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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 2021 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

29.01.  
ul. Przejazd 6

30.01.  
ul. 11 Listopada 33

31.01.  
ul. Żwirki 2

1.02.  
ul. Głowackiego 20

2.02.  
ul. Korczaka 5

3.02.  
ul. Sikorskiego 6A

4.02.  
ul. 3 Maja 8
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30 dawek tygodniowo na jedną przychodnię  
to dramatycznie za mało

Ruszyły szczepienia
Koluszkowskie przychodnie MED-KOL, Zdrowie i Eskulap 

mają już pełne obłożenie do końca marca, jeśli chodzi o grafik szcze-
pień covidowych. Oznacza to, że do 1 kwietnia w całej gminie za-
szczepionych zostanie ok. 900 seniorów.  

- Podczas zapisów fizycznie 
kolejek nie odczuliśmy, ale łą-
cza telefoniczne z pewnością 
były obciążone – informuje je-
den z pracowników przychodni 
MED-KOL w Koluszkach. 

Choć grafik szczepień na 
pierwsze 10 tygodni jest już za-
pełniony, nie oznacza to, że za-
pisy zostały zamknięte. Pozosta-
li seniorzy mogą oczywiście 
wciąż zgłaszać chęć zaszczepie-
nia, przy czym podczas ich zapi-
su nie zostanie podana dokładna 
data szczepienia, a jedynie przy-
bliżony termin. Zostaną zatem 

dodani do ogólnopolskiej kolejki oczekujących.   
Z rozmowy z pracowniami przychodni MED-KOL wynika, że 

placówka nie dysponuje obecnie żadnymi informacjami co do kwe-
stii zwiększenia ilości dostarczanych szczepionek. A to oznacza, że 
oczekujący będą musieli wykazać się sporą cierpliwością. 

Ze względu na zbyt małą ilość szczepionek na rynku, każdy z 
punktów szczepień (w naszym przypadku przychodni) może wy-
szczepić jedynie 30 osób tygodniowo. To odgórne normy.   

Przelicznik jest zatem prosty. Każda z trzech koluszkowskich 
przychodni w ciągu miesiąca może zaszczepić ok. 120 osób. Łącz-
nie daje to w przybliżeniu 360 osób miesięcznie. Tymczasem sa-
mych 70 i 80-latków zarejestrowanych w przychodniach na terenie 
naszej gminy mamy blisko 3 tysiące.

Czym się szczepimy?  
Jeśli chodzi o rodzaj szczepionki, niestety nie mamy możliwo-

ści wyboru. Wyboru nie mają także przychodnie. W tej chwili wszy-
scy mieszkańcy naszej gminy szczepią się jednym rodzajem szcze-

pionki genetycznej, wytwarzanym przez firmę Pfizer. Rodzaj 
szczepionki wraz z terminem szczepień zostanie zapisany na karcie 
(plakietce), wręczanej każdemu zaszczepionemu. Karta opatrzona 
jest kodem QR, który ma pozwolić na szybkie potwierdzenie odby-
tego szczepienia.

Rejestracja
Przypomnijmy, że rejestracja chętnych do zaszczepienia odby-

wa się bez konieczności wychodzenia z domu, czyli za pomocą 
ogólnopolskiej infolinii 989, internetowej e-Rejestracji dostępnej na 
pacjent.gov.pl lub poprzez kontakt telefoniczny ze swoją przychod-
nią. Jeśli chodzi o naszą gminę, zachęcamy do korzystania z ostat-
niej opcji. Jednak bez względu na to z której metody rejestracji sko-
rzystamy, zostajemy dodani do ogólnopolskiej bazy szczepień. Aby 
nie przegapić terminu, dzień przed szczepieniem otrzymamy sto-
sowną wiadomość sms z przypomnieniem.

UWAGA: w uzgodnieniu z przychodnią MED-KOL, w bieżą-
cym wydaniu gazety zamieściliśmy kwestionariusz wstępnego wy-
wiadu, który musi zostać wypełniony przed szczepieniem w dowol-
nym punkcie szczepień. Aby nie tracić czasu w przychodni, 
kwestionariusz można wyciąć z gazety i wypełnić już w domu. Pa-
miętajmy jednak, że powinniśmy wypełnić go w tym samym dniu, w 
którym idziemy na szczepienie. Odpowiedzi na pytania muszą bo-
wiem odpowiadać stanowi zdrowia, w terminie szczepienia.

(pw)   

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Koluszki ogłasza 
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów 
spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych 
związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospoli-
tej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Termin składania ofert 1.02.2021 – 9.02.2021 r. Szczegóły 
naboru na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach (www.koluszki.pl).   
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Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 05.02.2021 r. 
o godz.: 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) na terenie świetlicy 
wiejskiej we wsi Stary Redzeń odbędzie się zebranie wiejskie 

Sołectwa Stary Redzeń w sprawie zmiany zadań funduszu 
sołeckiego przyjętego do realizacji w roku 2021.

178 stulatków mieszka  
w województwie łódzkim 

Przez ostatnie 9 miesięcy, w województwie łódzkim przybyło 
41 osób które skończyły 100 lat i pobierają świadczenie honorowe 
przyznane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W na-
szej gminie w tym roku dołączy jedna 100-latka.

- Wysokość świadczenia zależy od wysokości kwoty bazowej i 
dla 100-latków świętujących obecnie swoje setne urodziny, wynosi 
4 294,67 zł. Kwota ta, raz przyznana wypłacana jest co miesiąc i nie 
podlega waloryzacji, co oznacza, że do końca życia wypłacana jest 
w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia tj. emery-
tury czy renty. Stulatek nie musi przy tym składać żadnych wnio-
sków do ZUS, ponieważ jest to specjalne świadczenie honorowe, 
które emeryci i renciści otrzymują „z urzędu” z chwilą ukończenia 
100 lat - informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik praso-
wy ZUS woj. łódzkiego.

Obecnie w łódzkim oddziały ZUS wypłacają takie świadczenie 
178 osobom. Wśród nich zdecydowanie więcej jest pań niż panów. 
Świadczenia płyną do 151 kobiet i 27 mężczyzn. Najstarszym świad-
czeniobiorcą jest kobieta z Łodzi. Pani urodziła się w maju 1913 r. i 
obecnie jest w wieku 107 lat i 8 miesięcy. Najstarszy mężczyzna  ma 
obecnie ponad 105 lat.

Gmina Koluszki
Również nasza gmina może pochwalić się osobami długowiecz-

nymi. Mamy dwie 101-latki, które mieszkają w Koluszkach. W tym 
roku dojdzie nam kolejna 100-latka, tym razem z Borowej. Tylko 
jednego roku do przełomowej daty brakuje także dwom kobietom z 
Żakowic i Koluszek.                                                                     (pw)

Trafili za kratki za liczne  
kradzieże z włamaniami

Koluszkowscy kryminalni przy współpracy z policjantami z 
KWP w Łodzi doprowadzili do zatrzymania dwóch mężczyzn w 
wieku 35 i 42 lat. Jak się okazało ,,złodziejski duet” dopuścił się 
licznych kradzieży z włamaniem na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego i Łodzi. Podejrzani włamywali się do domów w budo-
wie i już zamieszkanych. Wstępna wartość skradzionego mienia wy-
niosła ponad 50 000 złotych. Obaj działali w warunkach recydywy. 
Zostali tymczasowo aresztowani.

Skrupulatne i wnikliwe usta-
lenia jakie poczynili policjanci z 
koluszkowskiej komendy przy 
współpracy z łódzkimi kryminal-
nymi doprowadziły ich na trop 
35 i 42 letnich mieszkańców An-
drespola. Jak się okazało męż-
czyźni włamywali się od roku do 
domów znajdujących się w budo-
wie jak i zamieszkanych.  Podej-
rzani działali na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego i Łodzi. 
Ich łupem padały najczęściej narzędzia, elektronarzędzia, materiały 
budowlane, meble, armatura łazienkowa, piece, grzejniki, sterowni-
ki. 23 stycznia 2021 roku około godz. 5:30 koluszkowscy i łódzcy 
policjanci zatrzymali w Andrespolu dwóch mężczyzn podróżują-
cych renault kombi z przyczepą, na której przewożone były materia-
ły budowlane. Jak się okazało chwilę wcześniej skradzione zostały z 
jednego z domów na terenie Łodzi. Zgromadzone materiały w spra-
wie pozwoliły policjantom na przedstawienie mężczyznom 5 zarzu-
tów kradzieży z włamaniem. Wartość skradzionego mienia to ponad 
50 tysięcy złotych. Policjanci przeszukali domy podejrzanych, w 
których zabezpieczyli wiele innych przedmiotów. Prawdopodonie  
również pochodzą one z włamań. Śledeczy będą teraz docierać do 
pokrzywdzonych, którzy stali sie ofiarami włamywaczy. Niewyklu-
czone jest więc rozszerzenie zarzutów. Przestępstwo kradziezy z 
włamaniem zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. 
Obaj podejrzani działali w warunkach recydywy. Teraz najbliższe 
miesiące spędzą za kratkami. 

