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Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

URZĄD MIEJSKI
Sekretariat  – 44 725 67 00
Redakcja TwK  – 44 725 67 18
USC  – 44 725 67 60
Biblioteka Miejska  – 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon – 44 714 58 80

BIURO INŻYNIERA GMINY  – 44 725 67 68
KPGK sp. z o.o.  – 44 714 58 45
ZUK  – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25
Pogot. Energetyczne  – 991
 – 468-30-15-31
Pog. Kanalizacyjne  – 44 714 58 79  
  507 078 873
Pogotowie Gazowe  – 992
Ujęcie wody i pog. wod. – 44 714 58 24 
  605 370 020
Oczyszcz. ścieków – 44 714 58 79  
  507 078 873

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie  – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap  – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)  – 44 714 22 22
 – 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.)  – 44 714 55 00 
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna 
ul. Staszica 34  – 44 714 44 98
NZOZ DENTIS  – 44 714 51 24

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77
Gałków  – 605 509 502

Taxi  – 44 714 58 42
Rower miejski – 42 214 40 00
Biuro numerów  – 118 913
Informacja PKP  – 19 757 
KSM  – 44 714 10 41
Spółdz. Odlewnik  – 44 714 19 98
Urząd Pracy  – 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii 
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67 

pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,  
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub  

Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34 
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00) 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie 
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69 

(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40, 

501 648 560

Wykaz opłat w 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 

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

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

31.07.  
ul. 3 Maja 19G

1.08.  
ul. Brzezińska 54

2.08.  
ul. Przejazd 6

3.08.  
ul. 11 Listopada 33

4.08.  
ul. Żwirki 2

5.08.  
ul. Głowackiego 20

6.08.  
ul. Korczaka 5

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, 
kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka, 
gazociągi);

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

(znaki, przepusty);
l uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
l nielegalnie prowadzonych robót w pasie 

drogowym;
l uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
l czystości w mieście i gminie;
l przepełnień pojemników na odpady;
l przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
l zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów;
l zaśmiecenia terenów;
l dzikich wysypisk śmieci;
l padłych zwierząt;
l inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców 

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10 
piątek – 8.15-13.10 

przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i 
12.30-12.50
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Czołowe zderzenie na ul. Partyzantów 

Sześć osób rannych,  
jedna w ciężkim stanie

Do groźnego wypadku doszło we wtorek (28 lipca) przed godziną 7 
rano na skrzyzowaniu ul.Wojska Polskiego i Partyzantów w Koluszkach. 
Samochód dostawczy ford transit, którym podróżowało pięciu mężczyzn 
uderzył na łuku drogi w wojskowego jelcza poruszającego się w kolum-
nie wozów. Zderzenie było tak silne, że trzech mężczyzn w samochodzie 
dostawczym zostało uwięzionych przez pogięte elementy karoserii. 

Strażacy, którzy dojechali jako pierwsi na miejsce zdarzenia udziela-
li kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, wykonując jedno-
cześnie prace pozwalające uzyskać dostęp do uwięzionych w pojeździe. 
Droga w tym miejscu przez kilka godzin była zablokowana. Policja wy-
znaczyła objazdy bocznymi ulicami miasta. 

W zdarzeniu poszkodowanych zostało sześć osób - pięciu mężczyzn 
podróżujących w samochodzie dostawczym i kierowca pojazdu wojsko-
wego. Pieć osób zostało hospitalizowanych, trzy ze złamaniami, ranami 
oraz obrażeniami wewnętrznymi przetransportowane zostały do pobli-
skich szpitali przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, natomiast kie-
rowca pojazdu dostawczego w ciężkim stanie został zabrany do szpitala 

przez Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. W działaniach 
brało udział pięć zastępów 
straży PSP i OSP, łącznie 19 
ratowników.

Policjanci pod nadzo-
rem prokuratury pracują nad 
wyjaśnieniem okoliczności 
tego wypadku. Jak wynika 
ze wstępnych ustaleń, kieru-
jący fordem - z niewyjaśnio-

nych przyczyn - zjechał na przeciwległy pas ruchu, czym doprowadził do 
zderzenia z jadącym z przeciwka jelczem. Fordem podróżowało pięć 
osób - powiedziała starsza sierżant Aneta Kotynia z Komendy Powiato-
wej Policji Łódź-Wschód.

1 września dzieci  
wracają do szkół

W związku z pandemią koronawirusa szkoły w całej Polsce w poło-
wie marca przeszły na naukę zdalną. Również w koluszkowskich szko-
łach w ten sposób prowadzono  nauczanie. Uczniowie praktycznie nie 
wrócili już do końca roku szkolnego do nauki stacjonarnej z nauczyciela-
mi prowadzącymi tradycyjne lekcje w klasach. Na naukę zdalną uskarża-
li się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, ale przede wszystkim rodzi-
ce, którzy często musieli po pracy poświęcić mnóstwo uwagi i czasu na 
naukę z dziećmi. Niestety na całym świecie i w Polsce wciąż notuje się 
bardzo wysoki przyrost zakażeń koronawirusem. W mediach mówi się 
coraz częściej o tzw. drugiej fali i szczycie zachorowań jesienią.

Zdrowie uczniów najważniejsze
Dlatego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przedszkolaków, 

uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli Gmina Koluszki 
zamierza jak najlepiej - zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Ministra 
Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 
Zdrowia - dostosować pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego wa-
runki nauczania.

Poszczególne placówki na swoich stronach internetowych będą in-
formowały na bieżąco o organizacji nauki od I września 2020r. Dyrekto-
rzy poszczególnych jednostek mają przygotować swoje placówki na 
nowy rok szkolny 2020/2021 zgodnie z reżimem sanitarnym tak, aby na-
uka w nich odbywała się w optymalnych warunkach bezpieczeństwa 
zdrowotnego. 

- Przygotowujemy szkoły na każdy wariant. Chcemy, aby od 1 wrze-
śnia uczniowie wrócili do „normalnej”, stacjonarnej nauki w szkole, ale 
będzie to możliwe tylko wtedy, gdy dzieci i nauczyciele będą mieli za-
pewnione bezpieczne warunki, ponieważ zdrowie jest najważniejsze – 
mówią zgodnie władze Gminy Koluszki.

(tom)

Pierwsze kamery  
zaczęły już działać

Pierwsze kamery nowego miejskiego monitoringu zaczęły już dzia-
łać. Docelowo system ma obsługiwać 45 kamer w Koluszkach i 27 na te-
renie Lisowic. Dotychczasowy system był już przestarzały i była pilna 
potrzeba wymiany na nowy. Wreszcie nowy system monitoringu stał się 
faktem. Od piątku 31 lipca zaczęły działać pierwsze kamery.

(tom)
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Uwaga! Oszustwa metodą  
„na bon turystyczny”

Pojawia się coraz więcej doniesień medialnych dotyczących oszustw 
metodą „na bon turystyczny”. Polski Bon Turystyczny to forma wsparcia fi-
nansowego polskich rodzin z dziećmi, a także krajowej branży turystycz-
nej. Został wprowadzony przez polski rząd w związku z trudną sytuacją 
tego sektora wywołaną epidemią Covid-19.

