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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, gazociągi);

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

(znaki, przepusty);
l uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
l nielegalnie prowadzonych robót w pasie 

drogowym;
l uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
l czystości w mieście i gminie;
l przepełnień pojemników na odpady;
l przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
l zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów;
l zaśmiecenia terenów;
l dzikich wysypisk śmieci;
l padłych zwierząt;
l inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców 

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 
telefon czynny 24h

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10 
piątek – 8.15-13.10 

przerwa w godzinach: 10.30-10.40  
i 12.30-12.50

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00 
tel. 44 714 58 79

29.10  
ul. Głowackiego 20

30.10  
ul. Korczaka 5

31.10  
ul. Sikorskiego 6A

1.11  
ul. 3 Maja 8

2.11  
ul. 3 Maja 19G

3.11  
ul. Brzezińska 54

4.11  
ul. Przejazd 6
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Inwestycje, rozbudowa i okres świąteczny 

Cmentarze pod lupą 
W nadchodzące święta samorząd nie planuje zamykać dróg przy 

cmentarzach. W Koluszkach, podobnie jak w ostatnich latach, bacz-
na uwaga będzie jedynie zwracana na przestrzeganie zakazu parko-
wania wzdłuż ul. 11 Listopada. Samochody tradycyjnie będzie moż-
na zostawiać na rynku, na parkingu od strony ul. Gen. Maczka oraz 
przed Urzędem Miejskim w Koluszkach. Również cmentarze w Gał-
kowie Dużym i Kaletniku nie będą objęte zmianami w organizacji 
ruchu. Przypominamy jednocześnie, że w okresie świątecznym wia-
dukt w Koluszkach będzie wciąż przejezdny.  

Parkingi przy cmentarzach 
Wzdłuż płotu cmentarnego w Kaletniku w ciągu najbliższych 

3-4 miesięcy pojawi się parking. Został już wybrany wykonawca in-
westycji. Budowa rozpocznie się po świętach. Koszt inwestycji to 
114 tys. zł. 

Gmina prowadzi także rozmowy z proboszczem parafii w Gał-
kowie Dużym. Wszystko wskazuje na to, że dzięki porozumieniu 
które udało się wypracować, w przyszłym roku przy skrzyżowaniu 
ulic Dzieci Polskich i Orzechowej, wybudowany zostanie parking na 
50-60 pojazdów. Choć parking powstanie na gruntach parafialnych, 
będzie obiektem ogólnodostępnym, służącym zarówno parafii jak i 
sołectwu. 

Komunalizacja przycmentarnej działki
Z informacji przekazanych przez gminę wynika, że ku końcowi 

zmierza proces komunalizacji działki przy ul. 11 Listopada, która 
przylega bezpośrednio do cmentarza w Koluszkach. Działka ta peł-
na śmieci, to jedno z najbardziej szpecących miejsc na terenie naszej 
gminy i najgorsza z możliwych wizytówek naszego miasta. Zwraca-
ją na nią uwagę szczególnie osoby spoza Koluszek, które przyjeż-
dżają na groby swoich bliskich. Niektóre z nich zadały sobie nawet 
trud opisania tragicznego widoku w listach nadesłanych do naszej 
redakcji.

Gmina próbuje rozwiązać problem własności powyższej nieru-
chomości już od co najmniej 10 lat. Obecnie samorząd jest już po 
procedurze ostatnich odwołań i oczekuje na decyzję wojewody w 
kwestii komunalizacji, a tym samym przejęcia działki za stosownym 
odszkodowaniem na rzecz spadkobierców. Jako ciekawostkę dodaj-
my, że człowiek który figurował jako właściciel nieruchomości, 
zmarł w odległych latach 70-tych. A zatem sprawy spadkowe trwają 
już blisko 50 lat.         

Po komunalizacji działka ma zostać przekształcona w parking, 
który obsługiwałby nie tylko cmentarz, ale i pobliski rynek. Urząd 
Miejski w Koluszkach pracuje już nad projektem przebudowy dział-
ki. Dzięki tego rodzaju inwestycji mieszkańcy bloków zyskaliby 
także dodatkowy wyjazd z osiedla.  

Poszerzenie cmentarzy 
Przypominamy, że w ramach opracowywania nowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, samorząd chce zabezpieczyć te-
ren pod przyszłe poszerzenie cmentarza w Koluszkach. Obecnie na 
działce przyległej do niego, prowadzone są badania gruntu, które 
mają wykazać czy teren ten nadaje się do pochówku. Jeżeli wyniki 
wyjdą pozytywnie, działka zapewni przestrzeń do chowania zmar-
łych na kolejne 200 lat.

Rozmowy w tym samym temacie prowadzone są także z pro-
boszczem parafii w Gałkowie Dużym. Również tam grunt ma zostać 
zabezpieczony pod przyszłe poszerzenie cmentarza. 

(pw)    

Wyniki plebiscytu „Dziennika”  
na Strażaka Roku 

21 października w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w 
Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród w powiatowym etapie 
plebiscytu Strażacy Roku 2021. Wielki plebiscyt strażacki prowa-
dzony jest przez „Dziennik Łódzki” oraz dzienniki regionalne w ca-
łej Polsce we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej. 

Miło jest nam poinformować, że w kategorii Strażak Ochotnik 
Roku 2021 w powiecie łódzkim wschodnim pierwsze miejsce z licz-
bą 300 oddanych głosów, zajął Krzysztof Karliński z jednostki OSP 
Koluszki. 

(pw, fot. Dziennik Łódzki)

Kosze na psie odchody
W Parku Miejskim w Koluszkach oraz 

w Lisowicach pojawiły się pierwsze kosze 
na psie odchody. 

Jest to swego rodzaju działanie pilotażo-
we, gmina będzie bowiem obserwować czy 
kosze się przyjmą. 
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Dołącz do nas!

Ogłaszamy nabór ratowników  
do Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Koluszkach!

W nasze szeregi zapraszamy 
każdego kto ukończył 18 lat i nie 
skończył 55 lat! Istotna jest tu chęć 
niesienia pomocy innym. Jeżeli ją 
masz, nie czekaj! Przyjdź, zobacz, 
posłuchaj i zacznij działać razem z 
nami!

Zainteresowanych zapraszamy w każdy piątek, od godziny 
17:00 do 19.00 w remizie przy ul. 11 Listopada 39 w Koluszkach. 
Zainteresowani mogą uzyskać informacje pod nr tel. 504271084.

Czekamy na Ciebie! Do zobaczenia!

Dołącz do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej!
Prowadzimy rekrutację do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach!
Jeśli:
 • masz 12-18 lat,
 • lubisz pomagać innym,
 • chcesz rozwijać się fizycznie,
 • jesteś odważny i wysportowany,
 • chcesz w przyszłości zostać strażakiem,

to ten post skierowany jest do Ciebie!
Jeśli masz mniej lat również możesz przyjść na naszą pierwszą 

zbiórkę! (więcej informacji po rekrutacji)
Zapisy: pod nr tel. 504271084

Z soboty na niedzielę  
pośpimy dłużej

W nocy z 30 na 31 października 2021 roku, czyli z soboty na 
niedzielę, będziemy przestawiać wskazówki zegarka z godziny 3.00 
na 2.00. Oznacza to, że pośpimy godzinę dłużej i rano, gdy się zbu-
dzimy będzie jaśniej. Wadą tego rozwiązania jest jednak to, że dzień 
stanie się jakby krótszy. Czyli wychodząc z pracy większość z nas 
natknie się już na szarówkę. 

Choć konsultacje publiczne przeprowadzone przez Komisję Eu-
ropejską wśród Europejczyków w 2018 roku wykazały, że 84 proc. 
respondentów opowiada się za zniesieniem zmian czasu (w badaniu 
wzięło udział aż 4,6 mln osób), wciąż nie wiadomo czy i kiedy po-
żegnamy się ze zmianą czasu. Wśród krajów członkowskich nie pa-
nuje bowiem jednolite stanowisko w tej kwestii. W podjęcie osta-
tecznej decyzji wmieszał się również mocno czas związany z 
wybuchem pandemii COVID-19. 

