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To co znane i przewidywalne właśnie odchodzi.  
Na naszych oczach rodzi się coś nowego.  

Ale tak naprawdę wyłącznie od nas zależy to,  
czy będziemy potrafili ujrzeć w tym dobro  

i szansę na lepsze jutro. 
Niech zatem dobre wybory staną się naszym udziałem, 
niech pragnienie spotykania się z drugim człowiekiem  

wyrywa się ku przodowi, niech to co zwyczajne  
daje odkrywać się na nowo.

Pełnego pokoju oczekiwania na tajemnicę  
Bożego Narodzenia i nadchodzące wyzwania, 

życzy redakcja Tygodnia w Koluszkach. 

s. 6
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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

18.12. ul. Głowackiego 20

19.12. ul. Korczaka 5

20.12. ul. Sikorskiego 6A

21.12. ul. 3 Maja 8

22.12. ul. 3 Maja 19G

23.12. ul. Brzezińska 54

24.12. ul. Przejazd 6

25.12. ul. 11 Listopada 33

26.12. ul. Żwirki 2

27.12. ul. Głowackiego 20

28.12. ul. Korczaka 5

29.12. ul. Sikorskiego 6A

30.12. ul. 3 Maja 8

31.12. ul. 3 Maja 19G

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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Szanowni Państwo!
Stoimy na progu kolejnych Świąt Bożego Narodzenia,  

a wkrótce potem pożegnamy stary 2020 rok. Przed nami dwa 
wydarzenia, które tradycyjnie są okazją do zatrzymania się  
i chwili refleksji. Jest to czas w którym patrzymy wstecz, oceniając 
nasze działania, jak i wybiegamy do przodu planując kolejne  
12 miesięcy. Podsumowanie prac gminnego samorządu 
chciałbym pozostawić na kolejne wydania, natomiast dziś 
pozwoliłem sobie skierować do Państwa kilka osobistych słów.

W mojej 10-letniej historii sprawowania funkcji burmistrza 
Koluszek był to na pewno rok najtrudniejszy. Od 10 miesięcy 
zmagamy się z pandemią koronawirusa. Spotkaliśmy się 
ze zjawiskiem nowym, w tej skali nieznanym. Problemy 
gospodarcze i społeczne odczuwamy wszyscy – samorząd, 
mniejsze i większe firmy, rodziny. O ile pierwsza fala pandemii, 
choć trudna gospodarczo, była pod względem zdrowotnym na 
naszym terenie stosunkowo łagodna, to sytuacja po wakacjach 
diametralnie się zmieniła. Wielu z nas zachorowało, trafiło 
na kwarantannę, odnotowaliśmy także przypadki śmiertelne. 
Chciałbym pisać o tych trudnych sprawach w czasie przeszłym, 
niestety wciąż zmagamy się z epidemią…

Słowa podziękowania pragnę skierować do wszystkich tych, 
którzy uczestniczyli i uczestniczą w niesieniu pomocy chorym, 
przede wszystkim do przedstawicieli służby zdrowia – lekarzy, 
pielęgniarek, ratowników, pozostałego personelu. Dziękuję za 
Wasz trud i ofiarność. Dziękuję pracownikom instytucji, a także 
wszystkim bezimiennym osobom, które w jakikolwiek sposób 
udzielają pomocy chorym poprzez wsparcie, dostarczanie 
żywności, czy lekarstw. Wszystkim obecnie chorym chciałbym 
przekazać życzenia owocnej terapii i szybkiego powrotu do 
zdrowia. Wyrazy szczerego współczucia kieruję do rodzin  
i bliskich osób zmarłych.

Bardzo pragnąłbym złożyć tradycyjnie wszystkim Państwu 
życzenia zdrowych, radosnych, pogodnych świąt Bożego 
Narodzenia, optymistycznego spojrzenia w Nowy 2021 rok. 
Zachęcić do podejmowania ambitnych wyzwań i sił do ich 
realizacji. Zdaję sobie jednak sprawę, że w Wigilijny Wieczór, 
przy świątecznej choince nastroje będą bardzo różne… Czasem 
zabraknie kogoś z bliskich, kto przedwcześnie odszedł z powodu 
choroby, gdzieś nie pojawią się goście z powodu kwarantanny, 
czy innych ograniczeń, ktoś z powodu gospodarczej zapaści  
z troską będzie myślał o przyszłości… 

Mimo wszystko zachęcam do optymizmu, uśmiechu, 
wzajemnej życzliwości. Bardzo nam potrzebna jest chwila 
poczucia wspólnoty, mimo podziałów i różnicy poglądów. Kiedy, 
jeśli nie teraz, w okresie świąt tak bardzo kojarzonych ze wzajemną 
bliskością?... Z powodu covidowych ograniczeń nie będzie  
w kościołach podniosłych celebracji w skali do jakiej przywykliśmy. 
Pozostaje nam dzielić się radością w gronie najbliższych,  
w rodzinach lub przez telefoniczne i internetowe łącza.

Patrząc na Świętą Rodzinę w betlejemskiej szopce, 
rozpoczynającą wspólną drogę w jakże trudnych warunkach, 
przenieśmy wzrok na naszą rzeczywistość. Życzę Państwu 
i sobie, aby gwiazda betlejemska, która oświecała tamte 
wydarzenia, prowadziła prostych pasterzy i wielkich magów 
do nowonarodzonego Jezusa, blaskiem nadziei zajaśniała  
w tych dniach także dla nas. 

Z wyrazami szacunku

Waldemar Chałat 
Burmistrz Koluszek

Naszym celem jest mądra  
pomoc, czyli taka, która  
daje szansę na zmianę

Cały świat świętuje Boże Narodzenie 24 grudnia. To czas nadziei, miło-
ści i wiary. W tym roku Mikołaj odwiedził potrzebujących już w dniach 
11.12–12.12. Jubileuszowa XX edycja Szlachetnej Paczki przyniosła pomoc 
14 016 rodzinom w całej Polsce. Powiat łódzki wschodni, w tym Gmina Ko-
luszki zostały wzięte pod opiekę przez grupę z rejonu powiatu brzezińskiego. 
Pięciu wolontariuszy i jedenaście zakwalifikowanych rodzin do projektu to 
wynik kilkumiesięcznej pracy lokalnej drużyny Szlachetnej Paczki. 

Cieszy ogromna dobroć i wielkie zaangażowanie darczyńców, którzy 
z niesamowitą pasją przygotowali ponad 200 paczek opakowanych w pa-
pier świąteczny z artykułami spożywczymi, chemicznymi i podstawo-
wym sprzętem AGD. Miejscowe składy opału także miały więcej pracy 
podczas tej jesieni, bowiem przewiozły kilkanaście ton węgla dla najbar-
dziej potrzebujących Rodzin. Radość na twarzy potrzebujących i szeroki 
uśmiech połączony z łzami szczęścia najlepiej obrazują trudności, z któ-
rymi rodziny walczą na co dzień, często starając się o przetrwanie kolej-
nej doby, tygodnia, miesiąca, roku.