Policjanci apelują do wszystkich osób, którym w minionym 
roku zostały skradzione różnego rodzaju materiały budowlane, na-
rzędzia i elektronarzędzia z domów mieszkalnych i tych w budowie 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i z terenu podległego  
KP VI i KP VII w Łodzi o zgłoszenie się do Wydziału Kryminalne-
go Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach ul. 11 Listopada 62F 
tel: 47 842 12 19 celem weryfikacji i rozpoznania odzyskanych 
przedmiotów. 

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Pamiętajmy o odśnieżaniu  
pojazdów przed jazdą

Właściwe odśnieżenie samochodu przed włączeniem się do ru-
chu to obowiązek każdego kierowcy. Chodzi o bezpieczeństwo na-
sze jak i innych uczestników ruchu drogowego. Wielu kierowców 
jedynie odgarnia śniegu z szyb, zapominając o dachu czy plande-
kach samochodów dostawczych. Za takie zaniedbanie grozi mandat 
karny do 500 zł.

W okresie zimowym, na drogach spotkać można pojazdy, których 
wygląd może wzbudzać poważne obawy. Problemem nie jest zły stan 
techniczny, lecz zalegający na nich śnieg. Zgodnie z przepisami Usta-
wy prawo o ruchu drogowym pojazd, który uczestniczy w ruchu musi 
być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagraża-
ło bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu 
oraz nie narażało kogokolwiek na szkodę. Kierowca powinien mieć 
zapewnione odpowiednie pole widzenia. Odśnieżone, oczyszczone z 
lodu i innych zabrudzeń muszą być szyby w przednich drzwiach, szy-
ba czołowa, a także lusterka. Zabrudzone i oblepione śniegiem nie 
może być także oświetlenie zewnętrzne pojazdu oraz tablice rejestra-
cyjne. Śnieg zalegający również na dachu samochodu, pokrywie silni-
ka, czy pokrywie bagażnika stwarza realne zagrożenie dla innych kie-
rowców. Może on spaść na szybę samochodu jadącego za nami lub 
osunąć się na naszą szybę podczas hamowania. Kierowcy, którzy nie 
stosują się do przepisów muszą liczyć z mandatem nawet do 500 zł.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 2.02.2021 r. w godz. 9:00 do 12:00: Jeziorko gm. Koluszki nry od 36 do 44.
 � 3.02.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Koluszki ul.: Traugutta nr 18, 

25, 28, 30, Żwirki nr 3 – 27, Lotnicza nr 1 – 22, Łąkowa nr 1 – 14,  
Polna nr 1 – 19.

 � 4.02.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Koluszki ul.: Dąbrowskiego 6 i 8, 
Nasienna 2, Polna nr 22, 28 – 35, Próchnika nr 18, 22 – 35, Natolińska 
nr 15 – 47, Zagajnikowa nr 50 – 52.

Chcą zmiany nazwy  
stacji Żakowice PŁD

W ostatnim czasie do naszej redakcji dotarły informacje o tym, 
że wielu mieszkańców gminy Koluszki zgłasza problem z nazew-
nictwem jednej ze stacji pod Koluszkami. Jak wiemy, po południo-
wej stronie naszej gminy istnieją dwie stacje kolejowe: Żakowice i 
Żakowice Południowe. Mieszkańcy i pasażerowie twierdzą, że na-
zwy te im się po prostu mylą i lepiej byłoby zastąpienie nazwy sta-
cji Żakowice Południowe na Kaletnik. Jest to o tyle zasadne, że wła-
śnie w Kaletniku stacja ta się tak naprawdę znajduje.

Dobra wiadomość dla mieszkańców jest taka, że istnieje możli-
wość zmiany nazwy. Mieszkańcy nie mogą jednak tego dokonać sa-
modzielnie, ale przy współudziale lokalnego samorządu. 

- Zmiana nazwy przystanku lub stacji kolejowej wymaga złoże-
nia formalnego wniosku. Dokument skierowany do zarządcy infra-
struktury kolejowej powinien zawierać propozycję nowej nazwy 
wraz z uzasadnieniem oraz uchwałą rady miasta lub gminy opiniują-
cą zmianę. Wówczas po przejściu odpowiedniej procedury w PLK 
możliwe jest wprowadzenie zmian. Koszty zmiany oznakowania po-
nosi wnioskodawca - informuje Rafał Wilgusiak, z zespołu prasowe-
go PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Do tej pory PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie otrzymały 
jednak żadnego wniosku, który zmierzałby do zmiany nazwy przy-
stanku Żakowice Południowe.                                                     (pw)

J-TECH Janeczek  
firma zajmująca się obróbką 

skrawaniem poszukuje:

OPERATORA FREZAREK CNC
(Konkurencyjne wynagrodzenie w stosunku do innych firm)

Miejsce pracy: Koluszki

Opis stanowiska/obowiązki:
Obsługa frezarek cnc, wykonywanie detali według rysunku 
technicznego, wprowadzanie drobnych korekt w programie, 
wymiana narzędzi, uzbrajanie, ustawianie maszyny

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, doświadczenie 
zawodowe, znajomość oprogramowania komputerowego

Nasza oferta:
Atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie jest uzależnione 
od doświadczenia), możliwość pracowania w godzinach 
nadliczbowych (zależne od pracodawcy) płacone extra +25% 
do wypłaty, dodatki za prace zmianowe, dodatki urlopowe 
oraz świąteczne, cykliczne podwyżki wraz z nabieraniem 
dodatkowego doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na maila: 
biuro@janeczek-tech.pl  

W razie pytań telefon do kontaktu 693 612 470

Rusza przebudowa  
ulicy Wołyńskiej

Rozpoczyna się przebudowa ul. Wołyńskiej w Koluszkach. Wy-
konawca przejął już plac budowy. Niebawem rozpocznie się demon-
taż płyt. Prace budowlane mają zakończyć się do końca sierpnia 
2021 roku. Zadanie przewiduje stworzenie nowego wodociągu oraz 
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Z ulicy znikną płyty betonowe, a w ich miejsce pojawi się kost-
ka brukowa. Przebudowie podlega droga na całej długości. 

(pw)  

Nabór na odbiór azbestu 
Ruszył tegoroczny nabór wniosków na odbiór azbestu z prywatnych 

po sesji. Maksymalna kwota dotacja może wynieść nawet 90 proc. Wnio-
ski są przyjmowane do 30 marca 2021 r. Według planów azbest ma zostać 
odebrany do końca roku. Urząd Miejski zachęca do tego, by ze zgłasza-
niem się nie czekać do ostatniej chwili.
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Pracownik PKP Autorem książki o historii kolei 

Książka o węźle kolejowym 
w Koluszkach (cz.1)

Kilka lat temu mieszkańcy 
Koluszek barwnie obchodzili 
170 lecie rocznicy powstania 
Kolei warszawsko-wiedeńskiej. 
Choć nasza obecna stacja w ni-
czym już nie przypomina tej 
sprzed ponad półtora wieku, a 
jedynym materialnym świad-
kiem dawnych lat jest zabytko-

we osiedle kolejowe przy ulicy 
Kolejowej, to jednak liczy się to, 
co jest w ludzkiej pamięci. Z 
Michałem Jerczyńskim, Auto-
rem książki „Węzeł Kolejowy 
Koluszki” rozmawia Zbigniew 
Komorowski.  

-Gdzie w Polsce narodziła 
się kolej? My z naszą „wieden-
ką” byliśmy w czołówce? 

-Wszystko zaczęło się od  
Kolei Górnośląskiej. Była to tra-
sa oddana do użytku w roku 1842 
i połączyła Wrocław z Oławą a w 
1846 osiągnęła stację w Mysło-
wicach. To jest zdecydowanie 
najstarsza kolej na terytorium 
współczesnej Polski. Nasza 
„wiedenka” jest nieco młodsza. 