Jeśli chodzi o zdanie Polaków w powyższej sprawie, to jest ono 
bardzo wyraźne. Badania opinii publicznej potwierdzają, że blisko 
80 proc. mieszkańców naszego kraju jest zwolennikami rezygnacji 
ze zmiany czasu. Przeważająca większość dorosłych Polaków, pre-
feruje także przejście na czas letni, który zapewnia dłuższy dzień, z 
zachodem słońca w czerwcu dopiero po godz. 21.00.                  (pw) 

Noc Księgarń w Koluszkach 
22 października w Koluszkach w Księgarni Skład Główny od-

była się trzecia edycja Nocy Księgarń.
W tym roku gościliśmy pisarkę Annę Stryjewską. Anna Stry-

jewska jest polską pisarką powieści obyczajowych. Prowadzi jedną 
z łódzkich agencji nieruchomości. Największą pasją jest pisanie. 
Jako artystyczna dusza realizuje równolegle swoją drugą z pasji, 
czyli malowanie. W trakcie spotkania mogliśmy podziwiać również 
obrazy autorki.

W swoich powieściach odnosi się do relacji międzyludzkich, 
przedstawiając świat z różnymi jego odcieniami. Książki opierają 
się na odwiecznej ludzkiej pogoni za marzeniami.

Autorka powieści m.in. „Pocałunek morza”, „Mistrzowie ży-
cia”, „Chłopiec z ulicy Wschodniej”, „Kochankowie Miasta”.

W roku 2015 otrzymała wyróżnienie w konkursie „Książka 
Przyjazna Dziecku” za powieść skierowaną do młodzieży i zatytuło-
waną „Głowa do góry, Matyldo”.

Jest również autorką serii „Zośka”, na jaką obecnie składają się 
„Dopóki biło serce” i „Przepustka do szczęścia”. Książki skupiają 
się na losach tytułowej Zośki, która musi wyrwać się ze swojego do-

tychczasowego środowiska i 
podążać za szczęściem. Opo-
wieść inspirowana życiem 
mamy pisarki.

W pierwszej części spo-
tkania poruszyliśmy temat 
premiery najnowszej powie-
ści „Skradziona kołysanka”. 
Mogliśmy dowiedzieć się w 
jakich okolicznościach po-
wstawała fabuła oraz z jakimi 
przeciwnościami losu musia-

ła się zmierzyć główna bohaterka Barbara. Powieść była inspirowana 
losami znanej piosenkarki. Ukazuje jak życie może w jednej chwili 
zmienić się o 180 stopni. Akcja powieści osadzona jest w Bieszcza-
dach. Intrygująca opowieść stanowi emocjonalny rollercoaster.

Poruszyliśmy wątki innych powieści autorki, nakreślając tym 
samym motyw przewodni każdej z książek.

Dzięki temu zgromadzeni goście mogli dokonać trafnych zaku-
pów po zmroku i wziąć udział w loterii, w której do wygrania był 
„stosik” pozycji książkowych. Na zakończenie Fame Dance dał nie-
zapomniany pokaz o zmroku tworząc taniec dłoni w klimatycznej 
rodzimej księgarni.

Tekst Monika Winciorek
Fot. Karolina Włodarkiewicz
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Ławki przy „czarnej drodze” 
W okolicy tak zwanej „czar-

nej drogi”, która prowadzi przez 
las z Koluszek do Będzelina, 
wkrótce pojawią się zapowiada-
ne ławki. Drewniane siedziska, 
dobrze komponowujące się z pa-
noramą lasu, zostały już zamó-
wione. Będą to identyczne ław-
ki, jakie możemy zaobserwować 
na zdjęciu.  

(pw) 

Gdzie dzwonić w przypadku  
braku prądu?

Pojawianie się coraz sil-
niejszych wichur, które de-
wastują sieć energetyczną, 
sprawiło, że PGE Dystrybu-
cja scentralizowało system 
zgłaszania awarii. Dotych-
czas połączenia klientów na 
numer alarmowy 991 były 
obsługiwane lokalnie przez 
służby ruchu (dyspozytorów) 
zlokalizowane w 41 centrach 
dyspozytorskich. 

Dzięki nowej inwestycji wszystkie wywołania numeru alar-
mowego kierowane są do konsultantów Telefonicznego Centrum 
Zgłoszeniowego z siedzibą w Lubartowie, woj. lubelskie. 

Sposób działania systemu
Klienci dzwoniący na nr 991 znajdujący się na terenie działania 

PGE w pierwszej kolejności obsługiwani będą przez system IVR 
(Interactive Voice Response) - system automatycznego informowa-
nia o występujących przerwach w dostawie energii elektrycznej. 
System ten informuje również o planowym czasie przywrócenia za-
silania (w przypadku przerw spowodowanych pracami planowymi) 
i przewidywanym czasie przywrócenia zasilania (w przypadku 
przerw spowodowanych awariami). 

W razie potrzeby pilnego zgłoszenia zagrożenia życia bądź 
zdrowia, klienci mają również możliwość wybrania bezpośredniego 
połączenia z konsultantem. Takie zgłoszenia będą miały najwyższy 
priorytet, dzięki czemu czas oczekiwania na połączenie z konsultan-
tem będzie ograniczony do minimum.

W przypadku masowych awarii sieci elektroenergetycznej ob-
sada Telefonicznego Centrum Zgłoszeniowego będzie wsparta przez 
wyznaczonych dodatkowych konsultantów, co dodatkowo zwiększy 
możliwości przyjmowania zgłoszeń od klientów z terenów objętych 
występowaniem awarii.

Zgłoszenia w Koluszkach 
Mieszkańcy naszej gminy w przypadku chęci zgłoszenia braku 

dostaw prądu, mają dwie możliwości działania: mogą zgłosić awarię 
kontaktując się z powyższym centrum alarmowym pod numerem 
991, lub przekazać informację do Biura Inżyniera Gminy w Kolusz-
kach (44 725 67 68). Należy jednak pamiętać o tym, że zgłoszenie 
sprawy do koluszkowskiego BIG nie przyśpieszy naprawy awarii. 
W myśl nowych zasad, biuro w Koluszkach zbierze bowiem jedynie 
informacje od mieszkańców i przekaże pod numer alarmowy 991. 
Wykona zatem tę samą procedurę co zwykły mieszkaniec dzwonią-
cy pod ogólnopolski numer alarmowy.  

Inwestycje w infrastrukturę
Ponieważ na terenie gminy Koluszki najczęściej do awarii sieci 

energetycznej dochodzi w Gałkowie Dużym i Małym, PGE zaplano-
wało wymianę awaryjnych linii na powyższym terenie. W tym celu 
wydano już stosowne pozwolenia.

Gmina przypomina jednocześnie, że nie jest właścicielem linii 
energetycznych, a tym samym nie odpowiada za braki w dostawach 
prądu. 

(pw)       

Wodociąg i kanalizacja  
w ul. Dąbrowskiego

Gmina ogłosiła postępowanie przetargowe pod kątem wyboru 
projektanta wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego 
w Koluszkach. Realizacja inwestycji pozwoli także na uzbrojenie  
8 działek budowlanych, które gmina planuje wystawić na sprze-
daż. 

(pw)

Montują nowe latarnie
W kilku miejscach na terenie naszej gminy rozpoczęła się budo-

wa oświetlenia ulicznego. W brakujące lampy zostaną doposażone 
sąsiadujące ze sobą Stamirowice i Leosin. Nowe oświetlenie pojawi 
się także przy ul. 8 Marca w Koluszkach na odcinku od ul. Jagielloń-
skiej do ul. Próchnika, w Kaletniku przy ul. Świerkowej, Leśnej i 
Wczasowej, oraz w Regnach przy ul. Głównej w kierunku ogród-
ków działkowych. 

W przyszłości oświetlenie uliczne pojawi się również przy ul. 
Naftowej w Koluszkach, na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Na-
siennej. Trwa właśnie projektowanie pod kątem realizacji powyż-
szej inwestycji.                                                                              (pw)   
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Co o życiu po śmierci mówią  
religie monoteistyczne?

