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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

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

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

8.01.  
ul. 3 Maja 8

9.01.  
ul. 3 Maja 19G

10.01.  
ul. Brzezińska 54

11.01.  
ul. Przejazd 6

12.01.  
ul. 11 Listopada 33

13.01.  
ul. Żwirki 2

14.01.  
ul. Głowackiego 20
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Sala widowiskowa  
na ukończeniu 

W najbliższych miesiącach zakończą się prace modernizacyjne ni-
skiej części Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Przypomnijmy, że na ty-
łach urzędowego biurowca przygotowywana jest nowa miejska sala wi-
dowiskowa, która będzie mogła pomieścić nawet do 300 osób. Obecnie w 
budynku toczą się już prace wykończeniowe. Gdy tylko zostaną zdjęte 
obostrzenia w organizowaniu imprez masowych, obiekt będzie gotowy 
do tego, by stać się centrum kulturalnym Koluszek. Będzie to swego ro-
dzaju powrót do źródeł, ponieważ jeszcze w latach 80-tych i 90-tych sala 
widowiskowa przy Odlewni tętniła życiem i przyjmowała na siebie ciężar 
organizacji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.  

Oprócz przebudowanej sali, w obiekcie powstaje zaplecze sanitarne 
i miejsce pod catering. Pojawi się także sporo nowych pomieszczeń biu-
rowych i mniejszych sal. Do tego celu wykorzystany został m.in. stary 
łącznik, w którym kiedyś znajdowała się przychodnia. Z kolei piwnice 
sali są przerabiane na urzędowe archiwa.                                            (pw)

Płacąc podatki w gminie 
dbasz o jej rozwój 

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów progno-
zowane wpływy z podatku PIT  dla Gminy Koluszki będą w przyszłym 
roku wynosiły blisko 27,4 mln zł. Samorząd zachęca mieszkańców do 
rozliczania się z PIT według miejsca zamieszkania tj. Gminy Koluszki - 
wówczas będziemy mieć pewność, że podatki jakie odprowadzamy ze 
swoich wynagrodzeń do budżetu państwa, ostatecznie budżet państwa w 
38,23% przekaże gminie, w której mieszkamy.

Rekrutacje do żłobka
Ku końcowi zmierzają prace, związane z przygotowaniem miejsca 

pod drugi żłobek w Koluszkach. Kompletuje się również lista przyjęć. 
Pod koniec ubiegłego roku zakończono pierwszą rekrutacją, która objęła 
32 osoby. Są to dzieci, które do żłobka trafią już pod koniec lutego. Nie-
bawem uruchomiona zostanie kolejna rekrutacja dla 32 dzieci, które żło-
bek planuje przyjąć od kwietnia.   

(pw)

Trzy nowe pojazdy wzmocnią  
potencjał strażacki

W pierwszym kwartale nowego roku do naszej gminy trafią trzy 
nowe wozy strażackie. Pierwsze z nich mają przybyć już w styczniu. Po-
jazdy zasilą jednostki OSP z Koluszek, Gałkowa Dużego i Długiego. Na 
ich zakup gmina pozyskała dofinansowanie z UE w wysokości 1,5 mln zł. 
Całkowity koszt pozyskania wozów strażackich to 2 mln zł. 

(pw)

Tworzą program pod inwestycje  
w elektromobilność

Samorząd przygotowuje gminny program elektromobilności, który 
pozwoli pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury wspiera-
jącej powyższe technologie. Dotacje mają posłużyć m.in. do budowy sta-
cji ładowania pojazdów elektrycznych, a także do rozwoju sieci rowerów 
publicznych. 

(pw)  

O 144 piece węglowe mniej
Podsumowano pierwszą edycję gminnego programu dofinansowań 

do wymiany źródeł ciepła. Z dotacji w wysokości 5 tys. zł na wymianę 
pieca węglowego, skorzystało 144 właścicieli posesji. Kolejnych 46 osób 
pomimo podpisanej umowy nie 
zdążyło zrealizować inwestycji w 
określonym terminie i będzie 
mogło ubiegać się o dofinanso-
wanie w bieżącym roku. Przypo-
mnijmy, że dofinansowanie po-
chodzi ze środków własnych 
gminy, i zostało uruchomione w 
celu poprawy jakości powietrza 
na naszym terenie. Pewne drobne 
efekty są już widoczne. W 2019 r. 
w grudniu spłynęło ok. 15 ostrze-
żeń o poważnym przekroczeniu 
norm jakości powietrza, tymcza-
sem w 2020 r. o tej samej porze 
pojawiły jedynie 2 powiadomie-
nia. Nie są to oczywiście zbyt 
precyzyjne dane, ale likwidacja 
144 kotłów węglowych z pewno-
ścią ma pozytywny wpływ na ja-
kość powietrza jakim oddychamy 
w sezonie grzewczym. Odczyty z czujników dla terenu naszej gminy mo-
żemy obserwować na stronie: airly.org/map/pl oraz za pośrednictwem 
stosownych aplikacji na urządzenia mobilne.  

(pw)

Spadł pierwszy śnieg. Pamiętajmy  
o odśnieżaniu samochodów.

Policja przypomina o obowiązku właściwego odśnieżenia samocho-
dów przed włączeniem się do ruchu. Chodzi o bezpieczeństwo nasze jak 
i innych uczestników ruchu drogowego. Wielu kierowców jedynie odgar-
nia śniegu z szyb, zapominając o dachu czy plandekach samochodów do-
stawczych. Za takie zaniedbanie grozi mandat karny do 500 zł.

Kierowca powinien mieć zapewnione odpowiednie pole widzenia. 
Odśnieżone, oczyszczone z lodu i innych zabrudzeń muszą być szyby w 
przednich drzwiach, szyba czołowa, a także lusterka oraz  oświetlenie ze-
wnętrzne pojazdu i tablice rejestracyjne. Śnieg zalegający na dachu samo-
chodu, pokrywie silnika, czy pokrywie bagażnika stwarza realne zagroże-
nie dla innych kierowców.                  (www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Kochani,   

Zwracamy się do Was właśnie w taki sposób, bo wiemy jak bardzo w 
tych trudnych chwilach potrzeba zwyczajnej czułości, zrozumienia i miło-
ści. Te święta Bożego Narodzenia, jak również czas Adwentu, który je po-
przedza ukazują wielką, czułą miłość Boga do każdego człowieka. Ta Mi-
łość przychodzi w osobie niemowlęcia, bo Bóg wie, że tylko w taki sposób 
człowiek jest zdolny Go przyjąć i na jego miłość odpowiedzieć również mi-
łością. Obecnie, gdy niepewność, strach o zdrowie, życie, utrzymanie pra-
cy, rodziny coraz bardziej nas przygniata, gdy doskwiera nam samotność, 
gdy coraz mniej rozumiemy ten świat, jeszcze bardziej tęsknimy za nadzie-
ją, pragniemy tego ŚWIATŁA, które jest zdolne przynieść pokój naszym sko-
łatanym umysłom i zalęknionym sercom.                                                      

Dlatego tak bardzo cenimy każdy gest ludzkiej życzliwości, której od Was 
doznajemy. Chcemy wyrazić za nią naszą wdzięczność. Wiemy, że bez Wasze-
go modlitewnego i materialnego wsparcia nasze  posługiwanie wśród Was 
byłoby bardzo trudne. Chcemy również na ile możemy odwdzięczyć się Wam.                

To wspólne wspieranie się, to dostrzeganie siebie nawzajem, przycho-
dzenie sobie wzajemnie z pomocą, w sercu każdego chrześcijanina budzi 
nadzieję i jasno wskazuje na ŹRÓDŁO skąd ta dobroć pochodzi.                                                                                                              

Nie traćmy nadziei, roztaczając katastroficzne wizje, ponieważ Chry-
stus, który rodzi się w nędzy i ubóstwie, tak jak my, staje się Człowiekiem i 
jest blisko Nas. Możemy zadać sobie pytanie: „Czy rzeczywiście Święta Bo-
żego Narodzenia pozwalają mi doświadczyć Bożej obecności w mojej co-
dzienności?”. 

Kościół jako wspólnota parafialna będzie się zmieniał. Już tego do-
świadczamy. I to nie tylko ze względu na pandemię. Potrzeba nam silnej 
wiary i relacji z Jezusem w naszej codzienności. Tylko świadectwo wzajem-
nej miłości, szacunku, empatii i zrozumienia może doprowadzić nas do spo-
tkania  z żywym Jezusem a w konsekwencji z drugim człowiekiem. 

Nasz kościół koluszkowski, dzięki Waszemu wsparciu duchowemu i 
materialnemu również się zmienia. Codzienna Eucharystia, adoracja wielu 
z Was, przepiękna działalność Wolontariuszy i Parafialnego Koła Caritas 
napawa nadzieją i daje siłę do codziennego zmagania się z rzeczywistością.                                                                                                

Również w wymiarze materialnym udało się nam dokonać kilku inwe-
stycji: osuszyliśmy fundamenty i ściany kościoła, zainstalowaliśmy  okna 
zewnętrzne w budynku kościoła, odnowiliśmy witraże, wyremontowaliśmy i 
zakonserwowaliśmy organy, wymieniliśmy okna na plebanii, zmieniliśmy 
kocioł gazowy i grzejniki w Domu Parafialnym. Bez Waszego materialnego 
wsparcia nie byłoby to jednak możliwe. Za co z całego serca serdecznie już 
Wam dziękujemy.

Pandemia koronawirusa również pokrzyżowała plany związane z od-
wiedzinami kolędowymi.  W tym roku nie spotkamy się w Waszych domach, 
ale chcemy wraz z Wami spotkać się i modlić, dlatego w styczniu organizu-
jemy dodatkowe msze dla parafian z poszczególnych ulic i wiosek. Pragnie-
my się z Wami zjednoczyć w kościele i złożyć w Waszej intencji Ofiarę Mszy 
Świętej, prosząc dla Was o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski, pokój, 
zdrowie, miłość i zgodę w Waszych rodzinach, a dla zmarłych Waszych bli-
skich o życie wieczne. 