Idea Szlachetnej Paczki ma napędzić rodziny znajdujące się w trud-
nej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych do dalszego 
rozwoju poprzez udzielenie wsparcia materialnego i niematerialnego. 
Idea tzw. mądrej pomocy jest drogowskazem projektu. Mądrą pomoc 
otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości walczą o zmianę swojej 
sytuacji, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie 
poradzą sobie sami – ubodzy seniorzy czy niepełnosprawni. Paczka ma 
być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i 
wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Grupa Brzezińska Szlachetnej Paczki składa uprzejmie podziękowa-
nia za pomoc przy realizacji tegorocznej edycji instytucjom takim jak 
Władze Miasta Brzeziny, Rada Miasta Brzeziny,  Państwowa Straż Pożar-
na w Brzezinach, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, Miejski Dom 
Kultury w Brzezinach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach 
oraz firmom Torty Miki, Raz na Wozie, Instalgraw. 

Zapraszamy w kolejnej edycji do włączenia się w ten piękny projekt!

Dnia 24 grudnia 2020 r.  
Urząd Miejski w Koluszkach  

będzie nieczynny  
(dzień wolny za  święto, które przypada  

w sobotę 26.12.2020 r.)
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Przedstawiciele lokalnego samorządu  
z wielkim żalem żegnają 

ŚP. Edwarda Marczyka
Skarbnika Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają:
Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat

Zastępca Burmistrza Krystyna Lewandowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
Sławomir Sokołowski

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

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU WODOCIĄGOWEGO

– umowa o pracę – pełny etat
Wymagane:    
– wykształcenie wyższe techniczne - branżowe
– mile widziane uprawnienia oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem

Zainteresowanych prosimy o składanie CV w sekretariacie  
lub elektronicznie na adres administracja@kpgk.com.pl    

Szczegółowe informacje w sekretariacie Spółki  
pod nr tel. 44 714 58 45

Odszedł zasłużony druh
W dniu 12 grudnia 2020 roku odszedł do Boga w wieku 80 lat Pan 

Edward Marczyk. Przez całe życie związany był z naszym miastem.  
Tutaj pracował, mieszkał, wychowywał córki z których zawsze był dum-
ny. Od roku 1980 był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolusz-
kach. Po odejściu na emeryturę nie zaprzestał działalności na rzecz naszej 
społeczności. Podjął się sprawowania trudnej funkcji skarbnika zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach. Przyczynił się między inny-
mi do rozwoju tej jednostki. 
Zakupów nowych samocho-
dów i innego sprzętu oraz re-
montu strażnicy.  Dzięki zaan-
gażowaniu Pana Edwarda 
doszło do reaktywacji orkie-
stry. Był obecny na próbach, 
poszukiwał sposobu jej finan-
sowania. Zaczęła działać dyna-
micznie, przybyło członków  
i nastąpił jej rozwój. Dzisiaj 
zespół koncertuje i reprezentu-
je straż i miasto na różnych im-
prezach. 

Pan Edward Marczyk był 
człowiekiem, który nie zosta-
wiał innych bez pomocy. Starał 
się pomagać innym jednost-
kom OSP z terenu gminy.  
Z uwagi na to, że z zawodu był 
finansistą tworzył bilanse i wy-
jaśniał zawiłości rachunkowo-
ści w naszych stowarzyszeniach. Przez wiele lat angażował się też w dzia-
łalność związku emerytów. Sprawował tu funkcję skarbnika.

Wielu koluszkowian zna go z pewnością z organizacji wyjazdów au-
tokarowych do Częstochowy. Jego pomysłem było organizowanie auto-
karowych pielgrzymek na wejście koluszkowian na Jasną Górę.  
Dh Edward wraz z zarządem chętnie pomagał pielgrzymom w dołączeniu 
do pieszej koluszkowskiej pielgrzymki. Sam zawsze brał udział w tym 
wyjeździe dbając o każdego pielgrzyma.

Był człowiekiem, którego zapamiętamy jako osobę zawsze uśmiech-
niętą, empatyczną, człowieka dla którego nie było przeszkód, których nie 
da się pokonać. Pana Edwarda żegnamy dziś (piątek 18 grudnia) na ko-
luszkowskim cmentarzu. 

Rodzinie zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia. 

Zarząd i członkowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Nabór na fotowoltaikę 
ruszy od nowa

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił, że najbliższy nabór w ramach 
projektu związanego z montażem instalacji fotowoltaicznych, planuje 
przeprowadzić na wiosnę przyszłego roku. Oznacza to, że tegoroczne na-
bory pilotowane przez gminę Koluszki, zostają zamknięte. Prawie 600 
osób, znajdujących się obecnie na liście rezerwowej, w przypadku dalsze-
go zainteresowania udziałem w projekcie, będzie musiało ponownie przy-
stąpić do projektu i zgłosić swój akces, na początku 2021 r., po tym jak 
Urząd Marszałkowski ogłosi nowy regulamin i zasady naboru. O anulo-
waniu tegorocznego naboru i dalszych krokach, wszystkie osoby z listy 
rezerwowej zostaną wkrótce powiadomione przez Urząd Miejski w Ko-
luszkach.  

Do tej pory w naszej gminie z programu dotacji skorzystało 370 nie-
ruchomości (w tym 100 jest jeszcze w trakcie montażu), a 80 wniosków 
jest rozpatrywanych przez Urząd Marszałkowski. 

Przypominamy jednocześnie, że równolegle z wojewódzkimi pro-
gramami, funkcjonuje ogólnopolski program „Mój prąd” (kierowany 
do wszystkich mieszkańców), który przewiduje dopłaty w wysokości 
5 tys. zł. Wnioski można składać przez internet. Przy odpowiednim 
skalkulowaniu kosztów, może okazać się, że oferta ta zapewni podob-
ny poziom dotacji jak program wymiany realizowany za pośrednic-
twem gminy.  

(pw)  
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Budowa nowego wiaduktu 
już w przyszlym roku

W 2021 r. rozpocznie się budowa nowego wiaduktu w Koluszkach. 
To już pewne. Na realizację inwestycji do budżetu województwa wpro-
wadzono kwotę 16 mln zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich otwarcie ofert w 
przetargu na wybór wykonawcy, planuje już na 20 stycznia. Czekają nas 
ciężkie chwile, biorąc pod uwagę to, że powyższa inwestycja zbiegnie się 
w czasie z budową tunelu pod torami w Gałkówku. Co istotniejsze, Za-
rząd Dróg Wojewódzkich, na którym spoczywa organizacja ruchu, w tym 
objazdu, wciąż nie przedstawił dodatkowego miejsca, którym mieszkań-
cy przedostawaliby się na drugą stronę miasta. Obecnie poza przejazdem 
w Felicjanowie, na stole nie ma innego rozwiązania. 