Przestępcy wykorzystują okazję, aby wyłudzić pieniądze lub dane oso-
bowe. Obecnie na celowniku oszustów znajdują się osoby, które mogą być 
rodzicami małoletnich dzieci. Sprawcy dzwonią do potencjalnych ofiar i 
podając się, np. za pracowników Ministerstwa Rozwoju, zachęcają do sko-
rzystania ze „specjalnej oferty na voucher urlopowy”, informując, że wa-
runkiem przysłania vouchera, jest wpłacenie na podane konto, pieniędzy za 
dodatkowe 4 dni pobytu na wakacjach (rzekomo 3 dni są za darmo w ra-
mach bonu). Jeszcze inny „model” oszustwa opisują banki, do których do-
cierają sygnały, że oszuści proszą o zalogowanie się na stronie internetowej 
i wpłatę części kosztów wyjazdu. Co więcej, mogą prosić o podanie loginu 
i hasła do bankowości internetowej lub danych karty płatniczej.

Należy pamiętać, że:
 • nigdy, pod żadnym pozorem, nie ujawniamy danych umożliwiają-

cych zalogowanie się do bankowości elektronicznej (login, hasło),
 • wiarygodne i prawdziwe informacje na temat bonu turystycznego 

znajdują się na stronie bonturystyczny.gov.pl i oficjalnych stro-
nach Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej,

 • pracownicy żadnego z ministerstw nie dzwonią do nikogo ze 
„specjalną ofertą” wypoczynku wakacyjnego,

 • Polski Bon Turystyczny przysługuje wyłącznie na dzieci do 18. 
roku życia i będzie można aktywować go samodzielnie w syste-
mie PUE ZUS, co jasno wynika z komunikatów i informacji prze-
kazywanych przez Ministerstwo Rozwoju,

 • bon turystyczny nie będzie miał formy gotówkowej. Będzie to cy-
frowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy tury-
styczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują 
się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pamiętajmy więc o tych prostych zasadach i bądźmy bezpieczni, 
dzięki swoim przemyślanym zachowaniom, zarówno w cyfrowej rzeczy-
wistości, jak i codziennych czynnościach.

Pamiętajmy, że przestępcy uciekają się do różnych metod, wymyślając 
historie, wysyłają maile i SMS-y, dzwonią, straszą lub proszą o pomoc.

Zawsze przed podjęciem decyzji o przesłaniu jakichkolwiek pienię-
dzy, warto doradzić się innej osoby, dokonać sprawdzenia na oficjalnej 
stronie instytucji lub skorzystać z pomocy Policji.

(Biuro Prewencji KGP) Kup działki za miastem 
Gmina Koluszki ma do sprzedania trzy działki na terenach wiejskich, 

położone w ciekawej okolicy. 
Pierwsza z działek (nr 281/2) o powierzchni 2 tys. m2 znajduje się w 

miejscowości Wierzchy. Nieruchomość położona jest w bardzo urokli-
wym 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 po-
wierzchni. 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 nu-
merze 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 Miej-
ski w Koluszkach, tel. 44 725 67 54. 

(pw)

Będzie jaśniej  
w Żakowicach i Różycy

Jeszcze w tym roku mają powstać projekty budowlane wraz z kosz-
torysem, dotyczące wykonania oświetlenia ulicznego w Żakowicach i 
Różycy. Projekt oświetlenia ma objąć 
ulice: Piaskową, Pałacową, Zawiłą, 
Bursztynową i część ulicy Spacerowej. 
Projektowane oświetlenie ma być nowo-
czesne, ale również przyjazne mieszkań-
com. Oprócz opraw liczy się dobór świa-
tła, jego barwa oraz wskaźnik oddawania 
kolorów. Zewnętrzne oświetlenie ulic po-
winno wyróżniać się długim działaniem i 
wysoką wydajnością świetlną. Efekt ten 
można osiągnąć za pomocą lamp ledo-
wych. Zakres prac w ramach projektu 
obejmowałby: zakup materiałów niezbęd-
nych do realizacji projektu, przygotowa-
nie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane (wytyczenie geodezyj-
ne umiejscowienia słupów oświetleniowych, montaż słupów oświetleniowych, 
montaż opraw oświetleniowych, montaż przewodów (kabli) oświetlenio-
wych, wykonanie uziemień, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, 
pomiary powykonawcze i uruchomienie oświetlenia). Projekt zakłada za-
opatrzenie w energię w oparciu o istniejącą sieć energetyczną.           (tom)

Kto wybuduje tunel w Gałkówku?
Możliwe, że już wkrótce poznamy wykonawcę tunelu pod torami ko-

lejowymi w Gałkówku. Gmina Koluszki ogłosiła przetarg, który ma wy-
łonić wykonawcę. Jeżeli procedura nie napotka problemów, wykonawcę 
oraz faktyczny koszt inwestycji powinniśmy poznać w połowie sierpnia. 
Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 35 mln zł. Ponad połowę kosz-
tów ma pokryć Gmina Koluszki oraz Powiat Łódzki Wschodni, pozosta-
łą kwotę wyłoży PKP.  Wykonawca który wygra przetarg, będzie zajmo-
wał się zarówno projektem i wszelkimi uzgodnieniami z PKP, jak i samą 
budową. Do tej pory wpłynęły 43 pytania do przetargu. Budowa ma być 
realizowana w 2022 roku, tak by w pierwszym kwartale 2023 r. tunel od-
dać już do użytkowania.                                                                     (tom)

Naszym  
Kochanym Jubilatom 

Państwu   
Mirosławie i Edwardowi  

Szczodrowskim

moc najserdeczniejszych życzeń  
z okazji Jubileuszu 50-lecia  

zawarcia związku małżeńskiego

 składają: 

córka Beata z mężem Sebastianem, córka Agnieszka  
z Bogdanem, wnuki Kamil i Damian, wnuczka Natalia  

z Piotrem i prawnuczka Lenka
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Prywatny las  
z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 
sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały 
wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosys-
temów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 
ha do 20 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub 
własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla 
których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których 
zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są 
konkretne inwestycje. Dotację można otrzymać na przebudowę składu gatun-
kowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra lub przez do-
lesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego. Pomoc przyznawana 
jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie 
podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatun-
ków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. Wnio-
skować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako 
obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znacze-
niu biocenotycznym. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na 
inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgna-
cyjne polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożą-
danych. Właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi 
ochronne przed zwierzyną.

Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwesty-
cji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu ga-
tunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc 
wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warun-
kach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. 
Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu 
przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z za-
bezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach 
korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu te-
renu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie struktury 
drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 
610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach 
o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofi-
nansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i 
rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha – 
w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 
917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w 
przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub 
dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sa-
dzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 
8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod nu-
merem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84.                                  (ARiMR)

Przetarg na Wołyńską  
po raz szósty

Gmina Koluszki ogłosiła kolejny, szósty już przetarg na budowę uli-
cy Wołyńskiej w Koluszkach. Do wcześniejszych przetargów zgłaszały 
się firmy, oferując swoje usługi za kwotę znacznie wyższą niż zaplanowa-
na w budżecie Gminy. Przetarg zatem unieważniano. Gmina jednak się 

nie poddaje i ogłosiła nowy przetarg na to zadanie. Możliwe, że spowol-
nienie gospodarcze wywołane epidemią koronawirusa skłoni firmy do ob-
niżenia swoich oczekiwań finansowych i inwestycję uda się wreszcie zre-
alizować. W ramach zadania inwestycyjnego w ulicy Wołyńskiej ma 
zostać wybudowany wodociąg, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, a 
ulica ma zyskać nawierzchnię z kostki brukowej. Trzymamy kciuki za po-
wodzenie tej inwestycji.

