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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

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

7.05.  
ul. Brzezińska 54

8.05.  
ul. Przejazd 6

9.05.  
ul. 11 Listopada 33

10.05.  
ul. Żwirki 2

11.05.  
ul. Głowackiego 20

12.05.  
ul. Korczaka 5

13.05.  
ul. Sikorskiego 6A
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Remont strażnicy i parking  
dla przedszkola

Po termomodernizacji strażnicy OSP w Gałkowie Dużym, przy-
szedł czas na generalny remont również wnętrza budynku. Prace, 
które trwają już od dłuższego czasu, mają zostać zakończone jeszcze 
w tym roku. Tegoroczny etap przewiduje m.in. odnowienie dużej 
sali, w której pojawi się nowa żywiczna podłoga, oraz remont łazie-
nek i kuchni. Na inwestycje w bieżącym roku gmina przeznaczy  
125 tys. zł, z czego 25 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego.

Z kolei w wakacje na placu OSP w Gałkowie Dużym ma powstać 
parking, obsługujący sąsiednie przedszkole. Dla mieszkańców jest to 
niezwykle ważna wiadomość, ponieważ brak miejsc parkingowych 
przy powyższej placówce oświatowej, jest wielkim kłopotem dla lo-
kalnej społeczności. Obecnie trwa dogrywanie szczegółów, związa-
nych z tym, jak ostatecznie parking ma wyglądać i na jakich zasadach 
przedszkole będzie mogło z niego korzystać.                               

 (pw)   

Kup działki za miastem 
Gmina Koluszki ma do sprzedania trzy działki na terenach 

wiejskich, położone w ciekawej okolicy. 

Pierwsza z działek (nr 281/2) o powierzchni 2 tys. m2 znajduje 
się w miejscowości Wierzchy. Nieruchomość położona jest w bar-
dzo urokliwym miejscu, w pobliżu miejscowej rzeczki. Ponieważ 
można pobudować na niej dom lub obiekt letniskowy, może być cie-
kawym rozwiązaniem na wakacyjne wypady za miasto. Nierucho-
mość jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona i niezago-
spodarowana. Do działki prowadzi droga o utwardzonej 
powierzchni. Cena wywoławcza to 71 tys. zł, czyli 35 zł za m2. 

Dwie kolejne działki zlokalizowane tuż obok siebie, znajdują 
się w Świnach. Pierwsza z nich o numerze 332/2 i 332/3 dysponuje 
powierzchnią 1600 m2 (cena wywoławcza 46 tys. zł), powierzchnia 
drugiej działki o numerze 333/2 to 1300 m2 (cena wywoławcza 37,4 
tys. zł). Choć działki są nieuzbrojone, do nieruchomości można pod-
ciągnąć prąd i wodę od strony drogi asfaltowej, która przebiega przy 
działkach. Działki przeznaczone są pod zabudowę zagrodową, 
mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową. 

Na powyższe nieruchomości gmina wkrótce ogłosi przetarg. Wię-
cej informacji, Urząd Miejski w Koluszkach, tel. 44 725 67 54.        (pw)

Prace porządkowe na drogach 
Trwają pozimowe porządki na gminnych drogach. Od kilkuna-

stu dni drogi i chodniki są oczyszczane z zalegającego piachu. Prace 
potrwają do końca miesiąca. Po nich rozpocznie się odmalowywanie 
oznakowania poziomego, w tym pasów dla pieszych. Równoległe 
odbywa się również łatanie ubytków w nawierzchniach asfaltowych 
oraz równanie dróg gruntowych. W przypadku zauważenia proble-
mów z nawierzchnią lub nierównościami na drogach, gmina zachę-
ca do zgłaszania takich miejsc do Biura Inżyniera Gminy w Kolusz-
kach (44 725 67 68). Powyższe prace drogowe rozplanowano na 
cały maj. 

(pw)       

Nowy wodociąg w ul. Mickiewicza
Przy okazji przebudowy ul. Mickiewicza w Koluszkach, na od-

cinku od ul. Wigury do ul. Żeromskiego powstanie nowy wodociąg. 
Do tej pory mieszkańcy posiadający nieruchomości przy powyższej 
ulicy, w wodę zasilani byli z okolicznych działek. Koszt inwestycji 
to ok. 150 tys. zł. Budowa wodociągu ma rozpocząć się w najbliż-
szych tygodniach.  

(pw) 

Przerwy w dostawach prądu
 � 14.05.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Kopernika  

nr od 1 do 30.
 � 20.05.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Przanowice nr 81, Kolusz-

ki Stare nr od 15 do 37.
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Policjanci dotarli na czas  
i zapobiegli tragedii

Koluszkowski patrol otrzymał zgłoszenie, że na podległym im 
terenie przebywa młoda kobieta, która zamierza popełnić samobój-
stwo. Mając tylko szczątkowe informacje o miejscu, w którym może 
się znajdować funkcjonariusze złożyli je w całość i dotarli na czas. 
Udzielili pierwszej pomocy, opatrzyli zranioną rękę i wezwali na 
miejsce pomoc medyczną. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów 
nie doszło do tragedii.

2 maja 2021 roku 
około godziny 12:30 
policjanci z Ogniwa 
Patrolowo-Interwen-
cyjnego  koluszkow-
skiej komendy otrzy-
mali i informację, iż 
życie młodej kobiety 
może być zagrożone. 
Liczyła się każda mi-
nuta i jak najszybsze 
działanie. Mieli tylko 
szczątkowe informacje 
o miejscu, w którym 
się znajduje. Opisała, 
że jest  w pobliżu lasu i 
widzi białe budynki . 

Mundurowi szybko skojarzyli to miejsce dzięki doskonałej znajo-
mości terenu. Dotarli tam. Zauważyli poranioną 26-letnią kobietę, 
której natychmiast udzielili pomocy medycznej i wezwali na miej-
sce pogotowie ratunkowe. Dzięki determinacji i szybkiemu działa-
niu koluszkowskich policjantów nie doszło do tragedii. Munduro-
wi po raz kolejny udowodnili, że życie ludzkie ma największą 
wartość.

St. post. Dawid Taroń i post. Łukasz Kosieradzki to policjanci, 
którzy od niedawna pełnią służbę w szeregach Policji, jednak pomi-
mo krótkiego doświadczenia w służbie wykazali się profesjonali-
zmem i rzetelnością. Kiedy w grę wchodzi walka o ludzkie życie li-
czy się spokój, opanowanie i właściwe podejście.

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

Przedstawiciele lokalnego samorządu z wielkim 
smutkiem żegnają 

Pana Stanisława Smolca
wieloletniego przewodniczącego  

Zarządu Osiedla Natolin w Koluszkach

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak

Ruszyły matury
Tradycyjnie pisemnym egzaminem z j.polskiego rozpoczęła się 

tegoroczna sesja maturalna. W naszym mieście z I LO oraz ZS nr 2 
łącznie maturę zdaje 172 uczniów. W całej Polsce do egzaminu 
przystąpiło ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów 
ogólnokształcących i techników. Egzaminy potrwają do 20 maja. 
Uczniowie, którzy nie zdadzą egzaminu tylko z jednego przedmiotu 
w części ustnej albo w części pisemnej, będą mogli skorzystać z 
„poprawki” pod koniec sierpnia 2021 r. 

Tematy wypracowań z Języka polskiego
Temat 1. Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamie-

rzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu „Lalki” 
Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.

Temat 2. Miasto - przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? 
Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do frag-
mentu „Ziemi obiecanej” Władysława Stanisława Reymonta oraz do 
wybranych tekstów kultury.

Temat 3. Do analizy poetyckiej maturzyści mieli wiersz Beaty 
Obertyńskiej „Strych”. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę in-
terpretacyjną i ją uzasadnij.
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Konsultacje w sprawie  
planu zagospodarowania przestrzennego

Czy mieszkańcy sołectw 
zgadzają się na budowę  
dużych chlewni i kurników?  

