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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

4.12.  
ul. 3 Maja 19G

5.12.  
ul. Brzezińska 54

6.12.  
ul. Przejazd 6

7.12.  
ul. 11 Listopada 33

8.12.  
ul. Żwirki 2

9.12.  
ul. Głowackiego 20

10.12.  
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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Przenoszą „sobotni” rynek

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. tzw. „sobotni rynek” zostaje 
przeniesiony na drugą stronę miasta na plac targowy przy ul. Rynek. 
Oznacza to, że od nowego roku przy ul. Rynek w Koluszkach handel na 
targowisku będzie odbywał się dwa razy w tygodniu: we wtorek i w sobo-
tę. Reorganizacja ma związek z rozpoczętą przebudową dróg przy koście-
le św. Katarzyny w Koluszkach i placu targowym.

 (pw)    

Więcej zgonów
Z niepokojem śledzimy coraz większą ilość zgonów wśród miesz-

kańców naszej gminy. Niedawno publikowaliśmy dane z października, 
obecnie do porównania mamy również dane z listopada. Statystyka po-
twierdza, że w porównaniu z rokiem ubiegłym mamy trzykrotny wzrost 
umieralności. Zgony nie są spowodowane wyłącznie koronawirusem, ale 
epidemia i wiążące się z nią trudności w dotarciu do służby zdrowia, mają 
zapewne wpływ na wyższą śmiertelność. 

(pw)
Zgony mieszkańców Gminy Koluszki: 

 � listopad 2019 - 20 osób –> listopad 2020 - 56 osób
 � październik 2019 - 14 osób –> październik 2020 - 46 osób

Mikołajki 2020 – zapraszamy  
do fotograficznej zabawy

Gdy jak co roku, 12 miesięcy 
temu spod Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach wyruszała bryczka z 
Mikołajem, Elfem i Śnieżynkami, 
by obdarowywać mieszkańców i 
najmłodszych koluszkowian sło-
dyczami i życzeniami, nikt nie 
przewidywał, że Mikołajki roku 
2020 tak bardzo będą się różnić od 
poprzednich. Zróbmy jednak 
wszystko, by choć w niewielkiej 
części odtworzyć klimat i nastrój 
„Małego Mikołaja”. Zachęcamy 
do fotografowania się, koniecznie 
w stroju Mikołaja lub Śnieżynek 
(mogą być portretowe) i nadsyła-
nia do nas zdjęć. Najciekawsze 
opublikujemy!                           Zk

Kolejna firma rozbudowuje się  
w strefie ekonomicznej

Na terenie koluszkowskiej strefie ekonomicznej trwa budowa kolej-
nego zakładu. Przy ul. Zielonej firma Art in Energy stawia swoje centrum 
badawczo rozwojowe. To już druga inwestycja tej firmy w Koluszkach. 

Powierzchnia użytkowa no-
wego budynku to 843 m2.

Obecnie zakończono 
etap budowy fundamentów 
oraz warstw podposadzko-
wych. Planowane zakoń-
czenie inwestycji to 
31.08.2021 r.

W przyszłym roku na 
terenie naszej strefy roz-

poczną się przynajmniej dwie nowe bardzo duże inwestycje. Szczegóły 
już niebawem.

W strefie działają obecnie:
 • Logiq Rożko - dystrybutor armatury łazienkowej
 • PetroEnergia - dystrybutor paliw płynnych
 • Kongsberg - producent części do samochodów ciężarowych
 • Airstal - firma zajmująca się regeneracją części samochodowych
 • Hart - magazyn centralny hurtowni części samochodowych
 • Art In Energy - firma zajmująca się modernizacją i budową trakcji 
kolejowych

 • Starmeat - zakład przetwórstwa mięsa

Działki kupili również i planują swoje budowy:
 • Grupa kapitałowa SuperDrob
 • OLIKOL - firma z branży kolejowej
 • GreenPol - hurtowa sprzedaż kwiatów

Gmina prowadzi poważne rozmowy z kilkoma nowymi partnerami, 
finalizacja w najbliższych miesiącach.

Koluszki będą zarządzać drogami  
powiatowymi w Andrespolu

Od 1 stycznia gmina Koluszki przejmie zarządzanie drogami powia-
towymi na terenie gminy Andrespol, co oznacza, że od nowego roku 
mieszkańcy gminy Andrespol w sprawie dróg na swoim terenie, będą mu-
sieli zwracać się do naszej gminy. Stosowna uchwała wprowadzająca tę 
niecodzienną sytuację, została podjęta podczas poniedziałkowej sesji 
Rady Miejskiej w Koluszkach. Ze swej strony analogiczną uchwałę pod-
jął już powiat łódzki wschodni.

- Ponieważ gmina Andrespol nigdy nie zarządzała drogami powiato-
wymi na swoim terenie (wyręczał ją sam powiat łódzki wschodni lub 
gmina Brójce), powiat zwrócił się do nas z tego rodzaju prośbą. Wyrazili-
śmy wstępną zgodę, gdyż posiadamy techniczne jak i organizacyjne moż-
liwości. Dysponujemy również odpowiednim doświadczeniem. Przejęcie 
zarządzania wiązać będzie się oczywiście z przekazaniem przez powiat 
dotacji dla naszego samorządu, na pokrycie kosztów tej działalności – 
skomentował uchwałę Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwesty-
cji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Po przejęciu zarządzania gmina będzie dbać o takie sprawy jak odśnie-
żanie, łatanie dziur, czy wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.   (pw)   
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Ogłaszamy akcję  

„Prezent od Serca”  
dla mieszkańców DPSu w Lisowicach! 

W ostatnim czasie głośno jest o listach pisanych do św. Miko-
łaja przez pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. To piękna 
akcja, w której też chętnie bierzemy udział, dlatego bardzo 
chcielibyśmy spełnić marzenia niepełnosprawnych intelektualnie 
pensjonariuszy tego Domu.

Mieszkańcy w wieku 30-80 lat w przeważającej większości są 
osobami samotnymi, nieposiadającymi rodzin (na 60 mieszkańców 
tylko 6 ma rodzinę), dlatego nie otrzymają oni od bliskich podarunków. 

Dodatkowo aktualna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że 
placówka od marca jest całkowicie zamknięta, a przez ostatnie 2 miesiące 
przechodziła przez Covid-19.

Jako, że w większości są to dzieci uwięzione w ciele dorosłego, to 
potraktujmy ich tak jakby to były nasze dzieci, wnuki, siostrzeńcy, 
pakując prezent w bajkowo-świateczny papier lub torebkę. I tak jak w na-
szych rodzinach niekoniecznie junior dostaje wszystko, o co prosił, tak i 
tu można pominąć lub zamienić jakąś pozycję w przypadku długich lub 
droższych pomysłów. 

Osoby o dobrym sercu, chcące podarować tę odrobinę radości wy-
branemu pensjonariuszowi DPS-u, prosimy o kontakt telefoniczny z 
jedną z koordynatorek: Agnieszka Jóźwiak 509 172 892, Joasia Kalinow-
ska 691 204 508.

Poniżej wymieniamy mieszkańców DPSu i ich wymarzone pre-
zenty, spisane z ich listów do św. Mikołaja: 
1 Daniela D.: poduszka do spania - puchowa 
2 Ewa Ł.: obraz, wazon, brązowa podkładka na stół, gruba piżama (40), 

bamboszki (36), ciepła bluza, ściereczki kuchenne 
3 Małgosia O.: maskotka, blok rysunkowy, kredki, mazaki, kostki do 

gry, kosmetyki 
4 Sławcia O.: ciepłe rajstopy (40), długopis, bluzka z krótkim rękawem, 

serwetka na stół 
5 Grażynka H.: lalka dużą, wazon 
6 Krysia B.: bluzki z krótkim rękawem (46-48), rajstopy, biała czekolada
7 Ewa Ch.: komplet mazaków, kolorowanka, temperówka, misiu 
8 Kamila Z.: ciepłe bamboszki, szampon do włosów, żel pod prysznic 

dla mężczyzn, ciepłą piżamkę (36-38) 
9 Teresa W.: duże radio, rajtuzy i bieliznę (40), ciepłą piżamę, płyty dys-

kotekowe, dużo słodyczy, ciepłe łapcie, piękną, niebieską pościel 
10 Teresa L.: pościel, słodycze 
11 Zosia S.: piżamkę, bambosze, szampon do włosów, żel pod prysznic, 

bieliznę, rajstopy (38-40), bluzeczkę ładną 
12 Ania KO.: lalka Barbi, misiu, słodycze 
13 Marysia M.: wizytowa bluzka (44-46), bambosze, ciepłe buty (40)  

i słodycze 
14 Karolina Pie.: ciepłą bluzę, słodycze, kubek z imieniem Tomek, po-

ściel z Lewandowskim, dużego misia 
15 Halina B.: duża lalka, czekoladowy Mikołaj 
16 Beatka W.: lalka 
17 Halina R.: kwiatek doniczkowy, bambosze(36), bluzę z długim ręka-

wem (M), ciepłą podkoszulkę 
18 Ania P.:  bluza XL, 2 podkoszulki, słodycze 
19 Marysia P.: podkolanówki (34-36), słodycze, ciepła bielizna 
20 Olimpia G.: maskotkę dużą, pościel, 2 ręczniki, szlafrok r. 40, koc 
21 Żanetka W.: bluzę (36), kurtkę zimową, maszynkę do golenia, spodnie 

dresowe 
22 Janinka B.: misio, ciepłe kapcie (38), piżamkę (38-40), czapkę na 

zimę 
23 Marlena S.: słodycze, ciepłe kapcie (36-37) 
24 Karolina Paw.: puzzle z kotkami, kolorowanka, kredki, mazaki, bam-

bosze (38) 

25 Ania O.: spodnie dresowe, słodycze, kawa, skarpetki, misio, buty zi-
mowe (37), kurtka zimowa (40-42), koc, ręczniki 

26 Jadzia W.: szampon do włosów, żel pod prysznic, obrus na stół, bam-
bosze (40), misia, rajstopy XL, cukierki czekoladowe, spódniczkę 
(42), bieliznę i kurtkę 