(tom)

Rosną zaległości  
mieszkańców za śmieci 

Coraz więcej osób nie płaci re-
gularnie za śmieci. Zaległości 
mieszkańców wobec Gminy Ko-
luszki przekroczyły już 637 tysięcy 
złotych!

Liczby mówią same za siebie – 
z roku na rok zaległości w płaceniu 
za wywóz śmieci rosną w zastrasza-
jącym tempie. Na koniec czerwca 
przekroczyły 637 tysięcy złotych!!! 
Rekordzista zalega z opłatą za śmie-
ci ponad 4 tys. zł.

Do osób wykazujących zaległo-
ści Urząd Miejski w Koluszkach 
wysyła informacje o stanie zadłuże-
nia oraz upomnienia. Ponieważ 
działania te nie przynoszą zamierzonego rezultatu urząd wszczyna postę-
powanie egzekucyjne. W pierwszej kolejności Urząd Skarbowy będzie 
ściągał należności z konta dłużnika, a gdy to nie wystarczy, będzie zajmo-
wał wynagrodzenie i majątek trwały. Sprawdźmy zatem czy nie zalegamy 
z opłatami za śmieci by nie spotkała nas przykra niespodzianka. Bieżą-
cych informacji urząd udziela pod nr tel. 44 725-67-49                             

(tom)
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Wszyscy, których zaniepoko-
iły zmiany na swojej skórze: ten 
artykuł jest dla was! Podobnie 
zresztą   dla wszystkich wybierają-
cych się na urlopy i uwielbiających 
opalanie się. 

Od miesiąca  w każdą środę  
od godziny 12 w przychodni MED-
-KOL przy ulicy Przejazd na pa-
cjentów oczekuje  specjalista chi-
rurg- onkolog.  Doktor Michał 
Galicki zajmuje się między innymi 
rozpoznawaniem i leczeniem chi-
rurgicznym zmian nowotworo-
wych na skórze. – W chwili obec-
nej ilość pacjentów bardzo spadła, 
co ma związek z pandemią korona-
wirusa- mówi doktor. Wiele osób 
wciąż ma obawy przed przyjściem 
do lekarza. Jednak, jak zapewniają 
nas służby, przychodnia poprzez 
ścisłe kontrolowanie wchodzą-
cych: wypełnianie ankiet, badanie 
temperatury i sprawdzanie innych 
objawów, stara się, by na teren pla-
cówki nie dostały się osoby podej-
rzane o zakażenie COVID 19. 

- Zachęcamy pacjentów, by 
mimo wszystko się do nas zgłasza-
li. Zwłaszcza  na podstawowe ba-
danie, jakim jest dermatoskopia, 
polegające na oglądaniu zmian 
skórnych w dużym powiększeniu i 
ocenie, czy wymagają one usunię-
cia, czy też mogą być bezpiecznie 
pozostawione do dalszej obserwa-
cji- powiedział dr Michał Galicki.

Lekarz podkreśla, że w obec-
nej chwili powinniśmy o naszą 
skórę zadbać szczególnie.- Przed 
nami czas wyjazdów na wakacyjny 
odpoczynek, któremu  towarzyszy 
wylegiwanie się na słońcu. Pro-
mieniowanie ultrafioletowe naszej 
gwiazdy nie jest takie zdrowie dla 

Przychodnia Med-Kol  
o nowotworach skóry 

ludzkiej skóry, jakby  to się wyda-
wało, dlatego chcemy właśnie w 
tym czasie zwrócić  szczególną 
uwagę mieszkańców Koluszek i 
okolic na problem nowotworów 
złośliwych tego największego na-

rządu naszego ciała- mówi doktor 
Galicki z Med-Kolu.

Zwrócił  przy tym uwagę, że 
rak skóry jest jedną z najczęst-
szych chorób nowotworowych. W 
Polsce rejestrujemy prawie 4.000 
przypadków czerniaka  rocznie. 
Natomiast jeśli chodzi o raka skó-
ry, mamy około 15.000 przypad-
ków w ciągu roku. -Problemem 
polskich pacjentów jest to, że zgła-
szają się do nas zbyt późno. Każdy 
nowotwór, nie tylko ten na skórze, 
ale także w narządach wewnętrz-
nych, wykryty wcześnie, ma szan-
sę być wyleczony nawet w 100%. 
Im wcześniej zgłosimy się do leka-
rza, tym mamy większe szanse na 
zdrowie, mniejszy jest również za-
kres ingerencji chirurgicznej. Jeśli 
chodzi o skórę, to usuwamy nie 
tylko złośliwe, lecz również łagod-
ne zmiany, które obecnie nie stano-
wią zagrożenia, w przyszłości jed-
nak mogą być niebezpieczne. 
Powodem może być  ich lokaliza-
cja np. w okolicy przewlekle draż-
nionej przez  pasek od spodni, ra-
miączko stanika, albo podczas 
golenia czy wizyty u fryzjera. 
Wskazaniem do usunięcia może 
być również nieestetyczny wygląd 
takiego guzka- mówi lekarz. 

Nierzadko  przed przyjściem 
do lekarza wstrzymuje pacjentów 
strach przed bólem związanym z 
zabiegiem. -Zabiegi te wykonywa-
ne są po uprzednim znieczuleniu 
miejscowym, i jedyny ból jaki mo-

żemy odczuć to ten podczas 
wstrzykiwania środka znieczulają-
cego, porównywalny do uczucia 
podczas podawania szczepionki 
lub pobierania krwi- zapewnia 
doktor. Częstym zjawiskiem, 
zwłaszcza wśród polskich pacjen-
tów, jest opinia, że jeśli  „ruszymy” 
guza na skórze, to „rozniesie się” 
on na inne narządy. – To błędna 
opinia. Czasem słyszymy historię 
kogoś z rodziny lub znajomych, że 
po wycięciu takiej zmiany wystą-
piły przerzuty, co nierzadko skut-
kowało śmiercią. To nasze błędne  
rozumienie przyczyny i skutku- 
uważa lekarz i mówi, że w takich 

przypadkach jeszcze przed doko-
naniem zabiegu komórki nowo-
tworowe  krążyły już w organi-
zmie, pacjent po prostu za późno 
się zgłosił. 

Na zabieg, od momentu stwier-
dzenia konieczności jego wykona-
nia, czeka się około tygodnia. – Za-
biegi wykonujemy w ramach 
poradni chirurgii ogólnej. Pacjent 
przychodzi do nas ze skierowaniem 
z innej poradni specjalistycznej lub 
od lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. Każdy z pacjentów, 
który trafi do naszej poradni, może 
liczyć na pomoc i radę. - powiedział 
dr Galicki.                                   Zk 

ZUS wznawia kierowanie  
na rehabilitację leczniczą

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kiero-
wanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji 
rentowej. Z programu mogą skorzystać osoby zagrożone utratą zdol-
ności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskają po rehabi-
litacji.

