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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

10.12  
ul. Przejazd 6

11.12  
ul. 11 Listopada 33

12.12  
ul. Żwirki 2

13.12  
ul. Głowackiego 20

14.12  
ul. Korczaka 5

15.12  
ul. Sikorskiego 6A

16.12  
ul. 3 Maja 8
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Biuro Inżyniera Gminy świętuje jubileusz  

Przez 10 lat odebrali  
pół miliona zgłoszeń 

Dokładnie 10 lat temu Urząd Miejski w Koluszkach powołał 
Biuro Inżyniera Gminy, czyli całodobowy gminny telefon zgłosze-
niowy, połączony z obsługą miejskiego monitoringu. W języku an-
gielskim „big” to znaczy duży. I faktycznie koluszkowski BIG ma 
coś z owej wielkości, ponieważ w ciągu 10 lat swojego istnienia 
odebrał aż 584 tys. zgłoszeń. 

Sama nazwa Biuro Inżyniera Gminy może nieco wprowadzać w 
błąd, ponieważ komórka ta nie ma nic wspólnego z pracami inżynie-
ryjnymi i w ogóle z jakimikolwiek działaniami naprawczo-budowla-
nymi. BIG to po prostu centrala telefoniczna, która przyjmuje zgło-
szenia od mieszkańców i przekazuje je już do konkretnych służb, 
które są władne rozwiązać dany problem. A zatem to nie pracownicy 
BIG jadą załatać dziurę w jezdni czy naprawić zerwaną linię energe-
tyczną. Ich pomoc polega na tym, że nie musimy tracić energii na po-
szukiwanie numeru telefonu do energetyki, wodociągów czy Urzędu 
Miejskiego. Co więcej, dzięki temu że BIG działa całodobowo (24 go-
dziny na dobę łącznie ze świętami), nie tracimy czasu na nerwowe 
oczekiwanie w kolejce do danej infolinii. Zdaniem przedstawicieli na-
szej gminy, tego rodzaju całodobowe centrum zarządzania kryzyso-
wego, w naszym województwie posiadają tylko Łódź i Koluszki.

- Nie ma oczywiście idealnych jednostek do rozwiązywania 
wszystkich problemów, ale dla nas BIG to swego rodzaju termometr, 
który poprzez przyjmowane zgłoszenia pokazuje nam, czy gminę nie 
trapi jakaś gorączka. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad tym co się 
dzieje na naszym terenie. Nie mniej istotne jest również to, że po zgło-
szeniu mamy możliwość przypomnienia się u źródła, czemu dane 
zgłoszenie wciąż nie doczekało się stosownej reakcji od danych służb 
– wyjaśnia Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Roz-
woju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Dla gminy niezwykle ważne jest również to, że uruchomienie 
Biura Inżyniera Gminy, nie wiązało się z tworzeniem dodatkowych 
kosztów. Kadrę powyższej komórki stworzyli bowiem pracownicy, 
którzy zostali przeniesieni z monitoringu, który kiedyś działał przy 
Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach, a którego personel 
utrzymywany był przez gminę. 

Obecnie w strukturze BIG znajduje się 6 osób, wymiennie w 
służbie dziennej i nocnej. Personel ten poza obsługą centrali telefo-
nicznej, jak już wcześniej zostało wspomniane, nadzoruje również 
system 76 kamer, które rozmieszczone są na terenie naszej gminy.       

Zadania BIG
Choć główne zadanie to przekazywanie zgłoszeń, różnorodność 

podejmowanych działań jest o wiele bardziej zróżnicowana. BIG naj-
częściej odbiera telefony w sprawie awarii kanalizacyjnych, wodocią-
gowych, energetycznych, gazowych czy napotkanych dziur w drogach. 
Kolejna grupa to niezliczona ilość zgłoszeń o rannych zwierzętach, któ-
rym należy udzielić stosownej pomocy. BIG pełni tu rolę pośrednika 
między zgłaszającym a gminnym weterynarzem. W zasadzie telefon do 
Biura Inżyniera Gminy stał się już na tyle znanym narzędziem, że po-
woli staje się infolinią od wszystkiego. Prośby o podanie numeru do dy-
żurującej apteki to już norma każdego weekendu, ale mieszkańcy potra-
fią dzwonić z pytaniem dlaczego pociąg jest opóźniony, lub czemu nie 
zgłasza się telefon na postoju TAXI. Pracownicy BIG śmieją się, że bra-
kuje już tylko pytań o to, która jest godzina.