27 Edytka Cz.: płytę DVD Zakochany kundel 2, płyty muzyczne, świa-
tełka imprezowe, bluzę ciepłą 

28 Justyna K.: poduszka duża do spania, pościel z konikami, skarpetki 38, 
bambosze, spodnie ciepłe dresowe (44) 

29 Eliza K.: kolorowanka, kredki, mazaki, misio, obrus świąteczny, ko-
smetyki do makijażu 

30 Żanetka R.: deskorolka, gitara, kolorowe długopisy, kosmetyki, słodycze
31 Bożenka Z.: kosmetyczka, bransoletka 
32 Stasia N.: pachnący płyn do kąpieli, słodycze 
33 Ewa R.: malowankę, płyty do słuchania, słodycze bez cukru 
34 Karolina Ż.: radiomagnetofon z płytami DVD, płyty z muzyką, ko-

smetyki 
35 Ewa Sz.: dużą lalkę, która chodzi, słodycze 
36 Kasia D.: walkman z bateriami 
37 Ewa K.: dwie podkoszulki (rozm. 46-48), słodycze 
38 Jadzia M.: słodycze - cukierki, pomarańcze, czekoladę 
39 Dorota L.: słodycze, czekoladę, cukierki, cappucino, mandarynki 
40 Ela B.: bluzkę r. 44, spodnie dresowe, podkoszulkę 
41 Ania Ka.: bambosze skórkowe 
42 Iwona A.: piżamę r. 36, słodycze 
43 Danuta B.: kalendarz z dużymi cyframi, kosmetyczkę, napoje owocowe
44 Grażynka B.: bransoletkę, korale, kosmetyczkę 
45 Dorotka G.: piżamę r 38, soczki owocowe 
46 Ela K.: książeczki dla dzieci, kubki do picia 
47 Martynka K.: frotowe skarpety, bamboszki r. 38, słodycze 
48 Bogusia W.: piękne pachnące kosmetyki do kąpieli, kosmetyczkę 
49 Ania S.: szampon pachnący, słodycze 
50 Ania R.: słodycze, szampon do włosów, skarpety ciepłe, dezodoranty
51 Kasia Z.: bambosze r. 37, torbę podróżną 
52 Marzena L.: zegarek z dużą tarczą, bluzę 
53 Marysia Ł.: słodycze, kosmetyczkę, piękny pachnący płyn do kąpieli
54 Konrad M.: ciepłe dresy r. M 
55 Małgosia B.: bluzkę r. 38, spodnie ciepłe 
56 Bogusia A.: kosmetyki do mycia, słodycze 
57 Iwonka W.: herbatę owocową, kawę cappuccino, napoje owocowe 
58 Ela W.:  kosmetyki do kąpieli, kosmetyczkę 
59 Małgosia M.: pościel, cukierki, żel pod prysznic 
60 Ewa D.: piękny płyn do kąpieli, słodycze  

Konsultacje społeczne  
ws. zmiany statutów sołectw 

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów sołectw na tere-
nie Gminy Koluszki przeprowadzone zostaną w okresie od 4 grudnia 
2020 r. do 18 grudnia 2020 r. do godz. 15.00 w formie badania ankieto-
wego opinii mieszkańców. Formularze ankiet w formie papierowej będą 
dostępne:

- w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach
- u sołtysa
- w formie elektronicznej na stronie internetowej www.koluszki.pl

Wypełnione ankiety w formie papierowej można przekazać do 
skrzynki uwag i wniosków wystawionej na czas konsultacji w kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Nie będą uwzględniane uwagi i opi-
nie:

- przekazane w innej formie niż ankieta konsultacyjna
- złożone z datą wpływu przed 4 grudnia 2020 r. lub po godz. 15.00 w 

dniu 18 grudnia 2020 r.  
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Zasady odbioru odpadów
Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński                                                                                   

ŚR3  97-300 Piotrków Tryb., ul. Próchnika 25
Biuro Obsługi Klienta, tel. 44 649-96-84 w. 21 lub 22

ODPAD POPIOŁU: odbiór w miesiącach maj-październik będzie 
się odbywał 1x w miesiącu; w okresie zimowym (listopad-kwiecień) od-
biór będzie się odbywał co 2 tygodnie w terminach odbioru odpadów ko-
munalnych, w workach dostarczonych przez ZUK HAK;

ODPAD BIO: odbiór w miesiącach grudzień-kwiecień będzie się 
odbywał 1x w miesiącu; w okresie letnim (maj-listopad)   odbiór będzie 
się odbywał co 2 tygodnie w terminach odbioru odpadów komunalnych, 
tylko z brązowych pojemników dostarczonych przez ZUK HAK;

PROSIMY NIE WRZUCAĆ POPIOŁU DO POJEMNIKA  
NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ  
DO GODZ. 6:30

UWAGA: W OKRESIE ZIMOWYM OD STYCZNIA DO MARCA 
ODPADY BIO ODBIERANE BĘDĄ TYLKO Z KOSZA.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty. Szkło opakowaniowe 
BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki). Nie wrzucać: 
szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, ża-
rówek

PAPIER - worek niebieski. Książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby 
i worki papierowe

Nie wrzucać: po napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, tapet, 
pieluch, art. higienicznych

PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁO-
WE – worek żółty. Opakowania po płynach i napojach, butelki po chemii 
gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia na-
czyń), reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, drob-
ny złom stalowy i metali kolorowych

Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek 
po farbach i lakierach, worków po nawozach;

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik. Artykuły 
higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, 
lustra, ceramika, fajans, zabawki, różnorodne przedmioty plastikowe, 
inne drobne odpady powstające w gospodarstwach domowych. 

Nie wrzucać: popiołu

ODPADY BIODEGRADOWALNE- pojemnik brązowy, obierki 
warzyw i owoców, ogryzki i pestki, skorupki jajek i łupinki po orzechach, 
fusy od herbaty i kawy, resztki jedzenia organicznego, stare produkty zbo-
żowe,  zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe,  skoszoną trawę, liście.

Nie wrzucać: popiołów z domowego paleniska, odchodów ludzkich 
i zwierzęcych, piasku dla kotów, płynów, pozostałych domowych odpa-
dów komunalnych

POPIÓŁ – worki szare

PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE  
ZAPEŁNIONYCH WORKÓW  
Z SUROWCAMI WTÓRNYMI

Stawka opłaty za odpady komunalne od 1 osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość od 01.06.2020 r. wynosi – 24,00 zł (miesięcznie).

Opłatę wnosi się za dwa miesiące kalendarzowe w niżej podanych 
terminach:

- za styczeń i luty do dnia 28 lutego danego roku;
- za marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku;
- za maj i czerwiec do dnia 30 czerwca danego roku;
- za lipiec i sierpień do dnia 31 sierpnia danego roku;
- za wrzesień i październik do dnia 31 października danego roku;
- za listopad i grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.

Stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez 
część roku wynosi 169,30 zł rocznie.
- opłatę za domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnosi się w terminie do 30 czerw-
ca danego roku lub w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji.

Opłatę za odpady komunalne należy płacić:
- przelewem elektronicznym;
- wpłatą bez prowizji  PKO BP SA o/Koluszki, ul. 11 listopada 41;
- w kasie Urzędu Miejskiego. 

Opłatę należy uiszczać na nr konta bankowego:  
35 1020 3352 0000 1302 0258 7947  

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomo-
ści zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące ro-
dzaje odpadów:

1) papier;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospo-

darstw domowych;
8) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domo-

wych (przeterminowane leki, chemikalia);
9) odzież i tekstylia;

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w 
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

W PSZOK ogranicza się ilości przyjmowanych odpadów z nieru-
chomości:

- budowlano remontowych w ilości 30 kg na rok,
- 4 szt. opon na rok,
- odpadów wielkogabarytowych do 200 kg na rok.

Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie 
z podziałam na:

- odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),
- odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),
- odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.).

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów 
pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpa-
dów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść i w którym 
pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozła-
dunek leży po Twojej stronie.

Odpady dostarczamy do PSZOK własnym transportem tylko po 
wcześniejszym uprzednim kontakcie pod numerem tel. (44) 725 67 68.

REKLAMACJE  
– Biuro Inżyniera Gminy   tel. 44 725 67 68
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
REJON 1 – dla miejscowości: Koluszki, ulice: Sosnowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Jerzego Kukuczki, Przejazd, Łódzka, Zwycięstwa, Wisławy Szymbor-
skiej (dawna Gwardii Ludowej) , Powstańców Wielkopolskich, Krasickiego, Zubrzyckiego (teraz Wschodnia), Hubala, Aleja ZHP, Danuty Szaflarskiej, Ba-
czyńskiego, Towarowa, Plac Obrońców Warszawy, Aleja Komuny Paryskiej, Zimowa, Gen. Pawłowicza

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 15, 29 15, 29 15 29

LUTY 12, 26 12, 26 12 26

MARZEC 12, 26 12, 26 12 26

REJON 2 – dla miejscowości: Koluszki ulice: Rolnicza, Akacjowa Wierzbowa, Zachodnia, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Orzechowa, Jodłowa, Klonowa 
Topolowa, Jaśminowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Spacerowa, Bukowa; Żakowice ulice: Cicha, Wspólna, Koluszkowska, Magnoliowa, Wiśniowa, Łącz-
na, Wierzbowa, Ogrodnicza, Norwida, Wczasowa, Sosnowa, Poprzeczna, Willowa, Zakątna, Spacerowa, Lipowa, Kwiatowa, Wycieczkowa, Sasanek,  Brzo-
zowa, Zielona, Piotrkowska, Dworcowa, Dojazdowa, Krótka, Szkolna, Dębowa, Graniczna, Różana, Sporna, Bursztynowa, Kolejowa, Topolowa, Pogodna

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 14, 28 14, 28 14 28

LUTY 11, 25 11, 25 11 25

MARZEC 11, 25 11, 25 11 25

REJON 3 – dla miejscowości: Felicjanów, Lisowice, Erazmów, Turobowice, Jeziorko, Zygmuntów, Katarzynów, Stamirowice Kazimierzów, Leosin, Świ-
ny, Wierzchy, Długie, Stefanów 

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 15, 29 15, 29 15 29

LUTY 12, 26 12, 26 12 26

MARZEC 12, 26 12, 26 12 26

REJON 4 – dla miejscowości: Różyca ulice: Pałacowa, Piaskowa, Zagajnikowa, Północna, Sportowa, Piotrkowska, Jarosława Iwaszkiewicza, Parkowa, 
Sporna, Spokojna, Zawiła, Letniskowa, Wrzosowa, Główna, Kolejowa, Słoneczna, Towarowa, Krańcowa, Południowa, Familijna, Piaskowa, Porzeczko-
wa, Klubowa, Przylesie, Makowa; Kaletnik ulice: Brzozowa, Główna, Wczasowa, Klonowa, Leśna, Smugowa, Piotrkowska, Ogrodowa, Sosnowa, Lipo-
wa, Brzozowa, Jodłowa, Partyzantów, Letniskowa, Kościelna, Cmentarna, Szklarniowa, Nowa, Akacjowa, Świerkowa, Dębowa, Grabowa, Krótka,  
Przanowice, Żakowice ulice: Krzywa, Zagajnikowa 