W pierwszej kolej-
ności kierowane będą 
osoby, które muszą wy-
jechać najwcześniej z 
uwagi na kończące się 
świadczenie.

Osoby skierowane 
na rehabilitację w sys-
temie stacjonarnym, 
czyli na całodobowy 
pobyt w ośrodku dosta-
ną z ZUS Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z 
ulotką. Po jego otrzymaniu powinny skontaktować się z ośrodkiem i po-
dać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje 
o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2.

Warunkiem przyjęcia do ośrodka rehabilitacyjnego jest negatywny 
wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 
dni przed rozpoczęciem turnusu. Ośrodek telefonicznie poinformuje o 
wyniku testu. 

 Listę punktów pobrań można znaleźć pod adresem: https://pacjent.
gov.pl/punkty-pobran. Z planowaniem podróży należy powstrzymać się 
do momentu, w którym ośrodek poinformuje  o negatywnym wyniku te-
stu. 

Należy pamiętać o tym, aby poinformować ZUS, jeśli nie możemy 
jechać na rehabilitację a ośrodek rehabilitacyjny o ewentualnej zmianie 
numeru telefonu. Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambula-
toryjnym, czyli takie które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych 
godzinach, nie wykonują testu w kierunku SARS-CoV-2. Na rehabilitację 
należy zabrać ze sobą środki ochrony osobistej - rękawiczki, maseczki lub 
przyłbice.

Osoby, które przebywają na kwarantannie albo w izolacji lub przeby-
wające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się  do 
ośrodka.  

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Pasjonatka historii, wnuczka 
profesora fizyki na Uniwersytecie i 
nauczycielki szkolnej, córka etno-
grafa, pracownika muzeum i histo-
ryka. Od kilku lat mieszka w Ko-
luszkach, a w maju  przyznano jej 
polskie obywatelstwo. Z Roksaną 
Pareniuk,  repatriantką z Ukrainy 
rozmawia Zbigniew Komorowski.

-Zacznijmy od spraw bieżą-
cych. Na Ukrainie odczuwa się 
nadal skutki wojny obronnej z 
Rosją?

-Ta wojna nadal trwa, choć 
działania mają miejsce daleko na 
wschodzie kraju. Nie mniej jest 
przez ludzi odczuwalna, zwłaszcza 
moralnie i umysłowo. 

- Od dawna mieszka Pani w 
Koluszkach?

-Już 6 lat tu jestem i jestem na-
rodowości polskiej, podobnie jak 
moi przodkowie. Moja córka skoń-
czyła niedawno koluszkowskie 
gimnazjum. Do Polski przyjecha-
łam z Zachodniej Ukrainy, z miasta 
Czerniowce, niedaleko Stanisławo-
wa, przedwojennego miasta kreso-
wego. 

-Czyli okolice Karpat…
-Nie tylko okolice, ale same 

Karpaty! Jestem góralką, tylko nie z 
Zakopanego( śmiech).  Czerniowce 
to górskie miasto, bardzo pięknie 
położone i zielone. Wyjeżdżasz za 
miasto a tam góry i piękne lasy. 

-Jak znalazła się Pani na 
Ukrainie?

-Moja prababcia Paulina i pra-
dziadek Feliks Nowicki, pochodzą 
z Podlasia. Przed wybuchem I woj-
ny światowej pradziadkowie wyje-
chali na Wschodnie Kresy  za pracą 

Z Ukrainy do Polski

Historia repatriantki 
i zamieszkali w Krasnopolu nieda-
leko Żytomierza. Potem tam pozo-
stali.

-Polskie ziemie, odebrane 
nam  po 17 września 1939 roku 
przez Rosję. Co Panią skłoniło do  
przyjazdu do kraju przodków?

-Jak mówiła moja babcia, 
mama mojej Mamuli, że „krew, nie 
woda”. Jak krew zawoła, tak czło-
wiek postępuje. Chciałam powrócić 
do ziemi przodków i ojczystego 
Kraju. Pierwsze, co zrobiłam po 
przejeździe do Polski i do Kolu-
szek, pojechałam wraz z przyjaciół-
mi z Różycy, z którymi znam się 
ponad 40 lat, do Częstochowy na 
Jasną Górę. 

-Jest Pani katoliczką? 
-Tak, i nie mogłam nie poje-

chać na Jasną Górę. 
-Jak na Ukrainie wygląda 

obecnie życie religijne?
-W Czerniowcach mamy dwa 

kościoły. Jeden z nich, zbudowany 
w gotyckim stylu, za czasów Związ-
ku Radzieckiego został bardzo zruj-
nowany, w którym znajdowało się 
później archiwum. Pamiętam, że 
kiedy 6 lat temu wyjeżdżałam z 
Czerniowców, Kościół obchodziło 
200-lecie istnienia, i zbierane były 
pieniądze na odbudowę i jego re-
mont. 

-W Czerniowcach większość 
stanowią katolicy czy prawosław-
ni? 

-Nasze miasto jest wielonaro-
dowe i wielokulturowe. Najwięcej 
jest prawosławnych, którzy mają 
tam  dużo swoich cerkwii. Jest też 
ormiańska cerkiew i  kościół greko-
katolicki. Oprócz wyznań chrześci-
jańskich, w Czerniowcach, żyją tez 
Żydzi,  którzy modlą się w dwóch 
synagogach. Kiedyś były trzy, ale w 
największej z nich, w czasach 
Związku Radzieckiego komuniści 
urządzili Kino. Po uzyskaniu przez 
Ukrainę niepodległości, na prośbę 
społeczności żydowskiej postano-
wiono zwrócić budynek Gminie ży-
dowskiej z przeznaczeniem na sy-
nagogę. Gdy tak się stało, 
miejscowy rabin doszedl do wnio-
sku, by nie zabierać ludziom Kina. 
Żydzi poprosili jednak, by na jego  
murach umieścić tablicę pamiątko-
wą z informacją, że pierwotnie bu-
dynek ten był domem modlitwy Ży-
dów. I tak się stało.  

-Ludzie ze sobą współżyją w 
zgodzie? 

-Absolutnie nie ma żadnych 
kłótni. Wszyscy się szanują, mimo, 
że w mieście chodzą do innych 
świątyń. Ormianie, Gruzini, Rumu-
ni, Mołdawianie, Ukraińcy, Żydzi, 

Polacy. Wszyscy żyją razem, nie 
ma żadnych etnicznych problemów. 

-W  przedwojennych Kolusz-
kach było podobnie. Obok Pola-
ków, mieszkali tu Żydzi, Niemcy, 
Rosjanie i kilka rodzin Ukraiń-
skich. Dzieci tych ludzi uczyli się 
w tej samej klasie. Jak było w 
Pani przypadku?

-Tak jak w przypadku innych. 
W mojej klasie, poza dziećmi pol-
skiego pochodzenia, byli też Or-
mianie, Żydzi czy inni. Nie było u 
nas czegoś takiego, by dzielić się na 
narodowości czy religie: „Ty jesteś 
Żydem, ty Ormianinem, ty Pola-
kiem a ty Ukraińcem”. O nie, cze-
goś takiego nigdy nie było. 

-Jak Pani znalazła 
się w Koluszkach, sko-
ro swe korzenie miała 
na Podlasiu?