Poza obsługą telefonicznych zgłoszeń, BIG odpowiada również 
za koordynację kilku dodatkowych zadań. Pierwsze z nich to obsłu-
ga systemu GPS, który kieruje ruchem pługopiaskarek w ramach zi-
mowego utrzymania dróg. Dzięki temu gmina płaci firmie odśnieża-
jącej ulice jedynie za faktyczne przejechane kilometry. W ramach 
nadzoru sprawdzana jest również jakość odśnieżania i utrzymania 
nawierzchni zimą. Pracownicy biura czuwają także nad gminnym 
kalendarzem przeglądów inwestycyjnych. Jednym słowem przypo-
minają o zbliżających się terminach, odciążając tym samym urzęd-
ników i administratorów. 

Kolejna grupa to zadania związane z obsługą miejskiego moni-
toringu. W tym aspekcie BIG współpracuje owocnie ze służbami 
mundurowymi. Pracownicy biura wielokrotnie wzywali i kierowali 

patrole policji w miejsca zagrożenia, które zostały zaobserwowane na 
ekranach monitoringu. Wielokrotnie pomagali policji w namierzeniu 
sprawców przeróżnych przestępstw, czy ratowali życie wyłapując 
okiem kamery bezdomnych, którym groziło zamarznięcie na ławce. 
Warto w tym miejscu dodać, że kamery naprawdę widzą wiele. Zda-
rza się zatem, że osoby obsługujące monitoring muszą się mierzyć np. 
z widokiem nagich kąpieli w zalewie, czy okazywaniem sobie goręt-
szych uczuć w parku.

Dzięki całodobowemu telefonowi, BIG chętnie wykorzystywany 
jest przez Urząd Miejski do umawiania zwózki odpadów wielkogaba-
rytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Koluszkach, kontaktu z mieszkańcami uczestniczącymi w progra-
mach dofinansowań, czy rozdawaniu karmników i budek lęgowych.    

Najciekawszym zadaniem z jakim zmierzył się w swojej do-
tychczasowej historii BIG, była jednak opieka nad małpą pewnej ce-
lebrytki, która została zatrzymana przez powiatową policję. Osta-
tecznie małpka znalazła się w rękach weterynarza. 

Jubileuszowa nowość SMS
Z okazji 10-lecia, gmina przygotowuje pewną ciekawostkę. W 

ramach działalności BIG zostanie uruchomiony alarmowy numer 
SMS, za pomocą którego mieszkańcy będą mogli otrzymywać infor-
macje o powstałych awariach, np. w kontekście braku wody i prądu, 
czy ostrzeżenia o zagrożeniach pogodowych. Informacje będą oczy-
wiście wysyłane jedynie do osób, które zgłoszą swój numer do 
gminnej bazy. Powiadomienia alarmowe SMS mają zostać urucho-
mione jeszcze w grudniu.           

(pw)
BIURO INŻYNIERA GMINY 

tel. 44 725 67 68   
e-mail: monitoring@koluszki.pl

Wszystkie rozmowy są nagrywane. 
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Z wielkim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Władysława Słomki 
radnego Rady Miejskiej w Koluszkach w latach 1994-2002 

Rodzinie i bliskim składamy  
wyrazy głębokiego współczucia 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach  
Anna Szostak

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat

Przerwy w dostawach prądu
 � 21.12.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Władysławowo, 

Olszewo Nr od 1 do 11, Świny Nr od 56 do 61. 

Wspomnienie  
o śp. Władysławie Słomka

Zmarł pan Władysław Słomka, radny Rady Miejskiej w Ko-
luszkach II i III kadencji (1994-2002), działacz PSL. 

Władysław Słomka urodził się  w 1931 r. w Sowidole w gmi-
nie Regnów. W latach 50. pracował w urzędzie Gminy Regnów i w 
Prezydium Powiatowej Rady w Rawie Mazowieckiej, następnie, 
od 1958 do 1972 roku pełnił funkcję sekretarza Gromadzkiej Rady 
Narodowej i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żelechlinku. 

W latach 1974- 1990 roku praco-
wał w Gminnej Spółdzielni Roki-
ciny. 