Niezależnie od Zarządu Dróg Wojewódzkich nad dodatkowymi wa-
riantami przejazdu pracuje zatem osobno gmina, która choć nie jest inwe-
storem, poczuwa się do zapewnienia swoim mieszkańcom jak najwięk-
szego komfortu funkcjonowania. Szczegóły rozwiązań mają być znane po 
nowym roku.                                                                                        

(pw) 

Dziurami czy chodnikiem?
Na osiedlu Łódzkim zauważono niepokojące zjawisko. Samochody 

zamiast drogą jeżdżą chodnikiem. Do drogowych incydentów dochodzi w 
miejscu, gdzie ulica Łódzka biegnie niejako zygzakiem. Kierowcy najwi-
doczniej ośmieleni tym, że nawierzchnia ulicy jest tam nierówna, skraca-
ją sobie drogę poruszając się chodnikiem. Zdaniem jednego z mieszkań-
ców, jest to zjawisko nagminne. 

- W porze wzmożonego ruchu samochodów (wyjazdy i powroty z 
pracy, wieczór) wystarczy przystanąć w okolicy chodnika na kilka minut, 
żeby być świadkiem takiej jazdy. Niektórzy kierowcy krygują się widząc 
pieszego i decydują się jednak jechać ulicą, ale zdarzają się też na tyle 
bezczelni, że wjeżdżają na chodnik pomimo tego, że kawałek dalej znaj-
duje się na nim pieszy. Miałem przyjemność rozmawiać z kilkoma kie-
rowcami w takiej sytuacji i powtarza się ta sama argumentacja: „nie będę 
jeździć po dziurach”. Jest to słaba argumentacja, gdyż ulica Łódzka jest 
przejezdna i pokonanie jej nie sprawia żadnych trudności, oprócz ko-
nieczności lekkiego zwolnienia. Nawet gdyby ulica była rozkopana, to i 
tak nie uprawnia to kierujących do jeżdżenia po chodniku - podkreśla 
mieszkaniec. 

(pw)

Czy kolarze przejadą przez gminę?
W przyszłym roku przez Koluszki może po raz kolejny przejechać 

kolarski Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Rozważny jest nawet start 
z naszego miasta jednego z etapów. Wciąż trwają jednak rozmowy, ponie-
waż nie wiadomo czy powyższych planów nie pokrzyżuje planowana na 
2021 r. budowa nowego wiaduktu. 

(pw)  

Busy w Borowej tylko do końca roku
Ze względu na bardzo małe zainteresowanie przez mieszkańców li-

nią autobusową Borowa – Gałków Duży, gmina nie przedłuży kursów na 
kolejny rok. Busy będą zatem kursować jedynie do Sylwestra. 

(pw) 

A może ułaskawić karpia?
Drogi mieszkańcu, jeżeli lubisz karpie, ale niekoniecznie na talerzu, 

możesz włączyć się do zainicjowanej w ubiegłym roku gminnej tradycji 
ułaskawiania świątecznego karpia. Pomyśl życzenie i wpuść rybę do zale-
wu w Lisowicach. Karp może nie jest złoty, ale za to duży. A duży karp to 
większa szansa na spełnienie naszego marzenia. Wesołych świąt.         (pw) 

Żywa szopka umili  
pandemiczne świętowanie

Żywa szkopka przy kościele w Świnach to już dla wielu osób nieod-
łączny element bożonarodzeniowego świętowania. W tym wyjątkowym 
roku mieszkańcy szopki znów zapraszają do radosnego spotkania. Pamię-
tajmy jednak o tym, że odwiedziny muszą odbyć się w reżimie sanitar-
nym. Oby zwierzęta nie musiały przypomnieć nam o tym ludzkim gło-
sem. Dobrego świętowania. 

(pw) 

Zbliżają się prace drogowe  
na wiaduktowym „ślimaku” 

W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się utrudnień w ru-
chu na tzw. ślimaku pod wiaduktem od strony osiedla Łódzkiego. Prowa-
dzona będzie tam gminna inwestycja, związana z budową kanalizacji 
deszczowej. Kanalizacja przebiegać będzie pod torami. Powyższa infra-
struktura podziemna pozwoli odwodnić osiedle Łódzkie, a w przyszłości 
również nowy wiadukt. Prace na „ślimaku” rozpoczną się prawdopodob-
nie po świętach. Ruch samochodowy będzie kierowany wahadłowo. 

(pw) 
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Rada Miejska w Koluszkach 
przyjęła zmianę planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla kilku 
działek na os. Łódzkim II w Ko-
luszkach, co w praktyce oznacza, że 
w pasie niezabudowanego terenu 
pomiędzy ul. Akacjową, ul. Ba-
czyńskiego i ul. Armii Krajowej, 
będzie mogło powstać osiedle bu-
dynków jednorodzinnych w zabu-
dowie szeregowej. 

Prace nad stworzeniem po-
wyższego planu zagospodarowania 
przestrzennego trwały 3 lata i zosta-
ły okupione aż 4 wyłożeniami planu 
do konsultacji z mieszkańcami. Po-
mimo pewnych ustępstw ze strony 
samorządu, do samego końca część 
mieszkańców omawianego osiedla 
próbowała nie dopuścić do możli-
wości budowy „szeregowców”. 

Historia terenu pod inwestycję
Omawiane działki to pas ziemi 

rolnej leżącej ugorem, który w daw-
nych czasach wydzielony został 
pod budowę drogi wojewódzkiej, 
jako przedłużenie zjazdu z wiaduk-
tu. Kilka lat temu województwo 
zmieniło jednak swoje plany, przy-
szłościowo stawiając na budowę 
obwodnicy Koluszek. Uwolniony 
teren gmina postanowiła przezna-
czyć pod budownictwo wieloro-
dzinne. W pierwotnej wersji, na po-
wyższym terenie miały stanąć 
budynki 4-kondygnacyjne o wyso-
kości do 14 metrów. Jednak ze 
względu na protesty mieszkańców 
zgłaszane w trakcie konsultacji spo-
łecznych, Urząd Miejski zmienił 
zdanie, decydując się na tworzenie 
planu zagospodarowania prze-
strzennego pod kątem jednorodzin-
nej zabudowy szeregowej. Wiel-
kość budynków została obniżona 
do 11 metrów, a długość jednego 
szeregowego obiektu wyznaczona 
maksymalnie do 39 metrów. Zapi-
sano, że budynek będzie mógł po-
siadać jedynie dwie kondygnacje, z 
możliwością postawienia trzeciej 
kondygnacji w formie poddasza 
użytkowego. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom protestujących 
mieszkańców, wprowadzono także 
niestandardowe przepisy, które m.
in. umożliwiają wydzielenie w da-
nym budynku mieszkalnym tylko 
jednego lokalu mieszkalnego, a za-

Rada Miejska uchwaliła nowy plan  
zagospodarowania przestrzennego 

Zielone światło dla budowy  
„szeregowców” na os. Łódzkim II

tem zabezpieczają przed tworze-
niem mini bloku z mieszkaniami na 
poszczególnych piętrach. Jeden 
szereg będzie mógł się składać tyl-
ko z 5 budynków (czyli lokali 
mieszkalnych). Budynki będą mo-
gły stanąć w odległości 8 metrów 
od granicy działki sąsiedniej (stan-
dardowo prawo budowlane mówi o 
4 metrach).               