-Jak doszło do powstania 
pierwszej linii kolejowej w 
Królestwie Polskim, czyli na 
terenie dawnego zaboru rosyj-
skiego?

-Podobnie jak w innych kra-
jach celem było połączenie no-
wym, wydajnym środkiem 
transportu okręgu wydobywczo-
-przemysłowego (w królestwie 

Polskim było to Zagłębie Dą-
browskie) z głównym miastem 
kraju (u nas – Warszawą). Jed-
nocześnie chciano wpiąć się w 
powstającą europejską sieć ko-
lejową poprzez połączenie z li-
nią Kolei Północnej Cesarza 
Ferdynanda, która miała prowa-
dzić z Wiednia do Krakowa, 

Wieliczki i Bochni. Nazwa kolei 
Warszawsko-Wiedeńska była 
oczywiście nazwą marketingo-
wą, bo miała zachęcić akcjona-
riuszy. Koleje w tamtych cza-
sach były przedsięwzięciami 
prywatnymi, a połączeniem War-
szawy z Wiedniem zwiększały 
obrót towarów i ludzi, a zatem 
napędzały ówczesną gospodar-
kę. Rosła też nadzieja na połą-
czenie  stolicy cesarstwa z Ad-
riatykiem i na rozwój gospodarki 
międzynarodowej, tym bardziej, 
że poza rudami żelaza i węglem 
kamiennym, transportowano też 
drewno, zboże, czy materiały 
budowlane, w mniejszej ilości 
inne towary. Ostatecznie połą-
czenie z południem i zachodem 
Europy nastąpiło za pośrednic-
twem Kolei Krakowsko-Górno-
śląskiej i Kolei Górnośląskiej w 
tzw. trójkącie trzech cesarzy w 
rejonie Maczek (dziś dzielnica 
Sosnowca), Słupnej (Mysłowic) 
i Szczakowej (Jaworzna).

-Z jaką prędkością poru-
szały się pociągi w XIX wieku? 

-Dziewiętnasty wiek to cała 
epoka w rozwoju techniki kole-
jowej, pod koniec której pręd-
kość pociągów pasażerskich  
100 km/h już nikogo nie dziwi-
ła. Najczęściej jednak, w zależ-
ności od odległości między sta-
cjami, było to nawet 60 km\h, 
choć średnia prędkość handlowa 
wynosiła około 20 km\h. Jest to 
prędkość uwzgledniająca rów-
nież postoje na stacjach, na któ-
rych dokonywano załadunku lub 
przeładunku towarów i bagażu, 
manewrów lub doczepiania no-
wych wagonów, co też trwało 
długo. Pociągi towarowe kurso-
wały z prędkością 20-30 km/h.

-Od kiedy Koluszki posia-
dają stację kolejową? 

-Na pewno nie był to rok 
1846, kiedy przez teren dzisiej-
szych Koluszek przejechał 
pierwszy pociąg ze Skierniewic 
w kierunku Piotrkowa, w ramach 
kolei Drogi Żelaznej Warszaw-
sko-Wiedeńskiej. Odległości po-
między stacjami wyznaczano na 
podstawie prędkości biegu po-
ciągu i przewidywanej liczby po-
ciągów. Linia była początkowo 
jednotorowa z mijankami na sta-
cjach. Pozostawała jeszcze kwe-
stia uzupełniania wody w paro-
wozach, w związku z czym 
stacje lokowano dość regular-
nie, ale jednocześnie w miej-
scach najlepszego zagospodaro-
wania  sieci osadniczej. Poza 
tym stacje budowano w miej-
scach znajdujących się  w pobli-
żu większych miejscowości, za-
pewniających przepływ ładunków 
i ludności. Dlatego też nie loko-
wano stacji w przysłowiowym 
„szczerym polu”, tylko w pobliżu 
co najmniej średniej wielkości 
wioski. Z tego powodu stacje 
Drogi Żelaznej Warszawsko-
-Wiedeńskiej znalazły się w Ro-
gowie i w Rokicinach. Stacja 
węzłowa w Koluszkach powsta-
ła nieco później i należy ten fakt 
łączyć z powstaniem Kolei Fa-
bryczno- Łódzkiej w roku 1865. 
Warto zaznaczyć, że kolej War-
szawsko-Wiedeńska, poza prze-
wozem pasażerskim, zaopatry-
wała Warszawę w węgiel i 
wyroby hutnicze z  Zagłębia Dą-
browskiego. 

Natomiast w którym roku  
pobudowano w Koluszkach sta-
cję kolejową i od kiedy zatrzy-
mywały się tu pociągi pasażer-
skie - trudno powiedzieć. Brakuje 
nam archiwalnych rozkładów 
jazdy z lat 50-tych XIX wieku, 
gdzie moglibyśmy to sprawdzić. 
Być może - gdyby udało się od-
szukać dawną prasę  warszaw-
ską z tamtego okresu, w której 
rozkłady jazdy pociągów były 
drukowane- wtedy dowiedzieli-
byśmy się, w którym roku po-
ciągi zaczęły zatrzymywać się w 
Koluszkach. Mówię „być 
może”, bo nie wszystkie przy-
stanki były ujmowane w tych 
rozkładach. Najczęściej zapisy-
wano postoje jedynie na najważ-
niejszych stacjach. Na podstawie 
dostępnych nam dokumentów z 
roku 1851, Koluszek nie  ma na 
liście stacji kolejowych Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej. 

-Co wiadomo o bocznicy  
w Koluszkach?   

-Pierwsza wzmianka o 
bocznicy kolejowej w Kolusz-
kach pojawiła się w materiale z 
roku 1861. Problem stacji jed-
nak pozostaje, bo bocznica o 
której mówię, obsługiwała 
prawdopodobnie pobliską ce-
gielnię i nie wiadomo, czy w 
tym czasie Koluszki miały już 
swoją stację kolejową, bo - jak 
już wspomniałem wcześniej- nie 
zachowały się rozkłady jazdy. 
Najstarszy rozkład, uwzględnia-
jący stację w Koluszkach, po-
chodzi z roku 1865. Nie ma w 
nim jednak zanotowanych go-
dzin odjazdów pociągów. To nie 
oznacza, że pociągi tu nie stawa-
ły w połowie lat 60-tych XIX 
wieku. Po prostu godziny przy-
jazdu i odjazdu pociągów były 
nieokreślone, w przeciwień-
stwie do większych przystan-
ków, jakimi był np. Rogów czy 
Rokiciny. 

-W którym miejscu znaj-
dowała się wspomniana cegiel-
nia? 

-W okolicach ulicy Krańco-
wej, prawdopodobnie dzisiejsza 
ulica 3 Maja to dawna droga do-
jazdowa z bocznicy na tę cegiel-
nię. Jednak gdzie się ona do-
kładnie znajdowała, trudno dziś 
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powiedzieć. Nie ma pewności, 
czy cegielnia istniejąca jeszcze 
w latach 80-tych XX wieku, jest 
tą, o której teraz  mówię. Cegłę 
producent dostarczał wozami 
bezpośrednio na ładownię.

-Gdzie znajdowała się 
bocznica?

-Od strony 3 Maja. Jej ist-
nienie było z pewnością jednym 
z powodów wybudowania w 
Koluszkach stacji kolejowej, 
choć nie jedynym. Co prawda 
najstarsze mapy stacji Koluszki 
pochodzą lat 80-tych XIX wie-
ku, kiedy stacja koluszkowska 
była już całkiem rozbudowana, 
a bocznicy o której mówimy, już  
w tym czasie nie było, nie mniej 
na podstawie pewnych analiz te-
renu, można  umiejscowić bocz-
nicę towarową jak wspomnia-
łem przy ulicy 3 Maja, gdzieś na 
wysokości „grzybka” pomiędzy 
ulicami Staszica a Kopernika. Z 
projektu linii DŻFŁ z czerwca 
1865 r. wynika, że koniec bocz-
nicy był raczej u wylotu Koper-
nika, a początek na wysokości 
cegielni.

