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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

5.02.  
ul. 3 Maja 19G

6.02.  
ul. Brzezińska 54

7.02.  
ul. Przejazd 6

8.02.  
ul. 11 Listopada 33

9.02.  
ul. Żwirki 2

10.02.  
ul. Głowackiego 20

11.02.  
ul. Korczaka 5
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Budowa wiaduktu pod lupą

Jeden objazd jest dla nas  
nie do zaakceptowania

22 stycznia odbyło się robocze spotkanie w sprawie omówienia za-
gadnień związanych z budową nowego wiaduktu w Koluszkach. W spo-
tkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Rozmowy skupiły się na te-
macie uzgodnienia objazdów na czas budowy. Niestety, nie mamy do-
brych wiadomości dla mieszkańców naszego miasta: Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Łodzi obstaje przy utrzymaniu jednego objazdu z 
wykorzystaniem przejazdu kolejowego na wysokości Felicjanowa.

Dodatkowy przejazd
Powoli oddala się pomysł z przywróceniem dawnego przejazdu ko-

lejowego w okolicy wiaduktu i ul. Sosnowej w Koluszkach. W opinii Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi wykonanie tymczasowego przejazdu 
drogowo-kolejowego jest niemożliwe do wykonania z powodu technicz-
nych możliwości oraz czasu wymaganego na uzyskanie niezbędnych 
uzgodnień. Dodatkowo przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich 
wskazują na to, że przejazd ten miałby bardzo małą przepustowość, co 
wynika z dużego ruchu kolejowego i wielotorowego układu. Problemem 
byłoby również wyprowadzenie ruchu na drogę Nr 715, czyli teren na 
którym odbywać będą się prace budowlane. 

Zostajemy przy jednym objeździe
W trakcie spotkania przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Łodzi wskazali, że objazd dla ruchu tranzytowego zostanie zapewniony 
drogą wojewódzką Nr 716 przez miejscowość Rokiciny i Nr 713 do miej-
scowości Ujazd. Natomiast dla ruchu lokalnego (z ograniczeniem pojaz-
dów o masie do 5 ton) objazd ma oprzeć się na trasie wiodącej ulicą  
3 Maja, ul. Krańcową i dalej przez przejazd do Felicjanowa. Aby zapew-
nić odpowiedni komfort przejazdu, Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona 
remont na najbardziej zniszczonym fragmencie trasy, czyli na 500-metro-
wym odcinku ul. Krańcowej (od przejazdu do ul. Okrzei) oraz cząstkowe 
remonty na odcinku od ul. Okrzei do ul. Czarneckiego.

Dla naszej gminy zaproponowane rozwiązanie jest jednak niesatys-
fakcjonujące. Jako użytkownicy lokalnych dróg wiemy bowiem doskona-
le, z jakimi problemami będzie wiązać się zamknięcie wiaduktu. Podob-
ny problem przerabialiśmy bowiem podczas budowy ronda Jana Pawła II. 
Według przedstawicieli naszego miasta, pewnym rozwiązaniem może 
być wyznaczenie dodatkowych objazdów z wykorzystaniem drugiego 
przejazdu kolejowego pomiędzy miejscowościami Felicjanów i Era-

zmów. W grę wchodzi m.in. przedłużenie ul. Naftowej na odcinku od ul. 
Naftowej do miejscowości Erazmów (utwardzenie odcinka o długości  
1,3 km) oraz utwardzenie odcinka od ul. Czarneckiego do drogi powiato-
wej w miejscowości Erazmów (1,1 km).   

Dodatkowe rozwiązania stoją jednak w sprzeczności ze stanowiskiem 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, który mocno obstaje przy utrzyma-
niu tylko jednego objazdu (Krańcowa - Felicjanów) i dostosowaniu tego 
odcinka do warunków umożliwiających sprawne poruszanie. Zmuszałoby 
to gminę do wykonania alternatywnych objazdów własnymi siłami.

- W mojej ocenie, jak i pracowników gminy, zaproponowany przez 
Zarządu Dróg Wojewódzkich objazd jest rozwiązaniem dobrym, ale cał-
kowicie niewystarczającym. I w tym elemencie różnimy się mocno z Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, co do oceny sytuacji. Będziemy w 
tej sprawie jeszcze rozmawiać, ponieważ wygląda na to, że Zarząd Dróg 
Wojewódzkich nie zdaje sobie sprawy z problemu, jaki budowa wiaduktu 
spowoduje na terenie naszej gminy - skomentował prowadzone rozmowy 
burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.                                                (pw)

W związku z sygnałami jakie wpływają do Komendy Powiatowej 
Policji w Koluszkach i nieprzestrzeganiem przepisów przez uczestników 
ruchu drogowego w rejonie działania Rynku Miejskiego w Koluszkach, 
zostaną przeprowadzone wzmożone kontrole Policji we wtorki i soboty. 
W miejscu tym dochodzi do naruszeń prawa w ruchu drogowym nie tyl-
ko przez kierujących ale też pieszych, w związku z powyższym obszar ten 
zostanie objęty większym nadzorem Policji. Przypominamy wszystkim 
uczestnikom ruchu o stosowanie się do obowiązujących znaków drogo-
wych i przepisów prawa. 

Wzmożone kontrole policjantów

Świnia na gigancie

W środę przed godz. 8 rano w Gałkowie Dużym kierowcy na-
trafili na niecodzienne widowisko. Na głównej ulicy do ruchu włą-
czyła się potężna świnia. Dalszego losu zwierzęcia nie znamy, ale z 
serca życzymy szerokiej drogi… 
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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  

w  Starym Redzeniu odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Stary 
Redzeń w sprawie zmiany zadań funduszu sołeckiego przyjętego  

do realizacji w roku 2021.

Uprawa konopi namierzona  
przez kryminalnych

Łódzcy policjanci zatrzymali 45-letniego koluszkowianina, który 
prowadził nielegalną uprawę konopi. Łącznie kryminalni zabezpieczyli 
12 sztuk krzewów i ponad 1,5 kg ściętych roślin i specjalistyczny sprzęt, 
z czego uzyskać można ponad 4 kilogramy środków odurzających. Poli-
cjanci z Koluszek zabezpieczyli na miejscu dowody w tej sprawie. Za po-
siadanie znacznych ilości środków odurzających, uprawę, z której można 
osiągnąć znaczną ilość i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środ-
ków odurzających grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do 
Walki z Przestępczością Narko-
tykową KWP w Łodzi monitoru-
jąc środowisko przestępcze uzy-
skali informację, iż w jednym z 
domów w Koluszkach może być 
prowadzona nielegalna uprawa 
konopi indyjskich. 27 stycznia 
2021 roku około 17:20 zauwa-
żyli mężczyznę wychodzącego z 
posesji, po rozmowie z 45-let-
nim mieszkańcem Koluszek ten 
przyznał się, że prowadzi niele-
galny proceder w budynku go-
spodarczym. Policjanci znaleźli 
podczas przeszukania wskaza-
nego miejsca specjalistyczny 

sprzęt służący do uprawy konopi indyjskich, ponad 1,5 kilograma ścię-
tych roślin oraz 12 krzewów. Z takiej ilości roślin można uzyskać ponad 
4 kilogramy suszu roślinnego. 

Koluszkowscy policjanci pracowali na miejscu kilka godzin gdzie 
zabezpieczyli na miejscu dowody w tej sprawie i wykonali oględziny. 
Nielegalna plantacja została zabezpieczona. Mężczyzna został zatrzyma-
ny i usłyszał już prokuratorskie zarzuty posiadania i uprawy znacznej ilo-
ści narkotyków oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków 
odurzających co zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. 
Śledztwo w tej sprawie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Brzezinach

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

Patrol puścił się  
w pościg za złodziejem

Do policjantów z koluszkowskiej komendy trafiły podziękowania od 
załogi sklepu mieszczącego się w Koluszkach przy ul. Kościuszki, za po-
moc w ujęciu złodzieja. 30 stycznia jeden z klientów nie zapłacił za towar 
i uciekł ze sklepu. „Panowie policjanci patrolując okolicę zauważyli, iż 
pracownik wybiega ze sklepu za uciekającym klientem. Następnie udali 
się za nim w pościg. Nieuczciwy klient został złapany, a my odzyskaliśmy 
towar, co jest dla nas bardzo ważne, gdyż ostatnio mamy bardzo kosztow-
ne i zuchwałe kradzieże. Serdecznie dziękujemy” - czytamy w liście wy-
stosowanym do policji. 

(pw)

Dotacje na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w okresie 01.02.2021 r.  
– 15.03.2021 r. prowadzony jest nabór wniosków dla osób fizycz-
nych na przedsięwzięcia w zakresie wykonania przydomowych 
oczyszczalni ścieków pn. „Dotacje dla osób fizycznych na wykona-
nie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa 
łódzkiego w latach 2021-2022”.

Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania nie 
więcej niż 6.000 zł.

 Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej wojewódz-
twa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fi-
zyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczysz-
czalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia 
oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których 
nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Z treścią programu można się zapoznać na stronie:  
https://www.wfosigw.lodz.pl.

Burmistrz Koluszek informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-

pada 65, wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanej 
nieruchomości, położonej w obrębie 5 miasta Koluszki tj. działki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 103 o pow. 0,0089 ha, do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej.           

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zago-
spodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, te-
lefon (44) 725-67-54.  

Nabór na odbiór azbestu 
Ruszył tegoroczny nabór wniosków na odbiór azbestu z prywat-

nych po sesji. Maksymalna kwota dotacja może wynieść nawet 90 
proc. Wnioski są przyjmowane do 30 marca 2021 r. Według planów 
azbest ma zostać odebrany do końca roku. Urząd Miejski zachęca do 
tego, by ze zgłaszaniem się nie czekać do ostatniej chwili.
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Gmina kontynuuje owocną 
współpracę z powiatem 

Rada Miejska w Koluszkach na kolejny rok zatwierdziła dofi-
nansowanie funkcjonowania filii instytucji powiatowych na terenie 
naszego miasta.

- Udzielenie dofinansowania umożliwi mieszkańcom gminy 
Koluszki, bez konieczności dojazdu do Łodzi, załatwianie spraw w 
wydziale komunikacji i transportu, budownictwa, geodezji oraz po-
wiatowego urzędu pracy. Dziękujemy także za udzielenie pomocy 
finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej zadania zwią-
zanego z rozbudową drogi powiatowej na odcinku od ul. Zagajniko-
wej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym. Choć jest 
to droga powiatowa, burmistrz Koluszek wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców Gałkówka, spowodował, że w tej dro-
dze powstanie kanalizacja sanitarna. Liczymy, że ta dobra współpra-
ca pomiędzy gminą a powiatem będzie w roku 2021 kontynuowana, 
tym bardziej, że przed nami bardzo ważna inwestycja, związana z 
budową tunelu pod przejazdem kolejowym w Gałkówku - podzięko-
wał w imieniu Andrzeja Opali starosty łódzkiego wschodniego, Sła-
womir Sokołowski przewodniczący Rady Powiatu.        

(pw) 

Chwilowe zamieszanie  
w odbiorze śmieci

Na przełomie roku na terenie 
gminy Koluszki doszło do przesu-
nięć w odbiorze odpadów komunal-
nych. Dla przykładu w kilku rejo-
nach śmieci niesegregowane 
(zmieszane) odbierano nie co 2 ty-
godnie, ale co 3 tygodnie. Zmienio-
no także dni odbioru. Sytuacja 
wprowadziła pewną dezorientację wśród mieszkańców, przyzwyczajo-
nych do systematycznego wystawiania koszy z odpadami. 

Przyczyną zamieszania okazały się okresowe zmiany w harmonogra-
mie, związane z logistyką obsługi odbioru odpadów. W lutym i marcu od-
pady będą odbywały się już z odpowiednią częstotliwością.  

Mieszkańcy rejonów, w których wydłużono odbiór, nie będą jednak 
zwolnieni np. z części opłaty za odbiór śmieci. Gmina rozlicza się bo-
wiem z firmą HAK pod kątem ilości odbieranej masy, a nie częstotliwo-
ści odbioru. A zatem odpady, które mieszkańcy zgromadzili w domach 
zostały odebrane, tylko w innym terminie.  

(pw)   

Zmiany w statutach sołectw 
Rada Miejska w Koluszkach dokonała aktualizacji statutów 

wszystkich sołectw z terenu naszej gminy. W statutach zapisano, że 
„termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie 
informacji na stronie internetowej Gminy Koluszki, co najmniej na 
5 dni przed terminem zebrania”. 

Druga zmiana dotyczy wyborów, i wskazuje, że „kadencja soł-
tysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej i kończy 
się z momentem wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej, co powin-
no nastąpić w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyboru Rady 
Miejskiej na nową kadencję”.    

(pw)

Karnawał z FILHARMONIĄ ŁÓDZKĄ 
Przed nami jeszcze dwa tygodnie karnawału, trzeba więc wyko-

rzystać je jak najlepiej. Dla fanów muzyki poważnej ciekawą ofertę 
przygotowała Filharmonia Łódzka.  Warto zajrzeć na stronę filhar-
monia.lodz.pl i skorzystać z koncertów on-line. Już w piątek 5 lute-
go o godz. 19.00 filharmonia zaprasza na bezpłatną transmisję kon-
certu pełnego symfonicznych przebojów. W programie jest między 
innymi tango „Por una cabeza” Carlosa Gardela oraz Introdukcja i 
Wariacje na temat „Di tanti palpiti” Niccola Paganiniego w aranża-
cji Krzysztofa Herdzina. Partie solowe wykona skrzypek Mariusz 
Patyra, z racji swych nieprzeciętnych umiejętności i magnetyzującej 
osobowości scenicznej zwany „polskim Paganinim”.

Wszystkie transmisje koncertów z Filharmonii Łódzkiej są bez-
płatne i cieszą się dobrym odbiorem. 

- W miniony weekend, kiedy transmitowaliśmy trzy koncerty, w 
internecie towarzyszyło nam w sumie ponad 4 tysiące widzów. To o 
wiele więcej, niż zmieściłoby się na widowni sali koncertowej przy 
Narutowicza! Mamy nadzieję, że kolejne propozycje również przy-
padną Państwu do gustu - informuje dział promocji Filharmonii 
Łódzkiej. Odwiedź: filharmonia.lodz.pl.                                    (pw)   

Koncert karnawałowy: 5 lutego 2021 / PIĄTEK /18.55

Znaleziono kota

W ubiegłym tzygodniu 
na os. Czarnieckiego w 

Koluszkach znaleziono kota. 
Może ktoś z mieszkańców 
rozpoznaje swoją „zgubę”. 

Jeżeli nie znajdzie się właści-
ciel, kotka będzie można 

zaadoptować. W odbiorze lub 
adopcji pośredniczy dzielni-

cowy z koluszkowskiej 
policji, kontakt 516-433-911.
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O parytetach w Policji i pa-
niach w mundurze, kibicach Ko-
luszek i  o tym, że- bez „wazeli-
ny”- w Koluszkach można się 
zakochać, ale przede wszystkim 
o codziennej pracy Policjantów i 
10 letniej służbie  w Koluszkach, 
z  Komendantem Miejskiej Poli-
cji w Piotrkowie Trybunalskim, 
inspektorem Krzysztofem Dą-
browskim rozmawia Zbigniew 
Komorowski. 

-Od niedawna został pan 
mianowany komendantem Ko-
mendy Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim i tym samym za-
kończył służbę na stanowisku 
komendanta Komendy powia-
towej  Łódź-Wschód z siedzibą 
w Koluszkach…

-Moja przygoda z Koluszka-
mi trwała, bez dwóch dni- 10 lat. 
Wiedziałem od mojego szefa, 
pana generała o pewnych zmia-
nach, ale nie byłem powiadomio-
ny kiedy to się stanie. Dziś cze-
kają mnie nowe zadania. Do 
Koluszek natomiast przybyłem z 
komendy w Łasku. Nie byłem 
pierwszym stamtąd. Z tamtego 
rejonu do Koluszek do pracy w 
Policji Państwowej został skiero-
wany pan Adam Kosiński, a było 
to przed wojną. To zanana po-
stać. W Koluszkach piastował 
stanowisko zastępcy komendanta 
posterunku Policji. Adam Kosiń-
ski zginął na Wschodzie w 
Ostaszkowie, zamordowany 
przez Bolszewików. Jego nazwi-
sko widnieje na Liście Katyń-
skiej. My, Policjanci z komendy 
w Koluszkach byliśmy kiedyś 
inicjatorami, by jedną z ulic w 
Koluszkach nazwać jego Imie-
niem. 

-Jak trafił pan w szeregi 
„Stróżów Prawa”?  Zadecydo-
wały rodzinne tradycje „mun-
durowe”? 