-Niedaleko Kolu-
szek moi rodzice mieli 
przyjaciół. Przez czer-
wony Krzyż dostaliśmy 
wiadomość, że w War-
szawie odnalazła się ro-
dzina mojej babci, która 
cudem ocalała z wojny. 
Oni potem nas odwiedzali na Ukra-
inie. Podczas podróży pociągiem z 
Warszawy do Łodzi, babcia zasła-
bła i została przywieziona do szpi-
tala w Brzezinach, i tu poznała ko-
bietę z Przanowic, z którą przyjaźń 
trwa do dziś i przeszła z babci na 
córkę i potem na wnuczkę. Jeśli 
chodzi o mnie, po raz pierwszy by-
łam w Koluszkach, kiedy  miałam 7 
lat. Byłam wtedy z Matulą i siostrą. 
Pamiętam, że do znajomych w 
Przanowicach jechałam wtedy ko-
niem i wozem. Były żniwa, poma-
gałam przy zbiorze zboża. Ponie-

waż kocham konie, wstawałam do 
nich o 4 nad ranem, na co moja Ma-
tula stawiała duże oczy, bo w domu 
nie było możliwości mnie dobudzić 
o 7 rano (śmiech). 

-Daleka droga z Czerniow-
ców do Koluszek?

-Daleka i bliska, bo jest dobre 
połączenie, z Czerniowców do War-
szawy jest bezpośredni autobus, a 
dalej, wiadomo, koleją. W sumie 
podróż trwa 14 godzin, włączając 
postój w Lublinie i 2 godziny na 
granicy.

-Jest Pani zadowolona z 
mieszkania w Polsce?

-Oczywiście że tak, pracuję w 
Brzezinach, niedawno otrzymałam 
obywatelstwo polskie, z czego 
ogromnie się cieszę. Pamiętam bar-
dzo dobrze, jak moja babcia mawia-
ła, gdy byłam małym dzieckiem: 
„Jeszcze Polska nie zginęła”… cała 

rodzina bardzo chciała wrócić do 
Rzeczypospolitej, ale wtedy nie 
było takich możliwości, bo żyliśmy 
jeszcze w Związku Radzieckim. 
Dopiero mi udało się spełnić ich 
marzenie. Na obywatelstwo czeka-
łam 2 lata, także gdy je już otrzyma-
łam, skakałam z radości jak mała 
dziewczynka( śmiech). 

-Jak została pani przyjęta w 
Polsce i w naszych stronach? 

-Bardzo życzliwie i jestem bar-
dzo wdzięczna moim sąsiadom, 
którzy tak wiele mi pomogli i nadal 
mogę na ich pomoc i poradę liczyć. 
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Z cyklu „Mam pasję”

Fotografie pani Małgorzaty
Małgosia pochodzi ze Słotwin, 

gdzie się wychowała. Z Koluszkami 
była związana od zawsze, tu uczyła 
się, przez wiele lat pracowała w jed-
nym z koluszkowskich banków. Tutaj 
też, gdy była dzieckiem,  powstały jej 
pierwsze prace, zawsze skrupulatnie 

chowane gdzieś do szuflady. Jej przy-
goda z fotografią zaczęła się jednak w 
dorosłym życiu. 

Początkowo było to odstresowa-
nie po ciężkim dniu w pracy, od-
skocznią od dnia codziennego, 

ucieczką w spokojny, ale piękny i  ko-
lorowy świat przyrody. -Znikałam na 
kilka godzin z aparatem w ręku i ob-
serwowałam otaczający mnie świat. 

Robiłam zdjęcia ptaków, zwierząt i 
pejzaże przyrody. Zaczęłam fotogra-
fować i interesować się różnymi ga-
tunkami ptaków i zwierząt. Uwiecz-
niałam na fotografii tylko te gatunki, 
które napotkałam, zobaczyłam i 
wiem, że żyją obok mnie, a jest tego 
sporo: dzięcioł duży, dzięcioł czarny, 
zielony, trznadle, kuropatwy, kukuł-
ka, zimorodek, dudek, czajka zwy-
czajna, srokosze, pokląskwy, bocia-
ny, słowiki, gąsiorki, pliszka, 
krętogłów- wymienia Małgorzata.

Wyjątkową sesją było dla niej 
spotkanie nad Pilicą nurogęsi. W Pol-
sce bardzo nieliczny ptak lęgowy, 
głównie na północy i zachodzie kra-
ju; liczniej zimuje. -Poza okresem lę-
gowym widywany jest nad wybrze-
żem Bałtyku, dość liczny nad Pilicą. 
Coraz liczniej widuje się go również 
na południu. Całkowitą liczebność 
szacuje się na 900–1000 par- infor-
muje nas bohaterka tego reportażu. 

Na zdjęciach  pani Małgosi wi-
dać także zwierzęta: sarny, jelenie, 
bobry, jeże, zające. Żeby ujrzeć nie-
które gatunki ptaków musiała wsta-
wać wcześnie, często była to godzina 
3.00 nad ranem. Wówczas narodziła 
się jej kolejna miłość do krajobrazu 

wschodzącego słońca i 
porannej mgły. -Zaczę-
łam fotografować pej-
zaże, które mają swoich 
zwolenników na moim 
profilu facebookowym, 
a widoki o poranku po-
trafią odebrać dech w 
piersiach. Upodobałam 
sobie Pilicę i sukcesyw-
nie zaczęłam zbierać 
materiał na album o tej 

pięknej rzece i żyjących wokół niej 
ptakach i zwierzętach. Aby zebrany 
materiał gromadzić i upubliczniać 
powstał profil Małgorzata FotoPasjo-
nata, gdzie skrupulatnie zaczęłam 
wrzucać moje zdobycze fotograficz-
ne, a ku mojemu zdziwieniu odbiór 
przez moich znajomych był bardzo 
pozytywny, co dało mi ogromny mo-
tor do działania - stwierdziła.

Nigdy nie myślała, że będzie fo-
tografować ludzi, bo jej zdaniem nie 
ma do tego odpowiedniego sprzętu. 
-Namówiła mnie do tego pewna oso-
ba (której jestem ogromnie wdzięcz-
na), która obserwowała moje zdjęcia 
na Facebooku i stwierdziła, że muszę 
spróbować zrobić „sesję ludzką”. Po-
prosiłam wówczas córkę znajomej – 
Julkę, młodą 16 letnią dziewczynę, 
która chciałaby kiedyś w życiu zwią-

zać swoją przyszłość z modelingiem. 
Zaczęliśmy od trudnych zdjęć we 
mgle, ale trud wstania o 4 rano wyna-
grodziło nam mnóstwo pochwał za 
naszą pracę, bo zdjęcia wyszły rewe-
lacyjnie. Zapał do robienia zdjęć ple-
nerowych nabrał tempa. Kolejna se-
sja, już bardziej zaplanowana, 
również okazała się małym sukce-
sem- powiedziała Małgorzata. 

Oboje zgodziliśmy się, że jeśli 
osoba fotografowana podoba się so-
bie samej, to już jest pierwszy sukces. 
-Zawsze myślałam, że do robienia 
fajnych zdjęć trzeba mieć drogi pro-

fesjonalny sprzęt, ale teraz wiem, że 
to tylko połowa sukcesu. Druga poło-
wa, to tak naprawdę oko fotografa, 
natchnienie, pomysł na wyrażenie 
„czegoś” w fotografii.