Nie traćmy nadziei! My, jako Wasi duszpasterze, głęboko wierzymy, że 
już niebawem wszystko wróci normy i będziemy mogli spotykać się w 
naszym kościele parafialnym bez ilościowych ograniczeń. Jeszcze raz ser-
decznie Was zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej kolędowej w wy-
znaczonym terminie.

Niech Jezus, który rodzi się w Waszych sercach przyniesie pokój w 
Waszych Rodzinach, a Nowy Rok 2021 napełnia nadzieja. Bożych Świąt!

         
Wasi Duszpasterze:

Ks. Sławomir Jałmużny – proboszcz
Ks. Andrzej Jastrzembski, Ks. Sebastian Polakm Ks. Kazimierz Pacholik

Plan spotkań na wspólnej Eucharystii  
w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  

w Koluszkach 

Msza św. każdego dnia o godz. 19.00 

7 stycznia
11 Listopada 31a, 33, 33a, 33b, 33d, 33f i 35   

8 stycznia
11 Listopada 35a, 35b   

11 Listopada domki + Maczka                    
Andersa 1, 11, 2 i 3

9 stycznia
Andersa 5, 7a i 7b, 7c i 7d, 8 i 8a, 9, 10, 10A
Bema, Brzozowa, Budowlanych 11 i 11a, 4a

11 stycznia
Budowlanych 6, Budowlanych domki i segmenty, Cmentarna, 

Długie, Felicjanów

12 stycznia
Głowackiego 10, 12, 14, 18, 20, 22 i 27

13 stycznia
Głowackiego 6a, 27a, 27b, 27c, 29, Głowackiego domki, Graniczna, 

Jeziorko 

14 stycznia
Katarzynów, Kilińskiego, Kolejowa 2, 2a, 2b, 6, 9,11,13,15, domki,  

Konopnickiej, Kościuszki + blok.

15 stycznia
Kraszewskiego + Leśna 19, Krótka, Krzemieniecka, Krzywa,  

Leśna, Ludowa 1/3, 5 i 5a, Miedziana, Miła

16 stycznia
Nowy Redzeń, Odlewnicza

18 stycznia
Piastowska, Piłsudskiego 4, Piękna i Poprzeczna, Rataja,  

Reja i Reja 3 blok, Reymonta, Rynek, Sikorskiego 1, 10, 11 i 15.

19 stycznia
Sikorskiego 2, 3, 4, 5, 6 i 6a, 7

20 stycznia
Sikorskiego 7a, 8, 9, Sikorskiego apteka, Słoneczna 

Słotwiny

21 stycznia
Sosnowa, Srebrna, Stalowa, Stamirowice, Stefanów 1-19,  

Stefanów 20-34 + Gajówka, Strażacka, Ściegiennego,  
Św.  Stanisława Kostki, Targowa, Warszawska 124

22 stycznia
Warszawska, Westerplatte, Wiejska

23 stycznia
Witosa, Wojska Polskiego, Wołyńska, Wyzwolenia, Zawiła, Złota 

Zygmuntów, Żelazna

25 stycznia
Partyzantów, Żeliwna, Batalionów Chłopskich, 

Zmiana godzin niedzielnej Mszy Świętej  
w parafii NP NMP w Koluszkach:

7:30;  9:00
10:30 - Suma Parafialna

12:00 - Msza Święta dla dzieci
18:00 - Msza Święta dla młodzieży
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Rada Miejska w Koluszkach 
przyjęła budżet Gminy Koluszki 
na rok 2021, przedłożony przez 
burmistrza Koluszek. Za uchwałą 
budżetową opowiedziało się 17 
radnych, 3 osoby wstrzymały się 
od głosu, jeden z radnych nie wziął 
udziału w głosowaniu.  

Pomimo trudnej sytuacji ekono-
micznej zaplanowano nadwyżkę bu-
dżetową w wysokości 4,1 mln zł (która 
zostanie przeznaczona na spłatę zadłu-
żenia z lat ubiegłych), a wydatki na in-
westycje w wysokości aż 40 mln zł, 
czyli o kilka milionów więcej niż w 
2020 r.  

Co ważniejsze, wszystkie podat-
ki i opłaty lokalne udało się pozosta-
wić na poziomie z 2020 roku i nie ob-
ciążać mieszkańców kosztami zmniej- 
szonych wpływów do budżetu związa-
nych z epidemią koronawirusa.

- Jest to budżet trudny, ale bez 
wzrostu podatków. To bardzo ważne 
dla naszych mieszkańców. Jest to też 
budżet bez kredytów konsumpcyjnych 
i z bardzo dużą mocą inwestycyjną. 
Udało nam się zatem połączyć te trzy 
trudne elementy, za co serdecznie 
dziękuję pani skarbnik i całemu zespo-
łowi, który bardzo intensywnie praco-
wał nad tym budżetem - skomentował 
tegoroczny budżet, burmistrz Kolu-
szek Waldemar Chałat. 

Dochody
Plan dochodów na 2021 rok za-

proponowano w kwocie 148,5 mln zł. 
Na wielkość tę składają się dochody bie-
żące w wysokości blisko 116,9 mln zł 
oraz wpływy związane ze sprzedażą 
nieruchomości gruntowych, budynków 
i dotacje z przeznaczeniem na realiza-
cję inwestycji w kwocie 31,6 mln zł.

Na wyróżnienie zasługuje fakt, że 
znaczący wpływ na stronę dochodową 
budżetu Gminy mają również pienią-
dze pochodzące z funduszy unijnych. 
W 2021 roku założono, że powinniśmy 
otrzymać łącznie ponad 14,3 mln zł na 
projekty miękkie i twarde. 

- Jeszcze kilka lat temu taka kwo-
ta to był cały budżet na inwestycje ja-
kim dysponowaliśmy, a teraz to realne 
źródło współfinansowania rozwoju 
gospodarczego naszego samorządu. 
Środki te związane są z budową infra-
struktury turystycznej w Lisowicach, 
termomodernizacją budynków uży-
teczności publicznej, utworzeniem do-
datkowych grup w przedszkolach i 
żłobku, aktywizacją podopiecznych 
M-GOPS, budową odnawialnych źró-
deł energii, uzupełnieniem floty samo-
chodowej w OSP - poinformowała 

Krystyna Lewandowska zastępca bur-
mistrza. 

Ciekawie prezentuje się także 
kwestia dochodów ze sprzedaży nieru-
chomości gminnych. W przyszłym roku 
Gmina zakłada dochody w wysokości 8 
mln zł. Takie prognozowanie związane 
jest z zainteresowaniem jakie płynie ze 
strony przedsiębiorców z całej Polski 
nabyciem gruntów w koluszkowskiej 
strefie ekonomicznej. A kolejne bizneso-
we inwestycje to nie tylko dochody dla 
gminy, ale również większy wybór 
miejsc pracy dla mieszkańców.

Wydatki
Wydatki na rok 2021 założono na 

poziomie 144,4 mln zł, w tym wydatki 
inwestycyjne na poziomie 40 mln zł.

W tym elemencie warto zwrócić 
uwagę na to, że 24 proc. wszystkich 
wydatków gminy stanowią obciążenia 
związane z wypełnianiem zadań 
oświatowych. M.in. na utrzymanie 
szkół i przedszkoli, dowóz uczniów, 
remonty czy oświatowe inwestycje, 
gmina zamierza przeznaczyć ponad 
35 mln zł. Tymczasem subwencja 
oświatowa przekazywana przez pań-
stwo naszemu samorządowi to jedynie 
17 mln zł. Resztę ze swoich środków 
dokłada gmina.     

Kolejną dziedziną, na którą gmi-
na nie szczędzi środków to drogi. Na 
bieżące remonty i naprawy nasz samo-
rząd zabezpieczył ponad 4,9 mln zł, 
natomiast na inwestycje na drogach 
blisko 23,6 mln zł. Co ciekawe w po-
nad 24% prowadzone na drogach ro-
boty budowlane będą finansowane 
przez inne samorządy i ze środków 
unijnych. Dla przykładu w sferze do-
tacji powiat łódzki wschodni zabez-
pieczył na inwestycje drogowe w gmi-
nie Koluszki kwotę 5,7 mln zł.

Spłata zadłużenia
Ma być to również rok spłaty 

znacznej części zaciągniętych wcze-
śniej pożyczek, kredytów oraz wyku-
pu emitowanych przez gminę obliga-
cji. Łącznie na powyższe cele gmina 
zamierza przeznaczyć aż 5 mln zł. 
Przy tak skonstruowanym budżecie 
zadłużenie gminy Koluszki spadłoby 
do poziomu 40,4 proc. dochodów, 
czyli o kilka punktów procentowych 
(ustawowy limit zadłużenia to 60 
proc.). 

Pamiętajmy jednak, że w obec-
nym koronawirusowym czasie sytu-
acja gospodarcza jest bardzo dyna-
miczna i może ulegać różnorodnym 
wahaniom, co może mieć również 
swoje bezpośrednie przełożenie na bu-
dżet naszej gminy.                         (pw)

Gmina Koluszki przyjęła budżet na rok 2021

Brak podwyżki podatków, nadwyżka 
budżetowa i duża moc inwestycyjna

Wykaz inwestycji planowanych 
do realizacji w 2021 roku:

a) w sferze drogowej; Na terenie wiejskim: budowa tunelu pomiędzy 
Gałkowem Małym a Gałkowem Dużym; opracowanie dokumentacji tech-
nicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Długie – Zygmuntów; roz-
budowa drogi powiatowej pomiędzy ul. Zagajnikową w Różyca a ul. Dzieci 
Polskich w Gałkowie Dużym; rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w 
Gałkowie Małym – oświetlenie ścieżki; naprawa mostu na rzece Mrodze w 
Lisowicach; budowa parkingu w Kaletniku; przebudowa ul. Szkolnej w Ża-
kowicach; budowa drogi we wsi Regny. 