-Potwierdzeniem Pańskiej 
tezy wydaje się być pewien 
materialny dowód. Podczas 
prac remontowych ulicy 3 
Maja 6 lat temu, pod zerwaną 
warstwą asfaltu i płyt, widać 
było starą nawierzchnię ulicy. 
Były to „kocie łby” ciągnące 
się przez całą długość ulicy 3 
Maja, które właśnie na wyso-
kości ulicy Kopernika, „ury-
wały się”.  Kto był odbiorcą 
cegły z Koluszek? 

-Różni odbiorcy, ale mamy 
potwierdzenie, w sprawozda-
niach Kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej, że materiał ten posłu-
żył jako budulec w roku 1862 do 
budowy parowozowni Warsza-
wa a potem także do budowy pa-
rowozowni w Skierniewicach. 
Musiał być to dość duży zakład, 
produkujący wysokiej jakości 
cegłę, skoro wożono ją aż do 
Warszawy. 

-Pociągi przejeżdżające 
przez Koluszki mogły się tu, 
wbrew rozkładowi jazdy, nie 
zatrzymać? 

-Na początku lat 60. teore-
tycznie mogło się tak zdarzyć, a  

decydować o tym mógł kierow-
nik pociągu. W początkowym 
okresie istnienia „wiedenki” bile-
ty sprawdzał konduktor w mo-
mencie wsiadania pasażera do 
pociągu, zatem wiedział, czy 
ktoś na danym przystanku wysia-
da. Widział też, w momencie 
zbliżania się do danego przystan-
ku, czy ktoś czeka na peronie. 
Można było więc zadecydować o 
niezatrzymaniu składu pociągu 
na przystanku. Ta hipoteza jest 
jednak bardzo luźna i nie mamy 
dowodów, że tak było. Zatrzyma-
nia na stacjach były natomiast 
obligatoryjne, jeśli przewidywał 
to rozkład jazdy.

-Kiedy dla Koluszek na-
stąpił moment przełomowy w 
historii kolei?

-Wszystko zmieniło się w 
roku 1866, wraz z oficjalnym 
zakończeniem budowy i odda-
niem do użytku kolei Fabrycz-
no- Łódzkiej i połączeniem w 
ten sposób Łodzi z Koleją War-
szawsko-Wiedeńską. Z tamtego 
też okresu, tzn. z roku 1866 po-
chodził słynny, dziś już nieistnie-

jący budynek dworca kolejowego 
w Koluszkach, zaprojektowany 
przez Adolfa Schimmelpfenniga, 
twórcę historycznego dworca 
Łódź Fabryczna, rozebrany nie-
mal 100 lat później, pod koniec lat 
60-tych XX wieku.

-Spróbujmy odtworzyć 
zabudowania kolejowe wokół 
dworca XIX wieku. 

-Mogą w tym pomóc jedy-
nie analiza starych map i oczy-
wiście nasza wyobraźnia. Przy 
ulicy 3 Maja, na wprost obecnej 
stacji, znajdowały się budynki 
mieszkalne pracowników Kolei 
Fabryczno- Łódzkiej, ze stoją-
cym do dziś dwukondygnacyj-

nym budynkiem,  tak zwanym 
„węzłem” , w którym mieści się 
obecnie Sala Muzeum Kolu-
szek. W pobliżu tej mini osady 
kolejowej znajdowały się dwa 
budynki dla dróżników i drew-
niany budynek, w którym 
mieścił się później Odcinek 
Drogowy, rozebrany przy okazji 
modernizacji dworca w Kolusz-
kach w roku 2008 roku. Miesz-
kańcy mogli zapamiętać jego 
niebieski kolor. Na terenie obec-
nej sekcji eksploatacji PKP 
PLK, czyli na lewo od ulicy 
Brzezińskiej, stojąc twarzą do 
dworca aż do okolic niegdysiej-
szego „ruskiego ryneczku”, 
znajdowała się w XIX wieku pa-
rowozownia Kolei Fabryczno-
-Łódzkiej. Patrząc na prawo od 
„węzła”, była rampa kolejowa 
Kolei Fabryczno- Łódzkiej. Na 
peronie 2, tak jak obecnie, stał 
budynek dworca, murowany a 
następnie rozbudowany, należą-
cy do Kolei Fabryczno-Łódz-
kiej, ale współużytkowany rów-
nież przez „wiedenkę”. Tuż 
obok były jeszcze dwa drewnia-

ne zabudowania dworcowe. Je-
den z nich należał do Kolei Dę-
blińsko-Dąbrowskiej z roku 
1884 i drugi z roku 1897 z po-
czekalnią III Klasy. Od strony 
parku w miejscu obecnego po-
sterunku funkcjonariuszy SOK, 
znajdowała się stacja Kolei Dę-
blińsko-Dąbrowskiej. Był tam 
peron z wiatą, torem objazdo-
wym i na tym stacja się kończy-
ła. Tuż obok były dwa posterun-
ki zwrotniczych. Natomiast 
Kolonia mieszkalna Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej i parowo-
zownia tej Kolei znajdowała się 
przy zbiegu ulicy Kolejowej i 
Kościuszki. Co ciekawe, na 

końcu tego osiedla,  jeden z bu-
dynków mieszkalnych przero-
biono potem na strażnicę kolejo-
wej staży pożarnej. W miejscu, 
gdzie kończył się mur, czyli pod 
koniec ulicy Kościuszki, znajdo-
wała się parowozownia. Ślady 
dawnego, zasypanego odpadka-
mi dołu po rozbiórce obrotnicy w 
parowozowni można było za-
uważyć jeszcze kilkanaście lat 
temu w okolicy zakończenia 
muru z cegły. Kolejnym zespo-
łem obiektów była  rampa przeła-
dunkowa, która znajdowała się w 
pobliżu obecnej Sekcji Eksplo-
atacji Polskich Linii Kolejo-
wych, czyli mówiąc umownie  w 
„portkach” lub „pod lasem”, na 
rozwidleniu torów w kierunku 
Piotrkowa i Tomaszowa. W miej-
scu tym dokonywano przeładun-
ku towarów z wagonów  szero-
kotorowych na normalnotorowe. 
Rampa ta istniała tam do czasów 
I wojny światowej. 

- Obecnie podróżowanie 
pociągiem jest na nowo  popu-
larne. Dużo ludzi korzystało z  
kolei w jej początkach? 

-Sposoby liczenia pasaże-
rów bywały różne w zależności 
od spółki ale dane, jakie posia-
damy na temat tych liczb po-
zwalają sądzić, że podróżowała 
mniej więcej taka sama liczba 
osób, co obecnie. Kolej pod ko-
niec XIX wieku  była bezkonku-
rencyjnym środkiem podróżo-
wania, a także  przewozu 
towarów. Nie obyło się bez wal-
ki, czasem nieuczciwej ze strony 
konkurencji. Ponieważ opłace-
nie furmana było o wiele droż-
sze, więc właściciele dorożek 
lub wozów towarowych robili 
co mogli, drastycznie obniżając 
ceny przewozu, by klienci zre-
zygnowali z podróżowania czy 
ekspediowania towarów koleją a 
skorzystali z oferty powozu. 
Były to takie obniżki, że z Olku-
sza do Warszawy bardziej opła-
calna była podróż powozem 
konnym niż pociągiem. Era sa-
mochodu miała dopiero nadejść. 
Gdy jednak dotrzemy do staty-
styk przewozów kolejowych, 
zarówno w Królestwie jak i w 
Prusach, zauważymy, że trans-
portowano też słomę, siano, ko-
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ści odpadkowe lub odpadki skór 
zwierzęcych, zatem towary mało 
wartościowe - to trzeba przyjąć, 
że  taryfy kolejowe były na tyle 
przystępne, że tego rodzaju ła-
dunki opłacało się przewozić. 