Ostatnia moja sesja zatytułowa-
na „Projekt Lisowice, powrót do 
przeszłości”  jest tego doskona-
łym przykładem. Zdjęcia wyra-
żają chwilę, dany ulotny mo-
ment, a rolą fotografa jest ten 
moment uchwycić w kadrze i 
pozostawić w pamięci pokoleń. 
„Projekt Lisowice” miał za za-
danie ukazanie ludzi żyjących w 
XIX i na początku XX wieku i 
spojrzenie na historię z poszano-
waniem, bo to nasze dziedzic-
two kulturowe, często zapo-
mniane przez teraźniejsze 
pokolenie- mówi Małgorzata 
Kobalczyk, która za wypoży-
czone stroje z epoki, w których 
wystąpili jej modele, dziękuje 
Mateuszowi Jaśkiewiczowi ze 
stowarzyszenia „Historia Kolu-
szek”. 

Dodajmy, że „Projekt Lisowice, 
powrót do przeszłości” był swobod-
nym, lecz inspirującym nawiązaniem 
do czasów, gdy do Lisowic, gdzie 
obecnie powstaje nowoczesny kom-
pleks rekreacyjno -wypoczynkowy, 
na przełomie XIX i XX wieku zjeż-
dżała się bohema łódzkich artystów i 
fabrykancka elita Łodzi. Jak mówią 

wszyscy uczestnicy tej fotograficznej 
sesji, była to nie tylko świetna zaba-
wa w „przebieranki” w dawne stroje, 
lecz także dobra lekcja lokalnej histo-
rii, nawiązująca do czasów naszych 
praprababek.

Zdaniem Małgorzaty Kobal-
czyk, rolą fotografa jest nie tylko uka-
zanie współczesności, ale i pokazanie 
we współczesnym świecie historii, co 
było, jak sama przyznaje, prawdzi-
wym wyzwaniem. Chciałaby, by pro-
jekty historyczne na stałe zagościły 
na jej  profilu, bo to prawdziwe wy-
zwanie dla fotografa. -Jeśli chodzi o 

plany na przyszłość, to trzeba tu pod-
kreślić, że fotografowanie jest moją 
pasja, ale będę się starać, by była co-
raz bardziej profesjonalna. Będę do 
tego dążyć, poprzez zakup coraz to 
lepszego sprzętu. Może uda mi się 
skupić wokół siebie ludzi, którzy 

„sercem kadrują” podobnie jak ja. 
Może w przyszłości powstanie jakieś 
kółko fotograficzne- mówi  Małgosia.  

Wszystkich miłośników, sym-
patyków fotografii, a także osoby 
chętne do zmierzenia się z obiekty-
wem zapraszamy na profil na Face-
booku- Małgorzata FotoPasjonata.

Macie swoje pasje? Opowiedz-
cie nam o nich.                               Zk
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Piątek 31.07
15:00 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
17:30 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
19:30 Jak być dobrą żoną 2D Nap  
           PREMIERA

Sobota 1.08
15:00 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
17:30 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
19:30 JAK BYĆ DOBRĄ ŻONĄ 2D  

Niedziela 2.08
15:00 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
17:30 Scooby-Doo! 2D Dub PREM
19:30 JAK BYĆ DOBRĄ ŻONĄ 2D  

Środa 5.08 17:00 Scooby-Doo! 2D Dub
19:30 JAK BYĆ DOBRĄ ŻONĄ 2D

Czwartek 6.08 17:00 Scooby-Doo! 2D Dub
19:30 JAK BYĆ DOBRĄ ŻONĄ 2D
Scooby-Doo!
Komedia / Animacja / Przygodowy / USA / 
2020 / 90 min.

W pierwszej kinowej animacji ze Scooby-
-Doo w roli głównej poznamy nowe wątki, do-
tyczące pochodzenia uroczego psiaka. Zobaczy-
my też najbardziej zawiłe śledztwo w historii 
Tajemniczej Spółki. Scooby-Doo! pokazuje po-
czątki wieloletniej przyjaźni Scooby’ego i Ku-
dłatego. 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 największe-
go i najtrudniejszego wyzwania. 

Ktoś chce uwolnić psa z zaświatów, Cerbera. 
Młodzi detektywi starają się powstrzymać glo-
balną apsokalipsę. Jednocześnie odkrywają se-
krety z przeszłości Scooby’ego i poznają jego 
przeznaczenie – wspanialsze, niż ktokolwiek so-
bie wyobrażał.

Jak być dobrą żoną
Komedia / Francja / 2020 / 109 min.
PREMIERA 2D Napisy

Paulette (Juliette Binoche) wraz z małżon-
kiem prowadzą prywatną szkołę dla dziewcząt, 
w której nastolatki uczą się, jak być perfekcyj-
ną żoną i panią domu. Niestety po nagłej śmier-
ci męża Paulette odkrywa, że szkoła jest na 
skraju bankructwa i ona sama musi wziąć spra-
wy w swoje ręce. Sytuacji nie ułatwiają femi-
nizm i rewolucja seksualna, które z dnia na 
dzień zmieniają społeczeństwo i świat dookoła. 
Aby ratować szkołę, Paulette łączy siły ze swo-
ją pierwszą miłością – André (Edouard Baer), 
ekscentryczną szwagierką – Gilberte (Yolande 
Moreau) oraz surową zakonnicą Marie-Thérèse 
(Noémie Lvovsky). Nieoczekiwanie jednak 
sama zaczyna mieć wątpliwości co do wła-
snych poglądów i przekonań. Czy to możliwe, 
żeby miała stać się… wyzwoloną kobietą?

Żniwa rozpoczęte – zachowaj  
ostrożność i bezpieczeństwo

Lato to czas rozluźnienia i wypoczynku ale też czas intensywnych 
prac polowych związanych ze żniwami. W związku z tym na drogach czę-
sto można spotkać maszyny rolnicze, które z racji swych gabarytów i 
funkcji użytkowych poruszają się wolno. Manewry wyprzedzania dużych 
maszyn rolniczych w trakcie żniw, to powszechny problem na polskich 
drogach. Dochodzi wówczas do wielu wypadków. Nie spieszmy się! 
Zwróćmy szczególną uwagę na kombajny, ciągniki z przyczepami i inne 
maszyny rolnicze na drodze.  Ich przejazd zawsze wiąże się ze spowolnie-
niem ruchu na danym odcinku drogi i ograniczoną widocznością. Przypo-
minamy również, że przewożenie osób na przyczepach oraz pojazdami 
rolniczymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jest zabronione i nie-
bezpieczne. 

Także policjanci oraz KRUS apelują o ostrożność i rozwagę. Przy 
wymijaniu takich maszyn, trzeba zachować szczególną uwagę i ostroż-
ność. Policjanci apelują również do właścicieli maszyn rolniczych, żeby 
sprawdzali ich stan przed wyjazdem na drogi. Np. to czy pojazd ma 
sprawne oświetlenie albo układ hamulcowy. Powinni też pamiętać, że 
podczas jazdy po drogach publicznych nie mogą zagrażać innym kierow-
com. Ponadto, pojazd wolnobieżny, czyli taki, którego konstrukcja ogra-
nicza prędkość jazdy do 25 km/h, z tyłu powinien mieć wyróżniający go 
odblaskowy trójkąt, widoczny zwłaszcza w nocy. Jeśli chodzi o ciągnik 
rolniczy, podczas transportu na przyczepie siana, bel słomy czy innych ła-
dunków, powinny być one odpowiednio zabezpieczone przed przesuwa-
niem i przetaczaniem. Gdy ładunek wystaje więcej niż 0,5 m poza obrys 
pojazdu, musi być na końcu oznakowany.