-Niczego takiego nie było,  
żadnych tradycji wojskowych 
czy policyjnych,  choć nie za-

„W Koluszkach można się  
zakochać” – stwierdza  
inspektor Krzysztof Dąbrowski 

przeczę,  jako 10-latek chciałem 
być strażakiem. To marzenie 
chyba każdego chłopca. Jako 
dziecko rozczytywałem się, jak 
pewnie większość młodych wte-
dy, w komiksach typu „Relax” 
czy „Kapitan Żbik”. Potem była 
taka sytuacja, gdy skończyłem 
maturę i chciałem pójść do Szko-
ły w Szczytnie. To był rok 1984, 
dodajmy trudny rok z wielu po-
wodów. Jednak po rozmowie z 

kadrowcem Milicji Obywatel-
skiej w Skierniewicach, skąd po-
chodzę, stwierdziłem, że służba 
w Milicji jest nie dla mnie. Ta 
rozmowa nie nastroiła mnie po-
zytywnie do służby i wybrałem 
wówczas studia na Politechnice 
łódzkiej. Mimo wszystko, w gło-
wie ciągle coś „się działo”.  W 
roku 1990 złożyłem papiery do 
Policji, ukończyłem szkołę Ofi-
cerską w Szczytnie i tak 30 lat 
służby zleciało. 

-Jak ocenia pan 10 lat służ-
by na stanowisku komendanta 
w Koluszkach? 

-Jestem spełniony zawodo-
wo i zadowolony. Jeśli chodzi o 
dekadę, która przypadła na czas 
pracy w Koluszkach, to była 1/3 
mojej przygody z mundurem. 
Był to okres, kiedy moje plany, 
co w Policji chcę robić, był już 
mocno sprecyzowany. Pracując 

10 lat w jednym miejscu, można 
poznacz miasto,  powiat i  ludzi. 
Moza tez cos dobrego zrobić. W 
tej „firmie” przez jeden rok ni-
czego nie zrobisz, nie zrealizu-
jesz, na to potrzeba w Policji cza-
su. Uważam swoje 10 lat pracy w 
Koluszkach za dobry okres. Pa-
miętam, że kilka lat temu była w 
mediach akcja promocyjna Gmi-
ny Koluszki, w której zachwala-
no walory rekreacyjne i inwesty-
cyjne Koluszek i okolic słowami 
„W Koluszkach można się zako-
chać” Oj, naprawdę można. Kil-
kanaście dni temu mówiłem o 
tym burmistrzowi Koluszek. To 
jest naprawdę bardzo fajne mia-
sto, żyją tam ciekawi ludzie, zy-

skałem tam kilku przyja-
ciół i dobrych znajomych. 
Generalnie duże maoista 
mnie przytłaczają a w 
miejscowościach wielko-
ści Koluszek zawsze czu-
ję się dobrze. 

-Jakim miastem są 
Koluszki?

-Każdy powiat i każ-
de miasto ma swoja od-
rębną specyfikę. Abstra-
hując od społeczeństwa, 
specyfika Koluszek i po-
wiatu łódzkiego-wschod-
niego jest dworzec w Ko-
luszkach, był do niedawna 
punkt przesyłek niedorę-

czonych. Punkt oczywiście jest 
nadal, tyle że nie ma już aukcji, 
podczas których można je kupić. 
Kiedy wielokrotnie opowiada-
łem kolegom z innych jednostek, 
jakie przedmioty tam trafiały, 
byli mocno zdziwieni. Z nasze-
go, policyjnego punktu widzenia 
sporą część tych przesyłek była 
adresowana do zakładów kar-
nych i z jakiegoś powodu trafiały 
do Koluszek. Były to w głównej 
mierze środki odurzające, leki 
psychotropowe, narkotyki. Zda-
rzały się tez różne przedmioty 
wykopane z ziemi. To elementy 
uzbrojenia, która np. ktoś znalazł 
na terenie kraju, wysłał pod 
wskazany adres który nie istnieję 
i ostatecznie trafiło do punktu 
rzeczy nieodebranych  w Kolusz-
kach. Kilka lat temu była słynna 
przesyłka z Czech z XIX- wiecz-
nymi monetami. Nikt tego nie 

odebrał i „skarb” przejął Skarb 
Państwa. Jeśli chodzi społeczeń-
stwo? Lepsze- mówię to zupełnie  
poważnie- od ludzi z wielkich 
miejskich miast. Żyją tu ludzie 
bardziej szczerzy, otwarci, to jest 
nasza „Mała  Ojczyzna”. Nie 
chcę „cukrzyć” burmistrzowi czy 
wójtom, ale w Koluszkach i w 
pozostałych gminach dzieje się 
naprawdę dużo dobrych rzeczy. 
Owszem, opozycja może powie-
dzieć coś innego, ma takie pra-
wo. Ale każdy kto jeździ trochę 
po kraju, zajrzy do tego czy inne-
go miasta powiatowego czy 
gminnego, to musi po prostu 
uznać, że w Koluszkach dzieje 
się dużo dobrego. Pominę inwe-
stycje drogowe, których jest 
dużo, ale wspomnę choćby wa-
sze Kino w technologii 3D. 
Gdzie jest takie kino? Jest w Ła-
sku, Pabianicach? 

-Jesteśmy bezpiecznym 
miastem? Jaka jest skala za-
grożeń?

-Nie ma zabójstw czy gwał-
tów. Zdarza się rozbój, są włama-
nia, kradzieże, nie ma jednak ja-
kichś dużych wskaźników, gdy 
chodzi np. o kradzieże samocho-
dów.  Zdarzały się poważne zda-
rzenia w Tuszynie, w Rzgowie, 
ale nie w Koluszkach. Czy w Ko-
luszkach skala brutalności była 
jakoś nasycona ? Nie kojarzę, by 
coś takiego miało miejsce  w cią-
gu tych minionych 10 lat. Ow-
szem, gdzieś na melinie ludzie 
dadzą sobie po nosie, krew się 
poleje, tak. Występuje natomiast 
problem narkotyków, a jakieś 4 
lata temu czy dwa lata wstecz, 
problemem były dopalacze. 
Obecny rząd zrobił z dopalacza-
mi porządek, w lepszym stopniu 
niż poprzednicy, trzeba to  przy-
znać. Tamci zapowiadali i nic nie 
zrobili, obecny zapowiedział, i 
zrobił. Trzeba jednak przyznać, 
że przez kilka lat Koluszki były 
miejscem, gdzie dopalaczy było 
bardzo dużo. Byliśmy terenem 
poważnej „dealerki”, zaś produk-
cją zajmowano się w Rzgowie. 
Obecnie dopalaczy w Kolusz-
kach jest mniej, choć nadal są, 
jednak nie w takim stopniu jak 
kilka lat temu. Obecnie dużo po-
ważniejszym problemem są 
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„miękkie narkotyki”. Od kilku lat 
w mediach możemy usłyszeć lub 
przeczytać o skatingu, czyli upo-
rczywym nękaniu drugiej osoby. 
To zjawisko ma też miejsce na te-
renie podległym Komendzie po-
wiatowej w Koluszkach. Nie wy-
stępuje on co prawda w tej 
klasycznej „SMS-owej” formie, 
opisywanej przez media. Najczę-
ściej wygląda to tak, że małżeń-
stwo lub partnerzy po rozstaniu 
robią sobie na złość i zwyczajnie 
uprzykrzają  życie poprzez tele-
fony, SMS-y, których druga stro-
na byłego związku sobie nie ży-
czy.  Gdy chodzi w tych 
„wojnach” o wspólne dzieci, 
sprawy te są tym bardziej trudne 
i bolesne.  Z policyjnego punktu 
widzenia mogę powiedzieć, że 
gdy nadchodzi sobota i niedziela, 
to większość interwencji na ko-
misariatach takich jak w Kolusz-
kach, to urywające się telefony w 
sprawie: tatuś postanowił odwie-
dzić dzieci, bo nagle zapałał mi-
łością a mamusia nie chce mu 
tych dzieci dać lub wpuścić do 
domu. On oczywiście rozżalony, 
dzwoni na Policję, by mieć tę sy-
tuację udokumentowaną w razie 
udania się do sądu. Odpowiem w 
ten sposób: takie i podobne dzia-
łania nic tym ludziom nie dają, 
my natomiast  mamy co robić. 
Miłość rodzicielska wśród takich 
byłych związków: w 90% u tatu-
sia, w niewielkim stopniu u ma-
musi także, wzrasta  w soboty i 
niedziele wieczorem!

-A jakieś humorystyczne 
wezwania? 

-Mieliśmy ich sporo, jedną z 
nich było zatrzymanie na terenie 
Koluszek nietrzeźwego kierow-
cę, którym okazała się pewna ce-
lebrytka, której w podróży towa-
rzyszyła małpka. Kierująca 
pojazdem została „rozliczona” za 
jazdę na podwójnym gazie, a 
małpka znalazła się w schronisku 
dla zwierząt w Łodzi. Jeżdżąc na 
interwencje można być nawet co 
kilka dni czymś zaskoczonym. 
Głośny obecnie przypadek, który 
co prawda nie dotyczy Koluszek, 
ale mówi o nim cala Polska- to 
historia 15-latka, który ukradł 
matce samochód, przejechał 250 
km., by spotkać się z ukochaną 

dziewczyną. Jak widać, „roman-
tyzm”  bywa  czasem sprzeczny z 
obowiązującymi prawem. 