-Wspomniał pan o III kla-
sie pociągu. Jaki był standard 
w tych wagonach? Przypo-
mnę, że jesteśmy wciąż na 
przełomie XIX i XX wieku… 

-Był nawet czas, gdy jeździ-
ły też wagony IV klasy. Pierwsza 
klasa - to salonki, dziś już właści-
wie nie mająca swego odpowied-
nika. Charakteryzował ją bardzo 
wysoki standard.  Wagonami tej 
klasy podróżowali wyłącznie 
wysocy urzędnicy państwowi, 
oficerowie i ludzie bardzo wyso-
ko sytuowani, np. wielcy fabry-
kanci.  Odpowiednikiem dzisiej-
szej klasy I była ówczesna klasa 
II, z której korzystali przedstawi-
ciele zamożniejszej klasy śred-
niej, natomiast przeciętny po-
dróżny, będący właścicielem 
jakiegoś zakładu czy majster w 
fabryce lub  drobny fabrykant- 
rzemieślnik, podróżował klasą 
III, która była klasą podstawową. 
Dwie pierwsze  klasy były tzw. 
Klasami miękkimi, z miękkimi 
siedzeniami, w których ściany 
były wyłożone jakimiś materia-
łami a w oknach były firanki, z 
mosiężnym i eleganckim wypo-
sażeniem. W klasie III znajdowa-
ły się twarde ławki z drewnia-
nych listewek. W wagonach IV 
klasy natomiast były twarde, nie-
profilowane ławki, zrobione w 
prostych desek, podobnie jak 
półki na podręczny bagaż. W wa-
gonach tych, ławki do siedzenia 
zainstalowane były często nie w 
poprzek z korytarzem przejścio-
wym a wzdłuż wagonu. W środ-
ku była przestrzeń do przewozu 
większego bagażu. Korzystała z 
niej głównie ludność wiejska i 
robotnicza, bo była najbardziej 
przystępna cenowo dla tych grup. 
Dodam, że nie wszystkie jednak 
koleje posiadały IV klasy, np. na 
Kolei  Fabryczno- Łódzkiej były 
tylko trzy klasy. Ogólnie w Rosji 
wagonów klasy IV było znacznie 
mniej niż w np. Prusach. Tam, 
gdzie istniała przed odzyskaniem 
niepodległości IV klasa, np. na 

Górnym Śląsku, stosowano ją 
jeszcze w latach 20-tych ubiegłe-
go wieku. Jeden taki odrestauro-
wany wagon IV klasy  można 
oglądać na terenie parowozowni 
w Skierniewicach. 

-Która klasa dawała kole-
jom największy zysk? 

-Sądząc po sprzedaży bile-
tów w tamtym okresie, zarówno 
na Kolei Warszawsko- Wiedeń-
skiej jak i Iwangrodzko-Dą-
browskiej, najwięcej ludzi, bo 
ponad 50% jeździło kolejami w 
IV klasie, bo była najtańsza. Z 
III Klasy korzystało prawie 
30%, z Drugiej  niecałe 10%, z 
Pierwszej – zaledwie około 1%. 
Są to dane za rok 1870. 

-Obok Koluszek ważnym 
ośrodkiem na kolejowej mapie 
naszych okolic stały się Słotwi-
ny. Powstała tam stacja kolejo-
wa, której historyczny, nieist-
niejący już budynek dworcowy, 
budził podziw.  Dlaczego  tam-
tejsza  stacja była tak ważna 
dla ruchu kolejowego? 

-Założeniem Kolei Dębliń-
sko- Dąbrowskiej, jak nazywano 
Kolej Iwangrodzko-Dąbrowską 
było połączenie jej  z Koleją 
Warszawsko -Wiedeńską i Fa-
bryczno-Łódzką w Koluszkach. 
Kolej ta miała jednak inną szero-
kość torów, to raz. Oczywiście 
Koluszki były idealnym miej-
scem, by te koleje skrzyżowały 
się w Koluszkach, to prawda. 
Decydującym momentem o bu-
dowie stacji w Słotwinach wyda-
je się dziś fakt, że „Król dróg że-
laznych”- czyli Bloch, zamierzał 
połączyć Kolej Dąbrowską z Fa-
bryczno- Łódzką  i dalej pocią-
gnąć ją do Kalisza (na co jednak 
koncesję uzyskała ostatecznie 
Kolej Warszawsko-Wiedeńska). 
W związku z tym stacja musiała 
być tak zlokalizowana, by umoż-
liwić przedłużenie linii w kierun-
ku Łodzi. Początkowo funkcję tę 
miały spełniać Koluszki, osta-
tecznie dla uproszczenia budowy 
zadecydowano o Słotwinach, 
które stały się dużą i ważną stacją 
w ruchu towarowym.  Co do ru-
chu pasażerskiego dodam, że 
Słotwiny były też stacją nowej li-
nii szerokotorowej Kolei Fa-
bryczno- Łódzkiej.  

Pamiętnik Krystyny Zarębskiej 

Wojna zastała mnie  
w 16-tym roku życia... (cz. 7)

Grudzień 1939 r.
Grudzień przeszedł bez zmian. O zwolnieniu Tatusia nie ma mowy, 

choć starania robimy ogromne. Np. chodziłam do znajomych volks-
deutschów z listą do podpisania, że jako Tatuś nie stosował żadnych re-
presji w stosunku do Niemców. Co za poniżenie: ja prosiłam Niemca o 
podpis... Ciężko b. ciężko mi to szło, ale myśmy już tak chcieli, żeby 
Tatuś wrócił! Zebrałam chyba ze 7 takich podpisów i Dzidka wraz z po-
daniem złożyła to w Gestapo łódzkim. Nie wiadomo czy na skutek 
tego, czy z innego powodu 10-ego stycznia zupełnie niespodziewanie 
ujrzeliśmy u siebie w domu Tatusia! Nareszcie! Po dwumiesięcznej 
przymusowej rozłące. Długo, długo Tatuś opowiadał o tym, co przeżył 
w ciągu tego czasu, jakich szykan dopuszczali się Niemcy, jak „uprzy-
jemniali” ludziom niewinnym zupełnie pobyt w więzieniu. Nie będę 
tego dokładnie streszczała, tylko powiem krótko, że z opowiadań tych 
dopiero poznałam prawdziwie Niemców i znienawidziłam ich całą du-
szą. Tatuś wrócił w pierwszej grupie (dzięki Bogu, bo jeszcze zdążył 
podpisać listę płacy na styczeń i odebrać pensję za ten miesiąc); druga 
grupa wróciła dopiero na drugi miesiąc. Pomimo wszystko czuliśmy się 
szczęśliwi, że Tatuś się dostał do Radogoszcza, gdzie jeszcze było tak 
względnie, ze względu na dostarczanie żywności, a nie do jakiego inne-
go obozu. I do Koluszek wrócili wszyscy z Radogoszcza, ale czy który 
z tych bohaterów przeżyłby raz jeszcze coś podobnego? - wątpię, a na-
wet na pewno wiem, że nie.

Tatuś nie wiele się zmienił, wyglądał nawet nie źle, tylko szpeciły 
Go krótkie włosy, gdyż w Brzezinach wszystkich postrzygli „na gołe 
pałki”. Tylko ze 2 tygodnie leżał chory w łóżku. Ale potem z nowym za-
pasem energii wziął się do pracy.

Od razu sytuacja nam się znacznie polepszyła; do tego stopnia, że 
mogliśmy z Witkiem chodzić do szkoły, płacąc 50 zł miesięcznie za na-
ukę. Cóż to była za radość, gdy mogłam się znów ubrać w fartuch 
szkolny i usiąść przy stoliku szkolnym! - Było nas w klasie I liceum 5 
uczennic i 3 uczniów (!) Ilość śmieszna, ale jakżesz przyjemne były z 
tego powodu lekcje, gdy się miało wrażenie, że jest się na prywatnych 
wykładach. W całej szkole były 4 kl. kolejne i nasza 1 licealna. Mieli-
śmy wspólną szatnię i jeszcze jeden pokój zostawał dla rady pedago-
gicznej. Nie było więc wcale tak źle. Zdało mi się, że odżyłam na nowo, 
gdy codziennie rano kroczyłam z Witkiem razem do szkoły, a potem 
odrabiało się lekcje w domu. To miało dla mnie, po za korzyścią duży 
urok. Mieliśmy 2 panie profesorki, księdza prefekta i 3 panów profeso-
rów. Książek mieliśmy 3 komplety, ale jakoś przy wykładach pp profe-
sorów dawaliśmy sobie radę. Ksiądz prefekt i p.D. przeszli, jak mój Ta-
tuś, przez Radogoszcz; czułam więc, że coś wspólnego leży między 
nami... W ogóle w tej szkole czułam się świetnie i drżałam na myśl, że 
Niemcy tę szkołę mogą zamknąć, jak zrobili to w tylu innych miejsco-
wościach! - tymczasem spotkał nas nowy cios.

