Koluszki.
Strażacy na terenie Gminy Koluszki usuwali dwukrotnie gniazda
owadów błonkoskrzydłych.
a.M.K

Jak zachować się w trakcie burzy
W celu zabezpieczenia się przed anomaliami pogodowymi należy
podjąć następujące działania:
• usuń z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie przedmioty, które mogą
zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie,
• zamknij okna i drzwi, jeżeli istnieje taka potrzeba dodatkowo je zabezpiecz,
• przygotuj oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii,
• zapewnij bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,
• znajdź bezpieczne miejsce dla swojego pojazdu – nie parkuj w pobliżu
drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej,
• nie wychodź na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne, jeżeli jesteś poza
domem, poszukaj bezpiecznego schronienia,
• nie zatrzymuj się pod drzewami,
• w razie zagrożenia wyłącz gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru,
• nie korzystaj z windy, ponieważ w przypadku zaniku zasilania istnieje
ryzyko uwięzienia,
• zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem ze względu
na mogące się łamać konary, a także przy wyjeździe z osłoniętej drogi na
otwartą przestrzeń, gdzie istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu,
• jeżeli pływamy w wodzie lub znajdujemy się na łodzi wyjść na brzeg i
oddalić się od wody, gdyż jest ona doskonałym przewodnikiem elektrycznym, unikać dotykania przedmiotów metalowych oraz przebywania w ich pobliżu – przedmioty metalowe mogą „przyciągać” pioruny,
• pozostań w samochodzie (jeżeli jesteś akurat w podróży) – samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna, natychmiast przykucnąć
jeżeli czujemy ładunki elektryczne w powietrzu, a włosy „stają nam
dęba”, osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni powinny się
rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym,
• jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne, natychmiast powiadom
odpowiednie służby. Pod żadnym pozorem do nich nie podchodź,
• unikaj używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych zasilanych z
sieci (telefony, suszarki do włosów, miksery itp.), ponieważ korzystanie
z tych urządzeń, w przypadku uderzenia pioruna grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji elektrycznej,
• odłącz od sieci elektroniczny sprzęt domowy (sprzęt RTV, komputery)
– to uchroni go przed uszkodzeniem w przypadku tzw. przepięcia, będącego skutkiem uderzenia pioruna w infrastrukturę elektroenergetyczną
• jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji elektrycznej, popalone przewody lub czujesz swąd – wyłącz elektryczność oraz gaz i natychmiast
wezwij odpowiednie służby techniczne.
(koluszki.strazpozarna.pl)
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Urzędomat pomoże w nadaniu Kończą przebudowę ul. Polnej
Do końca lipca mają zakończyć się główne prace związane z przebui odbiorze dokumentów
dową ul. Polnej w Koluszkach. Do wykonania pozostanie jedynie uliczna
Urząd Miejski w Koluszkach uzgadnia z firmą InPost kwestię instalacji Paczkomatu do nadawania i odbioru urzędowych przesyłek. Urządzenie zwane „urzędomatem” ma zostać zainstalowane przed koluszkowskim magistratem.

kosmetyka. Oznacza to, że z początkiem sierpnia droga powinna być już
całkowicie przejezdna. Oprócz chodnika i nowej nawierzchni asfaltowej,
na drodze pojawią się także dwa wyniesione przejścia dla pieszych. Wybrzuszenia mają spowolnić ruch i zniechęcić kierowców do wykorzystywania drogi jako dojazdu do koluszkowskiej strefy ekonomicznej.

Dzięki niemu mieszańcy o dowolnej porze będą mogli odebrać lub
nadać urzędowe pismo. Podobnie jak w paczkomatach, usługa będzie
płatna. Najprawdopodobniej będzie to ok. 6 zł. Tyle płacą obecnie mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, którzy jako pierwsi w Polsce od kwietnia 2020 r. sprawę urzędową mogą załatwić przy pomocy Paczkomatu InPostu.
Co ciekawe, pismo do naszego Urzędu będzie można nadać w dowolnym Paczkomacie w Polsce. Usługę pod względem technicznym będzie wspierała dedykowana strona internetowa.
Urzędomat ma pojawić się w Koluszkach w ostatnim kwartale tego
roku. Do pomysłu nasza gmina chce również włączyć powiat. W ten sposób właściciele samochodów zyskaliby możliwość odbioru przy użyciu
powyższego Paczkomatu na przykład tablic rejestracyjnych pojazdów.
Większość szczegółów funkcjonowania usługi mamy poznać po wakacjach.
(pw)

Gmina Koluszki ma do sprzedania trzy działki na
terenach wiejskich, położone w ciekawej okolicy

Kup działki za miastem
Pierwsza z działek (nr 281/2) o powierzchni 2 tys. m2 znajduje się
w miejscowości Wierzchy. Nieruchomość położona jest w bardzo urokliwym miejscu, w pobliżu miejscowej rzeczki. Ponieważ można pobudować na niej dom lub obiekt letniskowy, może być ciekawym rozwiązaniem na wakacyjne wypady za miasto. Do działki prowadzi droga
utwardzonej powierzchni. Cena wywoławcza to 71 tys. zł, czyli 35 zł
za m2.
Dwie kolejne działki zlokalizowane tuż obok siebie, znajdują się w
Świnach. Pierwsza z nich o numerze 332/2 i 332/3 dysponuje powierzchnią 1600 m2 (cena wywoławcza 46 tys. zł), powierzchnia drugiej działki
o numerze 333/2 to 1300 m2 (cena wywoławcza 37,4 tys. zł). Choć działki są nieuzbrojone, do nieruchomości można podciągnąć prąd i wodę od
strony drogi asfaltowej, która przebiega przy działkach. Działki przeznaczone są pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną oraz
usługową.
Przetarg na wszystkie opisane powyżej nieruchomości, odbędzie się
11 września. Obowiązuje wpłata wadium. Więcej informacji, Urząd Miejski w Koluszkach, tel. 44 725 67 54.
(um)

