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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

2.04.  
ul. Przejazd 6

3.04.  
ul. 11 Listopada 33

4.04.  
ul. Żwirki 2

5.04.  
ul. Głowackiego 20

6.04.  
ul. Korczaka 5

7.04.  
ul. Sikorskiego 6A

8.04.  
ul. 3 Maja 8
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Światowy deweloper wybuduje potężną halę magazynową

Koluszkowska strefa ekonomiczna 
chwyciła wiatr w żagle 

Pomimo wciąż trwającej pandemii, rozpędu nabiera koluszkow-
ska strefa ekonomiczna. Koluszkami znów zainteresowała się firma 
Panattoni Europe, jeden z największych deweloperów powierzchni 
przemysłowej i magazynowej. 

Panattoni już w kwietniu tego roku rozpocznie budowę potężnej 
hali przemysłowo-magazynowo-usługowej, ulokowanej na 6-hekta-
rowej działce. Po wybudowaniu obiektu, powyższy deweloper halę 
przekaże innym firmom zainteresowanym prowadzeniem działalno-
ści w naszym mieście, podobnie jak miało to miejsce w przypadku 
koluszkowskiego oddziału Kongsberga w 2016 r.

Firma Panattoni halę magazynową wybuduje przy ul. Nasien-
nej, na terenie położonym między zakładami Kongsberga i Harta. 
Pod względem wielkości będzie to największy obiekt w naszym 
mieście. Szacuje się, że pracę może w nim znaleźć nawet 500 osób. 
Budowa hali ma zakończyć się jeszcze w tym roku.   

Kwestia wizerunkowa
Dla naszej gminy powrót Panattoni do Koluszek, poza czynni-

kiem biznesowym, to również kwestia wizerunkowa i promocyjna. 
Jako potężny europejski gracz, firma ta kupuje grunty jedynie w naj-
bardziej strategicznych i rozwojowych lokalizacjach w kraju. Budu-
je tam magazyny, a następnie wynajmuje obiekty przemysłowe, ma-
gazynowe i biurowe konkretnym inwestorom. Dobre położenie i 
odpowiednia infrastruktura działek są dla niej o tyle istotne, że bie-
rze na siebie ciężar znalezienia inwestora, który zechce zainstalować 
się w wybudowanym obiekcie. 

Kolejni inwestorzy
To nie koniec inwestycji w koluszkowskiej strefie ekonomicz-

nej. Na pierwszą połowę tego roku planowane jest sfinalizowanie 
kolejnej transakcji. Do Koluszek wraz z setką pracowników ma 
przenieść się firma z najbliższej okolicy. O wyczerpanie się terenów 
pod przyszłych inwestorów, jak na razie nie musimy się martwić. W 
strefie przy ul. Nasiennej do zagospodarowania mamy jeszcze 6 ha. 
Z kolei na nowych terenach inwestycyjnych przy ul. Zielonej do 
sprzedania posiadamy teren o powierzchni 18 ha. Szacuje się, że 
łączna wartość wolnych działek to ok. 24 mln zł. Tyle może wpłynąć 
ze sprzedaży do naszego budżetu, nie licząc milionów złotych z po-
datków, które co roku otrzymujemy od działających już firm. Dodaj-
my, że przygotowanie obu stref kosztowało gminę ok. 20 mln zł, z 
czego ok. 7 mln zł pozyskaliśmy jako dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych. Z informacji uzyskanych od Urzędu Miejskiego wy-
nika, że wybudowanie terenów inwestycyjnych już się zwróciło. 
Kolejne wpływy ze sprzedaży to już czysty zysk.                         (pw)

Firmy, które zainwestowały w koluszkowskiej 
strefie ekonomicznej

Stara strefa ekonomiczna (21 ha przy ul. Nasiennej)
 • Kongsberg Automotive – norweski holding motoryzacyjny, pro-
dukujący części do samochodów i maszyn roboczych

 • Logiq Rożko – centrum dystrybucyjne wyrobów wyposażenia łazienek
 • HART – sprzedaż hurtowa części do samochodów i motocykli
 • Petro Energia – hurtowa sprzedaż paliw
 • Airstal – regeneracja i produkcja podzespołów samochodowych 
 • Panattoni Europe - deweloper powierzchni magazynowych przy-
gotowujący halę pod przyszłych inwestorów

 
Nowa strefa ekonomiczna (22 ha przy ul. Zielonej)

 • Art in Energy – budowa i rewitalizacja sieci trakcyjnych
 • Starmeat – produkcji mięsa drobiowego
 • Greenpol – hurtowa sprzedaż kwiatów (przed rozpoczęciem budowy) 
 • Olikol – firma z branży kolejowej (planowane rozpoczęcie budo-
wy w tym roku) 

Drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Koluszki
Na wstępie chciałbym jeszcze raz złożyć wszystkim Państwu 

serdeczne życzenia zdrowych świąt, przeżywanych w atmosferze 
chrześcijańskiej nadziei, która wypływa z wiary w Zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Ta nadzieja niech napełnia nas wszystkich radością, 
której promienie przebiją się przez codzienne troski i kłopoty.

Kolejne święta przychodzi nam przeżywać w szczycie pandemii, 
co z pewnością nie jest okolicznością, jakiej byśmy sobie życzyli. Nie 
pozostaje nam nic innego jak dostosować się do przepisów i nawzajem 
dbać o siebie, stosując znane wszystkim środki sanitarne. Przyłączam 
się do słów abp. Grzegorza Rysia, który poprosił byśmy „każde z na-
łożonych na nas ograniczeń i trudności przemieniali w szansę! Szansę 
wyrażenia czynem swej miłości do Pana i do bliźnich.” Nasz biskup 
apelował o odpowiedzialne, to znaczy respektujące wszystkie zasady 
uczestnictwa w nabożeństwach. Korzystajmy z transmisji interneto-
wych i telewizyjnych.  W internecie i telewizji jest wiele ośrodków 
duszpasterskich, które zapraszają na swoje transmisje. 

Starajmy się unikać spotkań, które można przełożyć na bez-
pieczniejszy czas. Mimo noszenia masek i zachowywania dystansu 
wciąż jesteśmy narażeni za zachorowania. Ja walkę z covidem sto-
czyłem w ostatnich tygodniach. Powoli wracam do zdrowia. To do-
świadczenie pozwala mi lepiej zrozumieć osoby chore, cierpiące, a 
także przeżywające nieustanny lęk i napięcie związane z obawą za-
rażenia.

Szanowni Państwo, przyszła wiosna. Cieszy nas to, że świat 
wraca do aktywnego życia. Dla samorządu oznacza to wzmożone 
działania inwestycyjne: budowy, remonty, modernizacje. Przed nami 
już wkrótce remont wiaduktu – a co za tym idzie trudne wyzwanie ko-
munikacyjne. Mimo, iż inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódz-
kich i mówiąc kolokwialnie Gmina – nie ma tu nic do gadania – sta-
ramy się zrobić wszystko, by ustanowić objazdy pozwalające 
możliwie sprawnie przemieszczanie się. Jestem pewien, że przetrwa-
my także te trudności w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Dużo zdrowia dla wszystkich!
Serdecznie pozdrawiam!

Waldemar Chałat – burmistrz Koluszek
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Wspieraj lokalnie
W Gminie Koluszki ok. jedna czwarta całego budżetu to środki 

pochodzące z podatku dochodowego, który odprowadzamy do urzę-
du skarbowego. Dzięki tym pieniądzom zmieniamy naszą gminę. 
Jeżeli zatem mieszkasz w 
naszej gminie, i chcesz by 
płacony podatek dochodo-
wy wracał do ciebie, w po-
staci przeróżnych samo-
rządowych inwestycji, 
odprowadzaj go do nasze-
go miasta. 

W okresie rozliczeń 
podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT adres zamiesz-
kania na terenie naszej gminy oraz wskazać dane właściwego miej-
scowo urzędu skarbowego. 

UWAGA: aby uiszczać podatki w Gminie Koluszki, nie trzeba 
być tutaj zameldowanym – wystarczy tu mieszkać.                    (pw)

Na te zwierzęta możemy  
natknąć się w Lisowicach 

Dzięki inwestycjom w Lisowicach zapewne coraz więcej czasu 
będziemy spędzać nad zalewem. Warto zatem zadać sobie pytanie, z 
jakimi zwierzętami będziemy dzielić okoliczny teren.  

