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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

19.11  
ul. 3 Maja 8

20.11  
ul. 3 Maja 19G

21.11  
ul. Brzezińska 54

22.11  
ul. Przejazd 6

23.11  
ul. 11 Listopada 33

24.11  
ul. Żwirki 2

25.11  
ul. Głowackiego 20
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Jako kierowcy musimy planować trasę i szukać 
najdogodniejszych wariantów przejazdu

Problemy ze skrzyżowaniem  
w Felicjanowie 

Wielu mieszkańców zgłasza potrzebę zmiany organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu w Felicjanowie. Przy większym natężeniu ruchu, 
nawet przy otwartym przejeździe, na skrzyżowaniu powstaje bo-
wiem zator drogowy. 

Z powyższą sytuacją do czynienia mamy w przypadku jazdy 
od strony ul. Krańcowej na wschodnią stronę gminy. Po minięciu 
przejazdu i dotarciu do głównej ulicy w Felicjanowie, musimy 
ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Gdy skręcamy w prawo na Ko-
luszki, nie ma z tym większego problemu, jednak w sytuacji gdy 
pojazd chce kontynuować jazdę na wprost lub dokonać skrętu w 
lewo, musi poczekać aż przejedzie cała kolumna samochodów 
zmierzających przez Felicjanów do przejazdu. W takim przypadku 
nawet przy otwartym przejeździe samochody nie mogą posunąć się 
do przodu. 

Aby przeciwdziałać powyższej sytuacji do zaproponowania 
są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich a zarazem najprostsze, to po 
prostu częstsze wykorzystywanie drugiego przejazdu od strony 
Erazmowa, który rozładuje ruch na przejeździe od strony  
ul. Krańcowej. Chodzi tu głównie o kierowców którzy od ul. 
Krańcowej jadą na wprost lub skręcają w lewo. Kierowcy którzy 
chcą przebić się w kierunku Jeziorka, po przejechaniu przejazdu 
od strony Erazmowa powinni od razu zjeżdżać w pierwszą ulicę 
w lewo. Droga ta została utwardzona asfaltem właśnie na czas 
budowy wiaduktu.    

Drugie rozwiązanie to zmiana organizacji ruchu z wprowadze-
niem pierwszeństwa na łuku od ul. Krańcowej przez Felicjanów w 
stronę Koluszek. Słabą stroną tego rozwiązania jest jednak blokowa-
nie swobodnego przejazdu od strony Erazmowa, oraz zmiana nawy-
ków kierowców, którzy przyzwyczajeni są do obecnego układu ru-
chu.    

Poza zmianą organizacji ruchu mieszkańcy wnioskują też o wy-
tyczenie przejścia dla pieszych. W tym przypadku problemem oka-
zuje się jednak brak chodnika po drugiej stronie ulicy. Wszystkim 
zgłaszanymi wnioskami zajmie się w najbliższym czasie Komisja 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego złożona z przedstawicieli poli-
cji, zarządców dróg, starostwa powiatowego i urzędu marszałkow-
skiego. 

(pw)

Sobotni rynek wróci  
na swoje miejsce

Po nowym roku ponownie będzie można handlować na sobot-
nim rynku przy ul. Mickiewicza. Targowisko zostało przeniesione z 
początkiem bieżącego roku na drugą stronę miasta, na czas przebu-
dowy okolicznych ulic. Co ciekawe, według informacji uzyskanych 
przez Zakład Usług Komunalnych, który zarządza targowiskiem, 80 

proc. obecnie handlujących na targowisku przy ul. Rynek, nie wyra-
ża potrzeby powrotu na plac przy ul. Mickiewicza. Dlatego też Za-
kład Usług Komunalnych rozważa możliwość prowadzenia sobot-
niego handlu na dwóch targowiskach, ulokowanych po obydwu 
stronach miasta. Rozwiązanie to musi zostać przeanalizowane 
szczególnie w kontekście zamknięcia wiaduktu i trudności w swo-
bodnym przemieszczaniu się mieszkańców. Ostateczne decyzje za-
padną w grudniu. Władzom miasta zależy jednak na tym, aby miesz-
kańcy obydwu stron miasta mieli równy dostęp do korzystania z 
placu targowego.      

(pw) 

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 
23 listopada (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się XL zdalna se-

sja Rady Miejskiej w Koluszkach. 
W porządku obrad m.in.: 
- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ko-

luszki 
- informacja o stanie bezrobocia 
- uchwała w sprawie rocznego programu współpracy z organi-

zacjami pozarządowymi 
- określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
- określenie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
- uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy 
- wyrażenie zgody na utworzenie oraz objęcie udziałów w 

spółce w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej   

UWAGA: od dnia 23.11.2021 r., transmisja sesji „na żywo” będzie 
odbywać się pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/koluszkimiasto. 
Docelowo znajdą się tam także archiwalne nagrania sesji z kadencji 
2018-2023. Do czasu przeniesienia archiwalnych nagrań można je 
będzie oglądać na dotychczasowym kanale YOUTUBE.
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Urząd Miejski w Koluszkach  
ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  

informatyk
Szczegóły na stronie BIP pod adresem: 

https://www.koluszki.samorzady.pl/tablicaogloszen,9_2-2021-11_363

Właściciele nieruchomości  
muszą składać deklarację  
o sposobie ogrzewania

Przypominamy, że od 1 lipca właściciele domów jednorodzin-
nych i administratorzy nieruchomości są zobowiązani do składania 
deklaracji z informującą, czym ogrzewają swoje budynki. Deklara-
cje zostaną złożone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB). Informacje mają pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej 
emisji w Polsce oraz wspieraniu przez państwo działań lokalnych 
samorządów zmierzających do eliminowania starych urządzeń 
grzewczych. 

Właściciele już istniejących budynków mają 12 miesięcy (czyli 
do 30 czerwca 2022 r.) na przekazanie formularza z informacją, 
czym ogrzewany jest ich dom. W przypadku nowych obiektów, de-
klarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty uruchomienia źródła 
ogrzewania. 