Koszt drogowej inwestycji to 1,7 mln zł, plus 1 mln zł który wydano
na wymianę głównej magistrali wodociągowej miasta, która przebiega w
ulicy. Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu awarie na powyższym odcinku magistrali potrafiły na długi czas pozbawić dostępu do wody większość miasta.
(pw)

Od września ruszy połączenie
autobusowe z Borową
To już pewne. 1 września zostanie uruchomiona linia autobusowa
Borową - Gałków Duży, prowadząca od strony Karpina do dworca kolejowego w Gałkowie Dużym. Wkrótce powstanie rozkład jazdy. Wiemy
już, że w grę wchodzą dwa połączenia rano i dwa po południu. Rozkład
zostanie skorelowany z godzinami odjazdów i przyjazdów pociągów na
dworcu kolejowym w Gałkowie Dużym.
Na razie linia będzie działała od 1 września do 31 grudnia 2020 r.
Dalsze jej funkcjonowanie będzie zależne od faktycznego zainteresowania. Na uruchomienie połączenia na okres 4 miesięcy, potrzeba bowiem
ok. 70 tys. zł. Linia powstała tylko dzięki temu, że gminie udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w
wysokości 90 proc. poniesionych kosztów.
(pw)
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Niemcy zasiedlają Koluszki i okolice

Historia niemieckiego
osadnictwa w naszej gminie
W wyniku II Rozbioru Polski
w roku 1793, tereny obecnej Ziemi
Łódzkiej a zatem i Gminy Koluszki, weszły w skład królestwa Prus,
ściślej mówiąc tzw. Prus Południowych. Nasze miasto i jego okolice,
już od czasów II zasiedlane były
przez osadników niemieckich. Ich
wkład w rozwój Koluszek, jakie
znamy dziś, był niemały.
Do roku 1945 nasze okolice
zamieszkiwane były przez liczną
ludność niemiecką. Jeden z autorów
książki „Historia Koluszek”, Adrian
Kut zaznacza: „Na podstawie
pierwszego- po uzyskaniu przez
Polskę Niepodległości- spisu ludności z roku 1921 wiadomo, że na
terenie ówczesnych gmin Gałkówek i Długie, czyli terenów wchodzących obecnie w skład Gminy
Koluszki, mieszkało 256 Niemców,
w stosunku do 4036 Polaków, 446

ki. Przypatrzmy się ludności niektórych miejscowości współczesnej
Gminy Koluszki.
Kolonia Koluszki
Niemieccy osadnicy przybyli
do Koluszek z terenów dzisiejszych
Niemiec, z rejonu Wittenbergii,
Bemburga, w mniejszości z obecnej
Polski, z terenów Warmii, Wielkopolski (Oborniki). Koloniści ci byli
wyznania ewangelickiego i luterańskiego.
-Z dużym prawdopodobieństwem należy wskazać, że Kolonia
Koluszki (dzisiejsza ulica Brzezińska od nowego ronda w stronę
Brzezin i Żakowic) powstała w latach 1802 – 1803. Świadczą o tym
dowody. Jedynymi dokumentami
potwierdzającymi istnienie współczesnych Koluszek są metryki- mówią autorzy książki „Historia Kolu-

Kościół ewangelicki w Koluszkach,
postawiony w roku 1916

Żydów i 5 ludzi innych narodowości”. Ukute w okresie kontrreformacji hasło „Czyja władza tego religia” i idące w ślad za nim określenie,
że „Polak to katolik a Niemiec to
ewangelik” nie bardzo odzwierciedlało układ w Koluszkach i okolicznych wsiach lub osadach. W roku
1921, żyło tu 401 mieszkańców wyznania ewangelickiego, 3775 katolików 557 obywateli Polski wyznania mojżeszowego oraz 10 osób,
które przyznawały się do innego,
niż katolicki i ewangelicki, wyznania chrześcijańskiego.
Można wysnuć śmiałą tezę, że
początek współczesnych Koluszek
zawdzięczamy kolonistom niemieckim. Wykarczowali oni teren
leśny leżący w okolicach końcowej
części ulicy Brzezińskiej. Z ich inicjatywy powstała Kolonia Kolusz-

szek” Jacek Winkiel i Adrian Kut.
Jak się dowiadujemy z lektury
najnowszej publikacji poświęconej
dziejom naszych okolic, pierwszy
ślad dotyczy 1803 r., kiedy to dnia 9
października 1803 r. w „Olędrach
Koluszki” odnotowano urodzenie
pierwszego mieszkańca współczesnych Koluszek – Jana Penna, syna
Jana i Anny Marii z d. Bryss.
-Pierwszy ślub pomiędzy
współczesnymi mieszkańcami Koluszek – Janem Fryderykiem Alterman (lat 26), a Anną Różą Luzen
(lat 24) został zawarty w dniu 15
października 1804 r. Na potwierdzenie wskazanej tezy istnieją zapisy metrykalne dotyczące Kolonii
Koluszki, które rozpoczynają się od
1803 r. Na podstawie wpisów metrykalnych udało się ustalić pierwszych mieszkańców Kolonii Kolu-