Ponieważ przez cały okres realizacji inwestycji, trwa również 
inwentaryzacja przyrody, wiemy coraz więcej o powyższym ekosys-
temie. 

Okazuje się, że wokół 
zbiornika mieszkają na stałe 
zaskroniec zwyczajny i pada-
lec. Natomiast w samym zale-
wie pływają: karaś srebrzysty, 
płoć, leszcz, wzdręga, szczu-
pak, okoń, sandacz, lin, karp, 
karaś, sum i węgorz. Naliczo-
no też trzy różne gatunki żab: 
trawną, wodną i ropuchę sza-
rą. O bobrach chyba nie trze-
ba wspominać, bo te zadomo-
wiły się w całej naszej gminie. Za to o gęsią skórkę może nas 
przyprawić widok karczownika ziemnowodnego z rodziny chomi-
kowatych. Gryzoń ten bowiem, ze względu na swój wygląd zwany 
jest również szczurem wodnym. 

Z kolei ornitolodzy podczas nadzoru przyrodniczego terenu in-
westycji, naliczyli aż 37 gatunków ptaków. Powyższy teren za-
mieszkują: krogulec, zimorodek, krzyżówka, czapla siwa, myszo-
łów, pełzacz ogrodowy, dzwoniec, bocian biały, grzywacz, kruk, 
gawron, kawka, modraszka, łabędź niemy, dzięcioł czarny, po-
trzeszcz, trznadel, rudzik, zięba, łyska, sójka, żuraw, czubatka, plisz-
ka żółta, bogatka, wróbel, bażant, pierwiosnek, sroka, czarnogłów-
ka, kowalik, sierpówka, szpak, strzyżyk, kos, śpiewak, kwiczoł.

Oczywiście nad zalew zapuszczają się również okoliczne dzikie 
zwierzęta, jak sarny, dziki czy lisy. Również jeż pewnie niejeden raz 
przebiegnie nam drogę. 

(pw)

Uwaga! Pożary!
W dniu 25.03.2021 r. o godzinie 22:55 strażacy dostali wezwa-

nie na ulicę Próchnika w Koluszkach do pożaru garażu. Po dotarciu 
na miejsce pierwszych zastępów JOP i rozpoznaniu sytuacji okazało 
się, że w budynku gospodarczym doszło do zwarcia w instalacji 
grzewczej wody wskutek czego doszło do niewielkiego pożaru. 
Dzięki szybkiej reakcji właściciela nie doszło do rozprzestrzenienia 
się ognia. 

W dniu 27.03.2021 r. 
we wczesnych godzi-
nach popołudniowych, 
w Stefanowie doszło do 
pożaru na jednej z dzia-
łek letniskowych. Po 
dotarciu na miejsce 
pierwszych zastępów 
straży pożarnej okazało 
się, że pożarem objęty 
był już domek letnisko-
wy oraz trawa wokół 
niego. 

Do zadań zastępów 
należało zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia i uga-
szenie obiektów obję-
tych pożarem. W akcji 
gaśniczej brały udział: 3 
zastępy JRG Koluszki, 2 
zastępy OSP Koluszki, 
1 zastęp OSP Długie i 1 
zastęp OSP Wierzchy. 
Na miejscu obecny był 
także patrol policji

(tom) 
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Przerwy w dostawach prądu
 � 12, 13.04.2021 r. w godz. 8:00 do 17:00: Katarzynów 2, 3.

Gmina kontynuuje program 
zbioru odpadów BIO

Podobne jak w roku ubie-
głym, w przypadku, gdy wła-
ściciel posesji będzie posiadał 
dużą ilość bioodpadów, która 
nie mieści się w koszu (liście, 
trawa), nadwyżkę będzie mógł 
oddać w wystawionych wor-
kach, w dniu który dodatkowo 
dla danego rejonu ustali gmina 
(szczegółowy harmonogram 
ukaże się na łamach TwK). 
Odbiór worków będzie odby-
wał się w ilości nielimitowa-
nej. Z dotychczasowych obser-
wacji wynika, że w każdym 
rejonie istnieje ok. 50 posesji, 
których użytkownicy nie 
mieszczą się z odpadami BIO 
w jednym koszu. Program bę-
dzie realizowany od maja do 
listopada. Niezależnie od po-
wyższego rozwiązania, po umówieniu wizyty, bioodpady w ilości 
nielimitowanej będzie także można oddać na PSZOK. Dobrym po-
mysłem na zagospodarowanie bioodpadów jest też budowa przydo-
mowych kompostowników. Poza pozbyciem się problemu wysta-
wiania kosza i worków, właściciel posesji zyskuje bonus finansowy. 

Racjonalne gospodarowanie odpadami to obecnie już nie tylko 
pewna idea zakorzeniona w trosce o środowisko, ale zwyczajny biz-
nes. Jeżeli nie będziemy szukać sposobów na ograniczanie odpa-
dów, rosnąca ich ilość może prowadzić do jeszcze większych pod-
wyżek cen za wywóz odpadów. 

(tom)

Monitoring ułatwia życie i sprzyja  
bezpieczeństwu mieszkańców

Nieustannie kontynuowa-
ny jest program rozbudowy 
monitoringu miejskiego, który 
obejmuje nie tylko Koluszki ale 
też i kompleks rekreacyjno-wy-
poczynkowy w Lisowicach. 
Dzięki już działającym kame-
rom, operatorzy systemu moni-
toringu wykryli od początku 
tego roku wiele zdarzeń. Oka-
zuje się, że monitoring może 
służyć poprawie bezpieczeń-
stwa na różne sposoby. 

W ubiegłym tygodniu bez 
konieczności posyłania w teren 
pracowników gminy, udało się 
zweryfikować zgłoszenie 
mieszkańca, który w Parku 

Miejskim w Koluszkach zauważył nadłamane, spróchniałe drzewo, 
opierające się na gałęziach sąsiedniego drzewa. Po oględzinach 
miejsca za pomocą kamer, ustalono, że interwencja jest konieczna, 
ponieważ przy większych porywach wiatru istnieje duże prawdopo-
dobieństwo przewrócenia się drzewa na alejkę. Sprawą zajęła się już 
Państwowa Straż Pożarna. 

Obecnie do systemu podpięta jest już ponad połowa kamer. Sys-
tem monitoringu obejmie docelowo swoim zasięgiem kluczowe 
punkty Koluszek - skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz te ob-
szary, które są wskazywane przez mieszkańców jako szczególnie 
niebezpieczne. Jak pokazują przykłady, monitoring wizyjny dzięki 
stałemu, elektronicznemu dozorowi pracowników Biura Inżyniera 
Gminy umożliwia szybką reakcję służb mundurowych w przypadku 
niebezpiecznych zdarzeń i w zdecydowany sposób poprawi bezpie-
czeństwo korzystających z parku czy z urządzeń wypoczynkowo-re-
kreacyjnych oraz ograniczy dewastację tych urządzeń.

(tom)

Trwa przebudowa Wołyńskiej

W ul. Wołyńskiej zdemontowano już płyty betonowe. Prace bu-
dowlane mają zakończyć się do końca sierpnia 2021 roku. Zadanie 
przewiduje stworzenie nowego wodociągu oraz budowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Ulica zostanie utwardzona kostką brukową. 
Przebudowie podlega droga na całej długości. 

(pw)  
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O kapłaństwie, spowiedzi, do-
bru i złu w Kościele i świecie, na-
szych wolnych wyborach oraz o 
darach Wielkiej Nocy z  ks. Grze-
gorzem Świtalskim, proboszczem 
parafii p.w. św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Koluszkach, rozmawia 
Zbigniew Komorowski.

 Dlaczego został Ksiądz ka-
płanem? To było powołanie od 
dziecka czy „wybuchło” nagle po 
maturze? 