Mieszkańcy bloków nie muszą się przejmować nowym obo-
wiązkiem, ponieważ deklarację składa w ich imieniu wspólnota 
mieszkańców lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Przekazanie powyższych informacji jest obligatoryjne. Za brak 
złożenia deklaracji grozi grzywna.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, czyli przez 
internet lub w formie papierowej. Papierowy dokument właściciele 
nieruchomości mogą wysłać listem poleconym lub złożyć w swoim 
urzędzie gminy. Następnie urzędnicy wprowadzą zawarte w nich in-
formacje do systemu informatycznego.

W gazecie przedrukowany został FORMULARZ A, który służy 
do składania deklaracji w przypadku budynków mieszkalnych. 
Przedsiębiorcy deklaracje składają na FORMULARZU B, który do 
ściągnięcia jest ze stron internetowych.       

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszuki-
warce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ. 
Tam też znajdują się formularze do składania deklaracji. 

W przypadku Urzędu Miejskiego w Koluszkach szczegółowe 
informacje w sprawie składanych deklaracji można uzyskać pod nr 
telefonu: 44 725 67 66. 

(pw)

Najczęściej zadawane pytania
- Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło 

ciepła lub spalania paliw do 1 MW. 
- Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za 

mnie zarządca?
W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane 

przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci cie-
płowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu 
znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elek-
tryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samo-
dzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do 
CEEB składać nie musimy.

- Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o. i używam go spo-
radycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?

Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do 
CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy nato-
miast jaką pełni funkcję. 

- W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i nie-
mieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła, którą de-
klarację wypełnić?

W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lo-
kalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jed-
ną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu 
mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źró-
dło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również de-
klarację formularz B.

- Czy zgłaszamy do CEEB inne źródła ciepła niż te, które są 
wymienione w deklaracji? 

Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które 
są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klima-
tyzatorów. W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie do-
pisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej 
wymienione. 

- Mam 10 kolektorów słonecznych, co wpisuje w liczbie za-
instalowanych źródeł ciepła? 

Kolektory słoneczne są z sobą połączone i wpisujemy je jako 1 
zainstalowane źródło ciepła.

- Skąd mogę pobrać deklarację w wersji papierowej? 
Deklaracja w wersji papierowej jest dostępna na stronie www.

gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budyn-
ków – FAQ.  

- Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?
Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wy-

słać listem do Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku.  
- Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?
Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja 

złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.

(informacje pochodzą ze strony 
www.gunb.gov.pl)

Przebudowa Wołyńskiej 
Nowy wykonawca wszedł na ul. Wołyńską w Koluszkach. Do 

wykonania pozostała jeszcze nawierzchnia drogi. Dokończona musi 
zostać również większość kanalizacji deszczowej. Prace mają zostać 
ukończone w styczniu.       

Przerwy w dostawach prądu
 � 30.11.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Olszewo, 

Władysławowo.
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Językowe i kulturowe łamigłówki  
w szkole w Różycy (cz. II)

Rozmawiają Aleksandra Szychman z Fundacji Fundację Monu-
mentum Judaicum Lodzense, Maciej Cholewiński, prowadzący 
warsztaty językowe, Zbigniew Komorowski z gazety „Tydzień w 
Koluszkach”. Spotkanie odbyło się w czasie warsztatów „Bajzel i 
bałagan mylą mi się” zorganizowanych przez Fundację Monumen-
tum Judaicum Lodzense w Szkole Podstawowej w Różycy. W 
warsztatach udział wzięli uczniowie klas V a i VII b z wychowaw-
czyniami, Panią Ewą Pietrzyk i Panią Martą Lewandowską.  

ZK: Porozmawiajmy jeszcze o tej mozaice kulturowej dawnej 
Łodzi i okolic, także o Koluszkach. Skoro tak dobrze tu się wszyst-
kim żyło - Polakom, Niemcom, Żydom i Rosjanom, to co spowo-
dowało ten straszny antysemityzm, te wszystkie nienawistne reak-
cje na inaczej wierzących, czy mówiących innym językiem? Co 
sprawiło waszym zdaniem, że Naród, który tu żył nieprzerwanie 
od tysiąca lat, gdzie niejedno miasteczko było niemal w 100% za-
mieszkałe przez ludność żydowską, nagle niby w okamgnieniu 
znikł? Gdzie tkwią źródła antysemityzmu, także tego powojenne-
go? 

ASZ: Tkwią głęboko w historii.  Antysemityzm nie narodził się 
po wojnie, on był konsekwencją zdarzeń sprzed 2000 lat i oskarżeń 
Żydów o Bogobójstwo.  

ZK: Historia opisana w Księdze Estery, gdzie czarny bohater tej 
Księgi, minister Haman chciał wymordować wszystkich Żydów po-
kazuje moim zdaniem, że to tam narodził się antysemityzm, nie 
wśród  antyżydowskich pism Ojców Kościoła. Owszem, procesy i 
oskarżania Żydów o używanie krwi chrześcijan należy włożyć mie-
dzy bajki.

MCH: Uważam podobnie jak przedmówca. 
ASZ: Gdyby rozpowiadający te bzdury o krwi chrześcijańskich 

dzieci na macę dobrze się wczytali w Biblię, nazywaną przez was 
Starym Testamentem, wiedzieliby, że to niemożliwe, bo dla Żydów 
Krew jest święta i nigdy nie wolno było jej spożywać pod żadną po-
stacią. 

ZK: Weszliśmy na ciekawy, choć grząski grunt tego, co nas róż-
ni w interpretowaniu historii.

MCh: U Żydów niezmiennie od kilku tysięcy lat żywa jest za-
sada pluralizmu poglądów. Od wieków byliśmy uczeni różnorakich 
spojrzeń na dany temat. To było tak: siadali naprzeciw siebie rabini- 
adwersarze i rozmawiali na dany temat teologiczny czy filozoficzny. 
Nie wystarczyło zanegować dane zagadnienie zwykłym „Nie, bo 
nie|”, „Tak, bo tak”.  Należało to logicznie uzasadnić. W Kościele, 
moim zdaniem tego nie ma, bo was niestety wiążą dogmaty, od któ-

rych nie ma możliwości pójścia w lewo czy w prawo. Coś co jest 
istotne w judaizmie, to prawo do samodzielnego myślenia. 