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 14, 28 14, 28 14 28

LUTY 11, 25 11, 25 11 25

MARZEC 11, 25 11, 25 11 25

REJON V – dla miejscowości: Koluszki ulice: Czarneckiego, Miodowa, Okrzei, Wyspiańskiego, Asnyka, Tuwima, Gałczyńskiego, Prusa, Krańcowa, Lotni-
cza, Łąkowa, Nasienna, Dąbrowskiego, Kasprowicza, Zielona, Polna, Traugutta, Kopernika, Żwirki, Harcerska, Staszica, Teatralna, Wigury, Broniewskie-
go, Sportowa, Mickiewicza, Żeromskiego, Pomorska, Śląska, Hallera, 3 Maja, Paderewskiego, Wiadukt, Ogrodowa, Słowackiego, Wincentego Pola, Wi-
leńska, Strzemińskiego. Żakowice: ulice: Rolnicza, Liliowa, Słowackiego, Różyca, ul. Wąska + Kaletnik ul. Kościelna 51 m 2, Słotwiny 1, Nowy Redzeń 1a

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 12, 26 12, 26 26 26

LUTY 9, 23 9, 23 23 23

MARZEC 9, 23 9, 23 23 23

REJON VI – dla miejscowości: Gałkówek-Parcela, Borowa ul. Brzoskwiniowa,  Krańcowa, Leśna ,Skrajna, Środkowa, Zawiła 78  Różyca, ul. Przestrzenna
Gałków Duży ulice: Główna, Dzieci Polskich, Przestrzenna, Skrajna, Dworcowa, Słoneczna, Ludowa, Czatolińska, Orzechowa, Południowa, Dojazdowa, 
Wiosenna, Letnia, Przyrodnicza, Armii Krajowej, Jesienna, Kościelna, Zimowa; Gałków Mały: Brzezińska,  Kolejowa, Żeromskiego, Stanisława Okrzei, 
Towarowa, Mickiewicza, Graniczna, Zielona, Krańcowa, Świętej Anny, Miła, Stawowa, Klonowa Będzelin, ul. Modrzewiowa 8, 12

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 13, 27 13, 27 13 27

LUTY 10, 24 10, 24 10 24

MARZEC 10, 24 10, 24 10 24
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REJON VII – dla miejscowości: Gałków Mały ulice: Łódzka, Wojska Polskiego, Północna, Nowa, Mała, Radwańska, Sportowa, Grzybowa,  Kwiato-
wa,  Wschodnia, Krótka, Borowiecka, Łąkowa, Wierzbowa, Pusta, Sporna, Sosnowa, Długa, Słowackiego, Brzozowa, Zacisze, Wspólna, Dębowa, 
Lipowa, Andrzeja, Letniskowa, 1 Maja, Zgodna, Zagajnikowa, Partyzantów, Marii Curie-Skłodowskiej, Kopernika, Polna, Smugowa, Napoleońska, 
Wąska, Akacjowa, Spacerowa, Niecała, Ogrodowa, Krawiecka, Cicha, Leśna, Piękna, Marysieńki, Krzywa,  Świętego Mikołaja,  Parkowa, Boczna, 
Kasztanowa, 

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 13, 27 13, 27 13 27

LUTY 10, 24 10, 24 10 24

MARZEC 10, 24 10, 24 10 24

REJON VIII – dla miejscowości: Koluszki ulice: Brzezińska, Zagajnikowa, Natolińska, Sienkiewicza, Wieniawskiego, Próchnika, Chopina, Brzechwy,  
Kochanowskiego, Jagiellońska, 8 Marca, Naftowa

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 12, 26 12, 26 26 26

LUTY 9, 23 9, 23 23 23

MARZEC 9, 23 9, 23 23 23

TRASA IX – dla miejscowości: Koluszki ul.: Kościuszki, Bema, Krótka, Warszawska, Kolejowa, Zawiła, Poprzeczna, Miła, Piękna, Budowlanych, Odlewni-
cza, Żelazna, Złota, Miedziana, Żeliwna, Stalowa, Srebrna 

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 11, 25 11, 25 25 25

LUTY 8, 22 8, 22 22 22

MARZEC 8, 22 8, 22 22 22

TRASA X – dla miejscowości: Koluszki ul.: 11 Listopada, Kilińskiego, Reja, Głowackiego, Konopnickiej, Ściegiennego, Gen. Sikorskiego, Krzywa, Wołyń-
ska, Targowa, Strażacka, Marszałka Piłsudskiego, Cmentarna, Generała Maczka, Rynek, Krzemieniecka, Ludowa, Wiejska, Graniczna, Partyzantów, Wi-
tosa, Batalionów Chłopskich, Rataja, Reymonta, Świętego Stanisława Kostki, Słoneczna, Leśna, Wojska Polskiego, Westerplatte, Kraszewskiego, Pia-
stowska, Wyzwolenia, 
Słotwiny ulica: Graniczna

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 11, 25 11, 25 25 25

LUTY 8, 22 8, 22 22 22

MARZEC 8, 22 8, 22 22 22

TRASA XI – dla miejscowości: Słotwiny ulice: Tomaszowska, Długa, Wąska, Działkowa, 
Nowy Redzeń, Stary Redzeń, 
Regny ulice: Główna, Leśna, Polna, Osiedle Wojskowe

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 14, 28 14, 28 14 28

LUTY 11, 25 11, 25 11 25

MARZEC 11, 25 11, 25 11 25

TRASA XII – dla miejscowości: Borowa nr i ulice: Długa, Główna, Zosi, Borowiecka, Chrustowska, Spacerowa, Polna, Ogrodowa, Zielonogórska, Wcza-
sowa, Nowa, Lipowa, Letniskowa, Sosnowa, Brzozowa, Piaskowa, Akacjowa, Świerkowa, Tadeusza, Bartosza Głowackiego, Słoneczna, Krótka, Szeroka, 
Łąkowa, Dojazdowa, Boczna, Wąska, Równa, Wodna, Zawiła-bez nr 78 , Krzywa, Prosta, Poprzeczna, Truskawkowa, Malinowa, Orzechowa, Kwiatowa, 
Poziomkowa, Winogronowa, Cytrynowa, Pomarańczowa, Irysowa, Tulipanowa, Goździkowa, Liliowa, Słoneczna, Jarosława; 
Będzelin ulice: Leśna, Szkolna, Główna, Koluszkowska, Grzybowa, Strażacka, Polna, Zagajnikowa, Sportowa, Jeziorna, Gajowa, Modrzewiowa (bez nr 8 i 12)

MIESIĄC/2021 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 13, 27 13, 27 13 27

LUTY 10, 24 10, 24 10 24

MARZEC 10, 24 10, 24 10 24
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Z Tomaszem Dominiakiem, 
prezesem Towarzystwa Genealo-
gicznego Centralnej Polski w Ło-
dzi rozmawia Zbigniew Komo-
rowski.

-W pierwszej części naszej 
rozmowy mówiłeś, że od strony 
genotypu wszyscy ludzie na świe-
cie są swego rodzaju „mieszańca-
mi”, zlepkiem różnych grup et-
nicznych, i że mówienie o tym, że 
ktoś jest czystej krwi Polakiem 
jest anachronizmem. Każdy 
człowiek jest jednak częścią da-
nego społeczeństwa, narodu i 
państwa. Jak określić wobec tego 
naszą tożsamość narodową i zde-
finiować Polaka? 

-Pojęcie narodu  jaki znamy i 
z jakim się utożsamiamy, ukształ-
towało się bardzo późno, bo dopie-
ro w XIX wieku. W czasach I Rze-
czypospolitej narodem była 
szlachta. Pojęcie narodu wiązało 
się z  nabywaniem i posiadaniem  
praw obywatelskich. Chłopi np. do 
narodowej wspólnoty „dołączyli” 
dosyć późno…

-Te procesy narodotwórcze 
nie od razu były nam bliskie i 
tożsame…

-Tak, ponieważ bycie naro-
dem wiązało się początkowo bar-
dziej z warstwą społeczną, niż z 
grupą etniczną czy językiem. Tak 
było w czasach Rzeczypospolitej 
szlacheckiej i wcześniej. Zwróćmy  
też uwagę na I wojnę światową czy 
wojnę polsko-bolszewicką. Ile 
trzeba było pracy wykonać, by 
warstwy pochodzenia chłopskiego 
poczuły, że są częścią narodu. Naj-
później, jeśli chodzi o Europę 
świadomość odrębności narodowej 
obudziła  się u Białorusinów, 
mimo, że to właśnie z tym Naro-
dem łączy nas ta sama haplogrupa. 

-Wspomniałeś, że w czasach 
I Rzeczypospolitej za Naród pol-
ski uznawana była jedynie szlach-
ta. Przyszły wojny z Kozakami, 
Szwedami, Turkami, Rosją, Pru-
sami, rozbiory, powstania naro-
dowe, obie wojny światowe i 
okres komunistycznego totalita-
ryzmu, który robił co mógł, by lu-
dzie o pochodzeniu szlacheckim 
zniknęli z życia. Maturzysta cza-
sów PRL-u, ubiegający się o in-
deks studencki czy ktoś starający 
się o pracę, legitymizujący się w 
życiorysie wpisem „pochodzenie 
inteligenckie”, miał małe szanse 
na dostanie się na studia czy do 

pracy, a w każdym razie miał 
„pod górkę”, w przeciwieństwie 
do tego, który w swoim ówcze-
snym „CV” wpisał „pochodzenie 
robotniczo-chłopskie”. Jak obec-
nie wygląda podział naszego spo-
łeczeństwa? Ilu z Polaków to po-
tomkowie warstw chłopskich, 
mieszczańskich a ilu szlachec-
kich? 