Przed nami doroczna Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień 
Zadusznych. Kult zmarłych ma wielowiekową tradycje i sięga wczesnego 
średniowiecza, gdy w klasztorach mnisi modlili się za swoich zmarłych 
współbraci. W IX wieku zwyczaj ten przeniesiono na wszystkich zmarłych 
a w roku 998, Odylon, opat słynnego klasztoru w Cluny, ustanowił dzień 2 
listopada, jako dzień modlitw za wszystkich zmarłych zakonników kon-
gregacji kliniackiej. Takie były początki tego święta, w którym w sposób 
szczególny pochylamy się nad naszymi bliskimi, którzy już odeszli. Podej-
ście do zagadnienia śmierci człowieka, jest jak wiemy różne, zależnie od 
kultury, religii czy nawet naszych osobistych doświadczeń. Pytania o to, co 
dzieje się z człowiekiem po śmierci, a także słynne epitafium nagrobne  ” 
Nie wszystek umrę” od zawsze budziły naszą wyobraźnię.  

Jak na śmierć patrzą muzułmanie? Oto co o swojej wierze powie-
działa Aleksandra z Łodzi: „Islam jest dla mnie światłem, oświetlającym 
drogę w mroku. Wiara w Boga całkowicie zmieniła moje życie i to wła-
śnie w islamie odnalazłam ścieżkę wielbienia Boga która najbardziej mi 
odpowiada. W islamie jestem tylko ja i Bóg, nie ma żadnych powierni-
ków, podczas modlitwy staję sama przed Bogiem i on mnie wysłuchuje. 
Bardzo szanuje tę intymną relację. Wiara w Boga mobilizuje mnie do 
tego, żebym ciągle się rozwijała i stawała się lepszym człowiekiem w 
wielu aspektach- w byciu lepszą muzułmanką, lepszą córką i siostrą, 
przyjaciółką, sąsiadką i studentką. Islam zachęca mnie też do ciągłego 
pogłębiania mojej wiedzy, co jest bardzo bliskie mojemu sercu, bo jestem 
ciekawa świata i zawsze byłam żądna wiedzy, ale moja religia stawia to 
na pierwszym miejscu i mobilizuje mnie, abym tą wiedzę zdobywała i 
ciągle się doskonaliła. Pierwszy ajat ( wers Koranu) w mojej ulubionej 
surze (rozdziale Koranu) zaczyna się od słów „Czytaj w Imię swego Pana 
[…]” (1:96) to pokazuje, jak ważne w islamie jest ciągłe zdobywanie 
wiedzy i samopoznanie.  

Co zaś do twego pytania o życie po śmierci,  to w islamie, tak samo jak 
w chrześcijaństwie wierzymy w życie wieczne, w którym uzyskamy na-
grodę - Raj (za dobre uczynki) bądź - piekło jeśli byliśmy grzesznikami i 
nie wierzyliśmy w Boga bądź przypisywaliśmy mu towarzyszy (islam jest 
religią monoteistyczną i bardzo duży nacisk kładziemy na Jedność Boga).  
Dusza i ciało dozna zbawienia lub będzie skazana na wieczne cierpienie. 
To wszystko wyjaśni się w Dniu Sądu Ostatecznego, w którym Bóg zgro-
madzi wszystkich ludzi i będzie nas sprawiedliwie oceniał za nasze życie 
ziemskie i policzy każdy najmniejszy dobry lub zły czyn i to, w jaki sposób 
wypadniemy na sądzie, zdecyduje czy zasłużymy na bliskość Boga czyli 
raj albo zostaniemy potępieni na wieki i zostaniemy zesłani do piekła. Oso-
by, które umarły w obojętnie jaki sposób: w łóżkach, utopiły się, zostały 
spalone albo zginęły podczas katastrofy zostaną wskrzeszone właśnie w 
Dniu Sądu. Nie będą one w stanie określić jak długo przebywały w grobie, 
ponieważ nie będą one odczuwały upływu czasu”. 

Czy w Islamie jest pojęcie miłosierdzia bożego wobec zmarłych?-
-Tak,  jest i powinno się odwiedzać zmarłych najlepiej w piątek to błogo-
sławiony dzień tygodnia, coś jak niedziela u katolików. W piątki tez jest 
organizowana modlitwa zbiorowa na która mężczyźni maja obowiązek 
uczęszczać. A za zmarłych najczęściej zmawiana jest alFatiha czyli 
pierwsza sura z Koranu- powiedziała Aleksandra Stołowska, muzułman-
ka z Łodzi.

W Judaizmie, jak  mówią niektórzy, zdania mogą być podzielone. 
-Są różne wykładnie, a do tego jest jeszcze cała warstwa mistycyzmu i 
każdy to widzi trochę inaczej, bo jedni ten mistycyzm uznają a inni nie- 
oto jeden z głosów . Nie wszyscy chcą o tym rozmawiać i czynią tak z 

jednego powodu: nie doświadczyli jeszcze „życia po życiu”. - Jak umrę 
to ci opowiem- mówią z humorem. 

Anna, blisko związana z Gminą  Żydowską w Łodzi wyjaśnia, że w 
Judaizmie nie ma święta zmarłych.  -Co roku obchodzi się rocznicę śmier-
ci zmarłego bliskiego. Nazywamy to jarcait. Pali się wtedy świece na gro-
bie zmarłego. Na macewie kładzie się kamień. Żydzi wierzą, że życie po 
śmierci jest lepsze, a ci którzy byli dobrymi ludźmi, zostaną nagrodzeni. 
W jarcait powinno się odwiedzić grób zmarłego i studiować Miszne. Ży-
dzi nie mają jednego wspólnego dnia, w którym wspominają wszystkich 
zmarłych, lecz tym dniem jest rocznica śmierci konkretnego zmarłego. 
Symbolem pamięci jest położony na grobie kamień( nawiązujący do naj-
starszych sposobów grzebania na pustyni) oraz zapalony znicz.

Jaka jest katolicka interpretacja życia po śmierci? Zapytaliśmy 
o to Katarzynę Pryputniewicz – teologa, katechetkę w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. Roz-
mawia Zbigniew Komorowski.

-Czym dla chrześcijanina jest śmierć? 
-Śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała, przejściem do świata lep-

szego, piękniejszego, gdzie panuje wieczne szczęście. Życie wieczne zo-
stało nam dane przez Boga. Mówi o tym Biblia: „Tak bowiem Bóg umi-
łował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”- czytamy w 3 rozdziale ewan-
gelii św. Jana. Jesteśmy powołani do nieba, do świętości. Jak będzie po 
drugiej stronie, Biblia nam nie zdradza: „ani oko nie widziało, ani ucho 
nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.  Pisze św. Paweł w I Liście do 
Koryntian. 

-Co nieco jednak na ten temat wiemy? 
-Owszem. Dowiadujemy się tego z objawień. Święta Faustyna Ko-

walska w Dzienniczku pisze: „Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam 
te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, 
jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu; wi-
działam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszyst-
kie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do Źródła wszelka chwała i 
cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie 
wewnętrzne Boga – Ojca, Syna i Ducha Św., którego nigdy ani pojmą, 
ani zgłębią (Dz. 777)”. Niebo jest celem naszej ziemskiej wędrówki. 

-2 listopada jest Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 
a więc też tych, którzy jeszcze po śmierci muszą odpokutować za 
swoje grzechy, jak naucza Kościół.  

-Tym miejscem jest czyściec - stan tymczasowej kary. Dusze, które 
tutaj przebywają nie mogą dla siebie nic zrobić, dlatego potrzebują naszej 
pomocy. Kościół Katolicki naucza, że możemy takie dusze wspierać 
przez modlitwę, ofiarę Mszy świętej, wypominki, różaniec, oddawanie 
trudów dnia codziennego w intencji dusz czyśćcowych, a także przez od-
pust. W dniach od 1-8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiaro-
wać go za osobę zmarłą. Można to uczynić przez nawiedzenie pobożnie 
cmentarza, a także spełnienie następujących warunków:  nawiedzenie 
kościoła, lub kaplicy; odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w 
Boga; spowiedź i przyjęcie Komunii świętej, odmówienie modlitwy w 
intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grze-
chu. 