Uchwałą Rady Żelechlinek z 
dnia 26.06.2015 został mu nadany 
tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Żelechlinek za zasługi dla 
lokalnej społeczności (budowa 
wodociągu, dróg, szkoły).

Przez wiele lat był przewodni-
czącym Samorządu Mieszkalnego 
osiedla Zieleń Południe. Na po-
czątku lat 90. z jego inicjatywy zo-
stały zgazyfikowane i skanalizo-
wane osiedla Zieleń oraz Witosa. 
Od młodości zaangażowany spo-

łecznie jako ludowiec. W 1994 roku został wybrany na radnego 
Gminy Koluszki, której mandat sprawował przez dwie kadencje. 
Oddany społecznik, troszczący się o środowisko naturalne, niezwy-
kle pracowity, obowiązkowy, uczciwy i rodzinny. - Pozostanie w na-
szej pamięci jako prawy, pokorny, otwarty na drugiego człowieka, 
spieszący z pomocą potrzebującym, wzór cnót obywatelskich. Pre-
zentował wysokie standardy moralne i duchowe. Żegnamy i nie za-
pominamy o nim, bo nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach 
naszych - mówią najbliżsi pana Władysława.

Jeden z ówczesnych radnych, Wiesław Kałucki, wspomina go 
jako człowieka bardzo uczciwego, pracowitego i otwartego. -To 
była bardzo serdeczna i pozytywna postać. Zawsze można było na 
niego liczyć - twierdzi Wiesław Kałucki. W podobnych słowach 
wspomina pana Słomkę radny Antoni Tomczyk:- Bardzo dobry sa-
morządowiec - mówi pan Antoni.  

Zk

Nie żyje
Władysław Słomka

Zasłużony działacz i honorowy członek PSL-u  
wielokrotnie odznaczany za zasługi dla organizacji.

Zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego  
w Koluszkach składa głębokie wyrazy współczucia

Żonie oraz najbliższym

To dla nas wszystkich wielka strata

Były sobie ławki  
przy „czarnej drodze”

Skradziono drugą a zarazem ostatnią ławkę, która stanęła przy 
trasie rekreacyjnej wzdłuż tzw. czarnej drogi z Koluszek do Będze-
lina. Pierwsza ławka zniknęła w drugiej połowie listopada kilka dni 
po ustawieniu. Eksperyment udowadnia, że bez solidnego zakotwi-
czenia w ziemi, żaden cenny przedmiot w lesie się nie ostoi. No chy-
ba że będzie wyjątkowo brzydki… 

(pw)    

Święty Mikołaj z paczkami za 45 tys. zł
Gmina Koluszki pozyskała dotację z PFRON (Państwowy Fun-

dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na obdarowanie pacz-
kami 100 niepełnosprawnych osób z naszego terenu. Każda z pa-
czek o wartości 450 zł będzie zawierała głównie produkty chemiczne, 
które mają pomóc w utrzymaniu czystości w dobie kolejnej fali ko-
ronawirusa. Paczki zostaną doręczone jeszcze przed świętami. 

(pw)  
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O krok od projektu  
na nowy budynek klubowy 

Wkrótce powstanie projekt nowego budynku klubowego dla 
LKS Gałkówek. Gmina ogłosiła już postępowanie pod wybór pro-
jektanta. Budynek przy Stadionie Leśnym poza niezbędnymi szat-

niami dla piłkarzy, ma mieścić również pomieszczenia dla sztangi-
stów oraz sekcji tenisa stołowego. Do budynku ma zostać również 
dobudowana scena, niezbędna lokalnej społeczności do przeprowa-
dzania imprez kulturalno-sportowych. Obecny, rozpadający się bu-
dynek klubowy zostanie całkowicie rozebrany. Nowy obiekt ma być 
od niego większy. 

(pw)     

Gmina uruchomiła  
Centrum Usług Wspólnych

Od 1 grudnia na terenie Gminy Koluszki działa nowa samorzą-
dowa jednostka, której zadaniem jest konsolidacja księgowości z 
większości gminnych instytucji, jak szkoły, przedszkola, żłobek, bi-
blioteka, ośrodki sportu i kultury. Kierownikiem Centrum Usług 
Wspólnych została Agnieszka Pawłowska, dotychczasowa główna 
księgowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Nadzór nad 
jednostką będzie sprawować gminny skarbnik Bogusława Kubicz. 