-Najczęstsze wyniki badań to 
te które mówią, że szlachta w daw-
nej Polsce stanowiła około 10% 
ogółu mieszkańców I Rzeczypo-
spolitej. W czasie zaborów, zabor-
cy robili co mogli, by szlachty pol-
skiej ubywało, choćby poprzez 
przymus wylegitymowania co 
sprowadziło się do pozbawiania jej 
przedstawicieli szlachectwa. Gdy 

w 1918 roku Polska odzyskała nie-
podległość, ludzi legitymujący się 
szlachectwem było mniej niż w 
czasach przed rozbiorami. Należy 
też pamiętać, że ustawodawca zno-
sił tytuły szlacheckie. Oczywiście 
one wynikały z tradycji i tak też 
były uznawane. Część szlachty 
była pozbawiona nie tylko tytułu 
ale i majątków, a włościanie, 
uwłaszczeni po powstaniu stycznio-
wym, zaczęli się bogacić, nabywać 
ziemie. Często zdarzały się historie, 
na którą natrafiłem badając własne 
korzenie. Mój prapradziadek, ubogi 
szlachcic ożenił się z dziewczyną z 
wiejskiej ale bogatej rodziny. Oboje 
na tym zyskali. On pieniądze, ona 
wyższy status społeczny. Z czasem 
w Polsce pojawia się burżuazja, 
mieszczaństwo, klasa robotnicza, 
wyemancypowana z warstw chłop-
skich czy inteligencja. Podział na 
szlachtę i chłopstwo wymieszał się 
zupełnie. Mam tu oczywiście na 
myśli drobną szlachtę.  

-Naród, to określenie dużej 
wspólnoty, złożonej z mniej-
szych, które tworzą ludzie w ro-
dzinie. Ale załóżmy, że chcę po-
znać dzieje swoich przodków i w 
tym celu badam materiały doty-
czące moich korzeni. Idę na 
cmentarz, czytam na starym na-
grobku imiona i nazwiska moich 
prapradziadków, o których nie 
za dużo wiem. Co dalej?

-Powiem na swoim przykła-
dzie. Początkowo nie przekroczy-
łem progu żadnego archiwum, 
wszystkie prace wykonałem sie-
dząc przed monitorem komputera, 
przeglądając akta archiwalne w In-
ternecie. Zajęło mi to ponad 2 lata. 
W pewnym momencie doszedłem 
do „ściany” dokumentalnej, co 
wiązało się już wyjazdami. Nie-
mniej, ktoś kto zaczyna tę przygo-
dę, a jest w tej mierze amatorem, 

niech postępuje tak  jak ja. Jeżeli 
jesteśmy w stanie dotrzeć do infor-
macji o naszych pradziadkach, to 
już sukces, bo to 100 lat lub niemal 
tyle. W akcie zgonu pradziadka 
odnajdziemy adnotacje o ich rodzi-
cach i …nazwisku rodowym mat-
ki, zatem naszej praprababki, i 
mamy już kolejny ślad. Dalej to 
już umiejętność poruszania się w 
gąszczu portali genealogicznych 
czy też archiwum państwowym. 
Dobrze jest w ogóle, tak jak wspo-
mniałeś na wstępie, zacząć od pój-
ścia na cmentarz i przeczytać napis 
na grobie naszego przodka. Do-
brze, jeżeli będzie tam nie tylko 
data śmierci lecz także urodzin. Je-
śli nie, a np. nasz dziadek czy pra-
dziadek zmarł mniej niż sto lat 
temu, to dane na jego temat bez 
trudu odnajdziemy w aktach Urzę-
du Stanu Cywilnego. W USC trze-
ba prosić o wydanie aktu zupełne-
go Urodzin lub zgonu, co kosztuje 
33 zł.  Można też szukać w Interne-

cie. Dla województwa łódzkiego 
jest to strona www.genealodzy.pl  
W „geneszukaczu” wpisujemy  
konkretne nazwisko. Gdyby go nie 
było, trzeba poszukać w księgach 
metrykalnych. Dodam, że moje ba-
dania nad własnymi korzeniami 
doprowadziły mnie do odkrycia 
pochodzenia nazwiska, które wzię-
ło się  od jednego z dalekich przod-
ków, który na imię miał Dominik. 

-Coś Cię w trakcie takich po-
szukiwań szczególnie poruszyło?

-Na jednym z aktów zgonu 
kogoś z rodziny, widnieje podpis 
mojego prapradziadka z roku 1850. 
To niesamowite uczucie, patrząc 
na ten podpis, widzisz oczami wy-
obraźni ruchy pióra, które wyko-
nywał Twój przodek, siedząc w 
urzędowym krześle. Czy wiedział, 
że w ten sposób pozostawił jakiś 
znak dla potomnych? 

-To coś w rodzaju przekaź-
nika między pokoleniami, które  
nie miały okazji się poznać. Mię-
dzy Tobą a prapradziadkiem 
sporo ponad 150 lat różnicy… 

-Opowiem o jeszcze jednej 
niesamowitej historii, którą przy 
okazji wertowania archiwów od-
kryłem. Mój dziadek Henryk Do-
miniak i jego żona, babcia Julianna 
z domu Kaźmierczak, byli w pro-
stej linii potomkami Wojciecha i 
Marcina. Żyli oni 150 lat przed po-
znaniem się moich dziadków a byli 
dla siebie bliskimi sąsiadami, cze-
go ślad odszukałem w księgach 
metrykalnych. Jednak niesamowi-
te w tej historii jest to, że moi 
przodkowie w linii prostej opuścili 
tę parafię między rokiem 1862 a 
1864. Potem w latach 20-stych XX 
wieku wyjechali do Warszawy, 
gdzie w 1929 roku na świat przy-
szedł mój dziadek Henryk. Kiedy 
wybuchła II Wojna Światowa, pod-
czas bombardowań został znisz-
czony dom w którym mieszkała 
moja rodzina. Zostali wówczas 
tam gdzie spędzali wakacje. Po 
wojnie dziadek poznał moją bab-
cię, która mieszkała kilka kilome-
trów dalej. To niesamowite, że te 
rodziny znów „spotkały” się ze 
sobą w swoich dalekich potom-
kach… Szkoda, że nic o tym nie 
wiedzieli, a ja już im tego nie opo-
wiem.

-Czasem żmudne poszuki-
wania wydają się już bliskie fina-
łowi, gdy nagle okazuje się, że w 
jednym dokumencie nasza pra-
babka dajmy na to, jest wspo-
mniana pod inaczej brzmiącym 
nazwiskiem, niż jej rodzeństwo 
lub ojciec…

Odkryć naszych przodków cz. II
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-Ten problem występuje do-
syć często. Powody mogą być róż-
ne. Pomyłka skryby lub pomyłka 
świadka. Trzeba również pamiętać 
o pojawiających się zapisach na-
zwiska od imienia ojca np. Macie-
jówna. Oczywiście różnica w na-
zwisku może wynikać z prostej 
przyczyny, iż była wdową ale w 
tym przypadku dość często jest to 
wyjaśnione. Pomyłki w zapisach, 
nie tylko nazwisk kobiet, zdarzają 
się dość często więc dobrze prze-
prowadzić głębsze badania aby 
wykluczyć błędy.

-Gdyby osobiste możliwości 
poszukiwawcze w źródłach za-
wodziły, można się z Tobą skon-
taktować?

-Oczywiście że tak. Jako pre-
zes Towarzystwa Genealogicznego 
Centralnej Polski zapraszam na na-
sze spotkania (zawieszone w cza-
sie pandemii) lub do kontaktu ma-
ilowego prezes@tgcp.pl Podczas 
tych spotkań można nie tylko usły-
szeć jak inni genealodzy-amatorzy 
prowadzą swoje badania ale rów-
nież podzielić się własnymi okry-
ciami czy problemami. Oferujemy 
również wykłady na tematy zwią-
zane z genealogią. Spotkania orga-
nizowane są w Łódzkim Domu 
Kultury w ostatni wtorek miesiąca.

-A co w sytuacji kiedy brak 
nam czasu i nie mamy pojęcia 
gdzie szukać?

-Nie tak dawno podjąłem od-
ważną decyzję założenia firmy zaj-

POMOC GENEALOGA 
Jeśli chcecie Państwo odkryć korzenie swojej rodziny i stworzyć 

drzewo genealogiczne, a napotykacie na problem, proszę o kontakt e-ma-
il. Dzięki uprzejmości redakcji, będziemy zamieszczać te które się naj-
częściej pojawiają wraz z naszą odpowiedzią. Towarzystwo Genealogicz-
ne Polski Centralnej zaprasza do współpracy.

Tomasz Dominiak
prezes@tgcp.pl

Poniższym, pierwszym pytaniem od czytelnika, otwieramy w na-
szej gazecie stałą rubrykę: „Pomoc genealoga”. Zachęcamy do zada-
wania, za naszym pośrednictwem pytań. 

Panie Tomaszu, temat genealogii bardzo mnie zaciekawił. Długo no-
siłem się z zamiarem zrobienia drzewa, jednak mam problem z od czego 
zacząć? Niestety mój ojciec zmarł przed moimi narodzinami i o rodzinie, 
której nosze nazwisko wiem niewiele.

Dzień dobry,
Co do zasady akty stanu cywilnego przechowuje się przez okres  

100 lat – akty urodzenia, zaś przez 80 lat – akty małżeństwa i zgonu. Po-
tem powinny być one przekazane do właściwego archiwum państwowe-
go. Jeżeli Pański ojciec zmarł nie później niż 80 lat temu to akt zgonu 
znajduję się w zasobach USC. Proszę zwrócić się do Urzędu Stanu Cywil-
nego (nie ma znaczenia którego) o wydanie odpisu zupełnego aktu stanu 
cywilnego. 

Można również zrobić to korzystając ze strony obywatel.gov.pl. W 
dokumencie tym powinien Pan znaleźć kiedy i gdzie urodził się Pański 
ojciec a także informacje o jego rodzicach, czyli odkryje Pan kolejne 
pokolenie. Potem zachęcam do sprawdzenia czy może USC dysponuje 
jakimiś dokumentami związanymi z dziadkami (akt zgonu czy małżeń-
stwa), jeśli nie, proszę przeszukać portale genealogiczne właściwe dla 
Pana miejsce pochodzenia. Kolejny krok to wizyta w archiwum pań-
stwowym.  