-Dlaczego Kościół nakazuje i zachęca do modlitwy za zmarłych? 
-Warto modlić się za dusze w czyśćcu cierpiące nie tylko dlatego, że 

możemy im pomóc, ale także ze względu na pomoc jaką my możemy od 
nich otrzymać. Wspomina  o tym św. Jan Maria Vianney: – Jest to rzecz 
pewna bracia drodzy, że te biedne dusze dla siebie nic nie mogą, ale dla 
nas wiele mogą. Kto się do nich odwołuje, ten zawsze upragnioną łaskę 
otrzyma. Jeśli Święci, co są w niebie, naszym zbawieniem się zajmują, 
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chociaż od nas nic nie potrzebują; to o ileż bardziej dusze czyśćcowe, 
które naszymi modlitwami wspieraliśmy, po wydostaniu się z czyśćca, 
przez wdzięczność będą o nas pamiętać i nam w zbawieniu dopomagać.

-Porozmawiajmy o Miłości i bożym miłosierdziu, największym  
Przymiocie Stwórcy…

-Bóg jest Miłością, dlatego jak pisze św. Jan od Krzyża „Pod wie-
czór życia będziemy sądzeni z miłości”.  Miłość, którą wyrażamy w sło-
wach, w czynach i modlitwach jest wyrazem naszego oddania się Bogu, 
jest owocem prawdziwej relacji z Nim. Należy pamiętać o tym, że  Boże 
miłosierdzie nie zna granic, dlatego patrząc na życie danego człowieka 
nie możemy go osądzać mówiąc: „A temu to już nic nie pomoże”, a „Ten 
to pewnie pójdzie do piekła”. Nie wiemy, co jest w jego sercu w momen-
cie śmierci, nie znamy jego intencji. 

Pogorzelcy z Gałkowa Małego  
potrzebują naszej pomocy

22 października w Gałkowie Małym spłonął budynek mieszkal-
ny, w którym mieszkał samotny ojciec z 13-letnią córką. W pożarze 
nikt nie ucierpiał, ale dom został całkowicie zniszczony. W akcji 
brały udział zastępy ochotniczej straży pożarnej z Gałkowa Dużego 
i Justynowa, oraz z JRG PSP w Koluszkach. Przyczyną pożaru było 
zwarcie instalacji elektrycznej. 

Mieszkańcy z powyższej miejscowości błyskawicznie odpo-
wiedzieli na zdarzenie, zbierając dla poszkodowanych najpotrzeb-
niejsze rzeczy w postaci ubrań, zeszytów, czy przyborów szkolnych 
dla dziewczynki. Pojawiły się nawet oferty oddania mebli czy łóżek. 
Organizatorzy pomocy, dziękując za dary, zadają sobie jednak pyta-
nie, gdzie owe meble wstawić?

Obecnie rodzina mieszka w domku letniskowym kuzyna. Ma-
rzeniem poszkodowanego mężczyzny jest odbudowa domu, ale na 
to potrzeba pieniędzy. I właśnie w tym celu na portalu zrzutka.pl ru-
szyła zbiórka pieniędzy. Jak czytamy w opisie zrzutki: „Sytuację do-
datkowo komplikuje to, że dom wybudowany był za pieniądze po-
życzone od banku na 30 lat i nie wiadomo jak zakończy się 
postępowanie związane z dalszą obsługą kredytu. Może okazać się, 
że pozostałości i działka związana z budynkiem zostanie zlicytowa-
na albo też Michał będzie zmuszony ją sprzedać żeby zaspokoić 
roszczenia banku. Pozostanie z niczym, a wielce prawdopodobne, że 
z ciężarem dalszej spłaty hipoteki spalonego domu. Bez względu na 
możliwe rozwiązania i rozliczenia bankowe musi dalej żyć, dbać o 
córkę, o jej potrzeby, rozwój”.

-Śmierć nie kończy naszej szansy na poprawę i zmianę swojej 
sytuacji? 

-Bóg zawsze do końca walczy o człowieka, pragnie jego szczęścia, 
dlatego szansę wiecznego spotkania daje każdemu. I choćby nam się 
wydawało, że ktoś jest największym grzesznikiem, jeżeli w godzinie 
śmierci z całego serca żałuje za swoje czyny i pragnie pojednania z Bo-
giem, życie wieczne otrzyma. Kiedy Jezus umierał na krzyżu po jego 
prawej stronie był tzw. „Dobry Łotr”, który prosił go «Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowie-
dział: «Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju»” – czy-
tamy u św. Łukasza ewangelisty. Tak więc wierzymy, że też nasi bliscy, 
których już nie ma fizycznie tutaj na ziemi, czekają na nas i kiedyś ra-
zem z nimi będziemy wspólnie radować się w niebie.

Apel strażaków ochotników z Gałkowa Dużego 

Sprawdź gdzie zlokalizowany  
jest hydrant 

Podczas gaszenia palącego się domu strażacy natknęli się na 
problem z dostępem do hydrantu. Zbytnie oddalenie od miejsca 
pożaru wymusiło przerzucanie węży przez prywatne posesje, co 
spotkało się z różnymi reakcjami. „Cały zapas wody jaki ma w 
sobie jeden samochód strażacki (ok. 3000 litrów) wystarcza tylko 
na trzy minuty działań. Dlatego tak ważne są przydrożne hydran-
ty. Bez nich strażacy w ciągu kilku minut pozbawieni są możli-
wości walki z ogniem. Naszym zadaniem było dziś zbudowanie 
linii zasilającej z najbliższego hydrantu, który umiejscowiony był 
na równoległej ulicy. Oznaczało to, że strażacy zmuszeni byli po-
ciągnąć węże z wodą przez posesje mieszkańców, aby jak naj-
szybciej dotrzeć do wody. Spotkało się to z niezadowoleniem nie-
których właścicieli” – czytamy na profilu fb OSP w Gałkowie 
Dużym. 

Strażacy ochotnicy dziękując tym, którzy próbowali pomóc i 
bez problemów wpuszczali ratowników na swoje posesje, apelu-
ją jednocześnie, aby zorientować się gdzie w okolicy domu znaj-
duje się najbliższy hydrant. Udzielenie takiej informacji ratowni-
kom w razie pożaru pozwala bowiem zaoszczędzić czas, który w 
takich chwilach jest niezwykle cenny. 

Strażacy przytaczają jednocześnie przepis, który wskazuje 
jakiego rodzaju działania mogą podejmować w trakcie udzielania 
pomocy: Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej ,,Kierujący działaniem ratowniczym może 
przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowni-
czego nieruchomości i ruchomości, środki transportu, sprzęt, uję-
cia wody, inne środki gaśnicze, a także przedmioty i urządzenia 
przydatne w działaniu ratowniczym.”

Wpłaty można dokonywać na portalu zrzutka.pl po wpisaniu 
frazy: POMOC POGORZELCOM Z GAŁKÓWKA MAŁEGO - 
SAMOTNY OJCIEC Z CÓRKĄ POTRZEBUJĄ WASZEJ POMO-
CY. Link do zbiórki udostępniony jest także na profilu facebooko-
wym OSP Gałków Duży. 

(pw) (fot. PSP Koluszki)
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„Filipińki” najlepsze  
w 12. Jesiennym Rajdzie  
„Pieczonego Ziemniaka”

Choć wiało i było niezwykle zimno, na rajd „pieczonego ziem-
niaka” przybyło ponad 40. wytrwałych i odważnych piechurów. 
Uczestnicy mieli do pokonania kilkukilometrową trasę od startu 
spod Szkoły Podstawowej Nr  2 do mety znajdującej się w miejsco-
wości wypoczynkowej w Lisowicach. Na miejscu na zmarzniętych 
piechurów czekał gorący posiłek: prażono-pieczone ziemniaczki ze 
skwarkami, herbata, kawa, słodycze i kiełbaski z ogniska.