-Jesteśmy społeczeństwem 
obywatelskim, jeśli chodzi o 
współpracę z Policją?

Myślę,  że jesteśmy dobrze 
postrzegani, nie przypominam 
sobie, może poza jakimś wyjąt-
kowym zdarzeniem z zatrzyma-
niem nietrzeźwych, by ktoś wy-
kazywał się jakimś agresywnym 
zachowaniem wobec funkcjona-
riuszy. 

-Jak Pan Komendant 
wspomina prace zabezpiecza-
jące proaborcyjne demonstra-
cje w Koluszkach? 

-Mamy demokrację , każdy 
ma prawo zademonstrować swe 
poparcie lub sprzeciw wobec ta-
kich czy innych decyzji władz. 
Niestety, demonstracje te zbiegły 
się czasowo z pandemią. Nie ro-
biono co prawda badań staty-
stycznych, ale wiadomo, że jakiś 
procent biorących udział w de-
monstracjach, także wśród ich 
organizatorów, zachorowało na 
Covid. Czy zakazili się podczas 
demonstracji? Tego już się nie 
dowiemy. Jestem przekonany, że 
część osób obecnych na demon-
stracji- przenosiła wirusa.  My 
jako Policja staraliśmy się przede 
wszystkim zabezpieczyć ten 
przemarsz. Uważam, że to się 
udało, i nie doszło do jakichś 
przykrych zdarzeń. Jednak wy-
krzykiwanie czy pokazywanie na 
plakatach wyzwisk i wulgary-
zmów- do kultury politycznej nie 
należą. Tym bardziej, że w wielu 
przypadkach padały one z ust 
niepełnoletnich. 

-W latach 80-tych, gdy nie-
zadowolenie społeczeństwa wo-
bec władzy było coraz większe, 
można było czytać na murach 
czy filarach mostów kolejo-
wych różne hasła będące 
wyrazem sprzeciwu wobec 
systemu. Jednym z bardziej 
„mocnych” haseł było to:„…A 
na drzewach zamiast liści, wi-
sieć będą komuniści”. Były to 
słowa uchodzące za bardzo 
agresywne i brutalne. Niemniej 
wulgaryzmów w czasie demon-
stracji tamtego czasu nie uży-
wano. Jeśli były, to nie tak po-

wszechnie jak obecnie ma to 
miejsce. Z drugiej strony jest 
pytanie: jak okazać swe nieza-
dowolenie bardziej, niż w sło-
wach pełnych emocji?

-Te zachowania i wulgary-
zmy były też słyszalne, niestety z 
obu stron. Podczas przemarszu 
demonstrantów, wraz z innymi 
policjantami zabezpieczałem te-
ren koło kościoła, odgradzając 
demonstrantów od ludzi, którzy 
stali na placu kościoła i twierdzi-
li, że przyszli bronić świątyni 
przed ewentualnymi agresorami. 
Nikt nie naruszył powagi miej-
sca, natomiast zwróciłem uwagę, 
że obrońcy nie przebierali w sło-
wach, podobnie jak demonstrują-
cy. Na szczęście nie doszło do ja-
kichś znaczących incydentów. 
Jakby na to nie spojrzeć jedno 
jest pewne: demokracja w Polsce 
nie jest zagrożona, każdy może 
demonstrować swoje poglądy 
poparcia czy niezadowolenia. 

-Polska jest bezpiecznym 
krajem?

-Po niedawnym zabójstwie 
właściciela warzywniaka w 
Warszawie, człowieka bardzo 
spokojnego czy napadzie w Ło-
dzi na konwojentów, gdy zginęło 
2 mln złotych, można by się za-
stanowić czy w Polsce jest bez-
piecznie. Takie zdarzenia wystę-
pują zresztą wszędzie, nie tylko 
w Polsce. Pomimo tych drama-
tycznych zdarzeń uważam, że je-
steśmy bezpiecznym krajem.  

-Jakie zadania stoją przed 
Panem  w Piotrkowie?

-Zgodnie z sugestiami pana 
generała, komendanta głównego 
Policji, wprowadzić dobrą at-
mosferę pracy, podobnie jak mia-
ło to miejsce w Koluszkach. Gdy 
10 lat temu przyszedłem do Ko-
luszek, miałem przed sobą wła-
śnie podobne zadanie do wyko-
nania, zwłaszcza że w tamtym 
czasie nasza koluszkowska ko-
menda była dotknięta kilkoma 
dramatycznymi zdarzeniami. 

-Jakie wnioski po tych 10 
latach?

-Uważam, co potwierdzić 
też mogą moi koledzy i koleżan-
ki z komendy powiatowej w Ko-
luszkach, że zadanie to udało się 
przeprowadzić pozytywnie. 

Mogę powiedzieć to, co już nie 
raz mówiłem, że wśród najlep-
szych polskich policjantów są ci 
z komendy  powiatowej w Ko-
luszkach. Naprawdę solidni 
funkcjonariusze  i fajni ludzie, z 
którymi miło się pracuje. Mówię 
to z pełną świadomością. Gdy 
Pan Komendant wojewódzki 
przekazywał obowiązki  mojemu 
następcy, życzył mu utrzymania 
atmosfery pracy w tak dobrych 
warunkach, w jakich je zastał. To 
miłe słowa, które budują i powo-
dują uśmiech na twarzy. Za Mar-
ka, mojego następcę w Kolusz-
kach i przyjaciela, trzymam 
mocno kciuki. 

-Ma pan swego bohatera, 
leadera życiowego, jakąś po-
stać z literatury czy sztuki, z 
którą panu jakoś po drodze? 

-W pewnym sensie jest to 
też  postać literacka. To nie do-
szły aktor, który jednak świetnie 
swoje umiejętności wykorzystał 
w życiu nie raz. Ta osobą  jest 
Karol Wojtyła. Odchodząc z Ko-
luszek, zacytowałem papieskie 
słowa: „Żal odjeżdżać”. Napraw-
dę żal. Wracając do Pańskiego 
pytania. Należę do pokolenia 
JP2. Na moje pierwsze w techni-
kum wagary udałem się na spo-
tkanie z Janem Pawłem II. 

-Gdzie pan był?
-Wybraliśmy fatalnie! Byli-

śmy w Warszawie i wybraliśmy 
sobie miejsce na kładce dla 
pieszych, sądząc, że będziemy 
mieli świetne miejsce do obser-
wacji. Potem przyszła ochrona i 
nas przegonili. Później towarzy-
szyłem Papieżowi w roku 1991 
już jako młody policjant w za-
bezpieczeniu trasy pielgrzymki. 
To bardzo ważna dla mnie po-
stać.

-Ostatnio niestety, oskar-
żana o różne zaniedbania. Ha-
sło wykrzykiwane na Placu św. 
Piotra „Santo Subito”, zastą-
piono innymi okrzykami…

-To jest przykre. Te oskarże-
nia są wysuwane w związku z 
aferą pedofilską. Nie będę mówił 
jak było naprawdę, bo nie wiem i 
myślę, ze większość z ludzi nie 
wie. Faktem jest, abstrahując od 
wszystkich zarzutów,  że to był 
Polak wielkiego formatu i więk-
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Tu Stacja Koluszki - Dworzec z przyszłością  
czy kolejowy skansen? 

Książka o węźle kolejowymi 
w Koluszkach (cz. II)

Na facebookowym  profilu 
Księgarni „Skład Główny” w 
Koluszkach, można obejrzeć wy-
wiad,  jakiego Marcinowi  Ja-
nowskiemu,  w ramach cyklu 
„Tabor Literacki”, udzielił pra-
cownik PKP, Michał Jerczyński, 
autor książki „Węzeł kolejowy 
Koluszki” . Spotkanie autorskie, 
będące jednocześnie premierą 
książki, odbyło się w  księgarni 
przy Brzezińskiej 21.

Tymczasem zapraszamy do 
lektury drugiej części wywiadu, 

jakiej naszej gazecie udzielił Mi-
chał Jerczyński, z którym rozma-
wia  Zbigniew Komorowski. 

-Wróćmy do czasów współ-
czesnych. Jeszcze pod koniec 
lat 80-tych wsiadając w Ko-
luszkach, można było-kursem 
bezpośrednim- dojechać do 
Berlina, Moskwy, Pragi, Pary-
ża, Sofii czy nawet dalekiego 
Stambułu.  Powstanie ponad 30 
lat temu Centralnej Magistrali 
Kolejowej z Warszawy na 
Śląsk z pominięciem Koluszek 
spowodowało drastyczne zmia-
ny w ruchu krajowym i mię-
dzynarodowym, gdy chodzi o 
nasze miasto. Czy lata świetno-
ści kolejowe Koluszki mają już 
za sobą? Optymiści uważają, 
że jeszcze wiele przed nami. 
Niemniej czasy minione, 
zwłaszcza powojenny okres, 
gdy można było wykorzystać 

kolejowy potencjał Koluszek 
wydają się być zmarnowane. 
Popalić dała nam nie tylko 
transformacja ustrojowa i jej 
gospodarcze następstwa, lecz 
także lobbowanie w rozwój 
dróg  i ruchu kołowego, tym sa-
mym zaniedbywanie wsparcia 
„dróg żelaznych” ze strony 
państwa. Kolej w Koluszkach 
ma jeszcze coś do pokazania i 
zaoferowania czy raczej trzeba 
się pogodzić z rolą kolejowego, 
historycznego skansenu? 