Życzę powodzenia!
Tomasz Dominiak

mującej się badaniem genealogii. 
Uznałem, że skoro poświęcam 
własny czas i angażuję swoją wie-
dze i doświadczenie a swoją pracę 
traktuję rzetelnie to jest najbardziej 
uczciwym rozwiązaniem. Przy 
okazji przysparzam państwu po-
datków. www.geneo.dominiak.pl – 
to adres mojej strony, na której 
można się ze mną skontaktować, 
zadać pytanie lub poradzić w ja-
kiejś konkretnej sprawie, zawiąza-
nej z budowaniem swego drzewa 
genealogicznego. Zapraszam

-Dlaczego powinniśmy pa-
miętać o przeszłości naszych 
przodków? 

-Po pierwsze jesteśmy im tę 
pamięć winni. Po drugie, kiedyś to 
my będziemy przodkami naszych 
potomków, być może bardzo odle-
głych. Z pewnością chcielibyśmy 
być przez nich otoczeni pamięcią. 
Myślę, że budowanie przyszłości 
ze świadomością przeszłości jest 
łatwiejsze, niż odcięcie się od ko-
rzeni. Historia naszych przodków 
czegoś nas uczy, dzięki nim pozna-
jemy także siebie i mamy większy 
dystans do rzeczywistości. Kiedyś 
wydawało mi się, że czasy II wojny 
światowej są bardzo odlegle. Teraz, 
patrząc  przez pryzmat genealogii, 
którą się zajmuję, badając doku-
menty sięgające  np. XVII wieku 
uważam, że II wojna była niemal 
wczoraj. Poza tym zajmowanie się 
genealogią to bardzo ciekawa przy-
goda i podróż w przeszłość. 

Konkurs fotograficzny  
„Najpiękniejsza choinka”

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach zaprasza do udziału 
w konkursie fotograficznym „Najpiękniejsza choinka”. Poniżej pre-
zentujemy zasady świątecznej zabawy.

Do konkursu przystępuje rodzina. Jej zadaniem jest ubranie choinki. 
W terminie do 22 grudnia pełnoletni przedstawiciel przesyła – wraz z 
podpisaną klauzulą zgody – na adres e-mailowy Biblioteki (mbpkolusz-
ki@wikom.pl) dwa zdjęcia. Jedno dokumentujące pracę przy ubieraniu 
drzewka bożonarodzeniowego, a drugie prezentujące efekt końcowy. Na 
zdjęciu ubranej choinki nie zamieszczamy wizerunku. Jury przyzna trzy 
nagrody. Przewidziana jest również nagroda publiczności, którą zdobę-
dzie fotografia z największą liczbą lajków na profilu fecebookowym Bi-
blioteki. Zdjęcia zamieszczone zostaną w dniu 23 grudnia. Głosowanie 
publiczności będzie trwało do 28 grudnia do godz. 16.

Uśmiechnięty Gałków Mały 
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Kolusz-
kach gorąco dziękuje wszystkim artystom, któ-
rzy stworzyli przecudne prace w konkursie za-
tytułowanym: „Moja ulubiona postać z bajki”. 
Prace były oceniane na profilu facebookowym 
Biblioteki. Łącznie oddano aż 2961 lajków.

W kategorii przedszkola: I miejsce zdobyła 
Maja Bugała (271 lajków), II miejsce zajęła Ju-
lia Tałasiewicz (261 lajki), III - miejsce Julka 
Malecha (213 lajków). Wyróżnienie otrzymuje 
Nadia Długosz (210 lajków).

W kategorii I-III klasy szkół podstawo-
wych I miejsce zajęła Ola Malecha (177 laj-
ków), II miejsce Lena Długosz( (174 lajki), a III 
miejsce - Aleksander Ćwik (109 lajków). Wy-
różnienie otrzymuje Zuzanna Ćwik (108 laj-
ków).

Zakup nagród został pokryty z dotacji 
przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Ło-
dzi.

„Moja ulubiona postać z bajki” 

Gminne Biuro Spisowe w Koluszkach 
dziękuje rolnikom z naszej gminy  
za udział w SPISIE ROLNYM 2020.
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„Przyrzekamy co dzień rano  
buzię mieć zawsze roześmianą!”

Pasowanie na przedszkolaka  
w Przedszkolu w Gałkowie Dużym

24 listopada w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste Pasowanie 
na Przedszkolaka dzieci z grupy „Kangurki”. Z uwagi na panującą sytu-
ację impreza miała charakter zamknięty, jednakże odświętny strój oraz 
wystrój sali podkreśliły doniosłość tego wydarzenia.

Maluchy zaprezentowały przygotowane piosenki, tańce oraz wier-
szyki. Po części artystycznej nastąpiły: uroczysta przysięga oraz akt paso-
wania – czyli dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogromną kred-
ką przez Panią Dyrektor. Dzieci obiecały uśmiechać się każdego dnia, 
zgodnie bawić  się w sali, „nie płakać, nie szlochać i ciocie mocno ko-
chać”.

Uroczystość ta w dużym stopniu stanowi zakończenie procesu ada-
ptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Pod-
czas pasowania maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się 
czują w przedszkolu. 

Z uśmiechem na buziach, w atmosferze radości i przyjaźni minął ko-
lejny, ale jak ważny dla maluszków dzień w przedszkolu.

Zygmuntów plenerem najnowszego  
teledysku Lidii Kopani  

Damian Michalak - reżyser i montażysta, Szymon Mrozowski, Mar-
cin Pabiniak- operatorzy kamer, Filip Mrozowski- autor scenografii.  Gru-
pa osób, związana niegdyś z wytwórnią „Mania Studio”, pracuje obecnie 
nad produkcją najnowszego teledysku Lidii Kopani, także naszej Krajan-
ki. Utwór zatytułowany jest „Faith Cannot Be Broken”. Z Lidią Kopanią 
rozmawia Zbigniew Komorowski. 

-Rozmawiamy, dzięki 
uprzejmości przedsiębiorstwa 
AGAT, na terenie hali w Zyg-
muntowie, gdzie pracujesz 
nad teledyskiem. To będzie 
singiel, czy jakaś większa pro-
dukcja płytowa? 

-Jest to już drugi singiel 
jaki nagrywam, będący częścią 
mojej nowej płyty zatytułowanej 
„W pomiędzy”- In Between. Pły-
ta ukaże się on line, choć nośnik 
fizyczny też powstanie, ale dopie-
ro w przyszłym roku.  Utwór, któ-
ry dziś nagrywam, zatytułowany 
„Faith Cannot Be Broken”, jest 
już obecny w Internecie. Tekst na-
wiązuje do obecnej sytuacji na 
świecie i w Polsce, zarówno jeśli 
chodzi o pandemię jak i  ochronę 

ludzi słabszych, którzy żyją wśród nas. Piosenka odnosi się też do niespra-
wiedliwości, której wielu z ludzi doświadcza na co dzień. 

-Utwór z przesłaniem.
-Jak najbardziej tak. Nie poddawajmy się zwątpieniu i cierpieniu. 

Nasza siła jest w tym, by być razem, wtedy można więcej. Separowanie 
siebie od drugich, co próbuje się z nami zrobić, nie służy społeczeństwu i 
jego rozwojowi. 

-Kto napisał piosenkę? 
-Autorem muzyki i tekstu jest Jens Lueck. Płyta powstaje w Ham-

burgu. Bardzo lubię pracować z Jensem. To już kolejna,  wspólna pro-

dukcja z tą niemiecką wytwórnią. Płyta, w której powstanie zaangażo-
wali się Polacy, Niemcy a nawet skrzypaczka z Filharmonii Wiedeńskiej, 
ma charakter pop-rockowy. Będą na niej utwory zarówno bardziej roz-
rywkowe, do tańczenia, ale też przemyślane, jak to ująłeś- z przesła-
niem. 

-Jakie plany na przyszłość?
-O ile sytuacja związana z pandemią pozwoli, mam nadzieję, na tra-

sę koncertową.  Mimo tego, że mamy obecnie mnóstwo ograniczeń, uda-
ło się, zachowując wszystkie anty epidemiczne przepisy, zorganizować 
kilka eventów  w wąskim gronie. Liczę, podobnie jak wszyscy artyści, że 
niebawem sytuacja zostanie odblokowana, i powrócimy do naszych fa-
nów na estrady polskich scen. 

-Jak się tu czujesz? 
-Pytasz zapewne, by skonstatować to miejsce ze Studiem Agnieszki 

Osieckiej w Warszawie, gdzie kilka lat temu widzieliśmy się. Studio w ra-
diowej Trójce służy do koncertów na „żywo”, studio na Zygmuntowie 
służy nagrywaniu piosenek i teledysków. Czuję się tu świetnie, to dobre 
miejsce na tego rodzaju pracę, zresztą powstałe w tym właśnie celu. Pra-
cować można wszędzie, najważniejsze, by było z kim. Ja jestem zaszczy-
cona, że nagrywam swój wideoklip z najlepszymi profesjonalistami. Po 
dzisiejszych nagraniach, czekam na efekt pracy montażystów. Liczę, że  
teledysk nie długo będzie można oglądać w Internecie. Poza mną, w fil-
mie pojawi się tez tancerka. Liczę na ciekawy materiał, i już odliczam dni, 
by móc zobaczyć gotowy produkt. 

-Jak długo trwają zwykle zdjęcia do teledysku?
-Zależy, jak się ludzie przygotują i co to ma być za materiał. Czasem 

praca zdjęciowa trwa kilka lub kilkanaście godzin. Czasem jednak zaczy-
namy od 7 rano i kończymy o 7 nad ranem kolejnego dnia. Jest wtedy 
duże spięcie, maksymalna koncentracja, i bywa ze komuś puszczają ner-
wy. Kiedyś, pod koniec kręcenia wideoklipu, operator nie wytrzymał i 
trzeba było wzywać po niego karetkę, bo zwyczajnie zasłabł. 

-Jakie plany?
-Myślę, by zaprezentować moja płytę „W pomiędzy” podczas kon-

certu online. Niebawem mój krążek ukaże się na rynku europejskim i 
azjatyckim. Dziś rano byłam na planie zdjęciowym Fundacji „Nadzieja”, 
która przygotowuje kalendarz, z którego dochód ma wesprzeć leczenie 
chorej Mai.   
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Tancerze STEP DANCE wygrywają
Jak już wcześniej wspominaliśmy na łamach gazety, miesiące paź-

dziernik i listopad obfitują w ogólnopolskie turnieje tańca sportowego z 
udziałem tancerzy ze szkoły tańca i klubu tanecznego STEP DANCE. Jak 
zaznaczył trener Krzysztof Wegwert, to świadomy i celowy wybór tak du-
żej ilości startów. - Chcemy po okresie przygotowawczym mocno wejść 
w cykl turniejów, aby przekonać się w jakiej formie znajdują się nasi re-
prezentanci.