(tom)
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Puchar Knura w obiektywie
W piknikowej atmosferze gorącego niedzielnego popłudnia rozegrano 

pierwszą rundę „Pucharu Knura” (Wiejska Liga Piłki Nożnej). Przedsta-
wiamy fotorelację ze spotkań rozegranych w Katarzynowie. Wyniki wszyst-
kich meczy poniżej, a na drugą rundę organizatorzy zapraszają 9 sierpnia.

Kartofliska Warszawa - Lokomotiv Koluszki  4:3
Albatros Katarzynów - SKS Sieradz  4:3
Dobre Mordy - Reptilianie  8:4
Wodnik Atlantyk - TRGK Zjednoczeni  0:4
Iskra Bęben - Katarzynów Legends  9:6
Mariany - Emeryci  7:2

(tekst i fot. tok)
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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, komu-

nikatywności;
 • gotowości do pracy na dwie zmiany
 • znajomość rysunku technicznego
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy na danym sta-
nowisku

 CV proszę przesyłać na adres  kadrysk@stella-furniture.pl

Były reprezentant kadry narodowej  
w barwach LKS Rózyca!

Były reprezentant kadry narodowej w piłkę nożną, Paweł Golański, 
zasilił zespół LKS Różyca. Po zakończeniu gry w „Chojniczance” Choj-
nice, a było to w 2017 roku nie był związany z żadnym zespołem. Obec-
nie na nowo przywdział sportowy strój i postanowił związać swe sporto-
we losy z klubem w Rożycy. 

Zawodnik LKS Rózyca, jest wychowankiem łódzkiego ŁKS,  potem 
grał w Koronie Kielce i w Górniku Zabrze. Przez pewien czas występo-
wał w Rumunii. W latach 2006-2009  grał w narodowej reprezentacji Pol-
ski. Z Orłem na piersi wystąpił w 14 spotkaniach. Wkrótce na lamach 
TwK ukaże się rozmowa z byłym kadrowiczem. 

Zk

Koluszkowianin strzela gola  
w debiucie w ekstraklasie

19 lipca zakończyła rozgrywki piłkarska ekstraklasa. W ostatnim 
meczu sezonu 2019/2020 w drużynie Legii Warszawa zadebiutował ko-
luszkowianin Damian Warchoł. Debiut wymarzony, bo okraszony bram-
ką, która dała jego drużynie zwycięstwo nad Pogonią Szczecin.

Damian zatem zrobił sobie fantastyczny prezent z okazji 25 urodzin. 
Niezależnie od sympatii i antypatii klubowych doceńmy to osiągnięcie i 
cieszmy się z sukcesów naszego mieszkańca. 

(tok)

150 tys. zł premii  
dla młodego rolnika  
– nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania 
„Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą 
je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych 
rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania 
rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR prze-
dłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa 
tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą 
przyjmowały wnioski do 17 sierpnia. 

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

- w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w cią-

gu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 

miesiące przed dniem złożenia wniosku;
- posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej miesz-

czącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?
Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospo-

darstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produk-
tów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w 
środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:
- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolni-

ka określonych warunków;
- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać 
drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Rusza liga okręgowa piłki nożnej

W niedzielę derby gminy!
W niedzielę o 16 na stadionie w Różycy LKS zmierzy się z drużyną 

KKS Koluszki. Nasze drużyny, po awansie LKS-u znów grają w tej samej  
klasie rozgrywkowej, co będzie generowało dodatkowe emocje.

Niestety sytuacja epidemiologiczna wymaga wprowadzenia ograni-
czeń. Oba kluby otzrymały do rozprowadzenia po 50 wejściówek, dodat-
kowe bilety nie będą sprzedawane. Pamiętajmy o obowiązku zakrywania 
ust i nosa. Organizatorzy zapowiadają, iż osoby bez maseczek nie zostaną 
wpuszczone na stadion.

(tok)

Nowy Dyrektor ZUK
Wieloletni dyrektor Zakładu Usług Komunalnych – Ryszard Mali-

nowski odszedł na emeryturę. Od 1 sierpnia stanowisko dyrektora ZUK 
obejmie dotychczasowy zastępca dyrektora - Jacek Łaszczyk. Nowemu 
dyrektorowi gratulujemy i życzymy samych sukcesów.
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AUTO SKUP wszystkie marki  
w każdym stanie, 881-388-982

USŁUGI
Transport piachu, żwiru, Wywóz 
ziemi. Rekultywacja terenu, wywrotka, 
koparka, tel. 728-012-040
Docieplenia, prace ogólnobudowla-
ne, 609-296-865
Tynki agregatorem cementowo-wa-
pienne i gipsowe 669-201-962
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie 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
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
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej szybko i profesjo-
nalnie, 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
Budowa domów, 505-509-874
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o.,  
wod.-kan., gazu, 506-864-713
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę rekreacyjną  
z domem w Koluszkach, 505-484-617
Sprzedam mieszkanie  
w Koluszkach, 509-706-834
Sprzedam dom w Koluszkach,  
tel. 698-614-915
Sprzedam dom z działką w Kolusz-
kach, tel. 44 74-01-85-67-14  
lub 48 729-677-655
Sprzedam bardzo ładne mieszkanie 
w blokach – ul. 11 Listopada, metraż 
61,5m2, M-4, tel. 696-054-543
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 3-pokojowe mieszka-
nie w domu jednorodzinnym, 
601-28-56-27
Do wynajęcia M-3, 501-64-91-04 
Lokal do wynajęcia z przeznacze-
niem na handel lub usługi, Koluszki, 
693-450-093
Do wynajęcia pokoje gościnno-biu-
rowe, kwatery pracownicze, plac 
2600m2 z garażem, 502-227-287
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Piec Defro, 517-544-016
Volkswagena Polo 2002 r.,  
1,2 Benzyna + gaz, tel. 603-248-565
Sprzedam piec węglowy 4-letni, 
691-740-110
Sprzedam nieużywany wózek 
inwalidzki, 508-917-853
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

OGŁOSZENIA DROBNE
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię pracownika socjalnego  
w MGOPS w Koluszkach,  
tel. 512-446-628
Szukam pracownika do montażu 
ogrodzeń, 507-364-074
Zatrudnimy pracownika do wulka-
nizacji w Żelechlinku z możliwością 
przyuczenia, 508-641-807
Firma remontowa zatrudni pracow-
nika do wykończeń wnętrz,  
tel. 515-144-089 lub 510-064-044 
Skład budowlany Tobartus  
w Jeżowie zatrudni sprzedawcę, 
601-692-302
Zatrudnię pracownika gospodar-
czego, 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 samochodo-
wego, tel. 502-118-870
Zatrudnię prasowaczkę, 601-175-330

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 krawiec-
kim. 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
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711
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

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, Gra-
niczna 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.

