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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

5.11  
ul. 11 Listopada 33

6.11  
ul. Żwirki 2

7.11  
ul. Głowackiego 20

8.11 
ul. Korczaka 5

9.11  
ul. Sikorskiego 6A

10.11  
ul. 3 Maja 8

11.11  
ul. 3 Maja 19G



35.11.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 44

Pozyskaliśmy 4,7 mln zł 
na przebudowę drogi  
Wierzchy-Świny

Gmina Koluszki pozyskała dotację z Funduszu Polski Ład na 
przebudowę drogi Wierzchy-Świny. Chodzi tu o modernizację drogi 
na odcinku od młyna w Wierzchach do kościoła w Świnach. Przebu-
dowa przewiduje również budowę nowego mostu na Rawce oraz 
przedłużenie ścieżki rowerowej, która obecnie kończy się przy wjeź-
dzie do miejscowości Wierzchy. Na realizację zadania pozyskaliśmy 
4,75 mln zł. Wkład własny gminy to 250 tys. zł. Inwestycja będzie 
realizowana w latach 2022-2023, przy czym rok 2023 zostanie prze-
znaczony na prace budowlane.       

Przypomnijmy jednocześnie, że w ramach tegorocznego naboru 
do Polskiego Ładu, gmina składała także wnioski o dofinansowanie 
dwóch innych zadań o dużo większej skali finansowania. Chodzi tu 
o pozyskanie środków na modernizację infrastruktury sportowej 
(budowa budynków klubowych dla LKS Różyca i LKS Gałkówek, 
oraz przebudowa stadionu przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach), a 
także rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitar-
nej w Żakowicach, Różycy, Kaletniku, Gałkowie Dużym, Słotwi-
nach, Nowym Redzeniu, Starym Redzeniu oraz Regnach. Niestety 
na powyższe zadania gmina nie otrzymała obecnie dofinansowania. 
Nasz samorząd będzie starał się ponownie szukać źródeł finansowa-
nia dla wymienionych inwestycji.

(pw)   

Czy cena za śmieci  
pozostanie bez zmian?         

Na stronie naszej gminy pojawiła się informacją z otwarcia ofert 
w przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Naj-
niższą ofertę złożyła firma HAK, ta sama która świadczy usługę w 
bieżącym roku. Co zaskakujące, przedstawiona oferta pod względem 
cenowym w ogólnym rozrachunku jest niemal taka sama jak w ubie-
głym roku (niektóre frakcje jak szkło i papier są droższe, ale za to ob-
niżka za odpady zmieszane, tworzywa sztuczne czy bioodpady wy-
równuje cenę, a nawet obniża ją sumarycznie o 10 zł na tonie). 

Czy zaproponowane w przetargu stawki oznaczają, że ceny za od-
biór odpadów nie ulegną zmianie? Nie do końca. Obecnie gmina musi 
przeanalizować, ile śmieci w ostatnim roku wyprodukowali mieszkań-
cy naszej gminy. Jeżeli dużo więcej, stawka w przeliczeniu na głowę 
może wzrosnąć. Dla przykładu w Brzezinach stawka za śmieci podnie-
siona właśnie została do 32 zł od osoby. Ostateczna decyzja co do staw-
ki zapadnie za kilka tygodni. Priorytetem dla władz naszego miasta jest 
jednak zapewnienie mieszkańcom jak najniższej ceny.

Na koniec pozostaje pytanie, co takiego spowodowało, że przy 
tak galopującej inflacji, firma HAK złożyła tak korzystną dla nas 
ofertę? Prawdopodobnie zagrały dwa czynniki: konkurencja (do 
przetargu stanęły trzy firmy), oraz długi okres na który przedłożona 
została umowa. W poprzednim przetargu umowa obowiązywała na 
1,5 roku. Obecnie została wydłużona aż do 2,5 roku. Tak długi czas 
na obsługę danego terenu to dość łakomy kąsek dla firm walczących 
na rynku „odpadów”.  

Zaległości za śmieci 
Aby zagwarantować ceny za śmieci na akceptowalnym poziomie, 

współgrać muszą dwie strony: samorząd jak i mieszkańcy. Im mniej 
śmieci wyprodukujemy, im solidniej będziemy segregować, tym staw-
ki w przyszłości mogą być dla nas korzystniejsze. Niestety, czynnik 
ludzki już obecnie zawodzi. Gmina rozsyła właśnie upomnienia za za-
ległości w opłatach za odbiór odpadów. Aktualnie mieszkańcy są win-
ni na rzecz gminy aż 870 tys. zł. Jeżeli zaległości nie zostaną uregulo-
wane, w przyszłości mogą przełożyć się na wyższe stawki.           (pw)

Na cmentarzu w Koluszkach parafia wybudowała kolejny chod-
nik, łączący kaplicę z wyjściem od strony osiedla. Z chodnika mogły 
już skorzystać osoby odwiedzające groby podczas dnia Wszystkich 
Świętych i Dnia Zadusznego. 

Zastępcze worki na śmieci
UWAGA: W związku z brakiem dostawy żółtych worków na 

odpady (problemy w produkcji) firma HAK zastępczo prosi o korzy-
stanie z worków niebieskich do segregacji tej frakcji odpadów. Za 
utrudnienia przepraszamy.
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Od 8 listopada nie przejedziemy  
przez wiadukt

8 listopada nastąpi zamknięcie wiaduktu w Koluszkach. Od po-
niedziałku kierowcy muszą zatem kierować się objazdami, które zo-
stały wyznaczone przez 
Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Łodzi, któ-
ry nadzoruje inwesty-
cję. Przypomnijmy, że 
oficjalny objazd dla po-
jazdów do 5 ton będzie 
prowadził: ul. Towaro-
wą, ul. 3 Maja, ul. Krań-
cową, a następnie przez 
Felicjanów do ul. 11 Li-
stopada. Z kolei dla po-
jazdów powyżej 5 ton przez: Żakowice, Nowe Chrusty, Stefanów, 
Rokiciny (DW 716), Buków, Bronisławów i Ujazd (DW 713). W ra-
mach przygotowań pod objazd, ZDW przebudowało nawierzchnię 
ul. Krańcowej w Koluszkach. 

Dodatkowo Gmina Koluszki uruchamia objazd przez drugi 
przejazd w Felicjanowie, do którego prowadzi kilka tras drogowych 
przygotowanych przez gminę. W tym celu powstaje między innymi 
droga asfaltowa od strefy ekonomicznej przez pola do Erazmowa 
(prace zostaną ukończone do poniedziałku). Kolejny nowy odcinek 
tworzony specjalnie przez gminę pod objazd to droga od ul. Nafto-
wej w Koluszkach do Erazmowa. W związku ze skokami cen paliw, 
dużym ruchem cystern na bazie PERN i co za tym idzie brakiem 
możliwości wykonania niektórych robót na ulicy Naftowej, gmina 
informuje, że na tej drodze utrudnienia potrwają jednak jeszcze kil-
ka tygodni. Droga będzie całkowicie przejezdna, ale mogą zdarzyć 
się zawężenia. Samorząd informuje również, że na terenie bazy pro-
wadzona jest budowa nowych zbiorników co wpływa na organizacje 
ruchu cystern na powyższej drodze.