Na terenie miasta: dalsza modernizacja dróg w oś. Czarneckiego; za-
kończenie przebudowy dróg na os. Łódzkie II i Łódzkie I; przebudowa ulic 
Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej; przebudowa dróg wewnętrznych 
w ul. Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych; budowa sieci kanalizacji desz-
czowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ul. Wołyńskiej; budowa ko-
lektora deszczowego dla odwodnienia płn-wsch części miasta; przebudowa 
ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej i Śląskiej oraz budowa kanału awa-
ryjnego na potrzeby zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Zielonej i Czar-
neckiego;

b) turystyka: finalizowanie budowy infrastruktury w Lisowicach;
c) gospodarka mieszkaniowa: zakończenie kompleksowej termomo-

dernizacji budynków użyteczności publicznej. 
d) ochrona przeciwpożarowa: w roku 2015 przygotowany i złożony zo-

stał przez Gminę Koluszki wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego zakupu samochodów strażackich dla trzech jednostek 
ochotniczych straży pożarnych – nasz wniosek uzyskał wreszcie dofinansowa-
nie – łączny koszt zakupu to 2,0 mln zł, w tym finansowanie środkami unijnymi 
1,5 mln zł, pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi 360 tys. zł, dotacją z WFOŚiGW w 
Łodzi w kwocie 155 tys. zł. W projekcie budżetu na 2021 rok zabezpieczone zo-
stały również środki w kwocie 237 tys. zł na sfinalizowanie zadania związanego 
z budową monitoringu miejskiego;

e) oświata i wychowanie: obserwując dowóz dzieci do szkół gmina 
postanowiła o wprowadzeniu do projektu budżetu zadań związanych z bu-
dową parkingów przy Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym i Przed-
szkolu w Gałkowie Dużym, ponadto wprowadzono inwestycje dotyczące 
opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę budynków Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Gałkowie Dużym, rozbudowę budynki SP Nr 
2 i I LO oraz budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 – te dwie inwesty-
cje będą prowadzone przy współfinansowaniu przez Powiat Łódzki Wschod-
ni. W przyszłym roku gmina planuje też zakończyć adaptację budynku przy 
ul. Mickiewicza na potrzeby filii Żłobka; 

f) szeroko rozumiana gospodarka ściekowa i ochrona wód: założo-
no środki na budowę dalszych wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie 
miasta Koluszki, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanaliza-
cji w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny – Budziszewice, opra-
cowanie dokumentacji projektowej od ulicy Zagajnikowej w Różycy do uli-
cy Dzieci Polskich w Gałkowie Duży;

g) oświetlenie ulic – na terenie wiejskim gmina planuje rozpocząć 
proces budowy brakującego oświetlenia w sołectwie Kaletnik, w ul. Wą-
skiej wraz z terenem placu zabaw we wsi Słotwiny, uzupełnić oświetlenia w 
sołectwach Regny oraz Stamirowice – Leosin, natomiast na terenie miasta 
wykonać oświetlenie w ulicach 8 Marca i wokół urzędu;

h) w sferze wodociągowej i pozostałej infrastruktury założono w 
mieście budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wo-
łyńskiej oraz zakończenie projektu unijnego polegającego na budowie odna-
wialnych źródeł energii w ramach ZIT – projekt ten obejmuje na przestrzeni 
lat 2020 – 2021 wykonanie w sumie 200 instalacji;

i) w sferze kultury budowę tężni solankowej w Parku Miejskim w 
Koluszkach;

j) w związku z licznymi interwencjami użytkowników obiektów spor-
towych oraz uwzględniając rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego budżetu 
obywatelskiego, postanowiono o wprowadzeniu do budżetu na 2021 rok ta-
kich zadań jak modernizacja obiektów zajmowanych przez LKS Różyca i 
LKS Gałkówek. Ponadto kontynuowana będzie modernizacja boiska we wsi 
Katarzynów oraz gmina podejdzie do tworzenia dokumentacji projektowej 
na budowę placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe i wybudowanie 
zadaszenia amfiteatru w parku. 
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Przed uroczystością odsłonię-
cia tablicy ku czci „Janka Wi-
śniewskiego” z Wiesławem Go-
dlewskim, – bratem Zbigniewa, 
bohatera „Ballady o Janku Wi-
śniewskim” – rozmawiają Zbi-
gniew Komorowski, Anna Szawa-
ra i ks. Artur Radacki. 

-Jak znaleźliście się Gałków-
ku? 

-Najpierw mieszkaliśmy w  
Zielonej Górze, potem w Żaganiu, 
gdzie ojciec dostał przydział do 
pułku czołgów. W roku 1959 zna-
leźliśmy się w Gałkówku, gdzie 
znajdowały się magazyny z czę-
ściami do  czołgów. Najpierw 
mieszkaliśmy w bloku wojsko-
wym pod lasem, potem przeprowa-
dziliśmy do bloku wzdłuż ulicy, 
obok był sklep. 

-Jakim chłopakiem był Zby-
szek? 

Spokojnym. Ale z drugiej 
strony, wie pan, byliśmy wycho-
wywani przez ojca, który był ofice-
rem Wojska Polskiego. Nie było 
sytuacji, byśmy mogli powiedzieć 
ojcu: „Nie, zrobię inaczej lub zro-
bię później”. Jak powiedział, tak 
musieliśmy zrobić. Nie stosował 
jakiegoś ostrego rygoru czy domo-
wego „terroru”,  nie. Ale wystar-
czyło, że powiedział, spojrzał i 
obaj ze Zbyszkiem wiedzieliśmy, 
że trzeba zrobić tak i tak.  Każdy z 
nas wiedział, gdzie jest jego miej-
sce. Próbowałem ojcowski „mo-
del” wcielić w życiu moich synów, 
ale nie dało rady, poniosłem poraż-
kę( śmiech). To już inne pokolenie, 
inny „materiał”. 

-Pański brat jest obecny w 
społecznej pamięci jako młody 
stoczniowiec, który po tragicznej 
śmierci był niesiony przez swoich 
kolegów-stoczniowców Gdyni na 
drzwiach. Co pan wie o miejscu, 
w którym padły śmiertelne strza-
ły?

-Świadkowie mówią, że 
Zbyszka zastrzelono w chwili, gdy 
schodził z kładki nad stacją 
Gdynia- Stocznia, po schodach. 
Zarówno ja i moi rodzice jesteśmy 
przekonani, wbrew słowom 
„Ballady o Janku Wiśniewskim”, 
że do Zbyszka strzelali nie 
milicjanci a żołnierze, których 
było wtedy w Gdyni całe mnóstwo. 
Co by nie mówić o Milicji, ich 
głównym zadaniem w dniu 17 

grudnia 1970 roku w Gdyni było 
pilnowanie porządku i zabezpie-
czenie terenu.  

-Kto pana zdaniem ponosi 
główną odpowiedzialność za 
śmierć Zbyszka i innych stocz-
niowców?

-Rozkaz o strzelaniu wydał 
Gomułka, inni nie mieli odwagi 
mu się postawić. 

-Pan Waldek, kolega z klasy 
w Elblągu, który razem ze 
Zbyszkiem wyjechał do pracy w  
gdyńskiej stoczni, twierdzi, że na 
elbląskiej Agrykoli, obok Zbysz-
ka  pochowano  jakiegoś mili-
cjanta. Jego zdaniem, chciano w 
ten sposób zrównać ofiarę z ka-
tem i sprofanować pamięć „Jan-
ka Wiśniewskiego”. Milicjant 
choć zmarł już po wydarzeniach 
grudniowych, miał brać wcze-
śniej udział w pacyfikacji stocz-
niowców wybrzeża… 

-Milicjant „leży” pomiędzy 
Zbyszkiem a Rebininem, elbląską 
ofiarą Grudnia 70. Po jakimś cza-

sie rodzina milicjanta zmieniła mu 
grobowiec, z którego już nie wy-
czytamy, kim on był. 

-Pańska Mama, Pani Izabe-
la, w wywiadzie udzielonym na-
szej gazecie w lutym 2019 roku  
mówiła, że pierwszy pogrzeb 
Zbyszka odbył się na cmentarzu 
w Oliwie w nocy, w obecności mi-
licjanta i księdza,  kilka dni po 
tragicznej śmierci. Kiedy odbył 
się ponowny pochówek  na Agry-
koli w Elblągu?

-Dosyć szybko, bo już w mar-
cu 1971 roku. Podczas tego po-

grzebu w Elblągu wokół cmenta-
rza było „kupę” milicji. Ludzi było 
mnóstwo, bo wszyscy wiedzieli, że 
jest to powtórny pogrzeb zamordo-
wanego stoczniowca. W pogrzebie 
wzięli też udział uczniowie szkoły, 
do której chodził Zbyszek. 

Pod koniec lat 80-tych za-
dzwoniła pani  ze stoczniowej So-
lidarności w Gdyni informując, że  
ufundują nowy pomnik, i w ten 
sposób Zbyszek, Waldemar Rebi-
nin oraz Marian Sawicz-  trzecia, 
elbląska ofiara Grudnia 70 otrzy-
mali podobne grobowce.

-Wiadomo, dlaczego Zbysz-
ka po zamordowaniu położono 
na drzwiach? 

-To była sytuacja spontanicz-
na. Początkowo był niesiony 
przez ludzi „pod pachę”, potem na 
fladze bało- czerwonej. W pewnej 
chwili uznano, że nie jest to wy-
godne, tym bardziej, że Zbyszek 
cały był we krwi, którą przesiąkła 
też flaga. Ktoś wyrwał z baraku 
drzwi, do których przytwierdzo-
no, pomiędzy nogami Zbyszka 
krzyż i tak był niesiony przez pe-
wien czas. 

-Kiedy pozwolono wam ode-
brać ciało?

-To było trzy dni później, w 
sobotę, zaraz po tym, jak dostali-
śmy od kolegi Zbyszka telegram z 
wiadomością o jego śmierci. Mu-
sieliśmy w kostnicy szukać jego 
ciała, nikt nie wiedział, gdzie się 
znajduje. Kostnica była w Orło-
wie. Pamiętam, że ojciec zapytał, 
kiedy można odebrać ciało, by zro-
bić pogrzeb. Facet mu mówi: „w 
poniedziałek przywieziemy wam 
ciało”. Pogrzeb odbył się jednak w 
niedzielę, dzień wcześniej, dokład-
nie o północy, i nie w Elblągu, a w 
Oliwie, dokąd przywieziono  nas z 

domu. Około 20 w niedzielę, pod 
naszą kamienicę podjechał  samo-
chód, z „ubekami” i facet nam 
mówi, że dziś będzie pogrzeb i je-
śli chcemy, możemy z nimi się za-
brać. Powiedziano, że możemy za-
brać ubranie, by Zbyszka ubrać do 
trumny.