- Zapisy, które przedstawiłem 
służą temu, żeby pozwolić na bar-
dziej intensywne wykorzystanie te-
renu, ale jednocześnie znacznie 
ograniczyć wpływ zabudowy na są-
siedni teren. Rozumiem, że lepiej 
jest mieć jednego sąsiada, który 
nam zagląda do ogródka, zamiast 
trzech, ale lokalizując swą zabudo-
wę na osiedlu w mieście, trzeba li-
czyć się z tym, że będzie się miało 
sąsiadów – skomentował nowe za-
pisy w planie, współpracujący z 
Urzędem Miejskim w Koluszkach, 
mgr inż. arch. Gabriel Ferliński. 

Zdaniem Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, zrobiono wszystko co 
tylko możliwe, by pogodzić intere-
sy obydwu stron: właściciela dzia-
łek i mieszkańców (sąsiadów). Dal-
sze ustępstwa na rzecz mieszkańców 
narażałyby gminę na konsekwencje 
prawne. - Gmina przekroczyłaby 
swoje władztwo planistyczne wo-
bec powyższego terenu i w sposób 
nieuzasadniony ograniczyłaby pra-
wa właściciela nieruchomości. Ta-
kie przekroczenie oznacza uchyle-
nie planu przez Wojewodę lub sąd 
administracyjny – wyjaśnia Mate-
usz Karwowski, dyrektor ds. inwe-
stycji i rozwoju gospodarczego 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Pomimo wprowadzenia po-
wyższych zmian, protestujący 
mieszkańcy osiedla nie zaakcepto-
wali tak skonstruowanego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
omawianego terenu.

Sporne kwestie
- Zdajemy sobie sprawę, że 

rozwój naszego miasta związany 
jest ze zwiększonym zapotrzebowa-
niem na nowe budynki mieszkalne i 
nikt tego nie kwestionuje. Wydzie-
lanie nowych terenów pod zabudo-
wę powinno jednak odbywać się z 
zachowaniem zasad kształtowania 
ładu przestrzennego i w oparciu o 

zabudowę na terenach sąsiadują-
cych oraz w ramach zachowania 
dobrosąsiedzkiego współżycia nie-
kolidującego w interesy własności - 
czytamy w oficjalnym piśmie skie-
rowanym przez protestujących 
mieszkańców osiedla Łódzkie II do 
Rady Miejskiej w Koluszkach.

W największym skrócie, 
mieszkańcy w ramach wyrażenia 
swojej opinii, uznali, że nie chcą, by 
w pobliżu ich działek powstały bu-
dynki, które przekraczałyby wiel-
kością ich własne domy. 

- Kontrowersje wzbudza fakt, 
że te budynki mogą mieć 39 m dłu-
gości. A zatem jeżeli taki budynek 
zostanie usytuowany wzdłuż grani-
cy, przesłoni dwie sąsiednie działki 
- skomentował zapis w ramach 
zdalnej dyskusji podczas sesji Rady 
Miejskiej, przewodniczący osiedla 
Łódzkie II.  

- Przecież każdy rozsądnie my-
ślący człowiek, nie chciałby mieć 
takiego budynku za swoim płotem - 
dodał podczas połączenia telefo-
nicznego inny z mieszkańców.       

W odpowiedzi, ze strony 
przedstawicieli Urzędu padały  
m.in. informacje, że w dotychczas 
funkcjonującym planie zagospoda-
rowania przestrzennego na osiedlu 
Łódzkim II, domy jednorodzinne 
również mogą być budowane do 11 
metrów wysokości, i wiele o takiej 
wysokości już istnieje.

Racji wysuwanych przez 
Urząd Miejski, broniła także radna 
Maria Markowska-Kurc: - Dom 
jednorodzinny [postawiony za 
ogrodzeniem – red.] nie przesłoni 
państwu działkę, a szeregowiec już 
tak? Przecież na tym osiedlu wiele 
domów ma dwie kondygnacje. Nie 
wszystkich mieszkańców stać na 
zakup działki o pow. 1000-1500 
metrów, nie wszystkich stać na wy-
budowanie domu jednorodzinnego. 
A mieszkanie w budynku szerego-
wym zapewne będzie tańsze, bo i 
działka będzie mniejsza. Proszę też 
wziąć pod uwagę to dobro społecz-
ne. Poza tym będzie rozdzielał was 
szeroki pas zieleni. Nie będą wam 
ludzie zaglądali do domu. 

Bardzo istotny argument pod-
niesiony przez mieszkańców tyczył 
się także utrudnień komunikacyj-
nych, jakie powstaną w trakcie i po 
wybudowaniu osiedla. Przypomnij-
my, że do działek pod nowe osiedle 
obecnie prowadzi tylko jedna dro-
ga, na którą wjazd ma miejsce od ul. 
Armii Krajowej (w pobliżu kaplicz-
ki). - Tylko jedna droga ewakuacyj-
na dla tak zwartej i gęstej zabudowy 
wiąże się z realnym zagrożeniem 

życia, zdrowia oraz mienia poten-
cjalnych nowych mieszkańców 
tego terenu. Ponadto na drodze (ul. 
Armii Krajowej) prowadzącej do 
powyższych działek już obecnie w 
godzinach szczytu występują 
znaczne utrudnienia w ruchu, a nie 
ma tam innej alternatywnej drogi, 
co w sposób realny spowoduje jesz-
cze większe utrudnienia komunika-
cyjne dla mieszkańców pobliskiego 
terenu - czytamy dalej w piśmie 
skierowanym do Rady przez prote-
stujących mieszkańców osiedla 
Łódzkie II.

Choć w dyskusji przewijał się 
temat dojazdu do projektowanego 
osiedla od ul. Baczyńskiego (plan 
zagospodarowania przestrzennego 
z 2006 r. przewidywał takie połą-
czenie, o czym było wiadomo za-
nim jeszcze powstały pierwsze 
domy na powyższej ulicy), obecnie 
takie rozwiązanie nie jest już brane 
pod uwagę ze względu na koniecz-
ność wykupu gruntów prywatnych.  

Inne z podnoszonych przez 
mieszkańców argumentów tyczyły 
się na przykład utraty wartości ich 
nieruchomości, złej cyrkulacji po-
wietrza, czy braku szerszych zapi-
sów uniemożliwiających lokowanie 
uciążliwych usług (np. sklepy z al-
koholem, firmy transportowe). 
Zgodnie z prośbą wniesioną w trak-
cie konsultacji, w planie znalazł się 
jedynie zapis o zakazie lokalizacji 
usług z zakresu naprawy i obsługi 
pojazdów silnikowych. 