Dokładny przebieg objazdów zamieszczony został na mapie w 
środku gazety. 

Prace rozbiórkowe
Przez najbliższe kilka dni będą toczyć się prace rozbiórkowe in-

frastruktury wokół i na wiadukcie. Demontaż samego wiaduktu roz-
pocznie się najprawdopodobniej ok. 14 listopada. Prace będą prowa-
dzone nocą podczas najmniejszego natężenia ruchu pociągów, czyli 
w godzinach 0:30-4:15. W tych godzinach ruch pociągów na powyż-
szym odcinku ma być zupełnie blokowany. Budowa nowego wia-
duktu ma toczyć się przez cały 2022 r.

Kursy busów
W związku z zamknięciem wiaduktu, stosowną korektę trasy 

przewozu pasażerów wprowadza firma KASZ-BUS. Od 8 listopada 
pierwszym przystankiem w Koluszkach oraz ostatnim na trasie Łódź 
- Koluszki będzie Dworzec PKP. Godziny na poszczególnych przy-
stankach pozostają bez zmian. Powyższa zmiana dotyczy zarówno 
trasy Koluszki - Brzeziny - Łódź jak i Koluszki - Justynów - Łódź.  

Zmiany zostaną wprowadzone także w dowożeniu uczniów do 
szkół. Przetestowana ma zostać opcja z przesiadką. Autobus szkolny 
ma zatrzymywać się przy dworcu kolejowym, a następnie uczniowie 
mają przedostać się przejściem podziemnym na drugą stronę miasta. 
Tam będzie czekał na nich drugi autobus. 

(pw)

10. jubileuszowa edycja Akcji Charytatywnej

„Podziel się Wigilią”
Szanowni Państwo, w terminie od 20 października do 19 listo-

pada 2021 roku jest prowadzona zbiórka darów. Uprzejmie prosimy 
o wzięcie udziału w zbiórce, poprzez przekazanie produktów: spo-
żywczych, higieniczno-kosmetycznych lub szkolnych i pozostawie-
nie ich w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Koluszkach.

Z Państwa darów zrobimy paczki świąteczne dla podopiecz-
nych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kolusz-
kach.

Akcję dodatkowo można wesprzeć poprzez:
- wpłatę na zrzutkę: https://zrzutka.pl/5t42wv
- wpłatę na konto Fundacji Małgorzaty Niemczyk
nr r-ku: 68 1950 0001 2006 0072 7984 0003 z dopiskiem „Po-

dziel się Wigilią”.
Wspólnie pomóżmy dzieciom i ich rodzinom spędzić spokojne 

i ciepłe Święta.
W imieniu dzieci i ich rodzin dziękuje

Fundacja Małgorzaty Niemczyk

Panu Tomaszowi Szczegielniakowi
Prezesowi Zarządu KPGK Sp. z o.o. 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają:

 Rada Nadzorcza, Członkowie Zarządu
oraz Pracownicy KPGK Sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
Panu Tomaszowi Szczegielniakowi 

Prezesowi Zarządu KPGK Sp. z o.o.       

                                                                                                                  

składają
Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak 
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Uwaga na przejeździe
W czasie przebudowy wiaduktu objazdy będą prowadzić przez 

dwa przejazdy kolejowe w Felicjanowie. Jeden z nich, prowadzący 
do Erazmowa, jest przejazdem bez dróżnika, z zaporą jedynie po 
prawej stronie drogi. 

Niestety brak osoby nadzorującej przejazd często powoduje nie-
odpowiedzialne zachowanie kierowców.  Najczęściej popełnianymi 
błędami są: omijanie slalomem zamkniętych zapór, ignorowanie 
znaku stop, wjeżdżanie pod opadające rogatki, zbyt szybka jazda. To 
zagrożenie życia kierowcy, jego pasażerów oraz pasażerów i obsłu-
gi pociągów. 

Inne błędy to lekceważenie zasady nie wjeżdżania na tory, jeśli 
nie ma możliwości zjazdu z przejazdu, a także jazda „na pamięć” – 
przeświadczenie, że „o tej porze nic nie jeździ”. Trzeba pamiętać, że 
czerwone światło absolutnie zakazuje wjazdu na skrzyżowanie. 
Zbliżając się do przejazdu należy ograniczyć prędkość i zachować 
szczególną ostrożność – upewnić się, że nie zbliża się pociąg. 

Niebezpieczne zdarzenia na przejazdach w 99 proc. wynika-
ją z niezachowania ostrożności przez kierowców, brawury i łama-
nia przepisów. W 2020 r. było 140 zdarzeń na przejazdach kolejo-
wo-drogowych. To o 14% mniej niż rok wcześniej, gdy 
odnotowano 163 zdarzenia. W 2019 r. zginęło 37 osób, a w 2020 
mniej, bo 32 osoby. Zmniejszenie liczby zdarzeń, to nie tylko 
mniej tragedii, ale także mniejsze zaangażowanie służb ratunko-
wych i mniej przerw w ruchu pociągów.      

Żółta naklejka
UWAGA: Jeśli na 

przejeździe zepsuje się 
samochód lub zablokuje-
my tory, zapobiec tragedii 
mogą informacje umiesz-
czone na rogatkach. 

Informacje w formie 
żółtych naklejek są 
umieszczone na wszystkich przejazdach. Znajdują się one od we-
wnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub przy słupkach, do których 
umocowane jest ramię rogatki.  

Każda naklejka posiada trzy ważne numery. Pierwszy to indy-
widualny numer przejazdu kolejowo-drogowego. Drugi to numer 
alarmowy 112, który należy wybrać w przypadku zagrożenia życia. 
Operator 112 po podaniu numeru skrzyżowania będzie w stanie pre-
cyzyjnie określić gdzie należy wysłać pomoc. Ma także możliwość 
szybkiego łącza z kolejarzami, którzy mogą wstrzymać ruch pocią-
gów na linii. Trzeci numer to numer awaryjny, na który można zgła-
szać usterki nie zagrażające bezpośrednio życiu, na przykład sytu-
acje gdy zapora nie chce się otworzyć. 

W przypadku omawianego przejazdu Felicjanów-Erazmów, nu-
mer skrzyżowania to: 001 102 708, a nr tel. awaryjnych: 664 062 357 
oraz 42 205 54 44.    

(pw)

Asfalt do osiedla w Regnach 
Na ukończeniu jest już długo wyczekiwana droga łączącą 

drogę wojewódzką z byłym osiedlem wojskowym w Regnach. 
Wcześniej w drodze ułożono wodociąg, teraz droga utwardzana jest 
asfaltem. 

