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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

30.10.  
ul. Brzezińska 54

31.10.  
ul. Przejazd 6

1.11.  
ul. 11 Listopada 33

2.11.  
ul. Żwirki 2

3.11.  
ul. Głowackiego 20

4.11.  
ul. Korczaka 5

5.11.  
ul. Sikorskiego 6A

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



3Tydzień w Koluszkach nr 4430.10.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Manifestacja zaskoczyła swoją liczebnością 

Kobiety protestowały  
również w Koluszkach 

Kilkaset osób, w większości młodych kobiet, 28 października zama-
nifestowało swoje niezadowolenie na ulicach Koluszek.  Protest jako for-
ma sprzeciwu wobec ustawy antyaborcyjnej oraz działań rządu, zapowia-
dany był szeroko w mediach społecznościowych.

Według szacunków Policji, która ochraniała demonstrację w Kolusz-
kach, wzięło w niej udział około 500 osób. Z kolei Patryk Kurc, organiza-
tor demonstracji  twierdzi, że mogło być nawet około 700 osób. Zgroma-
dzenie zawiązało się na placu koło ronda przy zbiegu ulic 11 Listopada i 
Kościuszki, po czym ruszyło w stronę ulicy Słonecznej, przeszło pod wia-
duktem w kierunku ulicy Głowackiego, a następnie ulicami  Ludową i Ko-
ściuszki, udało się pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości w Koluszkach 
przy ulicy 11 Listopada, gdzie nastąpiło zakończenie demonstracji. Czym 
różniło się to koluszkowskie zgromadzenie od innych w Polsce? Nie było 
wykrzykiwanych postulatów z użyciem wulgarnych słów, nie naruszono 
także sacrum pobliskiego kościoła Niepokalanego Poczęcia N.M.P., w któ-
rym akurat odbywało się nabożeństwo różańcowe i msza. Taka była zresz-
tą prośba organizatora, który nawoływał, by protest odbywał się bez wulga-
ryzmów, agresji i z poszanowaniem wobec ludzi modlących się w kościele. 
Wobec wcześniejszych obaw o przebieg protestu, związanych z ewentual-
nym wtargnięciem na teren kościoła parafialnego i jego profanacji,  jak mia-
ło to miejsce w wielu miastach w ostatnią niedzielę, na placu przed świąty-
nią ustawiła się grupa mężczyzn z zamiarem obrony świątyni. 

Demonstrantów idących przed kościołem od osób na placu kościel-
nym, oddzieliła Policja. Ostatecznie okazało się, że nie było to konieczne, 
bo nikt nie zamierzał naruszać świętości miejsca,  jakim jest kościół. 

Demonstracja zakończyła się o godzinie 18.00. Mimo zapowiadane-
go wcześniej ogólnopolskiego hasła „To jest wojna”, koluszkowski pro-
test okazał się zgromadzeniem pokojowym, co tylko świadczy o tym, że 
mieszkańcy naszego miasta potrafią wyrażać swoje poglądy z zachowa-
niem ogólnospołecznych norm.                                                              zk
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Działania Straży Pożarnej

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4  
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy, tj.:

Konserwator-elektryk  
– umowa o pracę – pełny etat

Wymagane:  
- wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryka, automatyka),
- preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
- umiejętność czytania schematów elektrycznych,

Szczegółowe informacje o naborze udziela Sekretariat Spółki  
pod nr tel. (44) 714-58-45 oraz

zamieszczone zostały na stronie internetowej KPGK Sp. z o.o.  
w Koluszkach (www.kpgk.com.pl) 

W dniu 21 października w Gałkowie Małym na ul. Brzezińskiej, stra-
żacy gasili samochód osobowy. Nikt nie został ranny. Spaleniu uległo wy-
głuszenie między komorą silnika a kabiną. W działaniach brał udział za-
stęp z JRG Koluszki.

Do pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego zostali wezwani 
strażacy w dniu 23 października do miejscowości Żakowice ul. Wspólna. 
Pacjentka w stanie zagrożenia zdrowotnego została przetransportowana 
przez ratowników medycznych i strażaków do karetki, która zabrała po-
szkodowaną do szpitala. W działaniach brały udział zastępy z JRG Ko-
luszki.

W dniu 23 października, strażacy zostali wezwani do udzielenia 
kwalifikowanej pierwszej pomocy mężczyźnie, który miał duszności a 
następnie przestał oddychać. Zdarzenie miało miejsce w Koluszkach przy 
ul. Hallera. Do tego pacjenta, również wezwano Lotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe. Strażacy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową u po-
szkodowanego do czasu przybycia lekarza. Jednocześnie strażacy zabez-
pieczali lądowanie helikoptera LPR. Niestety lekarz z LPR stwierdził 
zgon mężczyzny. W działaniach brały udział zastępy z JRG Koluszki.

W nocy 26 października strażacy interweniowali w Gałkowie Małym 
po uderzeniu samochodu osobowego w drzewo. Kierujący z niewielką 
raną ręki samodzielnie opuścił pojazd. W wyniku uderzenia pojazdu, 
drzewo przewróciło się na jezdnię. Strażacy zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy, usunęli z jezdni powa-
lone drzewo. W działaniach brały udział zastępy z JRG Koluszki oraz 
OSP Gałków Duży.

Na dworcu kolejowym w Koluszkach doszło do zasłabnięcia męż-
czyzny. Do zdarzenia, w dniu 27 października, zadysponowano również 
straż pożarną. Po dojeździe okazało się, że u poszkodowanego ustały 
funkcje życiowe. Ratownicy straży pożarnej podjęli resuscytację oraz 
użyli defibrylatora. Do zdarzenia zadysponowano Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, które poszkodowanego przetransportowało do szpitala. W 
działaniach brały udział zastępy z JRG Koluszki.

a.M.K

Koronawirus sparaliżował 
główną ulicę Koluszek 

We wtorek zakorkowała się ulica 11 Listopada w Koluszkach. Zator 
spowodowały samochody, którymi przybywały zarówno osoby zmierza-
jące na wtorkowy rynek, jak i osoby chcące przebadać się na obecność 
koronawirusa. Przypomnijmy, że wymazy dokonywane są przez personel 
karetki, która dyżuruje przy strażnicy OSP Koluszki. 

Problem korkowania się wjazdu do punktu pobrań został już rozwią-
zany. Obecnie wjazd odbywa się od strony osiedla. Samochody ustawiają 
się przy garażach i wyjeżdżają od strony strażnicy. Według informacji 
uzyskanych od personelu karetki, dziennie po wymaz przyjeżdża ok. 100 
samochodów.                                                                                        (pw)

Przed badaniem pamiętajcie jednak o kilku ważnych zasadach. 
Dzięki nim będziecie bezpieczni a badanie zostanie wykonane 
bez zbędnych problemów.

 9 Badania wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania 
od lekarza rodzinnego lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej.

 9 Jeśli możesz, przyjedź do punktu badania własnym samochodem, 
test zostanie wykonany bez potrzeby wychodzenia z auta.

 9 Jeśli nie posiadasz samochodu pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa. 
Załóż maskę ochronną. Zachowaj odstęp 2 metrów od innych osób.

 9 Na dwie godziny przed badaniem nie jedz i nie pij.
 9 Zabierz ze sobą dowód tożsamości oraz skierowanie.

Godziny przyjęć w mobilnym punkcie w Koluszkach:  
we wszystkie dni oprócz czwartku w godz. 08:30-12:30,  

w czwartki 13:30-17:30.

Koronawirus  
w placówkach gminy

Dyrekcja Przedszkola nr 2 w Koluszkach w uzgodnieniu z Gminą i 
po uzyskaniu pozytywnej decyzji Sanepid, zawiesiła zajęcia stacjonarne i 
przeszła na tryb pracy zdalnej od dnia 28.10 do 13.11 2020r. Powodem 
jest zwiększona ilość zakażonych wśród pracowników placówki i brak 
kadry do pracy.

Koronawirus pojawił się również wśród pracowników Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach. Trwają testy i weryfikacja. W miarę możliwości 
ograniczmy zatem wizyty w koluszkowskim magistracie. Jeśli konieczna 
jest wizyta w Urzędzie, zachęcani jesteśmy do wcześniejszego kontaktu 
telefonicznego (44 725 67 10). Spotkanie zostanie zorganizowane w bez-
pieczny sposób. Urząd funkcjonuje w normalnych godzinach pracy. Do-
datkowo całodobowo do dyspozycji mieszkańców pozostaje Biuro Inży-
niera Gminy (44) 725-67-68.