Po zaspokojeniu pierwszego głodu, niemal wszyscy uczestnicy 
rajdu przystąpili do rozgrywania konkursu rzutów lotką do tarczy. 

W tej konkurencji zawodnicy mieli dość duże trudności, silne 
podmuchy wiatru zmieniały co rusz kierunek lotu „lotki’. Najlepiej 
poradził sobie  Dylan Drynkman zdobywając w pięciu rzutach 28 
punktów, o jeden punkt więcej lecz PK, rzucił organizator rajdu A. 
Tomczyk. Następnie w konkursie wiedzy przyrodniczej uczestni-
cy pisali test z tematyki dotyczącej w większości Lisowic. Musieli 
m.in. odpowiedzieć na pytanie jakie gatunki ryb i ptaków występują 
w okolicy, lub nad jaką rzeką leżą  Lisowice.  Jak było do przewidze-
nia najlepiej z testami poradziły sobie starsi zawodnicy z kat. 15+

 W konkursie w ocenie odległości:  uczestnicy mieli za zada-
nie podać odległość (co do metra) wyznaczonego przez organizato-
ra - punktu. Tutaj rozbieżność wśród zawodników była dość znacz-
na od 39 do 120 m. Najtrafniej 76 /na 76 metrów podał Jan Dróżdż. 

Wyniki:
W kategorii indywidualnej „trójboju” (konkurs wiedzy, 

ocena odległości, rzut lotka) do lat 10 
I miejsce Jan Dróżdż – „Długi wąż’ 
II miejsce Natalia Pająk „Filipińki”
III miejsce  Krzysztof Walczak „Długi Wąż’
IV miejsce Hanna Deredas „Filipińki”
11-14 lat
I miejsce Wojciech Skibiński „Aniołki”
II miejsce Bartosz Rosiński „Ludzie”
III miejsce Patryk Drzewiecki „Jesieniowcy”
IV miejsce Julia Błaut „Filipińki”
V miejsce Maja Wolska „Filipińki”
VI miejsce Karol Kotynia „Ludzie”
15+
I miejsce Michał Dróżdż „ Pająki”
II miejsce Izabela Dróżdż „Pająki’
III miejsce  Dariusz Siemiński „Pająki’
IV miejsce Iwona Majchrzak ‘Pajaki’
V miejsce Edyta Wiktorek Kędziorki
VI miejsce Radosław Pająk „Pająki”
Klasyfikacja drużynowa
I miejsce i puchar 40 lat LKS Koluszki zdobyła drużyna „ Fili-

pińki ” w składzie: Filip Kłosiński, Julia Błaut, Maja Wolska, Ada 
Siemińska, Julia Wolska, Sławomir Wolski, Anna Siemińska, Mile-
na Płocka, Hanna Deredas 

II miejsce „Ludzie”
III miejsce „Długi Wąż”
IV miejsce „Aniołki”
V miejsce” Hardcory”
VI miejsce „Jesieniowcy” 
PK „Pająki”
Organizatorzy, działacze LKS Koluszki w składzie: Agnieszka 

Szulc, Piotr Mróz, Krzysztof Dobrogoszcz, Dariusz Siemiński i An-
toni Tomczyk, serdecznie dziękują wszystkim Uczestnikom rajdu za 
świetną zabawę. 

Za współpracę i pomoc w organizacji imprezy podziękowania 
dla państwa Wolskich, Pani Lidii Adamczyk, Pani Iwonie Maj-
chrzak, Panu Michałowi Dróżdż i innym.

LKS Koluszki postanowił wesprzeć i przekazać z rajdu kwotę 
140,00 złotych dla ZOSI.
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15-lecie „Zygmuntowiaków”
Zespół Ludowy „Zygmuntowiacy” skończył 15 lat. Z okazji 

swojego Jubileuszu, odbyło się spotkanie integracyjne, które było 
okazją nie tylko do wspólnej zabawy, lecz także do wspomnień i 
podsumowań działań artystycznych. W Jubileuszowym spotkaniu 
udział wzięli także przedstawiciele władz Gminy Koluszki i powia-
tu łódzkiego- wschodniego, dyrektor MOK oraz przedstawiciele ze-
społów ludowych działających na terenie naszej gminy. 

 – Wspólnie z mężem nasz zespól powołaliśmy do istnienia 1 
czerwca 2006 roku- mówi Teresa Petrykowska, która od roku 2013 
jest kierownikiem zespołu. 

„Zygmuntowiacy” działają” przy Miejskim Ośrodku Kultury w 
Koluszkach przy wsparciu finansowym Gminy Koluszki. – W chwi-
li obecnej nasz zespół liczy 15 osób. W naszym repertuarze posiada-

my zarówno piosenki biesiadne i 
rozrywkowe, lecz także pieśni re-
ligijne i patriotyczne - wyjaśnia 
Pani Teresa. Grupa występuje na 
licznych koncertach, uświetnia 
imprezy kulturalne na terenie na-
szego województwa, występuje 
w wielu przeglądach seniora oraz 
konkursach, zdobywając nagrody 
i wyróżnienia.- W trakcie pande-
mii zrealizowaliśmy projekt 
„Zygmuntowiacy- śpiewana tra-
dycja ziemi łódzkiej w sieci”, a 
we wrześniu tego roku nasz ze-
spół gościł w telewizyjnym pro-

gramie „Budzi się ludzi”. Jestem niezwykle dumna i wdzięczna 
członkom zespołu za to, że od lat prężnie działamy, krzewiąc kultu-
rę lokalną. Dziękuję za to, że zawsze mogę liczyć na Was, jesteście 
dla mnie dużym wsparciem. Traktuję Was jak rodzinę- powiedziała 
Teresa Petrykowska, kierownik zespołu „Zygmuntowiacy”. 
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XXV Koluszkowski Przegląd  
Piosenki 2021

25 października już po raz dwudziesty piąty Miejski Ośrodek 
Kultury w Koluszkach zorganizował Koluszkowski Przegląd Pio-
senki. Zmagania młodych wokalistów oceniało jury w składzie: 
przewodnicząca Pani Barbara Twardosz, Pani Aleksandra Skoniecz-
na oraz Pan Piotr Piątkowski. Jury oceniało interpretację tekstu, wa-
runki głosowe, dobór repertuaru i wyraz artystyczny uczestników 
przeglądu.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło ponad 80 uczestni-
ków, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne w 4 katego-
riach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawo-
we klasy IV-VI, szkoła podstawowa klasa VII-VIII oraz szkoły 
ponadpodstawowe i starsi do 22. roku życia.

Nagrody ufundowane przez Gminę Koluszki i Starostwo Po-
wiatowe w Łodzi zostały wręczone laureatom konkursu przez Jury, 
Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pana 
Sławomira Sokołowskiego, Kierownika Referatu Promocji Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego Pana Tobiasza Puchalskiego oraz Dyrekto-
ra MOK Panią Elżbietę Przywara.

 

Wyniki XXV Koluszkowskiego 
Przeglądu Piosenki 2021 r.