ZK: Nie zupełnie. Każdy ma prawo wypowiadać się i mieć 
swój punkt widzenia. W XIII wieku, Tomasz z Akwinu, dominika-
nin, wielokrotnie dyskutował z przeciwnikami, najpierw komentu-
jąc a następnie zbijając tezy przeciwników stosując swoje słynne an-
tytezy. 

MCh: Ja mam zupełnie inne zdanie niż Ola. Jestem z tych, co 
„ćwiczą”” poznawanie Boga.

ASZ: Rozumiem Cię, ja z kolei należę do tych którzy po swoje-
mu układają swój model życia. Czy Bój Jest? Nie wiem, bo Go nie 
dotknęłam. Z drugiej strony- z tego samego powodu-nie mogę po-
wiedzieć, że Go nie ma. Z trzeciej strony- i widzisz, taka jest ta na-
sza żydowska filozofia, że możesz włos podzielić na cztery- jak we 
mnie się coś na składa i nabuzuje, to ja sobie już z Nim po żydow-
sku pogadam! Że jest taki i owaki, że dlaczego zrobił mi tak i ina-
czej… Że przecież ja Mu tu na ziemi tyle dobrego, a On mnie….no 
właśnie! ( śmiech). 

MCH: Rozumiem, o czym mówisz. Są różne podejścia do tego 
zagadnienia…

ASZ: Miałam to od samego początku, od dziecka, bo już mój 
ojciec był mało religijnym Żydem, dlatego taka moja swobodna 
myśl. Co innego moja babcia. Trzymała porządek.

ZK: Trzymała porządek sederu? Jadała Pani koszernie? 
ASZ: W domu owszem, tego się trzymano. Co innego poza do-

mem, tu miałam już swobodę. Co dzieci jadły i co robiły poza do-
mem, to była ich sprawa. 

MCH: Ja pochodzę, jak już mówiłem z rodziny organistów. 
Obecnie to czwarte pokolenie. Jak mam zatem mieć inne poglądy na 
Boga, niż te które mam?! Wzrastałem w tej tradycji. Dla mnie od za-
wsze było oczywiste że Bóg jest. Inną kwestią była interpretacja 
Jego Istnienia i Natury, a także Prawa zapisanego w Biblii- jak je ro-
zumieć i stosować w codziennym życiu.

ZK: Powróćmy na koniec do sprawy wiodącej naszego spotka-
nia. Jak młodzież reagowała na treść warsztatów, które Pan prowa-
dził? Byli zdziwieni mnogością polskich słów, wywodzących się z 
Jidysz?

MCH: Owszem, było zdziwienie. „O? bałagan? Myślałem, że 
to polskie słowo”. To jest coś takiego, jakby ktoś, kiedyś za ileś lat 
uzna, że pizza lub kebab to polskie potrawy. Generalne było widać 
duże zainteresowanie tematem warsztatów, i to mnie bardzo cieszy. 

ZK: Na czym polegały warsztaty?
MCH: Zajęcia „krążyły” wokół pewnego komiksu. Chodziło 

mi o to,  by pokazać jak pewne zwroty życia codziennego wzajem-
nie na siebie wpływały w obu społecznościach przedwojennej Pol-
ski. Druga rzecz, chciałem ocalić pamięć o Bohaterze komiksu Mo-
rycu Goldszmit. Dlaczego? Być może dlatego, ze Żydzi zawsze 
znajdowali się w bliskości mojej rodziny, która niegdyś mieszkała w 
Grodnie a potem w Warszawie, na ulicy Pańskiej. A wiadomo, bli-
sko Pańskiej mamy Nalewki, słynną ulicę na której mieszkali Żydzi 
i mieli swoje sklepy. 

ZK: Na Nalewki mieszkali teściowie i przyszły mąż Bajli Er-
lich, przedwojennej mieszkanki ulicy 3 Maja w Koluszkach…

MCh: W Warszawie zdarzały się mieszane małżeństwa polsko-
-żydowskie, nawet  w mojej rodzinie, bo jeden z moich pradziadków 
wżenił się z żydowską, zasymilowaną rodzinę. To też pewnie jakoś 
mnie zbliżyło do tematyki żydowskiej, do zainteresowania nimi. W 
naszym warszawskim mieszkaniu, które całkowicie spłonęło pod-
czas powstania, zachowała się mapa przedwojennej Palestyny…

ZK: Powiedzmy, że chodzi Erec- Ziemię świętą, nie o współ-
czesne państwo o tej nazwie..
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MCH: Oczywiście. Ta mapa Palestyny została podpisana przez 
właściciela: Morysa Goldszmita. Gdy zapytałem mamy o niego, od-
powiedziała, że w naszej warszawskiej kamienicy mieszkali wszy-
scy: Polacy, Rosjanie Żydzi i inni jeszcze. W tamtym domu miesz-
kała siostra mojej babci, która też wyszła za Żyda i to w jej 
mieszkaniu odnalazłem tę mapę. Pomyślałem, by w jakiś sposób 
upamiętnić jego osobę i uczynić go bohaterem komiksu. W drugiej 
części komiksu, który jest na razie na etapie pisania scenariusza, 
Moryc spotyka w Łodzi…Artura Rubinsteina i rozmawiają o boksie.

ZK: O boksie z Rubinsteinem?
MCH: Tak, bo przed wojną w łódzkiej filharmonii odbywały się 

także mecze bokserskie. Wszystko, co jest w moim komiksie, wyda-
rzyło się naprawdę, nic nie jest zmyślone, wystarczy sięgnąć do 
przedwojennych gazet. 

ZK:  Porozmawiajmy o samym języku polskich Żydów. Czym 
różni się alfabet jidysz od hebrajskiego?