Ułatwią nam dostęp  
do programu „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Miejskim w Koluszkach uruchomiony zostanie 
punkt obsługi klientów korzystających z dopłat w ramach ogólno-
polskiego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Koluszki podpi-
sała już stosowne porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska, który obsługuje program. Punkt będzie 
czynny przez 10 godzin w tygodniu. Ma rozpocząć funkcjonowa-
nie w listopadzie.  

Celem porozumienia jest ułatwienie mieszkańcom naszej gmi-
ny w sięganiu po środki z programu. Po uruchomieniu punktu nie 
będziemy już bowiem musieli jeździć do Łodzi do siedziby WFOŚ. 
Wszelkie niezbędne dokumenty będziemy składać na miejscu. Do-
datkowo pracownicy obsługi, którzy przechodzą już niezbędne 
szkolenia w WFOŚ w Łodzi, będą służyć doradztwem podczas wy-
pełniania wniosku o dopłatę.                                                       (pw)

Kolejny numer TwK już 10 listopada
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110. URODZINY JEDYNKI
„Naszych ojców byłaś szkołą, 

Od nich znamy przeszłość Twą
Wróg Cię zniszczył w czasie wojny,

Zbudowano cię nowym dniom.” 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach obchodzi w tym roku  ju-
bileusz 110-lecia powstania i 50-lecia nadania imienia Tadeusza Ko-
ściuszki.

Nie sposób opowiedzieć w krótkim artykule historii 110 lat jej ist-
nienia, przywołać tworzących ją ludzi i wydarzenia zapisane w szkol-
nych kronikach, ocalałe we wspomnieniach, utrwalone na pożółkłych 
już dziś fotografiach sprzed lat. Dlatego chcemy Państwu przedstawić 
tylko najważniejsze momenty z życia Naszej Jubilatki, najstarszej ko-
luszkowskiej szkoły. 

Powstała z inicjatywy środowiska kolejarzy kolei warszawsko-
-wiedeńskiej. Na placu ofiarowanym przez Władysława Turobyskie-
go. W 1911 roku stanął okazały budynek i rozpoczęła pracę pierwsza 
w Koluszkach Czteroklasowa Publiczna Szkoła Kolejowa, której kie-
rownikiem do wybuchu I wojny światowej była p. Janina Andrzejew-
ska.

W 1918 roku po odzyskaniu niepodległości i remoncie zniszczo-
nego budynku po raz pierwszy w historii Koluszek powstała VII kla-
sowa Szkoła Powszechna Kolejowa, której  kierownictwo objął p. Le-
wandowski. W 1922 roku szkołę  przekazano  pod zarząd Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Jej pracą kierowali p. Franciszek Kisielewski w 
latach 1922 -27  i  p. Bernard Zarębski od 1927 do 1947 r. W 1935 
roku „wielka szkoła”,  w której uczyło się ponad 1200 uczniów, zosta-
ła podzielona. Z placówki macierzystej utworzono Szkołę Powszech-
ną nr 1, do której uczęszczali uczniowie różnych wyznań i narodowo-
ści.

To, co z trudem budowano,  przerwał wybuch wojny we wrześniu 
1939 roku. W  czasie działań wojennych Niemcy spalili szkołę wraz z 
wyposażeniem, pomocami i częścią dokumentacji szkolnej. Od paź-
dziernika 1939 r. do lipca 1944 r. szkoła nie miała stałej lokalizacji, 
funkcjonowała w budynku kina, kilku prywatnych mieszkaniach oraz 
w budynku przy ul. Staszica. Zajęcia szkolne były często zawieszane 
z powodu stosowanych przez Niemców represji. Aby realizować peł-
ny program szkoły podstawowej, mimo  groźby aresztowania, organi-
zowano tajne komplety. 

Po wyzwoleniu  Koluszek spod okupacji niemieckiej, już w lu-
tym 1945 roku, zorganizowano  naukę w szkole podstawowej, począt-
kowo  w dawnym budynku  Urzędu Miejskiego, a od września 1945 r. 
w wyremontowanym budynku przy ulicy Brzezińskiej 23. W okresie 
powojennym kierownikami  szkoły byli kolejno : p. Florentyna Zaręb-

ska (1947- 51), p. Walenty Urbaniak (1951- 56) i p. Anna Urbaniak 
(1956- 1961). 

Szkoła powojenna borykała się z wieloma problemami. Brako-
wało sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych. W bardzo licznych, 
nawet 50-osobowych klasach, dzieci nadrabiały wojenne zaległości. 
Nie brakowało natomiast entuzjazmu do pracy i zaangażowania ów-
czesnych nauczycieli. W tym czasie zawiązał się również Społeczny 
Komitet Budowy Szkoły, którym kierował p. Tadeusz Sommer. 

Nową szkołę, w której do dziś uczą się uczniowie „Jedynki”, od-
dano do użytku  w 1961 roku. Wtedy też odbyła się przeprowadzka  z 
ciasnego  i niefunkcjonalnego budynku  do szkoły marzeń. Nowy 
obiekt, z dużymi  jasnymi  salami,  korytarzami, meblami  z prawdzi-
wego zdarzenia i prawdziwą salą gimnastyczną,  był radością i dumą 
społeczności szkolnej.

Pracą „Jedynki” kierowali wtedy: p. Zdzisław Augustyniak do 
1963 roku, a następnie w latach 1963-68 ponownie p. Walenty Urba-
niak. Szkoła podjęła wtedy  zadania  „szkoły wiodącej”. Stała się  
przykładowym ośrodkiem pracy dydaktyczno- wychowawczej, upo-
wszechniającym swoje doświadczenia podczas organizowanych kon-
ferencji metodycznych, dni otwartych, na łamach publikacji meto-
dycznych. W szkole prężnie działało też  harcerstwo, drużyna im 
Tadeusza Sygietyńskiego  współpracowała z Zespołem Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”. 

W latach 1968-1975 szkołą kierował p. Zygmunt Goliat, a w la-
tach 1975-1987 p. Eugeniusz Gielec.  W 1971 roku  nadano szkole 
imię Tadeusza Kościuszki, a w następnym roku odbyła się uroczy-
stość przekazania szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Ro-
dzicielski.

Autorskie programowanie pracy oraz nowatorstwo i innowacyj-
ność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych przy-
czyniały się  do tego, że szkoła w latach 70. i 80. odnosiła sukcesy w 
Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych oraz zawodach sporto-
wych. Wizytówką szkoły był także chór szkolny oraz zespół akorde-
onistów.