szek. Była to ludność niemiecka
- mówi Jacek Winkiel.
Z książki Jacka Winkla i Adriana Kuta pt. „Historia Koluszek”
dowiadujemy się, że pierwszym
ustalonym sołtysem Kolonii Koluszek, która w początkowym okresie
powstania mogła liczyć około 100
osób, był Bogumił Gramer. Wieś
posiadała 21 morgów, składała się z
13 domów, w której mieszkało 228
osób. Tymczasem na podstawie aktów stanu cywilnego pochodzących
z początku XIX w. wyłania się inny
obraz Kolonii Koluszek. Wynika z
nich, że wieś składała się z 24 numerów domów. Skąd taka różnica?Być może numeracja znajdująca się
w aktach stanu cywilnego odnosiła
się do numerów nieruchomości
(działek). Dlatego też przychodzący
zarejestrować dziecko lub zgon
wskazywali numery działek, na których znajdował się dom. Ale mogło
być tak, że rzeczywiście były 24
domy, a w zapisach urzędowych
wskazano nieprecyzyjne dane. Z
tego też względu, jeżeli w Kolonii
Koluszki mieszkało 228 mieszkańców w 24 domach, to przy tym założeniu w jednym domu mogło
mieszkać statystycznie 9,5 mieszkańca, co daje wynik bardziej prawdopodobny.
Ludność Koluszek pochodzenia niemieckiego była do początku
II Wojny Światowej zasilana przez
osadników ościennych wsi Felicjanów, Katarzynów, Erazmów, Leosin, Żakowice.
Felicjanów
Tutejsi Niemcy, przeważnie
ewangelicy, byli dobrze zorganizowani. Zostali podzieleni na kantoraty, na czele których stał pastor. Na
przykład z inicjatywy ludności wyznania ewangelickiego zamieszkałej w Felicjanowie, dopiero w 1841
r. powstał kantorat, niemniej składał
się nie tylko z Felicjanowa, ale
przyległych osad: Lisowic, Tworzyjanek, Erazmowa. W 1932 r. w
skład Kantoru wchodzili: Wilhelm
Buchholz, Gustav Bock, Theophil
Sperber, Eduard Schultz.
Kolonia Gałkówek
Z kolei w 1820 r. Kolonia Gałkówek razem z Adamowem stworzyły jeden kantorat. Na czele kantoratu stał Zarząd Kantoratu w skład
którego w 1933 r. wchodzili: Julius
Heck, Adolf Lerke, Otto Schamul.
Do kantoratu w Gałkówku należały
72 rodziny ewangelickie.
Prawdopodobnie Kolonia Koluszki w początkowej fazie rozwoju
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nie stworzyła oddzielnego kantoratu i mogła wchodzić w skład kantoratu żakowickiego.
Żakowice
-Od 1816 r. zaczęła działać w
nowo założonej wsi Żakowice
szkółka ewangelicka. W tym samym roku pobudowano dom modlitwy. Na utrzymanie szkoły przeznaczono 1 morgę oraz 8 prętów
gruntu. Wraz z przybyciem kolonistów został założony cmentarz, który posiadał wymiary 68 łokci długości i 63 łokci szerokości. Ostatni
ewangelicki nauczyciel– Paul Jess
(1926 – 1945) pracował w szkole
do jej końca, do 1945 r. Po upadku
hitlerowskich Niemiec został wywieziony do Rosji, gdzie prawdopodobnie zmarł. Następnie żakowicki budynek szkolny służył
polskim żołnierzom za stałą kwaterę - mówi Jacek Winkiel.
Ze spisu ludności w 1921 r. wynika, że w Żakowicach Starych było
29 domów, 268 mieszkańców (127
mężczyzn i 141 kobiet), 161 wyznania rzymskokatolickiego (Polacy),
103 ewangelickiego (Niemcy), 4
wyznania mojżeszowego (Żydzi). W
Żakowicach Nowych były 102
domy, 927 mieszkańców (435 mężczyzn, 492 kobiety), 817 stanowiły
osoby o wyznaniu rzymskokatolickim, 82 ewangelickim, 28 żydowskim. Z powyższej ludności 849 deklarowało narodowość polską, 65
niemiecką, 13 żydowską.
Jacek Winkiel uważa, że ludność niemiecka przed wojną stanowiła już mniejszość w stosunku do
ludności polskiej.
Borowa
Początki Borowej to lata 18021803. Wskazana osada nazywana
była przez osadników Wilhelmswalde (Las Wilhelma). Po 1803 r.
zbudowano tam szkołę i dom modlitwy, które przebudowano w 1862
r. W 1820 r. we wsi powstał kantorat. W 1864 r. rosyjskie władze
oświatowe przekształciły szkołę
kantoracką w szkołę elementarną.
Szkoła w Borowej miała opiekunów, którymi w 1933 r. byli nimi:
Gustav Friedenstab, Wilhelm Gust i
Johann Kepsch.
Budynek szkoły i dom modlitwy składający się z sali szkolnej,
sali modlitw i mieszkania dla nauczycieli, w Wielki Czwartek 1933 r.
uległ pożarowi, który strawił budynek. Nowy plac pod budowę kościoła umową z dnia 31 maja 1933 r. podarował parafii Brzeziny gospodarz
- Wilhelm Kirsch. Kościół miał 17

24.07.2020 r.

metrów długości, 10 metrów szerokości i wysokości. Położenie kamienia węgielnego odbyło się w
dniu 10 sierpnia 1933 r. Członkami
komitetu budowy zostali: miejscowy pastor Eduard Kneifel, Gustav
Fridenstab, August Rohl, Theophil
Gross, Adolf Hoft Christian Seemann, Rudolf Patzer oraz Adolf
Pietssch z Łodzi. Plan budowy kościoła opracował inżynier Albert
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rzono dopiero w 1842 r. w skład
którego wchodziły oprócz Katarzynowa - Słotwiny, Stefanów, Redzeń, Regny. Po powstaniu styczniowym w latach 1863-1864 liczni
osadnicy z Katarzynowa wyprowadzili się na Wołyń, a w latach 1926 1927 rozpoczęła się migracja do
Kanady. W 1933 r. w kantoracie
Katarzynowa mieszkało 125 rodzin
ewangelickich. W skład Zarządu