Powstaje nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów wiejskich na obszarze sołectw: Felicjanów, Jeziorko, Katarzy-
nów, Długie, Stefanów, Wierzchy, Turobowice, Kazimierzów, Świ-
ny.

Prace mają na celu odblokowanie gruntów pod budownictwo 
mieszkaniowe. Obecnie obowiązujące przepisy, w celu powstrzy-
mania budowy nowych turbin wiatrowych, jednocześnie ogranicza-
ją możliwość stawiania nowych domów. Plan musi zatem zostać do-
stosowany do obecnych potrzeb lokalnej ludności.

Zachęcamy do zainteresowania się powyższym tematem, ponie-
waż w wyniku konsultacji społecznych zaczynają pojawiać się 
sprzeczne ze sobą propozycje mieszkańców. 

Do tej pory wśród mieszkańców okolicznych sołectw domino-
wał pogląd, aby w planie umieścić zapisy ograniczające budowę du-
żych chlewni lub kurników. Zgodnie z powyższymi prośbami, takie 
też zapisy znalazły się w projekcie zagospodarowania przestrzenne-
go dla tego terenu. Jednak w wyniku ostatnich konsultacji społecz-
nych, od mieszkańców wpłynęło kilka uwag, zmierzających do zdję-
cia dużych ograniczeń dla chlewni i kurników. W zamian 
mieszkańcy ci proponują wprowadzenie limitu nawet do 210 DJP. 
DJP jest to tzw. duża jednostka przeliczeniowa inwentarza, pozwala-
jąca określić, ile zwierząt może być hodowanych w danym gospo-
darstwie. I tak dla przykładu, po wprowadzeniu proponowanego 
przez mieszkańców limitu, w danym obiekcie hodowlanym będzie 
można przetrzymywać np. do 210 krów, kilkaset świń, lub do 50 tys. 
kur.            

Zgodnie z uwagami złożonymi przez powyższych mieszkań-
ców, w nowym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego 
który zostanie wyłożony w maju przez Urząd Miejski w Kolusz-
kach, gmina umieści zapis dopuszczający w gospodarstwach rol-
nych po wschodniej części naszej gminy, realizację inwestycji do 
210 DJP, czyli budowanie małych ferm. Jednocześnie gmina ocze-
kuje opinii pozostałych mieszkańców powyższego terenu, w kontek-
ście wprowadzanych zmian. 

(pw)  

Dziurawa droga osiedlowa
- Dlaczego gmina nie łata dziur na drodze prowadzącej przez 

osiedle 11 Listopada w Koluszkach – pytają mieszkańcy. Gmina nie 
może prowadzić prac naprawczych, ponieważ droga ciągnąca się 
między blokami a ochotniczą strażą pożarną, jest osiedlową drogą 
wewnętrzną, która należy do spółdzielni mieszkaniowej a nie do 
gminy. 

Od kilkunastu lat koluszkowski samorząd prosi spółdzielnię 
mieszkaniową o dostarczenie stosownej dokumentacji, celem prze-
jęcia drogi na własność gminy. Umożliwiłoby to „łatanie” drogi i 
prowadzenie innych przedsięwzięć modernizacyjnych. Tyczy się to 
także chodnika, który ciągnie się wzdłuż placu z boiskiem dla dzie-
ci. Niestety do tej pory spółdzielnia mieszkaniowa nie przekazała 
dokumentów. A zatem za utrzymanie odpowiedniego stanu drogi i 
chodnika wciąż odpowiada spółdzielnia.                                    (pw)         

79 przypadków łamania prawa  
na drogach podczas ,,Majówki 2021”

Policjanci z ruchu drogowego z KP Policji w Koluszkach wyelimi-
nowali w ciągu ostatnich dni nieodpowiedzialnych kierowców. Ponad 
1,5 promila za kierownicą peugeota, brak uprawnień, zatrzymane prawa 
jazdy za przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym. To tylko 
niektóre z 79 przypadków łamania prawa. Od 30 kwietnia do 3 maja 
roku podczas ,,Majówki” policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego 
pracowali intensywnie na drogach i dbali o bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. Łącznie ujawnili 79 przypadków łama-
nia prawa, 62 kierujących zostało ukaranych mandatami, 2 nietrzeź-
wych wyeliminowanych z ruchu drogowego a 3 zatrzymane prawa jaz-
dy za przekroczenie prędkości. Do największej ilości łamania przepisów 
w tych dniach doszło na drogach Tuszyna. Policjanci w tych dniach pra-
cowali też w miejscach zdarzeń drogowych (1 wypadek i 6 kolizji).

37-letni kierujący peugeotem zatrzymany do kontroli drogowej 
przez tuszyński patrol miał ponad 1,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Te-
raz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. 

54-letni kierujący oplem przekroczył dopuszczalną prędkość, 
podczas kontroli drogowej okazało się, że ma zatrzymane prawo jaz-
dy. Za kierowanie bez uprawnień grozi do 2 lat pozbawienia wolności. 

W Tuszynie 3 kierowcom zostało zatrzymane prawo jazdy za 
przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Konkurs Eko-Planeta w Jedynce
W marcu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach 

wzięli udział po raz kolejny w Ogólnopolskim Konkursie Ekolo-
gicznym „Eko-planeta”. W tym roku konkurs, ze względu na trwają-

cą pandemię, odbywał się w for-
mie zdalnej. Uczniowie mieli za 
zadanie rozwiązać test i odpo-
wiedzieć na pytanie otwarte do-
tyczące szeroko rozumianej eko-
logii. 

Organizatorem Ogólnopol-
skiego Konkursu Ekologicznego 
„Eko-Planeta” jest Stowarzysze-
nie Upowszechniania Wiedzy i 
Kultury Regionalnej „Pokolenie” 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Konkurs przeprowadzany jest 
przy współpracy merytorycznej z 

Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie.

Ideą Konkursu jest:
- upowszechnienie wiedzy o 

ochronie środowiska i zagroże-
niach wynikających z rozwoju 
gospodarczego;

- aktywizacja miłośników ojczy-
stej przyrody poprzez prezen-
towanie i honorowanie ich 
osiągnięć;

- poszerzenie wśród młodzieży 
wiedzy o przyrodzie Polski. 

Dwie uczennice Jedynki 
znalazły się w gronie wyróżnionych osób, bowiem osiągnęły bardzo 
wysoki wynik. W kategorii klas 4-6 jest to Wiktoria Szeleszczyk z 
klasy 6c, w kategorii klas 7-8 najwyższy wynik w szkole i dyplom 
oraz nagrodę książkową za bardzo bobry wynik otrzymała Wiktoria 
Graczyk z klasy 7c. Wysoki wynik osiągnęli też Alicja Szymańska z 
klasy 8b i Adam Witczak z klasy 6a. Dziękujemy wszystkim 
uczniom, którzy wzięli udział w konkursie i serdecznie gratulujemy 
nagrodzonym.

Opiekun koła biologicznego M. Owczarek

„Niebiescy” całym  
sercem za Majeczką!

Zawsze staramy się pomagać. Policjanci i pracownicy Policji z 
powiatu łódzkiego wschodniego zwracają się do wszystkich z ape-
lem o wsparcie dla 4-letniej Majeczki mieszkanki gminy Koluszki, 
która walczy z ciężką chorobą. Wystarczy wziąć udział w Licytacji 
dla Mai Kukulskiej albo przekazać zebrane nakrętki plastikowe. Li-
czy się każdy gest, razem możemy więcej! Nie bądźmy obojętni!

Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji powia-
tu łódzkiego wschodniego serdecznie zachęcają wszystkich do 
wsparcia małej mieszkanki Regien w gminie Koluszki. 4-letnia 
Maja walczy z ciężką chorobą a w tej nierównej walce liczy się 
każda złotówka. Aby wesprzeć małą ,,pszczółkę” wystarczy 
wziąć udział w Licytacjach dla Mai Kukulskiej, wystawić jaki-
kolwiek przedmiot albo usługę a każda wylicytowana kwota tra-
fi na leczenie dziewczynki. Mundurowi i pracownicy Policji w 
Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie czy Andrespolu zachęcają rów-
nież do przekazywania plastikowych nakrętek dla dziewczynki. 
Liczy się każdy drobny gest, każde dobre serce, które chce po-
móc.