Od 1987 do 1999 r. funkcję dyrektora szkoły pełnił p. Waldemar 
Siedlik, który podjął się długo oczekiwanej rozbudowy Jedynki.  
Nowe skrzydło szkoły zostało oddane do użytku w roku szkolnym 
1996/97. Dodatkowe sale lekcyjne, aula, przestronna biblioteka i po-
kój nauczycielski pozwoliły na zmiany w organizacji pracy i wprowa-
dzenie systemu jednozmianowego. Szkoła ugruntowała swoją pozy-
cję w środowisku, cieszyła się dobrą opinią wśród uczniów, rodziców,  
społeczności lokalnej, władz oświatowych i samorządowych. 

Reforma oświaty z 1999 roku  utworzyła Gimnazja i rozpoczęła 
nowy, pełen  programowych i organizacyjnych zmian, okres w histo-
rii  koluszkowskiej „Jedynki”. Jej dyrektorem w latach 1999-2009 
była p. Anna Lewandowska. To  m.in. z jej inicjatywy zaczęły się cy-
klicznie odbywać Rajdy Kościuszkowskie oraz powstało przy szkole 
Miasteczko Ruchu Drogowego. W 2009 r.  uchwałą Rady Miejskiej w 
Koluszkach  został utworzony Zespół Szkół nr 1, który istniał do 2015 
r. Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1, w skład którego weszły Szkoła 
Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 1, został p. Waldemar Siedlik.  

W 2011 r. „Jedynka” uroczyście świętowała swoje stulecie, był to 
czas pełen wspomnień i wzruszających spotkań. W szkole została 
wmurowana tablica pamiątkowa, wydano rocznicową publikację i 
zorganizowano wystawę zdjęć i pamiątek.  We współpracy z Mania 
Studio został nagrany film prezentujący szkołę, a ukoronowaniem ob-
chodów były wspaniałe uroczystości, które uświetnili swoją obecno-
ścią liczni goście. 

Ostatnie 10 lat to okres kolejnych zmian, ale też nieustannego 
rozwoju. W latach 2014-2019 szkołą kierowała p. Jolanta Dąbrowska. 
Decyzją władz państwowych  w 2015 r. zlikwidowano gimnazja. 
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Bez zgody rodziców pojechała 
pociągiem na Dolny Śląsk 

Poszukiwania 13-letniej dziewczynki zakończyły się sukcesem. 
Dziewczynka została namierzona przez policjantów w Lubinie i 
wróciła pod opiekę rodziców.

30 października 2021 roku w godzinach wieczornych zaniepo-
kojona kobieta powiadomiła policjantów z Komendy Powiatowej 
Policji powiatu łódzkiego wschodniego, iż jej 13-letnia córka około 
godziny 11:00 wyszła z domu pod nieobecność rodziców i do tej 
pory nie wróciła. Wszystko wskazywało na to, że bez zgody rodziców 
pojechała pociągiem do Lubina w województwie dolnośląskim aby 
spotkać się z chłopakiem z którym korespondowała przez internetowy 
komunikator. Mundurowi natychmiast nawiązali współpracę z dolno-
śląską policją, rozpytali najbliższe osoby z otoczenia nastolatki, do-
cierali do miejsc, w których ostatni raz mogła być widziana nastolat-
ka, przeglądali monitoringi. Weryfikowali każdą informację 
docierającą do policjantów. Wszystko wskazywało na to, że nastolat-
ka rzeczywiście zjawiła się wieczorem na dworcu kolejowym w Lubi-
nie, blisko 350 kilometrów od miejsca zamieszkania. Skrupulatne 
ustalenia koluszkowskich i dolnośląskich policjantów doprowadziły 
do odnalezienia 13-latki następnego dnia w godzinach porannych na 
jednej z ulic w Lubinie. Dziewczynka trafiła pod opiekę rodziców.

Rodzicu pamiętaj!
Nastolatkowie potrafią już zadbać o swoje zdrowie i życie. Nie 

oznacza to jednak, że można pozostawić je samych sobie. W tym 
wieku szczególnie mocno potrzebują zainteresowania swoich rodzi-
ców. Nie można ignorować ich problemów, choć dorosłemu mogą 
wydawać się nie aż tak poważne, jak przestawia to nastolatek. War-
to poświęcić im uwagę, rozmawiać, wiedzieć, z kim się przyjaźnią i 
jak spędzają wolny czas.

(lodz-wschod.policja.gov.pl)

Przez trzy kolejne lata „Jedynka’ była szkołą podstawową z oddziała-
mi gimnazjalnymi,  aby od 2019 r. stać się ponownie szkołą ośmiokla-
sową. W latach 2016-2018 „Jedynka” przeszła również gruntowny re-
mont, dzięki któremu stała się piękniejsza i bardziej funkcjonalna. 

W roku 2018 szkoła aktywnie uczestniczyła w świętowaniu stu-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, realizując ogólnopol-
skie projekty: „Godność. Wolność. Niepodległość” w ramach Progra-
mu „Niepodległa” i „Tu stacja Koluszki. Niepodległość i My”. 
Zrealizowano wtedy wiele wspaniałych przedsięwzięć, przeznaczo-
nych dla społeczności szkolnej i  środowiska lokalnego. 

Od 1 IX 2019 roku funkcję dyrektora szkoły pełni p. Jerzy Pecy-
na. Dużym wyzwaniem w ostatnich latach było m.in. zorganizowanie 
zdalnego  nauczania w okresie pandemii, zapewnienie bezpieczeń-
stwa uczniom i nauczycielom, budowanie przyjaznej, twórczej atmos-
fery nauki i pracy.

Jaka jest nasza szkoła dziś, w 2021 roku, po 110 latach swojego 
istnienia? 

„Jedynka” jest  szkołą realizująca innowacje pedagogiczne, 
otwartą, gotową na wyzwania współczesnego świata. To Szkoła z 
Klasą, która uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie i przy-
gotowuje do życia we wspólnej Europie, to szkoła współpracy mię-
dzynarodowej, Szkoła Promująca Zdrowie, która promuje aktywność 
fizyczną i zdrowy styl życia. To także szkoła, biorąca żywy udział w 
miejsko-gminnych działaniach profilaktycznych oraz uczestnicząca w 
ogólnopolskich i międzynarodowych projektach ekologicznych. To 
również Szkoła w Chmurze, która wykorzystuje w procesie nauczania 
nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej, to  Szkoła Odkryw-
ców Talentów, która pomaga uwierzyć w siebie, rozwijać skrzydła i  
wysoko szybować, ale także …bezpiecznie poruszać się po drogach. 

Szczycimy się tytułami drużynowych i indywidualnych mistrzów 
Polski w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go, tytułami laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przed-
miotowych, konkursów Poprawnej Polszczyzny, matematycznych, 
przyrodniczych, plastycznych, literackich, filmowych, informatycz-
nych i ekologicznych. 

Współczesna „Jedynka” to szkoła stawiająca na rodzinę, przy-
wiązana do tradycji, wychowująca ku niepodważalnym wartościom. 