15:00 Scooby-Doo! 2D Dub PREM

Piątek 24.07 17:30 Scooby-Doo! 2D Dub PREM

20:00 Pojedynek na głosy 2D PREM
15:00 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
Sobota 25.07 17:30 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
20:00 Pojedynek na głosy 2D PREM
15:00 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
Niedziela 26.07 17:30 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
20:00 Pojedynek na głosy 2D PREM
17:30 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
Środa 29.07 20:00 Pojedynek na głosy 2D PREM
17:30 Scooby-Doo! 2D Dub PREM

Czwartek 30.07 20:00 Pojedynek na głosy 2D PREM
Scooby-Doo!
Komedia / Animacja / Przygodowy / USA /
2020 / 90 min.
Kościół w Borowej
Krauss z Łodzi. Prace budowlane
prowadził mistrz budowlany Leo
Lisner z Łodzi. Kościół został poświecony w 1834 r. przez pastora
Eduarda Kneifela i Adolfa Loffera z
Łodzi. Jak zauważają autorzy „Historii Koluszek”, we wsi Borowa
mieszkało bardzo mało Polaków.
Katarzynów
Pastor Eduard Kneifel w swoich wspomnieniach opisując okoliczności założenia Katarzynowa
wskazywał, że ,,ponieważ okolice
porastały lasy, więc niemieccy koloniści ewangelicy, którzy chcieli
się osiedlić na początku XIX w. musieli włożyć ogromną pracę w ich
wykarczowanie’’. -W mojej ocenie
relacja pastora jest trochę przesadzona skoro wieś Katarzynów powstała na bazie istniejącej już wsi
Gaj. Niemniej jednak mogło dojść
do wykarczowania lasu w celu pozyskania nowych gruntów pod tereny uprawne- zauważa Jacek Winkiel. W 1803 r. w Katarzynowie
został założony cmentarz ewangelicki.
Według opisu cmentarz był
otoczony prostym murem kamiennym, Początkowo posiadał 85 łokci
długości, a od 1925 r. poszerzono
go do 120 łokci. Droga do cmentarza miała długość 340 łokci długości i 7,5 łokcia szerokości.
W 1811 r. wzniesiono dom
modlitwy i budynek szkolny. Natomiast kantorat ewangelicki utwo-

Kantoratu w 1933 r. wchodzili Herman Radke, Theophil Dittmann,
Paul Wolski. W 1866 r. szkołę kantoracką przekształcono w szkołę
elementarną.
Leosin
Według spisu z 1921 r. w Leosinie było 16 domów i 98 mieszkańców (46 mężczyzn, 52 kobiety).
41 Mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego, 57 ewangelików. 46 Osób było narodowości
polskiej, ·52 narodowości niemieckiej.
Od 1932 r. sołtysem wsi Leosin został Rudolf Fischbach. W
1933 r. członkami Zarządu Kantoratu byli: Rudorf Fechner, Rudolf
Fischbach oraz Adolf Mass.
Ostatnim nauczycielem w
szkole w Leosinie był Emil Bialasiewicz, który nieprzewalanie uczył
dzieci od 1918 r. do 1939 r.
Więcej o dziejach niemieckich
osadników w Koluszkach i okolicy
można przeczytać w książce Adriana Kuta i Jacka Winkla „Historia
Koluszek”. Książka jest dostępna do
nabycia w sklepie internetowym:
sklep.historiakoluszek.pl. Zachęcamy też do obejrzenia filmów edukacyjnych, poświęconych początkom
Katarzynowa i Felicjanowa. Materiał ten jest dostępny na internetowych stronach Miejskiego Ośrodka
Kultury w Koluszkach.
Zk
Foto: historiakoluszek.pl
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W pierwszej kinowej animacji ze Scooby-Doo w roli głównej poznamy nowe wątki, dotyczące pochodzenia uroczego psiaka. Zobaczymy też najbardziej zawiłe śledztwo w historii
Tajemniczej Spółki. Scooby-Doo! pokazuje początki wieloletniej przyjaźni Scooby’ego i Kudłatego. Dowiemy się, jak wspólnie z Fredem,
Velmą i Daphne założyli oni słynną Tajemniczą
Spółkę. Teraz, po setkach śledztw i przygód,
Scooby i jego gang stają w obliczu największego i najtrudniejszego wyzwania.
Ktoś chce uwolnić psa z zaświatów, Cerbera.
Młodzi detektywi starają się powstrzymać globalną apsokalipsę. Jednocześnie odkrywają sekrety z przeszłości Scooby’ego i poznają jego
przeznaczenie – wspanialsze, niż ktokolwiek sobie wyobrażał.
Pojedynek na głosy napisy
Dramat / Wlk. Brytania / 2019 / 112 min.
Amatorski kobiecy zespół wspiera się na
co dzień i w trudnych chwilach, zgodnie z myślą, że „piosenka jest dobra na wszystko”. Na
jego czele stoją: zasadnicza i uzależniona od
telezakupów Kate (Kristin Scott Thomas) oraz
zbuntowana i rozrywkowa Lisa (Sharon Horgan). Obie mają zupełnie różne pomysły na repertuar i rywalizują o sympatię śpiewających
koleżanek. Kate to miłośniczka znanych klasyków, Lisa natomiast czerpie inspiracje z pierwszych miejsc list przebojów. Ich wzajemne
uszczypliwości i sprzeczki zdają się nie mieć
końca, co niekorzystnie wpływa na atmosferę
w zespole. Jeśli Kate i Lisa nie znajdą wspólnej
nuty porozumienia, ich wymarzony występ w
Royal Albert Hall stanie pod znakiem zapytania. „Pojedynek na głosy” to film, któremu
trudno się oprzeć, jak piosence, której nie możesz przestać nucić.
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Kierownik USC w Koluszkach
zamyka kolejny rozdział
historii urzędu