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Zatrudnię panów do sprzątania w zakładzie produkcyjnym na terenie Kolu-
szek. Praca dwuzmianowa. Do obowiązków należeć będzie obsługa maszyn 
myjacych oraz drobne prace porządkowe. Orzeczenie o niepełnosprawności 
będzie dodatkowym atutem, tel.: 724-486-855 
Zatrudnię panią do sprzątania w zakładzie produkcyjnym na terenie Kolu-
szek. Praca dwuzmianowa. Do obowiązków należeć będzie bieżące utrzyma-
nie czystości w biurach oraz zapleczach socjalnych. Orzeczenie o niepełno-
sprawności będzie dodatkowym atutem, tel.: 724-486-855

Firma KOLREX zatrudni  
pracownika na produkcję:

  Wymagania:
  - dyspozycyjność oraz chęć nauki pracy przy maszynach tekstylnych

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV  
i ostatniego świadectwa pracy na adres: tomek@kolrex.com.pl
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

  BRZEZIŃSKA 135
Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

akupunktura i terapia manualna
 - leczenie schorzeń kręgosłupa
 - rwa kulszowa, barkowa
 - przepukliny dysków
 - nerwica i naruszenie snu
 - skolioza u dzieci
 - bóle migrenowe

tel. 44 714-68-75
tel. kom. 601-226-862

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 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  
SPRZĄTAJCE

 �pranie dywanów, kanap  
i tapicerki
 �mycie okien

tel. 691 840 071 
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00

www.turkus-travel.pl

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC     - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

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

PIELĘGNACJA OGRODÓW
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

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
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

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47
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„Dla Ciebie” TANIE UBRANIE
Koluszki, ul. Brzezińska 2
Czynne od 9.00 do 17.00

Nowa dostawa w każdy piątek!!!

Skup Aut
513-067-594

INSTALACJE GAZOWE 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409

Burmistrz Koluszek ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nie-
zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Świny, obręb 
Świny, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działki nr 332/2 i 332/3 o pow. 0,1600 ha, cena wywoławcza  
46 000,00 zł, wadium 5 000,00  zł, postąpienie minimalne 500,00 zł.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten te-
ren. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 19 
kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Koluszki, przedmiotowa nieruchomość określona 
jest jako RMU – tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– RIVB, 
Br-RIVb.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż 
do godz. 12.00  07 września 2020 r. lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 
0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do 
dnia 07 września 2020 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokład-
nie określać położenie i numer ewidencyjny działki.Za termin zapłaty 
uznaje się dzień wpływu należności na konto. Burmistrz Koluszek za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (ko-
munikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.    

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

Burmistrz Koluszek ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nie-
zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Świny, obręb 
Świny, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 333/2 o pow. 0,1300 ha, cena wywoławcza 37 400,00 zł, 
  wadium 4 000,00  zł, postąpienie minimalne 400,00 zł.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten te-
ren. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 19 
kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Koluszki, przedmiotowa nieruchomość określona 
jest jako RMU – tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– Br-RV, 
Br-RIVb.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż 
do godz. 12.00 07 września 2020 r. lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 
0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do 
dnia 07 września 2020 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokład-
nie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za termin zapłaty 
uznaje się dzień wpływu należności na konto. Burmistrz Koluszek za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (ko-
munikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.    

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

Burmistrz Koluszek ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nie-
zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wierzchy, obręb 
Wierzchy, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 281/2 o pow. 0,2000 ha, cena wywoławcza 71 000,00 zł, 
  wadium 8 000,00  zł, postąpienie minimalne 800,00 zł.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten te-
ren. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu  
19 kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Koluszki, przedmiotowa nieruchomość okre-
ślona jest jako RN – tereny rolnicze o niskiej intensywności rolniczej.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– Br-RVI, 
RVI.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż 
do godz. 12.00  07 września 2020 r. lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 
0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do 
dnia 07 września 2020 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokład-
nie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za termin zapłaty 
uznaje się dzień wpływu należności na konto. Burmistrz Koluszek za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (ko-
munikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.    

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę



Panorama Firm 

„Coś Słodkiego u Krychniaka”
Od dwóch miesięcy, w miejscu dawnej cukierni istnieje nowa. Cu-

kiernia owszem, nowa, ale stare, sprawdzone tradycje i przepisy. Do ka-
mienicy przy ulicy Brzezińskiej 10  w Koluszkach zaprasza nas do siebie 
„Coś Słodkiego u Krychniaka”. 

Cukierni firmowanej tym nazwiskiem starszej populacji Koluszek 
przedstawiać nie trzeba, młodszym już tak… Któż z nas  nie pamięta słyn-
nej cukierni z lat 70-tych między blokami przy ulicy Głowackiego? Cie-
kawostką jest, że pierwsza cukiernia „Krychniak” powstała w Kłodawie, 
gdzie Eugeniusz Krychniak, założyciel firmy otworzył pierwszą cukier-
nię, bo tam przebywał w wojsku, chociaż pochodzi z Koluszek. 

Obecnie właścicielem firmy jest Krzysztof Krychniak, który jako 
trzeci z pokolenia podtrzymuje tradycje rodzinne- opowiada Edyta Pawe-
lec, nowa właścicielka cukierni pod kuszącą nazwą „Coś Słodkiego u 
Krychniaka”.

- Do otworzenia cukierni z wyrobami z firmy „Krychniak” zainspiro-
wała mnie serdeczna koleżanka Renata, za co bardzo jej dziękuję oraz, a 
może przede wszystkim smak i jakość słodkości wytwarzanych w tej ro-
dzinnej manufakturze- mówi Edyta Pawelec. W swojej ofercie firma ma 
wszelkiego rodzaju ciasta, o jakich tylko nasze podniebienie zamarzy jak 
również torty robione na indywidualne zamówienia z okazji różnych oko-
liczności. Oczywiscie muszę też nadmienić, iż nasze bułki z nadzieniem 
np. jagodzianka lub pączki z marmoladą są według klientów najlepsze w 
całym regionie. Wszystkie  słodkości wywarzane są  według starych re-
ceptur i na naturalnych produktach.

Cukiernia ma w swojej ofercie również coś dla maluchów, tj. ręcznie 
robione lizaki o kształtach bajkowych postaci. -Każdy z klientów znaj-
dzie u nas Coś Słodkiego, aby zaspokoić swoje gusta - zapewnia Edyta 
Pawelec. Cukiernia czynna jest od wtorku do piątku w godzinach  
8.30- 17, w soboty od 8 do 14. W niedziele i poniedziałki nieczynne.  
Zapraszamy!                                                                                             Zk 

Lisowice wolno,  
ale ciągle do przodu

Konserwator zabytków uzgodnił już ostatnie pozwolenia w Lisowi-
cach. Chodzi tu głównie o tereny przylegające do ruin „kapliczki” oraz w 
miejscu gdzie ma stanąć taras widokowy. W najbliższych dniach, przy bu-
dynku wakeboardu zostanie wybudowane MOLO, które w przyszłości 
będzie miejscem startu dla narciarzy wodnych. Przypominamy, że teren 
rekreacyjny w Lisowicach jest nadal placem budowy i spacerując w po-
bliżu inwestycji należy zachować szczególną ostrożność. 

(tom)