30 kwietnia 2021 roku policjanci z Koluszek przekazali kolejną 
część plastikowych nakrętek, które przyczynią się do wsparcia cho-
rej dziewczynki.

Maju jesteśmy z Tobą całym sercem!!!

Więcej informacji o Majeczce:
 • Link do zbiórki: https://pomagam.pl/majakukulska 

 • Grupa na portalu społecznościowym, do której każdy 
może dołączyć: Licytacje dla Mai Kukulskiej 

 • KRS: 0000 165702 cel szczegółowy: Kukulska Maja

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Sklep SEN-MET Sendereccy  
oferuje w sprzedaży artykuły ogrodnicze:

 � ziemie ogrodniczą, podłoża,
 � nawozy i środki ochrony roślin ,
 � korę sosnową (80 l i 60 l),
 � suche drewno konstrukcyjne (dostępne od ręki),
 � zbiorniki na deszczówkę,
 � impregnaty do drewna, farby, lakiery,
 � narzędzia ogrodnicze i odzież BHP

Serdecznie zapraszamy!  

Koluszki ul. Partyzantów 32G

Burmistrz Koluszek informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-
pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 4.05.2021 r. do dnia 25.05.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości położonej w 
mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 
1304/1 o powierzchni  2258 m2 i 1304/2 o powierzchni 1697 m2.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53

Burmistrz Koluszek informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-
pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 4.05.2021 r. do dnia 25.05.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości położonej 
w mieście Koluszki, w obrębie 2, oznaczonej nr ewidencyjnym 
działki 38/24 o powierzchni 9 688 m2. 

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53

Po majówce można składać  
wnioski o wsparcie z Tarczy 9.0 

Zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 
roku oraz możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świad-
czenia postojowego - zakłada najnowsza odsłona Tarczy anty-
kryzysowej. Wnioski można składać od 4 maja przez Platformę 
Usług Elektronicznych ZUS.

Od 4 maja najpóźniej do 30 czerwca w ramach najnowszej Tar-
czy 9.0 przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwol-
nienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal bę-
dzie można uzyskać zwolnienie ze składek za grudzień, styczeń i 
luty o ile będą spełnione nowe określone warunki. O wsparcie mogą 
wystąpić m.in. przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, tu-
rystycznej, taksówkarze, salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy 
meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach 
handlowych 

- Jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby uzyskać 
zwolnienie ze składek w ramach najnowszej tarczy, jest spadek 
przychodu, o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w 
jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z 
poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzed-
niego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r. – infor-
muje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa łódzkiego. - O wsparcie będą mogli wystąpić 
przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 
31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną 
jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu – dodaje 
rzeczniczka.

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą także otrzymać 
świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, 
przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniej-
szana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 
19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.). Wniosek o to świadczenie 
można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym 
zostanie zniesiony stan epidemii.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Podsumowanie projektu z Francją  
i Turcją w SP w Różycy

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROMŁO-
DZIAKI, działającego przy Szkole Podstawowej w Różycy, pomi-
mo pandemii, nie próżnowali i z powodzeniem realizowali wszyst-
kie punkty zaplanowane w projekcie edukacyjnym „Stop H8! Start 
Respect!” (tłum. „Przestań nienawidzić! Zacznij szanować!”), w 
którym partnerują im Francja i Turcja. W trakcie trwających osiem 
miesięcy zadań, uczniowie pod kierunkiem opiekunek klubu: p. Jo-
lanty Piaseckiej i p. Anniki Niburskiej, podnosili swe kompetencje 
językowe, przygotowując prezentacje, filmiki, nagrania i plakaty 
związane z przeciwdziałaniem hejtowi, cyberprzemocy i mowie nie-
nawiści. 

Ponadto nastolatkowie przesyłali sobie wirtualne kartki świą-
teczne i pozdrowienia w okresie bożonarodzeniowym i wielkanoc-
nym, a także mieli okazję do podtrzymywania kontaktów z partnera-
mi poprzez różne komunikatory internetowe (np.WhatsApp) i tym 
samym szlifowania umiejętności posługiwania się językiem angiel-

skim. Przedsięwzięcie uwrażliwiło nastolatków na problem obra-
żania w Internecie, zapoznało ich z metodami radzenia sobie z in-
ternetowym hejtem, a także nauczyło właściwych postaw 
empatycznych i sposobów reagowania, gdy zetkną się z mową nie-
nawiści, zarówno jako ofiary, jak i jako świadkowie. Podobne 
działania wykonywali partnerzy z Collège Pablo Neruda z Gagny 
we Francji oraz z  Mehmet Demir Ortaokulu w miejscowości Erciş 
w Turcji, gdzie problem hejtu jest równie poważny, jak i w Polsce. 
Całość pracy  wszystkich krajów została upubliczniona na TWIN-
SPACE w portalu eTwinning, w ramach którego młodzież tworzyła 
zadania.

Tuż przed majowym weekendem miało miejsce ostatnie z dzia-
łań projektowych – warsztaty z asertywności, przeprowadzone w 
aplikacji MS TEAMS przez panią Piasecką, która oprócz tego, że 
opiekuje się SKE, pełni funkcję szkolnego pedagoga. Klubowicze 
czynnie włączyli się w zajęcia, wynosząc z nich istotę umiejętności 
powiedzenia: „NIE”, która może pełnić jedną z form zapobiegania 
cyberprzemocy, by uczeń mógł pozyskać siłę i nie reagował na za-
czepki i złośliwe komentarze w sieci. Po warsztatach każdy z krajów 
partnerskich miał za zadanie ułożyć diagram o tytule „Zaszczep się 
na hejt!” (ang. „Vaccinate against hate!”),  którego hasłem była: 
ASERTYWNOŚĆ (ang. ASSERTIVENESS).

Zadaniem nowoczesnej szkoły, jak pokazał to czas pandemii, 
jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie przyszłości, 
w którym posługiwanie się językami, szczególnie angielskim, 
sprawna komunikacja z wykorzystaniem środków TIK i umiejęt-
ność porozumienia się ponad podziałami kulturowymi są tak ko-
nieczne, jak dotąd umiejętność czytania i pisania. Dlatego szkoła 
musi otwierać się na uczniów i nauczycieli z innych krajów i uczyć 
się współpracy z nimi, bez mowy nienawiści i społecznego odrzuce-
nia. Jest to nowe wyzwanie cywilizacyjne dla edukacji i naszym 
zdaniem poprzez projekt  „Stop H8! Start Respect!”  EUROMŁO-
DZIAKOM z Różycy udało  się  mu sprostać. 

Jeśli nie chcesz przychodzić  
do ZUS-u, załóż profil na PUE

 Dzięki Platformie Usług Elektronicznych (PUE) można za-
łatwić wiele spraw w ZUS-ie, bez konieczności wychodzenia z 
domu. Jeżeli jednak chcemy przyjść do ZUS-u, to pamiętajmy, 
że wizytę możemy sobie wcześniej zarezerwować przez telefon 
na dogodny dzień i godzinę. W ten sposób unikniemy oczekiwa-
nia na obsługę.

Dzięki PUE można przejrzeć dane zgromadzone w ZUS, prze-
kazać dokumenty ubezpieczeniowe, składać wnioski i zadawać py-
tania oraz otrzymywać na nie odpowiedzi.

Konto na PUE można założyć rejestrując się na stronie zus.
pl. Jeżeli korzystamy z bankowości elektronicznej, mamy profil 
zaufany lub podpis  elektroniczny,  sami możemy potwierdzić 
dane i zaufać profil. Jeżeli nie posiadamy takiej możliwości, w 
ciągu 7 dni powinniśmy odwiedzić ZUS i u pracownika potwier-
dzić swoje dane, wpisane podczas rejestracji. Ta jedna wizyta po-
zwoli nam uniknąć wielu następnych i załatwiać sprawy w ZUS 
przez PUE.