-Jaka  była wasza reakcja? 
-Boże! Wtedy mama tak po 

tym „ubeku”  pojechała, nawrzuca-
ła w jego stronę taką „wiązankę”, 
że jeszcze dziś nie będę tych słów 
powtarzał! To trwało chyba z 20 
minut, a oni stanęli i nie pisnęli 
słowa. Dopiero tata zabrał mamę 
do drugiego pokoju i jakoś ją uspo-
koił. Reakcji mamy nie zapomnę. 

Gdy w Oliwie chowano 
Zbyszka i innych zabitych, wszyst-
kie okna, ale  dosłownie wszystkie 
okna w okolicznych domach były 
„zabite” płytami pilśniowymi.  
Przed cmentarnym parkanem stał 
milicjant i żołnierz, którzy pilno-
wali, by nikt się nie kręcił w pobli-
żu i nie wszedł na cmentarz.  

W Urzędzie Wojewódzkim w 
Gdańsku, zajął się nami jeden 
„ubek”, którego nazwiska nie wy-
mienię,  żyje do dzisiaj. To był po-
rządny facet. Wyczuliśmy, że był 
to człowiek na wysokim stanowi-
sku. Wszystko nam załatwił, znale-
zienie zwłok, dokumenty, pozwo-
lenia. To był w tym urzędzie jeden 
porządny człowiek. Po jakimś cza-
sie ten „ubek” spotkał się z ojcem 
w Elblągu. Wtedy tata zapytał go: 
„Czemu nas oszukaliście, mówiąc, 
że możemy zabrać syna i pochować 
u siebie”? Ten mu odpowiedział, 
że rozkaz przyszedł z góry i nagle. 
Nie mieli nic do gadania. Dopiero 
po pewnym czasie, za kilka mie-
sięcy przyszła wiadomość, że moż-
na dokonać ekshumacji i pocho-
wać zabitych w rodzinnych 
stronach. Była to decyzja z War-
szawy, być może samego Gierka, 
który chciał się pokazać społeczeń-
stwu z dobrej strony. 

-Co działo się po 17 grud-
nia? Władza dała wam żyć spo-
kojnie?

-To wszystko zbiegło się z 
czasem, gdy ojciec przechodził do 
rezerwy, ale nie zdał jeszcze mun-
duru. Pod naszym domem, stała 
„nyska” milicyjna. Bali się, że oj-
ciec wejdzie na teren jednostki i 
wyniesie stamtąd broń przełado-
waną i zrobi z niej „użytek”. Nic 
takiego nie miało oczywiście miej-
sca. Po tygodniu  „nyska” zniknę-
ła. Potem wezwali ojca do pracy i 
natychmiast przyspieszono  jego 
przejście  na emeryturę. Rozliczyli 

Świadek historii o swoim  
bracie – „Janku Wiśniewskim”
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go z munduru i wszelkiego sprzę-
tu: „Panie Godlewski, pan nie ma 
wstępu na teren jednostki”. Potem 
przywrócono mu pozwolenie na 
noszenie munduru i broni, bo nale-
żał do Koła Ofierskiego, ale przez 
pierwsze dwa lata odmówiono mu, 
z uwagi na obawy o zemstę. Bo 
przypomnę, naszym zdaniem 
Zbyszka nie zabił milicjant, ale 
żołnierz.  Po półtora roku od śmier-
ci brata, znalazłem w prasie arty-
kuł, w którym przeczytałem opinię 
władz, że nasza rodzina nie 
„stwarza zagrożenia, że jesteśmy 
ustatkowani społecznie i nie jeste-
śmy elementem wywrotowym”. 
Dało mi to do myślenia, że byliśmy 
przez cały ten czas obserwowani  
przez milicję lub UB.

-Choć pytanie zabrzmi nie-
stosownie, zadam je. Jak rodzice 
przeżyli śmierć Zbyszka?

-Ojciec jako tako, być może z 
uwagi na swój wojskowy zawód. Z 
mamą było gorzej. Przez tydzień 
oboje nic nie jedli. W końcu ich do 
tego przymusiłem, by choć wypili 
herbatę. 

-Spotkały pana jakieś re-
strykcje jako brata ofiary Grud-
nia?

-Przez dwa miesiące byłem 
zwolniony ze szkoły, dyrektor za-
kazał mi się tam pokazywać. Wie 
pan, co się wtedy działo, nigdzie 
nie mogłem swobodnie przejść. Na 
przystanku, w sklepie, na ulicy, w 
szkole  wszyscy mnie zatrzymy-
wali, pytali. Szkoła chciała temat 
„wyciszyć”. 

-Gdzie w Elblągu chodził 
pan do szkoły podstawowej? Na 
Rawską?

-Najpierw zaczęliśmy tu, w 
Gałkówku. Potem ojciec dostał 
przeniesienie służbowe do Elbląga. 
Miał do wyboru: Legionowo lub El-
bląg. Dlaczego wybrał Elbląg? Nie 
mam pojęcia. Być może wszystko 
potoczyłoby się inaczej i Zbyszek 
żył by do dziś… Cóż, tak widocznie 
miało być… Po przeprowadzce do 
Elbląga chodziliśmy najpierw do 
szkoły na Grottgera, do „Trzynast-
ki”, gdzie jest dziś Technikum Bu-
dowlane. Po likwidacji szkoły, 
przerzucili nas na Sadową” do 
„Szesnastki”, a część uczniów do 
„Dwudziestki”. Potem razem ze 
Zbyszkiem chodziliśmy do „zawo-
dówki”, na Blacharską, gdzie dziś 
mieści się Seminarium Duchowne. 
Nasza szkoła zawodowa miała bar-
dzo dobrą opinię wśród szkół śred-
nich Elbląga. 

-Jak Elbląg pamięta o swo-
im bohaterze Grudnia 70?

-Pamięta zwykle w Grudniu, 
tylko kilka dni, potem cały rok ci-
sza…

-Nasza rozmowa jest po to, 
by to zmienić. Okazją jest okrą-
gła 50 -rocznica…

-W Gdyni miała być otwarta 
w tych dniach wystawa z okazji 
rocznicy Grudnia 70, na którą by-
łem zaproszony, ale z powodu „ko-
rony” została odwołana. 

-Rodzice nie domagali się 
wskazania i ukarania winnych 
śmierci Zbyszka? Pytanie reto-
ryczne. 

-Domagali się. Zaczęło się od 
procesu w Marynarce Wojennej w 
Gdyni. Rodzice jeździli na te pro-
cesy. Już wtedy tata mi mówił, że 
to będzie się ciągnęło. Po pierwsze 
sędziowie w „sędziwym” wieku, 
stara nomenklatura PRL-owska. 
Był tam jeden adwokat, który re-
prezentował wszystkie rodziny. 
Sprowadzało się wszystko do tego, 
że sędzia  coś tam przeczytał, 
oskarżeni z Warszawy wysłuchali i 
wrócili do domu. Tak samo świad-
kowie. To wszystko ciągnęło się 
parę lat. Potem Jaruzelski zaczął 
opowiadać, że jest chory i źle się 
czuje. Sprawę przeniesiono do 
Warszawy. Tam ta sama „śpiew-
ka”. Nowy adwokat, reprezentują-
cy rodziny ofiar podszedł do rodzi-
ców i powiedział wprost: „To się 
będzie ciągnęło. Komuś zależy, by 
tych ludzi nie posadzić za kratki, 
by sprawę  umorzyć”. I tak się w 
końcu stało. To boli, mimo tych 50 
lat. Chodzi nie tylko o mojego bra-
ta, ale też o inne ofiary i o tych, 
którzy są do dziś kalekami. Nikt za 
to nie odpowiedział. 

-Kto zresztą zechce zapo-
znawać się z aktami, których jest 
600 tomów, zamiast kilkudziesię-
ciu. Już ten fakt bardzo zniechę-
cał…

-Wielu świadków, mogących 
wnieść coś istotnego do sprawy, 
sami porezygnowali, mają dosyć. 
Moi rodzice byli jednymi z ostat-
nich, którzy jeździli na rozprawy 
do sądu. Część uznała, że ta spra-
wa będzie się ciągnęła w nieskoń-
czoność… 

-Jak pan ocenia podejście 
władz kraju do tego tematu  w 
wolnej Polsce?

-Gdy Mazowiecki został pre-
mierem i ogłosił „Grubą Kreskę”, 
to była porażka. Tłumaczył się po-
tem, że nie chodziło mu o to, by się 
z komunistami dogadać, ale wszy-
scy wiemy, jak wyszło. Nikt z lu-
dzi odpowiedzialnych za Masakrę 
w Gdyni, Gdańsku czy Elblągu nie 

poniósł odpowiedzialności, i to jest  
między innymi skutek „Grubej 
Kreski”. Teraz możemy sobie o 
tym tylko porozmawiać. 

-Pamięta pan swoje ostatnie 
spotkanie z bratem? 

-Oczywiście, że pamiętam. 
Zbyszek z Waldkiem wynajmowa-
li mieszkanie w Gdyni na kwate-
rze, ale często przyjeżdżał do 
domu. Ostatni raz był w Elblągu 
chyba 11 lub 12 grudnia. Odpro-
wadziłem go z naszym psem na 
dworzec kolejowy. Powiedział, że  
przyjedzie do nas dopiero na świę-
ta. Brat był już w pociągu, a nasz 
pies, to była suczka, nagle usiadła 
na peronie i za nic w świecie nie 
chciała się podnieść. Musiałem ją 
wziąć na ręce. Pociąg ruszył, brat 
zamknął za sobą drzwi i wtedy wi-
działem go ostatni raz… 

-Żyjemy w dobrych czasach 
obecnie?

-Bez porównania mamy lepsze 
czasy, niż te, o których mówimy. Są 
oczywiście różni politycy, którzy 
nimi być nie powinni, ale jeśli mnie 
pan pyta o lata 70-te,  to obecnie ży-
jemy w  o wiele lepszej Polsce. 