(pw) 

Dnia 2 listopada 2020 r.  
Urząd Miejski w Koluszkach będzie nieczynny  

(dzień wolny za święto, które przypadało  
w sobotę 15.08.2020 r.)
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Tony zeschłych kwiatów, dzikie wysypiska  
i krzyże w śmietniku 

Wygląd cmentarza  
zależy od nas

Wciąż niewiele zmieniło się w kwestii ilości śmieci, jakimi zasypu-
jemy cmentarz w Koluszkach. Przeciętnie, każdego miesiąca z cmentarza 
wywożone są 3 pełne kontenery śmieci. Każdy z nich to 10 m3. To uśred-
niona ilość odpadów, ponieważ gdy tylko zbliżają się jakiekolwiek świę-
ta, powyższa liczba dramatycznie wzrasta. W obecnym czasie będzie to 
przynajmniej 5 kontenerów. Tymczasem opróżnienie jednego kontenera 
kosztuje 1800 zł. A zatem każdego miesiąca, na wywóz odpadów, cmen-
tarz przeznacza nie mniej niż 5500 zł. W 2019 r. na ten cel parafia Niepo-
kalanego Poczęcia NMP zarządzająca cmentarzem, wydała łącznie 76 tys. 
zł. W tym roku dzięki podjętym działaniom być może uda się nieco obniżyć 
wydatki, ale na chwilę obecną pochłonęły one już przeszło 40 tys. zł.    

Pójdźmy dalej w analizie finansowej. Koszt wykupu tzw. placowego 
w nowej części naszego cmentarza to 1000 zł. Wiele osób narzeka, że to 
za dużo. Jest jednak jedno ale. – Bywają takie pogrzeby, że kwiaty które 
zostały złożone ku czci zmarłego, zajmują pół kontenera, co przekłada sią 
na 900 zł. A zatem opłata za zajęcie placu, która w zamyśle miała służyć 
utrzymaniu cmentarza przez 20 lat, już w pierwszych dniach została wy-
korzystana jedynie na wywóz wieńców i kwiatów z tego konkretnego 
grobu – wyjaśnia Małgorzata Jabłońska, kierownik cmentarza w Kolusz-
kach. 

A zatem jeśli chcemy, by na naszym terenie istniał zadbany i spraw-
nie zarządzany cmentarz, musimy zadbać również my sami o jego funk-
cjonowanie. Tym bardziej jest to zasadne, że tak właściwie cmentarz to 
nasza własność, skoro wykupujemy na nim teren na określony czas. War-
to o tym pamiętać.     

Co zatem możemy zrobić, by usprawnić jego funkcjonowanie? Naj-
ważniejsza kwestia to owe nieszczęsne śmieci, które „zjadają” środki 
chociażby na cmentarne inwestycje. Kupujmy mniej kwiatów, mniejsze 
wiązanki. Niekiedy wystarczy symboliczna róża lub znicz. Dla rodziny 
zmarłego najważniejsza jest nasza obecność i modlitwa. Nie bójmy się 
tego, że w takiej chwili będziemy rozliczani z tego, czy położyliśmy god-
ny zmarłego wieniec.  

Problemem na naszym cmentarzu stają się również dzikie wysypiska 
śmieci przy grobach. Szczególnie jest to zauważalne w starej części 
cmentarza przy pierwszej bramie, oraz przy grobach małych dzieci. Wo-
kół mniejszego grobu pozostaje bowiem więcej miejsca na pozostawienie 
odpadów.

Pamiętajmy również o tym, by do kontenera nie wrzucać ziemi, kost-
ki brukowej, części krawężników czy gałęzi. Zgniatarka w śmieciarce nie 
radzi sobie z tego rodzaju odpadami. Niestety do śmieci lądują również 

krzyże ze starych grobów, co już niezbyt dobrze o nas świadczy. – Sym-
bole religijne z grobów najlepiej przynieść pod kaplicę. Na większości 
cmentarzy tak to funkcjonuje – dodaje kierownik cmentarza.

Choć przy kontenerach w ostatnim czasie pojawił się worek na pla-
stikowe wkłady do zniczy, na cmentarzu odpadów się nie segreguje, po-
nieważ większość z nich jest wykonywana z kilku rodzajów materiałów, 
a zatem zalicza się do odpadów zmieszanych. Worek ustawiony przy kon-
tenerze służy jedynie do utrzymania porządku, ponieważ puste plastiko-
we wkłady które lądują na stercie śmieci, najczęściej są zwiewane przez 
wiatr.

Jako ciekawostkę dodajmy, że na przyszły rok na cmentarzu plano-
wana jest kolejna inwestycja. Wybudowany ma zostać chodnik, który 
prowadziłby od bramy na tyłach cmentarza, wzdłuż kaplicy aż do nowej 
części od strony bloków. Weźmy sobie jednak do serca prostą zależność: 
im mniej śmieci na cmentarzu, tym więcej pieniędzy na inwestycje. 

(pw)                        

Dojazd do cmentarza
Osoby odwiedzające podczas świątecznego weekendu groby na cmen-

tarzu w Koluszkach, swoje pojazdy mogą parkować bezpłatnie na parkingu 
przed Urzędem Miejskim oraz na pobliskim placu targowym (rynku).  

Komunikat ws. przydatności 
wody do spożycia

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Łodzi informuje, że Koluszkowskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadziło działania naprawcze 
w trakcie których pobrano próbki wody do badań ze studni głębinowych 
zasilających wodociąg publiczny w Koluszkach. Wyniki badań nie wyka-
zały przekroczeń wartości dopuszczalnych. Dlatego po intensywnym płu-
kaniu sieci wodociągowej wodą dobrej jakości w dniu 27 października 
2020r. pobrane zostały do badań próbki wody w punktach kontrolnych na 
sieci wodociągowej oraz w punkcie podawania wody do sieci wodociągo-
wej. Po otrzymaniu prawidłowych wyników badania wody Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wyda ocenę oraz komunikat 
stwierdzający przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego 
Koluszki. Do tego czasu obowiązuje komunikat o warunkowej przydat-
ności wody do spożycia z wodociągu publicznego Koluszki.

Nawet 250 tys. zł  
na założenie biznesu na wsi

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na roz-
poczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub do-
mownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie 
nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złoże-
nia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które 
chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz 
pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające zło-
żenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodar-
czą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o 
nowy rodzaj działalności.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach informacyjnych 
w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod nu-
merem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84.
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Koronawirus  
Koluszki w pigułce

Ważne numery telefonów:
Urząd Miejski w Koluszkach       44 725-67-10
Biuro Inżyniera Gminy (całodobowo)    44 725-67-68
Urząd Stanu Cywilnego         44 725-67-60
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  44 714-58-25
Punkt wymazów COVID        516-810-255

Urząd Miejski w Koluszkach 
Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w Kance-

larii ogólnej Urzędu lub przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. 
Zaleca się kontakt z Urzędem Miejskim w Koluszkach przede wszystkim 
z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także ko-
respondencji tradycyjnej. W trosce o bezpieczeństwo oraz uniknięcie ko-
lejek rekomenduje się wcześniejsze umawianie – telefoniczne, mailowe 
terminu wizyty w Urzędzie. Każda osoba, która będzie miała umówioną 
wcześniej wizytę odbierana będzie przez urzędnika i obsługiwana w Kan-
celarii lub innym wyznaczonym pomieszczeniu, a po zakończeniu spo-
tkania ponownie odprowadzona do Kancelarii. Wszystkie osoby przeby-
wające w budynku Urzędu Miejskiego zobowiązane są do zakrywania ust 
i nosa, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, zachowania dy-
stansu 1,5 m od innych osób. W przypadku występowania jakichkolwiek 
objawów chorobowych typu: kaszel, katar, gorączka prosimy o nieprzy-
chodzenie do Urzędu, przełożenie wizyty na inny termin lub załatwienie 
sprawy telefonicznie lub mailowo.