Wybierając się do ZUS pamiętajmy, że istnieje możliwość 
wcześniejszego telefonicznego zarezerwowania wizyty w dogod-

nym dla siebie terminie. Żeby zarezerwować wizytę wystarczy za-
dzwonić pod numer, wskazany na stronie internetowej ZUS, przypi-
sany do konkretnego oddziału, pod który podlegają jednostki 
terytorialne Zakładu.

Dla klientów I Oddziału w Łodzi i podległych mu jednostek bę-
dzie to numer: 42 638 21 61 (podległe jednostki znajdują się na tere-
nie: Zgierza, Łęczycy, Kutna, Łowicza, Brzezin, Bałut).

Dla klientów II Oddziału w Łodzi i podległych mu jednostek 
będzie to numer: 43 824 73 20 (podległe jednostki znajdują się na te-
renie: Pabianic, Wielunia, Wieruszowa, Sieradza, Poddębic, Pajęcz-
na, Łodzi).

Dla klientów Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim i podle-
głych mu jednostek będzie to numer: 446 468 513 (podległe jednost-
ki znajdują się na terenie: Piotrkowa Trybunalskiego, Bełchatowa, 
Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Radomska, Opoczna).

Klienci Zakładu, mogą też korzystać z e-wizyt w ZUS. Od paź-
dziernika ub. r. skorzystało z nich już ponad 65 tys. osób. Podczas e-
-wizyty można załatwić wiele spraw. Najwięcej pytań dotyczy eme-
rytur i rent. Na wideorozmowę z pracownikiem ZUS można umówić 
się poprzez stronę Zakładu www.zus.pl.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Panorama firm 
Nowe miejsce, nowy Ty! Salon  
fryzjerski dla dzieci i mężczyzn 

Salon fryzjerski Barber Shop & Mały Włos Klaudia Duczek po-
wstał z myślą o mężczyznach i maluchach. To nowe miejsce na ma-
pie naszego miasta, które zostało stworzone właśnie dla tej grupy 
klientów. Ukończyłam szkolę fryzjerską z dyplomem pozwalającym 
na wykonywanie zawodu fryzjera.

Po zakończeniu edukacji nie od razu wiedziałam, że to jest to 
czym w stu procentach chcę się zająć, jednak cały czas temat fry-
zjerstwa do mnie powracał. Kiedy po kilku latach przerwy ponow-
nie powróciłam do obsługi klientów w tej branży w jednym z ko-
luszkowskich salonów, poczułam że to jest to! Zrodził się pomysł 
otwarcia własnego salonu. Postanowiłam zainwestować w siebie - 
odbyłam indywidualne szkolenie w jednym z łódzkich renomowa-
nych salonów barberskich, gdzie nie dość, że podniosłam swoje 
kwalifikacje, umocniłam się w tym, co rodziło się w mojej głowie. 
Myślałam, rozmawiałam, słuchałam i obserwowałam, jakiego miej-
sca brakuje w naszej miejscowości i tak powstał salon  - Barber 
Shop & Maly Wlos Klaudia Duczek. Gdy już decyzja została podję-
ta, a tynki zaczęły lecieć ze ścian, odbyłam kolejne indywidualne 
szkolenie u mistrzyni Europy w barberingu w Bydgoszczy, Natalii 
Lietz - laureatki wielu konkursów, zwyciężczyni International Bar-
ber Battle. 

Doskonaliłam technikę, poznałam zabiegi pielęgnacyjne, które 
wprowadzam też u siebie, bo dbanie o siebie, Panowie to nie wstyd! 
Stylowe wnętrze, wygodny fotel, profesjonalne kosmetyki a przede 

wszystkim wiedza i fach w ręku, odmiana głowy oraz brody moich 
klientów. Chcę, by moi mali i duzi klienci poczuli się komfortowo, 
by mogli się zrelaksować, by czuli, że nie są obsługiwani w tak zwa-
nym ,,między czasie”, dlatego zadbałam o wiele szczegółów. Dla 
dzieci przygotowany jest specjalny fotel – autko, zaaranżowany zo-

stał kącik z zabawkami dla małych smyków. Uwielbiam dzieci i czu-
ję, że moja empatia w stosunku do moich małych klientów pomoże 
mi w zbudowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa u dzieciaków, 
co zaskutkuje nową fryzurą. Panowie, na wasze przyjście również̇ 
jestem przygotowana. Profesjonalny barberski fotel czeka, byście 
zasiedli wygodnie i poddali się̨ obsłudze. W ofercie salonu znajdzie-
cie klasyczne strzyżenie nożyczkami, strzyżenie brody a także strzy-
żenie boków, odsiwianie, pielęgnację, stylizację. O nic się̨ nie mar-
twcie, niczym się̨ nie stresujcie- ja wszystkim się̨ zajmę̨. Służę̨ swoją 

pomocą̨ w doborze odpowiedniej fryzury zarówno dla dzieci czy 
mężczyzn. W salonie będzie można również̇ zaopatrzyć́ się̨ w profe-
sjonalne produkty kosmetyczne. Ponadto wychodząc w stronę̨ mo-
ich klientów, oferuję rożnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne, skiero-
wane dla Panów. Świecowanie, opalanie uszu, korekta brwi, 
wyrywanie woskiem włosów z nosa, maski i peeling na twarz, to tyl-
ko niektóre oferty z Barber Shop & Mały Włos. Zapraszam wszyst-
kich na ulicę 11 listopada 21A (lokal na Pizzeria Biesiadowo) Wie-
rzę, że udało mi się̨ stworzyć́ miejsce, gdzie smyki przezwyciężą 
często towarzyszący strach przy wizycie u fryzjera, a Panowie 
poczują̨, że to miejsce jest dla nich. Zapraszam do zapisów przez Fa-
cebook lub  telefon. Wprowadzam także  usługę̨ zapisu on-linę po-
przez Moment.pl 

Klaudia Duczek 
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Uroczyste otwarcie filii  
Żłobka Miejskiego  
w Koluszkach

W środę, 28 kwietnia b.r. przy ulicy Mickiewicza 8 otwarta zo-
stała i oddana do użytku filia Żłobka w Koluszkach. Budynek, w 
którym znajduje się żłobek, jeszcze nie tak dawno znany był jako 
siedziba Gimnazjum nr 2, ale to już historia. -Dwa i pół roku temu, 
21 września 2018 roku temu otworzyliśmy pierwszy w naszej gmi-
nie Żłobek Miejski, by wesprzeć mobilność zawodową mieszańców 
i umożliwić powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę 
nad dziećmi do lat 3.  Był to przysłowiowy strzał w „dziesiątkę”- po-
wiedziała Krystyna Lewandowska- zastępca Burmistrza Koluszek. 
Opiekę uzyskało wówczas 64 dzieci, spełniając w ten sposób ocze-
kiwania rodziców. Zainteresowanie tego typu opieką nad malutkimi 
dziećmi,  potrzeby mieszkańców były jednak tak duże, że Burmistrz 
Koluszek, Waldemar Chałat podjął się trudu zwiększenia liczby 
miejsc a do realizacji tego celu przeznaczył budynek po dawnym 
Gimnazjum przy ulicy Mickiewicza. 

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020, złożony przez Gminę Koluszki uzyskał 
akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

16 października 2019 roku podpisana została umowa na dofi-
nansowanie na kwotę 1 mln 189 tys. zł. Projektu  Filia Żłobka w 
Koluszkach - Kochamy to co robimy, o całkowitej wartości  
1 mln 307 tys. zł. 

-Budynek po Gimnazjum wymagał przebudowy i rozbudowy 
oraz zmiany sposobu użytkowania, by móc realizować nowe zada-
nie.  Dokonano rozbiórki części ścian działowych, powiększono lub 
wyburzono otwory drzwiowe w celu powiększenia przestrzeni po-
wierzchni. Należało usunąć część starych posadzek, warstw podło-
gowych i zainstalować windę, zdemontować urządzenia sanitarne i 
zamontować nowe. Zainstalowana została nowa oprawa oświetle-
niowa, pomalowane zostały ściany i sufit. Stworzono cały nowy 
pion kuchenny, który będzie obsługiwał małych podopiecznych filii 
żłobka. Praktycznie stworzono wszystko od początku. Powierzchnia 
użytkowa obiektu to 1454 m² - wyjaśniła Pani Krystyna Lewandow-
ska, Zastępca Burmistrza. 