-Jak pan skomentuje sparo-
diowanie Zbyszka zabitego i nie-
sionego na drzwiach podczas 
niedawnej manifestacji proabor-
cyjnej w Gdyni, kiedy manife-
stanci położyli na drzwiach ku-
kłę kobiety przesłoniętej biało- 
-czerwoną flagą? 

-Nie będę tego komentował. 
Wszystko jest dla ludzi, ale są gra-
nice przyzwoitości i kultury. Przy-
pominam sobie inne, choć podob-
ne zdarzenie. W Gdyni wiele  lat 

temu odbywały się obchody Grud-
nia 70, na które zaproszono moich 
rodziców. Wśród zaproszonych był 
też Pasikowski, reżyser „Psów”. 
Jest tam taka scena, jak policjanci 
wynoszą na ramionach pijanego 
kolegę, podśpiewując „Janek Wi-
śniewski padł”. Mama zaczekała 
na koniec gali, po czym doskoczy-
ła do Pasikowskiego, by sobie z 
nim „porozmawiać”, podobnie jak 
przed laty z „ubekami” w naszym 
domu.  – „Jak pan mógł wyśmie-
wać się  ze śmierci mojego syna i 
naszej rodzinnej tragedii”? Odpo-
wiedział jej, że to tylko film. Nie-
stety, żal miała do niego do końca. 
Nigdy nie mogła się z tym pogo-
dzić. 

-Była kobietą z charakte-
rem, co sam mogłem zauważyć  
rok temu… 

-Była wielką patriotką, po-
wiem panu. Pochodziła z Grabowa 
Królewskiego koło Wrześni. To 
poznanianka z krwi i kości, bardzo 
zaradna i mądra. Żyła cały czas 
śmiercią Zbyszka,  do końca życia 
interesowała się sytuacją w Polsce, 
zawsze zbierała różne wycinki z 
prasy na temat Zbyszka i słuchała 
audycji na ten temat. Pamiętam, 
jak mówiła też o pańskiej wizycie 
w naszym domu i o wywiadzie. 
Była poruszona. Tata, który pocho-
dził z okolic Działdowa, nieco ina-
czej to przeżywał, być może zahar-
towany wojskowym trybem. 
Mama zmarła rok temu w wieku 
92 lat. Była już mocno schorowa-
na. Śmierć jest przykrą sprawą, ale 
w jej przypadku było to wybawie-
nie. 

Kolęda w parafii św. Katarzyny
Nieco inaczej, niż w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ko-

luszkach kwestię tegorocznej  „kolędy” rozwiązano w parafii pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Ko-
luszkach. „Wizyta duszpasterska” 
po zachodniej stronie miasta został 
przełożona na okres, gdy zmianie 
ulegną obostrzenia sanitarne, czyli 
najprawdopodobniej w marcu lub 
kwietniu. 

Zmiana została dokonana 
zgodnie z sugestią wyrażoną w Li-
ście pasterskim arcybiskupa łódz-
kiego, ks. prof. Grzegorza Rysia, 
skierowaną do całej archidiecezji 
łódzkiej. Powyższy List arcybisku-
pa jest dostępny na stronie www.ar-
chidiecezjałlodzka.pl. Wszystko zatem wskazuje na to, że kolęda w 
„Świętej Katarzynie” w roku bieżącym zbiegać się będzie także ze świę-
tami, tyle ze paschalnymi. 
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Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI 

Opis stanowiska:
• wykonywanie czynności gratowania, wiercenia,  

gwintowania;
• cięcie piłą formatową;
• praca na frezarce dolnowrzecionowej.

Wymagania:
• znajomość rysunku technicznego
• motywacja i chęci do pracy.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system  

motywacyjny,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• perspektywę wieloletniej współpracy,
• możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
• całoroczne posiłki regeneracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
na adres email: biuro@cmplast.pl 

lub kontakt telefoniczny: tel. 505 210 010

Panu Andrzejowi Opali 
Staroście Powiatu Łódzkiego Wschodniego

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci BRATA
składają 

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
Sławomir Sokołowski 

Koledze  

Adamowi Kowalczykowi 
kapelmistrzowi orkiestry 

wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Ojca 
składają Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach  

oraz członkowie orkiestry OSP Koluszki. 

Adamie, jesteśmy myślami i modlitwą  
z Tobą i Twoimi najbliższymi.

Burmistrz Koluszek informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               
ul. 11 Listopada 65, w dniach od 12.01.2021 r. do dnia 02.02.2021 r., wy-
wieszone są wykazy o przeznaczeniu:
– części nieruchomości o pow. 18 m2, oznaczonej numerem ewidencyj-

nym działki 99/1, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7, do dzier-
żawy w drodze bezprzetargowej,

– działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 91/113 o 
pow. 350 m2, 401/44 o pow. 703 m2, położonej w miejscowości Boro-
wa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprze-
targowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej.

Firma BARTEK:  OKNA, DRZWI, BRAMY
Poszukuje kandydata na stanowisko:  

SPECJALISTA ds. SPRZEDAŻY
w salonie w Koluszkach, ul. 11 Listopada 63

Mile widziane doświadczenie zawodowe, komunikatywność, 
zaangażowanie i motywacja do pracy.           tel. 601 42 66 76   

Znaleziono  
suczkę

6 stycznia 2021 roku w Ko-
luszkach znaleziono małą suczkę, 
umaszczenie jasne. 

Właściciel proszony jest o 
kontakt pod numerem telefonu 
691-744-326.

Morris - pies skrzywdzony przez ludzi...

Jestem Morris...
Pochodzę z jednego z cięż-

szych schronisk w Polsce. Mam 
wrażenie,że byłem tam od zawsze...
nie pamiętam innego życia. Nie pa-
miętam mamy, rodzeństwa ani że-
bym miał swojego człowieka. Nie 
zaznałem nigdy miłości ani ludzkiej 
dobroci. Dopiero tutaj w domku tymczasowym zaczynam się tego uczyć. 
Oswoiłem się z ludzką ręką...wiecie nikt mnie nigdy wcześniej nie głaskał.
Chodzę na spacery, mam też psich kumpli. Pani z domku tymczasowego 
dużo ze mną rozmawia mówi,że jestem piękny i że mam mądre oczy. Wiem 
jak wyglądam... czuje każdy kilogram swojej nadwagi. Już nie czuję zło-
ści... przebaczyłem im. Mam teraz swoich aniołów, którzy o mnie dbają. Je-
stem wykastrowany, zaszczepiony, zachipowany. Dostaję specjalną karmę 
w wydzielonych ilościach i wyznaczonych porach. Czuję się dużo lepiej. 
Jestem gotowy, aby iść naprzód. Zostaniesz moim przyjacielem?

Kontakt w sprawie adopcji: 503414739
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Ci, co odeszli, wciąż z nami są…

Wspomnienie o nauczycielce  
Elżbiecie Sieroń (1940-2020)

Długo trwało, zanim udało mi się uzyskać numer telefonu do Pana 
Alka, Męża Pani Elżbiety. Poszukując pewnej, zaginionej podczas wojny 
osoby, przez przypadek dowiedziałem się, że pomóc mi może w tym daw-
na nauczycielka geografii w koluszkowskim liceum  na przełomie lat 60-
tych i 70-tych. Pani dużo pamięta i dużo wie, bo jest stąd. Postanowiłem 
od razu „upiec dwa kurczaki na jednym ogniu” i poprosić zarówno o po-
moc w poszukiwaniach Estery Tyrangiel jak i zrobić wywiad z absolwent-
ką koluszkowskich szkół i nauczycielką LO. Tak zaczęła się nasza znajo-
mość. 

Nasza pierwsza rozmowa miała miejsce dwa tygodnie przed Dniem 
Matki w roku ubiegłym i była to rozmowa telefoniczna. Nie chciałem prze-
rywać toku rozmowy i za bardzo nie mogłem: głównie mówiła Pani Elżbie-
ta, ja słuchałem. Umiała od początku naszej znajomości ustawić relacje: na-
uczyciel-uczeń. Nie dziwię się, że pan Alek mówił o niej „Elektronik”. 
Miało to być humorystyczne nawiązanie do słynnej w dawnych latach mar-
ki firmy produkującej radioodbiorniki. A wiadomo: radio nadaje bez prze-
rwy. 

Ponieważ ciągle coś stawało na przeszkodzie: a to trawiące Panią Elę 
już wtedy poważne problemy zdrowotne, a to jakieś inne sprawy, do nasze-
go spotkania doszło dopiero 19 sierpnia. Dzień wcześniej telefon od Pani 
Sieroń: To co? Kiedy pan przyjeżdża? -Jutro!

Efektem kilkugodzinnego spotkania był dwu częściowy reportaż, w 
którym opowiadała o losach swojej babci i matki, torturowanej przez Niem-
ców na „Zapiecku”- tomaszowskim „Pawiaku”, wujku Stefanie Dudziń-
skim- zawiadowcy stacji Słotwiny- zamordowanym przez żołnierzy Armii 
Czerwonej w maju 1945 roku, skomplikowanej historii ojca, Zdzisława 
Studzińskiego, zaangażowanego w ruch oporu i poszukiwaniach swej przy-
rodniej siostry, odnalezionej w Australii a także o latach powojennych w 
Koluszkach.

Zasadniczą część wywiadu co rusz przerywała i okraszała rzęsistymi 
dowcipami i wspomnieniami ze szkolnych lat, jak chociażby tym o wypa-
leniu oczu na portrecie  radzieckiego przywódcy, marszałka Rokossowskie-
go. Dowcipy, jakie się jej trzymały i jej szkolnych przyjaciół, nie miały so-
bie równych. Szczytem wszystkiego był „numer”, jaki wraz z ferajną z 
liceum zrobiła fryzjerowi na Brzezińskiej pod „Dwójką”.  Pewien opis, któ-
ry licealiści sprzed 60 lat wywiesili na frontonie salonu fryzjerskiego spo-
wodował, że przez najbliższy kwadrans nie mogliśmy się uspokoić ze śmie-
chu: pani Ela, pan Alek- jej mąż i ja.  Słuchając opowieści szkolnych o 
pomysłowości nastolatków z czasów „wczesnego Gomułki”, można po-
wiedzieć, że w zachowaniach nastolatków nic się nie zmieniło od dziesię-
cioleci, a nasze narzekanie: „Ach ta dzisiejsza młodzież”, w uszach Pana 
Boga musi być już nudne. 