 
W I kategorii – szkoły podstawowe klasy I – III:

I miejsce – Laura Milczarek – Talent Kolektyw Studio w Zgierzu
II miejsce – Hanna Radziszewska – Studio Wokalne Music Factory
III miejsce – Julia Śliwkiewicz – Miejski Ośrodek Kultury w Ko-
luszkach

Wyróżnienia:
- Kacper Książek – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
- Marcelina Wysokińska – CIA Muzyczny Moll w Koluszkach
- Lena Malka - CIA Muzyczny Moll w Koluszkach

 
W II kategorii szkoły podstawowe klasy IV – VI:

I miejsce – Maja Belina – Szkoła Podstawowa w Skierniewicach
II miejsce – Nikola Stefaniak – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Słupii
III miejsce – Kinga Jarnut – Wolborskie Centrum Kultury

Wyróżnienia:
- Anna Jagiełło – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach
- Hanna Adamczyk – Studio Wokalno Instrumentalne „Talent” z Je-

żowa
- Natalia Płuciennik – Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym
- Mikołaj Kaliszewski - Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

 
W III kategorii szkoły podstawowe klasy VII - VIII:

I miejsce – Maria Dutkiewicz - CIA Muzyczny Moll w Koluszkach
II miejsce – Natalia Juźwicka - Talent Kolektyw Studio w Zgierzu
III miejsce – Gabriela Skibińska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ko-
luszkach

Wyróżnienia:
- Maciej Jakubiak - Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym
- Emilia Fibich - Studio Wokalne Music Factory
- Tobiasz Jeż - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupii

W IV kategorii szkoły ponadpodstawowe i starsi do 22 roku 
życia:
I miejsce - Maja Lis – Łowicki Ośrodek Kultury
II miejsce – Daniel Wysokiński - Studio Wokalno Instrumentalne 
„Talent” z Jeżowa
III miejsce - Izabela Romańska – Gminny Ośrodek Kultury z Biblio-
teką w Ksawerowie

Wyróżnienia:
- Karolina Zalewska – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim
- Alan Nawrocki - Talent Kolektyw Studio w Zgierzu
- Maciej Kowalski - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Ma-

zowieckim
 
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział 

w XXV Koluszkowskim Przeglądzie Piosenki. Laureatom składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!!!
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UWAGA:  
drogi związane z objazdami 
są w trakcie budowy. 
Zostaną udostępnione 
do ruchu od 8 listopada, 
czyli oficjalnej daty 
wyznaczającej zamknięcie 
wiaduktu w Koluszkach 
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Piłka nożna
Klasa okręgowa
Kolejka 12.  23-24 października

Termy Uniejów - LKS Różyca  2:3

Bramki: 0:1 - 5’ Słodkiewicz (asysta Szyc), 0:2 - 12’ Danecki 
(Mikołajczyk), 1:2 - 36’ rz. karny, 2:2 - 65’ samobój, 2:3 - 84’ Szyc 
rz.wolny (Danecki)

Skład: Robakiewicz - Owczarek (76’ Kaczmarek), Chorąży, 
Łabędzki, Janik - Nowak, Słodkiewicz (39’ Wolski), Szyc (90’ Szar-
pak) - Mikołajczyk (90’ Pietras), Gajzler (70’ Zborowski), Danecki 
(88’ Doryń).

Najbliższe spotkania
LKS Różyca - Górnik Łęczyca  30 października, 15:00

1. ŁKS III Łódź     12  28  46-11    
2. LKS Różyca     12  27  36-24    
3. GKS Ksawerów    12  26  40-17    
4. Iskra Dobroń     12  22  39-28  
5. AKS SMS Łódź    11  22  36-18  
6. Włókniarz Pabianice  12  21  29-15   
7. Ner Poddębice    12  20  34-29  
8. Zawisza Rzgów    12  20  25-18  
9. KAS Konstantynów Ł.  12  18  17-17    
10. Termy Uniejów    12  17  26-23    
11. UKS SMS Łódź   12  14  15-26    
12. Victoria Rąbień    12  13  29-40   
13. Sokół II Aleksandrów  12    7  18-39  
14. Górnik Łęczyca    12    7  9-41  
15. Włókniarz Zgierz   11    5  13-31    
16. Sarnów/Dalików   12    4  10-45

Lokal Zahir Kebab przy ul. Kolejowej 
poszukuje do swojego zespołu 

KASJERA. Szukamy osób dyspozy-
cyjnych, z doświadczeniem w pracy  

w gastronomii. Osoby zainteresowane 
proszone są o kontakt pod numerem 

575-931-002

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Kolejka 10.  23-24 października

LKS Gałkówek - KKS Koluszki  0:1 (0:0)

Bramka: Michał Majerowski – 65’

W derbach gminy, na Stadionie Leśnym w Gałkowie Dużym 
górą okazała się drużyna z Koluszek. Tym samym KKS wziął uda-
ny rewanż za sierpniowy pojedynek w pierwszej rundzie Pucharu 
Polski, w którym po dogrywce przegrał z LKS Gałkówek 3:2. 

KKS Koluszki
Skład: Adamczyk - Potakowski, Perek, Grzelak, Wojtaszek, 

Grobelny, Marczyk, Jankowski, Kacperski, Ratajski, Majerowski

LKS Gałkówek
Skład: Majcher - Fic, Kryczka, Janczak, Brzeziński, Kotlicki, 

Biernacki, Brdoń, Gleison, Karpiński, Szczepaniak

Najbliższe spotkania
Polonia Andrzejów - LKS Gałkówek  30 października, 15:00
KKS Koluszki - Zjednoczeni II Stryków  30 października, 

15:00

Tabela
1. LZS Justynów       9  20  35-14  
2. Czarni Smardzew      9  20  29-16  
3. Błękitni Dmosin     10  19  32-22  
4. Polonia Andrzejów     10  19  32-21  
5. Huragan Swędów      9  17  29-25    
6. KKS Koluszki       9  15  23-15  
7. LKS Gałkówek       9  15  18-16  
8. Zjednoczeni II Stryków    8  13  28-20    
9. Boruta II Zgierz     10    9  18-15    
10. Iskra Głowno        9    7  14-33    
11. LKS Kalonka        9    6  14-37  
12. Victoria Łódź       9    6  9-18  
13. Sokół Popów       8    1  8-37

Zatrudnię Asystentkę Stomatologiczną  
lub osobę zainteresowaną nauką w zawodzie

asystentka/higienistka stomatologiczna
Praca w gabinecie stomatologicznym w Koluszkach,  

tel. 693-629-884 

Wyjazd do teatru
Rada Osiedla „Gło-

wackiego” zaprasza miesz- 
kanców osiedla i Gminy 
Koluszki na „Mikołajko-
wy” wyjazd do TEATRU 
NOWEGO w Łodzi na 
komedię ZŁODZIEJ.

Spektakl w dniu 05 
grudnia 2021 r.  o godzi-
nie 18.00 Bilety: 35 zł/
osoba. Przejazd autoka-
rem wraz z ubezpiecze-
niem 15zł/osoba Wyjazd 
autokaru z Koluszek ul. 
Głowackiego przy PEP-
CO. Szczegółowe infor-
macje tel. 512 998 400 
lub u Przewodniczącej  
Rady Osiedla w sklepie 
ANIMALS.

ZAPRASZAMY
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Florczak, Grabowski, Szablewska – Gmerek spółka partnerska radców prawnych oferuje:
• kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw;
• kompleksową pomoc prawną w obszarze zamówień publicznych;
• pomoc prawną dla podmiotów leczniczych;
• doradztwo prawne w obszarze nieruchomości;
• pomoc prawną dla jednostek samorządu terytorialnego.

Florczak, Grabowski, Szablewska-Gmerek spółka partnerska radców prawnych
ul. Tuwima 6 | 90-003 Łódź | tel. 504348876 | kancelaria@fgsg-lex.pl

www.fgsg-lex.pl

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wschodniej części obrębu Żakowice i południowo-za-
chodniej części obrębu 6 miasta Koluszki; 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zachodniej części obrębu Żakowice oraz fragmentu obrę-
bu Przanowice;

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
północnej części obrębu Różyca

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływa-
nia na środowisko

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 
741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Koluszkach 
uchwały Nr XXXVIII/127/2021 dnia 27 września 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów planu 
zostaną sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planów oraz prognoz od-
działywania na środowisko w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. 
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozo-
stawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektro-
nicznej. W formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Kolusz-
kach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki. W formie elektronicznej 
na adres email: um@koluszki.pl. Wnioski powinny zawierać imię 
i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby skła-
dającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczą. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Koluszek.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobo-
wych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: www.kolusz-
ki.samorzady.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65, 95-040 Koluszki.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-
040 Koluszki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pra-
cy Urzędu.