W czerwcu 2020 roku Gmina Koluszki uzyskała wsparcie fi-
nansowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkie-

go w ramach realizacji programu „Maluch Plus” w kwocie 1 mln 
600 tys. zł., które pomogło przebudować budynek dawnego gimna-
zjum i zaadoptować na żłobek. 

- W imieniu Burmistrza Koluszek i mieszkańców naszej Gminy, 
składamy Panu Wojewodzie serdeczne podziękowania za tę pomoc. 
23 lipca 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą inwesty-
cji na wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy inwestycji 
nastąpił dnia 30 marca 2021 roku a następnego dnia placówka zosta-
ła wpisana w rejestr żłobków - powiedziała naszej gazecie pani Kry-
styna Lewandowska. Koszty przebudowy budynku przy ulicy  
Mickiewicza 8  to 3 mln 604 tys. zł, w tym wykonanie żłobka  
2 mln 459 tys. zł. 

Dzisiaj, w praktycznie nowym żłobku, wyposażonym w nowe, 
potrzebne sprzęty i urządzenia są już mali podopieczni: 32 dzieci z 
pierwszej rekrutacji. W maju planowany jest kolejny nabór, również 
na 32 dzieci. 

W ramach drugiego projektu, na który Gmina Koluszki otrzy-
mała dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Powrót na rynek pracy 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, tytuł projektu „Żło-
bek w Koluszkach - Aktywny Rodzic”) - 26 lutego została podpisa-
na umowa. Dofinansowanie to 919 tys. zł.

Pełną funkcjonalność ze wszystkimi grupami dzieci obiekt osią-
gnie z dniem 1 września b.r. Przebywać w nim będzie wtedy 64 ma-
luchów w żłobku oraz 100 dzieci z Przedszkola nr 3.  Do tego czasu 
powstanie tutaj również nowoczesny plac zabaw.
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Samorząd uczcił Święto  
Narodowe Trzeciego Maja

Podobnie jak w ubiegłym roku, tegoroczne obchody 230. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koluszkowski samorząd uczcił 
w atmosferze pandemicznych obostrzeń, bez organizacji masowych 
patriotycznych manifestacji. 

W godzinach przedpołudniowych burmistrz Koluszek Walde-
mar Chałat, któremu towarzyszyła Anna Szostak, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Koluszkach oraz Sławomir Sokołowski, przewod-
niczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zapalił znicz oraz 
złożył w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Koluszki, wiązan-
kę kwiatów pod Pomnikiem Orła Białego. 
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To już 90 lat!!!  

Droga Babciu!  
Choćby zgasły wszystkie gwiazdy na niebie,  

Ty świecić będziesz nam na zawsze.  
Choć imponujesz nam mądrością i onieśmielasz 

wszystkich swoim doświadczeniem, wciąż potrafisz ująć 
nas humorem, serdecznością i pokładami pozytywnej 

energii. Dlatego w dniu urodzin życzę Ci droga Babciu, 
aby każdy kolejny dzień nadal przynosił Ci mnóstwo 

przyjemności. Żebyś żyła w zdrowiu i szczęściu! 
Więc z dumą przyznawaj się do wieku!,  

bo to wiek świadczy o człowieku!  

 
Życzenia te składa  

Pani Jadwidze Pecynie  
z d. Andryszczak, z okazji 

90. rocznicy urodzin, 
które przypadają  

w najbliższą niedzielę, 
prawnuk  

Mateusz Pecyna.
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Piłka nożna
Kolejka 25.  1-2 maja

KKS Koluszki - GLKS Dłutów 3:0  (1:0)
Bramki: Piotr Grobelny 32’, Jakub Perek 51’ oraz 61’ 

LKS Różyca - KAS Konstantynów Łódzki 3:0  (2-0)
Bramki: 1:0  20’ Mikołajczyk (Słodkiewicz), 2:0  41’ Mikołajczyk 

(Słodkiewicz), 3:0  68’ Olejnik (Mikołajczyk)

Skład: Woźniak - Owczarek (75’ Adamczyk), Łabędzki, Chorą-
ży, Konewka (65’ Olejnik) - Nowak, Słodkiewicz (72’ Pietras), Wol-
ski (60’ Maciąg), Szarpak - Doryń (50’ Kaczmarek), Mikołajczyk 
(70’ Gosik).

Najbliższe spotkania
KKS Koluszki - PTC Pabianice  8 maja, 17:00
KS II Kutno - LKS Różyca  9 maja, 15:00

Tabela
1. Widzew II Łódź     23  59   91-14   
2. LKS Różyca      23  54   63-27  
3. GKS Ksawerów     23  49   60-27  
4. Włókniarz Pabianice   23  49   57-23  
5. Start Brzeziny      23  43   66-41   
6. UKS SMS Łódź     23  40   74-32   
7. Sokół II Aleksandrów Ł.  23  37   61-42   
8. AKS SMS Łódź     23  36   57-37   
9. KAS Konstantynów Ł.   23  32   53-47   
10. Victoria Rąbień     23  31   58-54   
11. Zawisza Rzgów     23  29   34-42  
12. Termy Uniejów     24  29   40-63  
13. KKS Koluszki     23  26   31-55  
14. KS II Kutno      23  26   45-56  
15. GLKS Sarnów/Dalików  23  23   53-74   
16. Orzeł Parzęczew    23  17   37-80   
17. GLKS Dłutów     22    9   15-67  
18. PTC Pabianice     23    3   13-127  

Telefony zaufania
116 123 – bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla doro-

słych, dostępny codziennie od 14.00 do 22.00

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna dla dzieci i nasto-

latków trudnych sytuacjach życiowych. Wykwalifikowani konsul-
tanci świadczą pomoc przez całą dobę, można się z nimi skontakto-
wać również przez stronę www.116111.pl/napisz 

800 080 222 – Linia dzieciom 
Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodzi-

ców oraz nauczycieli. Z pomocy psychologów, pedagogów i praw-
ników można skorzystać także za pośrednictwem czatu i e-maila. 
Więcej informacji: www.liniadzieciom.pl 

12 333 70 88 – „Dobre Słowa – telefon dla seniorów”
Pomoc telefoniczna w odpowiedzi na samotność spotęgowaną 

przez pandemię koronawirusa dostępna codziennie w godzinach 
10:00–12:00 oraz 17:00–19:00.

800 012 005 – Telefon Pogadania
wsparcie dla samotnych osób starszych w kontekście pandemii 

czynny codziennie w godzinach 15:00-20:00.

22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum 
Przeciw Depresji

Telefon skierowany do osób chorujących na depresję oraz ich 
bliskich. Linię oraz forum internetowe dostępne na stronie www.fo-
rumprzeciwdepresji.pl obsługuje lekarz psychiatra.

800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psy-
chicznego

Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, 
email i czat. Dyżurujący konsultanci udzielają porad i kierują osoby 
dzwoniące lub piszące do odpowiedniej placówki. 

Czat i pomoc online dostępne na stronie www.liniawsparcia.pl

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie „Niebieska Linia”

Bezpłatna i całodobowa pomoc telefoniczna dla osób doświad-
czających przemocy w rodzinie.http://www.niebieskalinia.org/

800 220 280 – Bezpłatny Telefon Zaufania dla osób dotknię-
tych skutkami pandemii COVID-19

Pomoc psychologiczna Fundacji Znajdź Pomoc dostępna od po-
niedziałku do piątku w godzinach 17:00-20:00. 

Firma brukarska ROBII 
zatrudni pracowników 

tel. 502-970-258
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Moje przeżycia z lat  
II wojny światowej (cz.1)

Ja, Władysław Kuriata, syn Marii z domu Zenta i Gracjana uro-
dziłem się 21 lutego 1927 roku w Marcelówce na Wołyniu.