Pani Elżbieta pochodziła z Koluszek, tu ukończyła Szkołę Podstawo-
wą nr 1 i Liceum, w którym, jak na początku wspomniałem, uczyła potem 
geografii i astronomii.  W roku 1972 wyprowadziła się z mężem i dzieć-
mi do Piotrkowa Trybunalskiego. Często tu wracała,  by spotkać się z 
przyjaciółmi ze szkolnych lat i by przyjść na  grób swej matki i babci na 
koluszkowskim cmentarzu. 

Niesamowicie energiczna, pogodna ale i z charakterem nie do prze-
gadania, co stwierdziłem  wcześniej. Elżbieta była niesamowicie radosna, 
miała jak było trzeba kąśliwy język i ciepły, choć gardłowy głos. 

Już poza wywiadem, obiecała pomóc, za moim pośrednictwem, Oca-
lałej z Holokaustu odnaleźć zaginioną podczas wojny siostrę, która była 
oddana na ukrycie w jednej z polskich rodzin przy ulicy Brzezińskiej lub 
w tej okolicy, rozumiejąc tę potrzebę serca bardzo dobrze. 

Nie zdążyła znaleźć. Powody są dwa: pierwszy to Covid, który miał 
widać inne plany i uniemożliwił przylot do Polski Guty Tyrangiel, Izraelki 
mającej swe korzenie w Koluszkach, która całe życie poszukuje swej sio-
stry Estery. Przed likwidacją getta w Mińsku Mazowieckim, gdzie wtedy 
przybywała z ojcem i siostrą (matka już wtedy nie żyła - została żywcem 
spalona w tamtejszym szpitalu), Ojciec, chcąc ratować dzieci, oddał Gutę  
katolickiej rodzinie w Mińsku, zaś Esterę ukrył w Koluszkach. Drugi po-
wód: 27 grudnia 2020 roku, w godzinach wieczornych, Elżbieta Sieroń 
odeszła. Chorowała już dłuższy czas, ale zmarła nie na „koronę”.  Miała 
tyle  schorzeń,  które właściwie z medycznego punktu widzenia wyklucza-
ły funkcjonowanie organizmu, że lekarze sami pytali, trochę sobie żartując 
„To pani jeszcze żyje”? Ona też lubiła z tego dworować, mówiła, że Pan 
Bóg o niej zapomniał. Kilkanaście dni temu zabrał ją do siebie. 

Była dobrym Człowiekiem, choć czasem pokazywała swój „charak-
terek”, co stwierdziła Ania, Córka Elżbiety, która napisała taki oto krótki 
wiersz na cześć Mamy. 

O Aniołach mówi się dobrze, a docenia, gdy ich zabraknie. 
Są chwile, kiedy serce ściska. Są chwile, kiedy łez brakuje. 

I chciałbyś bardzo dłoń uściskać I nie możesz, mówiąc tylko 
Do widzenia...”. 

O kilka słów  wspomnień poprosiłem także Małgorzatę Szyszkę, która 
jako ówczesny pedagog szkolny, była w roku 2017 jednym ze współorgani-
zatorów  obchodów 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

-Wspaniały człowiek! Miałam przyjemność poznać Ją przy organizacji 
90-lecia, a potem 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 
Udostępniła piękne wspomnienia, zdjęcia i przekazała wartości ponadczaso-
wej przyjaźni, ciekawości wiedzy, świata, ludzi, jakie łączyły tamtą młodzież 
jej rocznika. Niezwykle serdeczna, mądra, emanująca ciepłem do ludzi Oso-
ba. Z żalem żegnam Ją - powiedziała Małgorzata Szyszka. 

- Czuło się, że Pani Sieroń lubi młodzież, była zawsze uprzejma, ale 
i wymagająca. Lubiliśmy Ją a ona nas- wspomina Jolanta Kołodziejczak, 
maturzystka z roku 1969,  była uczennica Pani Sieroń.   

Cieszę się,  że i ja  mogłem poznać  Panią Elżbietę i napisać na jej 
cześć epitafium, jak to ujęła Pani Zofia Cecherz, jej szkolna przyjaciółka. 
-Wszędzie chodziłyśmy razem: do szkoły, na wycieczki czy potańcówki, 
a także ze szkoły do domu, po drodze wstępując na kolejową świetlicę, 
gdzie pracowała mama Eli, by ogrzać się gorącą herbatą - wspomina Pani 
Zofia Cecherz, maturzystka, podobnie jak Elżbieta – z roku 1958. 

Wywiad z Elżbietą Sieroń, z domu Studzińska w 42 i 43 numerze 
2020 „Tygodnia Koluszkach”.                                                               Zk

Ostatnie zdjęcie Elżbiety Sieroń,  
wykonane w dniu jej urodzin 5 listopada 2020.
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STYCZEŃ 
 9 Podczas Orszaku Trzech Króli, ulicami Ko-
luszek Mędrców ze Wschodu wiozły karety

 9 Samorządowcy wraz z mieszkańcami wspól-
nie kolędowali w MOK
 9 Podczas 28. Finału WOŚP zebraliśmy 
99.290,28 zł
 9Dzięki Facebookowi mieszkańcy namierzyli 
sprawcę kolizji 
 9 Lodowisko, wyjazd na basen, kino i warszta-
ty podróżnicze atrakcją ferii z MOK
 9 Czerwone Diabły dominują rozgrywki Halo-
wej Ligi Piłki Nożnej
 9Gmina Pozyskała 1,6 mln zł na utworzenie 
drugiego żłobka w budynku po gimnazjum
 9 Przebudowa sali widowiskowej przeniosła 
się do wnętrza budynku
 9Galę Noworoczną 2020 uświetnił repertuar 
Anny Jantar
 9 Policja schwytała 35-latka, który ukradł 
puszkę z datkami na chore dziecko  

LUTY
 9 Rada Miejska uchwaliła program dotacji w 
wysokości 5 tys. na likwidację pieca węglo-
wego
 9W ramach prezydenckiej kampanii wybor-
czej do Koluszek przyjechał Robert Biedroń
 9W tym roku Przedszkole nr 2 wspólne kolę-
dowanie poświęciło wszystkim Babciom i 
Dziadkom
 9Gorąca dyskusja między mieszkańcami w 
internecie o tym czy obniżać ul. Brzezińską 
 9W Koluszkach policjanci zabezpieczyli nie-
legalne papierosy o wartości 124 tys. zł
 9U zbiegu ul. Towarowej i ul. 3 Maja doszło 
do poważnego czołowego zderzenia samo-
chodów
 9 Po 30 latach na koluszkowskim dworcu spo-
tkały się gwiazdy filmu „Bal na dworcu w 
Koluszkach”

 9 Zawodnik OSiR Tomasz Wawrzonowski 
wyróżniony za osiągnięcia strzeleckie na 
Gali Sportu w Łodzi
 9 Tomasz Słodki poprowadził multimedialny 
spektakl podróżniczy o Kolumbii w MOK
 9W Regnach ptasia grypa wybiła kilka tysięcy 
kaczek
 9 Życie i twórczość Katarzyny Kobro tematem 
IV Wielkiej Lekcji Historii
 9Gmina Koluszki pozyskała 1,5 mln zł na za-
kup trzech nowych samochodów strażackich 
 9 Pisarka Maja Maćkowiak oraz Kyza Kaly-
skan która opowiedziała o życiu w Kirgizji, 
gośćmi spotkania z cyklu „Okiem Kobiety”
 9Disco Polo tematem tegorocznego balu inte-
gracyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej
 9Kilkudziesięciu mieszkańców bawiło się na 
przebieranych ostatkach u „Bizona”
 9Międzypokoleniowy bal walentynkowy w 
Zespole Szkół nr 1   

MARZEC
 9 Po raz trzeci w Parku w Koluszkach pojawił 
się sokolnik
 9Drogą krzyżową, wystawą i koncertem pa-
triotycznym uczciła Dzień Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” parafia św. Jana Chrzciciela 
w Świnach
 9O operacji łódzkiej 1914 roku oraz kulisach 
powstawania filmu o bitwie, opowiadano 
podczas spotkania w Sali Muzealnej
 9W wieku 75 lat zmarł ks. kanonik Marian 
Cymerys, Honorowy Obywatel Gminy Ko-
luszki
 9 Pełna widownia podczas Dnia Kobiet w 
MOK
 9Na terenie Koluszek policjanci zarekwiro-
wali nielegalne automaty do gier
 9Gmina zamyka się na koronawirusa

 9Kibice FC Koluszki Widzew Łódź urucha-
miają „Pomoc kibola dla seniora”
 9 Pustki na ulicach, obfitość w sklepach 
 9 Strażacy z OSP rozwożą płyn do dezynfek-
cji, który dla mieszkańców zakupiła gmina
 9Kibice ruszyli z pomocą dla łódzkich szpitali
 9 Po skróconej edycji ogólnopolskich biegów 
CITY TRAIL, zespół Pietrzyk Running 
Team plasuje się na II miejscu w klasyfikacji 
drużynowej, Małgorzata Jagiełło na I miej-
scu w K-50, Krzysztof Pietrzyk na 5 miejscu 
w klasyfikacji generalnej        

 9 Zaobserwowano kradzieże płynu do dezyn-
fekcji, który bezpłatnie pozostawiany był 
pod domami 
 9Mieszkaniec gminy Piotr Petrykowski wy-
stąpił w „Szansie na Sukces”
 9Gmina wprowadziła współfinansowanie ste-
rylizacji i kastracji psów 