Swoją pracę zawodową kończy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Koluszkach, Ewa Sztuka, która na tym stanowisku
pracowała od 2008 roku. – To kawałek czasu - stwierdza pani Ewa i
dodaje, że nie sposób w takim momencie nie wspomnieć o jej poprzednikach.
To czym możemy dysponować, jeśli chodzi o dane urodzin,
ślubów i zgonów, to księgi Stanu
Cywilnego od roku 1946, bo te
wcześniejsze, to znaczy z roku
1945 i przedwojenne, były zapisywane w Księgach Parafialnych. Od
roku 1946 w tzw. Zarządzie Miejskim w Koluszkach pieczę nad rejestracją narodzin, ślubów cywilnych
i zgonów sprawował Bronisław Banaszkowski. W pracy pomagał mu

jego zastępca Edmund Rogowski, który także udzielał ślubów cywilnych.W
międzyczasie w dokumentach Urzędu Stanu Cywilnego „pojawia” się Stanisław Sitek, który na
przełomie lat 50-tych i 60tych a także później kierował USC. Kolejnym szefem tej jednostki, w latach
70-tych, był Albin Wegwert. Helena Sokołowska, to kierownik USC w
połowie lat 70-tych. Pod
koniec siódmej dekady
ubiegłego wieku Urzędem
Stanu Cywilnego zarządzała Krystyna Modlińska,
a jej zastępcą był, nierzadko udzielając ślubów, Dariusz Szczypior. W latach
1982- 1990 USC kierowała
Zofia Stasiak, po niej zaś
na stanowisku tym pracowała Danuta Kabat. Od momentu
przejścia pani Danuty na emeryturę, a było to w roku 2008, aż dotąd,
Urzędem Stanu Cywilnego kierowała Ewa Sztuka, która wspomina:
„W mojej 12-letniej pracy na tym
stanowisku udzieliłam 341 ślubów
cywilnych. Najwięcej z nich, 38odbyło się w roku 2010. Najmniej
par– tylko 19- ślubowało sobie w
naszym USC w roku 2013”.
W minioną sobotę, 18 lipca,
udzieliła ostatniego ślubu. Ciekawostką tej ceremonii był fakt, że na
„znak zawartego małżeństwa”
państwo młodzi- Agata i Adrianzamiast złotych obrączek, podarowali sobie wzajemnie piękne amulety, którymi był
kamień w
podłużnym, prostokątnym kształcie, umieszczonym na rzemieniu.

W czasie kierowania USC
pani Ewa odnotowała 539 wzmianek o rozwodach, z których najkrótszy staż małżeństwa wynosił…8 miesięcy. – Od roku 2008 do
chwili obecnej miałam zaszczyt
złożyć życzenia 16-tu najstarszym,
100 letnim obywatelom Gminy
Koluszki. W tym czasie ponad 300
par obchodziło Jubileusz 50 -lecia
pożycia małżeńskiego- powiedzia-

stru stanu cywilnego. W USC w
Koluszkach dokonano transkrypcji
aktów urodzeń, małżeństw i zgonów niemal ze wszystkich krajów
Europy.- Były także wpisywane do
polskiego rejestru stanu cywilnego
akty sporządzone w Turcji, Egipcie, Islandii i innych jeszcze krajach świata - dodaje Ewa Sztuka.
W czasie kierowania koluszkowskim USC przez panią Ewę wydano

ła kierownik USC.
W ostatnich latach obserwujemy w kraju tendencje malejące, jeśli
chodzi o zawieranie związków małżeńskich i tak też jest w naszej gminie. Niemniej i tak relatywnie zwiększa się stosunek ślubów cywilnych
do tzw. ślubów konkordatowych.
-Niekoniecznie ma to związek z ateistycznym światopoglądem nowożeńców- wyjaśnia Ewa Sztuka. Czasem po prostu do wcześniejszego
ślubu cywilnego i do oddzielenia go
od ceremonii w kościele zmusza
„Młodą Parę” sytuacja materialna
lub inne sprawy. W koluszkowskim
USC widać natomiast wzrost uznań
ojcostwa. Głównie dotyczy to dzieci
poczętych. W roku 2015 były to 2
uznania o ojcostwo, w roku 2019 już
ponad 20.
Podobnie ma się sytuacja z
transkrypcją, czyli wpisem zagranicznych aktów do polskiego reje-

około 15 000 aktów stanu cywilnego.
-Z sentymentem wspominać
będę lata przepracowane w Koluszkowskim Urzędzie Stanu Cywilnego- dodaje Ewa Sztuka.
Zk
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Karol czwarty z trzecią klasą sportową!

Doskonałe wyniki
w Pucharze Kujaw
We Włocławku podczas Mitingu LA o Puchar Kujaw, świetną życiówkę wybiegał Karol Sokołowski w biegu na 600 m, uzyskując z czasem 1:31:87 trzecią klasę sportową. Karol, chcąc uzyskać dobry czas i
nowy rekord, od startu wychodzi na prowadzenie i pierwsze 200 metrów
przebiega w czasie 31 sekund. Na
wirażu około 400 metrów przed
metą obejmuje prowadzenie Kacper
Borecki z UKS Warszawa i aż do
ostatnich metrów toczy się zażarta
walka pomiędzy nim i naszym zawodnikiem o pierwsze miejsce.
Niestety, gdzie dwóch się bije tam
trzeci korzysta, i ostatecznie po doskonałym finiszu z czasem 1:31,31
zwycięża Konrad Tobolski z Olimpii Grudziądz. Karol po bardzo dobrym taktycznie biegu, w swojej serii był drugi, i czwarty w klasyfikacji
generalnej U16, uzyskując III klasę
sportową.
Świetnie pobiegli pozostali nasi zawodnicy ustanawiając nowe rekordy życiowe. Drugi w swojej serii biegu na 600 m był Michał Smyka
uzyskując czas 1:46,67, trzeci Radosław Babiarski (1:48,10). Dobrze pobiegł poprawiając się aż o 6 sekund Kamil Tenentka, jego nowy wynik na
600 m to 2:11,85.