ASZ: Pochodzeniem ale nie tylko tym. Hebrajski nie ma samo-
głosek, Jidysz owszem, posiada. Tu jest ta różnica. W przypadku he-
brajskiego tylko Żyd odczyta prawidłowo, poprzez kontekst tekstu 
tekst hebrajski bez samogłosek.

MCH: Zgadza się. Kiedyś zobaczyłem wyraz składający się z 
trzech liter: Dalet, Bet, Kof. To oczywiście „Dybuk” ale pewności 
nie było, gdy się wie, jeśli nie ma zaznaczonych znaków samogło-
skowych. Hebrajski to język z zupełnie innej kultury i tradycji niż 
jakikolwiek, choćby najbardziej różny od polskiego język europej-
ski. Dlatego z hebrajskim bez samogłosek my sobie nie radzimy, Ży-
dzi-bez trudu. 

ASZ: Ale we współczesnym hebrajskim mamy cale mnóstwo 
współczesnych zwrotów, zrozumiałych wszędzie: telewizja, kompu-
ter itd. Z innego podpórka: takie niby polskie słowo  „Jasiek”- mała 
poduszka, a pochodzi z tureckiego. 

ZK: My, Polacy żyjemy na skrzyżowaniu szlaków handlowych 
i kulturowych i stąd te różne słowne „krzyżówki”…

ASZ: Nie tylko „My Polacy”. Wszędzie tak jest, ludzie migro-
wali przez wszystkie epoki. Ani migrantów ani imigrantów nikt so-
bie dziś nie wymyślił, oni byli zawsze. 

ZK: Dotknęliśmy w ten sposób wydarzeń bieżących z granicy 
polsko- białoruskiej. Te migracje jak się wydaje, miały wpływ na 
wiele zmian w kulturze..

MCH: Chociażby na zmianę języka. Tak było w przypadku he-
brajskiego, który przestał być językiem codziennym Żydów po prze-
siedleniu do Babilonii. Hebrajskim nadal mówiły elity, ale inni 
wchłonęli z czasem język nowych władców. Po powrocie z Niewoli 
Babilońskiej do Ziemi Izraela w V wieku przed Chrystusem, co-
dziennym językiem Żydów stał się aramejski. Posługiwał się na co 
dzień Jezus. 

Pomieszczenia na terenie ośrodka 
sportowego trafią pod wynajem 

Pojawiło się ciekawe miejsce pod lokalizację usług sportowo-
-fitnessowych bądź na przykład odnowy biologicznej. Budynek na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zagajnikowej w Kolusz-
kach opuściły właśnie grupy przedszkolne. Przedszkolaki przenio-
sły się do zmodernizowanego budynku przy ul. Mickiewicza. Obec-
nie w obiekcie na terenie OSiR swoje zaplecze sportowo- 
-administracyjne posiada jedynie klub KKS Koluszki. Pozostałe ob-
szerne pomieszczenia gmina przygotowuje pod wynajem. 

(pw)

Projektują plac zabaw na Zieleni
Jeszcze w tym roku powstanie dokumentacja projektowa pod 

kątem budowy nowego placu zabaw na os. Zieleń w Koluszkach. 
Zielony skwer, na którym w przeszłości stały już urządzenia do za-
baw, zlokalizowany jest przy ul. Westerplatte, Piastowskiej i Kra-
szewskiego. Plac zabaw ma powstać w latach 2022-2023. 

(pw)  

Będzie widniej na placu  
zabaw w Słotwinach 

Przy okazji projektowania oświetlenia w ul. Wąskiej w Słotwi-
nach, gmina oświetleniem chce również objąć pobliski plac zabaw. 
Doświetlenie terenu ma również zapewnić większą przejrzystość 
tego miejsca, by było ono wykorzystywane zgodnie ze swoim prze-
znaczeniem. 

(pw)

Po termomodernizacji udogodnienia 
dla niepełnosprawnych

Po zakończeniu potężnego programu termomodernizacji kilku-
dziesięciu budynków gminnych, obecnie samorząd chciałby dosto-
sować je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynkach (m.
in. przedszkola i szkoły w Gałkowie Dużym), mają pojawić się sto-
sowne platformy oraz oznaczenia. Na ten cel gmina przeznaczy 250 
tys. zł, z czego 200 tys. zł pochodzi z dotacji PFRON (Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

(pw)  
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Ślubowanie klas pierwszych  
w Różycy

W Szkole Podstawowej w Różycy, w dniu  22 października 2021 
roku, odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów Klas Pierwszych. Po czę-
ści oficjalnej  i sprawdzeniu najważniejszych wiadomości Pierwszaków, 
dyrektor szkoły, Pani Aneta Mrówka dokonała Pasowania na Ucznia 
Szkoły a dzieci złożyły ślubowanie w obecności Pocztu Sztandarowego. 
Po uroczystości dzieci spotkały się z wychowawczyniami i rodzicami w 
swoich salach lekcyjnych na słodki poczęstunek. 
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Narodowe Święto 
Niepodległości

W dniu narodowego  święta  odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, przy Skwerze Polskiej Macierzy Szkolnej, przed pomnikiem 
Orła Białego - rzeźby dłuta Władysława Strzemińskiego, odbyła się 
uroczysta odprawa wart i odczytano Apel Poległych. W uroczystości 
udział wzięły władze samorządowe z Burmistrzem Koluszek Walde-
marem Chałatem na czele, przewodniczącą Rady Miejskiej w 
Koluszkach Anną Szostak, przewodniczącym Rady Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego Sławomirem Sokołowskim, przedstawicielami 
organizacji oraz placówek oświatowych oraz mieszkańcami Kolu-
szek. Jak zawsze, zagrała orkiestra dęta OSP w Koluszkach. Gośćmi 
wydarzenia byli senator RP Krzysztof Kwiatkowski oraz asystent 
wojewody łódzkiego, Marcin Buchali. Po odczytaniu Apelu Pole-
głych, wystrzelono salwę honorową. 
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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

I Bieg City Trail 2021/2022
Rodzeństwo Kordian i Łucja  
Ciesielscy najlepsi w D1 i D2 

                                
Grand Prix City Trail  to ogólnopolski cykl 5 biegów przełajo-

wych, rozgrywanych w 10 miastach i na 5 dystansach, od 300 m do 
2 km (dzieci i młodzież) i 5 km (dorośli powyżej lat 16). Aby zostać 
sklasyfikowanym, walczyć o nagrody i otrzymać pamiątkowy me-
dal, trzeba pobiec minimum 3 razy.