8 listopada w Warce k/Warsza-
wy odbył się ogólnopolski turniej w 
klasach sportowych. Nasze miasto 
reprezentowały 4 duety taneczne w 
różnych kategoriach wiekowych i 
klasach tanecznych.

Oto wyniki:
- kat.12-13 lat klasa G (kombi-

nacja tańców standardowych i laty-
noamerykańskich): I miejsce DA-
MIAN KOŁTUN i KARINA 
WEGWERT. Dla Damiana i Kariny 
to doskonały wynik biorąc pod 
uwagę, że zawody rozpoczynały się 
od rundy eliminacyjnej, która nasza 
para przeszła bez problemów i zna-
lazła się w finale, ostatecznie wy-
grywając rywalizację. Warto dodać 

że para ta trenuje codziennie o poniedziałku do soboty, więc dobre wyni-
ki tym bardziej dają motywację do dalszego rozwoju.
- kat.14-15 lat klasa G (kombinacja): 2 miejsce ALEKSANDER PUR-

KIEWICZ i BARBARA STAŃCZYK; 3  miejsce SZYMON KŁYS i 
MARIA NOWAK

- kat.16-18 lat klasa E (styl latynoamerykański): 6 miejsce finałowe RA-
FAŁ i JULIA GRAŁEK. Dla Rafała i Julii to pierwszy start w nowej 
klasie tanecznej co należy uznać za dobry wynik.

Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejne dobre wieści z tanecz-
nych parkietów. 

Wspomóżmy akcję  
naszej Biblioteki

W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach ponownie 
przystąpiła do akcji KINDER Mleczna Kanapka PRZERWA NA WSPÓL-
NE CZYTANIE. 

Aby rywalizować z innymi bibliotekami potrzebujemy Państwa po-
mocy. Akcja polega na zbieraniu pełnowartościowych książek dla dzieci 
w wieku 2-14 lat, książki nie mogą być uszkodzone. Wszystkie dzieci, 
które przyniosą swoje książki do nas, otrzymają dyplom i zakładkę do 
książek.

5 bibliotek, które pierwsze wypełnią książkami karton przesłany 
przez Organizatora, wygrywa wieczorki autorskie.

Organizator przekaże książki zebrane w Akcji małym bibliotekom 
szkolnym i publicznym.

Zatem czekamy na książki. Pamiętajcie, liczy się czas. 

Humor z klatki schodowej
Ogłoszenie na tablicy informacyjnej jednej z koluszkowskich kamie-

nic przy ul. Kolejowej:
„Masz PROBLEM??? Nasza Firma „Miotła S.A.” zamiata wszystkie 

problemy pod dywan. Nie masz dywanów? To zatem problem, za drobną 
dopłatą oferujemy własne dywany. Zadzwoń i będzie „pozamiatane”!!! 
Zamiatamy nawet problemy z COVID. Numer dostępny w internetach”.  

Pozdrawiamy mistrza humoru 
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Pamiętnik Krystyny Zarębskiej 

Wojna zastała mnie w 16-tym 
roku życia... (cz. 5)

Tekst ten jest dokładnym przedrukiem rękopisu pamiętnika 
Krystyny Zarębskiej pisanego w 1941 roku. Zachowano w nim orygi-
nalną pisownię, interpunkcję.

Październik 1939 r.
I tak zeszedł wrzesień i początek października. Na pozór nic się nie 

zmieniało, życie potoczyło się swoją koleją. Tatuś powynajmował pry-
watne lokale i otworzył szkołę, w której również Mamusia była zatrud-
niona; wkrótce dostali z gminy akonto pensji po 50zł. A tymczasem pie-
niądze nam się wyczerpywały, bo Tatuś nie wiele przywiózł ze sobą; ah! 
prawda nie opisałam jeszcze przygód Tatusia. Otóż Tatuś z Witkiem do-
tarli do Brześcia nad Bugiem, a na wieść o zbliżających się bolszewikach 
wrócili się do domu. „W pewnym mieście - opowiadał Tatuś - udaliśmy 
się do inspektoratu, w celu odpoczynku. Inspektor szkolny wychodząc 
właśnie z domu bez kapelusza i bez palta pozwolił nam się rozgościć w 

całym mieszkaniu; wchodzimy do wnętrza, a tam nie ma żywej duszy i 
oto w jednym z pokoi leży na stole cały stos pieniędzy, mogło ich z kilka-
naście tysięcy być pozostawionych bez opieki. Z wielkim trudem odna-
leźliśmy jedynego mężczyznę tutejszego, który obiecał zająć się tymi pie-
niędzmi, gdyż, jak okazało się, inspektor po prostu „zwiał” przed 
bombami, samoloty bowiem krążyły właśnie nad miastem. Złapaliśmy 
sobie kurę z podwórza i kwaterowaliśmy tu cały dzień.”- Nie możemy od-
żałować do dziś, że Tatuś jest taki uczciwy... Spotkała ich za to b. przykra 
przygoda: w jakimś lesie napadła ich banda zbójników białoruskich i ob-
rabowała ich z pieniędzy ( zostały się tylko Tatusiowi te, które miał po-
rządniej schowane ) i, co gorsze z rowerów; od tej pory podróżowali czę-
ściowo pieszo, częściowo koleją, którą powoli uruchomiali Niemcy. Z 
pozostałych pieniędzy Tatuś wypłacił po trochu poszkodowanym nauczy-
cielom, którzy pensji w swoim czasie nie odebrali.

Mieszkanie Rodzice z wielkim trudem znaleźli gdzieś na peryferiach 
Koluszek przy ulicy, której przed wojną wcale nie znaliśmy; ulica ta na-
zywała się Śląską, a numer domu 21. Główną zaletą tej posesji jest to, że 
otoczona jest ogrodem i stoi przy ulicy cichej, spokojnej, wymarzonej jak 
na czas wojenny, choć b. na wiosnę błotnistej. Zajęliśmy cały ten nie wiel-
ki domek murowany; mieszczą się w nim 2 pokoiki i kuchnia, oraz scho-
wanko z przejściem na strych; niestety pokoje dosyć ponure, tylko kuch-
nia słoneczna. Gospodarze mieszkali w Łodzi - w Koluszkach mieli 
swojego administratora. W takiej „dziurze” nie mieszkaliśmy jeszcze ni-
gdy, ale to, że mieliśmy w domu zupełną swobodę miało duże znaczenie 
dla nas, nieprzyzwyczajonych do liczenia się z sąsiadami. Zresztą trakto-
waliśmy to nowe locum jako tymczasowe: wszak wojna wkrótce się 
skończy... O ironio losu!

Gdzieś koło 15-tego rozpoczęła się przeprowadzka; wielką pomocą 
w tym była nam Gienia, służąca, której zawdzięczamy tyle!: jak dobrze 

przecież, że ona nam wywiozła te kufry z bielizną, serwis talerzy, noży i 
widelcy, i w ogóle całą zawartość kredensu, wiele przyborów kuchen-
nych, nawet obrazki ze ścian. Wielkie to szczęście, wszak wszystko to 
mogło „iść z dymem”. Teraz zwoziło się ze wsi Przanowice te rzeczy na 
ulicę Śląską. I meble wyratowane również; fortepian ostatni przywędro-
wał na nowe miejsce z całą pliką nut, kochany, stary przyjaciel, cała na-
sza radość życia wojennego... W jednym pokoju urządziliśmy sobie jadal-
nię, a więc stanął stół, krzesła, kanapa, kredens, fortepian i etażerka, a w 
drugim - sypialnię, składającą się z: pożyczonego od p. D. dużego łóżka, 
pożyczonej od innej pani kozetki, z wypożyczonej ze szkoły N2. w Ko-
luszkach ( Tatuś prowadził szkołę N1.) szafy i już własnej naszej maszy-
ny do szycia oraz lustra z dawnego salonu. Kozetkę zresztą zaraz pani 
owa odebrała; zastąpił ją Tatuś, odnowionym świeżo przez siebie łóż-
kiem, które niegdyś stało w kuchni i służyło dziewczynie. W kuchni zna-
lazł się stół szkolny i szkolne, wyratowane z pożaru krzesełka... I rozpo-
częło się nowe życie na starych śmieciach. Mebelki z salonu 
powędrowały na strych, jako zbyteczne. W podwórzu mieliśmy pralnię i 
komórkę. - Był październik, a więc umysły nasze pochłonięte były robie-
niem zapasów na zimę. 20-ego przypadają imieniny Mamusi. Pamiętam, 
kiedy pierwszy raz przyjmowaliśmy w nowym mieszkaniu znajomych, 
składających Mamusi życzenia, akurat znosiło się do piwnicy, znajdującej 
się pod podłogą w kuchni kartofle, o które wtedy jeszcze nie było trudno. 
Potem jakoś i węgiel Tatuś dostał dla szkoły i dla nauczycielstwa. Tak, że 
na razie żadnych braków nie odczuwaliśmy. Gienię naturalnie zatrzymali-
śmy. Mamusia z Tatusiem uczyli w szkole, a my z Witkiem uczyliśmy się 
trochę, zwłaszcza na fortepianie. Minął październik. Ofensywa polsko-nie-
miecka zakończona; nasze siły częściowo znajdują się w niewoli, częścio-
wo po za granicami naszego państwa. Bolszewicy zajęli ziemie po Bug. A 
Niemcy wcielają dużą część zajętych obszarów do Rzeszy... Rozpoczyna 
się niewola, ciężka i krwawa, i... któż mógł przewidzieć, że aż tak długa?