Niemiecki zarząd szkolny pozwalniał wszystkie mężatki, których 
mężowie pobierali jakiekolwiek pobory, a więc w pierwszym rzędzie 
zwolniona została...Mamusia, gdyż Tatuś stosunkowo pobierał dużą pen-
sję, według Niemców wystarczającą na utrzymanie 5-ciu osób. Choć na-
uki nie przerwaliśmy, ale było nam już dużo ciężej, tym bardziej, że do-
szły i inne troski. Na wszystkim zaborcy rękę położyli. Oto każą się 
meldować wszystkim dziewczętom i chłopcom od lat 16-tu, zdolnym do 
pracy... w Rzeszy, którą teraz mieliśmy b. nie daleko, gdyż 8 km. od Ko-
luszek ciągnęła się granica, między Generalną Gubernią, stworzoną przez 
Niemców dla nas (! łaskawie! ), a rdzenną ziemią polską, wcieloną teraz 
do państwa niemieckiego. Tak Brzeziny i Łódź znajdowały się poza gra-
nicą. Czy to nie śmieszne wprost, a jakże tragiczne i przykre w skutkach! 
Ale to wszystko do czasu. - Naturalnie do rejestracji żadne z nas się nie 
zgłosiło, ale obawialiśmy się poważnie „łapanek”.
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Dzielnicowi pomogli samotnemu  
i bezdomnemu mężczyźnie

Dzielnicowi z koluszkowskiej komendy dotarli do bezdomnego 
mężczyzny przebywającego w pustostanie na terenie gminy Kolusz-
ki. Policjanci przekazali mu ciepły koc i produkty żywnościowe. o 
sytuacji mężczyzny powiadomili MOPS i urząd pracy. Dzięki ich 
zaangażowaniu mężczyzna otrzyma cotygodniowe bony żywno-
ściowe i został zarejestrowany jako bezrobotny.

Urokliwa, biała i mroźna zima ma też smutne oblicze. Policjan-
ci doskonale wiedzą, że to szczególnie trudny i ciężki okres dla osób 
bezdomnych, samotnych i nieporadnych życiowo. Takie osoby szu-
kają schronienia gdziekolwiek się da i są zdani tylko na siebie. W 
okresie zimowym dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w 
Koluszkach każdego dnia sprawdzają pustostany, dworce, ogródki 
działkowe, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. 
Taką właśnie kontrolę kilka dni temu prowadzili dzielnicowi na te-
renie gminy Koluszki. Dotarli do samotnego i nieporadnego męż-
czyzny, który przed niskimi temperaturami i opadami śniegu schro-
nił się w pustostanie. Policjanci poznali historię bezdomnego i 
natychmiast nawiązali kontakt z instytucjami pomocowymi, sołty-
sem tej miejscowości. Podarowali mężczyźnie ciepły koc i produkty 
żywnościowe. Potrzebujący nie chciał udać się do noclegowni, ale 
wraz z mundurowymi z chęcią zjawił się 21 stycznia 2021 roku w 
urzędzie pracy, gdzie został zarejestrowany jako osoba bezrobotna. 
Odwiedził też miejski ośrodek pomocy, gdzie po wypełnieniu wszel-
kich formalności otrzyma cotygodniowe bony żywnościowe. Mun-
durowi są również w stałym kontakcie z sołtysem miejscowości, 
gdzie przebywa mężczyzna i systematycznie będą monitorować 
jego sytuację.

Pamiętajmy, że nie zawsze jesteśmy kowalami swojego losu a 
życie nie zawsze układa się tak jak byśmy tego chcieli. W przypad-
ku zauważenia osoby, która może potrzebować pomocy nie zwlekaj-
my z powiadomieniem odpowiednich służb. Nie należy także prze-
chodzić obojętnie obok osób znajdujących się pod wpływem 
alkoholu. Policjanci reagują na każde zgłoszenie i niejednokrotnie to 
właśnie jeden telefon może zadecydować o życiu drugiego człowie-
ka. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kie-
dy ktoś narażony jest na wychłodzenie organizmu. Przypominamy o 
możliwości skorzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa. Jedno kliknięcie „osoba bezdomna wymagająca pomo-
cy” może uratować ludzkie życie. Informacje na temat placówek 
zajmujących się pomocą osobom bezdomnym, można uzyskać 
dzwoniąc pod bezpłatny numer 987 czynny całą dobę.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Końcówka roku  
dla STEP DANCE

Kolejne zawody taneczne 
pod koniec 2020 roku zaliczyli 
młodzi tancerze z klubu tańca 
sportowego STEP DANCE. Tym 
razem na początku grudnia w 
Przezmierowie k/Poznania odbył 
się Ogólnopolski Turniej Sporto-
wego Tańca Towarzyskiego 
-„SREBRNE PANTOFELKI”, w 
którym swój udział wzięli repre-
zentanci naszego miasta.

W kategorii 12-13 lat w klasie 
tanecznej H startowali Krystian 
Purkiewicz i Wiktoria Łysak. W 
kombinacji 6 tańców uplasowali 
się na pierwszym miejscu, wygry-
wając rywalizację i jednocześnie zdobywając awans do wyższej klasy 
tanecznej G. Krystian i Wiktoria od nowego roku również będą starto-
wać w tej samej kategorii wiekowej, więc możemy liczyć na kolejne 
udane starty naszych tancerzy. Gratulujemy sukcesów.

PIES ZNALEZIONY 
 w SŁOTWINACH  

w styczniu 2021 ROKU

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!
W SPRAWIE ADOPCJI, ODBIORU 

ZWIERZĘCIA PROSIMY O KONTAKT:
Z BIUREM INŻYNIERA   

GMINY KOLUSZKI - 44 725 67 68
lub

  SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT
W ZAWIERCIU

730 505 255, 515 131 350
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Grudzień w naszym  
Przedszkolu był wyjątkowy! 

Czas przed  świętami Bożego Narodzenia upłynął nam na roz-
mowach o tradycjach tych świąt oraz wspólnym ubieraniu choinek 
w salach. Dzieci z ogromną przyjemnością wykonywały też prace 
plastyczne i świąteczne ozdoby przeznaczone na upominki dla swo-
ich najbliższych.

Wyczekiwanym dniem były „Mikołajki”, które tym roku wypa-
dły w niedzielę 6 grudnia. Jakaż była radość gdy w poniedziałek,  
7 grudnia, dzieci świętowały przy muzyce i zabawach dzień św. Mi-
kołaja. Choć tajemniczy Gość nie spotkał się z nami w ten dzień oso-
biście to jednak wiemy, że o nas pamiętał, każdy przedszkolak otrzy-
mał od niego upominek i słodkości.

Dnia 8 grudnia nasze przedszkolaki brały również udział w pro-
jekcie przygotowanym i nagranym przez uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego pt: „ Opowieść Wigilijna”. Bar-
dzo dziękujemy za ten występ.

Dnia 21 grudnia odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość 
Pasowania na Przedszkolaka. Był to szczególny dzień dla dzieci, 
które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola, 
był to również ich pierwszy  występ przed Panią Dyrektor. Najmłod-
sze grupy „Misie” i „Kotki” zaprezentowała się w krótkim montażu 
słowno-muzycznym „My jesteśmy przedszkolaki”. Dzieci udowod-
niły, że zasługują na miano prawdziwego przedszkolaka. Oficjalna 
część uroczystości zakończona została złożeniem przysięgi. Na pa-
miątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dy-
plom oraz książkę.