Obchody jubileuszowe, ze względu na obecną sytuację pande-
miczną, nie będą miały tradycyjnej formy. Chcemy świętować ten 
piękny jubileusz przez cały rok. W szkole odbywać się będą projek-
ty, wystawy, imprezy sportowe, spotkania, konkursy ukazujące jej 
historię i przywracające pamięć o jej patronie. Ważnym elementem 
obchodów jubileuszu będzie także realizacja ogólnoszkolnego pro-
jektu „Gdzie Kościuszko trzyma straż” i dedykowanie szkole na jej  
urodziny 110 dobrych uczynków. To piękny  prezent dla Szacownej 
Jubilatki, której życzymy kolejnych 110 lat!

50-lecie nadania imienia Szkoły Podstawowej nr 1

Uczniowie „Jedynki”  
uczcili swego Patrona 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościusz-
ki w Koluszkach świętuje 110 rocznicę 
powstania tej koluszkowskiej Alma Ma-
ter. Do tego Jubileuszu najstarsza szkoła 
w naszym mieście dołącza jeszcze je-
den: 50 lecie nadania Patrona. Z tej oka-
zji Uczniowie „Jedynki” wzięli udział w 
projekcie zatytułowanym „Gdzie Ko-
ściuszko trzyma straż”. Słowa te zostały 
zaczerpnięte z hymnu Szkoły „Naszych 
Ojców Byłaś Szkołą…”.

W ramach projektu powstały prace 
malarskie przedstawiające Patrona Szkoły, generała Tadeusza Ko-
ściuszkę, których Autorami są jej Uczniowie. Będą one zaprezento-
wane na wyjątkowej wystawie plenerowej, która zostanie zainstalo-
wana w witrynach sklepów przy ulicy Brzezińskiej i w Księgarni 
„Skład Główny”. Wystawę będzie można oglądać w dniach 9-22 li-
stopada b.r. Zapraszamy!                                                                 Zk
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Jubileusz 40-lecia ogrodu  
działkowego w Kaletniku 

22 października jubile-
usz 40-lecia istnienia ob-
chodził Rodziny Ogród 
Działkowy „Podmiejski” w 
Kaletniku. Działkowcy 
swój jubileusz uczcili uro-
aczystym spotkaniem, któ-
re zorganizowane zostało w 
„Dworku Borowa”. Hono-
rowymi gośćmi uroczysto-
ści byli burmistrz Koluszek 
Waldemar Chałata oraz 
Prezes Okręgu Łódzkiego 
jednocześnie Sekretarz Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców Pani Izabela Ożegalska, która reprezentowała nieobecnego 
Eugeniusza Kondrackiego - Prezesa Krajowej Rady PZD. Obowiąz-
ki służbowe nie pozwoliły na uczestnictwo w spotkaniu również sta-
roście Andrzejowi Opali, bardzo ważnej dla historii ogrodu osoby. 
Obecny starosta łódzki wschodni w październiku 1981 r. podpisał 
bowiem akt przekazania gruntów pod założenie ogrodu działkowe-
go. 

Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie od-
znaczeń za zasługi na rzecz „Podmiejskiego”, oraz odznaczeń dla 
zasłużonych działkowców, których praca we własnym ogródku, 
przyczyniła się do upiększenia całego ogrodu. Najważniejszym od-
znaczeniem wręczonym tego dnia była medal z okazji Jubileuszu 
40-lecia PZD, którym uhonorowany został Jerzy Jaksoń, wieloletni 
prezes ogrodu w Kaletniku, a także członek struktur okręgowych i 
krajowych oraz wybitnie zasłużony dla środowiska Polskiego 
Związku Działkowców. 

Świętowanie dopełnił jubileuszowy tort oraz odczyt o historii 
ogrodu w wykonaniu członka Zarządu „Podmiejskiego” Waldemara 
Wochny (rys historyczny prezentujemy poniżej). Jako ciekawostkę 
dodajmy, że najstarszym członkiem ogrodu działkowego w Kaletni-
ku jest 94-letni emerytowany pułkownik, a zarazem jeden z pierw-
szych prezesów Stefan Pastuszka.

(pw)                      

Krótka historia Podmiejskiego  
Pracowniczego Ogrodu Działkowego 
w Kaletniku 

Obszar, na którym znajdują się ogrody działkowe należał do 
Państwowego Funduszu Ziemi. Grunty te przedstawiały bardzo 
małą wartość rolniczą – ziemia klasy VI, liczne wyrobiska po ko-
palniach piasku i żwiru, tereny podmokłe porośnięte sitowiem. 
Na bazie mapy 1:1000 wykonanej dla tego obszaru opracowano 
plan szczegółowy zagospodarowania oraz dokonano podziału na 
działki. W roku 1979 Naczelnik Gminy w Koluszkach przekazał 
wydzielone działki osobom fizycznym w dzierżawę na okres 25 
lat, pod warunkami ujętymi w umowie dzierżawy. 

W dniu 22 października 1981 r. odbyło się zebranie organiza-
cyjno-wyborcze użytkowników działek, na którym podjęto decy-
zję o przekształceniu działek rekreacyjnych we wsi Kaletnik w 
Podmiejski Pracowniczy Ogród Działkowy. Aktem normatyw-
nym podjętej decyzji stanowiło pismo Wojewódzkiego Zarządu 
Urbanistyki Architektury Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 23 września 1981 r. i Decyzji Naczelnika 
Miasta i Gminy w Koluszkach z dnia 7 października 1981 r.

Na zebraniu tym uchwalono szereg odstępstw od regulaminu 
Pracowniczych Ogrodów Działkowych wynikających z dotych-
czasowego przeznaczenia i stanu zagospodarowania działek ta-
kich jak: indywidualne ogrodzenia do wysokości 1,5 m, droga 
dojazdowa do każdej działki, prawo parkowania pojazdów na te-
renie swoich działek, wysokość domu-altany do 6 m. palenisko z 
kominem, wybudowania sanitariatu i budynku gospodarczego do 
6 m2 oraz prawa przebywania w ciągu całego roku. 

Wymieniony wykaz odstępstw został zatwierdzony w dniu 
18.11.1981 r. przez Polski Związek Działkowców Wojewódzki 
Zarząd w Piotrkowie Tryb. Od roku 1982 rozpoczyna się okres 
inwestycyjny na działkach – budowa domów, altan, budynków 
gospodarczych oraz budowy sieci energetycznej. Duża pomoc 
przy budowie sieci energetycznej wykazał Urząd Miasta i Gminy 
w Koluszkach przy dużym zaangażowaniu użytkowników dzia-
łek w osobach pana Kopra i Radzyńskiego. 

W roku 1992 Walne Zgromadzenie Podmiejskiego Pracow-
niczego Ogrodu Działkowego w Kaletniku w dniu 22.08.1992 r. 
podjęło uchwałę w sprawie budowy i finansowania robót wodo-
ciągowych i ujęcia wody. W następnych latach dokonano szeregu 
inwestycji związanych z remontem sieci elektrycznej, utwardze-
nia dróg, monitoringu, remontu studni głębinowej. 