W pierwszym biegu edycji 2021/2022 przeprowadzonym w 
Parku Baden-Powella wystartowało 15 zawodników LKS Koluszki. 

Pierwsze miejsce w kat. D1 biegu na 300 m (1:06) zdobył ubie-
głoroczny zwycięzca GP Kordian Ciesielski. Z wielką ambicją i 
wolą walki do końca popisała się w biegu na 600 m w kat. D2 star-
sza siostra Kordiana, Łucja, która pomimo upadku, bieg wygrała z 
czasem 2:34, pokonując zarówno dziewczęta jak i chłopców.  

Na tym samym dystansie startująca po raz pierwszy Natalia Pa-
jąk zajęła wśród dziewcząt 7 miejsce (3:02)  

W biegu dziewcząt na 1000 m w kat D3  Milena Płocka (3:20) 
zdobyła trzecie miejsce, czwarta po niesamowitym finiszu była Julia 
Błaut (3:22), 9. Maja Wolska (3:31), 15. Ania Siemińska (4:02).  

Na 2-kilometrowym dystansie kat. D4 wystartowało czterech 
naszych zawodników. W chłopcach drugie miejsce zajął 14-letni Ra-
dosław Babiarski (6:27), 6. był 13- letni Maciej Wolski (6:57). 

Wśród dziewcząt 14-letnia Ada Siemińska zajęła piąte miejsce 
(7:21), rówieśniczka Jagoda Nowakowska – szóste (7:22) . W biegu 
głównym na 5 km w  kobietach Marta Siemińska z czasem 27:05 min. 
zajęła w klasyfikacji generalnej 38 miejsce (w K40 miejsce 13-te). 

W mężczyznach w klasyfikacji generalnej 29. (a 12. w M30) z 
czasem 20:01 był  Mariusz Andrzejczak, 113.  (12. w M50) Marcin 
Goldas (24:33), 123. (42. w  M40) Sławomir Wolski (25:02).

Dziękuję wszystkim zawodnikom za zaangażowanie i ambitną 
walkę, swoimi wspaniałymi startami  dajecie mnie mnóstwo rado-
ści, entuzjazmu i energii do jeszcze lepszej pracy trenerskiej.

Serdeczne podziękowania kieruję do rodziców, za wspieranie i 
towarzyszenie dzieciom w zawodach.  

W tej pięknej rywalizacji, nasi sportowcy z powodzeniem 
uczestniczą od pierwszej edycji 2014/2015 CITY TRAIL Łódź.



1319.11.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 46

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 15.  13-14 listopada 
(ostatnia kolejka rundy jesiennej)

LKS Różyca - Iskra Dobroń   4:4

Tabela
1. GKS Ksawerów    15  35  48-18    
2. AKS SMS Łódź    15  34  56-19  
3. LKS Różyca     15  34  46-28  
4. ŁKS III Łódź     15  33  54-15    
5. Ner Poddębice    15  27  42-30    
6. Iskra Dobroń     15  26  48-38    
7. Zawisza Rzgów    15  24  31-23    
8. Włókniarz Pabianice  15  23  37-24    
9. KAS Konstantynów   15  18  17-34  
10. Termy Uniejów    15  18  33-34 
11. UKS SMS Łódź   15  17  22-34    
12. Victoria Rąbień    15  16  36-49    
13. Sokół II Aleksandrów  15  13  24-41   
14. Włókniarz Zgierz   15  11   19-42    
15. Górnik Łęczyca    15    8  12-50    
16. Sarnów/Dalików   15    4  14-60  

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Kolejka 13.  13-14 listopada 
(ostatnia kolejka rundy jesiennej)
 

Huragan Swędów - LKS Gałkówek  6:2 
KKS Koluszki - Sokół Popów  3:0 (wo)

Tabela
1. LZS Justynów    12  26   48-19   
2. KKS Koluszki    12  24   32-17  
3. Czarni Smardzew   12  24   33-19  
4. Błękitni Dmosin    12  22   44-26  
5. Polonia Andrzejów    12  22   34-23  
6. LKS Gałkówek    12  21   27-23    
7. Huragan Swędów   12  20   36-39    
8. Boruta II Zgierz    12  15   29-16    
9. Zjednoczeni II Stryków 11  13   31-36    
10. Victoria Łódź    12  12   17-23    
11. Iskra Głowno    12  11    18-38    
12. LKS Kalonka    12    9   22-50    
13. Sokół Popów    11     1   9-51

 HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2021/2022
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach zaprasza do udziału 

w XXI Edycji Rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej Sezon 
2021/2022 o Puchar Burmistrza Koluszek.

Rozgrywki I kolejki HLPN 2021-2022 rozpoczną się 27 listopa-
da (sobota) 2021 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 listopa-
da 2021 r. w siedzibie OSiR przy ul. Ludowej 2 lub pocztą elektro-
niczną osir@koluszki.pl   

ZAPRASZAMY

Włamał się do lokalu 
i ukradł piwo

Koluszkowski patrol zatrzymał 39-letniego mężczyznę, który 
pod osłoną nocy włamał się do jednego z lokali gastronomicznych 
gdzie ukradł piwo. Usłyszał już zarzut. Grozi mu kara do 10 lat po-
zbawienia wolności. W 
przeszłości miał już kon-
flikty z prawem.