W tym notatniku zamierzam opisać moje przeżycia z lat II woj-
ny światowej. Niejednokrotnie opowiadałem je swoim dzieciom, 
które jak były w wieku szkolnym, z zainteresowaniem ich słuchały. 
Obecnie kiedy już jestem dziadkiem, a Oni rodzicami moich wnucz-
ków, może tych opowiadań słuchałyby z pewnym niedowierzaniem. 
Uważam, że to co przeżyłem jak i większość Polaków zamieszkałych 
w tym czasie na terenach dawnej Polski, jest nieznane  naszej mło-
dzieży. Na prośbę moich dzieci wszystkie okropności chciałbym na 
trwałe umieścić w tym oto notatniku. Jak dzieci moje będą dziadkami, 
a moje wnuczęta rodzicami, a mnie na tej ziemi już dawno nie będzie, 
może zechcą wziąć do ręki ten notatnik i wspomną, że kiedyś był taki 
dziadek, a może i pradziadek, który przeżył w swoich młodych la-
tach te okropności, które zgotował człowiek człowiekowi.         

Wszystkie okoliczności spisuję w chronologicznej kolejności. 
Wiele szczegółów już zatarło się w mojej pamięci i wiele też zosta-
ło spłyconych, niemniej wszystkie okoliczności staram się odtwo-
rzyć w całkowitej zgodności z prawdą. Od czasu zakończenia II 
wojny światowej upłynęły już 42 lata. Wszystkie zdarzenia, które 
przeżyłem łącza się ściśle z moją najbliższą rodziną. Mój ojciec Gra-
cjan Kuriata urodzony również w Marcelówce w roku 1898, posia-
dał gospodarstwo po swoim ojcu, położone w Marcelówce o po-
wierzchni 8 ha. W roku 1936 sprzedał tę posiadłość  i kupił 16,5 ha 
od osadnika na Osadzie Piłsudczyźnie. Osada położona była na po-
graniczu ze wsią Pieczałówką od zachodu, Hipolitówką od północy, 
natomiast od strony wschodniej leżała Janówka. Nie pamiętam na-
zwy wsi od strony południowej. Miejscowość ta ( tj. Marcelówka ) 
znajdowała się 12 km od Kostopola, w kierunku na wschód. Należy 
nadmienić, że była to bardzo ładna miejscowość. Mieszkało tam 
około 40 osadników. Osadnicy Ci otrzymali te gospodarstwa po I 
wojnie światowej od Piłsudskiego i dlatego też nosiła tę nazwę „ 
Osada Piłsudczyzna ”. Każdy z nich miał ładne gospodarstwo o po-
wierzchni do 20 ha. Osadnicy Ci byli dobrze sytuowani, niektórzy z 
nich mieli własne sklepy spożywcze, mleczarnie, piekarnie itp. Po-
siadali też własne samochody. Na tej Osadzie była też 7 kl. Szkoła 
Powszechna, do której ja chodziłem ukończywszy 6 klas. Do siód-
mej częściowo uczęszczałem też do tej szkoły, ale już za okupacji.

II WOJNA ŚWIATOWA
Kilka słów na temat okresu tuż przed rozpoczęciem II w. świa-

towej. Przed natarciem faszystów niemieckich na Polskę, trwał 
okres napięć. Wszędzie słyszało się o napadach Niemców na lud-
ność Polską. Szczególnie działo się to na pograniczu z Niemcami, a 
najbardziej w Wolnym mieście Gdańsku. Całe bandy młokosów nie-
mieckich napadało m.in. na listonoszy. Ten okres był wyczuwalny, 
że nad Polską wisi groźba wojny. Rząd Polski wszelkimi sposobami 
nie chciał dać się sprowokować. To wszystko nie pomogło. Termin 
rozpoczęcia wojny ustalony przez Hitlera na dzień 1 września 1939 
r. zbliżał się nieuchronnie. W tym dniu hordy faszystów niemieckich 
przekroczyli granicę Polski nacierając w głąb Polski. Z dniem 1 
września 1939 r. nauka w szkołach nie rozpoczęła się. Hitler ze Sta-
linem dokonali podziału Polski. Niemcy zagarnęli tereny do Bugu, a 
Rosjanie od rzeki Bug.

Na teren dawnej wsch. Polski Rosjanie wkroczyli 17 września 
1939 r. Z chwilą wkroczenia czerwonej armii  na wschodnie tereny 

polski, rozpoczął się terror i grabież. Ciągle dokonywali rewizji szu-
kając broni, przy tej okazji zabierali co tylko chcieli.

Zabierali nie tylko to co było w domu, ale również i inwentarz 
żywy. Wreszcie kiedy już nie wiele z tego majątku było, zabrali ojcu 
ziemię pozostawiając tylko 5 ha. Było takie przekonanie, że kuła-
ków trzeba zniszczyć. W lutym 1940 r. wywieźli wszystkich osadni-
ków na Syberię do Archangielska.

Na osadzie pozostało tylko trzech gospodarzy, którzy kupili go-
spodarstwa od osadników. Byli to mój ojciec, p. Krzysztofiak i p. 
Niepewny.

W czasie transportu kilku osadników zbiegło. Szczególnie 
przedwojenni oficerowie, którzy przeczuwali co ich czeka. Jeden z 
nich, który u nas częściowo ukrywał się, nazywał się Podsiadło. On 
był na tej osadzie komendantem krakusów. Taką nazwę ta organiza-
cja nosiła, do której i mój ojciec należał. Każdy z członków tej orga-
nizacji miał w swoim posiadaniu wojskowego konia, siodło, szable, 
lance i karabin.

Wywiezieni osadnicy na Syberię pracowali w lesie w bardzo 
trudnych warunkach. Znam tę okoliczność z listów jakie otrzymy-
waliśmy od naszych sąsiadów. Zwracali się do nas o przysłanie pa-
czek żywnościowych. Sporo tych paczek moi rodzice wysyłali. Pa-
miętam, że ojciec bił świnie, topili smalec i w tym smalcu kawałki 
mięsa, i łącznie ze skwarkami takie paczki wysyłano. Czy wszystkie 
te paczki dochodziły to nikt tego nie ustalił.

W późniejszym okresie znikoma część tych Polaków znalazła 
się na zachodzie. Część dostała się do Wojska Polskiego organizo-
wanego w Rosji. Reszta prawdopodobnie wymarła. Po wywiezieniu 
osadników z pozostawionej ziemi utworzono kołchoz, budynki gra-
biąc i niszcząc. Terror narastał, rewizje przeprowadzano coraz czę-
ściej, broni szukali nawet w ulach z pszczołami. Ojciec posiadał 
również dużą pasiekę. Przy tego rodzaju czynnościach wszystkich 
domowników ustawiali pod ścianą. Jedni nas pilnowali, a drudzy 
kradli i rabowali co się dało. Jeżeli ojciec coś się odezwał to był bity. 
Rewizje takie robili nie tylko w dzień, ale również i w nocy.

Pierwsze pytanie to „ gdzie masz broń ” . Owszem  broń ojciec 
miał, ale z chwilą wybuchu wojny było polecenie i wszyscy osadni-
cy odwieźli broń i całe wojskowe wyposażenie.

Z chwilą umacniania się sowieckiej władzy, każdy z gospodarzy 
otrzymywał nakaz do wykonywania tzw. szarwarku (tzn. ustalano 
ilość dni w robociźnie i transporcie). Dużo to czasu nam zabierało. 
Ja z ojcem końmi jeździliśmy do budowy lotniska obok wsi Piecza-
łówki. Ogromną przestrzeń gruntów zabrano pod tą budowę. Tak 
budowano aż do czasu wojny z Niemcami. Najazd Niemców był tak 
szybki, że Sowieci nie mogli nadążyć z ucieczką. Wielu z nich w 
pierwszych dniach wojny poddawało się, ale kiedy zorientowali się, 
że Niemcy mordują, to ratowali się ucieczką. Już na samym począt-
ku wojny można było zauważyć bardzo złą dyscyplinę wojskową.