Szczególne słowa uznania należą się Zarządom ROD „Pod-
miejski” w Kaletniku, w których funkcję Prezesa sprawowali: 
Grzegorz Henryk Kubiak, Stefan Pastuszka, Jerzy Jaksoń, Marek 
Gwardyński oraz aktualny Prezes Robert Galiński.      
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Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym. Klasa 1A. Dyrektor Krystyna Warczyk, wychowawca - Bożena Delewska. I rząd od lewej 
(stojący): Marcel Urbańczyk, Stanisław Desperak, Szymon Tomecki, Tomasz Frydrych, Zofia Kostrzewska, Martyna Marciniak, Natalia 
Mączewska. II rząd od lewej (siedzący): Juliusz Legart, Mateusz Surowiec, Dawid Dworczak, Apolonia Banaszkiewicz, Amelia Ścieśko,  
Nadia Berensztajn, Nadia Kołodziejczyk, Zuzanna Lisiecka. Nieobecni: Alicja Adamek, Bartłomiej Piera, Lena Supera

Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym. Klasa 1B. I rząd od lewej (stojący): dyrektor Krystyna Warczyk, Pola Kapłańska, Alicja 
Waszczykowska, Bartłomiej Wojtyra, Dominik Polakowski, Nadia Śliwińska, Szymon Ścibiorek, wychowawca Magdalena Białas. II rząd 
od lewej (siedzący): Jan Gościniak, Nadia Błaszczyk, Wojciech Misiewicz, Hubert Ścieszko-Osiński, Adrian Zakrzewski,  Józefina Kłąb, 
Rafał Mastalerz, Staniała Kosiński. Nieobecni: Maja Bugała, Oliwia Nowak, Filip Rutowicz, Zoja Żadkiewicz.  
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Pomagamy opiekunom osób 
starszych i niepełnosprawnych.

Jeżeli opiekujesz się osobą po 75 
roku życia lub niepełnosprawną  

w stopniu znacznym lub z orzecze-
niem pierwszej grupy zadzwoń 

Pomożemy w uzyskaniu świadczenia

 508-749-049

Sukcesy koluszkowskich karateków

24 października odbył się w Raszynie Turniej IKA Polish Open w któ-
rym wystartowało 7 zawodników Łódzkiego Klubu Karate Shito-ryu i Ko-
budo Zanshin prowadzącego zajęcia karate w Koluszkach. Sukces jest tym 
większy, że był to ich debiut na sportowej macie. Uczestnicy startowali w 
trzech konkurencjach karate (kata, kumite, fantom kumite) oraz torze prze-
szkód sprawdzającym ich sprawność i wytrzymałość. Wszyscy dali z siebie 
wszystko i mimo bardzo silnej konkurencji (startowało ponad 200 zawod-
ników z 13 klubów) niektórym udało się wywalczyć medale:

- Fabian Wawrzonowski: złoto w kumite, złoto w fantom kumite
- Mateusz Sikora: złoto w kumite
- Aleksander Długosz: brąz w kumite, brąz w fantom kumite
- Filip Szmit: srebro w torze przeszkód
- Mateusz Białas: brąz w torze przeszkód
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy wytrwałości w dal-

szych treningach i kolejnych sukcesów.
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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

FIZJOTERAPEUTA
Agnieszka Wrona

 9 wizyty domowe
 9masaż leczniczy
 9 terapia manualna

 
Tel. 694-505-214

Jubileusz firmy ANPOL
Firma  Handlowa „Anpol”  z Koluszek która powstała 20 sierp-

nia 1996 roku, na terenie byłego państwowego przedsiębiorstwa – 
Centrala Nasienna - świętowała niedawno swój jubileusz ćwierć-
wiecza.

-Jesteśmy firmą rodzin-
ną, prowadzę ją wspólnie z 
żoną Anną i synem Marci-
nem, bez których rozwój jej 
nie byłby możliwy- powie-
dział Marek Frączkowski, 
właściciel FH Anpol.

Firma Anpol zajmuje 
powierzchnię 2,5 hektara i 
posiada magazyny o po-
wierzchni 4000m².

Główną działalnością 
firmy jest sprzedaż detalicz-
na i hurtowa szerokiej gamy 
artykułów ogrodniczych i 
gospodarstwa domowego, 
środków do produkcji rolnej, 
tj. pasz, nawozów rolni-

czych, kwalifikowanego materiału siewnego oraz opału.
Oprócz sprzedaży w/w asortymentu firma Anpol prowadzi tak-

że wynajem powierzchni magazynowych.
W Jubileuszowej Gali udział wzięło wiele osób i instytucji: 
 Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i jed-

nocześnie były wieloletni pracownik firmy – Sławomir Sokołowski 
wraz  małżonką. Złożył on życzenia pracownikom Anplu w imieniu 
własnym oraz burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, który nie 
mógł wziąć udziału w Gali.

Byli i obecni pracownicy firmy, którym właściciel Anpol-u wy-
raził szczególne podziękowanie. 

W spotkaniu jubileuszowym udział wzięli także przedstawicie-
le: Wytwórni Pasz Piast z Ostro-
wa Wielkopolskiego; firmy Flo-
rovit z Grupy IncoVeritas, 
przedstawiciel firmy Agrecol z 
Wieruszowa; przedstawicielka 
firmy Florentyna z Pleszewa oraz 
przedstawiciel firmy Dajar z Ko-
szalina.

Kolejne sukcesy  
w ogólnopolskich zawodach

Dnia 09.10.2021r. odbyły się ogólnopolskie zawody „Break ge-
neration” w Katowicach. Tancerze Breaking Central Studio po raz 
kolejny nie wrócili z pustymi rękami. Pierwsze miejsce w kategorii 
bgirls do 13 roku życia wywalczyła Gabrysia Dymowicz (bgirl 
Spark). Warto podkreślić, że była dużo młodsza od niektórych za-
wodniczek, z którymi musiała się zmierzyć. W tej samej kategorii 

na podium znalazła się również Nadia Wolska (bgirl Nadija), która 
zajęła drugie miejsce. Do najlepszej ósemki dostała się również Na-
talka Woźniak. TOP 8 należało też do Antka Suwalskiego (bboy’a 
Suwaka), który walczył w kategorii bboys do 9 lat. W najlepszej 
ósemce znalazł się też Olek Grzejszczak, startujący w kategorii 
bboys do 11 roku życia. A w kategorii bgirls 14+ do TOP 8 zakwali-
fikowała się Julia Świderek (bgirl Ylson). O przygotowanie dziecia-
ków zadbali trenerzy: Ola Drabik i Martin Rosik. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

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

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 2.11.2021 do dnia 23.11.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu lokalu biurowego nr: 313                     
o pow. użyt. 16,99 m2, mieszczącego się na III piętrze w budynku 
administracyjno-biurowym, położonym w mieście Koluszki, przy 
ul. 11 Listopada 65, w obręb 5, na działkach nr 1315 i 1316, do dal-
szego najmu na okres od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 1 listopada 
2024 r., w trybie bezprzetargowym.