10 listopada 2021 
roku tuż przed godziną 
6:00 policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w 
Koluszkach zostali za-
alarmowani, iż w jednym 
z lokali gastronomicznych doszło do włamania. Mundurowi natych-
miast zjawili się we wskazanym miejscu. Zauważyli wybitą szybę i 
leżący obok kamień. Policjanci weszli do środka gdzie w jednym z 
pomieszczeń znaleźli ukrywającego się mężczyznę. Kamieniem wy-
bił szybę w drzwiach lokalu i wszedł do środka przy okazji kradnąc 
piwo. Mężczyzna został zatrzymany, miał w organizmie blisko 2 
promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży z 
włamaniem co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. 
W przeszłości miał już konflikty z prawem.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Próbował ukraść samochód
14 listopada tuż po godzinie 12:00 koluszkowscy policjanci 

otrzymali zgłoszenie, że na jednej z posesji w Przanowicach w gmi-
nie Koluszki doszło do usiłowania kradzieży samochodu. Kiedy 
mundurowi zjawili się na miejscu okazało się, że 28-letni mieszka-
niec Zgierza został zatrzymany przez brzeziński patrol policji. Jak 
ustalili policjanci mężczyzna wtargnął na jedną z posesji i wyjechał 
z garażu volkswagenem uderzając w drzewo i klatkę dla zwierząt 
znajdujące się na posesji. Widząc to właściciel samochodu podbiegł 
do mężczyzny, który próbował uciekać. Doszło między nimi do szar-
paniny. na miejsce zdarzenie przyjechali policjanci z Brzezin, ponie-
waż oni również otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który wtargnął 
na posesję na terenie powiatu brzezińskiego. Jak się okazało był nim 
ten sam 28-latek. Został on natychmiast zatrzymany. Usłyszał już za-
rzut usiłowania kradzieży za co grozi kara do 5 lat więzienia. 

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)



14 19.11.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 46

Burmistrz Koluszek ogłasza:
pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomo-

ści niezabudowanej, położonej w miejscowości Kaletnik, obręb Ka-
letnik, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 14/19 o pow. 0,0139 ha, 
cena wywoławcza 8 000,00 zł, 
wadium 800,00 zł,
 postąpienie 80,00 zł.
Uwaga: Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązu-

jący podatek VAT.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten 
teren. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej i usług (MNL). 
Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek - B. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 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 Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 1200 13 grudnia 2021 r. lub na kon-
to Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890, najpóźniej do dnia 
13 grudnia 2021 r. (włącznie) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. 
(włącznie). Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomo-
ści sąsiadujących z tą nieruchomością tj. działek 14/18 i 14/14, z 
uwagi na jej szerokość – nieruchomość nie może być zagospodaro-
wana jako odrębna nieruchomość.

Pełny tekst głoszenia o przetargu wywieszony jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz za-
mieszczony jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.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 informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 16.11.2021 r. do dnia 07.12.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości położo-
nej w mieście Koluszki, w obrębie 4, oznaczonej nr ewidencyjny-
mi działek 114/1 o powierzchni  770 m2 i 114/2 o powierzchni  
770 m2.

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

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

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 16.11.2021 r. do dnia 07.12.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 91/112 o pow. 346 m2, 125/93  
o pow. 437 m2, 125/89 o pow. 374 m2, położonych w miejscowości 
Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki oraz działki gruntu oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym 59/5 o pow. 300 m2, położonej w miej-
scowości Słotwiny, obręb Słotwiny, gm. Koluszki, do dzierżawy w 
drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.

Wyjazd do teatru
Rada Osiedla „Głowac-

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

Spektakl w dniu 05 
grudnia 2021 r.  o godzinie 
18.00 Bilety: 35 zł/osoba. 
Przejazd autokarem wraz z 
ubezpieczeniem 15zł/osoba 
Wyjazd autokaru z Kolu-
szek ul. Głowackiego przy 
PEPCO. Szczegółowe in-
formacje tel. 512 998 400 
lub u Przewodniczącej  
Rady Osiedla w sklepie 
ANIMALS.

ZAPRASZAMY 

Czesław Mozil Solo w Koluszkach
Dlaczego w trakcie pandemii lepiej być artystą w Polsce, niż 

fretką w Danii? Dlaczego Internet nigdy nie zastąpi koncertów, a 
„sieć” to wcale nie tak dobre miejsce? Co to w ogóle jest ten LOCK-
DOWN? A co ważniejsze: co to znaczy „być seniorem” i ile lat, tak 
naprawdę, ma Andrzej Wajda?

Na te i inne pytania w przewrotny i bardzo zabawny sposób od-
powie Czesław Mozil. W tę ekscentryczną, muzyczno-liryczną po-
dróż artysta zabierze publiczność już w najbliższą sobotę w księgar-
ni przy ul. Brzezińskiej 21 w Koluszkach. 

Czy w świecie pełnym absurdów, poczucie humoru to jedyna 
broń? Najlepiej sprawdzić samemu. 

20.11.2021 r. Księgarnia Skład Główny, godz.19:00. Bilety do-
stępne w księgarni w przedsprzedaży po 50 zł i 65 zł w dniu koncertu.



1519.11.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 46

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

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

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

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

Producent odzieży  
dla dzieci  

zatrudni chałupniczki. 
Gwarantujemy pracę cały rok  

oraz uczciwe zarobki, 
602-426-094

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.

OBWIESZCZENIE  
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW LD1B/00030466/6
     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Piotr Niestrata 
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-
12-2021r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach mające-
go siedzibę przy Waryńskiego 32, odbędzie się pierwsza licytacja nierucho-
mości  rolnej zabudowanej, położonej we wsi Leosin nr 7 w województwie 
łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Koluszki, w obrębie 
geodezyjnym 21 Stefanów, składająca się z działek o łącznej powerzchni 
3,42 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka o numerze 378 o po-
wierzchni  2,8200 ha z zabudową zagrodową i częściowo zalesioną oraz jako 
działka niezabudowana o numerze 344 o powierzchni 0,600 ha. Prawo wła-
sności tej nieruchomości przysługuje Januszowi Maurycemu Pałyga oraz Ur-
szuli Pałyga na podstawie umowy odkupu i przeniesienia własności nieru-
chomości zawartej w formie aktu notarialnego rep A 6203/2009 z dnia  
7 października 2009 r. na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej mał-
żeńskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 
LD1B/00030466/6   [NKW: LD1B/00030466/6]

Suma oszacowania wynosi 273 600,00 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysią-
ce sześcset złotych  00/100)  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy osza-
cowania i wynosi  205 200,00 zł (dwieście pięć tysięcy dwieście złotych 
00/100)

Cena nie zawiera podatku VAT. Nieruchomość nie jest objęta podatkiem 
VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 360,00zł. (dwadzieścia siedem 
tysiecy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 )

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościo-
wej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upo-
ważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do 
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można 
uiścić także na konto  komornika: ING Bank Śląski SA 96 10501461 1000 
0092 4230 6802 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art .976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć oso-
by, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwo-
wego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w 
tym artykule.