Wymazy COVID w naszym powiecie:

Koluszki 95-040, ul. 11 Listopada 39
poniedziałek 08:30 - 12:30 wtorek 08:30 - 12:30 środa 08:30 - 12:30 
czwartek 14:00 - 18:15 piątek 08:30 - 12:30 sobota 08:30 - 12:30 niedzie-
la 08:30 - 12:30
Tuszyn 95-080, ul. Szpitalna 5
poniedziałek 13:30 - 17:30 wtorek 13:30 - 17:30 środa 13:30 - 17:30 
czwartek 08:30 - 12:30 piątek 13:30 - 17:30 sobota 13:30 - 17:30 niedzie-
la 13:30 - 17:30
UWAGA! obowiązuje skierowanie lekarza POZ

Lista szpitali zakaźnych w województwie łódzkim:
Radomsko, Szpital Powiatowy, ul. Jagiellońska 36, 
(44) 681 08 31, (44) 681 08 22 (SOR), (44) 681 08 23 (SOR)
Bełchatów, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123, 
kom. 512 030 463
Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Paw-
ła II 35, (44) 725 72 09
Łódź - Bałuty, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra Wł. Biegań-
skiego, ul. Gen. Kniaziewicza 1/5, kom. 887 877 690
Zgierz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie, 
ul. Parzęczewska 35, (42) 714 45 00

Informacja dla seniorów
Szukasz pomocy? Potrzebujesz, żeby ktoś zrobił dla Ciebie zakupy albo 
pomógł w zakupach online, wyszedł na spacer z psem albo zaopiekował 
się dzieckiem? Nie bój się poprosić o pomoc. Jeśli jesteś osobą powyżej 70 
roku życia zadzwoń na specjalną infolinię dla seniorów tel: 22 505 11 11.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
222 500 115 – całodobowa infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia
e-mail: psse@psselodz.pl

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA  
KORONAWIRUS 800 190 590

WYNIKI: szczepienia1@psselodz.pl  – od pon. do pt. 7.30-15.05
KWARANTANNA ZAGRANICZNA: k.z@psselodz.pl - od pon. 
do pt. 7.30-15.05
Kwarantanna szkoły, przedszkola: hdm1@psselodz.pl; 
Kwarantanna: kwarantanna@psselodz.pl

Jeśli dowiesz się o kontakcie z osobą zakażoną. Zostań w domu wraz 
z domownikami. Niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie z lek. POZ 
(zwolnienie lek.). Poinformuj o tym fakcie osoby z bliskiego kontaktu  
(domownicy, kontakty zawodowe). Podaj na adres mailowy kwarantan-
na@psselodz.pl swoje dane tj.: imię i nazwisko, adres odbywania izolacji, 
pesel, dane domowników tj: imię, nazwisko, pesel nr. telefonu i adres  
e-mail, dane osób z bliskiego kontaktu: dane jw. i data ostatniego kontak-
tu w celu wydania decyzji na kwarantannę. W przypadku pojawienia się 
niepokojących objawów zdrowotnych u osób objętych kwarantanną  na-
leży niezwłocznie skontaktować się również z lekarzem POZ i poinfor-
mować m.in. o kontakcie ze źródłem zakażenia.

Nocna i Świąteczna opieka lekarska dla Gminy Koluszki:
Szpital Specjalistyczny Brzeziny
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach
ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, tel. 46 874 20 11

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można 
skorzystać w razie: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie ży-
cia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub 
leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy za-
chodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco 
niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w 
przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, 
a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.
 Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od 
poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w 
soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Punkt Nocnej Pomocy deklarujący obecność pediatry:
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego CKD w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r. nr 54 Łódź, tel. 42 633 36 42
570 651 515 lekarz, 570 481 818 pielęgniarka

Pogotowie ratunkowe 112, 999

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Koluszkach
NZOZ Zdrowie, 95-040 Koluszki, ul.Korczaka 5
www.zdrowiekoluszki.pl
Kontakt telefoniczny w godzinach 7 – 18 pod numerem telefonu 44 714-
08-00 Recepty na leki ,,stałe” prosimy składać on-line poprzez nasz for-
mularz: http://zdrowie.eko365.eu/dla-pacjenta/e-recepta lub w wersji pa-
pierowej do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do 
Przychodni. Kod umożliwiający realizację recepty podajemy telefonicznie.

NZOZ Eskulap s.c. 95-040 Koluszki, ul.Korczaka 5
www.eskulapkoluszki.pl
tel: 4 4 7 14 50 00, 4 4 7 89 79 22, 571 514 601
eskulapkoluszki@gmail.com

NZOZ ESKULAP Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00, tel. 4 4 71 4 05 47 lub 4 4 7 89 79 97 
kom. 5 71 514 599

NZOZ MED KOL
ul. Przejazd 6, 95-040 Koluszki
www.medkol.eu   medkol@wp.pl
REJESTRACJA 44 306 70 77
PORADNIA POZ 44 714 22 22, 44 714 67 57
LEKARZE SPECJALIŚCI 44 714 55 00
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Pobiegliśmy dla Mai w akcji  
„Bieg po oddech dla Mai  
– Lecę z Mają”!

Lekkoatleci LKS Koluszki po 
raz kolejny włączyli się do akcji 
charytatywnej, tym razem poprzez 
udział w „Biegu po oddech dla 
Mai – Lecę z Mają”. Celem impre-
zy było zebranie funduszy na tera-
pię genową dla Mai Kwiatkow-
skiej, podniesienie świadomości 
społeczeństwa na temat choroby 
SMA i zwrócenie uwagi na pro-
blem braku refundacji kosztów te-
rapii genowej ratującej życie 
(koszt ponad 9 mln zł), oraz popu-
laryzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej.

Bieg miał charakter rekreacyjny, zorganizowany przez nasz klub w 
ramach treningu, na Rochnie. Przy pięknej pogodzie, na pofałdowanej i 
dość trudnej terenowo trasie, stawiło się 24 zawodników LKS Koluszki, 
którzy pobiegli na dystansach 1, 4 i 10 km. Nie było w tym wielkiej rywa-
lizacji, ustalania miejsc, medali czy wielkich nagród. Głównym naszym 
celem były wpłaty dla Mai - zebraliśmy 650,00 złotych i co równie waż-
ne zorganizowaliśmy sprawdzian biegowy. I tak na 1 km Milena Płocka 
uzyskała czas (4:30), Łucja Ciesielska (5:30), Piotr Śliwiński(5:10), Jan 
Szymański(5:10). Trasa 4 km: Kinga Krasowska (23:28), Agnieszka Cie-
sielska (23:29), Michał Wieczorek (15:31), Kamil Tenentka (20:10), Ra-
dosław Babiarski (18:25), Igor Szczepaniak(16:05), Beata Nowakowska 
(23:15), Karol Sokołowski (15:38), Maciej Jeżyna (19:21), Michał Smy-
ka (18:20), Amelia Napierała 19:58), Adrianna Siemińska (17:56), Ania 
Siemińska (22:44), Patryk Kłosiński (26:56), Igor Cel (16:25), Jagoda 
Nowakowska (21:25), Piotr Chojnacki (18:35). Trasa 10 km: Marta Sie-
mińska (1:00,20), Joanna Chojnacka (1:08:06), Antoni Tomczyk (55:35). 
Nasi sportowcy, jeśli jest tylko okazja komuś pomóc, to z wielką ochotą 

to czynią, m.in. wielokrotnie uczestniczyli w różnych akcjach charyta-
tywnych np. WOŚP, PDPZ, w zbiórkach „Wózek dla Michała”, biegach: 
dla Julii, Piotrusia, Kacpra, Obronie Praw Dziecka. 

Dla Mai jest to druga nasza akcja i zbiórka pieniędzy. W pierwszej 
uczestniczyliśmy w tzw. „pompowaniu”- robieniu pompek - wpłacając 
200,00 zł. 

Do tej pory organizatorzy zebrali z różnych akcji i imprez prawie 4 
mln zł. Do spełnienia marzenia o normalnym, szczęśliwym dzieciństwie 
Mai, brakuje blisko 5 milionów złotych –„POMOŻMY BO MOŻEMY”. 

Zawodnicy PIETRZYK RUNNING TEAM dołączyli do biegaczy 
wspierających akcję Fundacji POMAGAM. W ramach pomocy Dla Maji 
chorującej na rdzeniowy zanik mięśni, przebiegliśmy dystans 10 km. 
Maju jesteśmy z Tobą i trzymamy kciuki.

Kontakt z ZUS
Skontaktuj się z infolinią ZUS w sprawie:

 � zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwaran-
tannie lub izolacji – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na 
klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z 
konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z po-
wodu poddania się kwarantannie lub izolacji,

 � ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności – po uzyskaniu połą-
czenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu nale-
ży wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 – ulgi i umo-
rzenia oraz zawieszenie działalności.

 

Infolinia ZUS: 22 560 16 00
Do dyspozycji klientów jest również ogólnopolska infolinia, pod nu-

merem telefonu 22 560 16 00, dostępna w dni robocze, w godzinach od 
7:00 do 18:00.

Pod numerem tel. 22 11 22 111 do dyspozycji klientów jest specjalna 
infolinia do obsługi spraw związanych z Polskim Bonem Turystycznym.