-Co do zatrudnienia, to zgo-
da: obecnie zatrudnia się tu 
mniej ludzi. Jednak co do infra-
struktury kolejowej: jest trwa-
ła. Pojawia się co prawda na 
kolei coraz więcej głosów, że 
kolej z jej XIX wiecznymi dwor-
cami należy już zostawić własne-
mu losowi lub wręcz zlikwido-
wać, by budować nowe budynki i 
nowe linie kolejowe, według no-
wych kierunków i nowych po-
trzeb. Są to jednak olbrzymie, 
wielomilionowe koszty, więc to 
co zastaliśmy po minionych de-
kadach, będzie nam służyło jesz-
cze długo. Pod względem ruchu 
pasażerskiego, jeśli będą urucho-
mione Linie Dużych Prędkości 
pomiędzy Warszawą, Łodzią a 
Wrocławiem, należy liczyć się z 
tym, że większość z tych połą-
czeń zostanie skierowanych na te 
tory, zatem ominą Koluszki. 
Nowa trasa jest przewidziana 

szego nie było. Ale oczywiście 
Józef Piłsudski też był wielkim 
Polakiem. Wracając do osób du-
chownych chcę wspomnieć byłe-
go proboszcza z parafii Świny, 
księdza Tadeusza Malca, mojego 
przyjaciela. Jego śmierć w 2013 
roku była dla mnie smutną wia-
domością. Wiele mu zawdzię-
czam, choćby to, że był to czło-
wiek, z którym można było na 
niejeden temat ciekawie poroz-
mawiać. 

-Jakiej muzyki pan słucha, 
Komendancie?

-To jest oczywiście muzyka 
mojej młodości, której mogę słu-
chać „na okrągło”: Lady Punk, 
Oddział Zamknięty, Republika, 
TSA, Perfect oczywiście. Lubię 
muzykę i pieśni patriotyczne, 
także w wersji hip-hopowej. Lu-
bię też polski Rap. AC/DC też 
posłucham. Nie cierpię Disco 
Polo, o czym wiedzą wszyscy 
moi Koledzy w z Komendy w 
Koluszkach. Kilka lat temu mie-
liśmy zabezpieczyć dwa koncer-
ty, które odbywały się w dwu 
różnych miejscach i w tym sa-
mym czasie. W jednym z nich, 
w Centrum Handlowym Ptak 
śpiewać miała Natalia Szreder a 
w drugim, na terenie Gminy 
Brójce-zespół Akcent. Gdy 
większą część sił porządkowych  
poleciłem skierować na koncert 
Natalii, a mniejsze na Akcent,  
uznając, że na Zenka przyjdzie 
tylko parę osób, podwładni bar-
dzo się zaniepokoili. „Ależ pa-
nie komendancie, na Natalię 
przyjdzie kilkaset ludzi a tu, na 
Zenku- będą tysiące”. -Co Wy 
opowiadacie, pytam. A kto to jest 
Akcent? Popatrzyli po sobie i po 
mnie niepokojąco, jakbym się 
„urwał z choinki”. „Poważnie 
mówicie, że na Akcent przyjadą 
tłumy?” „Komendancie, z  samej 
Łodzi przyjedzie kilka tysięcy lu-
dzi!” Moje zdziwienie było 
ogromne,  gdy na koncercie Na-
talii Szreder było ponad 800 wi-
dzów, a na Zenka około 10 tysię-
cy. Dla mnie Disco Polo to 
koszmar. Zamiast tego, wolę Me-
talicę.   

-Jak sobie radzimy z prze-
strzeganiem przepisów o ruchu 
drogowym?

-Nie jest z tym najgorzej. 
Dla mnie co innego jest zastana-
wiające: gdzie my nasze auta par-
kujemy. To jakaś porażka. Z dru-
giej strony sami widzimy jak to 
wygląda w praktyce. Osobiście 
wolę być nieco elastyczny we 
wlepieniu w takich sytuacjach 
mandatu. 

-Porozmawiajmy na ko-
niec o tym, co jest pozytywne w 
naszym mieście? 

-Bardzo mi się podoba duża 
aktywność Koła Pszczelarzy w 
Koluszkach, właściwie nie spo-
tykana w innych miejscach. Mu-
szę też pochwalić koluszkow-
skich kibiców Widzewa. Gdy po 
raz pierwszy, jako komendant, 
brałem udział w uroczystościach 
pod Pomnikiem Orła Białego i 
zauważyłem tam kibiców, pomy-
ślałem: zaraz będzie tu zadyma. 
Nic z tego, kibice składali wią-
zankę pod Pomnikiem. Podoba 
mi się ich zwyczaj wykonywania 
murali o treści patriotycznej, co 
jest godne pochwały. Szacun 
wielki! Wiem, że uczestniczyli 
też w wielu akcjach pomoco-
wych dla potrzebujących, nie 
czyniąc z tego jakiegoś „pijaru”. 
Lubię też waszą Orkiestrę Stra-
żacką. Tak jak powiedziałem 
wcześniej: W Koluszkach można 
się zakochać. Zostawiam tam 
parę fajnych osób, które na pew-
no będę odwiedzał. 

-Przejście do  pracy w  du-
żym mieście, dawnej stolicy wo-
jewództwa wiąże się  z awansa-
mi, prestiżem, innym zakresem 
obowiązków. Kiedy czekają 
Pana generalskie szlify?

-Zbliżam się nieuchronnie 
do wieku emerytalnego, także ra-
czej stopień generalski będzie 
czekał na młodszych kolegów i 
koleżanki. 

-Co Pan powie o paryte-
tach w Policji? 

-Są przestrzegane. Trzydzie-
ści lat temu,  gdy zaczynałem 
pracę, kobiety stanowiły 2 % po-
licjantów. Obecnie jest to 20 %. 
Nie zdążyłem jeszcze poznać 
wszystkich policjantek w piotr-
kowskiej komendzie, natomiast 
znam wszystkie Panie Policjant-
ki w Koluszkach. To są bardzo 
ładne dziewczyny!  
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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

wzdłuż autostrad. Inny negatyw-
ny czynnik, to plany komunikacji 
Łodzi z Piotrkowem z pominię-
ciem stacji w Koluszkach. Z dru-
giej strony mamy rosnący ruch 
aglomeracyjny, dzięki któremu 
Koluszki będą coraz bliżej Łodzi.  
Co do ruchu towarowego na ko-
lei- wszystko zależy od polityki 
państwa. Jeżeli zostanie zacho-
wana równowaga między warun-
kami ekonomicznymi funkcjono-
wania transportu drogowego i 
kolejowego, to kolejowy ruch to-
warowy ma szanse utrzymać się, 
choć nie w takim stopniu, jak kie-
dyś. Na pewno nie wrócą czasy, 
gdy plac rozładunkowy przy sta-
cji w Koluszkach będzie wyko-
rzystywany tak jak to miało miej-
sce w dawnych latach. Bardziej 
widzę przyszłość w powstawaniu 
nowych zakładów w koluszkow-
skiej strefie ekonomicznej, które 
bazowałyby na transporcie kole-
jowym. 

-Na przykład budowa 
dzielnicy składowo- przemy-
słowej w Koluszkach?

-Jej reliktem jest przecież 
dawna bocznica w kierunku wa-
gonowni i odlewni. Tu widzę 
przyszłość dla kolei i nowych 
miejsc pracy dla kolejarzy. 
Wszystko zależy od polityki in-
westorów, którzy mogliby przy-
ciągać i promować transport kole-
jowy. Szanse na rozwój kolei są, 
ale nie leżą one jedynie w rękach 
inwestorów i włodarzy Koluszek. 

-Panie Michale, skąd czer-
pał pan informacje do książki 
o węźle koluszkowskim? 