Ujęcie nietrzeźwego kierującego  
przez czujnego prokuratora

W Felicjanowie gm. Koluszki mężczyzna pojechał za citroenem, 
gdyż zaniepokoił go sposób jego jazdy. Podejrzewał, iż jego kierowca 
może być nietrzeźwy. Nierówny tor jazdy, gwałtowne i niebezpieczne 
manewry wzbudziły podejrzenia u prokuratora. Wyprzedził go i zatrzy-
mał pojazd. Na miejscu pojawili się zaalarmowani policjanci. Jak się oka-
zało kierujący citroenem miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 
Teraz odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości za co grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

2 grudnia 2020 roku tuż przed godziną 8:00 do Felicjanowa został 
skierowany koluszkowski patrol ruchu drogowego. Miało tam dojść do 
obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego citroenem. Mundurowi 
natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Jak się okazało, na co dzień 
wykrywający i ścigający przestępstwa prokurator, który współpracuje z 
koluszkowskimi policjantami pojechał za citroenem, którego sposób jaz-
dy go zaniepokoił. Miał podejrzenia, że kierowca może być nietrzeźwy. 
Po kilku minutach przemieszczania się za autem, którego tor jazdy był 
nierówny, a kierujący wykonywał gwałtowne i niebezpieczne ruchy męż-
czyzna postanowił interweniować. Wyprzedził citroena i zatrzymał go. 
Jednocześnie o zaistniałej sytuacji zostali powiadomieni policjanci. Kie-
dy na miejscu zjawił się patrol ruchu drogowego okazało się, że nieodpo-
wiedzialny kierowca to 38–letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego. Ba-
danie jego stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w 
organizmie. Grozi mu teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.  Za swo-
je skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

Szybka reakcja i odwaga jaką wykazał się Pan Prokurator zasługuje 
na szczególne uznanie i wyróżnienie. Dzięki takiej postawie kolejny ,,po-
tencjalny zabójca” został wyeliminowany z drogi i nie doszło do tragedii.
Reagujmy na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu dro-
gowego. Policjanci sprawdzą każdy sygnał! 

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Uważaj na oszustów!  
Przed świętami są szczególnie aktywni!

W tym roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią koro-
nawirusa, przed nami inne niż zwykle święta Bożego Narodzenia. Jeszcze 
więcej z nas świąteczne zakupy zrobi w Internecie. Policjanci przestrze-
gają przed internetowymi oszustami, którzy są cały czas aktywni i poszu-
kują kolejnych ofiar. Przestępcy na wiele różnych sposobów wyłudzają 
nasze pieniądze. Podczas zakupowego szaleństwa warto jednak zachować 
czujność i uważać na naciągaczy, którzy chcą się wzbogacić naszym 
kosztem.

Epidemia koronawirusa całkowicie przeorganizowała nasze codzien-
ne życie, a branża handlowa oraz wiele instytucji przeniosło swoją dzia-
łalność do Internetu. Zakupy, poszukiwanie prezentów i przygotowania 
do świąt mogą uśpić czujność, co jest świetną okazją dla złodzieja. 
Ogromne żniwo zbiera plaga oszustw, których ofiarami padają nie tylko 
osoby starsze.

Policjanci apelują o rozwagę przy płatnościach internetowych. Pa-
miętajmy, aby nie kopiować oraz wklejać numerów kont bankowych. 
Zawsze wpisujmy je ręcznie i nie zapominajmy o ich dokładnej weryfi-
kacji. Uważajmy na super okazje i bardzo duże promocje na sprzęt i 
inne artykuły. Nie wierzmy w super oferty i unikajmy zakupu przedmio-
tów o rażąco niskiej cenie. Zachowujmy korespondencję ze sprzedaw-
cą. Bezpieczniej jest dokonywać zakupów za pobraniem, a płatności re-
gulować po otrzymaniu zamówionego towaru. Pod żadnym pozorem nie 
należy wysyłać kodu BLIK, tylko poprosić o numer konta, dane do 
przelewu lub wysyłkę za pobraniem, a w obecności kuriera sprawdzić 
paczkę. Podczas zakupów internetowych, kierujmy się zasadą ograni-
czonego zaufania.

Jak nie dać się oszukać?
Za każdym razem sprawdźmy wiarygodność sprzedawcy, jego po-

przednie aukcje oraz opinie kupujących na jego temat.
Gdy otrzymamy wiadomość od sprzedawcy, nie wchodźmy na stro-

nę sklepu, bądź firmy za pomocą przysłanego linku. Zawsze róbmy to 
wpisując samodzielnie jej adres w przeglądarkę internetową.

Oszuści coraz częściej podszywają się również pod firmy kurier-
skie i wysyłają SMS-y z informacją o konieczności dopłaty do przesył-
ki. Kwota nie jest duża, co usypia naszą czujność. W wiadomości poda-
ny jest także link, który przekierowuje potencjalną ofiarę na stronę 
łudząco podobną do strony banku, bądź odbiorcy płatności. Nieświado-
ma osoba wprowadza dane wrażliwe dotyczące konta (takie jak login 
czy hasło) i umożliwia tym samym przechwycenie tych danych przez 
oszustów.

Apelujemy o ostrożność i dokładne czytanie wiadomości od rzeko-
mych operatorów czy kurierów. Poświęcenie kilku sekund na zweryfi-
kowanie, jaką transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas przed 
utratą naszych oszczędności.

Jak nie dać się oszukać?
Przede wszystkim sprawdźcie nadawcę wiadomości. Tuż obok na-

zwy, która wydaje się być w porządku, znajduje się adres mailowy. War-
to go sprawdzić, chociażby wpisując w przeglądarkę internetową.

Poprzez przełamywanie elektronicznych zabezpieczeń do komuni-
katorów, przestępcy w imieniu pokrzywdzonych wysyłają wiadomości do 
ich znajomych z prośbą o szybką pożyczkę, poprzez wygenerowanie nu-
meru kodu BLIK w systemie płatności elektronicznej. Swoją prośbę tłu-
maczą , np. chwilowym brakiem gotówki, pilną potrzebą zapłaty rachun-
ku czy zrobieniem przelewu oraz niemożnością zrobienia tego ze swojego 
konta. Nie działajmy pochopnie.

 
Jak nie dać się oszukać?

Sprawdźmy najpierw czy osoba, która do nas napisała lub której 
prośba dotyczy rzeczywiście potrzebuje naszej pomocy. Zadzwońmy do 
tej osoby i potwierdźmy jej prośbę. Pomoże to nam uniknąć nieprzyjem-
ności.

Pamiętajmy o tym, aby NIGDY
 • nie przekazywać pieniędzy obcym osobom,
 • nie przesyłać ich na podane przez obce osoby numery kont,
 • nie podawać nikomu danych do logowania na nasze konta bankowe,
 • nie przekazywać obcym osobom kodów do płatności mobilnych.

We wszystkich przypadkach, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpli-
wości, zgłaszajmy je niezwłocznie na policję.

(lodzka.policja.gov.pl)

Wsparcie na realizację inwestycji
W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jesz-

cze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 
2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację in-
westycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na 
rozwój usług rolniczych.

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach dzia-
łania „Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posia-
dający gospodarstwo o powierzchnico najmniej 1 ha i nie większe niż 300 
ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wnio-
sku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest 
również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających 
już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawad-
niania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszają-
cych już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: 
budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, maga-
zynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instala-
cji nawadniających i systemówdo sterowania nawadnianiem. 

Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo  
wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów po-
niesionych na realizację inwestycji (60 proc.w przypadku młodego rol-
nika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy  
niż15 tys. zł.

Druga propozycja wsparcia adresowana jest do przedsiębiorców, 
którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność 
w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i ho-
dowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbio-
rach.

O dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług 
rolniczych” może ubiegać się osoba fizyczna, prawna, jednostka orga-
nizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub 
małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą 
świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 
lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej 
jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 
01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 
01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwie-
rząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po 
zbiorach.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do któ-
rych zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzę-
dzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, 
sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania 
przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadcze-
nia usług. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w 
okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego 
beneficjenta. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać 
osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Do-
kumenty o przyznanie pomocy na rozwój usług rolniczych Agencja przyj-
muje do 13 stycznia 2021 r., na inwestycjew nawadnianie gospodarstw – 
do 28 stycznia przyszłego roku.
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OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ

� rozbiórki różnych obiektów
� prace ziemne   � wykopy pod fundamenty

� niwelacja terenu   � skarpowanie
� przygotowanie terenu pod budowę
� załadunek i rozładunek widłami   

� odśnieżanie   � wywóz ziemi   � wywóz gruzu

tel. 505 210 010

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

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, komuni-

katywności,
• 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  kadrysk@stella-furniture.pl,   
nr. tel. 737 451 737, 42 292 94 80  

Art In Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach 
Chcesz pracować w zgranym zespole, lubisz wyzwania, a jedno-
cześnie doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie

stanowisko: MONTER, ELEKTROMONTER

Praca na w/w stanowisku skupia się na budowie i modernizacji kolejowej sieci 
trakcyjnej jak również urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej w związku z tym 
preferowane jest wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku elektrycznym. 
Mile widziane uprawnienia SEP, uprawnienia operatora podestu ruchomego / 
żurawia / spawacza elektrycznego lub gazowego, prawo jazdy kat. B, brak przeciw-
wskazań zdrowotnych do pracy na wysokości, umiejętność pracy w zespole, plano-
wania własnej pracy, dążenie do celu oraz dbałość o bezpieczeństwo. 
Gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w delegacji.
Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pełen etat, atrakcyjne wyna-
grodzenie, możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji.

Aplikuj na adres e-mail: kadry@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781

Art In Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach 
Poszukuje kandydatów na stanowisko 

SERWISANT POJAZDÓW SPECJALNYCH
Jako członek naszego zespołu będziesz odpowiadał za utrzymanie w sprawności 
technicznej pojazdów ciężarowych specjalnych (poj. szynowo-drogowe) pracu-
jących na budowach przy kolejowej sieci trakcyjnej. Nadzór nad utrzymaniem 
sprzętu w ciągłej sprawności technicznej, wykonywanie oględziny instalacji elek-
trycznych i hydraulicznych włącznie z prostszymi naprawami, obsługa techniczna 
pojazdów. Bieżące wsparcie operatorów pojazdów w pojawiających się usterkach.
Mile widziane: doświadczenie w mechanice pojazdów ciężarowych i maszyn bu-
dowlanych, samodzielność w działaniu, precyzja i dokładność przy realizacji zadań, 
wiedza elektroniczno-elektrotechniczna będzie dodatkowym atutem, uczciwość, 
pracowitość.
Oferujemy: podnoszenie kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia i kursy, sta-
bilne zatrudnienie i atrakcyjne zarobki, dostęp do nowinek technicznych.