- Reasumując, jako mieszkań-
cy bezpośrednio związani z tym te-
renem nie chcemy blokować inwe-
stycji na działkach objętych 
planowaną zmianą planu zagospo-
darowania przestrzennego, chcemy 
jedynie, aby został zachowany ład 
przestrzenny i poszanowano nasze 
prawa. Nie mówimy „nie bo nie” 
dla inwestycji na tym terenie, tylko 
wskazujemy na mogące wystąpić 
zagrożenia i utrudnienia dla osób, 
które tam już mieszkają - czytamy 
w piśmie mieszkańców, które koń-
czy się prośbą o odrzucenie planu w 
powyższej formie i przekazanie go 
do dalszych prac, umożliwiających 
osiągnięcie kompromisu pomiędzy 
właścicielem przedmiotowych dzia-
łek a okolicznymi mieszkańcami. 

Głosowanie
Pomimo sprzeciwu protestują-

cej grupy mieszkańców, nowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
dla powyższego terenu został 
uchwalony. Za przyjęciem głoso-
wało 13 radnych, 5 było przeciw,  
a 2 wstrzymało się od głosu.      (pw) 
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Czy zmianie ulegną  
granice Koluszek i Brzezin?

Gmina Koluszki wraz z sąsiednią gminą Brzeziny porozumiały się w 
sprawie wspólnego przystąpienia do zmiany swoich granic. Uchwały w 
tej sprawie mają zostać podjęte już w styczniu, w trakcie gminnych i po-
wiatowych sesji. Porozumienie ma uporządkować sprawy własnościowe 
i jednocześnie umożliwić realizację planowanych inwestycji oraz ułatwić 
wykonywanie remontów okolicznych dróg. 

Gminie Koluszki bardzo zależy na uzyskaniu połączenia ul. Nafto-
wej z Erazmowem, i utworzenia wygodnego dojazdu ze ścieżką rowero-
wą od wschodniej strony miasta do Lisowic. Dlatego też staramy się o po-
zyskanie ul. Naftowej, która nie należy do nas, oraz fragmentu lasu który 
prowadzi nad zalew w Lisowicach. W zamian gmina Brzeziny otrzymała-
by fragment Przanówki (za Bogdanką) oraz drogę dojazdową od Gałków-
ka Parceli do Gaju.       

Korekta granic będzie możliwa jednak dopiero wtedy, gdy oprócz sa-
morządów zgodę wyda prezes Rady Ministrów. W przypadku pozytywnej 
decyzji, zmiana weszłaby w życie 1 stycznia 2022 r.

(pw)

Boże Narodzenie 2020
Święta Bożego Narodzenia jak żadne inne są świętami rodzinnymi, 

gromadzą przy jednym stole nieraz całe pokolenia. Jest choinka, pod nią 
prezenty, są pyszne pokarmy na stole, jest śpiew kolęd, są życzenia, które 
składamy sobie  nawzajem.  Bywa, że w całym przedświątecznym zabiega-
niu zapominamy o tym, co najważniejsze. Tegoroczne święta zapowiadają 
się jako zupełnie inne od ubiegłorocznych. Ograniczenia antycovidowe wy-
muszają bardzo ograniczoną liczbę osób, chcących spotkać się na wigilijnej 
wieczerzy. Być może z tego powodu, a może należałoby powiedzieć - dzię-
ki temu - tegoroczne Boże Narodzenie ma szansę stać się czasem świąt 
ascetycznych? Ascezą jest nie tylko narzucenie sobie ograniczeń pokarmo-
wych, lecz także ograniczenie kontaktów z najbliższymi. Niech ten czas 
Bożego Narodzenia będzie dla nas czasem dobrym, obfitującym w wiele 
darów. Spójrzmy w tym okresie bardziej w siebie, przeanalizujmy swoje 
dotychczasowe życie, zróbmy mały bilans zysków i strat, sukcesów i upad-
ków. Ograniczenie kontaktów z wieloma ludźmi nie musi być czasem stra-
conym, może być – paradoksalnie - okresem dobrych przemyśleń. 

Życzymy wszystkim: wierzącym, niewierzącym i poszukującym, 
aby mimo zła w otaczającym nas świecie  dostrzegli światło nadziei, któ-
rą przyniósł Nowonarodzony. Grota Betlejemska mimo ciasnoty, pomie-
ściła w swoim wnętrzu wszystkich. Gościnność Marii i Józefa przyjęła 
zarówno mędrców ze Wschodu, którzy swą ufność złożyli w gwiazdach, 
jak i ubogich pasterzy, wypasających owce na betlejemskich wzgórzach. 

Kto był w bazylice Bożego Narodzenia w Betlejem, ten zauważył, że wej-
ście do niej prowadzi przez kamienną, bardzo niską i wąską bramę. Aby 
wejść do środka, trzeba mocno się pochylić. Aby znaleźć się w samej 
Grocie, musimy zejść kilka metrów stromymi schodami w dół. Może to 
był przypadek, takie ukształtowanie terenu. A może jest to zamierzona 
myśl, by każdy, kto chce spotkać się z Nowo Narodzonym, musi uniżyć 
się i zgiąć kolana? Czasem trzeba coś stracić, by złapać Pana Boga za 
Nogi. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia. To w tym 
roku cenniejsze od wszystkich prezentów.                                  Redakcja 

Mały, Wielki Człowiek!
Koniec listopada był dla 

naszej społeczności szkolnej 
bardzo wyjątkowy. Zwłasz-
cza dla ucznia klasy 4c Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Ko-
luszkach - Mikołaja Kalisze- 
wskiego. 

Chłopiec próbował 
swoich sił w wojewódzkim 
konkursie pieśni i piosenki 
patriotycznej „Listopadowa 
Duma”. Nie liczyła się dla 
Niego rywalizacja i chęć 
zwycięstwa, ale dobra zaba-
wa i pasja, której rozwijanie 
w obecnym czasie jest bar-
dzo trudne. 

Mikołaj po wstępnych przesłuchaniach dostał się do finału. Zajął 
drugie miejsce w kategorii: szkoła podstawowa. To wielkie wyróżnienie 
dla tak młodego chłopca. Pierwszy konkurs wojewódzki z pewnością 
pozostanie w Jego pamięci na długo! Gratulujemy uczniowi i życzymy 
dalszych sukcesów!  