Przez najbliższy miesiąc jednostka będzie budowała swoją 
strukturę, poprzez przenoszenie księgowych z gminnych instytucji. 
Od stycznia 2022 r. CUW ma osiągnąć pełną gotowość do realizacji 
swoich zadań. Pomieszczenia pod nową strukturę zostały wygospo-
darowane na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 

Konsolidacja gminnej księgowości ma wpłynąć na lepszy po-
dział zadań, oszczędności oraz zlikwidować problem z zastępstwa-
mi. Do tej pory w poszczególnych placówkach funkcje księgowych 
pełnione był na zasadzie jednoosobowych stanowisk. W przypadku 
wakacyjnych urlopów lub zwolnień chorobowych, pojawiały się 
przestoje związane z brakiem zastępstwa.  

(pw)    

Herkules zmaga się z wiaduktem

W Łódzkiem 28 procent uprawnionych  
nie aktywowało bonu turystycznego

Zgodnie z danymi z listopada, rodzice z województwa łódzkiego, ak-
tywowali 72 procent wszystkich bonów turystycznych przypadających na 
dzieci z naszego regionu. Aktywowano 193 tys. bonów, z czego ponad 111 
tys. wykorzystano w 100 procentach. Wypoczynek dzieci z łódzkiego zo-
stał opłacony bonami w łącznej kwocie przekraczającej 116 mln zł. 

Osoby, które jeszcze nie aktywowały bonu, (74 tys. nieaktywnych bo-
nów w województwie), zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami, mają 
na to czas do 31 marca 2022 r. Do tego czasu należy też zapłacić bonem, na-
tomiast sama usługa turystyczna może odbyć się później. Bon nie podlega 
wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze.

Bon turystyczny przysługuje na dziecko, na które przysługuje świad-
czenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 
500 plus”. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie 
rodzinne za granicą. Na każde dziecko przypada jeden bon 500 zł. W przy-
padku dziecka z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim orzecze-
niem rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł. 

Rodzice, którzy jeszcze nie aktywowali bonu, mogą to zrobić na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS w zakładce „Ogólny”. W menu bocz-
nym trzeba wejść w zakładkę „Polski Bon Turystyczny”, a następnie „Mój 
bon”. Po potwierdzeniu swoich danych i aktywacji bonu rodzic otrzymuje 
specjalny kod płatności, który należy  podać podmiotowi turystycznemu, 
który realizuje usługę turystyczną. Każda płatność bonem będzie potwier-
dzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS. Bonem 
turystycznym można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania jego kwoty.

Specjalna całodobowa infolinia pod numerem telefonu 22 11 22 111. 
Monika Kiełczyńska – Regionalny rzecznik prasowy ZUS
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Obdaruj podopiecznych  
DPS Lisowice

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach mieszka 59 pensjo-
nariuszy w wieku 30-80 lat. Tylko kilkoro z nich ma rodzinę, reszta 
jest samotna. Osoby te są niepełnosprawne intelektualnie, ale także 
mają marzenia. Napisały listy do Mikołaja (niektórzy przy pomocy 
opiekunów) o czym marzą, aby dostać na święta. 

Pokaz artystyczny z okazji 
dnia osób niepełnosprawnych 

W dniu 3 grudnia 2021r. obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Corocznie obchodzone 
święto ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi 
borykają się osoby niepełnosprawne z licznymi ograniczeniami w 
funkcjonowaniu fizycznym i psychicznym. Święto ma też przypo-
minać o prawach osób niepełnosprawnych – do wolności, bezpie-
czeństwa, ochrony zdrowia, edukacji, prywatności i udziału w życiu 
społecznym. 

Chcesz podarować odrobinę szczęścia, spowodować uśmiech 
na twarzy drugiego człowieka? Skontaktuj się z osobami koordynu-
jącymi akcję i przygotuj paczkę: Agnieszka 509 172 892, Joanna 
691 204 508. Paczki muszą być gotowe na 16 grudnia. 

Z okazji  swojego święta Wychowankowie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach oraz podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej zostali zaproszeni do Miejskiego 
Ośrodka Kultury, gdzie specjalnie dla nich wystąpili młodzi artyści 
Studia Fame Dance. Następnie Kino Odeon wyświetliło dla swoich 
gości film. 