Uwaga!
Stosownie do treści art. 2a ust 3 pkt. 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego ograniczeń podmiotowych dotyczących naby-
wania nieruchomości rolnych nie stosuje się w ramach postępowania egzeku-
cyjnego i upadłościowego. Tym samym, krąg podmiotów uprawnionych do 
nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego nie ogra-
nicza się do wyłącznie do rolników indywidualnych.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nierucho-
mość w dni powszednie od godz. 10:00  do godz. 14:00 oraz przeglądać w 
kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat 
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z 
akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własno-
ści na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nierucho-
mości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym 
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w 
księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i 
nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, 
nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą upra-
womocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
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KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

USŁUGI
Remonty docieplenia solidnie. 
609-296-865
Mycie kostki 504-362-697
Multi-Wypożyczalnia sprzętu 
budowlanego, ogrodowego i rekrea- 
cyjnego, Brzezińska 23, 515-947-149
Ścinka drzew, Zrębkowanie gałęzi, 
tel. 727-668-566
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Usługi stolarskie, 664-669-340
Bramy garażowe, wrota, drzwi, 
ogrodzenia, bramy, montaż ogro-
dzeń, tel. 506-771-822
Budowa domów, 505-509-874
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
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA SZUKAM
Przyjmę sprzątanie domu,  
576-127-529

PRACA 
Zakład Mięsny Ścibiorów zatrudni 
pracowników na stanowisko Masaż, 
Pracownik Gospodarczy, Portier. 
Informacje pod nr tel. 607-523-252 
lub osobiście w siedzibie firmy – 
Ścibiorów 11A
Firma PPH REWA zatrudni pra-
cownika do prac magazynowych. 
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, Tel: 44 714 37 03 
email: info@ph-rewa.pl

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
M-4 w Koluszkach sprzedam,  
tel. 511-455-226
Sprzedam dom w centrum Koluszek 
z piękną działką, tel. 881-300-749 
lub 697-779-237
Sprzedam M-4, 3-pokoje, kuchnia, 
3 piętro, tel. 509-825-255
Sprzedam dom 130 m2 z działką 
1500 m2, Budziszewice, 515-947-149

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia garaż, 736-552-489
Do wynajęcia 2 lokale mieszkalne 
w centrum Koluszek, 605-696-054
Do wynajęcia nowy garaż na 
osiedlu Andersa, tel.: 603-182-323
Poszukuję garażu w Koluszkach, 
tel. 664-158-538
Tanio do wynajęcia pokoje pracow-
nicze, 601-835-140
Garaż do wynajęcia, okolice 
bloków 11-Listopada, 601-99-22-48
Do wynajęcia mieszkanie, pierwsze 
piętro, 49,6 m2 w Koluszkach,  
tel. 508-363-845
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 lokal w Pasażu 
Handlowym w Koluszkach,  
ul. Brzezińska 11, 600-802-959
KWATERY pracownicze,  
693-979-701
Lokal użytkowy do wynajęcia, 
501-487-658
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Najsmaczniejsze jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Sprzedam Polonez-sanitarka, 
zarejestrowany, stan b.dobry, 
609-854-843 
Stół i krzesła sprzedam, 663-966-843
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

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię kierowcę kat. C dystry-
bucja 10-14 punktów dziennie  
- 300 km, tel. 695-384-451
Zatrudnię na soboty do sklepu 
ekspedientkę lub osobę uczącą się, 
693-450-093 
Zatrudnię operatora wózka widło-
wego, tel. 785-998-740
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki 
praca cały rok stałe wzory,  
664-975-055
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

Firma budowlana przyjmie pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883

Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
lub chałupniczo szwaczki,  
tel. 698-628-352

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

Zgłoś uwagi do zmiany planów  
zagospodarowania przestrzennego

Powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
dla czterech obszarów na terenie gminy. Jeżeli ktoś z mieszkańców 
chce aby dana działka stała się np. budowlaną lub dany teren zmie-
nił swoje przeznaczenie, to najlepszy moment na zmiany.             

Pierwszy z planów dotyczy zmian w zagospodarowaniu działek 
przy dworcu PKP, pod potrzeby przyszłego muzeum. Trwa właśnie 
proces wyłożenia planu, można składać swoje uwagi. 

Kolejne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego do-
tyczą obrębów 7 i 8, czyli terenów na których ulokowane są bloki w 
Koluszkach. Obecnie trwa uzgadnianie planu w instytucjach ze-
wnętrznych. W grudniu planowane jest ich wyłożenie do konsultacji.

Nowy plan zagospodarowania powstaje także dla Żakowic i całej 
wschodniej strony gminy. Wyłożenia planowane są na grudzień i sty-
czeń. Gmina zachęca do śledzenia komunikatów na stronie gminy. 