Mniej zadowolony ze swojego biegu na 300 metrów był Maciej Jeżyna, który pomimo zajęcia w swojej serii trzeciego miejsca (43:18), nie
zdołał poprawić „swojej życiówki”, zabrakło niewiele 0,8 sekundy. Maciej, kiedy my trenowaliśmy, pierwsze dwa tygodnie lipca spędził nad
morzem Bałtyckim. Dziękuję zawodnikom za wspaniała walkę do ostatnich metrów, rodzicom za doping i dobre słowa.
Trener Antoni Tomczyk

Burmistrz Koluszek informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w dniach od 21.07.2020 r. do dnia 11.08.2020 r., wywieszone
są wykazy o przeznaczeniu:
– działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 125/48
o pow. 777 m2, 125/9 o pow. 881 m2, położonych w miejscowości
Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze
bezprzetargowej,
– zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 7/2 o pow. 1275 m2, położonej w miejscowości Zielona
Góra, obręb Zielona Góra, gm. Andrespol, do dzierżawy w drodze
bezprzetargowej.
Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jesteśmy producentem najwyższej jakości mebli tapicerowanych.

Poszukujemy pracownika na stanowisko

OPERATOR MASZYN
Miejsce pracy: Koluszki
Obowiązki:
•• realizacja produkcji w oparciu o plany produkcyjne;
•• bezpośrednia, prawidłowa obsługa przydzielanych maszyn;
•• wypełnianie niezbędnej dokumentacji produkcyjnej
•• jakościowa kontrola wykonywanej produkcji na stanowisku pracy
Od kandydatów oczekujemy:
•• wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie;
•• samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy;
•• solidności, kreatywności, uczciwości;
•• umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komunikatywności;
•• gotowości do pracy na dwie zmiany
•• znajomość rysunku technicznego
•• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy na danym stanowisku
CV proszę przesyłać na adres kadrysk@stella-furniture.pl

W dwa dni 5 osób
straciło prawo jazdy
W miniony weekend koluszkowscy policjanci zatrzymali aż 5 praw
jazdy za znaczne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Celem działań policyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie ryzyka wypadków
drogowych poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Prędkość nadal pozostaje główna
przyczyną wypadków drogowych i wpływa na ich skutki.
Na obszarze zabudowanym kierujący przekraczali dopuszczalną
prędkość o ponad 50 km/h. Największą brawurą wykazał się kierujący hyundaiem, który pędził przy ograniczeniu prędkości w obszarze zabudowanym 115 km/h i przekroczył dozwoloną prędkość o 65 km/h. Pozostali 4
kierujący przekraczali prędkość od 54 km/h do 61 km/h.
Policjanci apelują do kierujących, że prędkość to najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków drogowych, zagraża nie tylko kierującym
i ich pasażerom ale również pieszym. Przy potrąceniu pieszych, już nawet
niewielkie przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza ich szanse
przeżycia. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na
przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach.
Kierujący szczególnie powinni wiedzieć o tym aby zwalniać w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Wzmożona czujność niezbędna jest w takich okolicach jak przejścia
dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów oraz przy skrzyżowaniach. Bezpieczna prędkość to taka, która dostosowana jest do natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, obowiązujących limitów prędkości, stanu nawierzchni oraz własnych umiejętności, które niejednokrotnie
przeceniamy!!!
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie
potencjału gospodarstwa
Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi
bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia
2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.
O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał
produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie
pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym
jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z
dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach
gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te
muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga
poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.
Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o
pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii
nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a
w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300
tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów
kwalifikowanych.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać
osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.
Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl,
pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

„Dla Ciebie” TANIE UBRANIE
Koluszki, ul. Brzezińska 2
Czynne od 9.00 do 17.00
Nowa dostawa w każdy piątek!!!
Potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi biura?
Firma BIU-REX oferuje swoje usługi w księgowości,
kadrach, prowadzeniu ewidencji, wystawianiu faktur
i innych czynności w zależności od potrzeb
na miejscu u klienta i zdalnie.
Tel. 575 054 999

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 500-335-060

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Usługi hydrauliczne, instalacje c.o.,
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy
ciepła, 506-098-164

SPRZEDAM / KUPIĘ

AUTO SKUP, całe, uszkodzone,
502-592-035

Hydraulik – instalacje c.o., wod.-kan., gazu, 506-864-713

ZŁOMOWANIE pojazdów,
tel. 509-099-286

Wylewki, tynki, docieplenia, piana
PUR, 607-378-288

AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727

Dekarskie, dachy, dojazd i wycena
gratis, 606-946-827

Sprzedam dom w Koluszkach,
tel. 698-614-915
Sprzedam dom z działką w Koluszkach, tel. 44 74-01-85-67-14
lub 48 729-677-655

Autoskup, 501-488-674

Sprzedam bardzo ładne mieszkanie
w blokach – ul. 11 Listopada, metraż
61,5 m2, M-4, tel. 696-054-543

AUTO SKUP wszystkie marki
w każdym stanie, 881-388-982

Sprzedam działkę leśną 0,8 ha
Tworzyjanki, tel. 601-359-550

USŁUGI

Sprzedam dużą działkę budowlaną
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam działki budowlane
od 600 do 900 m2, Koluszki,
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
lub 601-28-56-27
WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia M-3, 501-64-91-04
Do wynajęcia mieszkanie/apartament na obrzeżach Koluszek
z niezależnym podwórkiem
i wjazdem, tel. 797-921-187
Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem na handel lub usługi, Koluszki,
693-450-093
Do wynajęcia pokoje gościnno-biurowe, kwatery pracownicze, plac
2600 m2 z garażem, 502-227-287