K. Adamczewska
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Spraw sobie karykaturę
Nie masz pomysłu na świąteczny prezent? A co powiesz na portret 

lub karykaturę? W najbliższą niedzielę 20 grudnia w „Rajskiej pracowni 
florystyczno-dekoratorskiej” przy rondzie w Koluszkach (dawny salon 
fryzjerski), będzie można spotkać się ze znanym koluszkowskim artystą 

Bogusławem Marią Piaseckim, który na miejscu narysuje daną podobi-
znę. Cała „operacja” trwa zaledwie 20-30 minut. No i można zamienić 
słówko z panem Bogdanem. To akurat gratis. Szkicowanie będzie odby-
wać się w godzinach 10.00-16.00. Warto zwrócić również uwagę na to, że 
w pracowni florystycznej utworzona została tzw. ściana sztuki, na której 
umieszczane są prace wspomnianego artysty. Zachęcamy do oglądania i 
zakupu. Twórczość pana Bogdana bez problemu można odnaleźć również 
na facebooku pod hasłem: Atelier warkoczyk lub Bogusław Maria Piasec-
ki – malarstwo.

(pw)        

Miejsce do pozowania

Ściana sztuki 

„Archiwum Pandemii A.D. 2020 – świat pod znakiem maseczki”

Asia Senderecka laureatką konkursu
 Archiwum Państwowe w Łodzi to organizator niecodziennego kon-

kursu, w którym mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z te-
renu województwa łódzkiego. Ich zadanie polegało na  przygotowaniu 
materiałów  zdjęciowych  oraz filmowych  pokazujących sytuacje związa-
ne z pandemią koronawirusa COVID-19 w najbliższym otoczeniu. Prace 

konkursowe mogły być zre-
alizowane od marca do paź-
dziernika 2020 roku. Na po-
czątku listopada organizatorzy 
konkursu dokonali oceny na-
desłanych materiałów. Jury 
konkursowe nie miało łatwe-
go zadania, ponieważ szkolni 
archiwiści zaprezentowali 
wysoki i bardzo wyrównany 
poziom. 

W grupie nagrodzonych 
była Asia Senderecka z klasy 
6b. Uczestnicy konkursu 
otrzymali imienne podzięko-
wania od organizatorów oraz 
tablety graficzne, a także ze-
staw gadżetów: kubki ter-

miczne, worki, pendrive, długopisy, ołówki. Przygotowany przez Asię 
film zostanie włączony do zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi jako 
dokumentacja społeczna czasów pandemii. Wszystkie prace konkursowe  
będą zaprezentowane na  wystawie multimedialnej, która w przyszłości 
pojawi się na stronie internetowej Archiwum. 
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Wyniki konkursu „Pokoloruj  
swoją ulubioną księgarnię” 

Do organizatorów 
konkursu czyli „Księgar-
ni Skład Główny” napły-
nęło aż 59 prac, co nie-
zbicie świadczy o tym, 
że dzieci kochają malo-
wać.  

- Kolorowanki są 
piękne i bardzo kolorowe 
i gdyby potraktować je 
jako projekt lub dziecięce 
marzenie na wygląd księ-
garni, wiosną musieliby-
śmy chwycić za pędzle i 
ubarwić fasadę - skomen-
towała dziecięcą twór-
czość Agnieszka Kurc. 

Laureaci konkursu:
 • I miejsce kategorii wiekowej do lat 7 zdobywa Maja (lat 6) za nasy-
coną kolorami pracę, za soczystą trawę i psa przed księgarnią

 • I miejsce w kategorii 7-10 lat zdobywa Klara (lat 7) za staranność i 
oddanie rzeczywistych kolorów księgarni

 • I miejsce w kategorii wiekowej powyżej lat 10 zdobywa Agata (lat 
12) za przejrzystość i staranność.
Wyróżnienie otrzymuje Marianna (lat 5) za księgarkę w oknie (jeśli 

taki był zamysł młodej artystki).
Akcja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

(Fot. Karolina Włodarkiewicz) 

„Magiczne anioły” w MOK 
Z przyjemnością informujemy, 

że konkurs plastyczny pt. MA-
GICZNE ANIOŁY został rozstrzy-
gnięty. Celem konkursu było przy-
bliżenie oraz zainteresowanie dzieci 
i młodzieży tradycją bożonarodze-
niową, stworzenie możliwości po-
wszechnego udziału młodzieży 
uzdolnionej w dziedzinie sztuk pla-
stycznych i konfrontacji z rówieśni-
kami oraz rozwijanie i kształtowa-
nie wyobraźni plastycznej.

Tegoroczny konkurs cieszył się 
dużą popularnością. Jury miało 
trudne zadanie z wyłonieniem zwy-
cięzców w poszczególnych katego-
riach. Po burzliwych naradach wy-
łoniono następujących laureatów:

Kategoria Przedszkola:
 • I miejsce – Marcel Źródelski – Przedszkole w Różycy
 • II miejsce – Lena Śliwkiewicz – Przedszkole nr 2 w Koluszkach 
 • III miejsce – Malwina Naporska – Przedszkole w Różycy 
 • Wyróżnienie – Julia Barcicka - Przedszkole nr 1 w Koluszkach, Sta-
nisław Kosiński - Przedszkole w Gałkowie Dużym, Hnna Wasielew-
ska - Przedszkole nr 3 w Koluszkach 

Kategoria Szkoły Podstawowe kl.  I-III:
 • I miejsce – Hubert Świderek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach
 • II miejsce – Natalia Koprowska - Szkoła Podstawowa w Długiem
 • III miejsce – Natalia Wasielewska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach
 • Wyróżnienie – Szymon Dynowski,  Julia Śliwkiewicz - Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 w Koluszkach, Lena Dziedzianowicz – Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 w Koluszkach

Kategoria Szkoły Podstawowe kl. IV-VI:
 • I miejsce – Amelia Chojnacka - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach
 • II miejsce – Maja Świderek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach
 • III miejsce – Julia Pietrasik - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach
 • Wyróżnienie – Jan Słaby - Szkoła Podstawowa w Różycy, Nikola 
Berensztajn - Szkoła Podstawowa w Będzelinie, Milena Warszewik - 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach 
 
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w 

konkursie. Zwycięzców zapraszamy od dnia 21 grudnia 2020 r. w godz. 
9:00-15:00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w celu odebra-
nia nagrody. Mając na uwadze obecną sytuacją epidemiczną, aby odebrać 
nagrodę prosimy o wcześniejszy telefon pod numer 44 714 58 80 w celu 
umówienia terminu odbioru nagrody. 

Jednocześnie zapraszamy Państwa do obejrzenia wszystkich nade-
słanych prac na profilu Facebook ośrodka oraz stronie internetowej: 
www.mok-koluszki.pl

Infolinia ws. szczepień
16 grudnia uruchomiona została ogólnopolska całodobowa infolinia 

dedykowana szczepieniom – dostępna pod numerem 989. Dzwoniąc pod 
ten numer można wyjaśnić wątpliwości dotyczące szczepień, a w drugiej 
połowie stycznia infolinia ma posłużyć do umawiania już konkretnego 
terminu szczepienia. 
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LKS wywalczył 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe medale!