KWIECIEŃ
 9 Posypały się pierwsze kary za łamanie ob-
ostrzeń pandemicznych 
 9Odbyła się pierwsza w historii Koluszek se-
sja Rady Miejskiej przez internet
 9Na terenie gminy Koluszki wystąpił pierw-
szy potwierdzony przypadek zakażenia ko-
ronawirusem
 9Mieszkańcy rozpoczęli szycie maseczek dla 
potrzebujących 
 9Gmina odnotowała ok. 15 procentowy spa-
dek wpływów w podatku PIT
 9Księgarnia Skład Główny uruchomiła akcję 
czytania książek w sieci przez znanych 
mieszkańców naszej gminy
 9 Przeprowadzono pierwszą akcję dezynfekcji 
miejsc publicznych
 9Gmina przygotowała program wsparcia lo-
kalnego biznesu pod nazwą „Bon na lepsze 
czasy” oraz ulgi w podatkach 
 9 Pożyczka dla przedsiębiorców z możliwością 
umorzenia o wartości 5 tys., hitem tarczy anty-
kryzysowej w Urzędzie Pracy w Koluszkach 
 9Kacper Burzyński zwycięzcą ogólnopolskie-
go konkursu o Katyniu
 9 Pożary i susze kolejną plagą po koronawirusie

MAJ
 9 Święto 3 Maja bez uroczystych przemar-
szów
 9Urząd rozdawał budki dla jerzyków i nieto-
perzy
 9 Po ulicach miasta biegał młody jelonek 
 9Gmina przekazała uczniom 35 laptopów do 
zdalnej nauki oraz sprzęt komputerowy dla 
szkół o wartości 0,5 mln zł 

 9Ukończono przebudowę drogi w Zygmuntowie
 9Do skrzynek rozmieszczonych na terenie 
gminy trafiło ok. 50 kartek dla medyków
 9Andrzej Adamiak z zespołu „Rezerwat” pa-
tronem Mania Studio w Koluszkach 
 9 Zmiana na stanowisku dyr. I LO w Koluszkach: 
Pawła Lewiaka zastąpiła p.o. Anna Olczyk
 9 Z 667 uczniów szkół podstawowych na zaję-
cia opiekuńczo-wychowawcze zgłosiło się 
tylko 13 osób
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 9Agat podpisał umowę na budowę kolejnej 
myjni pociągów w Berlinie 
 9 Pożar stacji transformatorowej przy ul. 3 
Maja

CZERWIEC
 9Na parkingu przed Urzędem zorganizowano 
kino samochodowe 
 9MOK uruchomił internetowe lekcje historii 
o dziejach Koluszek        
 9Nad gminą przeszła gwałtowna nawałnica z 
gradobiciem 
 9 PERN oddał do użytku kolejny zbiornik pa-
liwa w bazie w Koluszkach 
 9 Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Koluszkach powstał zakątek 
sensoryczny 
 9W Boże Ciało procesja objęła jedynie teren 
kościoła
 9 Burmistrz Koluszek uzyskał absolutorium
 9Mieszkańcy Gałkówka stracili cierpliwość 
wobec niebezpiecznych rajdów na quadach
 9 Po długiej przerwie wznowiono prace dro-
gowe na osiedlu Łódzkim
 9 Pod Koluszkami kręcono film o „Popku” 
 9Andrzej Duda zdobywa najwięcej głosów na 
terenie naszej gminy w wyborach prezy-
denckich 

LIPIEC
 9 Biały tłuczeń pojawił się na tzw. czarnej dro-
dze” w lesie w Koluszkach 
 9 Zespół LKS Różycy zasilił były reprezentant 
Polski Paweł Goliński  
 9W drużynie Legii Warszawa zadebiutował 
koluszkowianin 25-letni Damian Warchoł
 9Na ul. Partyzantów doszło do czołowego 
zderzenia samochodu wojskowego z autem 
dostawczym 
 9Uruchomiono pierwsze kamery nowego 
miejskiego monitoringu

SIERPIEŃ
 9 Powstaje film dokumentalny o twórczości 
„Zygmuntowiaków” 
 9Na terenie gminy projektowanych jest kilkana-
ście dodatkowych kilometrów sieci gazowej
 9 LKS Różyca pokonuje KKS 1:0 w derbach 
gminy

 9 Przy rondzie w Koluszkach zebrano 4,5 tys. 
zł z kiermaszu ciast na rzecz chorej Mai
 9 Pomimo pandemii na Jasną Górę wyruszyła 
kilkudziesięcioosobowa grupa pielgrzymów 
z Koluszek, do których na trasie dołączył bi-
skup Grzegorz Ryś

 9 Zakończono przebudowę ul. Polnej w Ko-
luszkach 
 9 Zniszczone dachy i zalane piwnice podczas 
kolejnej letniej nawałnicy 

WRZESIEŃ
 9 Ruszył powszechny spis rolny
 9Mieszkańcy Koluszek otrzymali kosze na 
bioodpady
 9Karol Kołosowski złotym medalistą Ogólno-
polskich Igrzysk LZS w podnoszeniu cięża-
rów

 9Uczniowie „Jedynki” stworzyli efektowną 
inscenizację „Balladyny” w ramach Narodo-
wego Czytania
 9Mieszkaniec Koluszek wtargnął do szkoły 
nawołując do zdejmowania maseczek
 9W Parku Miejskim „Księgarnia Skład Głów-
ny” zorganizowała kino plenerowe 
 9Krzysztof Wolski najlepszy na świecie w qu-
adrathlonie
 9 Pierwsze kwarantanny w koluszkowskich 
placówkach oświaty
 9W Koluszkach uruchomiono punkt pobiera-
nia wymazów
 9Udany sezon siatkarzy plażowych Krystiana 
Walczewskiego i Jakuba Cyprysa 
 9Dyrektor „Jedynki” Jerzy Pecyna autorem 
ogólnopolskiego podręcznika szkolnego „Kar-
ta rowerowa. Przygotowanie do egzaminu”  

PAŹDZIERNIK
 9 Program TVP Łódź „Budzi się Ludzi” nada-
wał na żywo z Lisowic

 9 LKS Koluszki najlepszy w Ogólnopolskich 
Biegach Przełajowych w Wolborzu
 9Marek Wawrzonowski trzeci na Mistrzo-
stwach Polski w strzelaniu obronnym
 9Noc Księgarń w Koluszkach
 9Wodociąg miejski borykał się z niejasnymi 
wynikami o obecności w wodzie bakterii z 
grupy coli

 9Katarzyna Kalinowska na najwyższym po-
dium w Mistrzostwach Polski w karate
 9Nauczyciele Marek Kamiński (SP 1) i Patryk 
Kozieł (I LO) wyróżnieni nagrodą Łódzkie-
go Kuratora Oświaty
 9Gmina i powiat podpisały umowę z wyko-
nawcą, który wybuduje tunel pod torami w 
Gałkówku 
 9Na ulicach miasta protestowali rolnicy w ra-
mach ogólnopolskiego protestu 
 9Koluszki na 26 miejscu w Polsce pod wzglę-
dem wydatków inwestycyjnych 
 9Ogólnopolski protest kobiet przemaszerował 
również przez Koluszki
 9 Przed świętami cmentarz utonął w śmieciach
 9 Ruszyła sprzedaż mieszkań na tworzonym 
„Osiedlu Lawendowym” przy ul. Sikorskie-
go w Koluszkach 
 9 Z parkingu przy os. Głowackiego helikopter 
odebrał maszynistę z zawałem

LISTOPAD
 9 Symboliczne obchody Święta Niepodległości 

 9 Rozpoczęto przebudowę dróg przy „sobot-
nim rynku”
 9 PKP S.A. przypieczętowało decyzję o roz-
biórce dworca kolejowego w Koluszkach i 
budowie nowego
 9 Zmarli były dyrektor liceum Roman Nowak 
oraz ks. Bronisław Charyton 
 9W Gałkowie Dużym oraz w Kaletniku po-
wstały place zabaw
 9W Zygmuntowie kręcono teledysk do naj-
nowszej płyty Lidii Kopani
 9 Firma Art In Energy rozbudowuje zakład na 
terenie koluszkowskiej strefy ekonomicznej
 9 Rada Miejska w Koluszkach podjęła uchwa-
łę o przejęciu zarządzania drogami powiato-
wymi w Andrespolu
 9Uchwalono regulamin dla Parku Miejskiego

GRUDZIEŃ
 9Magda Pierzchała akademicką wicemistrzy-
nią Łodzi w przełajach 
 9W księgarni Skład Główny koluszkowska 
pisarka Marta Motyl opowiadała o najnow-
szej książce „Sztuka Podglądania”
 9 ZDW w Łodzi przygotowuje się do budowy 
nowego wiaduktu w Koluszkach   
 9W Gałkowie Dużym odsłonięto tablicę pa-
miątkową ku czci Zbyszka Godlewskiego
 9 Rada Miejska w Koluszkach uchwaliła bu-
dżet gminy na 2021 r. z nadwyżką w wyso-
kości 4 mln zł       



12 8.01.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 1

Międzynarodowe działania  
Szkoły Podstawowej w Różycy

Mimo trwającej pandemii, uczniowie zrzeszeni w Szkolnym Klubie 
Europejskim EOROMŁODZIAKI z powodzeniem realizują kolejne punk-
ty międzynarodowego projektu „Stop Hate! Start respect!” (Przestań niena-
widzić! Zacznij szanować!), w który oprócz podstawówki z Różycy zaan-
gażowani są również uczniowie ze szkół z Francji i Turcji. W listopadzie 
młodzież wspólnie obchodziła rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach 
Dziecka. Włączając się do akcji celebrowania tego niecodziennego święta, 
klubowicze wraz z opiekunkami – p. Anniką Niburską i p. Jolantą Piasecką 
- utworzyli internetową platformę, gdzie wypisali najważniejsze prawa 
dziecka, a także nagrali pliki dźwiękowe zawierające ich własną interpreta-
cję międzynarodowej konwencji w języku angielskim. Całość działań mło-
dych ludzi można zobaczyć na twinspace projektu pod adresem: https://
twinspace.etwinning.net/123541/pages/page/1170278.

Kolejnym działaniem był międzynarodowy konkurs na logo projektu, 
który mimo zaciętej walki o głosy i ogromnej mobilizacji całej naszej lokal-
nej społeczności wygrali  partnerzy z Gagny we Francji. Szkoła z Różycy, 

dzięki oddającemu sedno projektu plakatowi Darii Fortuny z kl. 6b, zajęła 
w tej konkurencji drugie miejsce.