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen
zakres usług kominiarskich – frezowanie kominów, montaż wkładów
kominowych, tel. 533-662-195
Ogrodzenia – produkcja, montaż,
tel. 515-310-037
Pranie tapicerki samochodowej,
dywanów i mebli tapicerowanych,
513-573-078
Mycie kostki i elewacji, 513-573-078
Usługi koparką. Wykopię, rozbiorę,
wywiozę, 603-692-065
Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
samochodowej itp., 600-932-147
Usługi transportowe HDS
tel. 667-583-078
Pranie dywanów kanap bez zapisów
512-450-390
Docieplenia domów, 668-178-080
Instalacje elektryczne, 668-178-080

Kwatery pracownicze,
tel. 693-97-97-01
Tanio do wynajęcia garaż 60 m
+ poddasze. Możliwość działalności,
601-835-140
2

Do wynajęcia budynek handlowo
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda,
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,
tel. 605-23-67-37
SPRZEDAM
Piec CO z 2011 r. ze sterownikiem
i dmuchawą 13KW, tel. 514-796-472
Volkswagena Polo 2002 r.,
1,2 benzyna + gaz, tel. 603-248-565
Sprzedam piec węglowy 4-letni,
691-740-110
Sprzedam kanapę narożną i fotel,
kolor szary, 507-677-877
Sprzedam nieużywany wózek
inwalidzki, 508-917-853
Drewno kominkowe - opałowe,
509-101-167

Złota Rączka, hydraulika, armatura
łazienkowa, kuchenna, ceramika,
malowanie, inne prace domowe
i ogrodowe. Solidnie i z kulturą,
732-622-362
ROLETY materiałowe w kasetkach,
dzień-noc, plisy, żaluzje, moskitiery,
tel. 603-993-306
Montaż ogrodzeń panelowych,
sztachetowych oraz z siatki.
Wyburzenia i inne. Wycena gratis,
507-364-074

Badanie psychologiczne kierowców
i operatorów maszyn, 693-166-450,
44 714-67-90
PRACA
Firma remontowa zatrudni
pracownika do wykończeń wnętrz,
tel. 515-144-089 lub 510-064-044
Skład budowlany Tobartus
w Jeżowie zatrudni sprzedawcę,
601-692-302
Zatrudnię pracownika gospodarczego, tel. 603-692-065
Zatrudnimy spawaczy MIG/MAG
lub TIG z możliwością przyuczenia.
DRIVAL Żelechlinek,
tel. 606-762-071
Zatrudnimy konstruktora/technologa. Branża konstrukcje stalowe.
Może być student, możliwość
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek,
tel. 606-762-071
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki. Informacje
pod nr. tel. 501-130-286
Zatrudnię mechanika samochodowego, tel. 502-118-870
Zatrudnię prasowaczkę, 601-175-330
Zatrudnię panów z orzeczeniem
o niepełnosprawności do sprzątania
w zakładzie produkcyjnym
w Koluszkach. Praca przy obsłudze
maszyn myjących. Praca na dwie
zmiany według grafiku, 537-624-970
Zatrudnię do układania kostki
brukowej, 794-794-711

24.07.2020 r.

Opiekunkę do dziecka 1,5 rocznego
zatrudnię, na pełny etat lub pół
etatu. Praca w Koluszkach,
tel. 606-615-666
Zatrudnię do prac dekarskich
i ogólnobudowlanych, 602-138-477
Zatrudnię chałupniczki, praca
od zaraz, 609-387-718
Zatrudnię szwaczki, praca od zaraz,
609-387-718
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki,
664-975-055
Zlecę przeszycia zakładom krawieckim. Produkcja polska, 605-086-828
Zakład krawiecki zatrudni osoby
do szycia. Praca cały rok - rejestracja, 605-086-828
Zatrudnię kierowcę C+E
tel. 667-583-078
Zatrudnię pracownika do produkcji
palet, tel. 785-998-740
lub 44 719-54-19
Przedstawiciel handlowy
do przyuczenia, tel. 518-456-560
Zatrudnię prasowaczkę i szwaczkę.
Stała praca. Umowa o pracę,
600-293-257
Brukarzy z doświadczeniem,
atrakcyjne wynagrodzenie,
umowa o pracę, 607-303-814
ZDROWIE
PODOLOGIA u pacjenta (odciski,
modzele, wrastające paznokcie itp. ,
tel. 794-133-358
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski,
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1.
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal),
tel. 602-190-429
RÓŻNE
Spływy kajakowe Pilicą,
505-962-185

Wycinki, koszenia. Karczowanie
terenu. Usługi koparko-ładowarką.
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Układanie wszelkiego rodzaju
kostki brukowej szybko i profesjonalnie, 537-954-994
Ogrodzenia Borowa, sprzedaż
i wykonawstwo, 606-682-837
Zadbam o Twoje auto. Mycie,
sprzątanie, odkurzanie, polerowanie.
Usługa od ręki, tel. 600-932-147

PIACH płukany, siany, kruszywa,
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,
tel. 667-788-377

Budowa domów, 505-509-874

Drewno kominkowe opałowe
i rozpałka, tel. 608-830-403

Fotowoltaika, dofinansowania,
782-508-763

Remonty i wykończenia kompleksowo, 798-429-235

Przerwy w dostawach prądu
 4.08.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Przanowice nr od 85 do 96, Różyca
ul.: Pałacowa nr od 10 do 19, Zagajnikowa nr od 31 do 52, Żakowice ul.: Dębowa nr od 1 do 15, Graniczna nr od 4 do 14, Krzywa nr od 5 do 12, Wczasowa
nr od 15 do 19.
 4.08.2020 r. w godz. 12:00 do 17:00: Żakowice ul.: Piotrkowska nr od 1 do 39,
Wierzbowa nr 7, 12 i 23.
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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
Gabinet
„ALEXANDER-MED”

akupunktura i terapia manualna
- leczenie schorzeń kręgosłupa
- rwa kulszowa, barkowa
- przepukliny dysków
- nerwica i naruszenie snu
- skolioza u dzieci
- bóle migrenowe
tel. 44 714-68-75
tel. kom. 601-226-862
95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41
godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

TERMAL

USŁUGI
HYDRAULICZNE
- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ,
WOD-KAN
- REKUPERACJA
95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78
501 10 22 81, 509 307 458

USŁUGI
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827

Dojazd i wycena gratis!