-Źródeł jest wiele. To jest 
tak, jak z pracą archeologa: czę-
sto zbiera materiał z kawałków 
skorup czy artefaktów i tak od-
twarza całość. Z tego, co udało 
się archeologom wykopać z zie-
mi, odtwarzają historię starożyt-
ną. Badacze historii kolei odnaj-
dują materiały w przeróżnych 
miejscach, zarówno w archi-
wach, we wspomnieniach star-
szych kolejarzy lub nawet na 
skupie makulatury. Na wszelkie 
sposoby próbujemy odtworzyć 
historię danej stacji, nawet niedu-
żej. Podstawowym źródłem są 
oczywiście akta zgromadzone w 
archiwach państwowych, w War-

szawie, Piotrkowie, Łodzi. Prze-
glądałem także sprawozdania 
roczne Zarządów poszczególnych 
Kolei, za wyjątkiem Kolei Iwan-
grodzko-Dąbrowskiej, które nie 
zachowały się, w każdym razie 
nie udało mi się ich odnaleźć. In-
nym jeszcze źródłem informacji o 
początkach kolei  jest dawna pra-
sa. W przypadku Koluszek są to 
informacje skąpe. Prasa warszaw-
ska zajmowała się głównie swo-
imi  sprawami. Więcej informacji 
o Koluszkach można znaleźć do-
piero od momentu powstania Ko-
lei Fabryczno-Łódzkiej. Są jesz-
cze okólniki urzędowe, zbiory 
kartograficzne. 

-Dlaczego rozebrano hi-
storyczny dworzec kolejowy w 
Koluszkach w latach 60-tych 
ubiegłego wieku? 

-Podobnie, jak dworzec w 
Łodzi Fabrycznej, i to od same-
go początku istnienia, był kryty-
kowany za swą ciasnotę. Stąd 
też obok budynku koluszkow-
skiego dworca, pojawiły dwa 
baraki drewniane, które miały 
by uzupełniać braki. W budynku 
o który pan pyta, znajdowały się 
biura i pokoje noclegowe dla 
drużyn pociągowych, ale nie 
bardzo pełnił on funkcję dwor-
ca. W tym względzie role te 
spełniały owe drewniane baraki. 
Dworzec został odbudowany po 
zniszczeniach, jakim uległ pod-
czas I wojny światowej. Oba 
drewniane  baraki uległy całko-
witemu spaleniu, i na ich miej-
scu pobudowano nowy. W la-
tach 60-tych zapadła decyzja o 
budowie nowego dworca kole-
jowego w Koluszkach i tak się 
też stało. Liczono, że będzie on 
spełniał jakiś przyzwoity stan-
dard obsługi podróżnych. 

-Obecnie jesteśmy w okre-
sie poprzedzającym budowę 
nowego dworca.

-Będzie on mniejszy i bar-
dziej odpowiadający obecnym 
potrzebom niż miało to miejsce 
w XIX wieku czy w latach  
60-tych ubiegłego stulecia. Aktu-
alny budynek  stal się w czasach 
współczesnych zupełnie niefunk-
cjonalny, a gwoździem do jego 
trumny okazała się budowa tune-
lu, znacznie oddalonego od dwor-

ca. Potem sądziliśmy, że uda się 
komuś go wynająć, jednak jego 
usytuowanie na peronowej „wy-
spie” z dala od jakiegokolwiek 
dojazdu tam samochodem, całko-
wicie wyklucza w nim działal-
ność biznesową. Jest przeznaczo-
ny do rozbiórki a Koluszki czeka 
budowa nowego dworca, który-
-miejmy nadzieję- będzie cieszył 
oko oraz dzięki swej nowocze-
sności i funkcjonalności  znajdzie 
uznanie wśród pasażerów. 

-Zdradźmy nieco, jak on 
będzie wyglądał i gdzie będzie 
się znajdował.

-Zostanie pobudowany przy 
wejściu do tunelu od strony ulicy 
3 Maja. Będzie posiadał podsta-
wowe funkcje:  poczekalnię dla 
pasażerów, kasę biletową oraz 
punkt gastronomiczny,  o ile znaj-
dzie się najemca, który zechce go 
poprowadzić. Nie będę zdradzał 
szczegółów wyglądu dworca, ale 
zapewniam, że będzie to budynek 
spełniający standardy nowocze-
sności. Nie zapomniano w nim o 

historii. Jedna z koncepcji projek-
towych budynku zakłada zainsta-
lowanie na jednej z przeźroczy-
stych szyb wizerunku dawnego 
historycznego dworca z końca 
XIX wieku. 

-Na zakończenie chciał pan 
zwrócić się z prośbą do czytel-
ników. Teraz jest ten moment.

-To prośba oczywiście do ko-
lejarzy starszego pokolenia i ich 
rodzin. Jeśli w państwa prywat-
nych zbiorach znajdują się foto-
grafie z okresu pracy na kolei lub 
posiadacie państwo jakiekolwiek 
dokumenty czy legitymacje służ-
bowe albo inne zaświadczenia o 
np.  awansie służbowym, wszyst-
ko to może, po sporządzeniu foto-
kopii- jeśli będą mieli państwo ta-
kie życzenie- znaleźć się w 
kolejnym, poszerzonym wydaniu 
mojej książki, który być może uda 
się za kilka lat opublikować. 
Wszystkie informacje, zarówno 
ustne jak i kopie  fotografii czy 
dokumentów proszę składać w 
redakcji TwK. 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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Trzy medale i super rekordy życiowe 
podczas Halowych Mistrzostw  
Województwa Łódzkiego w LA!

Dwa srebrne i jeden 
brązowy medal zdobyli 
lekkoatleci LKS Koluszki 
w wojewódzkich mistrzo-
stwach młodzików, roz-
grywanych w hali Rudz-
kiego Klubu Sportowego 
w Łodzi. Pierwszy srebrny 
medal z nowym RŻ 
3:18,12 zdobyła w biegu 
na 1000 m Jagoda Nowa-
kowska, która prowadziła 
bieg od startu do ostatniej 
prostej. Złoto przegrała ze 
starszą o rok zawodniczką  

RKS Łódź  Zuzanną Wiernicką. Drugie srebro wywalczyła Adrian-
na Siemińska, biegnąc na najdłuższym 2 km dystansie mistrzostw. 
W tym biegu Ada cały dystans trzymała się na drugim miejscu, za 
prowadzącą od startu do mety Martyną Witkowską z LKS Omega 
Kleszczów. Obie pobiegły 
fantastycznie uzyskując dwa 
najlepsze czasy w historii wo-
jewódzkich halowych biegów 
młodziczek (czas Ady 
7:17,12). Trzecie miejsce i 
brązowy medal z nowym re-
kordem życiowym na 1000 m 
(3:01,13) zdobył Igor Cel, pią-
ty był Radek Babiarski 
(3:17,14). 

W biegu na 300 metrów 
w najsilniejszej serii, trzecie 
miejsce z czasem (49,22) za-
jęła Amelia Napierała. Gratu-
lacje za walkę należą się 
wszystkim młodzikom, podziękowania za opiekę i doping dla Pana 
Dariusza Siemińskiego 

STEP DANCE kończy rok złotem
Miniony rok, tancerze ze szkoły tańca i sportowego klubu ta-

necznego STEP DANCE zakończyli rywalizacją w Warszawie. 
Ostatnie zawody to Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca 

Towarzyskiego i Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej. Turniej bardzo 
ważny przede wszystkim ze względu na fakt debiutu dwóch młod-
szych par tanecznych.

W kategorii 10-11 lat (dzie-
ci starsze) po raz pierwszy na 
ogólnopolskich zawodach w 
tańcu sportowym rywalizowali 
ADAM BALCERAK i ZOFIA 
MARCINIAK oraz WIKTOR 
BARTOSIEWICZ i OLIWIA 
KOTECKA. Obydwa duety ta-
neczne spisały się znakomicie 
plasując się ex aequo na pierw-
szych miejscach w klasie ta-
necznej H. Dzieci tańczyły 
kombinacje 4 tańców: walc angielski, quickstep, cza cza i jive.

W innych kategoriach również nasi tancerze stawali na podium.
W kategorii 12-13 klasa G na 2 miejscu znaleźli się KRYSTIAN 

PURKIEWICZ i WIKTORIA ŁYSAK, a w kategorii 14-16 lat klasa 
G również na 2 miejscu - ALEKSANDER PURKIEWICZ i BAR-
BARA STAŃCZYK.

Zmagania taneczne w 
Warszawie z udziałem na-
szych tancerzy zakończyli 
RAFAŁ i JULIA GRAŁEK, 
którzy startując w kategorii 
16-18 lat klasa taneczna E w 
tańcach standardowych zajęli 
1 miejsce.

Aktualnie tancerze z klu-
bu STEP DANCE przygoto-
wują się intensywnie do kolej-
nych startów w drugiej części 
sezonu tanecznego, który roz-
poczyna się za tydzień zawo-
dami w Łomiankach k/ War-
szawy. I właściwie do końca 

czerwca cały czas będzie trwał maraton taneczny w wykonaniu na-
szych reprezentantów. Życzymy „połamania obcasów”.
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Konkurs fotograficzny

Zima w Powiecie  
Łódzkim Wschodnim

Zachęcamy wszystkich amatorów fotografowania, by zapo-
znali się z poniższym plakatem i podali tę wiadomość dalej.  Nasz 
powiat organizuje ciekawy konkurs fotograficzny, którego tema-
tem jest zima. Warto się pospieszyć, konkurs trwa tylko do 15 lu-
tego. Z zimą też nic nie wiadomo, zatem aparaty w dłoń i do pra-
cy! 