W przyszłym tygodniu (od 4 listopada) w województwie łódzkim bę-
dzie też dostępna nowa usługa w postaci e-wizyty w ZUS, polegająca na 
wideorozmowie z pracownikiem Zakładu.
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ZATRUDNIĘ BRUKARZA  
Z DOŚWIADCZENIEM

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE  !!!
nr tel. 502 970 258

Idziesz do banku, zabierz  
koniecznie dowód

Nie masz dowodu osobistego, nie dokonasz wpłaty podatku w ban-
ku. Z takim problemem zderzyła się ostatnio jedna z mieszkanek naszego 
miasta. Osoba w starszym wieku, próbowała zapłacić za śmieci w Banku 
PKO BP, a więc w placówce, w której mieszkańcy bez dodatkowych opłat 
mogą dokonywać wpłaty na rzecz gminy. 

Ponieważ mieszkanka nie miała przy sobie dowodu osobistego, mu-
siała wrócić się do domu. – Wiele starszych osób nie chodzi po mieście z 
dowodem osobistym, bo po prostu się boi. Ale dlaczego bank wymaga po-
kazania tego dokumentu przy wpłacie, tego nie rozumiem? - dzieli się 
swoim niezadowoleniem, mieszkanka Koluszek. 

Tego rodzaju procedura w sposób oczywisty irytuje wiele osób, ale 
powyższy wymóg wynika z unijnych przepisów w sprawie informacji to-
warzyszących transferom środków pieniężnych. Identyfikacja i weryfika-
cja tożsamości ma m.in. zapobiegać „praniu brudnych pieniędzy”. A ban-
ki, by nie sprowadzać na siebie kłopotów, przepisy wypełniają w sposób 
rygorystyczny. 

(pw)

Wyniki głosowania w ramach BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO woj. łódzkiego 

Znane są już wyniki głosowania na projekty finansowane z Budżetu 
Obywatelskiego województwa łódzkiego na rok 2021. Projekty, w pierw-
szej połowie roku, zgłaszali mieszkańcy województwa i poszczególnych 
powiatów.  Wyboru najlepszych pomysłów do realizacji dokonali również 
mieszkańcy, oddając swój głos na najciekawsze propozycje.

Projekty z puli powiatu łódzkiego wschodniego  
W ramach puli przeznaczonej dla powiatu łódzkiego wschodniego 

zgłoszono 6 projektów, w tym 3 z terenu naszej gminy. Do realizacji wy-
brano cztery projekty, w tym dwa nasze.  Pierwszy z nich to „Akcja bez-
pieczeństwo – poprawa świadomości mieszkańców powiatu łódzkiego 
wschodniego o zagrożeniach dnia powszedniego”. Projekt, który zyskał 
390 głosów, ma pokazać jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom w 
prosty sposób, oraz wpoić zasady bezpieczeństwa w sytuacjach „awaryj-
nych” np. podczas wypadku czy pożaru (nauka korzystania z różnego ro-
dzaju podręcznego sprzętu, jak gaśnica czy apteczka).

Dzięki 110 głosom na terenie naszej gminy zorganizowany ma zo-
stać również koncert patriotyczny „Chwała Bohaterom”.  

Najwięcej głosów z puli powiatu łódzkiego wschodniego zyskał pro-
jekt z Gminy Nowosolna, polegający na organizacji obozu sportowego 
dla dzieci z terenu naszego powiatu. Na powyższe zadanie głos oddało 
511 osób.  

Jako ciekawostkę dodajmy, że całkiem niedaleko Koluszek, bo w po-
bliskich Brzezinach, w ramach budżetu obywatelskiego ma zostać zorga-
nizowany festiwal turystyczny, podczas którego zostaną zaprezentowane 
atrakcje turystyczne z terenu województwa. Festiwalowi towarzyszyć 
będą liczne atrakcje dla rodzin. 

Projekty w puli województwa 
Mieszkańcy naszej gminy zbyt mało głosów oddali, by przeforsować 

projekt „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze wojewódzkiej 
716”.  W wyniku jego realizacji miały powstać na drodze nr 716 (ul. 
Piotrkowska) trzy przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, które 
zwiększą bezpieczeństwo między innymi dzieci ze szkoły i przedszkola w 
Różycy czy pieszych korzystających z ulicy Słowackiego. W puli woje-
wódzkiej by „przebić” się z proponowanym pomysłem należało zebrać 
nie mniej niż ok. 2250 głosów. 

(pw)

Koluszki będą zarządzać  
drogami powiatowymi  
w Andrespolu?

Do niecodziennej sytuacji może wkrótce dojść we współpracy mię-
dzy sąsiednimi samorządami. Najprawdopodobniej jeszcze w tym mie-
siącu podczas sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, nasi radni będą po-
dejmować uchwałę, zgodnie z którą od 1 stycznia Gmina Koluszki ma 
przejąć zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Gminy Andre-
spol. Ze swej strony analogiczną uchwałę podjął już powiat łódzki 
wschodni. 

Usługa ma być oczywiście odpłatna. A ponieważ nasza gmina dys-
ponuje odpowiednim sprzętem np. do odśnieżania czy zamiatania, nic 
nie stoi na przeszkodzie by przejechać kilka kilometrów dalej i użyć go 
w pobliskiej miejscowości.  

Pomimo wszystko, to i tak dość nietypowa sytuacja, ponieważ po 
podjęciu uchwały, od nowego roku mieszkańcy Gminy Andrespol w spra-
wie dróg na swoim terenie, będą musieli zwracać się do sąsiedniej gminy.

(pw)   

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI/ROZBIORU

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres: 
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście w oddziale 

firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko:
Kierowca samochodu ciężarowego  

powyżej 3,5 t; kat. C+E.
Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres: 
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście w oddziale 

firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze 
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. 
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wio-
dących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych spe-
cjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy kandydatów stanowisko:

Mechanik w Dziale  
Utrzymania Ruchu

Zakres obowiązków:
• zapewnianie sprawnego funkcjonowania maszyn i urzą-

dzeń produkcyjnych,
• szybkie i sprawne usuwanie usterek powstałych na linii 

produkcyjnej,
• wykonywanie pracy również na wysokości powyżej 3 m.

Kwalifikacje:
• wykształcenie techniczne o profilu mechanicznym,
• przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podob-

nym stanowisku w utrzymaniu ruchu firmy produkcyjnej,
• znajomość układów: pneumatycznych, hydraulicznych,
• umiejętność spawania,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
• umiejętność pracy w grupie,
• dodatkowymi atutami będą: zaświadczenia kwalifikacyj-

ne uprawniające do: pra-cy na wysokości, kierowania 
wózkiem widłowym, sterowania suwnicą z poziomu ro-
boczego, posiadanie uprawnień do obsługi podestów 
ruchomych.

Oferujemy:
• pracę w firmie o niskiej fluktuacji rocznej,
• szkolenia kierunkowe,
• szeroki pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne wynagrodzenia.

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych  
osobowych prosimy przesyłać na adres  

rekrutacja@euroglas.com,  
wpisując w temacie Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00
www.euroglas.com

Rusza kolejny projekt międzynarodowy 
w Szkole Podstawowej w Różycy!!!

Miło nam poinformować, iż Szkolny Klub Europejski EUROMŁO-
DZIAKI, działający w SP w Różycy, rozpoczyna realizację czwartego już  
projektu międzynarodowego we współpracy szkół europejskich eTwin-
ning.  Po trzech latach działań z placówką z Włoch, tym razem klubowi-
cze zaangażowali do swych zadań nowych partnerów – uczniów z Collège 
Pablo Neruda z Gagny we Francji oraz z  Mehmet Demir Ortaokulu w 
miejscowości Erciş w Turcji. Zmianie uległa również tematyka przedsię-
wzięcia - po projektach literacko-kulturowych teraz przyszedł czas na 
profilaktykę. W tym roku młodzież  bowiem zmierzy się z problematyką 
ujętą w temacie: „Stop H8! Start respect! (tłum. „Przestań nienawidzić! 
Zacznij szanować!”). 

Pomysłodawczynią zadań i główną koordynatorką projektu jest pani 
pedagog – Jolanta Piasecka, zaś wsparcia językowego podczas niemalże 
dziewięciomiesięcznych prac będzie udzielać druga z opiekunek klubu – 
p. Annika Niburska. Główne cele działań Euromłodziaków, oprócz pod-
niesienia kompetencji językowych (projekt będzie realizowany po angiel-
sku) i informatycznych, wiążą się z przeciwdziałaniem hejtowi, 
cyberprzemocy i mowie nienawiści. Przedsięwzięcie uwrażliwi nastolat-
ków na problem obrażania w Internecie, zapozna ich z metodami radzenia 
sobie z internetowym hejtem, a także nauczy właściwych postaw empa-
tycznych i sposobów reagowania, gdy zetkną się z mową nienawiści za-
równo jako ofiary, jak i jako świadkowie. Ten sam wachlarz działań będą 
wykonywali jednocześnie partnerzy z Francji i Turcji, gdzie problem hej-
tu jest równie poważny, jak i w Polsce. Całość wypracowanych efektów 
zostanie zamieszczona na platformie twinspace portalu eTwinning.