Następnego dnia, 22 grud-
nia, w każdej grupie odbyły się 
Jasełka połączone z Wigilią. 
Dzieci z tej okazji odśpiewały 
piękne kolędy w języku polskim 
i zimowe piosenki w języku an-
gielskim. Najstarsza grupa „Sło-
niki” z ogromnym zaangażowa-
niem odegrała sceny biblijne 
związane z narodzeniem Jezusa, 
które wprowadziły wszystkich 
w wyjątkową atmosferę zbliża-

jących się świąt. Te krótkie występy został nagrane i wysłane rodzi-
com, którzy ze względu na epidemię nie mogli przeżywać tego dnia 
wspólnie ze swoimi pociechami. Miłym zakończeniem było rozda-
nie nagród za udział w konkursie „ Rodzinny stroik bożonarodzenio-
wy”, zorganizowany przez grupę „Żabki”. Dzieci, które brały w nim 
udział otrzymały ex aequo I miejsce. Gratulujemy! Tego dnia dotarł 
również do nas pomocnik Mikołaja, który obdarował wszystkie 
dzieci wspaniałymi prezentami. 
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Miejsce  
na Twoją reklamę

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

ZAPRASZAMY  
PO NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIE

OC i na ŻYCIE
Biuro znajduje się przy  

ul. 3 Maja 5 (obok jubilera)

Czynne  
od Pn do Pt , 9.00 – 17.00

Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego 

796-241-330

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
Pracownika produkcji/rozbioru
Operatora wózka widłowego  

wysokiego składowania
Kierowcę samochodu ciężarowego  

powyżej 3,5t; kat. C+E

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

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

firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

Zatrudnię magazyniera oraz kierowcę-magazyniera  
w rozlewni gazu płynnego w Brzezinach 
Szczegółowe informacje tel. 885 052 000

Шукаю власника складу та водія-складника на заводі  
з розливу скрапленого газу в Бжежинах
Детальна інформація тел. 885 052 000

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

SKUP  
AUT

513-067-594

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

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

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

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

tel. 501 10 22 81, 509 307 458
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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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ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

ZDROWIE/URODA
Masaż u klienta w domu – klasycz-
ny, terapeutyczny, relaksacyjny, 
refleksoterapia stóp, drenaż limfa-
tyczny i inne, 732-622-362
UROLOG. Dr n.med. K. Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Usługi stolarskie, 664-669-340
Instalacje Wod.-Kan., CO i Gaz. 
Szybka wymiana kotłów gazowych. 
Serwis kotłów gazowych, 601-739-479   
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
TYNKI maszynowo – gipsowe, ceme- 
ntowo – wapienne. Solidne wykona-
nie, wolne terminy, 507-256-201
Drobne usługi w domu, malowanie, 
glazura, hydraulika, porządkowanie, 
732-622-362
Malowanie tanio-solidnie,  
531-330-254 
Układanie Kostki Brukowej,  
tel. 783-141-557
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
Montaż ogrodzeń panelowych, szta- 
chetowych 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
Wykończenia wnętrz, poddasza, 
docieplenia budynków, 608-661-045
Ścinka drzew niedrogo,  
tel. 727-668-566

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam M-6, 111 m2  
w Koluszkach, 603-607-339
Sprzedam M-3, I piętro, duży 
balkon, Andersa, 506-621-200
Sprzedam działkę 3053 m2  
w Teodorów, gmina Budziszewice. 
Cena 20 zł/m2, do uzgodnienia,  
tel. 606-458-168
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach ul. Warszawska,  
o pow. 2000 m2 z możliwością 
prowadzenia działalności gospodar-
czej, 791-273-942 
Sprzedam mieszkanie M-4  
ul. 11 Listopada, 530-637-858
Sprzedam działkę rolną 6000 m2  
w Koluszkach, tel. 601-190-840  
lub 502-17-15-18
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 60 m2, ul. Sikorskiego Koluszki, 
tel. 512-196-220

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie  
w blokach 35 m2, 2 pokoje z kuchnią, 
tel. 605-236-737
Do wynajęcia 2-pokojowe i 1-poko-
jowe mieszkanie w Koluszkach, 
605-696-054
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam Renault Espace,  
rok 2003, diesel 2.2, 691-783-897
Sprzedam tanio: maszyny do szycia 
TEXTIMA 2 szt., prasowalnicę 
(gitarę), nóż pionowy i tarczowy, 
602-433-550
Sprzedam tanio: sofę narożną, 
meblościankę, stolik pod telewizor, 
698-183-184
Pyszne jabłuszka 1,5 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
STARE auto: Fiat 126p, Polonez, 
Syrena, Mikrus i inne. Zaniedbane, 
zapomniane, również bez dokumen-
tów, 572-582-035
STARE motocykle oraz części. 
Ramy, zbiorniki, silniki i inne. SHL, 
Jawa, Junak, WSK, 690-140-000
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035

OGŁOSZENIA DROBNE
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 SZUKAM
Podejmę pracę 1 lub 2 razy w tygo- 
dniu, sprzątanie – 661-181-610

PRACA
Zatrudnię pracownika na stację 
paliw Moya, 602-721-923
Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki, stała praca, 536-027-200
Zatrudnię, kierowcę – magazynie-
ra, 44 714 05 38
Zatrudnię, przedstawiciela handlo-
wego do przyuczenia, 44 714-05-38
Zatrudnię pracownika do robót 
wodno-kanalizacyjnych i ziemnych, 
tel. 665-183-407
Zakład w Różycy zatrudni szwaczki. 
Produkcja polska, tel. 605-086-828
Zatrudnię na Skład Budowlany  
do Koluszek ul. Przejazd 16 kierowcę 
C+E, hds, tel. 693-166-459
Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki, 603-297-009

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. 
Posiadamy własny serwis, dojeżdża-
my 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

RÓŻNE
Osoba 50-letnia poszukuje korepe-
tycji z obsługi systemu Windows 10, 
tel. 698-545-501 po 20.00
MISIO i MAKSIO, dwa młode 
pieski. Dam za darmo w dobre ręce 
do domku z ogródkiem, 534-314-251
Zgubiono dowód osobisty i prawo 
jazdy na nazwisko Henryka Dulęba. 
NAGRODA dla znalazcy,  
tel. 507-085-205

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
TANIE Noclegi. Centrum Koluszek, 601-835-140

Sprzedam wyremontowane M-4 (66m2), ul. Sikorskiego 11,  
tel. 507-967-690

Kierowcę C+E zatrudnię. Transport krajowy i międzynarodowy, Ko-
luszki, tel. 733-222-001

Usługi Dekarskie, 518-222-282

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo

OGŁOSZENIA 

DROBNE

1,5 ZŁ BRUTTO  

za SŁOWO
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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

Malowanie  
elewacji,  

docieplenia 
792-022-640
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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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 4

Bardzo udany rok mają za 
sobą lekkoatleci LKS Koluszki.  
Zdobyliśmy I miejsce drużyno-
wo w relacji klubów, gmin i po-
wiatów, oraz 13 medali indywi-
dulanie w Ogólnopolskich Bie- 
gach Przełajowych w Wolbo- 
rzu.

Złote medale: Piotr Choj-
nacki w kat. 2008, Adrianna Sie-
mińska i Igor Cel  w kat. 2007, 
Igor Szczepaniak 2004-2005 i 
Krzysztof Pietrzyk 2000 i starsi. 
Srebrny medal: Milena Płocka 
2009 i młodsze. Brązowe meda-
le: Jakub Kunka chłopcy 2009, 
Damian Kobyłecki chłopcy 
2008 (LKS Koluszki- SP Gał-
ków Duży), Jagoda Nowakow-
ska dziewczęta 2007 i Radosław 
Babiarski, Karol Sokołowski 
chłopcy 2006-2005, Damian 
Swaczyna (LKS Koluszki-ZS 
Nr 2) chłopcy 2004-2003, Szy-
mon Sobczak (LKS Koluszki- 
Pietrzyk Team) mężczyźni 2000 
i starsi dystans 4000 m.

Znaczące sukcesy odnieśli-
śmy w zawodach rangi Mi-
strzostw Polski. 

- Srebrny medal Krzysztofa 
Pietrzyka w Mistrzostwach Pol-
ski Masters w Biegach Górskich 
w Ludwikowicach Śląskich, 

- Mistrzostwa  Polski LZS  
Ciechanów -7 miejsce Michała 
Wieczorka w biegu na 5 km,

- Mistrzostwa  Polski Mło-
dzików  Słupsk -16 miejsce  Ka-
rola Sokołowskiego  1000 m,

- Mistrzostwa  Polski w 
biegach górskich na krótkich 
dystansach w Krynkach! Indy-

widualnie Radek Babiarski pią-
ty, Ada Siemińska szósta, druży-
nowo LKS Koluszki piętnasty. 

- Mistrzostwa Polski w 
Biegach Alpejskich w Wisie-
-Łabajawie, 6 miejsce Karola 
Sokołowskiego, trzynaste Ma-
cieja Jeżyny, piętnaste  Michała 
Smyka, w kobietach ósma Ame-
lia Napierała. 