(pw)

Wiadukt niknie w oczach
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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



18 19.11.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 46

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
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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 46

Piątek  
19.11

15:00 RON USTERKA
17:00 WSZYSTKIE NASZE STRACHY
19:00 PITBULL

Sobota  
20.11

15:00 RON USTERKA
17:00 WSZYSTKIE NASZE STRACHY
19:00 PITBULL

Niedziela  
21.11

15:00 RON USTERKA
17:00 WSZYSTKIE NASZE STRACHY
19:00 PITBULL

Środa  
24.11

17:00 WSZYSTKIE NASZE STRACHY
19:00 PITBULL

Czwartek  
25.11

17:00 WSZYSTKIE NASZE STRACHY
19:00 PITBULL

RON USTERKA
USA/Wlk. Brytania / Animowany / Przygodowy / 2021 / 

106 min. / 2D Dubbing

„Ron usterka” wytwórni 20th Century Studios i Locksmith Ani-
mation to historia Barneya, społecznie wycofanego gimnazjalisty i 
Rona, jego nowego, chodzącego i mówiącego robota, który ma być 
jego „Najlepszym przyjacielem z pudełka”. Przezabawne awarie 
Rona, rozgrywające się na tle ery mediów społecznościowych, wpro-
wadzają ich w pełną akcji podróż, w której chłopiec i robot odkryją 
prawdziwą przyjaźń.

WSZYSTKIE NASZE STRACHY
Polska / Dramat / 2021 / Premiera / 2D Oryginalna

Daniel (Dawid Ogrodnik) jest 
artystą, katolikiem i aktywistą. 
Domy w rodzinnej miejscowości 
ozdobione są jego imponującymi 
malowidłami, rzeźby trafiają na 
cenione wystawy w Warszawie, a 
instalacje w rodzaju podświetlonej 
i pozdrawiającej głosami miesz-
kańców kapliczki służą lokalnej 
wspólnocie. Jego znakiem rozpo-
znawczym jest bluza ozdobiona tę-
czowymi elementami. Jako głębo-
ko wierzący katolik, Daniel 
angażuje się w sprawy duchowe. 
Mężczyzna uważa, że kościół nie 

powinien być miejscem wykluczenia a w jego wspólnocie jest miejsce 
dla każdego bez względu na światopogląd i osobiste wybory. W wy-
niku dramatycznych wydarzeń Daniel decyduje się na wzięcie 
udziału w odważnej walce w obronie swoich idei i postanawia roz-
prawić się z homofobią mieszkańców rodzinnej miejscowości.

PITBULL
Polska / Dramat / Sensacja / 2021 / Premiera 

2D Oryginalna

Kiedy podłożony na sta-
cji paliw ładunek wybucho-
wy zabija policyjnego sapera, 
komendant główny policji 
przydziela do sprawy Gebel-
sa z wydziału ds. zabójstw. 
Śledztwo prowadzi go na 
trop przestępcy ze zbrojnego 
ramienia grupy Pershinga - 
konstruktora bomb i porywa-
cza, stojącego za dziesiątka-
mi zamachów w Polsce i 
ponad setką porwań w całym 
kraju. 

Konfrontacja bandyty i 
psa przeradza się w regularną 
wojnę. Od tych wydarzeń mi-

jają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem in-
formatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny 
sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna do-
konywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy 
wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyj-
ścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być 
policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje 
dziecko.



Gdzie Kościuszko  
trzyma straż…

Uczniowie klas IV – VIII koluszkowskiej Jedynki, z okazji ju-
bileuszu 110 lat istnienia szkoły oraz 50-lecia nadania jej imienia 
Tadeusza Kościuszki, realizują interdyscyplinarny projekt edukacyj-
ny. Jego celem jest  przywracanie pamięci o życiu i działalności T. 
Kościuszki oraz promocja wiedzy o patronie  w środowisku lokal-
nym.

Uczniowie nakręcili już 
krótki filmik promujący projekt, 
namalowali portrety patrona, 
które zaprezentowali w prze-
strzeni miejskiej. Zdobiły one 
ulicę Brzezińską z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. 
Wkrótce odbędą się żywe lekcje 
historii z udziałem uczniów 
ubranych w mundury żołnierzy z 
epoki kościuszkowskiej.

Starsi uczniowie wezmą też 
udział w konkursie historyczno-
-geograficznym pt. ”Kościuszko-
-obywatel świata” i nakręcą 
scenki w języku angielskim, pre-
zentujące epizody z życia boha-

tera. Młodsi zaś zagrają w planszówki, których fabuła i grafika będą 
nawiązywały do biografii patrona.

Zależy nam również na tym, aby promować  wiedzę o Kościusz-
ce w środowisku lokalnym. Dlatego chcielibyśmy na wiosnę zapro-
sić do wspólnej zabawy  - gry miejskiej „Koluszki Kościuszki”- 
uczniów ze wszystkich koluszkowskich szkół.

Mamy też nadzieję, że we współpracy z Radą Rodziców i uta-
lentowanymi plastycznie absolwentami naszej szkoły uda się wyko-
nać jubileuszowy mural.

Tadeusz Kościuszko to bohater historyczny upamiętniony na 
całym świecie. Ponad 200 jego pomników  można znaleźć m.in. w 
USA, Szwajcarii, Australii, Białorusi, Litwie, Ukrainie, Wielkiej 
Brytanii, a nawet w Finlandii. Na czym polega jego fenomen?

Odpowiedzi na to pytanie można szukać w świecie cenionych 
przez niego wartości, w prostej, ale jakże ludzkiej i uniwersalnej po-
trzebie bycia wolnym, traktowanym sprawiedliwie i z szacunkiem. 
Bez względu na pochodzenie, miejsce i czas, w którym przyszło 
nam żyć.

Dyrekcja szkoły dziękuje serdecznie przedsiębiorcom z ulicy 
Brzezińskiej, którzy udostępnili witryny swoich firm do ekspozycji 
prac plastycznych uczniów.

Dziękujemy  firmom:
Księgarnia „SKŁAD GŁÓWNY”
Jawa Radliński Szymanek Sp.j.
,,ROM-GRAŻ’’ Grażyna Marcinkowska
OPTYK BRYLE Małgorzata Jatczak
,,DORA’’ Dorota Kompa
,,JOLMAR’’ Marek Królikowski
ANTOM SP.z o.o.
,,Magnes’’ Andrzej Zajączkowski
Botti Shoes & Bags
„Kriada” Katarzyna Sołtysiak
MONO BUTIK
„Caffe przy Rynku”