Warto dodać, że eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczy-
cieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Bio-
rą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z ucznia-
mi w wieku 3-19 lat, w tym również bibliotekarze szkolni i pedagodzy, 
realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program istnieje 
od 2005 i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy. 
Mamy nadzieję, że polsko-francusko-turecka przygoda będzie począt-
kiem nie tylko wspaniałej współpracy, ale i międzynarodowych przyjaźni 

J.
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Ślubowanie Pierwszaków  
w Jedynce

Uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach odbyło 
się 20 października 2020r.  Ze względów bezpieczeństwa uroczystość od-
była się  tylko w obecności Pani Wicedyrektor Małgorzaty Hejchman i 
wychowawców. Pierwszaki odśpiewały hymn i złożyły ślubowanie. Pani 
dyrektor dokonała pasowania.  Uczniowie zaprezentowali się w krótkim 
programie artystycznym. Na zakończenie otrzymali legitymacje. Zostali 
też obdarowani upominkami przez Burmistrza Miasta i Gminy, rodziców 
oraz radę szkolną. 
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Ruszyła sprzedaż mieszkań  
na „Osiedlu Lawendowym” 
w Koluszkach

Osiedle Lawendowe w Koluszkach przy ul. Sikorskiego jest nowym 
projektem deweloperskim koluszkowskiego przedsiębiorcy o stabilnej po-
zycji w biznesie. Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach, w ra-
mach których powstaną trzy pięcio-kondygnacyjne budynki mieszkalne 
wraz z windą oraz stanowiskami postojowymi na terenie ogrodzonego osie-
dla. Każdy z budynków będzie mieścił po 21 lokali mieszkalnych. Miesz-
kania charakteryzuje wysoka różnorodność i funkcjonalność. Znajdują się 
tu apartamenty od 37 do 89 m2. Są to mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe o bar-
dzo przemyślanych rozkładach. Duże okna dobrze doświetlają pomieszcze-
nia, a balkony i tarasy dają poczucie przestrzeni. Klatki schodowe oraz win-
dy zostaną wykończone w nowoczesnym, wysokim standardzie. 

Dodatkowo, wszystkie mieszkania wyposażone będą w instalacje multi-
medialne, internetową, światłowód, 
instalacje pod antenę satelitarną i do-
mofon. To, co stanowi niewątpliwą 
wartość inwestycji to fakt, że nabyw-
cy mieszkań jednocześnie otrzymują 
prawo własności gruntu (odpowied-
niego udziału w gruncie) i sami będą 
zarządzać swoją nieruchomością. 
Mieszkania sprzedawane są w stanie 
deweloperskim. Oznacza to: tynki 
gipsowe na ścianach, wylewki na 
podłodze, kaloryfery, parapety z kon-
glomeratu, bezpieczne szyby w drzwiach balkonowych i mrozoodporny gres 
na tarasach. Będą też już zamontowane markowe gniazdka i wyłączniki. W 
pozostałym zakresie każdy nowy nabywca będzie miał możliwość zaprojek-
towania wymarzonego lokum wg własnych upodobań, przemyśleń i zapatry-
wań na aranżację wnętrz. Budynek otrzymał solidne ocieplenie, które przy-
czyni się do odczuwalnych oszczędności energii. Osiedle zlokalizowane jest 
w cichej i spokojnej okolicy, a nowoczesny design wyróżnia tę inwestycję na 
koluszkowskim rynku mieszkaniowym wielorodzinnym. Cena nowych 
mieszkań jest niewiele wyższa od tych, które oferowane są na rynku wtór-
nym.

Dla zapewnienia wygody 
mieszkańców, na terenie inwestycji 
zaprojektowano również miejsca 
parkingowe.

- Niewątpliwie atutem „Osie-
dla Lawendowego” jest świetna lo-
kalizacja w spokojnej okolicy, któ-
rej chcemy być częścią. W pobliżu 
jest wszystko czego potrzeba do 
komfortowego mieszkania: tereny 
zielone, sklepy handlowe, szkoła, 
przedszkole, apteka, przychodnia 
czy poczta - komentuje Inwestorka. 

Planowany termin przekazania 
do użytkowania mieszkań w pierw-
szym bloku, to marzec 2021 r.  

Dodajmy, że od kilku lat w Ko-
luszkach trwa boom inwestycyjny, a 
to przekłada się na duże zapotrzebo-
wanie na nowe mieszkania. Sprze-
daż mieszkań ruszyła niedawno, a 
już znalazło się wielu nabywców. 
Więcej informacji o tej inwestycji 
Nasi czytelnicy otrzymają pod nr 
tel. 601-241-646 lub na stronie 
www.lawendoweosiedle.pl.

(tom)
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Początki cmentarza 
w Koluszkach

Spacerując po Koluszkowskim cmentarzu nachodzi nas oczywista 
myśl o przemijaniu, kruchości życia, a zarazem jego bogactwie i nieprze-
widywalności. Obok siebie leżą w mogiłach prochy kolejarzy, wojsko-
wych, nauczycieli, księży, rolników - wszystkich, którzy współtworzyli i 
budowali Koluszki. Dziś już wszyscy równi sobie, niemi świadkowie hi-
storii. Tylko nagrobne płyty w lakoniczny sposób wspominają o ich ży-
ciowych losach. 

Dzieje koluszkowskiej nekropolii sięgają końca XIX wieku i ściśle 
wiążą się z budową Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. W gaze-
cie „Tydzień” z 2 lutego 1896 znajduje się informacja, która świadczy o 
początkach cmentarza  w Koluszkach – Rząd gubernijalny tutejszy prze-
słał już do zatwierdzenia właściwym władzom wszystkie papiery i plany, 
dotyczące budowy kaplicy filialnej rzymsko-katolickiej w Koluszkach, 
opatrzywszy je przychylnym wnioskiem. Jeden z włościan koluszkow-
skich (chodzi tu o p. Mikołajewskiego), pod budowę kaplicy i domu dla 
służby kościelnej, oraz pod cmentarz grzebalny ofiarował 3 morgi (1,68 
ha) gruntu. Wspomniany artykuł daje możliwość datowania założenia 
cmentarza na rok 1898. 

Kiedy dokonano pierwszego pochówku tego niestety nie wiadomo. 
Najstarszym grobem, który po dziś dzień znajduje się na opisywanym 
cmentarzu, jest grób Marynanny z Dąbrowskich Szczodrowskiej zmarłej 
14 października 1898 roku. Grób ten można znaleźć w centralnej, a zara-
zem najstarszej części nekropolii, gdzie znajduje się wiele wyróżniają-
cych się kunsztem kamieniarskim zabytkowych nagrobków wykonanych 
w wapieniu i piaskowcu. Na uwagę zasługują nagrobki m.in. Leonarda 
Suskiewicza (1926 r.), Marii i Mateusza Piątkowskich (1928 r.), Edmun-
da Ciskurskiego (1908 r., zachowana fotografia nagrobna), Marii Sudelik 
(1909 r.), Antoniego Brzezińskiego (1911 r.), Jasia Sitkiewicza (1918 r.), 
rodziny Żyłków (1914 r.) oraz Bronisławy Cywińskiej (1906 r.). 