Celem konkursu, poza wartościami artystycznymi fotografo-
wania, jest pobudzenie aktywności mieszkańców powiatu łódzkie-
go wschodniego do poznawania walorów turystycznych, architek-
tonicznych i przyrodniczych naszej „Małej Ojczyzny”. Do 
wygrania bogate zestawy gadżetów promocyjnych. 

„Morsy z Lisowic” 
W Lisowicach od grudnia ubiegłego roku działa grupa morsów. 

Jej członkowie to zarówno morsy z wieloletnim stażem jak i nowi-
cjusze, dzieci, młodzież i dorośli. Morsy zapraszają do dołączenia 
się. W ubiegłą niedzielę, morsowanie połączone było ze zbiórką pie-
niędzy  na WOŚP. Morsy zapraszają  do Lisowic w każdą niedzielę 
na godzinie 9. Wejście na kilka minut do wody zaraz po rozgrzewce. 

O głos poprosiliśmy założycielkę faacebookowego profilu „Morsów 
z Lisowic”. 

 -Celem założenia grupy 
było to, abyśmy mogli wspólnie 
dzielić pasję,  jaką jest ekspono-
wanie swojego ciała na działanie 
zimna. Początkowo spotykali-
śmy się raz w tygodniu. Teraz, 
kiedy jest nas znacznie więcej 
(ciężko stwierdzić ile dokładnie 
bo grupa na fb liczy ponad 300 
osób, ale aktywnych morsów 
podejrzewam, że jest kilkadzie-
siąt, nie kilkaset) na Lisowickiej 
plaży niemalże codziennie moż-
na spotkać kogoś „od nas”. Wy-
starczy napisać post na grupie na 
facebooku z zapytaniem czy 
ktoś jest chętny na „wspólne 
plum” w danym dniu o danej porze, a na pewno znajdzie się mors-kom-
pan. Właśnie na tym bardzo mi zależało kiedy tworzyłam tę grupę - aby-
śmy mogli skrzykiwać się i wskakiwać do wody kiedy tylko zechcemy! O 
korzyściach wystawiania ciała na zimno huczy już cała Polska, dlatego co 
tydzień dołącza do nas ktoś nowy. Wszystkich przyjmujemy z otwartymi 
rękami, chętnie udzielimy nowicjuszom wskazówek, pomożemy przeła-
mać barierę lęku. Bo tak naprawdę nie taki diabeł straszny jak go malują. 
Najtrudniejszy jest moment wejścia do wody, rozum zaczyna się bunto-
wać i mówi „oszalałaś/łeś, zawróć natychmiast, przecież ta woda jest 
okrutnie zimna!”. Ale kiedy pokonamy ten moment zawahania, unormu-
jemy oddech, wtedy zaczynamy odczuwać przyjemność. Myślę, że jest to 
nieopisywalne uczucie, tego po prostu trzeba doświadczyć! Następuje 
niesamowity wyrzut serotoniny! Także morsowanie nie tylko wzmacnia-
nia organizm ale również poprawia humor! To dlatego wszyscy w naszej 
grupie chodzą ciągle uśmiechnięci!!! W każdą niedzielę rozpalamy ogni-
sko, czasami zapraszamy do siebie kluby morsów z innych regionów, nie-
dawno gościły u nas Morsy z Łodzi, które zachwyciły się naszą malowni-
czą miejscowością. 

Już niedługo będziemy mieli klubowe czapki oraz flagę, abyśmy mo-
gli pięknie prezentować się na grupowych wyjazdach- wyjaśnia Karina 
Szkopińska, założycielka grupy „Morsy z Lisowic na Facebooku. „Focz-
ka” Elli King z kolei zaprasza w imieniu całej grupy na walentynkowe 
morsowanie w dniu 14 lutego. Początek o 9 rano. Eliza Goss jest z pew-
nością dumą Grupy.  Brała  udział w  licznych zawodach w  triatlonie eks-
tremalnym. Zdobyła srebrny medal podczas Mistrzostw Polski w Ekstre-
malnym Triathlonie Zimowym Steelman, w wodzie o temperaturze 3 
stopni C. Brała udział w zawodach o  Puchar świata w zimowym Pływa-
niu Gdynia Winter Swimming Cup, zdobyła  złoto na 450 m i brąz na 200 
m freestyle, temp wody 4,5 st C. Jest  złotą medalistką w Ekstremalnego 
Maratonu pływackiego pomiędzy  mostami na  rzece Warcie. Jest człon-
kiem Klubu Sportowego Celironman, do którego zaprasza wszystkich 
chętnych.

Zk 
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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

Firma CMPLAST sp. z o.o. w związku z ciągłym, stabilnym 
rozwojem we współpracy międzynarodowej nawet w czasie 
pandemii poszukuje nowych pracowników na stanowisko:

OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i wcze-

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

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

lub kontakt telefoniczny: 506-266-026



155.02.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 5

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

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

Koluszki, dnia 02.02.2021 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej 
części obszaru gminy Koluszki wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze 
zm.), realizując uchwałę Nr XXXIII/89/2017 Rady Miejskiej w Kolusz-
kach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – 
wschodniej części obszaru gminy Koluszki, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla północno – wschodniej części obszaru 
gminy Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 16 lutego 2021 r. do  08 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, w 
godzinach pracy Urzędu. Projekty dokumentów zostaną udostępnione 
również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach (https://www.koluszki.samorzady.pl/).

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, 95-040 Ko-
luszki, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu tele-
fonicznym wizyty pod nr telefonu 44 725-67-45.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) w Kinie 
Odeon 3D w Koluszkach, ul. 3 Maja 2, w godz. 17.00 – 19.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do pro-
jektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do 
Burmistrza Koluszek, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
- w formie papierowej – bezpośrednio lub listownie w Urzędzie Miej-

skim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,
- w formie elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podaw-

czej lub poczty elektronicznej na adres: um@koluszki.pl, bez koniecz-
ności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie 
od 09 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kolu-
szek. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozo-
stawione bez rozpatrzenia. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza 
będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Koluszkach.

W związku z realizacją przez Burmistrza Koluszek czynności, o 
których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, infor-
muję, że:
- administratorem danych osobowych jest Burmistrz Koluszek, z sie-

dzibą przy ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,
- klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych 

osób fizycznych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach (https://www.koluszki.samorzady.pl/), w 
zakładce „Informacje ogólne” - „Klauzula realizacji obowiązku in-
formacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych”,

- prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały ze-
brane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności 
osoby, od której dane te pozyskano.

Burmistrz Koluszek
Waldemar Chałat
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Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

ZDROWIE/URODA
Masaż u klienta w domu – klasyczny, 
terapeutyczny, relaksacyjny, reflekso-
terapia stóp, drenaż limfatyczny i inne, 
732-622-362

USŁUGI
Usługi dekarskie, 518-222-282
Usługi stolarskie, 664-669-340
Ścinka drzew, Sprzątanie ogrodów, 
tel. 727-668-566
Instalacje Wod.-Kan., CO i Gaz. 
Szybka wymiana kotłów gazowych. 
Serwis kotłów gazowych, 601-739-479   
Drobne usługi w domu. Malowanie, 
glazura, hydraulika, porządkowanie, 
tel. 732-622-362
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
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, 
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
Wykończenia wnętrz, poddasza, 
docieplenia budynków, 608-661-045
Ścinka drzew niedrogo,  
tel. 727-668-566
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę 900 m2 Redzeń 
Górniak, tel. 502-567-782
Sprzedam wyremontowane M-4 
(66 m2), ul. Sikorskiego 11,  
tel. 507-967-690
Sprzedam M-6, 111 m2 w Kolusz-
kach, 603-607-339
Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
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 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

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie w blo- 
kach 35 m2, 2 pokoje z kuchnią,  
tel. 605-236-737
Do wynajęcia lokal 51 m2, Koluszki, 
ul. 11 Listopada 21A (przy Pizzerii 
Biesiadowo), tel. 606-733-810
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Książki po 5 zł/szt, Harlekin 21-szt  
i J.Courths-Mahler-23 szt.,  
tel. 694-644-442
Opel Zafira, 1.7CDTi rok prod. 2009, 
tel. 601-348-451
Jabłka i soki. Tanio, tel. 505-771-121
Mieszankę zbożową, 600-812-586 
Sprzedam Renault Espace, rok 
2003, diesel 2.2, 691-783-897
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Korepetycje z języka polskiego,  
tel. 783-224-793