- Pierwsze myśli pojawiły się 
w „ósmej” klasie w rodzinnej Ko-
lumnie, ale powołanie otrzymałem 
będąc w liceum w Łasku. Pamię-
tam, to była druga lub trzecia klasa, 
dzień wiosenny. Wróciłem ze szko-
ły zmęczony i „zmarnowany”, a 
powodem była nasza „historycz-
ka”, komunistka ze swoimi poglą-
dami, i sekretarka POP (Podstawo-
wej Organizacji Partyjnej) w 
szkole, choć skądinąd bardzo mą-
dra osoba i świetna nauczycielka. 
Na kółku historycznym na które 
chodziłem, było poruszone jakieś 
zagadnienie, a  jego historyczna in-
terpretacja, narzucona nam przez 
nauczycielkę zupełnie mi nie odpo-
wiadała. Siedząc wtedy przy oknie, 
pomysłem nagle, wśród tamtych 
komunistycznych zakłamań, jakie 
niósł ówczesny świat, że kapłań-
stwo będzie moim sposobem na ży-
cie. To była chwila decydująca.

 Od 6 lat posługuje Ksiądz 
proboszcz w parafii w Kolusz-
kach, wcześniej była to dużo 
mniejsza parafia w Świnach. 
Można porównywać pracę na 
wiosce i w miasteczku wielkości 
Koluszek?

-Niektórzy faktycznie różni-
cują te dwa środowiska, ale ja je-
stem innego zdania. Wszędzie są 
ludzie mający podobne problemy 
życiowe. Z drugiej strony zauwa-
żam, że im mniejsza parafia, tym 
się fajniej pracuje. Ludzie po prostu 
się znają i czuje się wspólnotę ludz-
ką. W dużej parafii jest większa 
anonimowość. 

„Każdy ma taki kler, na jaki sobie zasłużył”

Chrystus w Kościele, Chrystus  
w świecie – Wielkanoc 2021

Porozmawiajmy chwilę o 
spowiedzi. Nie pytam oczywiście 
o personalia a o samo zjawisko, 
nazwijmy- społeczne i moralne. Z 
czym mamy największe kłopoty? 
O które z przykazań najczęściej 
się „przewracamy”? O I, IV, czy 
klasycznie o VI i IX a może o 
VIII- zakazujące roznoszenia 
plotek, kłamstw i fałszywego 
świadectwa o naszych bliźnich?

-Nie da się tego zmierzyć, bo 
każdy człowiek jest inny. General-

nie, jeśli chodzi o sakrament pokuty, 
to podobnie jak cale nasze życie, 
problemem numer jeden jest wiara. 
Wszystkie inne duchowe i życiowe 
kłopoty wynikają z tego. Czy nasza 
wiara jest głęboka czy płytka, to wi-
dać podczas spowiedzi, a o ludzkiej 
kondycji radzenia sobie z problema-
mi decyduje nasza głębia wiary. 
Gdy zaś chodzi o statystykę grze-
chów- tego objąć się nie da. Grzechy 
zdarzają się w całej rozciągłości. 

Jaka sfera życia wiernych 
przysparza Proboszczowi naj-
więcej radości?

- Kiedy widać przejawy 
wspólnoty, a to się u nas rzeczywi-
ście dzieje. Powolutku widzę, jak 
nasza parafia staje się tą wspólnotą 
i to sprawia mi ogromną radość i 
bardzo cieszy. 

 Jest idealnie?
-Do bycia idealną wspólnotą 

parafialną to jeszcze daleka droga, 
nie ma co się oszukiwać. Nie mniej 

są oznaki, że wszytko idzie w do-
brym kierunku. W naszej parafii 
jest mnóstwo ludzi szlachetnych, 
otwartych i dobrych, ale też i obojęt-
nych czy nawet wrogich, mimo że 
są ochrzczeni. Coraz więcej jednak 
dostrzegam ludzi życzliwych, któ-
rym zależy i na Panu Bogu i na Ko-
ściele. Wielu z nich chce angażować 
się w życie parafii i w liturgię. 
Wsparcie materialne też jest ważne, 
co zauważam. Książa są i odchodzą 
do innych parafii  a kościół pozosta-
je. To jest nasza wspólna sprawa, o 
którą trzeba dbać i cieszy mnie, że 
wielu to dostrzega. 

Modne ostatnio określenie 
„zło w Kościele” robi swoistą ka-

rierę. Dla uważnie czy-
tających Pismo Święte 
to nie jest zresztą nic no-
wego. Wielki przodek 
Założyciela Chrześci-
jaństwa, biblijny król 
Dawid miał sporo „za 
uszami”, nie tylko w te-
macie przykazań: „Nie 
zabijaj” czy „Nie pożą-
daj żony bliźniego swe-
go”. Jezus z Nazaretu 
swoich Apostołów też 
niejednokrotnie musiał 
„stawiać do pionu”,  ko-

lokwialnie mówiąc. 
Obecnie jesteśmy świadkami 

skandali  z udziałem biskupów, 
księży czy- jak ostatnio-  znanego 
zakonu. Ludzie reagują różnie. 
Niektórzy modlą się za kapła-
nów- którzy popadli w konflikt z 
moralnością i prawem, inni orga-
nizują manifestacje, inni jeszcze 
dokonują aktu apostazji. Jak z 
tego zła, z ogromnego kryzysu 
wyprowadzać dobro?

-Jeden z moich spowiedników, 
u początku mojego kapłaństwa po-
wiedział mi kiedyś: „na świecie nie 
ma idealnych miejsc, nie ma ideal-
nych ludzi”. Ksiądz jest takim sa-
mym grzesznikiem jak każdy inny 
człowiek. Przed tym nie ucieknie-
my. Sądy, o których pan wspomi-
nał, to taka właśnie pseudo uciecz-
ka. Grzech to problem wszystkich, 
i duchowieństwa i świeckich. Bar-
dzo podobała mi się wypowiedź 
pana Smarzowskiego. Po premie-
rze jego filmu „Kler” na festiwalu 
filmowym w Gdyni, dziennikarze, 

oblegli go i najwyraźniej chcąc wy-
dobyć z niego jakąś antykościelną 
nutę, by okrzyknął swój film jako ta-
kie sztandarowe anty księżowskie 
dzieło, zapytali o jego stosunek do 
pokazanych w  filmie nadużyć 
wśród księży- bohaterów jego filmu. 
Wojciech Smarzowski odpowie-
dział im, z taką nawet złośliwością 
na twarzy, zamykając dalszą dysku-
sję: „Każdy ma taki kler, na jaki so-
bie zasłużył”. Zadajmy sobie jedno 
pytanie: skąd się biorą księża? Nie z 
księżyca, ale z naszych rodzin, ze 
społeczeństwa takiego, jakie ono 
jest. Widać wyraźnie różnicę pomię-
dzy kapłanami mojego pokolenia, 
księżmi- emerytami a najmłodszym 
pokoleniem kapłanów. Ci ludzie nie 
wzięli się znikąd. Myśmy wyrastali 
w zupełnie innym świecie niż wy-
święceni w ostatnich 20 -latach. W 
sprawach wychowania i takiego 
zwykłego człowieczeństwa księża 
są tacy, jakimi wychowali ich rodzi-
ce. Jakimi są młodzi ludzie wstępu-
jący do seminariów czy zakonów, to 
wszystko wnoszą potem w swoje 
kapłaństwo. Zarówno jeśli chodzi o 
dobre jak i złe, najprzeróżniejsze 
„pokręcenia” moralne, psychiczne 
czy duchowe. Przypominam sobie 
pewne zdarzenie z mojej drugiej pa-
rafii, mógł to być rok 1988- 1989. 
Podczas kolędy zapytałem pewnego 
chłopca, miał 7, może 8 lat o podsta-
wy katechizmu, o pacierz. Jego oj-
ciec zaprotestował wtedy ostro. Jego 
zdaniem, dzieciak jest za młody by 
posiąść wiedzę i zapamiętać Boże 
Przykazania czy „Ojcze nasz”. Po-
tem okazało się, że idealnie znał na 
pamięć dokonania Jana Sebastiana 
Bacha, Brahmsa i innych kompozy-
torów klasycznych, których portrety 
wisiały na ścianie. Można  jak widać 
wymagać od dziecka i przekazywać 
jemu to, co sami nosimy w sercu. 