Zdobyliśmy 28 medali w 
mistrzostwach międzywoje-
wódzkich i wojewódzkich w LA 

- Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa U16! AZS Łódź: 
srebrny Amelia Napierała, brą-
zowy Karol Sokołowski w biegu 
na 1 km 

- Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa w Przełajach,  Koń-
skie: srebrny medal Igor Cel, brą-
zowy: Radosław Babiarski, Karol 
Sokołowski i Igor Szczepaniak  

- Halowe Mistrzostwa Woje-
wództwa Łódzkiego w LA Mło-
dzików RKS Łódź: złoty- Amelka 
Napierała w biegu na 600 m 

- Mistrzostwa Wojewódz-
twa Łódzkiego w Przełajach 
Młodzików Łódź:  złoty - Jagoda 
Nowakowska  Srebrny Adrianna 
Siemińska Brązowy Radosław 
Babiarski, czwarte miejsca Amel-
ka Napierała i Karol Sokołowski)  

- Mistrzostwa Wojewódz-
twa Łódzkiego w LA U16  
Łódź: złoty: Amelia Napierała, 
Srebrny Karol Sokołowski oboje 
w biegu na 1000 m.

- Akademickie Wojewódz-
kie Mistrzostwa w Przełajach: 
srebrny: Magdalena Pierzchała

- Mistrzostwa wojewódz-
twa łódzkiego w LA U12 i U14 
Bełchatów: złoty - Radek Ba-
biarski w biegu na 600 m. Srebr-

ne: 2. Igor Cel 60 m. i 300 m, Ja-
kub Kunka skok w dal. Brązowy 
Ada Siemińska 600 m. 

- Halowe Mistrzostwa Wo-
jewództwa Łódzkiego LZS w 
LA, Spała: Złoty - Radosław 
Babiarski 1000 m.

Srebrny: Adrianna Siemiń-
ska 800 m. i sztafeta 4x 200 m w 
składzie: Piotr Chojnacki, Ma-
ciej Wolski, Jan Szymański i 

Kamil Tenentka. Brązowy: Ka-
mil Tenentka 60 m, Jagoda No-
wakowska 800 m i Amelia Na-
pierała 200 m. 

Wojewódzka Liga LA 
LZS Szkół Podstawowych w 
Bełchatowie. Złoty: Amelia Na-
pierała 100 m, Jagoda Nowa-
kowska 300 m. Srebrne: Adrian-
na Siemińska 600 m,  Igor Cel 
300 m. i sztafeta 4 x 200 dziew-
cząt w składzie: Amelia Napiera-
ła, Weronika Kurc, Hanna Waw-
rzonek, Adrianna Siemińska. 
Brązowy: Weronika Kurc 600 m.

W 39 Ogólnopolskich bie-
gach im. Bronisława Malinow-
skiego Magda Pierzchała była 
trzecia, Krzysztof Pietrzyk 
czwarty. Maciej Jeżyna trzeci w 
Małym Półmaratonie w Wią-
zowni  k/Otwocka! Kordian dru-
gi, Łucja piąta, Małgosia jede-
nasta w VIII Biegu Powstańca w 
Dobrej!

Ponad 40 medali lekkoatletów  
LKS Koluszki w 2020 roku 

W 8 edycji ogólnopolskich 
biegach Grand Prix City Trail 
2019/2020 w klasyfikacji gene-
ralnej (6 biegów) zdobyliśmy: 
10 miejsc na podium! Pierwsze 
miejsca: Bieg 300 m. – chłopcy 
D0 Kordian Ciesielski, D1 
dziewczęta Łucja Ciesielska 
Bieg 600 m, D2 dziewczęta Mi-
lena Płocka Bieg 1000 m, D 3 
chłopcy Igor Cel Bieg 2000 m, 

D4 chłopcy Karol Sokołowski. 
Drugie miejsca: D3 chłopcy Ra-
dosław Babiarski, D4 dziewcząt 
Amelia Napierała. Trzecie miej-
sca: D3 dziewczęta Jagoda No-
wakowska, chłopcy Karol Szew-
czyk, Marcin Patecki był trzeci.

Są to tylko jedne z najważ-
niejszych osiągnięć w minio-
nym roku, wielokrotnie z powo-
dzeniem uczestniczyliśmy w 
mitingach i  zawodach lekko-
atletycznych m.in.: Częstocho-
wie, Kielcach, Toruniu, Puła-
wach, Piasecznie, Bełchatowie, 
Łodzi, Białych Błotach, Alek-
sandrowie Łódzkim.

Nasi sportowcy są aktywni, 
waleczni, a czasem i bardzo 
skuteczni. Dla mnie jako trenera,  
najważniejsze że od wielu lat 
stanowimy zwartą dobrze zmoty- 
wowaną grupą, bawiącą się w 
sport. Dziękuję, podziękowania 
ślę również wspaniałym rodzi- 
com, za motywowanie dzieci do 
uprawiania sportu i współpracę. 



Gramy z Radością – 31 stycznia 2021 roku

Koluszkowski Sztab WOŚP  
w „Finale z Głową”

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
miał odbyć się 10 stycznia 2021, jednak ze względu na pandemię 
został przeniesiony na 31 stycznia. W tym roku hasło 29. Finału 
WOŚP brzmi „Finał z głową”, a celem zbiórki jest zakup sprzę-
tu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

W tym roku po raz 
kolejny, do tej pięknej i 
pożytecznej akcji włą-
czył się koluszkowski 
sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomo-
cy działający przy LKS 
Koluszki w składzie: 
Szef Antoni Tomczyk, 
z-ca Joanna Jeżyna, 
członkowie: Agnieszka 
Szulc, Marta Siemińska, 
Agata Michalak, Krzysz- 
tof Dobrogoszcz, Krzysz- 
tof Grzelak i Piotr Mróz.  

Z powodu pande-
mii koronawirusa, or-
ganizacja 29. Finału w 
Koluszkach będzie się 

różnić od poprzednich. Nie odbędą się imprezy kulturalne i sporto-
we w tym koncerty i licytacje. Nie oznacza to jednak, że najstarszy 
w województwie łódzkim sztab nie będzie działał wcale. Na ulicach 
pojawi się 45 kwestujących wolontariuszy WOŚP, zaopatrzonych w 
identyfikatory i przepiękne puszeczki i serduszka. 

Będzie też pokaźniej wielkości sztabowa puszka stacjonarna, 
zlokalizowana tak jak w latach ubiegłych w namiocie przy ulicy Ko-
ściuszki 2 (obok Stokrotki), do której będzie można w dniu finału w 
godzinach 9-16.00 wrzucać datki. Mamy też do sprzedaży kilkana-
ście różnych przedmiotów w tym otrzymanych z WOŚP: koszulki, 
kalendarze i czapeczki i inne drobne gadżety, można je będzie kupić 
za dobrowolne datki, wrzucane do w/w puszki. 

Zachęcamy mieszkańców Gminy do wsparcia wolontariuszy 
nie tylko datkami, ale i dobrym słowem, gdyż wszyscy, gramy z ra-
dością, gramy z głową, a efektem naszych wspólnych działań jest 
zakup sprzętu specjalistycznego do ratowania życia i zdrowia dzie-
ci.

Brzezińska Liga  
– zapisy na 9. sezon

Tylko do 20 lutego trwają zapisy na 9. sezon Brzezińskiej 
Ligi Piłki Nożnej, czyli największych amatorskich rozgrywek 
piłkarskich (liga szóstek) w regionie. 

Rozgrywki te co 
roku cieszą się ogromną 
popularnością wśród 
wszystkich miłośników 
futbolu, bez względu na 
poziom. Ich zasięg stale 
się poszerza - w minio-
nym roku w meczach ry-
walizowali ze sobą zawodnicy nie tylko z Brzezin, lecz wielu innych 
miejscowości jak np. Koluszki, Gałkówek, Rogów, Jeżów, Andre-
spol, Justynów, Dmosin, Lipiny, Nowosolna, Łódź, czy nawet bar-
dziej odległych jak Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki oraz 
Stryków.

W zeszłorocznej edycji udział brały dwie drużyny z Koluszek: 
Grabarze prowadzeni przez kapitana Rafała Karpińskiego, oraz Tur-
bo Team, którym przewodził Krzysztof Marczyk.

Zapisy przyjmowane są drogą mailową (LigaBrzeziny@gmail.com) 
oraz w wiadomościach do Brzezińskiej Ligi na Facebooku  
(www.facebook.com/LigaBrzeziny). 

Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, listę zawodników 
wraz ze zdjęciami, numer telefonu kapitana oraz (opcjonalnie) logo 
drużyny. 

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w rozgrywkach, 
których start zaplanowano na drugi weekend marca, a także do śle-
dzenia aktualności na stronie www.facebook.com/LigaBrzeziny.