Żołnierze łazili po gospodarzach prosząc o chleb lub coś do zje-
dzenia. Przemarsz Niemców odbywał się bardzo szybko. Cała armia 
była zmotoryzowana, natomiast u Ruskich tej techniki nie było.

Po wkroczeniu Niemców – kolejnych okupantów władzę obok 
Niemców obejmowali Ukraińcy. Tworzyła się policja ukraińska, 
która zaczęła dyktować swoje prawa. Nastąpił kolejny terror ludno-
ści polskiej. Znowu dokonywano rewizji w domostwach, pod byle 
jakim pretekstem bito na miejscu lub wzywano na posterunek i tam 
bito. Jednej nocy przyjechali do p. Niepewnego, uwiązali do fur-
manki ojca i dwóch synów dorosłych. Końmi jechali szybko, o kie-
dy Ci nie mogli zdążyć to ich wlekli za furmanką. Mój ojciec też był 
wzywany na posterunek pod byle jakim pretekstem i był bity. Nastał 
okres powstawania band ukraińskich.

Władysław Kuriata
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SKŁAD GAŁKÓWEK 
oferuje:

WĘGIEL z najlepszych polskich kopalni
NAWOZY, MAT. BUDOWLANE, 
SKUP ZŁOMU

Gałków Mały, ul. Towarowa 23 (obok stacji PKP)
        tel.: 44 714 17 47

Facebook: Skład Gałkówek węgiel, nawozy, złom  
POLUB NAS :-)

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

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

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

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

Tu sprzedasz niepotrzebne Ci rzeczy  
i kupisz skarby od innych

Mieszkańcy Koluszek mają szansę wystawić swoje bibeloty na 
„garażówce” w Inowłodzu

Pandemia sprawia, że mniej się ruszamy i nie odbywamy dale-
kich podróży ale częściej są to krótsze wypady do lasu czy do Liso-
wic. W najbliższą niedzielę, 9 maja w godz. 10- 16 w niedalekim 
Inowłodzu można sprzedać niepotrzebne nam przedmioty i różnego 
rodzaju bibeloty. Czasami na tego typu wyprzedażach można natra-
fić na prawdziwe „skarby”. Przy okazji będzie można zwiedzić za-
mek K. Wielkiego czy popływać kajakiem. To już trzecia garażowa 
wyprzedaż w Inowłodzu, która odbędzie się u podnóża kościoła Św. 
Idziego. 

Impreza nie ma charakteru komercyjnego ale sąsiedzki, co jest 
dodatkowym atutem w poszukiwaniu niebywałych okazji. Gara-
żówki to świetny sposób, by za grosze kupić ciekawe przedmioty oraz 
aby oczyścić mieszkanie z niechcianych już rzeczy. Zamiast przecho-
wywać je na pawlaczach, w szafach czy piwnicach, możecie je puścić 
w obieg i dać im drugie życie. Ubrania, dodatki, książki, płyty, bibelo-
ty, niechciane kolekcje - urządźcie wietrzenie szaf, walizek, strychów 
i piwnic i przynieście rzeczy, które już nie są wam potrzebne na wio-
senną garażówkę w Ino. Pewnie znajdą nowego właściciela i zyskają 
drugie życie. A wy zarobicie i pozbędziecie się problemu.  To idealna 
okazja, aby zdobyć dla siebie coś ładnego, eleganckiego i przydatne-
go, co innym jest już zbędne. Na wyprzedażach można czasami zna-
leźć prawdziwe skarby. Sami się przekonajcie! 

Wyprzedaże garażowe w Inowłodzu to świetna okazja do zaku-
pienia markowych ubrań w wyjątkowej cenie albo znalezienia histo-
rycznej perełki, która pięknie będzie prezentować się w naszym 
mieszkaniu. Są tacy, dla których zakupy w centrach handlowych są 
passe. Ich żywiołem są garażówki. To moda, która przywędrowała 
do nas z Ameryki i ma coraz większą grupę zwolenników. Garażów-
ki to tani i ciekawy pomysł na drugie życie starych rzeczy i gratka 
łowców okazji. Przedsięwzięcie jest inicjatywą samych sąsiadów, a 
celem garażowej wyprzedaży jest ożywienie lokalnej przestrzeni 
oraz miło spędzony czas w kameralnej atmosferze. Wzorem prze-
niesionym z tradycji amerykańskiej, mieszkańcy tej urokliwej miej-
scowości, sprzedają na terenie Inowłodzkiej Wiaty produkty z dru-
giej ręki w symbolicznych cenach. Dla zainteresowanych podajemy 
kontakt do Pani Marty: 606-948-467 i Tomka: 505-962-185 lub szu-
kać w sieci Garażówka w Ino. W założeniu grupy inicjatywnej Im-
preza będzie miała charakter sezonowy i cykliczny. W drugą nie-
dzielę każdego miesiąca od maja do września. 

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Matura – korepetycje, matematyka, 
j.angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

ZDROWIE/URODA
Mobilne zabiegi podologiczne – od-
ciski, wrastające paznokcie, brodaw-
ki wirusowe, 794-133-358

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
BDO – Sprawozdania. Odpady/
opakowania. Ewidencja odpadów, 
tel. 508-732-104
Pranie kanap, dywanów, 512-450-390
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Transport dużym busem - przepro-
wadzki tel.721-728-900
Pralki – naprawa, 609-046-483
R.Wnuk – kompleksowe usługi 
remontowo – wykończeniowe,  
tel. 660-160-989
Wszelkie budowy, docieplenia, 
604-350-807
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
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
Budowa domów, 505-509-874
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam ziemię 4,30 ha na terenie 
gminy Koluszki, 669-576-994
Sprzedam dom jednorodzinny, 
okolice Koluszek, tel. 606-458-168
Zamienię na dom, mieszkanie 
3-pokoje, parter, 506-946-458
Osoba prywatna kupi dom  
w okolicy, 726-129-186
Kupię działkę na terenie ogródków 
Plener, 691-292-621
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
517-422-082
Sprzedam działkę budowlaną  
w Gałkowie Małym, 5000 m2, 
501-64-91-04
Dom, stan surowy, 607-042-857
Kupię Działkę, Koluszki, Żakowice, 
502-248-979

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Kwatery pracownicze, 693 97 97 01
Szukam domu do wynajęcia  
w Koluszkach lub okolicy,  
517-933-310
Szukam taniego pokoju lub mieszka-
nia do wynajęcia, tel. 691-173-034
Do wynajęcia Lokal w Pasażu przy 
ul. Brzezińskiej 11 w Koluszkach, 
tel. 600-802-959
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno opałowe z remontu palet 
– tanio, tel. 885-162-087
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167
Kultowy Bar Parkowy w Kolusz-
kach, ul. Kolejowa 2, 728-849-893
Sprzedam słomę, małe kostki, 
paszowa ze stodoły, 511-199-589 
wieczorem
Toyota Verso, 2006 r., 501-64-91-04
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035

OGŁOSZENIA DROBNE
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
Poszukuję pracownika do stajni  
w Borowej na pół etatu,  
tel. 731-701-550
Zatrudnimy elektromonterów, 
42 214-07-00
Pomocników elektromonterów, 
42 214-07-00
Sala u Lenarta zatrudni kucharza, 
507-209-093 
Zatrudnię kierowcę C. Praca  
w Koluszkach. Mile widziany 
emeryt/rencista, 510-297-490
Zatrudnimy kierowcę C+E z 
uprawnieniami HDS. Praca stacjo-
narna, 667-583-078, 607-834-875
Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnię pracownika gospodarcze-
go (prawo jazdy), tel. 603-692-065
Zatrudnię szwaczki, czapki, 
możliwość przyuczenia, wysokie 
zarobki, 608-810-914
Zatrudnię pracownika do prac 
dekarskich i ogólnobudowlanych, 
602-138-477
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne. 605-600-896
Zatrudnię osobę do prasowania  
w zakładzie krawieckim, 605-086-828
Zatrudnimy kierowcę C+E.  
Praca od poniedziałku do piątku. 
tel.667-583-078
Zatrudnimy spawaczy TIG. 
Możliwość przyuczenia. DRIVAL 
Żelechlinek 606-762-071