Burmistrz Koluszek
 Waldemar Chałat

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych 
nr 4 i 6 miasta Koluszki 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z 
późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), realizując uchwałę 
Nr  XXXVI/101/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 lipca r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr nr 4 i 6 mia-
sta Koluszki, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 
ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta Koluszki w dniach od 8 października 2021 r. 
do 29 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 
95–040 Koluszki, ul. 11 listopada 65, w godzinach pracy Urzędu. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
rębów ewidencyjnych nr nr 4 i 6 miasta Koluszki dotyczy wyłącznie części 
tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrę-
bów ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta Koluszki uchwalonego uchwałą 
Nr XL/44/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2006 r. w 
sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla obrę-
bów ewidencyjnych nr nr 4 i 6 miasta Koluszki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2006 r. Nr 358, poz. 2766 z późn. zm.), w granicach obszaru objętego pro-
jektem zmiany planu oznaczonego na załączniku graficznym, stanowiącym 
integralną część uchwały, w zakresie zapisów §38 ust. 2 pkt 2 w/w uchwa-
ły.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95–040 Koluszki, ul. 11 listopada 65, w 
godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt zmiany planu udostępniony zo-
stanie na stronie internetowej www.koluszki.samorzady.pl/. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 r. (wtorek) w 
Sali 112 w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65  o go-
dzinie 16.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w ww. projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany planu mogą być wnoszone w formie papie-
rowej lub elektronicznej w okresie od 8 października 2021 r. do 14 grudnia 
2021 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozosta-
wione bez rozpatrzenia. W formie papierowej na adres: Urząd Miejski w 
Koluszkach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki. W formie elektronicznej 
na adres email: um@koluszki.pl Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko 
albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby składającego, ich przed-
miot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. 
Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrzenia 
przez Radę Miejską w Koluszkach.

W związku z realizacją przez Burmistrza Koluszek czynności, o któ-
rych mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Koluszek,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobo-

wych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ko-
luszki.samorzady.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, 95–
040 Koluszki, ul. 11 listopada 65,

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

Burmistrz Koluszek
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Firma KOLREX – producent dzianin 

zatrudni osobę  

do działu handlowego na stanowisko 

MENADŻERA DS. SPRZEDAŻY 
W przypadku zainteresowania prosimy o przysłanie CV  

na adres: tomek@kolrex.com.pl.  
Wymagana znajomość j.angielskiego. 

tel.: 44 714-69-67

Burmistrz Koluszek ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 

zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Świny, ob-
ręb Świny, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 91/2 o pow. 0,1565 ha, cena wywoławcza 54 000,00 zł, 
  wadium 6 000,00  zł, postąpienie minimalne 600,00 zł.

Nieruchomość nieużytkowana, zabudowana drewnianym bu-
dynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, do rozbiórki. 
Działka z dostępem częściowym do sieci infrastruktury technicznej. 
Dojazd do działki z drogi o nawierzchni utwardzonej.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w 
sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00 29 listopada 2021 r. lub na 
konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank 
Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 29 listopada 2021 r.  
(włącznie). 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-
pada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.ko-
luszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.    

  Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

Burmistrz Koluszek ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Żakowi-
ce, obręb Żakowice, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 121/2 o pow. 0,7281 ha,  
 cena wywoławcza 874 000,00 zł, 

   wadium 88 000,00  zł, postąpienie minimalne 8 800,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość określona jest jako MNL – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej i 
usług. Nieruchomość niezabudowana i nieuzbrojona z dojazdem z 
ulicy o utwardzonej nawierzchni. Działka z dostępem częściowym 
do sieci  infrastruktury technicznej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00  10 stycznia 2022 r. lub na 
konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank 
Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 10 stycznia 2022 r.  
(włącznie). 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej.    

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

Burmistrz Koluszek ogłasza:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Sło-
twiny, obręb Słotwiny, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

-  działka nr 65/5 o pow. 0,3813 ha,  
 cena wywoławcza 152 520,00 zł,  
 wadium 16 000,00  zł,  postąpienie 1 600,00 zł.     

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego na ten teren.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach rolni-
czych o niskiej przydatności rolniczej (RN) oraz w niewielkiej części 
w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usług (RMU). 
Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– RV.
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Sło-
twiny, obręb Słotwiny, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 62/4 o pow. 0,4719 ha,  
 cena wywoławcza 188 760,00 zł,  
 wadium 19 000,00  zł,  postąpienie 1 900,00 zł.     

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego na ten teren.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach rolni-
czych o niskiej przydatności rolniczej (RN) oraz w niewielkiej czę-
ści w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usług 
(RMU) i w niewielkiej części w terenach związanych z składowa-
niem odpadów (I – O). Nieruchomość w ewidencji gruntów okre-
ślona jako użytek– RV.

Przetargi odbędą się w dniu 03 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w 
sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłata wadium w 
kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00 29 listopada 2021 r. lub na kon-
to Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski 
S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 29 listopada 2021 r.  (włącznie). 

Pełna treść ogłoszonych przetargów wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-
pada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.ko-
luszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.      

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.  
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PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

KUPIĘ
Piec ekogroszek, zdemontuję, 
wydam zaświadczenie o złomowa-
niu, 516-391-689
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Angielski, 518-238-611 

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

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Przyjmę sprzątanie domu,  
576-127-529
Usługi stolarskie, 664-669-340
Smarowanie smołą i lepikiem, 
kładzenie papy, przycinanie drzew, 
tel. 519-356-788
Bramy garażowe, wrota, drzwi, 
ogrodzenia, bramy, montaż ogro-
dzeń, tel. 506-771-822
Budowa domów, 505-509-874
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
profesjonalne chemia karcher, 
512-450-390       
Transport, przeprowadzki,  
692-462-063
Tynki gipsowe i cementowo-wa-
pienne agregatem, 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
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
Wylewki, Tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam własnościowe M-4 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam siedlisko 3446 m2  
w Regnach po 35 zł/m2, t 
el. 783-526-417
Sprzedam mieszkanie o powierzchni 
60 m2 w Brzezinach, tel. 501-102-709
Sprzedam mieszkanie 54 m2  
w Brzezinach, ul. Kulczyńskiego, 
604-051-902
M-4 w Koluszkach sprzedam, 
511-455-226
Sprzedam dom w Koluszkach  
z piękną działką, tel. 881-300-749 
lub 697-779-237
Kupię mieszkanie 20 m2 parter,  
tel. 883-948-435

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie  
2-pokojowe w domu prywatnym, 
tel. 574-29-19-90
Do wynajęcia mieszkanie,  
512-299-191
KWATERY pracownicze,  
693-979-701
Lokal użytkowy do wynajęcia, 
501-487-658
Lokal użytkowy do wynajęcia. 
Galeria Arkadian Koluszki,  
ul. Reja 3 tel. 604-796-539
Do wynajęcia pokój z kuchnią, 
601-835-140
Wynajmę garaż, najchętniej ogrze-
wany, Koluszki lub bliskie okolice, 
504-614-662
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Piec węglowy 10KW i 4 opony 
zimowe 195/60/15, tel. 696-979-562
Pyszne jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Stół i krzesła sprzedam, 663-966-843
Sprzedam piec na eko-groszek,  
tel. 691-74-32-84
Piec C.O. używany, tel. 603-930-385
Drewno kominkowe i rozpałkę, 
608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167  
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

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

PRACA SZUKAM
Mężczyzna podejmie pracę  
w weekend (oraz w poniedziałek), 
posiadam prawo jazdy kategorii B, 
798-905-246
Przyjmę sprzątanie domu,  
576-127-529

PRACA 
Przyjmę pracownika na budowę, 
tel. 579-293-315
Zatrudnimy kierownika bazy 
produkcyjnej oraz sprzętu i transpor-
tu z preferowanym wykształceniem 
technicznym. Siedziba firmy miasto 
Koluszki. CV na e-mail: buddrog-
stan@wp.pl, tel. 609-759-659
Zatrudnimy inżyniera - technika 
robót drogowych, budowlanych lub 
pokrewnych. Możliwość uzyskania 
doświadczenia zawodowego. Stała 
praca. CV na e-mail: buddrogstan@
wp.pl, tel. 609-759-659
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnimy montera lekkich 
konstrukcji stalowych – praca  
za granicą, wymagane prawo jazdy 
kat. B,  bardzo dobre warunki 
płacowe, stała praca, 42-632-31-31
Kierowcę kat. C+E, praca w kraju, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
600-215-119
Szukam pracownika do stajni.  
Praca na pół etatu, 731-701-550
Zatrudnię dwie osoby do opieki 
nad straszą osobą (kobietą) na 
terenie Koluszek, tel. 502-289-343 