Od momentu przekazania gruntu pod cmentarz w roku 1896 jego bu-

dową i administracją zajmował się 
ks. Eustachy Krocina, który nadzo-
rował również pierwsze etapy po-
wstawania koluszkowskiego ko-
ścioła. 13 lutego 1900 roku ks. 
Eustachy Krocina został przeniesio-
ny do Krośniewic, gdzie objął pro-
bostwo. Na jego miejsce przyszedł  
ks. Ignacy Dąbrowski, który na sta-
łe związał się z Koluszkami obej-
mując w administrację cmentarz 
oraz budowę kościoła.  W 1904 
roku został pierwszym probosz-
czem Parafii Niepokalanego Poczę-
cia NMP. Warto podkreślić, że 
ksiądz Ignacy Dąbrowski czynnie 
działał społecznie na rzecz rozwoju 
Koluszek i mieszkańców, a podczas 
I wojny światowej ryzykując ży-
ciem pomagał wszystkim potrzebu-
jącym.  Ksiądz Dąbrowski zmarł 
nagle 23 kwietnia 1923 roku i został 
pochowany na koluszkowskim 
cmentarzu. O jego dokonaniach 
świadczy nekrolog opublikowany w 
„Wiadomościach Diecezjalnych 
Łódzkich” 31 kwietnia 1923 roku. 
W 52-im roku życia, 26-ym kapłań-
stwa, a 23-im duszpasterzowania w 
Koluszkach, zmarł prawie nagle, 
zaopatrzony jednak św. Sakramen-
tami, w Warszawie, w Wielką Sobo-
tę. W ciągu długoletniego pobytu w 
Koluszkach, młody a gorliwy i 
energiczny proboszcz dokonał dla parafji dzieł, które na długo będą po 
nim chlubną pamiątką. Wspaniały kościół, piękna plebanja i niezwykle 
starannie pobudowane budynki gospodarcze, oto owoce zapobiegliwości 
ś.p. ks. Ignacego Dąbrowskiego - prześliczny sad i za pietyzmem urzą-

dzony cmentarz grzebalny, oto świadkowie Jego zamiłowania do przyro-
dy i wrażliwej na piękno duszy (...) Grób ks. Ignacego Dąbrowskiego 
znajduje się tuż przy krzyżu w najstarszej części cmentarza. W pobliżu 
odnaleźć możemy kolejny grobowiec ściśle związany z powstaniem 
cmentarza. Jest to grób rodziny Mikołajewskich - właścicieli domów przy 
dawnej ul. Spalskiej, ofiarodawców ziemi pod kościół, plebanie oraz opi-
sywany cmentarz. W grobowcu pochowany jest m.in. Włodzimierz Miko-
łajewski - pierwszy burmistrz Koluszek.  

Rodzina Mikołajewskich, ks. Eustachy Krocina oraz ks. Ignacy Dą-
browski to ojcowie założyciele koluszkowskiej nekropolii, która po dziś 
dzień stanowi świadectwo bogatej historii naszej małej ojczyzny.  Najlep-
szą wskazówką, aby odnaleźć najstarsze mogiły, jest zgubić się w alej-
kach cmentarza. Spatynowane zębem czasu rzeźbione wapienne krzyże i  
grobowce z piaskowca z pewnością staną na naszej drodze. 

Mateusz Jaśkiewicz



13Tydzień w Koluszkach nr 4430.10.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

Kolejka 14. (24-25 października)

LKS Różyca - Start Brzeziny 2:6  (1-3)

Po 24 meczach bez porażki (22 zwycięstwa, oraz dwa remisy) druży-
na z Różycy odnotowała przegraną. „Ciężko będzie pobić ten rekord, ale 
lubimy sobie wyznaczać nowe cele i tak będzie również tym razem. 
Awansowaliśmy już do najlepszej czwórki (jako jedyna drużyna z klasy 
okręgowej) do ostatniej rundy Okręgowego Pucharu Polski, obok takich 
drużyn jak trzecioligowe KS Kutno - Piłka Nożna, Towarzystwo Sporto-
we „Sokół” Aleksandrów Łódzki oraz lider czwartej ligi drużyna rezerw 
pierwszoligowego ŁKS Łódź (…). Do końca rundy zostały cztery spotka-
nia (3 w lidze oraz jedno w okręgowym pucharze Polski) i damy w nich z 
siebie wszystko, aby było o Nas jeszcze głośno” - czytamy w komentarzu 
na fb stronie drużyny. 

Sokół II Aleksandrów Łódzki - KKS Koluszki 12:0

GLKS Sarnów/Dalików - PTC Pabianice  4:0
Zawisza Rzgów - GLKS Dłutów  2:0
KAS Konstantynów Łódzki - Orzeł Parzęczew  3:0  
Victoria Rąbień - Widzew II Łódź  1:2 
GKS Ksawerów - AKS SMS Łódź  3:1
Włókniarz Pabianice - UKS SMS Łódź  2:0

Kolejne spotkania

LKS Różyca - GLKS Sarnów/Dalików  31 października, 15:00
KKS Koluszki - GKS Ksawerów  31 października, 16:00

Tabela
1. Widzew II Łódź     14  36  54-10
2. LKS Różyca      14  31  36-20
3. Włókniarz Pabianice    14  30  30-14
4. Start Brzeziny      14  29  51-27
5. AKS SMS Łódź     14  27  38-13
6. GKS Ksawerów     14  26  32-18
7. Sokół II Aleksandrów Ł.   14  24  40-23
8. UKS SMS Łódź     14  22  45-22 
9. KAS Konstantynów Ł.   14  20  30-29
10. Termy Uniejów     13  19  25-32 
11. Zawisza Rzgów     14  18  19-24
12. KKS Koluszki     14  17  17-32 
13. Victoria Rąbień     14  16  37-39 
14. Sarnów/Dalików     14  15  32-42
15. KS II Kutno      13  13  23-32 
16. Orzeł Parzęczew     14  11   22-49     
17. GLKS Dłutów     13    4  8-43
18. PTC Pabianice     13    0  6-76  

Złoty medal Katarzyny Kalinowskiej  
w Mistrzostwach Polski w karate

W dniach 24-25 października w Tczewie odbyły się Mistrzostwa Polskiej 
Unii Karate Juniorów Młodszych, Juniorów ,Młodzieżowców oraz Seniorów 
w Karate WKF. W zawodach uczestniczyło 47 klubów z całej Polski, nie zabra-
kło również Karate Klubu ,,CHAMPION-TEAM ‘’ Łódź i trenującej w nim 
Katarzyny Kalinowskiej. W pierwszym dniu zawodów Kasia wywalczyła zło-
ty medal indywidualnie w kumite U21 wygrywając walki finałowe 10:1, 5:3 
oraz w kumite drużynowym U21 w składzie: Słodkiewicz Marta, Kalinowska 
Katarzyna. Bardzo dobre wyniki  uzyskali również pozostali zawodnicy 
,,CHAMPION-TEAM’’. Srebrne medale indywidualnie zdobyli: Słodkiewicz 
Marta, Krysiak Jakub, Wojciechowski Bartosz oraz brąz Radliński Mateusz, 
drużyna juniorów w składzie: Krysiak, Radliński, Wojciechowski.

W drugim dniu zawodów Kasia zdobyła dwa brązowe medale w ku-
mite seniorek oraz kumite drużynowym seniorek w składzie: Bogusław, 
Słodkiewicz, Kalinowska. Koleżanki z drużyny odniosły również indywi-
dualne sukcesy. Marta Bogusław zdobyła złoty medal, a Marta  Słodkie-
wicz brązowy w kumite seniorek. Należy nadmienić, że Katarzyna Kali-
nowska to niespełna dziewiętnastoletnia zawodniczka i dopiero po raz 
drugi  startowała w zawodach wśród seniorów, osiągając tak wielki suk-
ces. Gratulacje dla Kasi,  trenera Witolda Wojciechowskiego  i wszystkich 
zawodników ,,CHAMPION-TEAM’’.

Burmistrz Koluszek informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, wy-

wieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanej nieruchomości, poło-
żonej w miejscowości Zielona Góra, obręb Zielona Góra, gm. Andrespol, sta-
nowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 
działek 38/3 i 38/1 o pow. 2,4833 ha, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon (44) 725-67-54. Wykaz 
jak wyżej zamieszczony jest również na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach – www.koluszki.pl  i na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej.

Burmistrz Koluszek informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. Listopada 65, wy-

wieszone są wykazy o przeznaczeniu niżej wymienionych niezabudowanych 
nieruchomości, położonych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I:
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 63/7 o pow.  0,0846 ha,
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 63/6 o pow.  0,0856 ha, do 

sprzedaży w drodze przetargu.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zagospodarowa-

nia Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon (44) 725-67-54.
Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Koluszkach – www.koluszki.pl  i na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Przewy w dostawach prądu
 � 4.11.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: 11 Listopada 35, 41, 43, 
46, 48, 52  i 54.