Aplikuj na adres e-mail: kadry@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781

KUPIMY GRUNT  
POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ 

TEL. 504-943-858

Miejsce  
na Twoją reklamę
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Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Usługi transportowe, bus, plandeka, 
506-092-082
Wykończenia wnętrz, poddasza, 
docieplenia budynków, 608-661-045
Złota rączka – malowanie, ceramika, 
hydraulika, drobne prace w domu  
i ogrodzie. Solidnie, od ręki z kulturą, 
732-622-362
Pranie dywanów, kanap, foteli, 
512-450-390
Ścinka drzew niedrogo,  
tel. 727-668-566
Kierownik budowy, nadzór budow-
lany, 504-831-125
Układanie wszelkiego rodzaju kostki 
brukowej. Szybko i profesjonalnie, 
537-954-994
Usługi transportowe, przeprowadz-
ki, 607-181-041
HYDRAULIK, Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, kolektory,  
tel. 506-864-713
Instalatorstwo sanitarne, co, 
wod-kan, gaz, pompy ciepła, 
klimatyzacja, 506-098-164
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Budowa domów, 505-509-874
Budowy, docieplenia, wszelkie, 
604-350-807
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Pilnie zatrudnię fryzjerkę w Jeżo-
wie,  697-777-414
Zatrudnimy kierownika bazy 
produkcyjno-sprzętowej do firmy 
budowlano-drogowej w Koluszkach, 
tel. 605-053-812, CV na e-mail: 
buddrogstan@wp.pl
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, tel. 605-600-896
Zatrudnimy pomocników elektry-
ków, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616
Zatrudnię Panią do sprzątania 
domu w Koluszkach, tel. 606-615-666

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupimy grunt pod zabudowę 
wielorodzinną, tel. 504-943-858
Własnościowe 60 m2 w Koluszkach 
sprzedam, ul. Sikorskiego,  
tel. 512-196-220
Sprzedam mieszkanie M-3  
w Koluszkach, 11 Listopada,  
tel. 660-300-745

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do Wynajęcia budynek biurowo 
usługowo produkcyjny przy ulicy 
Partyzantów w Koluszkach. Więcej 
informacji pod numerem telefonu 
605-053-812
Lokal 42 m2 do wynajęcia z prze-
znaczeniem na handel lub usługi, 
ogrzewanie w cenie, 693-450-093
Do wynajęcia 2 – pokojowe miesz-
kanie w domu jednorodzinnym,  
tel. 605-696-054
Szukam pokoju lub kawalerki w 
Koluszkach lub okolicy, 691-173-037
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
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
PIĘKNE JABŁKA 1,5 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Piec C.O., dmuchawa, sterownik, 
pompa, 691-740-110
Używany piec Defro na ekogroszek, 
moc 25 kW,  693-450-093
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

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

EDUKACJA
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

USŁUGI
Malowanie, tapetowanie, 694-163-722

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnimy kierowcę C+E  
z doświadczeniem. Transport 
krajowy. Tel. 667-583-078
Zatrudnię pracownika gospodar-
czego, może być rencista, emeryt, 
dorywczo lub na etat, Brzeziny, 
502-567-272
Zatrudnię pracownika na produkcję 
do zakładu meblarskiego – Brzezi-
ny, 502-567-272. Mile widziane 
doświadczenie
Zatrudnię Pana do zakładu produk-
cyjnego w Koluszkach, do pomocy 
przy segregacji palet oraz opako-
wań, tel. 724-486-855
Zatrudnię pomocnika do prac 
hydraulicznych, 666-152-285

Zatrudnię kierowcę kat. C lub C+E 
(kraj), 600-215-119
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711
Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Praca całoroczna,  
tel. 601-306-380
Do Zakładu krawieckiego  
w Brzezinach zatrudnię krojczego  
i szwaczki, 601-91-40-90
Szwaczki zatrudnimy. Stała praca, 
tel. 604-797-243
Zakład krawiecki w Różycy 
zatrudni szwaczki szyjące na 
stębnówce lub owerloku. Produkcja 
polska, stała praca, tel. 605-086-828

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Przerwy w dostawach prądu
 � 10.12.2020 r. w godz. 9:00 do 14:00: Koluszki ul.: 11 Listopada 31, 

Sikorskiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu mięsnego, 609-842-655
Korepetycje z j.angielskiego, biologii, chemii, 531-564-146 
Sprzedam Forda Focusa 2004 r., 511-539-098
Sprzedam Forda Fiesta 2006 r., 511-539-098
Sprzedam Seata Cordoba Vario 2001 r., 511-539-098
Sprzedam Hyundai Elantra 2001 r., 511-539-098
Zadbam o Twoje auto. Mycie, sprzątanie, odkurzanie, polerowanie.  
Usługa od ręki, tel. 600-932-147
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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

Sala Bankietowa  
BATORY
oferuje:

s potrawy wigilijne, 
s	dania świąteczne  

i sylwestrowe na wynos.

Bogate Menu.

Informacje i zamówienia 

tel. 602-48-37-49  

Miejsce  
na Twoją  
reklamę



18 4.12.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 49

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

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

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47
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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

PRAWA PACJENTA

Narodowy Fundusz 
Zdrowia  

- Łódzki Oddział  
Wojewódzki

ochrona praw pacjenta

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
42 275 40 30

https://www.nfz-lodz.pl/
kancelaria@nfz-lodz.pl

poniedziałek, środa,  
czwartek, piątek

8.00-16.00
wtorek sala obsługi  

ul. Targowa 35
8.00-16.00

osoby ubezpieczone 
z terenu  

Województwa  
Łódzkiego

Rzecznik Praw Pacjenta ochrona praw pacjenta

Biuro RPP
ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590
Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:
rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

https://www.rpp.gov.pl/
kancelaria@rpp.gov.pl

poniedziałek-piątek.
godz. 08.00-18.00 

z porad może  
korzystać każdy  
kto ma poczucie  

łamania praw pacjenta

Narodowy Fundusz 
Zdrowia- Centrala

uprawnienia ubezpieczenia 
zdrowotnego:

- prawa pacjenta
-leczenie w kraju  
i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa
Infolinia Centralna

800 190 590 
Dla dzwoniących z zagranicy 

(+48) 22 125 66 00
Połączenie płatne zgodnie z cennikiem  

operatora
http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

poniedziałek-piątek
godz. 08.00-16.00

każda osoba objęta 
ubezpieczeniem 

lub zainteresowana 
ubezpieczeniem  

zdrowotnym

Pełnomocnik Rządu  
do Spraw Osób  

Niepełnosprawnych

ochrona praw osób  
niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

 KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa
(22) 461 60 00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

poniedziałek-piątek.
godz. 08.00-17.00

z porad mogą korzy-
stać osoby niepełno-
sprawne, ich rodziny 
oraz organizacje dzia-
łające na rzecz osób 
niepełnosprawnych

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Centrum Obsługi  
Telefonicznej Zakładu 

Ubezpieczeń  
Społecznych

zakres informacji: 
- pomoc techniczna 

- składki
- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy  
pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej  

nr centrali (22) 667 10 00 lub osobiście
(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-

-obslugi-telefonicznej-cot-
cot@zus.pl

poniedziałek-piątek.
godz. 07.00 – 18.00

adresaci porad:
- ubezpieczeni

- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

Okręgowa Inspekcja 
Pracy w Łodzi

poradnictwo z zakresu  
prawa pracy

ul. Kościuszki 123
90-441 Łódź
42 636 23 13

https://lodz.pip.gov.pl/
kancelaria@lodz.pip.gov.pl

poniedziałek-piątek
8.00-16.00 

porady z zakresu 
prawa pracy

Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji 

Pracy (PIP)

porady z zakresu 
prawa pracy.

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006 (dla tel. stacjonarnych)
459 599 000 (dla tel. kom.) 22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych  
na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. 
Uwaga!!! naliczane są koszty za czas  

oczekiwania na połączenie  
www.bip.pip.gov.pl

kancelaria@gip.pip.gov.pl

poniedziałek-piątek
8.00-16.00

porady z zakresu 
prawa pracy

Uwaga! W czasie trwania epidemii dostępność może ulec zmianie. Zalecany wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Ciąg dalszy wykazu w kolejnym wydaniu.



Plac zabaw w Gałkowie 
Dużym gotowy

Przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym ukończono budowę placu za-
baw. Przypomnijmy, że powyższe zadanie to jeden z projektów, na który 
dwa lata temu zagłosowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskie-
go. Ponieważ 100 tys. zł przeznaczone na zadanie w ramach regulaminu 
konkursu, nie wystarczyło na sfinansowanie budowy, gmina postanowiła 
dołożyć z budżetu dodatkowe 20 tys. zł.                                              (pw)              

Biblioteka wznawia funkcjonowanie 
Od 1 grudnia br. znów będziemy mogli wypożyczyć książki. Miejska 

Biblioteka Publiczna w Koluszkach będzie czynna w poniedziałki, wtor-
ki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30 – 18.00 z przerwą od godz. 
12.30 do godz. 13.00.

Pamiętajmy jednak, że placówka wciąż funkcjonuje w reżimie sani-
tarnym. Pracownicy Biblioteki proszą o wyrozumiałość i zachęcają do te-
lefonicznego (44 714 58 38) kontaktu w celu zamówienia wybranych 
książek.

(pw)

Święta bez lodowiska
Ze względu na wciąż dynamiczną sytuację epidemiczną, Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Koluszkach podjął decyzję o nieuruchamianiu miej-
skiego lodowiska przy ul. Żwirki. 

Maluszek 
z Koluszek

Witam jestem Aleksander, 
urodziłem się w swoje imieniny 
26 lutego. Mam 9 miesięcy. 
Pozdrawiam wszystkich czytel- 
ników TwK oraz życzę dużo 
uśmiechu i miłości z okazji 
zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia.

Oluś Janeczek

Pierwszy zimowy bałwan. 
Mały rozmiarem, 

ale wielki sercem…

Wykorzystują przywileje
Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne byli zszokowani, 

gdy ujrzeli ilość bioodpadów, jaką wystawił przed swoją bramę jeden z 
właścicieli posesji na terenie naszej gminy. Na zdjęciu z łatwością może-
my doliczyć się kilkudziesięciu worków. Co więcej, zdaniem pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Koluszkach, mieszkaniec ten wręcz oszukał 

gminę, pakując bioodpady do worków na papier i plastik, które wcześniej 
bezpłatnie pobrał z Urzędu. Gmina ostrzega, że tego rodzaju nieodpowie-
dzialne zachowania mogą skutkować zaprzestaniem usługi odbioru bio-
odpadów w workach. Pozostaną jedynie kosze. Za jedną tonę odpadów 
BIO gmina płaci bowiem aż 1000 zł.

(pw)     