Na mistrzowskich  
biegach w Spale

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, odbyły się Halowe Mistrzo-
stwa Województwa Łódzkiego LZS w Lekkoatletyce, w których udział 
wzięło 21 ekip w tym LKS Koluszki z 18 zawodnikami. MY, naładowani 
pozytywną energią i wizytówką Spalskiego COS „dzięki Spale są meda-
le”, pojechaliśmy po nie, zdobywając ich „aż sześć”. 

Na najwyższym 1 miejscu w biegu na 1000 m.  w kat. 2006-2007 z 
bardzo dobrym czasem 3:08,51 stanął 13-letni Radosław Babiarski. 
Srebrny medal w tej samej kategorii wiekowej w biegu na 800 metrów 
zdobyła Adrianna Siemińska (2:33,43), która nieznacznie bo zaledwie 
różnicą pół sekundy pokonała koleżankę klubową Jagodę Nowakowską 
(2:33,98). 

Cała trójka oprócz medali 
uzyskała nowe rekordy życiowe. 
Czwarty medal srebrny w szta-
fecie 4x200 m. w kat. 2008 i 
młodsi zdobyli: Piotr Chojnacki, 
Maciej Wolski, Jan Szymański i 
Kamil Tenentka. Piąty medal - 
brązowy zdobył w biegu na 60 
m. (kat 2008 i młodsi) Kamil Te-
nentka. Ostatni szósty również 
brązowy wywalczyła w biegu na 
200 m. w kat. 2006-2007 Amelia 
Napierała. Pecha w biegu na 200 
metrów w kat. (2006-2007) miał 
Igor Cel  (27,96), który brązowy 
medal przegrał o zaledwie 1 set-

ną sekundy, do srebra zabrakło 12 setnych. Również czwarta, lecz w bie-
gu na 60 m z czasem 9,14 była Amelka Napierała. Czwarty w skoku w dal 
z rekordem życiowym 3,87 był Kamil Tenentka. Piąte miejsca zajęli: Ka-
rol Sokołowski w biegu na 1500 m. (4:51,94); Milena Płocka w biegu na 
200 m (33,15); sztafeta 4 x200 dziewcząt 2008 i młodsze w składzie: Łu-
cja Ciesielska, Maja Wolska, Anna Siemińska, Milena Płocka; sztafeta 
4x200 chłopców (2001-2005): Karol Sokołowski, Michał Smyka, Maciej 
Jeżyna, Igor Szczepaniak. Szóste miejsce w biegu na 200 metrów zdoby-
ła Milena Płocka 33,15. Bardzo dobre wyniki uzyskali sprinterzy w bie-
gach na 60 i 200 m. w kat.(2001-2005) zajmując 8 i 10 miejsce: 60 m. Igor 
Szczepaniak 7,91 i 200 m. - 25,90; Marcin Jeżyna 8,18 i 200 m.- 26,68. W 
biegu na 1500 m. (2001-2005) 9 miejsce z czasem 5:15,25 zdobył Michał 
Smyka. 10-ty w biegu na 200 m był Piotr Śliwiński 33,08.  Dobrze pobie-
gli pozostali zawodnicy. 12 miejsce w biegu na 200 metrów z czasem 
36,20  zajęła najmłodsza uczestniczka zawodów 8-letnia Łucja Ciesiel-
ska, 14 miejsce w biegu na 600 m. z czasem 2:23,61 Anna Siemińska, 15. 
Jan Szymański. 

Był to kolejny dobry występ koluszkowskich lekkoatletów, którzy 
dzięki waleczności, uzyskali wyśmienite miejsca i nowe „życiówki”. 
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Pieniądze na zakup komputera  
dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy 
na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przeno-
śnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, kla-
wiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:
 • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, 
uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku 
szkolnym 2020/2021;

 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospo-
darstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany 
numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie płatności;

 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., 
podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie 
przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień 
złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub 
przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicz-
nych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, 
lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów 
na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupio-
ny w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. 

Dwukrotnie zatrzymany 
przez dzielnicowego

Nietrzeźwy 31-latek został dwukrotnie zatrzymany za kierowanie 
pojazdem „na podwójnym gazie”. Dzielnicowy z Koluszek w ciągu 
dwóch dni zatrzymał mężczyznę, który za każdym razem kierował innym 
samochodem mając blisko 2 promile w organizmie.

10 grudnia 2020 roku dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w 
Koluszkach podczas służby uzyskał informację, iż w Gałkowie Małym 
może jeździć nietrzeźwy kierujący. Policjant pojechał we wskazany rejon 
i zauważył skodę, którą kierował mężczyzna. Podczas kontroli munduro-
wy wyczuł silny zapach alkoholu od kierującego. 

Okazało się, że 31-letni mieszkaniec Andrespola miał w organizmie 
blisko 1,5 promila alkoholu. Następnego dnia ten sam mężczyzna ponow-
nie został zatrzymany przez tego samego dzielnicowego w Gałkowie Ma-
łym. Tym razem kierował samochodem kia mając w organizmie prawie 2 
promile alkoholu. 31-latek swoim skrajnie nieodpowiedzialnym  zacho-
waniem okazał lekceważenie dla przepisów prawa i bezpieczeństwa pu-
blicznego. W przeszłości miał już konflikty z prawem. Za jazdę pod wpły-
wem alkoholu grozi do 2 lat pozbawienia wolności. 

Policjanci apelują! Alkohol zmniejsza szybkość reakcji, powoduje 
problemy z ostrością widzenia i oceną odległości od potencjalnej prze-
szkody. Nietrzeźwy kierujący przecenia własne umiejętności i błędnie 
ocenia sytuację. Jest zagrożeniem nie tylko dla siebie ale również innych 
uczestników ruchu drogowego.           (www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Przerwy w dostawach prądu
 � 29.12.2020 r. w godz. 9:00 do 12:00: Koluszki  

ul.: Andersa nr 1, 5, 7, Sikorskiego nr 11 i 15.

KUPIMY GRUNT  
POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ 

TEL. 504-943-858
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EDUKACJA
Korepetycje z j.angielskiego, 
biologii, chemii, 531-564-146
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

USŁUGI
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
Pranie kanap dywanów  
bez zapisów, 512-450-390
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Malowanie, tapetowanie,  
694-163-722
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
Ścinka drzew niedrogo,  
tel. 727-668-566
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
Budowa domów, 505-509-874
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC (m.in. wykrawarka rewolwero-
wa). Możliwość przyuczenia do 
zawodu. Możliwa praca w trybie 
dwuzmianowym lub tylko na drugą 
zmianę. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071
Zatrudnimy do marketu budowla-
nego: kierownika działu budowlane-
go, magazyniera(UDT), doradców 
klienta-kasjerów. tel.: 604-574-055, 
dombud@grupapsb.com.pl
Zatrudnię laborantkę stomatolo-
giczną tel. 602-25-14-01
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam M-4 w Koluszkach  
ul. Sikorskiego 11. Mieszkanie jest 
po generalnym remoncie. Sprzedam 
je tylko z całym wyposażeniem, 
507-967-690
Zamienię mieszkanie M-5  
na mniejsze, tel. 506-088-068  
lub 668-186-728
Kupię dom pod Koluszkami  
w kierunku Łodzi,  726-129-186
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 mieszkanie  
w Koluszkach, tel. 605-696-054
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszka-
nie w Regnach, 661-498-800
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
Szukam pokoju lub kawalerki  
w Koluszkach lub okolicy,  
691-173-037
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Piękne jabłka 1,50zł/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