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

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

Koluszki, dnia 5 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyj-
nych 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 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania 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 zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 
nr 4 i 6 miasta Koluszki, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta Koluszki w dniach 
od 15 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Koluszkach, 95–040 Koluszki, ul. 11 listopada 65, w godzinach pra-
cy Urzędu. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębów ewidencyjnych nr nr 4 i 6 miasta Koluszki dotyczy wyłącznie 
części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębów ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta Koluszki uchwalonego uchwa-
łą Nr XL/44/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2006 r. 
w sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla 
obrębów ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta Koluszki (Dz. Urz. Woj. Łódzkie-
go z 2006 r. Nr 358, poz. 2766 z późn. zm.), w granicach obszaru objęte-
go projektem zmiany planu oznaczonego na załączniku graficznym, sta-
nowiącym integralną część uchwały, w zakresie zapisów §38 ust. 2 pkt 2 
w/w uchwały.

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 
zostanie na stronie internetowej www.koluszki.samorzady.pl/. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) 
w Sali 112 w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65  
o godzinie 16.00. 

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

Uwagi do projektu zmiany planu mogą być wnoszone w formie pa-
pierowej lub elektronicznej w okresie od 15 listopada 2021 r. do 21 grud-
nia 2021 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną po-
zostawione 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 skła-
dającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. 
Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrze-
nia 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 osobowych do-

stępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.koluszki.samo-
rzady.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, 95–040 Koluszki, 
ul. 11 listopada 65,

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

 Burmistrz Koluszek

INFORMACJA
w związku z remontem wiaduktu informujemy,  

że rozszerzamy asortyment towarów w kwiaciarni 

przy ul. Maczka 6 (parking przy cmentarzu).

W sprzedaży będą oferowane rośliny doniczkowe  

i szeroki wybór kwiatów ciętych. 

  Zapraszamy miłych klientów  
– kwiaciarnia „Ogród i Dom” L. Przybylski

Uwaga polowanie 
Nadleśnictwo Brzeziny informuje, że w związku z zagrożeniem 

wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, na terenie gminy Koluszki 
w Uroczysku Gałkówek w dniach od 16 listopada do 15 stycznia 
2022 roku w godzinach 7.00-15.00 odbywać się będą polowania 
zbiorowe. Miejsce polowania zostanie oznakowane tablicami ostrze-
gawczymi.   
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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

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.

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

do pracy na stanowisko  

HAFCIARZA
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: kawak@kawak.com.pl 

lub osobiście do biura firmy przy ul. św. St. Kostki 4, Koluszki  

tel.: 605 889 178 lub  609 738 932

STEP DANCE - znakomity  
początek nowego sezonu

W bardzo dobrym stylu 
rozpoczęli starty turniejowe na 
arenie ogólnopolskiej w no-
wym sezonie tanecznym 
2021/22, tancerze ze szkoły 
tańca i klubu sportowego STEP 
DANCE.

3 października w Łomian-
kach nastąpiła inauguracja w 
wykonaniu naszych reprezen-
tantów na Ogólnopolskim Tur-
nieju Sportowego Tańca To-
warzyskiego z cyklu MAŁE 
GRAND PRIX. W kategorii 
do 11 lat wystąpiła NATALIA 
LOBA, która - warto dodać - jest Mistrzynią Okręgu Łódzkiego w 
kategorii do 9 lat, ale w rywalizacji par sportowych. Tym razem 
Natalia startowała jako solistka i mimo olbrzymiej konkurencji 

spisała się znakomicie, zajmując 
I miejsce w kombinacji 6 tań-
ców.

Równie dobrze spisali się nasi 
reprezentanci w kategorii 12-13 
lat klasa F: KRYSTIAN PURKIE-
WICZ i WIKTORIA ŁYSAK. 
Nasza para startowała po raz 
pierwszy po wakacyjnej przerwie, 
i po znakomitej prezentacji 6 tań-
ców znalazła się w finale, zajmu-
jąc ostatecznie 3 miejsce.

Do końca tego roku jeszcze 
wiele startów naszych tancerzy, 
ponieważ sezon dopiero się roz-
kręca. O wszystkich będziemy in-
formować, a tymczasem gratulu-
jemy wyników.

Zatrudnię Asystentkę Stomatologiczną  
lub osobę zainteresowaną nauką w zawodzie

asystentka/higienistka stomatologiczna
Praca w gabinecie stomatologicznym w Koluszkach,  

tel. 693-629-884 

Rozpoczęcie sezonu  
morsowania w Lisowicach

Nie czekając na siarczy-
ste mrozy i cudne przeręble, 
już obecnie Morsy z Lisowic 
zapraszają na oficjalne 
otwarcie sezonu. Spotkanie 
odbędzie się 7 listopada 
(niedziela) o godz. 11.00 nad 
zbiornikiem w Lisowicach. 
Dobry humor obowiązkowy.

Chcesz dołączyć? Masz 
pytania? Morsy zapraszają 
na facebookowy fanpage: 
Morsy z Lisowic. 
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Drewno kominkowe i rozpałkę, 
608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167  
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

KUPIĘ
Używany wózek widłowy,  
tel. 518-420-005
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

USŁUGI
Multi-Wypożyczalnia sprzętu 
budowlanego, ogrodowego i rekre-
acyjnego, Brzezińska 23, 515-947-149
Ścinka drzew, Zrębkowanie gałęzi, 
tel. 727-668-566
Pralki – naprawa, 609-046-483
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
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 M-4, 3-pokoje, kuchnia, 
3 piętro, tel. 509-825-255
Sprzedam własnościowe M-4 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam siedlisko 3446 m2  
w Regnach po 35 zł/m2,  
tel. 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
Sprzedam dom w Koluszkach  
z piękną działką, tel. 881-300-749 
lub 697-779-237
Sprzedam dom 130 m2 z działką 
1500 m2, Budziszewice, 515-947-149
Kupię mieszkanie 20 m2 parter,  
tel. 883-948-435

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Budynek z zapleczem na działal-
ność biurowo-usługową lub produk-
cyjną na ul. Partyzantów. Wynajmę, 
601-227-216
Posiadam lokal do wynajęcia  
w centrum Koluszek, 693-450-093
Do wynajęcia mieszkanie  
w kamienicy, 45m2, centrum,  
tel. 506-123-517
Mieszkanie do wynajęcia w Kolusz-
kach, 49,60m2, pierwsze piętro,  
tel. 508-363-845
Do wynajęcia lokal w Pasażu 
Handlowym w Koluszkach,  
ul. Brzezińska 11, 600-802-959
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 tanio kwatery 
pracownicze, 601-835-140
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Zbiornik z podwójną wężownicą, 
200 l., 650 zł, 508-488-034 
Pyszne jabłka, 2 zł/kg, 
tel. 505-771-121
Stół i krzesła sprzedam, 663-966-843
Piec C.O. używany, tel. 603-930-385