 �
 � 5.11.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: 11 Listopada 32,  
Gen. Hallera 11, Głowackiego 27, Kolejowa 1, 3 i 5, Konopnickiej 1  
do 17, Kościuszki od 1 do 63,  Krzemieniecka 2, 4, 6 i 8, Ludowa 5,  
Reja 3, 4, 6, 8, 10, 12, Rynek Nr 2, 3, 14 i 15, Strażacka Nr 1, 2, 6 i 8, Tar-
gowa Nr 1, 3, 6, 8 i 9. 
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

– aktualizacja wrzesień 2020 r.
NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES   TELEFON   WWW   e-mail DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny KRYTERIA DOSTĘPU

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Dziennego  
Pobytu dla osób  

starszych  
i niepełnosprawnych 

Sióstr Felicjanek

pomoc społeczna w tym  
pomoc rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie  
szans tych osób

ul. Ogrodowa 11         95-030 Rzgów
42 214 12 93

https://www.rzgow.pl/oswiata-i-zdrowie-t5/
osrodek-dziennego-pobytu-t29

sekretariat@rzgow.pl

poniedziałek-piątek  
8.00-16.00

mieszkańcy  
gminy Rzgów

Schronisko dla  
bezdomnych mężczyzn 
im. św. Brata Alberta 

Filia: Schronisko  
dla Bezdomnych Kobiet 

i Dzieci

schronisko dla osób  
bezdomnych

ul. Kwietniowa 2/4    93-361 Łódź
42 207 63 08

http://www.tpbalodz.vot.pl
schroniskodlakobiet@gmail.com

Całodobowo 
osoby bezdomne  

poszukujące pomocy 
i wsparcia

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Punkt Konsultacyjny  
w Andrespolu

poradnictwo z zakresu  
rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych  
uzależnień, przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie

ul. Rokicińska 125, pok. 6
95-020 Andrespol

42 213 23 28
http://www.andrespol.pl/

ug@andrespol.pl

elastyczny grafik  
po wcześniejszej rejestracji 

wizyty osobiście  
lub telefonicznie

mieszkańcy  
gminy Andrespol

Punkt Pomocy  
Psychologicznej  
w Kurowicach

punkt konsultacyjny  
dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych  

oraz prowadzenie zajęć  
terapeutycznych dla tych osób

ul. Pabianicka 10     
95-006 Kurowice

42 295 01 11
https://www.brojce.pl/
urzadgminy@brójce.pl

każdy poniedziałek 
konsultacje, porady, terapia 

psychologiczna
16.00-19.00;

spotkania grupy  
terapeutycznej

19.00-21.00 

mieszkańcy   
gminy Brójce

Ośrodek Psychoedukacji 
i Psychoterapii  
w Koluszkach

poradnictwo rodzinne,  
psychologiczne, psychiatrycz-
ne, pedagogiczne w sprawie 
rozwiązywania problemów 

uzależnień od alkoholu,  
narkotyków, Internetu,  

hazardu itp.

ul. Staszica 34 
95-040 Koluszki

44 714 67 67
www.ppp-koluszki.pl

pppkoluszki@interia.pl

poniedziałek 
13.30-18.30

wtorek
11.00-15.00

środa
13.30-20.00

czwartek
15.00-19.00 

mieszkańcy gminy 
Koluszki

Punkt Informacyjno-
-Konsultacyjny  

Nowosolna

pomoc w zakresie uzależnień 
dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych. Pomoc 
osobom doznającym przemo-

cy w rodzinie.  
Porady rodzinne i wycho-

wawcze

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii 
Plichtów 21,  92-771 Łódź

42 616 45 00
http://gminanowosolna.pl/
psycholog@ugnowosolna.p

każdy poniedziałek miesiąca   
 15.00-18.00 

mieszkańcy  
gminy Nowosolna

Centrum „PROGRES” 
Paweł Nowak

pomoc psychologiczna  
osobom uzależnionym,  

współuzależnionym,  
doświadczającym  

przemocy w rodzinie

Centrum Progres 
Koluszki

 ul. 11-go Listopada 41
44 714 67 90
693 166 450

www.progres.atm.pl 
sekretariat@progres.atm.pl

czwartek 
13.00-17.00

(pomoc zdalna) 

według właściwości 
miejscowej – miesz-
kańcy gminy Rzgów, 
dzieci i nauczyciele 

z placówek oświato-
wych prowadzonych 
przez gminę Rzgów

Bezpłatny Punkt  
Konsultacyjny  

w Rzgowie dla osób  
i rodzin w kryzysie

udzielanie  pomocy osobom 
doświadczającym przemocy  

w rodzinie, będącym  
w trudnej sytuacji życiowej,  

w kryzysie

ul. Literacka 2c 
95-030 Rzgów

Sekretariat
503 924 115

https://www.rzgow.pl/
sekretariat@rzgów.pl

środa 17.00-18.00
czwartek 15.00- 16.00
piątek 17.00- 19.00 *

według właściwości 
miejscowej – miesz-
kańcy gminy Rzgów, 
dzieci i nauczyciele 

z placówek oświato-
wych prowadzonych 
przez gminę Rzgów

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Ogólnopolskie  
Pogotowie dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  
„Niebieska linia”

- wsparcie,
- pomoc psychologiczna,
- informacja 

o najbliższym miejscu  
pomocy w problemach  

przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155 , 02-326 Warszawa
800 120 002

Bezpłatna infolinia
www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

pn. – sob.
godz. 08.00–22.00

ndz. i święta
godz. 08.00–16.00

dla osób  
       doświadczających  
przemocy domowej

Uwaga! W czasie trwania epidemii dostępność może ulec zmianie. Zalecany wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Ciąg dalszy wykazu w kolejnym wydaniu.
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OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� prace ziemne   � wykopy pod fundamenty

� niwelacja terenu   � skarpowanie
� przygotowanie terenu pod budowę

� rozbiórki małych obiektów
� załadunek i rozładunek widłami   � odśnieżanie

� wywóz ziemi   � wywóz gruzu

tel. 505 210 010

Fryzjer męski GENTLEMAN 
zaprasza na profesjonalne strzyżenie głowy  

oraz stylizacje brody 

poniedziałek – wtorek: 12-20    
środa – piątek: 9-17  

sobota: 9-13

STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Jesteśmy producentem  

najwyższej jakości mebli tapicerowanych. 

Poszukujemy: Szwaczka
Miejsce pracy: Koluszki 

Zatrudnimy osoby zarówno z doświadczeniem jak i do przyuczenia.

 
DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻAŁO BĘDZIE:
• Realizacja zleceń produkcyjnych - szycie pokrowców na meble  

tapicerowane
• Obsługa maszyn produkcyjnych
• Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu  

produkcyjnego
• Dbałość o bezpieczeństwo i higienę prac 

 
Wymagania

• wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie
• samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy
• solidności, kreatywności, uczciwości
• umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komunika-

tywności
• gotowości do pracy na dwie zmiany
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

ZAPEWNIAMY:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Pakiet medyczny 

 
Praca dwuzmianowa.

Cv proszę kierować na adres kadrysk@stella-furniture.pl   
nr tel. 737 451 737, 42 292 94 80

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4  
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy, tj.:

 Elektromonter – umowa o pracę – pełny etat

Wymagane:   
 • wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryka, automatyka, 

robotyka, elektronika, mechatronika),
 • preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,

Szczegółowe informacje o naborze udziela Sekretariat Spółki  
pod nr tel. (44) 714-58-45 oraz zamieszczone zostały na stronie  

internetowej KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach  
(www.kpgk.com.pl) 

F O T O W O LT A I K A
aprojekt   amontaż   aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458
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KUPIĘ
Piaskowanie, renowacja maszyn, 
itp., 691-818-501
Kupię stare motocykle, 691-818-501
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Korepetycje z języka polskiego,  
tel. 783-224-793
MATURA - korepetycje, matematy-
ka, j. angielski - reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Producent i montaż ogrodzeń, 
515-310-037
Dekarskie usługi, 732-342-271
Usługi transportowe, przeprowadz-
ki, 607-181-041
HYDRAULIK, Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, kolektory,  
506-864-713
Instalatorstwo sanitarne, co, 
wod-kan, gaz, pompy ciepła, 
klimatyzacja, 506-098-164
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, Koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Budowa domów, 505-509-874
Pranie dywanów, kanap, foteli, 
512-450-390
Budowy, docieplenia, wszelkie, 
604-350-807
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834
Usługi koparkoładowarką,  
606-405-783
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27
Kupię mieszkanie na Osiedlu 
Wojskowym w Regnach (może  
być do remontu), 661-06-06-03
Kupię dom do 120 m2 w Koluszkach 
lub okolicy (może być do remontu), 
661-060-603
Sprzedam działkę rolną 6000 m2  
w Koluszkach, tel. 604-793-912  
lub 601-190-840
Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam 2 działki na działalność 
gospodarczą po 1800 m2,  
tel. 798-751-993
Sprzedam działkę budowlaną w 
Słotwinach, 872m2, tel. 781-201-703
Sprzedam działki budowlane od 
600 do 900m2, Koluszki, ul. Wy-
spiańskiego, tel. 661-428-684 lub 
601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37
Tanio do wynajęcia Garaż 60 m2 + 
poddasze. Możliwość działalności. 
Stasiakówka, 601-835-140
Do Wynajęcia wyremontowany 
lokal handlowo-usługowy,  
20 m2, Koluszki, ul. Brzezińska 8, 
44 714-13-83
Szukam pokoju lub mieszkania  
do wynajęcia w Koluszkach  
lub okolicy, tel. 691-173-034
Poszukuję 2-pokojowego mieszka-
nia w domu jednorodzinnym, 
Koluszki i okolice. 607-571-340.
Poszukuję 2-pokojowego mieszka-
nia, Koluszki i okolice. 539-685-890