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię ekspedientkę z doświad-
czeniem do sklepu mięsnego,  
tel. 609-842-655
Pilnie zatrudnię fryzjerkę  
w Jeżowie,  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
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 wykwalifikowane 
szwaczki. Praca całoroczna,  
tel. 601-306-380
Szwaczki zatrudnimy. Stała praca, 
tel. 604-797-243

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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Zapraszamy do Agencji Ubezpieczeniowej ul. 3 Maja 5/4. Szeroki wybór 
ubezpieczeń. Biuro czynne poniedziałek -piątek 9-17, sobota 9-13.  
tel. 570-693-977
Usługi dekarskie, 518-222-282
HYDRAULIK - instalacje CO, wod-kan, gazu, klimatyzacja, 506-864-713
Instalatorstwo sanitarne - wod-kan, gaz, co, pompy ciepła, 506-098-164
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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  

CHOINKI ŻYWE
ul. Żeliwna 11
664-190-916
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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

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

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

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ

n rozbiórki różnych obiektów
n prace ziemne   n wykopy pod fundamenty

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

n odśnieżanie   n wywóz ziemi   n wywóz gruzu

tel. 505 210 010
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Panorama firm 

Kawy malowane na wynos
Sklep i kawiarnia „Kawy Malowane” wychodzi naprzeciw potrze-

bom swoich klientów i zaprasza do swego sklepu. Ponieważ przepisy an-
tycovidowe zabraniają korzystania z konsumowania wewnątrz kawiarni, 
dlatego możliwy jest jedynie zakup towaru na wynos. Sylwia Łaszczyk i 
Sylwia Dulińska, miłe sprzedawczynie, zapraszają na zakupy rozmaitych 
rodzajów kawy: ziarnistych, zmielonych a także rozpuszczalnych. Są to 
kawy zarówno naturalne jak i aromatyzowane. Doskonały prezent na 
Gwiazdkę! 

-Mamy wiele rodzajów herbat, zarówno tradycyjnych jak i owoco-
wych.  W sklepie można też kupić domowej roboty ciasta- mówi Sylwia 
Łaszczyk. 

- Zapraszamy do nas, by zamówić i skompletować paczki świątecz-
ne, w których mogą się znaleźć herbaty, kawy, piękna filiżanka, kubek z 
podgrzewaczem lub dzbanek. Można też kupić  kolorowe czajniczki do 
zaparzania herbaty- zachęcała Sylwia Dulińska, dodając, że są to wyroby 
z Bolesławca. W „Kawach malowanych” można też kupić, oczywiście na 
wynos, czekoladę lub lody. 

Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-20.00, 
w niedziele od 12.00-17.00. „Kawy malowane”, Galeria Arkadian, ulica 
Reja 3, lokal 5. Zapraszamy!

Zk

2 uczennice „Jedynki”  
w okręgowym etapie Olimpiady  
Literatury i Języka Polskiego

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy 
wzięli udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Pod-
stawowych organizowanej przez Instytutu Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do szkolnego etapu konkursu 
przystąpiło 8 uczennic z klas 6a, 7a 
i 8b. Ich zadaniem było napisanie 
wypracowania na wybrany temat w 
oparciu o co najmniej dwie lektury 
spośród zaproponowanych przez 
organizatorów Olimpiady. Znalazły 
się wśród nich: „Zabić drozda”, 
„Cudowny chłopak”, „Wyspa mojej 
siostry”, „Galop 44”, „Wehikuł cza-
su”, „Rutka”, „Arka czasu”, „Zupa 
z jeża”, „Ela Sanela” i „Godzina pą-
sowej róży”.  

7 grudnia na stronie organiza-
torów  OLiJP pojawiły się oficjalne 
wyniki. Miło nam poinformować, 
że wśród 34 osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego znalazły się 
dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 1: Agata Cieślak z klasy 8b i 

Magdalena Szostek z klasy 6a. 
Agata napisała pracę nt. 
„Ucieczka czy przygoda? Czego 
poszukują i co odkrywają boha-
terowie literaccy wędrujący w 
czasie”, natomiast Magda wy-
brała temat: „Inne światy- inne 
wartości. Z jakimi dylematami 
etycznymi zmagają się bohate-
rowie literaccy poza granicami 
teraźniejszości”.

9 stycznia ma się odbyć pi-
semna część etapu okręgowego, 
natomiast 13 lutego część ustna. 

Mamy nadzieję, że udział w 
Olimpiadzie wpisze się na stałe 
w tradycję SP nr 1 w Kolusz-
kach, tym bardziej, że konkurs 
ten daje finalistom i laureatom 
takie same uprawnienia jak Wo-

jewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Radosnych Świąt 
życzy Sandra



Święta Bożego Narodzenia to znakomity czas, aby zaprezentować 
szerokiej publiczności ikony, które powstały w trakcie zajęć malarskich 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Przez trwającą pandemię 
musieliśmy zrezygnować z wernisażu z publicznością, dlatego w zastęp-
czej formie prezentujemy twórczość uczestniczek zajęć malarskich na ła-
mach TwK. Obecnie zajęcia malarstwa są zawieszone, jednak gdy tylko 
pandemia się skończy, ponownie zaprosimy wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w kreatywnych zajęciach malarstwa prowadzonych przez 
Mateusza Jaśkiewicza w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach.

Twórczość uczestników zajęć z malarstwa w MOK

Aleksandra Krasuska Lidia Topolska

Maja Zawadzka Monika Wlazły

Marzena Sztuka Bogusława Wojtysiak-Pawłowska

Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsza choinka”
Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach zaprasza do udziału w po-

wiatowym konkursie fotograficznym „Najpiękniejsza choinka”. 
Do konkursu przystępuje rodzina. Jej zadaniem jest ubranie choinki. W termi-

nie do 22 grudnia pełnoletni przedstawiciel przesyła – wraz z podpisaną klauzulą 
zgody – na adres mbpkoluszki@wikom.pl dwa zdjęcia. Jedno dokumentujące pracę 
przy ubieraniu drzewka, a drugie prezentujące efekt końcowy. Na zdjęciu ubranej 
choinki nie zamieszczamy wizerunku. Jury przyzna 3 nagrody. Przewidziana jest 
również nagroda publiczności, którą zdobędzie fotografia z największą liczbą lajków 
na profilu fecebookowym Biblioteki. Zdjęcia zamieszczone zostaną w dniu 23 grud-
nia. Głosowanie publiczności będzie trwało do 28 grudnia do godz. 16.