Pozostańmy w temacie „zła 
w Kościele” i tego wielkiego kry-
zysu, jakiego jesteśmy świadka-
mi. Niektórzy przypominają, że 
już z niejednego kryzysu Kościo-
ła Bóg wyprowadził dobro. 
Wspomnijmy choćby wielkich 
reformatorów, takich jak św. Do-
minik Guzman, św. Franciszek z 
Asyżu czy św. Ignacy Loyola. 
Przeciwnicy tej tezy uważają na-
tomiast, że obecnego kryzysu już 
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nie da się pokonać i prorokują 
bliski zmierz Kościoła, a  jednym 
ze źródeł tego stanu rzeczy jest, 
ich zdaniem-celibat. Co o jego 
zniesieniu mówią sami zaintere-
sowani? 

-Deprawacja seksualna, i trze-
ba bo jasno powiedzieć, nie jest 
problemem tylko Kościoła, ale ca-
łego społeczeństwa, z którego ka-
płani się wywodzą. Owszem, nie-
które środowiska próbowały 
zamknąć ten problem w murach 
Kościoła. Było to zakłamanie. Na 
szczęście znaleźli się odważni 
dziennikarze, którzy ujawnili roż-
nego rodzaju nadużycia w tej dzie-
dzinie w środowisku szeroko rozu-
mianego świata show biznesu czy 
filmu. Grzechy i przestępstwa w 
sferze seksualnej i w ogóle moral-
nej to problem naszych czasów, 
który dotyka wielu środowisk i tak 
należy na to patrzeć. Odrzućmy 
przede wszystkim zakłamanie: nie 
można odrzucać zasad moralnych i 
kierować się w życiu zasadą: 
wszystko mi wolno, a potem wy-
krzykiwać, że nasze dzieci i mło-
dzież jest zagrożona. Wszyscy sto-
imy przed wielkim zadaniem 
naprawy: i duchowni i świeccy. Zaś 
co do celibatu o który pan zapytał, 
ciekawe, że zabierają w tej sprawie 
głos ludzie świeccy, którzy za 
wszelką cenę chcą nas, księży od 
niego „uwolnić”. Samym kapła-
nom jakoś do tego się nie śpieszy. 

Jednak  świeccy zwolennicy 
zniesienia celibatu widzą rozwią-
zanie problemu w małżeństwach 
osób duchownych, co - ich zda-
niem - miałoby być antidotum na 
wszelkie skandale w zakresie sek-
sualizmu...

-Nie jest prawdą, że celibat 
jest głównym powodem proble-
mów życia moralnego duchowień-
stwa i że małżeństwo było by „wy-
zwoleniem”. W Kościele katolickim, 
w obrządku łacińskim, mamy księży 
żyjących w celibacie, mamy diako-
nów stałych żyjących w małżeń-
stwach, podobnie jak w obrządku 
grekokatolickim mamy księży po-
siadających żony i dzieci. Taka 
sama praktyka funkcjonuje w Ko-
ściele prawosławnym. Nie jest tak, 
że u nas są same kłopoty a tam jest 
pełnia szczęścia. Jeszcze raz pod-

kreślę: tacy są kapłani, jakie jest 
społeczeństwo. Kryzys, który tu i 
ówdzie dotyka kapłanów, nie omija 
także instytucji małżeństwa. Widać 
to także w przypadku małżeństw ka-
płanów obrządków, w których pra-
wo zezwala  na „ożenek”. Cieka-
wostką jest, o czym warto mówić 
głośno, że to ostatecznie głosy bi-
skupów i kapłanów obrządków 
Wschodnich, Ojcowie Soboru Wa-
tykańskiego II zadecydowali o za-
chowaniu  celibatu w Kościele Ka-
tolickim obrządku łacińskiego. 
Podobnie było podczas ostatnich sy-
nodów już za czasów obecnego pon-
tyfikatu, kiedy to przedstawiciele 
Kościołów Wschodnich, gdzie nie 
obowiązuje celibat, bardzo podno-
sili głos za utrzymaniem bezżenno-
ści księży w Kościele Katolickim. 

Jednak życie w celibacie po-
ciąga za sobą pewne problemy...

- Owszem, przede wszystkim 
jest to zmaganie się z samotnością i 
zwykłą ludzką codziennością. Z 
drugiej strony dzięki tej samotności 
kapłan ma ogromną wolność, która 
pozwala mu na całkowite zaanga-
żowanie w życie swojej parafii. Nie 
ma w tym wypadku żadnego rozdź-
więku pomiędzy  poświęceniem się 
wiernym a rodzinie. Inna sprawa, 
dosyć drastyczna, choć rozmawia-
my tylko hipotetycznie. Wyobraża 
sobie pan sytuację, że pomiędzy 
moją, przykładowo- żoną- a grupą 
pań z parafialnego koła różańcowe-
go doszłoby na jakimś tle, nieistot-
ne jakim, do konfliktu? Po której 
stronie powinienem stanąć? No 
proszę powiedzieć,  bo ja takiej sy-
tuacji nie mogę sobie wyobrazić. 
Uważam, choćby z tego powodu, 
że celibat jest dobrym rozwiąza-
niem. Opowiadał mi kiedyś jeden 
ze znajomych księży pracujących 
na Ukrainie, że  w pewnym małym 
miasteczku, funkcjonują blisko sie-
bie parafie katolicka, unicka i pra-
wosławna. Zadał mi pytanie o sku-
teczność duszpasterską tych parafii. 
Jak myślisz- pyta-który z księży 
tych obrządków przyciąga najwię-
cej ludzi i który jest najbardziej 
atrakcyjny poprzez swoją przystęp-
ność? -Oczywiście kapłan rzymski. 
Nie dlatego, że ma więcej wiedzy i 
lepsze wykształcenie, lecz dlatego, 
że ma więcej czasu dla swoich pa-

rafian niż księżą żonaci. Powtórzę: 
kryzys małżeństwa, rodziny czy 
duchowieństwa to kryzys wszyst-
kich, nawet tych głęboko wierzą-
cych, ale ateistów także. Zniesienie 
celibatu nie zmieni nic. Jeśli kogoś 
słowa księdza katolickiego w tym 
względzie nie przekonują, niech 
porozmawia o tym z księdzem pra-
wosławnym, mającym żonę i dzie-
ci. Kryzys, dotykający głęboko 
małżeństwa, nie ominie ewentual-
nych żonatych księży. Wyobraża 
pan sobie skandale z rozwodami 
księży w tle? 

Przed nami święta Zmar-
twychwstania Pańskiego. Jak 
dziś możemy z perspektywy 
Krzyża i Wielkiego Piątku, gdy 
Chrystus został publicznie poni-
żony i odrzucony,  przejść  w Noc 
Paschy do zwycięstwa nad złem i 
śmiercią? Gdzie jest dla nas na-
dzieja na lepsze życie? 

- Pan Jezus  swoją śmiercią i 
zmartwychwstaniem pokonał zło, 
jednak nadal pozostawił nas wolny-
mi, z koniecznością wyboru mię-
dzy dobrem a złem. Nie uwolnił 
nas od zła z „automatu”. Nie zrobił 
żadnego „pstryk”. Dalej muszę wy-
bierać dobro i walczyć ze swoim 
grzechem. Dzięki Panu Jezusowi 
wiem jednak, że to moje zwycię-
stwo jest realne, a tej perspektywy 
nie mieli ludzie żyjący przed Męką 
I Zmartwychwstaniem Chrystusa. 
Księgi Mądrościowe Starego Testa-
mentu a Listy Apostołów pokazują 
wyraźną różnicę. To, co w nasze 
życie wniósł Pan Jezus, jest tak da-
lekie od tego, czym żyli ludzie 
przed Nim. Perspektywa walki du-
chowej i pewność zwycięstwa nad 
własnymi grzechami mamy tylko 
dzięki zbawczej Męce Pana Jezusa. 

Jak w czas pandemicznych 
zakazów przeżywać Święta Pas-
chalne, by nic nie utracić z tego, 
co w te święta najważniejsze: czy-
li spotkanie liturgiczne ze Zmar-
twychwstałym Panem i z najbliż-
szymi?