SPRZEDAM
Peugeot 307, benzyna, 2007 r. 
Bogate wyposażenie, tel. 516-916-630
Citroena Jumper 2,4d i VW T4 
skrzynia, tel. 728-451-094
Drewno kominkowe – opałowe, 
515-310-037
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

OGŁOSZENIA DROBNE
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Praca całoroczna,  
tel. 601-306-380
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnimy elektryków, pomocni-
ków elektryków, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię pracownika do stolarni, 
tel. 785-998-740
Zatrudnię chałupniczki – szycie, 
604-588-616
Zatrudnię kierowcę C+E na Skład 
Budowlany do Koluszek ul. Prze-
jazd 16, tel. 693-166-459
Zatrudnię operatora wózka widło-
wego, tel. 785-998-740

Do Zakładu krawieckiego  
w Brzezinach zatrudnię krojczego  
i szwaczki, 601-91-40-90

Zatrudnię na skład budowlany  
do Koluszek ul. Przejazd 16 pracow-
nika fizycznego, 693-166-459

Zakład Krawiecki w Różycy 
zatrudni szwaczki szyjące na 
stębnówce lub owerloku. Produkcja 
polska, stała praca, 605-086-828

Zatrudnię pracownika gospodar-
czego w gospodarstwie rolnym,  
tel. 603-692-065

Szwalnia w Brzezinach zatrudni 
Szwaczki i Prasowaczkę,  
tel. 605-14-19-23

Szwaczki zatrudnimy. Stała praca, 
tel. 604-797-243

Zakład krawiecki zatrudni na stałe 
osoby do szycia, tel. 605-086-828

Zatrudnię brukarza i pomocników 
brukarza, 501-610-590

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Łóżko rehabilitacyjne na pilota + 2 materace (przeciwodleżynowy)  
Sprzedam, 663-489-083 
Kobieta 62 lata, I grupa – poszukuje dobrej pracy, 508-488-034
Firma transportowa zatrudni kierowcę C+E. Praca w kraju, wszystkie 
weekendy wolne. Jeździmy w dzień, dobre warunki płacowe. Dodatkowe 
ubezpieczenie w PZU Życie. Posiadamy własny serwis, dojeżdżamy do 
ewentualnej awarii, tel. 507-199-570”
Zatrudnię kierowcę i cukiernika, 603-79-35-30

Policjanci apelują o zachowanie  
zasad bezpieczeństwa podczas  
wizyt na cmentarzu

W tym roku Dzień Wszystkich Świętych będzie różnił się od poprzed-
nich lat. Policjanci przede wszystkim apelują do mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, aby 
uniknąć dużych skupisk ludzi można wizytę przełożyć na inny dzień w ty-
godniu. Zasłaniajmy usta i nos. Podczas podróży na cmentarz jak i porząd-
kowania grobów pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu swoich rzeczy. 
Wraz ze wzrostem natężenia ruchu, naszego pośpiechu wzrasta też aktyw-
ność złodziei, którzy czekają aby wykorzystać chwilę naszej nieuwagi.

Pamiętajmy aby nie dawać szansy złodziejowi!
- podczas sprzątania i odwiedzania grobów nie zostawiajmy torebek, sa-

szetek bez nadzoru na ławkach czy pomnikach;
- zabierajmy z sobą niezbędną ilość pieniędzy i wraz z dokumentami 

chowajmy je w wewnętrznych kieszeniach ubrań, wartościowe przed-
mioty zostawmy w domu;

- starsze osoby powinny na cmentarz przychodzić w towarzystwie kogoś 
bliskiego, to zawsze zwiększa ich bezpieczeństwo;

- przyjeżdżając na cmentarz własnym samochodem zamknijmy go do-
kładnie przed odejściem a na wierzchu nie zostawiajmy wartościowych 
przedmiotów;
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

INSTALACJE GAZOWE 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

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

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo

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.

„DANIEL & DANIEL”

SKŁAD OPAŁU
ul. Partyzantów 1
95-040 Koluszki
tel. 507-168-238  
lub 603-665-181

WĘGIEL TYLKO  
Z POLSKICH KOPALŃ
Zapraszamy Wszystkich 

Klientów 
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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.

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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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

MALOWANIE  
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330
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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Piątek 30.10
15:00 Skandal. Ewenement Molesty.
17:00 Skandal. Ewenement Molesty.
19:00 Szarlatan

Sobota 31.10
15:00 Skandal. Ewenement Molesty.
17:00 Skandal. Ewenement Molesty.
19:00 Szarlatan

Niedziela 1.11 Kino nieczynne

Środa 4.11 17:00 Skandal. Ewenement Molesty.
19:00 Szarlatan

Czwartek 5.11 17:00 Skandal. Ewenement Molesty.
19:00 Szarlatan

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa I c. Stoją, pierwszy rząd od lewej: Mateusz Sztuka, Mikołaj Konka, Dominik Jóźwik, 
Aleksander Winkiel, Damian Stankowski. Drugi rząd od lewej: Paweł Pietrasik, Bartosz Wojciechowski, Zuzanna Sęczkowska, Michał 

Jałmużny, Adam Krakowiak. Siedzą od lewej: Wiktoria Kowalczyk, Anna Rożej, Maja Barańska, Zofia Dziedzińska, Zofia Ławicka.  
Nieobecni: Maja Lesiak, Klaudia Majchrzak, Jakub Piasny, Jakub Szałkowski, Jakub Szmit. Wychowawczyni: Edyta Stelmasiak.

Witamy pierwszaków

SKANDAL. EWENEMENT MOLESTY
2D Oryginalna

Ursynowskie blokowiska, w połowie lat 90-tych. Kilku chłopaków 
zafascynowanych MTV i rapem zza wielkiej wody zakładają Mistic Mo-
lesta jako wyraz młodzieńczego buntu przeciwko szarej rzeczywistości. 
Wtedy nie wiedzą jeszcze, że ich muzyka odmieni polską scenę hip - ho-
pową a oni sami staną się głosem młodego pokolenia. Póki co plan jest 
prosty: składać rymy, kleić bity i… dobrze się bawić.

SZARLATAN 2D Napisy

Choć rozgrywa się w przeszłości, „Szarlatan” jest filmem jak najbar-
dziej współczesnym – podobnie jak jego bohater, zielarz Jan Mikolášek, 
dla którego remedium na ludzkie cierpienie jest natura. Jej potężne moce 
zdolne są uzdrowić ciało, ale w filmie Holland to także przestrzeń praw-
dziwej wolności dla ducha. Tylko w łączności z nią możemy zrozumieć i 
zaakceptować to, kim naprawdę jesteśmy. Alchemiczna niemal wiedza o 
właściwościach ziół, jaką posiadł Mikolášek, i jego zdumiewający dar 
przenikania do ludzkiego wnętrza sprawiają, że do jego kliniki ciągną ty-
siące potrzebujących. Ale ten dar ma także swoją ciemną stronę.



Maszynista zasłabł w pociągu 
27 października 2020 roku przed godziną 14 doszło do nietypowego 

zdarzenia na stacji PKP w Koluszkach. W pociągu osobowym relacji 
Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia po zatrzymaniu składu na stacji, 

maszynista osunął się na podłogę i stracił przytomność. Kierownik pociągu, 
który był przy tym zdarzeniu natychmiast powiadomił służby ratownicze. Ra-
townicy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pierwsi dotarli na miejsce zda-

rzenia rozpoczęli resuscyta-
cję krążeniowo – oddechową 
poszkodowanego  z uwagi na 
zatrzymanie akcji serca. Po 
kilkunastu minutach dołączyli 
do nich ratownicy Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego oraz 
Zespół Pogotowia Ratunko-
wego. Skuteczna reanimacja 
krążeniowo – oddechowa 
trwała niemal godzinę, a po-
szkodowany z zawałem mię-
śnia sercowego przetranspor-
towany został przez Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe do 
jednego ze szpitali w Łodzi. 
W działaniach brały udział 
dwa zastępy PSP – 8 ratowni-
ków

SUNIA ZNALEZIONA W GMINIE  
KOLUSZKI WE PAŹDZIERNIKU 

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