USŁUGI
SPRZĄTAJCE

pranie dywanów, kanap
i tapicerki
mycie okien

tel. 691 840 071

Biuro Rachunkowe

Kredo

Małgorzata Zielińska

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.

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, pity
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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu
- Zwrot OC
- Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków
tel. 509 099 286

WĘGIEL
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.
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

Licencjonowane Biuro
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży
i wynajmie
- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

ROLETY
MOSKITIERY
PLISY
Już dziś umów się
na bezpłatny pomiar
i wycenę!

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5
Zapraszamy
www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

PIELĘGNACJA OGRODÓW

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Wycinka i formowanie
drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie
i pielęgnacja trawników
Wywóz liści, gałęzi itp.
Malowanie i naprawa
ogrodzeń
Automatyczne systemy
nawadniania
Faktury VAT
Ogród i dom. Koluszki
ul. Przejazd 8
tel. 44 714-49-45
605-23-67-37

24.07.2020 r.

BIURO PODRÓŻY
TURKUS

NAWOZY
WĘGIEL EKOGROSZEK

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00
www.turkus-travel.pl

DŁUGIE 52A
44 714 34 87
603 79 34 98

WĘGIEL

NAJLEPSZY POLSKI PELLET

(KOSTKA, EKOGROSZEK)
SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały
ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)
tel.: (44) 714-17-47

z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD
Skład u Marka – Bukowiec

Zielonogórska 15A, tel. 505-610-959
https://ecg-polska.pl

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.

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!
Budziszewice, ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Teren w którym wciąż
drzemie wielki potencjał
Pomimo tego, że jeszcze niedokończony, park wodny w Lisowicach
nawet w takiej formie okazuje się popularnym miejscem do spędzania
wolnego czasu. W okresie wakacyjnym nad zbiornikiem wodnym można

Wiejska Liga Piłki Nożnej
1. Strefa Zrzutu                	 3 		
2. TRGK Zjednoczeni      	4		
3. Mariany                       	 3 		
4. Lokomotiv Koluszki     	4 		
5. Gang Plebanii               	3 		
6. RKS Reptilianie            	3 		
7. Iskra Bęben                 	 3 		
8. Emeryci                       	 3 		
9. Katarzynów Legends     3 		
10. Dobre Mordy               3		
11.Albatros Katarzynów    2 		
12. Wodnik Atlantyk          4 		

9
9
9
9
9
6
3
3
0
0
0
0

Atom Czarnobyl wycofał się z rozgrywek.
W najbliższy weekend odbędzie się pierwsza runda Pucharu Knura. Zapraszamy na spotkania szczególnie te odbywające się w niedzielę od 13:30
na boisku w Katarzynowie, gdzie zagrają gościnnie także drużyny Kartofliska
z Warszawy i SKS Sieradz. Ich przyjazd to spore wydarzenie. Kartofliska to
oprócz drużyny też kanał youtubowy o zasięgu ogólnopolskim.
spotkać sporo osób, korzystających z przeróżnych form wypoczynku. Pojawiły się nawet amatorki wodnej i słonecznej kąpieli. Co prawda wchodzenie do zbiornika jest wciąż zabronione, ale jak tu powstrzymać się
przed tego rodzaju pokusą, gdy z nieba leje się prawdziwy żar. Aby poprawić komfort korzystania z powyższego terenu, gmina postawiła przenośną toaletę. Tzw. „toi toi” umiejscowiony został przy parkingu.
(pw)

SUNIA ZNALEZIONA W GMINIE
KOLUSZKI w LIPCU 2020 ROKU
SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!
W SPRAWIE ADOPCJI, ODBIORU
ZWIERZĘCIA PROSIMY O KONTAKT:
Z BIUREM INŻYNIERA
GMINY KOLUSZKI - 44 725 67 68
lub
SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT
W ZAWIERCIU
730 505 255, 515 131 350
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Zamiast
worków na BIO
będą kosze
Na terenie naszej gminy rozpoczyna się akcja zastępowania brązowych worków na bioodpady, koszami na śmieci.
Kosze będą dostarczane mieszkańcom sukcesywnie, do końca
października. Za dodatkowe pojemniki nie będzie pobierana opłata. Z
tego tytułu nie wzrośnie również
stawka za odbiór odpadów. Uwaga,
po dostarczeniu kosza nie będą już
wydawane worki na bioodpady.
Gmina nie wyklucza, że w przyszłości również kolejne frakcje odpadów będą podlegały przejściu z
worka na kosz.
(pw)

Konkurs na pamiątkowe
magnesy z Koluszkami i Lisowicami
Urząd Miejski w Koluszkach
ogłasza konkurs na projekt magnesów
promujących Koluszki oraz atrakcje w
Lisowicach.
Wakacyjne wyjazdy możemy zatem wykorzystać do inspiracji i podzielenia się ciekawym pomysłem.
Szkice bądź projekty można przesyłać
do końca wakacji na adres: promocja@koluszki.pl. Najciekawsze z nich
zostaną nagrodzone gminnymi gadżetami oraz wykorzystane przy tworzeniu profesjonalnej wersji. Pamiątkowe magnesy dla Koluszek oraz
osobno dla Lisowic, wypuszczone zostaną na jesieni.
(pw)

SUNIA ZNALEZIONA W GMINIE
KOLUSZKI w LIPCU 2020 ROKU
SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!
W SPRAWIE ADOPCJI, ODBIORU
ZWIERZĘCIA PROSIMY O KONTAKT:
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lub
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