- Mówi o tym ksiądz Arcybi-
skup udzielając kolejnych dyspens. 
Kto może niech przychodzi do ko-
ścioła, pozostałe osoby są zapro-
szone, by brać udział w liturgii 
Wielkiego Tygodnia i Wielkiej 

Nocy za pośrednictwem telewizji 
czy internetu. To nie jest żadne słu-
chowisko, gdzie ktoś się za mnie 
modli. Moje uczestnictwo w liturgii, 
w której będę uczestniczył  siedząc 
przed telewizorem czy komputerem 
powinno być prawdziwym spotka-
niem z Panem Bogiem. Z drugiej 
strony musimy kiedyś wyzbyć się 
lęku i przyjąć Pana Jezusa w sposób 
realny, nie tylko duchowy. 

Gdzie mamy szukać dobra i 
nadziei w świecie, z którego zło 
wydaje się wrzeszczeć, że ostatnie 
zdanie należy do niego? Co jako 
chrześcijanie  powinniśmy zro-
bić, by Ewangelia była tym, co 
oznacza - Dobrą Nowiną?

- Ewangelia nie jest jakąś bajką, 
wymyśloną historyjką lecz przepi-
sem na życie. Ewangelię trzeba trak-
tować realnie i wcielać ją w swoje ży-
cie.  Pan Jezus gwarantuje nam, że 
jest to przepis na życie szczęśliwe, na 
całą wieczność. Podchodźmy do Pi-
sma Świętego z wiarą, że to, co tam 
zostało napisane, jest prawdą. Życie 
Panem Bogiem i jego przykazaniami 
nie jest ponad ludzkie siły. Są tacy, 
którzy twierdzą coś przeciwnego, ale 
to są Ci, którzy dali sobie wmówić, 
że człowiek może uszczęśliwić sa-
mego siebie. Zniszczyli swoje życie, 
swoje rodziny i samych siebie, bo 
dali sobie wmówić, że wiedzą lepiej 
niż Pan Jezus, jak być szczęśliwym. 
Jako księża posługujący w konfesjo-
nale moglibyśmy na ten temat książ-
ki pisać. Sklejanie poranionych ży-
ciorysów nie jest już potem takie 
proste...Dlatego lepiej wsłuchać się 
w Ewangelię, która gwarantuje nam 
życie szczęśliwe, choć wymagają-
ce...

Co Ksiądz życzyłby czytelni-
kom „Tygodnia w Koluszkach” 
na czas Świąt Paschalnych? 

- W tym okresie, który trwa już 
ponad rok, pierwsze życzenie ciśnie 
się na usta, by epidemia już się skoń-
czyła. Życzę także ogromnej na-
dziei, zwłaszcza  tym, którzy ją stra-
cili. Niech wszyscy, których trawią 
jakiekolwiek lęki, związane z pan-
demią, życiem osobistym czy ro-
dzinnym, przezwyciężą je w sobie. 
Niech źródłem ich sił będzie Pan Je-
zus. Niech wiara do Pana Boga i na-
sza wzajemna miłość zwyciężą.



8 2.04.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 13

Parafia NP NMP w Koluszkach  
uruchomiła transmisję na żywo 

 Mszy Św. przez internet.  
Link do logowania na stronie: 

npnmpkoluszki.pl

Nowe połączenia kolejowo-autobusowe ŁKA  
z Tomaszowa do Łodzi 

ROZKŁAD JAZDY
Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomiła nowe połączenie autobu-

sowo – kolejowe na trasie Tomaszów Mazowiecki – Łódź Fabryczna – 
Tomaszów Mazowiecki. Nowe połączenie dostępne jest dla podróż-
nych od poniedziałku do piątku.

Rozwiązanie to umożliwia dojazd do Łodzi na godzinę 6 i powrót do 
Tomaszowa Mazowieckiego po godzinie 23 (odjazd z Łodzi Fabrycznej o 
godz. 22:43).

Zmiana środka lokomocji odbywa się na stacji Koluszki. 
Z Tomaszowa Maz. autobus wyjeżdża o godz.04:25 i jedzie przez 

Skrzynki, Zaosie, Wykno, Słotwiny do Koluszek (przyjazd do naszego 
miasta godz. 05:00). W drodze powrotnej z Koluszek autobus wyjeżdża o 
godz. 23:13 i do Tomaszowa Maz. dociera o godz. 23:48. Szczegółowy 
rozkład jazdy: lka.lodzkie.pl.

Szczegółowy rozkład prezentujemy poniżej
(tom)

Starają się o dofinansowanie 
na Klub Seniora

W budynku dawnego przedszkola przy ul. Budowlanych ma po-
wstać Klub Seniora. Gmina złożyła już wniosek na dofinansowanie 
przebudowy i modernizacji wnętrza budynku. Koszt całości zadania 
szacowany jest na ok. 400 tys. zł. Gmina stara się o ok. 200 tys. zł 
dofinansowania. Jeżeli wsparcie finansowe zostanie przyznane, od-

danie obiektu do użytkowania ma nastąpić jeszcze w tym roku. Se-
niorzy do swojej dyspozycji mają dostać 2 większe sale do spotkań 
i prób, mini zaplecze kuchenne, pomieszczenie na biuro klubu oraz 
gabinet z przeznaczeniem na odnowę biologiczną i ćwiczenia fi-
zyczne. W skład pomieszczeń wchodzą także obszerny hol, dwie ła-
zienki z toaletami oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych. Łącz-
na powierzchnia użytkowa budynku to 239 m kw. We wniosku 
zapisano także zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie obiektu.     

(pw)     

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH 
„NEON” 

z siedzibą w Koluszkach

Zatrudni do pracy na stanowisko:
Elektryk/ Monter urządzeń elektrycznych

  Wymagania:
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Uprawnienia SEP,
• Mile widziane dodatkowe uprawnienia na operatora koparki, 

HDS, kierowcę kat. B, B+E, C
• Dyspozycyjność

  Oferujemy:
• umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• stabilne miejsce pracy
• atrakcyjne szkolenia i programy rozwojowe

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres mailowy: 
biuro@zueneon.pl lub osobiście do biura firmy w Łodzi, 

przy ul. Wysokiej 9 lok. 203. Tel: 661-428-677
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca  

najnowocześniejsze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, 
powlekanego oraz laminowanego.

EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch  
i jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie,  

gromadzącą wykwalifikowanych specjalistów  
w dzie-dzinach technicznych.

Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół  
oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
–  to czekamy właśnie na Ciebie!

Operator Linii Produkcyjnej
Miejsce pracy: okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola 

parametrów procesu

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat  

w systemie trzyzmiano-wym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie 

produkcyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu  

obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• System premiowy
• Atrakcyjny pakiet socjalny
• Dobrą atmosferę pracy

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych 
prosimy przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując w 

temacie Operator Linii Produkcyjnej.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o.
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00

 
EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca  

najnowocześniejsze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, 
powlekanego oraz laminowanego.

EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch  
i jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie,  

gromadzącą wykwalifikowanych specjalistów  
w dzie-dzinach technicznych.

Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół  
oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
–  to czekamy właśnie na Ciebie!

Pracownik Magazynu  
w Dziale Logistyki

Miejsce pracy: okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie  

z obowiązującymi procedurami
• Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych
• Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym  

z użyciem podno-śnikowych wózków specjalistycznych  
oraz wózków widłowych

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie 

trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie  

produkcyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• System premiowy
• Atrakcyjny pakiet socjalny
• Dobrą atmosferę pracy

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych 
prosimy przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując  

w temacie Pracownik Magazynu.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o.
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
ciągle są aktywni

Wykazują się licznymi zdolnościami. Ci, którzy spędzają czas 
w świetlicy szkolnej, rozwijają swoją kreatywność, zdolności pla-
styczne uczestnicząc w licznych konkursach. 

Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym ph.,,Kolorowe 
jajko wielkanocne”. Uczniowie wykonali pięknie zdobione, z zasto-
sowaniem techniki łączonej jajka. W czasie pracy plastycznej dzieci 
zapoznały się z tradycją świąt wielkanocnych. 

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce przyznano Klarze Piechut i Iwo Truszczyńskiemu
II miejsce zdobyła Amelka Zawadzka, Róża Konicka
III miejsce Natalia Wasilewska i Igor Wieczorek
Gratulujemy wszystkim dzieciom, które w czasie zajęć w świe-

tlicy wykonały kolorowe jajka wielkanocne.
Organizatorzy: Jolanta Dąbrowska, Bogusław Bukowski.
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
do 11 kwietnia

Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńcze-
go do 11 kwietnia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z po-
wodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego. 