Szkolną tradycją w Różycy jest wymiana życzeń w czasie Bożego Na-
rodzenia ze szkołami partnerskimi. EUROMŁODZIAKI ręcznie oraz kom-
puterowo wykonały bajeczne kartki świąteczne. Zawarto w nich ciepłe ży-
czenia świąteczne pełne pokojowych przesłań, oczywiście po angielsku i w 
języku ojczystym. Kartki, ze względu na panującą pandemię, nie  zostały 
jednak  przesłane partnerom tradycyjną pocztą, jak to bywało w latach ubie-
głych, lecz powstała w tym celu świąteczna prezentacja oraz specjalna ani-
macja umieszczona na kanale youtube. 

Chociaż z powodu pandemii wszelkie działania SKE EUROMŁO-
DZIAKI miały miejsce w sieci, a nie w tradycyjnym środowisku szkolnym, 
nie przeszkodziło to młodym ludziom w rozwijaniu i podnoszeniu kompe-
tencji językowych.

PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

KIEROWCA-OPERATOR  
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Wymagania:
• prawo jazdy kat. C, E,
• uprawnienia UDT do obsługi żurawi – IIŻ,
• uprawnienia UDT do obsługi podestów – IP  - mile widziane,
• praca również w delegacji.

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej  

pozycji na rynku,
• możliwości rozwoju zawodowego,
• atrakcyjne  wynagrodzenie (wynagrodzenie adekwatne  

do posiadanej wiedzy i umiejętności).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  
na adres e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl lub składanie osobiście:

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. ul.Paderewskiego 1 ,95-040 Koluszki
Informujemy, że w dalszym procesie rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

W kierowanych aplikacjach prosimy zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  
osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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Zasady odbioru odpadów
Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński                                                                                     

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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USŁUGI
Układanie kostki brukowej,  
tel. 783-141-557
Usługi dekarskie, 518-222-282
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, Koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
Pranie kanap dywanów bez zapi-
sów, 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
Wykończenia wnętrz, poddasza, 
docieplenia budynków, 608-661-045
Ścinka drzew niedrogo,  
tel. 727-668-566
Usługi transportowe, przeprowadz-
ki, 607-181-041
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Budowa domów, 505-509-874
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię szwaczki do zakładu, 
602-776-665
Zatrudnię szwaczki, 604-976-964
Osobę do prac remontowych, 
607-631-968, 785-127-849
Firma transportowa zatrudni kierow-
cę C+E. Praca w kraju, wszystkie 
weekendy wolne. Jeździmy w dzień, 
dobre warunki płacowe. Dodatkowe 
ubezpieczenie w PZU Życie. Posia-
damy własny serwis, dojeżdżamy do 
ewentualnej awarii, tel. 507-199-570
Zatrudnię kierowcę, kat. C+E,  
z ADR i bez ADR, cysterny, kraj, 
stała praca, tel. 606-155-155 
Zatrudnię kierowcę kat.C.  
Mile widziany emeryt, rencista,  
tel. 600-215-119
Przyjmę pracownika do obsługi 
pogrzebów, 693-222-303
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
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 60 m2, ul. Sikorskiego Koluszki, 
tel. 512-196-220
Zamienię Mieszkanie M-5 na mniej- 
sze, 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
Sprzedam mieszkanie M-3  
w Koluszkach, 11-Listopada,  
tel. 660-300-745

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
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 Kolu- 
szkach 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
Pyszne jabłka 1,5 zł/kg, 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
Korepetycje z j.angielskiego, 
biologii, chemii, 531-564-146
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

OGŁOSZENIA DROBNE
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

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 chałupniczki, 604-588-616

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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

Przerwy w dostawach prądu
 � 20 i 21.01.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare 1.
 � 21.01.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Witkowice 1 i 2,  

Przanówka.
 � 22.01.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Przanowice 4,  

Gaj gm. Koluszki, Gałkówek 3 i 4, Gałkówek Parcela.

Tynki maszynowe, cementowo-wapienne, gipsowe, tel. 669-201-962
Zakład krawiecki zatrudni szwaczki, tel. 603-297-009
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

INSTALACJE GAZOWE 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

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

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

KUPIMY GRUNT  
POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ 

TEL. 504-943-858
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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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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

– aktualizacja wrzesień 2020 r.

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust. 1 pkt 2):

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, której nie stać  na odpłatną pomoc prawną, w 
tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która przed uzyska-
niem pomocy złoży stosowne oświadczenie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po 
umówionym terminie wizyty. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świad-
czenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Zgłoszenia dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (42) 205 03 25

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowa-
niu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY
ADRESY

DYŻURÓW
DNI i GODZINY

lokal dogodny dla 
osób na wózkach 

inwalidzkich
DANE KONTAKTOWE

1

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej  

(radcy prawni, 
adwokaci)

Rzgów, Plac 500-lecia 22 Pon. 10.00-14.00 tak

INFORMACJE i ZAPISY:  
pon.–pt. w godz. 8-15  
pod nr 42 205 03 25

powiat@lodzkiwschodni.pl

Tuszyn, Szkoła 
Podstawowa nr 1, ul. 

Piotrkowska 13
Wt. 08.00-12.00 tak

Tuszyn, Szkoła 
Podstawowa nr 1, ul. 

Piotrkowska 13
Śr. 11.00-15.00 tak

Rzgów, Plac 500-lecia 22 Czw. 11.00-15.00 tak

Rzgów, Plac 500-lecia 22 Pt . 10.00-14.00 tak

2

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 
(Fundacja Młodzi 

Ludziom)

Koluszki, ul. 11-go 
Listopada 65 Pon. 09.00-13.00 tak

INFORMACJE i ZAPISY:  
pon.–pt. w godz. 8-15  
pod nr 42 205 03 25

powiat@lodzkiwschodni.pl

Koluszki, ul. 11-go 
Listopada 65 Wt. 12.00-16.00 tak

Koluszki, ul. 11-go 
Listopada 65 Śr. 09.00-13.00 tak

Koluszki, ul. 11-go 
Listopada 65 Czw. 09.00-13.00 tak

Koluszki, ul. 11-go 
Listopada 65 Pt. 09.00-13.00 tak

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

5

Punkt Nieodpłatnego 
Poradnictwa 

Obywatelskiego 
(Fundacja Młodzi 

Ludziom)

Tuszyn, Szkoła 
Podstawowa nr 1, ul. 

Piotrkowska 13
Pon. 8.00-12.00 tak

INFORMACJE i ZAPISY:  
pon.–pt. w godz. 8-15  
pod nr 42 205 03 25

powiat@lodzkiwschodni.pl

Wiśniowa Góra, 
 ul. Tuszyńska 65 Wt. 10.00-14.00 tak

Wiśniowa Góra, 
 ul. Tuszyńska 65 Śr. 12.00-16.00 tak

Wiśniowa Góra, 
 ul. Tuszyńska 65 Czw. 10.00-14.00 tak

Łódź,  
ul. Sienkiewicza 3 Pt. 10.00-14.00 tak



„Przedszkolaki pomagają  
zwierzętom ze schroniska”

Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt bezdomnych. Dzieci z 
Przedszkola Nr 3 w Koluszkach 

w dniach 9-31 grudnia br. wzięły udział w przedszkolnej akcji chary-
tatywnej na rzecz podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas zbiórki karmy udało nam się 
zgromadzić 145 kg przysmaków dla zwierząt, koce, zabawki. Dzięku-
jemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom, którzy włączyli się do tej szla-
chetnej akcji! W najbliższych dniach przedstawiciele przedszkola zawio-
zą karmę do schroniska. Jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za 
okazane serce opuszczonym zwierzętom.

Świąteczny internetowy  
koncert kolęd i pastorałek  

Kolędy i pastorałki od wieków towarzyszą ludziom w trakcie Świąt 
Bożego Narodzenia. Pomagają w modlitwie i zadumie, a zarazem uboga-
cają świąteczną atmosferę. Przed świętami Miejski Ośrodek Kultury w 
Koluszkach nagrał koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu młodych i 

utalentowanych uczestników zajęć muzycznych. Wykonawców przygo-
tował Romuald Spychalski. W trakcie koncertu muzyczną niespodzianką 
podzielili się również pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Ko-
luszkach oraz kierownicy zespołów seniora. Koncert można oglądać na 
stronie oraz profilu facebookowym MOK. 

Procedura szczepień 
Z informacji zamieszczonych na oficjalnym rządowym portalu wyni-

ka, że proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko 
COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i 
bezpieczna. W kolejnych etapach szczepieni będą:

 n etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów 
opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych 
miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w ko-
lejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Pol-
skie, nauczyciele;

 n etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami prze-
wlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu CO-
VID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego 
wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdro-
wia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podsta-
wowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu 
na częste kontakty społeczne;

 n etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na 
mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej 
części dorosłej populacji.

W naszej gminie jako punkty szczepień na liście widnieją trzy lokal-
ne przychodnie – MED-KOL, Zdrowie i Eskulap. 

Procedura szczepień 
Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skiero-

wania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automa-
tycznie w systemie, w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla 
określonych grup wiekowych, zawodowych, itd.). Ponadto, lekarze będą 
mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby 

nieposiadającej numeru PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się 
szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

Poszczególne etapy procedury to:
- rejestracja: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe 

Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl),
- zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza,
- wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu,
- powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej 

rejestracji.
Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania  

nr e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych 
osobowych.

Infolinia ws. szczepień
Przypominamy, że od 16 grudnia uruchomiona została ogólnopolska 

całodobowa infolinia dedykowana szczepieniom – dostępna pod nume-
rem 989. Dzwoniąc pod ten numer można wyjaśnić wątpliwości dotyczą-
ce szczepień, a w drugiej połowie stycznia infolinia ma posłużyć do uma-
wiania już konkretnego terminu szczepienia. 

UWAGA: obecnie koluszkowskie przychodnie nie dysponują informa-
cją o tym, kiedy szczepionki dotrą na nasz teren. Gdy tylko będziemy dyspo-
nować stosowną informacją, poinformujemy o tym mieszkańców.        (pw)