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

PRACA SZUKAM
Przyjmę sprzątanie domu,  
576-127-529

PRACA 
Zatrudnię na soboty do sklepu 
ekspedientkę lub osobę uczącą się, 
693-450-093 
Zatrudnię specjalistę d/s handlo-
wych na składzie budowlanym, 
604-574-055 
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko hydrauliczne, 604-574-055
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na dział 
metalowy i elektryczny, 604-574-055 
Zatrudnię magazyniera z uprawnie-
niami UDT i kat.B, 604-574-055 
Zatrudnię operatora wózka widło-
wego, tel. 785-998-740
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki 
praca cały rok stałe wzory,  
664-975-055
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 pokrew-
nych. Możliwość uzyskania doświad-
czenia zawodowego. Stała praca. CV 
na e-mail: buddrogstan@wp.pl, 
tel. 609-759-659
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

Kierowcę kat. C+E, praca w kraju, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
600-215-119
Szukam pracownika do stajni. Praca 
na pół etatu, 731-701-550
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 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

Wynajmę garaż w Koluszkach, tel. 664-158-538
Sprzedam mieszkanie 50 m2 w Koluszkach, 275000zł, tel. 793-592-422
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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 � 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

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

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



195.11.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 44

Piątek  
5.11

15:00 RODZINA ADDAMSÓW 2
17:00 VENOM 2: Carnage / dubbing
19:00 VENOM 2: Carnage / napisy

Sobota  
6.11

15:00 RODZINA ADDAMSÓW 2
17:00 VENOM 2: Carnage / dubbing
19:00 VENOM 2: Carnage / napisy

Niedziela  
7.11

15:00 RODZINA ADDAMSÓW 2
17:00 VENOM 2: Carnage / dubbing
19:00 VENOM 2: Carnage / napisy

Środa 10.11 Kino nieczynne
Czwartek 11.11 Kino nieczynne

VENOM 2: Carnage / dubbing
USA / Thriller / Science-Fiction / Akcja / 2021 / 97 min.

2D Dubbing

Venom to jedna z najważniejszych, 
najbardziej złożonych postaci Marvela. 
Opowiada o dziennikarzu Eddie'm Broc-
ku (Tom Hardy), którego ciało w wyniku 
eksperymentu scaliło się z obcą formą 
życia - Venomem. 

W drugiej części poznamy Carnage-
’a (Woody Harrelson). Jest to jeden z naj-
bardziej znanych czarnych charakterów 
Marvela. Reżyserem produkcji jest Andy 
Serkis.

RODZINA ADDAMSÓW 2
USA/Wlk. Brytania/Kanada / Komedia / Animowany / 2021 

/ 93 min. / 2D Dubbing

U Addamsów daje o sobie 
znać konflikt pokoleń. Etap bun-
tu nie omija dorastających We-
dnesday i Pugsleya. Choć Ad-
damsowie niekoniecznie wpisują 
się w model tradycyjnej rodziny, 
nawet Morticię martwi, że po-
tomkowie po raz kolejny nie sta-
wiają się na kolacji. Jak na po-
wrót wzniecić ogień w rodzinnym 
ognisku i podtrzymać więzy? 
Gomez wpada na genialny po-
mysł – wspólne wakacje i podróż 
nawiedzonym kamperem przez 
całą Amerykę! Nie będzie to jed-

nak zwykła wycieczka krajoznawcza, gdyż na Addamsów czeka 
ogrom okropnie obłędnych przygód, które sprawią, że włosy staną 
dęba na głowie nawet Kuzynowi Coś.

„Owoce pamięci”  
w Szkole Podstawowej nr 2 

„Owoce pamięci” to projekt reali-
zowany przez Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Łódzkiego z 
inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego. Projekt zo-
stał zainicjowany w 100. rocznicę uro-
dzin Jana Pawła II. Do udziału w pro-
jekcie przystąpiła Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Marii Konopnickiej.

We wtorek 26 października 2021 r. 
uczniowie klasy 8c wraz z panią 
Agnieszką Sęczkowską pod czujnym 
okiem pana dyrektora Sławomira Meli oraz pań: Krystyny Rozensz-
trauch – Sosnowskiej i Magdaleny Majdy – przedstawicielek Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, zasadzili w ramach projektu 
cztery drzewa owocowe tradycyjnych odmian. Uczniowie „Dwój-
ki” przy sprzyjającej aurze chętnie przygotowali miejsca na sadzon-
ki. W celu upamiętnienia tego wydarzenia przy nasadzeniach zosta-
ła ustawiona tabliczka pamiątkowa. Teraz społeczność szkolna 
będzie dbać o nowe drzewa, a już za parę lat zostaną zebrane pierw-
sze owoce.



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)

Polska to mój domek
Z czym kojarzy się patriotyzm u najmłodszych mieszkańców 

naszej gminy? W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem 
Niepodległości, ciekawego eksperymentu podjęła się jedna z miesz-
kanek naszego miasta, zadając 
swojemu synkowi pytanie, jak ro-
zumie słowo patriotyzm. „Mamo 
nie wiem co to jest” – odpowie-
dział mały Jaś.

Mama nie dała jednak za wy-
graną, dzieląc się swoją wiedzą. 
Opowieści o losach naszego kra-
ju, a szczególnie o historii II woj-
ny światowej, były dla niego 
czymś nowym i fascynującym. 
Zainspirowany, z pomocą mamy 
stworzył nawet plakat. 

- Kiedy skończył robić swoją 
pracę, zapytałam go ponownie jak 
rozumie słowo patriotyzm?

Odpowiedział: „To znaczy, że Polska to mój domek. I baaaardzo 
go kocham „ – opowiada Natalia Janeczek.

 (pw)

Badanie kontrolne w Narodowym  
Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań w 2021 roku 

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie 
kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego 
wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i ba-
dań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest 
równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów 
telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które 
zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnolet-
ni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili 
wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kon-
taktować się będą z wylosowanymi 
do badania respondentami wyłącz-
nie z numeru telefonu: 22 828 88 
88, a dane zostaną zarejestrowane w 
specjalnie przygotowanej aplikacji. 
Pozyskane dane podlegają prawnej 
ochronie i są objęte tajemnicą staty-
styczną.

Tożsamość ankietera będzie 
można zweryfikować na stro-
nie spis.gov.pl lub na infolinii 22 
279 99 99 (koszt połączenia zgodny 
z cennikiem operatora). Podobnie, 

jak w trakcie Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o za-
robki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w ba-
daniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 
27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r.