Dodatkowy zasiłek przysługuje uprawnionym rodzicom za 
okres, na jaki zostały zamknięte z powodu Covid-19 placówki poby-
tu dziennego dzieci lub w związku z niemożnością sprawowania 
opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograni-
czonego otwarcia takich placówek.

Świadczenie przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi  
do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, któ-
re mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 
lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu 
COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 
80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym 
sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. 
Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni 
zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na 
tzw. zasadach ogólnych.

Do 11 kwietnia szkoły, żłobki i przedszkola powinny zapewnić 
opiekę dzieciom osób zatrudnionych m.in. w podmiotach wykonują-
cych działalność leczniczą, pełniących służbę w jednostkach zapew-
niających bezpieczeństwo i porządek publiczny, zatrudnionych w 
placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. 
(Katalog zawodów do wglądu  na stronie internetowej ZUS)

Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapew-
nionej np. przez żłobek, klub dziecięcy,  przedszkole, lub przez szko-
łę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeśli skorzysta - 
nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

                                Firma Starmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
Pracownik rozbioru drobiu
Operator wózka widłowego

Kierowca C+E
Osoba do sprzątania

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

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

w siedzibie firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

Bezpieczni rowerzyści  
i motocykliści na drodze!

Wiosenna pogoda sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. 
Motocykl i rower to nie tylko codzienny środek transportu, którym 
można poruszać się do pracy lub na zajęcia - ale jest to również 
świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Weekendowe wyciecz-
ki, wyjazdy poza miasto połączone ze zwiedzaniem są dużą atrakcją 
dla podróżujących i mogą dostarczyć niezapomnianych wrażeń.

Należy jednak pamiętać, że niezależnie w jakim celu korzysta-
my z roweru czy motocykla, to poruszając się tymi pojazdami, nale-
żymy do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. W 
wielu wypadkach, w których poszkodowani są motocykliści lub ich 
pasażerowie, przyczyniają się inni użytkownicy dróg, szczególnie 
kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te 
powstają z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

Natomiast najczęstszymi przyczynami wypadków spowodo-
wanych przez motocyklistów są:

 • nadmierna prędkość,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie,
 • niezachowanie bezpiecznej odległości,
 • nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu.

Kolejną grupą niechronionych uczestników ruchu są rowerzy-
ści. Podobnie jak w przypadku motocyklistów do większości zda-
rzeń z udziałem rowerzystów dochodzi głównie z winy kierujących 
samochodami osobowymi, przede wszystkim z powodu nieustąpie-
nia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania.

Najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych 
przez rowerzystów są:

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
 • nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu.

Kierujący pojazdem musi mieć świadomość, że odpowiada za 
swoje życie, jak również za życie i zdrowie innych. Lekkomyślność, 
brawura i ryzykowne zachowania mogą prowadzić do tragedii.

Przestrzeganie przepisów prawa, życzliwość w stosunku do in-
nych, brak agresji mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

Należy również pamiętać o obserwacji drogi oraz jej otoczenia. 
Taka postawa dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
Pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu pojazdu i posiadaniu 
podczas jazdy elementów odblaskowych, co znacznie poprawia bez-
pieczeństwo na drodze.                                         (źródło: policja.pl)
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Oferta edukacyjna  
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach  

na rok szkolny 2021/2022
Kim chcesz być w przyszłości? Jakie masz marzenia? Jeśli zamie-

rzasz zostać profesjonalistą w jednym z ciekawych i potrzebnych zawo-
dów- nie wahaj się, dołącz do nas! 

W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach na rok 
2021/2022 znajdują się  technikum kształcące w zawodach:

 � technik logistyk klasa pod patronatem firmy Logiq Rożko Sp.j
 � technik mechatronik klasa pod patronatem firmy SuperDrob Zakłady 

Mięsno-DrobiarskieSA    
 � technik automatyk klasa pod patronatem PKP Polskich Linii Kolejo-

wych S.A.
 � oraz liceum ogólnokształcące, a w nim klasa policyjno-pożarnicza.

TECHNIKUM NR 2

Technik logistyk
Klasa współpracuje z firmą Onninen Teolin Magazyn Centralny. , 

która umożliwia odbycie staży zawodowych, doposaża szkołę w środki 
dydaktyczne z zakresu kształcenia zawodowego, współorganizuje prakty-
ki i wycieczki zawodowe dla uczniów.

Logistycy to specjaliści w zakresie planowania, realizowania i kon-
trolowania przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych od 
producenta do konsumenta.

Technik logistyk uczy się między innymi:
– organizacji i przepływu zasobów w procesach produkcyjnych, dystry-

bucyjnych i magazynowych
– zarządzania środkami technicznymi w procesach transportowych
– obsługi klienta i prognozowania popytu

Absolwent w zawodzie technik logistyk będzie posiadał umiejętno-
ści pozwalające na uzyskanie Europejskiego Systemu Certyfikacji Logi-
styków w Polsce, co umożliwia mu nie tylko pewne wejście na rynek pra-
cy, ale daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej 
firmie logistycznej w Europie.

Technik mechatronik
Klasa pod patronatem POL-HUN M. Bielska Sp. j. oraz SuperDrob Za-

kładów Mięsno- Drobiarskich S.A. W ramach patronatu firmy włączają się w 
realizację projektów unijnych, fundują nagrody dla najlepszych uczniów, na-
grody w konkursach, współorganizują praktyki i staże zawodowe.

Mechatronicy to specjaliści przygotowani do pracy w wielu dziedzi-
nach, takich jak techniki produkcji, budowa urządzeń zautomatyzowa-
nych, monitoring procesów produkcyjnych, technika samochodowa.

Technik mechatronik uczy się między innymi:
– projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
– montażu i eksploatacji urządzeń w trakcie trwania procesów technicz-

nych
Absolwent w zawodzie technik mechatronik może kontynuować 

edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii 
Europejskiej pracując jako inżynier automatyk, technolog, projektant sys-
temów i urządzeń itp.

 
Technik automatyk     

Klasa pod patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Spółka 
obejmuje programem stypendialnym najlepszych uczniów, umożliwia 
odbycie praktyk zawodowych, wspiera szkołę w procesie dydaktycznym, 
gwarantuje absolwentom zatrudnienie w strukturach spółki.

Automatycy to specjaliści z zakresu automatyki przemysłowej. Ich 
kwalifikacje zawodowe obejmują montaż i uruchamianie urządzeń auto-
matyki przemysłowej, a także przeglądy, konserwację, diagnostykę i na-
prawę instalacji automatyki przemysłowej

Technik automatyk uczy się między innymi:
– projektowania, montowania  i modernizowania systemów automatyza-

cji procesów technologicznych i instalacji sterowania z wykorzysta-
niem nowoczesnych systemów łączności

– sterowania pracą urządzeń poprzez panele i urządzenia mobilne
– lokalizowania i usuwania usterek w układach automatyki (w tym auto-

matyki sterowania ruchem kolejowym).
Absolwent w zawodzie technik automatyk może kontynuować edu-

kację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Eu-
ropejskiej. W chwili obecnej jest to najszybciej rozwijający się dział inży-
nierii elektrycznej.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji i przedmioty z roz-
szerzonym programem nauczania

Języki obce: angielski oraz do wyboru: rosyjski lub niemiecki, lub hiszpański

zawód Przedmioty uwzględnione 
podczas rekrutacji

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania

Technik logistyk j. polski; matematyka
j. obcy; geografia

geografia
j. angielski

Technik mechatronik
j. polski; matematyka; 
informatyka; j. obcy

matematyka  
oraz do wyboru:

j. angielski lub fizyka

Technik automatyk
j. polski; matematyka
informatyka; j. obcy

matematyka  
oraz do wyboru: 

j. angielski lub fizyka

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa policyjno-pożarnicza
Klasa pod patronatem KP Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego i 

KP Państwowej Straży Pożarnej powiatu Łódzkiego Wschodniego w Ko-
luszkach.

Uczniowie grupy policyjnej biorą udział w zajęciach praktycznych w 
Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach, wyjeżdżają do wyższych 
szkół policyjnych, przechodzą szkolenie strzeleckie, a w ramach lekcji 
wychowania fizycznego uczą się sztuk walki i samoobrony.