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

PRACA
Zatrudnimy osobę z wykształceniem 
mechanicznym lub budowlanym do 
pełnienia funkcji kierownika transpor-
tu, zaopatrzenia, warsztatu oraz 
produkcji. CV na e-mail: biuro@
pbdbuddrog.pl Tel. 605-053-812
Zatrudnię pracownika na stację 
paliw Moya, 602-721-923
Kierowcę C+E zatrudnię, transport 
krajowy i międzynarodowy, Kolusz-
ki, tel. 733-222-001
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
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 kie-
rowcę C+E. Praca w kraju, wszyst-
kie weekendy wolne. Jeździmy  
w dzień, dobre warunki płacowe. 
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU 
Życie. Posiadamy własny serwis, 
dojeżdżamy do ewentualnej awarii, 
tel. 507-199-570
Zatrudnię kierowcę 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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Mała szwalnia przeszyje, 605-994-450
Zatrudnimy konstruktora/technologa. Praca w AutoCad, Inventor, 
SolidWorks. Możliwość przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek, 606-762-071
Zatrudnimy spawacza. Spawanie aluminium metodą TIG. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Sprzedam działkę budowlaną w Różycy przy ul. Głównej, tel. 660-438-181

Przerwy w dostawach porądu
 � 16.02.2021r. w godz. 8:00 do 16:00: Długie 2, Stamirowice.

Gabinet fizjoterapii 
Stacja Leczenia Ruchem 

   Rehabilitacja dzieci i niemowląt 
 • badanie i ocena postawy ciała 
 • rehabilitacja wad postawy 
 • ćwiczenia korekcyjne 
 • ocena rozwoju dziecka 
 • zaburzenia i wady w rozwoju niemowląt 
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka

tel. +48 723 880 762   –    Koluszki, ul. Sikorskiego 12
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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

KROJOWNIA USŁUGOWA
KOMPLEKSOWO, DOKŁADNIE

tel. 601-175-330
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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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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 5

„Morsy z Lisowic”



Koluszki grały z radością  
i zebrały 55.055,29 zł

Koluszkowski 169 sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy działający przy LKS Koluszki w składzie: szef  Antoni Tomczyk, 
z-ca Joanna Jeżyna, członkowie: Agnieszka Szulc, Marta i Dariusz 
Siemińscy, Agata Michalak, Piotr Mróz, Krzysztof Dobrogoszcz, in-
formuje, że pomimo pandemii koronawirusa udało się zebrać 
55.055,29 złotych. Na powyższą kwotę złożyły się: wpłaty z puszek 
wolontariuszy w kwocie 45.001,19 złotych i 10.054,10 zł sztabowa 
puszka stacjonarna Nr 1 (namiot przy Stokrotce). 

45 wolontariuszy spisało się na medal.  
Zebrali ponad 45 000 złotych, kilkanaście dolarów, 
funtów, euro i 1 bransoletkę.

  W tym roku do kwestowania zgłosiło się tylko 45 osób, dużo 
mniej niż w poprzednich latach, prawdopodobnie spowodowane to 
było obecną sytuacją epidemiologiczną i zamknięciu szkół. Wszy-
scy zostali przeszkoleni, zapoznani z warunkami zbiórki. Każdy 
otrzymał charakterystyczną maseczkę z logo WOŚP, flagę orkiestry, 
identyfikator z imieniem i nazwiskiem, kolorową puszkę, czerwone 
serduszka, a niektórzy dodatkowo koszyczki ze słodyczami, lizaka-
mi i ciastkami. 

Wolontariusze byli w bardzo do-
brych nastrojach. Mieli nadzieję, że 
mimo trudnych czasów, uda się ze-
brać „duże pieniądze” potrzebne na 
zakup sprzętu dla laryngologii, otola-
ryngologii i diagnostyki głowy.

Pierwsi, pomimo minusowej 
temperatury zaczęli kwestować już 
od godziny 6.30, wśród nich byli za-
wodnicy LKS Koluszki: Ania Sie-
mińska, Łucja Ciesielska oraz Adrian-
na Siemińska i Jagoda Nowakowska 
(medalistki sobotnich halowych woje-
wódzkich mistrzostw w LA). Choć 
frekwencja nie była zbyt duża (mało 
ludzi na ulicach) to naszym sport-

smenkom, tak jak i pozostałym wolontariuszom, udało się zebrać aż 
45,001,19 tj.(średnio 1000 złotych na osobę). Ludzie sami chętnie 
podchodzili do wolontariuszy, w niektórych przypadkach na ulicach 
zatrzymywali swoje auta, aby wrzucać do puszek „dość znaczne dat-
ki”. Wszystkim bez względu na wiek należą się ogromne podzięko-
wania. Spisali się znakomicie, to są nasi bohaterowie, których łączy 
idea i cel - pomagania potrzebujących chorym dzieciom.  

Wolontariusze z puszkami
Jak co roku z przyjemnością  podajemy tych wolontariuszy któ-

rzy zebrali ponad 500,00 złotych. 
Są to: Marcin Latek 2699,59; Mateusz Piekarczyk 2225,33; Nata-

lia Nowacka 2205,97; Oliwia Rosiak 2200,80; Jagoda Rumińska 
2155,81; Milena Kompa 2118,72; Maurycy Piekarczyk 1869,18; 
Maks Kowszewicz 1814,64; Lena Radomska 1563,74; Katarzyna 
Malka 1538,10; Borys Chmielewski 1278,68; Adrianna Siemińska 
1118,74; Dawid Koluszkowski 1048,69; Weronika Salska 1127,04; 
Jagoda Nowakowska 1014,13; Kornelia Kapelan 1013,26; Jakub Ko-
prowski 1003,25; Martyna Szatel 968,58; Piotr Koprowski 957,99; 
Anna Siemińska 922,43; Łucja Ciesielska 913,25; Wiktoria Kaczmarek 
840,46; Maja Heleniak 806,47; Alicja Radomska 799,25; Antonina Zie-
lińska 779,08; Michalina Filipińska 775,76; Marysia Łaska 754,46; Ja-

cek Kompa 746,74; Aleksander Ślązak 738,90; Katarzyna Andrzejczak 
706,21; Patryk Sośnicki 606,29; Stanisław Lenica 569,61; Rafał Kabat 
527,98; Jovita Bądzior 516,89; Wiktoria Knera 504,68. 

Sztab pod namiotem
Tradycyjnie przy markecie „Stokrotka” w orkiestrowym namio-

cie zlokalizował się sztab, gdzie 
oprócz, batonów, lizaków, cukier-
ków, ciast, herbaty i kawy, była po-
kaźnej wielkości sztabowa puszka 
stacjonarna, do której wrzucane były 
datki. Przekazaliśmy za „symbolicz-
ne datki”, wiele rzeczy i przedmio-
tów otrzymanych od darczyńców i 
WOŚP. Były to koszulki, kalenda-
rze, czapeczki, 2 karnety upominko-
we, ikona, maskotki i inne drobne 
gadżety. Łącznie z różnych wpłat, 
do sztabowej puszki trafiło aż 
10.054,10 złotych. Dziękujemy. 

Miłym akcentem były otrzyma-
ne pozdrowienia od „Morsów” z Ba-
torówki. Z różnych względów, w tym bezpieczeństwa, nie odbyły 
się imprezy sportowe, koncerty i licytacje. Mam nadzieję, iż za rok 
w jubileuszowym 30. koncercie WOŚP, już bez utrudnień uda się 
przeprowadzić wszelkie zaplanowane akcje.                                                                                          

Szef koluszkowskiego sztabu Antoni Tomczyk 

Podziękowania
Koluszkowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

działający przy LKS Koluszki składa serdeczne podziękowania:
Mieszkańcom naszej Gminy za okazane serce i życzliwość 

podczas 29. finału WOŚP. Wspaniałym wolontariuszom za zaan-
gażowanie podczas kwestowania. Paniom: Agnieszce Szulc, 
Marcie Siemińskiej, Agacie Michalak, Małgorzacie Mróz, oraz 
Panom Krzysztofowi Dobrogoszczowi  i Piotrowi Mróz za 
sprawne liczenie pieniędzy. Firmie „Procad” S.A., Hurtowni 
„Viola” Hurtowni Jastrzębowski, Kwiaciarni Ruta, Pani 
Agnieszce Chmielewskiej, Pani Lucynie Malinowskiej i innym 
za pomoc w organizacji 29. finału WOŚP. Pani Ewie Popiel za 
ubezpieczenie imprezy, Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za opiekę nad wolontariuszami podczas kwestowania, OSP Ko-
luszki za udostępnienie pomieszczeń na spotkanie z wolontariu-
szami i innym.