Zatrudnię budowlańców, murarzy, 
pomocników, tel. 505-509-874
Zatrudnię pracownika do robót 
budowlanych, ziemnych i wodno-
-kanalizacyjnych, tel. 665-183-407
Firma budowlana przyjmie pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnię do prasowania spodni 
damskich na kant, tel. 602-721-448
Zatrudnimy Kierowcę C+E. Praca 
stała, spokojna, wyłącznie w kraju. 
Załadunki z Łodzi/Warszawy i 
powrót na pusto tego samego dnia. 
Posiadamy własny mobilny serwis. 
Zapewniamy wysokie wynagrodze-
nie i dodatkowe ubezpieczenie,  
tel. 507-199-570
Kawy Malowane Sklep i Kawiarnia 
zatrudnią pracownika. Koluszki,  
ul. Reja 3/5, tel. 606-23-96-96
Zatrudnię do pracy przy montażu 
ogrodzeń panelowych,  
tel. 509-115-589
Zatrudnię pracownika podjazdu  
na stację paliw w Koluszkach oraz 
pracownika myjni samochodowej. 
Więcej informacji pod nr  
tel. 601-228-408 lub 531-254-290 
Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
lub chałupniczo Szwaczki,  
tel. 698-628-352
Zatrudnimy szwaczki stała praca 
kontakt 604-797-243
Zatrudnię szwaczki, możliwość 
przyuczenia. Wysokie wynagrodze-
nie, umowa o pracę, stałe wzory, 
praca cały rok, tel. 608-810-914 
Zatrudnię panie do pracy w zakła-
dzie dziewiarskim. Praca fizyczna 
– lekka. Wysokie wynagrodzenie. 
Stała praca przez cały rok, rejestra-
cja, tel. 508-860-054

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

ANDRZEJKI 2021 w Restauracji MALAGA
Serdecznie zapraszamy 27.11.2021 r. na imprezę Andrzejkową. 
Zapewniamy 3 gorące posiłki, zimne zakąski, ciasta, napoje, DJ. 

Cena 165 zł/os. Zapisy pod nr tel. 693-166-436

Zatrudnię szwaczki i chałupniczki praca cały rok stałe wzory,  
664-975-055
Do wynajęcia lokal w Pasażu Handlowym w Koluszkach,  
ul. Brzezińska 11, 600-802-959
Kupię używany wózek widłowy, tel. 518-420-005
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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! 

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

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

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

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

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

tel. 501 10 22 81, 509 307 458
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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.

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

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

n kostka 
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

Kontakt  
z redakcją:

44 725-67-18

twk@koluszki.pl
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Piątek  
29.10

15:00 RODZINKA RZĄDZI
17:00 FATIMA
19:30 DIUNA

Sobota  
30.10

15:00 RODZINKA RZĄDZI
17:00 FATIMA
19:30 DIUNA

Niedziela  
31.10

16:00 RODZINKA RZĄDZI
18:00 OBECNOŚĆ 3 ... Wieczór z Horrorem ...
20:00 WCIELENIE... Wieczór z Horrorem ...

Środa 
3.11

17:00 FATIMA
19:30 DIUNA

Czwartek 
4.11

17:00 FATIMA
19:30 DIUNA

DIUNA
USA / Science-fiction / Przygodowy / 2020 / 155 min.

Premiera 2D Napisy
Film Diuna opowiada hi-

storię niezwykłej, pełnej przy-
gód i emocji podróży Paula 
Atreidesa. Temu genialnemu i 
utalentowanemu młodemu 
człowiekowi pisane jest wspa-
niałe przeznaczenie, którego 
on sam nie jest w stanie pojąć. 
Najpierw jednak Paul musi 
się udać na najbardziej nie-
bezpieczną planetę we 
wszechświecie, żeby ratować 
rodzinę i rodaków. Na plane-
cie wybucha zażarty konflikt 
o dostęp do niewystępującej 
nigdzie indziej, najcenniejszej 
ze znanych substancji. Wy-

zwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwa-
ją tylko ci, którzy pokonają swój strach.

FATIMA
Portugalia/USA / Dramat / 2021 / 113 min. / 2D Lektor

Jest rok 1917. Świat pogrążo-
ny jest w mrokach Pierwszej Woj-
ny Światowej. Do małej portugal-
skiej wioski Fatimy, podobnie jak 
do tysięcy miejscowości w całej 
Europie płyną dramatyczne wie-
ści o tysiącach zabitych. Do do-
mów wracają okaleczeni i pozba-
wieni nadziei weterani. W takich 
chwilach łatwo o zwątpienie i za-
łamanie. Właśnie w takich oko-
licznościach troje dzieci z Fatimy 
doświadcza niezwykłego spotka-
nia. Ich oczom ukazuje się Matka 
Boża, by przekazać im przepo-

wiednie dla świata. Relacje dzieci z tego wydarzenia spotykają się z 
wielkim sceptycyzmem zarówno osób świeckich jaki i przedstawicie-
li Kościoła.Nikt nie traktuje poważnie dziecięcych opowieści. A jed-
nak wieść o cudownych wydarzeniach w Fatimie roznosi się coraz da-
lej. Tysiące pielgrzymów przybywają do wioski, a cud fatimski 
zaczyna odmieniać ich losy, wywierając przemożny wpływ także na 
instytucję Kościoła i na cały świat.

RODZINKA RZĄDZI
USA / Komedia / Animowany / Przygodowy / 107 min

Bracia Templeton - Tim i Ted - stali się dorośli i oddalili się od 
siebie. Tim ma teraz żonę i jest ojcem. Ted jest prezesem funduszu 
hedgingowego.Tim i jego żona, Carol (żywicielka rodziny), miesz-
kają na przedmieściach ze swoją super-inteligentną 7-letnią córką 
Tabithą i uroczą, małą Tiną. Tabitha ubóstwia swojego wuja Teda i 
chce stać się taki jak on. Mała Tina ujawnia, że jest tajną agentką Ba-
byCorp z misją odkrycia mrocznych sekretów szkoły Tabithy i jej ta-
jemniczego założyciela, dr Erwina Armstronga. Dzięki niej bracia 
Templeton zjednoczą się i odkryją, co naprawdę ma znaczenie.

Niedziela  
31 października 

WIECZÓR 
Z HORROREM!



Zapraszamy na obchody  
Święta Niepodległości 

Tradycyjnie dzień 11 listopada będzie okazją do zamanifesto-
wania naszych patriotycznych wartości. W Koluszkach uroczystości 
rozpoczną się już o godz. 10.00 Mszą św. w kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Z kolei na godzinę 16.00 koluszkowski samorząd 
zaprasza mieszkańców pod Pomnik Orła Białego, gdzie nastąpi od-
śpiewanie hymnu państwowego, odczytanie Apelu Poległych oraz 
złożenie wieńców. UWAGA: w tym roku dodatkową atrakcją będzie 
strażacka grochówka. Poczęstunek zostanie zorganizowany tuż po 
zakończeniu oficjalnych uroczystości.                                        (pw)

Ślubowali uczniowie klas  
pierwszych w Gałkowie Dużym 

W Dniu Edukacji Narodowej, 14 października 2021 roku w 
Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym odbyła się uroczystość pa-
sowania na ucznia klas pierwszych. Uczniowie złożyli także ślubo-
wanie na sztandar szkoły, której patronem jest marszałek Józef Pił-
sudski.  Podczas części artystycznej „pierwszaki” zaprezentowały 
swoje krasomówcze i muzyczne umiejętności. 

Zk