Uczniowie grupy pożarniczej nabywają wiedzę i umiejętności z za-
kresu rozpoznawania zagrożeń, wykonywania podstawowych czynności 
ratowniczych, w tym gaśniczych, poznają związane z ich prowadzeniem 
zasady postępowania, uczą się postaw zdyscyplinowania, gotowości do 
działania, odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz zdro-
wie i życie własne i osób zagrożonych. 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji i przedmioty z roz-
szerzonym programem nauczania
Języki obce: angielski oraz do wyboru: rosyjski lub niemiecki, lub hiszpański

Przedmioty uwzględnione  
podczas rekrutacji

Przedmioty z rozszerzonym  
programem nauczania

GRUPA POLICYJNA
j. polski; matematyka; historia; geografia j. angielski; historia; geografia
GRUPA POŻARNICZA
j. polski; matematyka; chemia; geografia j. angielski; chemia; geografia

SZKOŁA PROWADZI NABÓR ELEKTRONICZNY 
Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach

ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki
tel./fax: 44 714 07 34, e-mail: zsp2.koluszki@o2.pl 
 www.zsp2.info    www.facebook.com/zsp2koluszki
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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

1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które 
działają na terenie naszej gminy. W przypadku chęci znalezie-
nia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej in-
formacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.

 • Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegóło-
wy wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna kon-
to: 23 1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 
Wojtek Łudzikowski)

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS  
nr 00000 49 771 z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

 • Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szcze-
gółowy: Artur Ostrowski 2775

 • KRS 0000165702, cel szczegółowy KUKULSKA MAJA  
(nowotwór nerki)

 • KRS 0000277044, cel szczegółowy MAJA KWIATKOWSKA 
(rdzeniowy zanik mięśni)

 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Kolusz-
kach, KRS: 0000232719

 • KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Koluszkach

 • Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”,  
Nr KRS 0000283761

 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO 
MUZA”, KRS nr 0000149337

 • Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720,  
cel szczegółowy: Historia Koluszek 

 • Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 

 • KRS: 0000215720, cel szczegółowy: Fundacja NIEZAPOMNIA-
NE (badanie oraz restaurowanie zapomnianych cmentarzy)

 • KRS: 0000270261, cel szczegółowy: KKS KOLUSZKI MŁO-
DZIEŻ 10128

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904,  
cel szczegółowy: 36920 Amelia Piechota

 • Fundacja „KRWINKA” nr 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262  
tytuł Dziubińska Julia

 • Fundacja Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” KRS 
0000186434, cel szczegółowy Łukasz Nowak 152/N

FIRMA KAWAK-BIS S.C. z siedzibą w Koluszkach 
z a t r u d n i 

      – do pracy na stanowisko hafciarza
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: kawak@kawak.com.pl 

lub osobiście do biura firmy przy ul.św. St. Kostki 4, Koluszki  
tel.: 605 889 178 lub  609 738 932

Nie wypalajmy traw!
Cyklicznie na przełomie zimy i wiosny na terenie kraju odnotowuje 

się liczne przypadki pożarów mających związek z nielegalnym procede-
rem wypalania traw, trzcinowisk lub pozostałości po zeszłorocznych 
zbiorach. Praktyka ta zazwyczaj prowadzi do powstania szeregu zagrożeń 
dla życia i zdrowia człowieka, zwierząt, a także środowiska naturalnego. 
Palące się w niekontrolowany sposób suche pozostałości roślinne mogą 
stanowić poważne zagrożenie pożarowe, jeśli w pobliżu znajdują się lasy, 
budynki mieszkalne lub gospodarcze albo zakłady przemysłowe. Unoszą-
cy się dym może również spowodować zagrożenie na drodze, wynikające 
z nagłego ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw na łąkach i nieużytkach 
rolnych, jest ogromne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub nie-
korzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować pożar, którego opa-
nowanie możliwe będzie jedynie przez jednostkę Państwowej Straży Po-
żarnej. Ofiarami ognia lub dymu mogą być nie tylko ludzie ale też dziko 
żyjące zwierzęta, a ziemia na "wypaleniskach" staje się jałowa.

WYPALANIE TRAW JEST NIEDOZWOLONE!
Zwalczanie powyższego procederu stanowiącego niewątpliwie naru-

szenie porządku prawnego jest jednym z zadań Policji, która na mocy art. 
2 ustawy o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360, z poźn. zm.) obowiązana jest 
do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zama-
chami naruszającymi te dobra, a także wykrywania przestępstw i wykro-
czeń oraz ścigania ich sprawców. Tym samym Policja „z urzędu” reago-
wać będzie na wszelkie przejawy łamania obowiązującego prawa.  

Zgodnie ustawą o ochronie przyrody „zabrania się wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i szuwarów”. Przy czym dla wzmocnienia cytowanego 
zakazu, ustawodawca przewidział przepis karny określony w art. 131 pkt 
12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzyw-
ny”. Należy również wskazać przepis art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z 
dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.), 
zgodnie z treścią którego „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak 
również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i 
czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego;

– korzystania z otwartego płomienia;
– wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych."

(żródło: policja.pl)
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Przenośną kabinę WC, Kaletnik, 
605-585-189
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
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
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

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

ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrow-
ski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 
1. Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WA-
ZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal), 
tel. 602-190-429

USŁUGI
Usługi Dekarskie, 518-222-282
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Malowanie dachów. Smarowanie 
smołą i lepikiem. Przycinanie drzew, 
519-356-788
Wszelkie budowy, docieplenia, 
604-350-807
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Wertykulacja, Usługi Ogrodowe, 
504-306-778
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
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie 537-954-994

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
M-4 sprzedam na osiedlu Andersa  
w Koluszkach, 605-272-865
Sprzedam własnościowe M-4 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam działkę rekreacyjną z dom- 
kiem za 32.000zł, 505-484-617
Sprzedam M-4 (4 piętro),  
tel. 507-967-690
Kupię działkę, Koluszki, Żakowice, 
502-248-979
Kupię mieszkanie M2-M3. Parter 
lub I-II piętro, tel. 665-650-026
Sprzedam M-6 lub zamienię za 
dopłatą na M-4 lub M-3 w Kolusz-
kach, 603-607-339  
Dom stan surowy, 607-042-857
Sprzedam działkę budowlaną  
w Słotwinach 875 m2, 781-201-703
Sprzedam działkę budowlaną  
w Różycy przy ul. Głównej,  
tel. 660-438-181

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia M-4 w bloku 62 m2, 
tel. 605-377-595
Do wynajęcia mieszkanie 36 m2  
w Koluszkach, 731-739-363
Do wynajęcia mieszkanie 46 m2, 
parter, 505-484-617
Lokal 51 m2 do wynajęcia, Koluszki, 
ul. 11 Listopada (przy Pizzerii 
Biesiadowo), tel. 606-733-810
Do wynajęcia mieszkanie w 
Koluszkach, M-3, wysoki standard, 
513-176-703 
Do wynajęcia lokal 30 m2,  
501-487-658 
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377
Opla Merivę 1,6 benzyna, 2006 r., 
serwisowana (dokumenty),  
tel. 600-883-176
Płyty tarasowe 80x80 cm grubość 8 
cm. Kolor jasno-szary, 30zł/szt. 
Dostępność 43 sztuki, tel. 796-241-330
Drewno opałowe (deski z demontażu) 
oraz drewno z wycinki w ilości  
20 m³/ 90 zł/m, tel. 602-579-706
Sprzedam piec DEFRO ekogro-
szek, 25 kW, 693-450-093
Kultowy Bar Parkowy w Kolusz-
kach, ul. Kolejowa 2, 728-849-893

OGŁOSZENIA DROBNE
Budowa domów jednorodzinnych  
i wykończenia wnętrz pod klucz, 
531-157-433
Remonty duże i małe. Montaż 
paneli, płytki, 669-741-091
PRANIE kanap, dywanów, foteli, 
512-450-390   
Usługi koparko-ładowarkami, 
minikoparkami, Tel. 799-203-990
Usługi koparkoładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi koparkami, wywrotkami,  
tel. 606-405-783
Przyłącza wodociągowe i kanaliza-
cyjne, Tel. 515-493-834
Budowa Domów, 505-509-874
Mała Szwalnia przeszyje,  
605-994-450
Ścinka drzew, Sprzątanie ogrodów, 
tel. 727-668-566
Instalacje Wod.-Kan., CO i Gaz. 
Szybka wymiana kotłów gazowych. 
Serwis kotłów gazowych,  
601-739-479   
Układanie Kostki Brukowej,  
tel. 783-141-557
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827

Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię szwaczki.  
tel. 602-194-850
Zatrudnię pracownika na Myjnię 
Samochodową w Koluszkach. 
Zarobki 2500zł na rękę,  
tel. 603-641-600 lub 531-264-290
Zatrudnię pomocnika do prac 
hydraulicznych, 666-152-285
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711 
Kierowcę C+E zatrudnię, transport 
krajowy i międzynarodowy, Kolusz-
ki, tel. 733-222-001
Zatrudnimy kierowcę C+E z 
uprawnieniami HDS, praca stacjo-
narna, 667-583-078
Zatrudnimy kierowcę C+E, praca 
na terenie kraju, terminowe wyna-
grodzenia, 667-583-078
Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286
Szwalnia zatrudni szwaczki, 
693-426-098
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, tel. 605-600-896

RÓŻNE
Przyjmę każdą ilość ziemi, gruzu, 
kamienia- tel. 602-579-706

UBEZPIECZENIA EWA JANECZEK
Koluszki, ul. Odlewnicza 34, tel. 509 220 910

ejaneczek@agentpzu.pl   fb : AgentPZUEwaJaneczek 
www.ejaneczek.agentpzu.pl

-ubezpieczenia komunikacyjne 
-ubezpieczenia domów/mieszkań i firm, gwarancje ubezpieczeniowe

-ubezpieczenia grupowe, -PPK, IKE, IKZE
-ubezpieczenia dla rolników, ubezpieczenia na życie

-opłaty rachunków
Od 1 kwietnia zapraszamy po DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW  

( 65% dotacji z budżetu państwa)
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 1997 r. w godzinach 8.00-18.00. Zapewniamy 

profesjonalną obsługę przez 4 agentów, w reżimie sanitarnym oraz zdalnie.

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Pyszne jabłka 1,5 zł/kg , tel. 505-771-121
Sprzedam działkę 900 m2 Redzeń Górniak, tel. 798-674-355
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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; 18.00-20.00

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

„Balove”
Atrakcje, które uświetnią  

Twoją imprezę.
 • Foto-Lustro
 • Balony z helem
 • Fontanna Czekoladowa
 • Słodki stóły 

507-820-548  FB: Fotolustro.Koluszki
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Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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.

� kostka od 800 zł
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

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

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
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

� wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, � przygotowanie terenu pod budowę,
� wykopy pod fundamenty, � głębokie wykopy,
� niwelacje terenu, � skarpowanie, � załadunek  

i rozładunek widłami, � odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, � wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010
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Kolejne sukcesy STEP DANCE
Koniec lutego i początek  

marca 2021 to czas kolejnych 
wielu startów w zawodach rangi 
ogólnopolskiej naszych kolusz-
kowskich tancerzy ze szkoły tań-
ca i klubu sportowego STEP 
DANCE. Jak podkreślił trener 
Krzysztof Wegwert, druga część 
sezonu tanecznego rozkręca się 
na dobre. 28 lutego w Garwoli-
nie odbył się Ogólnopolski Tur-
niej Sportowego Tańca Towa-
rzyskiego z cyklu GRAND 
PRIX POLSKI. 6 i 7 marca od-
były się ogólnopolskie turnieje 

w Kościanie k. Poznania oraz w Będzinie na Śląsku. We wszystkich 
ww. turniejach reprezentowali nasze miasto nasi tancerze. Poniżej 
przedstawiamy wyniki poszczególnych turniejów. 

GRAND PRIX POLSKI GARWOLIN:
 • Kat. 8-9 lat klasa G (KOMBINACJA) 3 miejsce – Jaś Gałązka 

i Natalia Loba
 • Kat. 10-11 lat klasa H (KOMBINACJA) 1 miejsce – Adam 

Balcerak i Zofia Marciniak; 2 miejsce – Wiktor Bartosiewicz i 
Oliwia Kotecka

 • Kat. 12-13 lat klasa G (KOMBINACJA) 2 miejsce – Krystian 
Purkiewicz i Wiktoria Łysak. 

 • Kat. 14-15 lat klasa F (KOMBINACJA) 5 miejsce – Damian 
Kołtun i Karina Wegwert

 • Kat. 16+ klasa F (STYL LATIN) 4 miejsce – Szymon Kłys i 
Maria Nowak

 • Kat. 16+ klasa E (STYL STANDARD) 2 miejsce – Rafał Gra-
łek i Julia Grałek 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W KOŚCIANIE K. POZNANIA 
 • Kat. 12-13 klasa G (KOMBINACJA) I miejsce – Krystian 

Purkiewicz i Wiktoria Łysak
 • Kat. 16+ klasa F (STYL LATIN) II miejsce – Aleksander Pur-

kiewicz i Barbara Stańczyk 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BĘDZINIE 
 • Kat. 16+ klasa E (STYL LATIN) 4 miejsce – Michał Krzemiń-

ski i Anna Głąb 

O kolejnych startach koluszkowski tancerzy z klubu tanecznego 
STEP DANCE będziemy informować na łamach naszej gazety w 
kolejnych wydaniach. Miesiąc marzec obfitował bowiem w dużą 
ilość startów naszych reprezentantów.

Gambit w JEDYNCE 
Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Do-

skonalenia Nauczycieli w Skierniewicach ogłosiły konkurs grantowy na 
realizację projektu #Łódzkie gra w szachy. Celem projektu jest dostarcze-
nie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej 
pracy z dziećmi oraz zwiększe-
nie umiejętności matematycz-
nych dzieci w zakresie logiczne-
go i analitycznego myślenia, 
rozwiązywania problemów, 
orientacji przestrzennej i kon-
centracji. Projekt skierowany 
był do 50 placówek (25 przed-
szkoli i 25 szkół podstawowych) 
z woj. łódzkiego. Miło jest nam poinformować, że w gronie laureatów 
konkursu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach.

Ideą projektu jest stworzenie warunków i zainicjowanie nauki gry w 
szachy w szkołach i przedszkolach województwa łódzkiego.

W ramach projektu już ruszyły szkolenia dla nauczycieli, przygoto-
wujące do prowadzenia zajęć gry w szachy.  

Koluszkowska JEDYNKA otrzyma gotową pracownię szachową. 
Będzie ona wyposażona w 10 kompletów szachów dla dzieci, 10 zegarów 
szachowych, szachy ogrodowe oraz szachy demonstracyjne.

Uczniowie poprzez naukę gry w szachy będą mieli możliwość rozwi-
jania pamięci, umiejętności myślenia logicznego i przestrzennego. Dzieci 
siadając do partii szachowej uczą się także planowania, przewidywania 
dalszych posunięć i problemów, które mogą się pojawić. Wspaniale to 
rozwija ich koncentrację uwagi oraz również kreatywność.



Narodowy Spis Powszechny  
Ludności i Mieszkań 2021

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej  
https://spis.gov.pl gdzie można wypełnić formularz spisowy.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą popu-
lację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu po-
wszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przy-
padku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, 
narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są 
dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, reali-
zowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z 
zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to 
jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowa-
ne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę 
i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w 
kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są:
 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w 

mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomiesz-
czeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemają-
ce miejsca zamieszkania,

 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania 
oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samo-

spis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku 
jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy nie-
pełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie 
przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:
samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem in-

teraktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie interneto-
wej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych 
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane 
dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowa-
nego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z 
możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię 
spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:
 • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspiera-

ny programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez 

rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urzą-
dzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:
 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i 

budynki).
Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w za-

łączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązko-
wi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzie-
lenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 
57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spiso-
wych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach okre-
ślonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie 
danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają 
się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a oso-
by wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. 
Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie 
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane po-
zyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do 
opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji 
operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby sta-
tystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.
Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ra-

mach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umiesz-
czonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym 
m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz 
numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfiko-
wać przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 
99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.
gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.