Zatrudnimy monterów konstrukcji 
stalowych. Mile widziane doświad-
czenie i uprawnienia kategorii IP 
(zwyżki). Praca głównie w delegacji. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC do obróbki stali. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
606-762-071
Zatrudnimy konstruktorów. Praca 
w środowisku AutoCad, Inventor, 
Solidworks. Może być student. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnię pracownika do robót 
wodno – kanalizacyjnych i ziem-
nych, tel. 665-183-407
Zatrudnię szwaczki do zakładu. 
Praca całoroczna, 607-426-909
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 szwaczki, stała praca, 
produkcja Polska, tel. 605-086-828
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnię pracownika do wykoń-
czeni i dociepleń, tel. 796-241-330
Zatrudnię szwaczki na konfekcję, 
693-426-098
Poszukujemy pracowników  
do utrzymania terenów zielonych, 
tel. 506-056-163
Zatrudnię kierowcę C+E. Ruchoma 
podłoga. Praca po kraju,  
tel. 502-653-907
Zatrudnię szwaczki.  
tel. 602-194-850

RÓŻNE

SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIA DROBNE

1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 509-618-229

Przyjmę do wykończeń wnętrz i glazurnika , tel. 501-462-034
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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

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl

BDO – 
Sprawozdania
Odpady/Opakowania
Ewidencja Odpadów
tel. 508-732-104
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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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

„DLA CIEBIE MAMO”  
– muzyczna niespodzianka dla mamy  
wyrażająca naszą miłość i wdzięczność 

Z okazji Dnia Matki Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zapra-
sza dzieci z Gminy Koluszki do udziału w wydarzeniu muzycznym de-
dykowanym naszym Mamom.

Jeżeli chcesz podarować swojej Mamie wyjątkowy prezent pły-
nący z głębi serca, wyrażając swoją miłość i wdzięczność, to weź 
udział w naszym wydarzeniu muzycznym. 

Prześlij do nas samodzielnie wykonany utwór muzyczny dedy-
kowany swojej Mamie. Do utworu możesz dołączyć także ( nagrane) 
życzenia, a my zamieścimy Twoje nagranie na stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na profilu Facebook Ośrodka.

Utwór wraz z życzeniami należy przesłać do 23 maja 2021 r.  
na adres e-mail MOK: mokkoluszki@interia.pl 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla uczestników przewidu-
jemy drobne upominki. Zapraszamy do udziału

Dzień Strażaka 2021 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach liczy obec-

nie 65 druhów i druhen łącznie oraz 15 dziewcząt-członkiń Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. – Nasza jednostka powstała w roku 1911, 
obchodzimy w tym roku 110 rocznicę istnienia. Oprócz reagowania 
na wezwania naszych drużyn do pożarów, zajmujemy się ratownic-
twem medycznym, ratownictwem technicznym, pomocą innym służ-
bom w ewakuacji poszkodowanych ludzi i zniszczonego sprzętu  pod-
czas wypadków drogowych. W okresie pandemii zajmujemy się 
transportem osób - które tej pomocy potrzebują - do punktów szcze-
pień przeciw Coivid 19, odkażamy teren. Zajmowaliśmy się również 
dostarczaniem płynów dezynfekujących i maseczek do domów i 
mieszkań. Zakres działań druhów i druhen OSP jest szeroki i nie za-
węża się jedynie do gaszenia pożarów - wyjaśnia  druh Jacek Łasz-
czyk, prezes Zarządu OSP Koluszki. 

Strażacy z remizy przy ulicy 11 Listopada maja obecnie na 
swym wyposażeniu jeden ratowniczo-gaśniczy samochód  ciężki 
marki SCANIA, jeden samochód marki Mercedes, w nomenklaturze 
strażackiej określany jako „lekki” pojazd bojowy, a także dwa „lek-
kie” wozy- marki Ford i marki „renault”. Ten ostatni jest na wyposa-
żeniu strażnicy od początku tego roku. 

Dodajmy, że OSP w Koluszkach posiada w swych szeregach, 
istniejącą od roku 1926, Orkiestrę Dętą, której kapelmistrzem jest 
zawodowy muzyk, Adam Kowalczyk, trębacz Teatru Wielkiego w 
Łodzi, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Każdy, kto 
chce wstąpić w szeregi Orkiestry, nawet jeśli nie umie jeszcze grać 
lub gra słabo, może to uczynić. – Zapewniamy w miarę możliwości, 
własne instrumenty oraz naukę gry na nich. Wystarczy zgłosić się do 
nas - zachęca prezes zarządu OSP, Jacek Łaszczyk. Orkiestra uświet-
nia swoją muzyką różnorakie wydarzenia, zarówno religijne jak i 
państwowe. W swoim repertuarze posiada nie tylko pieśni patrio-
tyczne i kościelne, lecz także znane utwory muzyki klasycznej i roz-
rywkowej. 

Z okazji przypadającego w dniu 4 maja Dnia Strażaka, druhom 
i druhnom z PSP Koluszki, OSP Koluszki oraz ochotnikom straża-
kom z OSP Gałków Duży, Borowa, Długie, Wierzchy, Będzelin- 
składamy najlepsze życzenia, by pragnienie spieszenia z pomocą 
poszkodowanym w różnych kataklizmach - zgodnie ze znanym 
Wam okrzykiem - „Nigdy nie zagasło”!                                        Zk 



Zawodowi kolarze  
wystartują z Koluszek 

24 czerwca znów będziemy ekscytować się zmaganiami zawo-
dowych kolarzy. Tego dnia bowiem z Koluszek wystartuje III etap 
Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Wiemy już, że kolarze na 
trasę z Koluszek do Sieradza wyruszą ze STARU na ul. Zagajniko-
wej przy Stadionie OSiR. Najpierw wykonają rundę honorową uli-
cami: Brzezińską, Naftową, Nasienną i Polną, po czym ponownie 
z ul. Zagajnikowej wykonają ostry start, już w ramach rywalizacji. 
Trasa wyścigu przebiegać będzie ulicami: Brzezińską, Wigury, 
Słowackiego, Piotrkowską, Zagajnikową w Różycy, ul. Główną do 
Galkowa Dużego, a następnie ul. Dzieci Polskich w kierunku 
Brzezin.       

(pw)

Spisz się przez Internet  
i graj o nagrody w loterii!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 
kwietnia do 30 września 2021 r. Nie czekaj do ostatniej chwili! 
Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

 Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie 
chwili. Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii. 
Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl. Przyjmowanie zgłoszeń do 
loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r. 

Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet daje możliwość 
wzięcia udziału w loterii! 

Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł 
oraz samochody osobowe.

Losowania odbędą się w terminach:
 • 07.05 2021 r.
 • 21.05.2021 r.
 • 08.06.2021 r.
 • 18.06.2021 r.
 • 02.07.2021 r.
 • 09.07.2021 r.
 • 14.07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów 

W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy doko-
nają zgłoszenia do loterii - nawet te osoby, które wygrały już wcze-
śniej nagrody.

Zwiększ szansę na wygraną! 
Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, 

tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w więk-
szej liczbie losowań! Regulamin i szczegóły dotyczące loterii do-
stępne są na loteria.spis.gov.pl. 

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie.

Wejdź na spis.gov.pl, spisz się  
i daj sobie szanse na wygraną! Pomogli sarence

W weekend majowy Biuro Inżyniera Gminy w Koluszkach otrzyma-
ło zgłoszenie o nietypowym zachowaniu sarny, która przez długi czas nie-
ruchomo siedziała pod lasem. Po przyjeździe gminnego weterynarza oka-
zało się, że zwierzę utyka na tylne nogi. Najprawdopodobniej zostało 
potrącone przez samochód. Sarenka została przekazana do Ośrodka Re-
habilitacji Dzikich Zwierząt. 

(pw)   