Serdeczne podziękowania za życzliwość i wrażliwość na potrze-
by osób niepełnosprawnych i włączenie się w organizację obchodów 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pani Kamili Mar-
czuk-Włodarskiej i artystom Studia Fame Dance oraz Kierownictwu 
Miejskiego Ośrodka Kultury składają Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach.
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Dino w Gałkówku? 
W Gałkowie Dużym ma powstać market sieci DINO. Gmina 

wydała już niezbędną decyzję o warunkach zabudowy. Market ma 
stanąć przy ul. Dzieci Polskich niedaleko kościoła (po drugiej stro-
nie ulicy za głównym skrzyżowaniem). 

(pw)

Przebudują linie energetyczne 
w Gałkówku 

Dwa tygodnie temu Gałkówek i Borowa borykały się z poważ-
nymi przerwami w dostawach energii elektrycznej. Biuro Inżyniera 
Gminy odebrało ok. 400 zgłoszeń. 

Niektóre posesje pozbawione prądu były nawet przez 36 go-
dzin. Przyczyną problemu, który trapi powyższy teren, są liczne 
drzewa. Niestety zimą podczas obfitych opadów śniegu, obciążone 
gałęzie zrywają linie energetyczne.    

Aby przeciwdziałać powyższym zdarzeniom, Polska Grupa 
Energetyczna która administruje siecią do przesyłu prądu, wystąpiła 
i otrzymała pozwolenie ze starostwa na przebudowę wielu linii ener-
getycznych, m.in. przy głównych ulicach: Dzieci Polskich, Łódzkiej 
czy Brzezińskiej. Plan przewiduje, by narażona na awarie sieć napo-
wietrzna została rozebrana i schowana pod ziemią. 

(pw)

Zielone światło dla  
bloków przy torach 

PKP otrzymały już niezbędne gminne pozwolenia na budowę 
domów wielorodzinnych na terenach kolejowych przy Parku Miej-
skim w Koluszkach. Na działkach od strony torów kolejowych (na 
wysokości wieży ciśnień i byłych domów kolejowych), może po-
wstać aż 5 bloków. Budynki będą mogły mieć trzy piętra. 

(pw)

Apel kierowców
Kierowcy coraz częściej zwracają uwagę na to, by starać się nie 

parkować samochodów przy drogach na trasie objazdów przez Feli-
cjanów. W godzinach szczytu powoduje to potężne zatory na dro-
gach. UWAGA: pojawiło się sporo zakazów parkowania, warto pa-
trzeć na znaki.

Uzupełniono nawierzchnię  
na objeździe

Na trasie objazdu z Erazmowa do ul. Naftowej w Koluszkach, na 
odcinku przez las położona została druga warstwa asfaltu. Na trasie 
nie ma już zatem kłopotliwego spadku wymuszającego zwalnianie.

(pw)     

Po pierwsze reagujmy na osoby  
zagrożone wychłodzeniem!

Panujące niskie temperatury są zagrożeniem szczególnie dla 
osób bezdomnych i nieporadnych życiowo. Policjanci systematycz-
nie kontrolują ustronne miejsca, pustostany i posesje, w których 
mogą gromadzić się osoby bezdomne. Przy współpracy z miejskimi 
instytucjami pomocy społecznej starają się również pomóc osobom 
starszym oraz mającym trudności z samodzielną egzystencją. Pa-
miętajmy aby zawsze reagować na widok osób zagrożonych wy-
chłodzeniem i bezdomnych!

Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego w okresie jesien-
no-zimowym sukcesywnie kontrolują miejsca, w których przebywa-
ją lub mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie organi-
zmu. Miejsca zagrożone są kontrolowane o każdej porze dnia i nocy. 
Niska temperatura na zewnątrz zarówno w dzień jak i w nocy połą-
czona z nieporadnością życiową, brakiem ,,ciepłego kąta” lub sta-
nem upojenia alkoholowego to główne przyczyny wychłodzenia, na 
które narażone są osoby bezdomne lub samotne. Aby zapobiec po-
tencjalnym zagrożeniom dzielnicowi i policjanci z wydziałów i 
ogniw patrolowo-interwencyjnych sprawdzają miejsca, w których 
mogą przebywać osoby bezdomne. Zazwyczaj są to pustostany, 
opuszczone obiekty fabryczne, altanki na ogródkach działkowych. 
Funkcjonariusze odnajdujący takie osoby każdorazowo proponują 
przewiezienie do placówek, w których można znaleźć schronienie i 
zjeść ciepły posiłek. Często takie działania prowadzone są przy 
współudziale przedstawicieli miejskich ośrodków pomocowych.

Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu szczególnie 
narażeni są bezdomni, osoby starsze, nieporadnie życiowo i osoby 
nietrzeźwe przebywające na dworze.

Policjanci apelują:
W przypadku zauważenia osoby, która może potrzebować po-

mocy nie zwlekać z powiadomieniem odpowiednich służb. Nie na-
leży także przechodzić obojętnie obok osób znajdujących się pod 
wpływem alkoholu. Funkcjonariusze reagują na każde zgłoszenie i 
niekiedy to właśnie jeden telefon może zadecydować o życiu drugie-
go człowieka. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym 
razem, kiedy ktoś narażony jest na wychłodzenie organizmu.

Informacje na temat placówek zajmujących się pomocą osobom 
bezdomnym, można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer czyn-
ny całą dobę: 987. W przypadku zagrożenia ludzkiego życia lub 
zdrowia nie wahaj się również zadzwonić na policje, pogotowie lub 
straż pożarną: numer alarmowy – 112

Wystarczy jeden telefon, aby uratować czyjeś życie!
(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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Balony z listami do św. Mikołaja  

Z Czech do Erazmowa
Jak się okazuje, drogi całego świata do Laponii prowadzą przez 

Gminę Koluszki, nie tylko za sprawą Działu Obsługi Posprzedażo-
wej czyli dawnego Punktu Przesyłek Niedoręczalnych przy ulicy 
Kolejowej.

Ciekawego znaleziska dokonał Paweł Walczak wraz ze Zbi-
gniewem Bator, prezesem Fundacji Batorówka. Były to listy od 
dzieci do Św. Mikołaja wysłane z Kraju Rozbójnika Rumcajsa!

-W niedzielę, 5 grudnia przydarzyła nam się niezwykła sytu-
acja. Jadąc samochodem w okolicach placu zabaw w Erazmowie, 
zobaczyliśmy zaplątane w krzaki balony. Prawdopodobnie zignoro-
wali byśmy je, gdyby nie pan Zbyszek Bator, który nalegał, żeby ba-
lony te koniecznie dostarczyć naszym dzieciom. Okazało się, że do 
balonów podczepiony jest list napisany… po czesku. Był to list do 
Świętego Mikołaja. Dodatkowo na balonach był narysowany herb 
miejscowości Kladeruby na Morawach we wschodnich Czechach - 

wyjaśnia pan Paweł. O całej akcji listów podczepionych pod balony 
informuje oficjalna strona internetowa czeskiej miejscowości. Moż-
na tam zobaczyć plakat. W dniu 4 grudnia dzieci mogły odebrać na-
dmuchane helem balony, przyczepić do nich swoje listy i wysłać do  
św. Mikołaja. Wygląda na to, że akcja była całkiem skuteczna. W je-
den dzień balony przeleciały 280 km. I to we właściwym kierunku, 
co oznacza, że w tym tempie mogłyby dolecieć do Laponii w 6 dni! 
Moim zdaniem list nie mógł lepiej trafić, biorąc pod uwagę Oddział 
Przesyłek Niedoręczonych w Koluszkach - mówi Paweł Walczak. 

Pan Paweł zamierza napisać list do miejscowości Kladeruby, 
żeby uspokoić dzieci, że listy są na dobrej drodze do Świętego Mi-
kołaja. 

Jak to zrobiono w Czechach?
Z plakatu w języku czeskim możemy dowiedzieć się, jak wyglą-

dało wysłanie balonów do św. Mikołaja. „Aby nie pozbawić dzieci 
atrakcji zrobimy to jak w zeszłym roku. O 16.00 będą na przystanku 
nadmuchiwane balony. Każdy zabiera balonik do domu. O 17.30 
zgasną światła w całej wiosce, w lokalnym radiu będzie odliczanie i 
wszyscy wypuszczą balony z listami do Jeżiszka”- czytamy na pla-
kacie. Można też przeczytać informację o tym, w jaki sposób zgło-
sić się,  jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby pod dom przyszła ekipa 
Mikołaja i przyniosła paczki z prezentami. W listach, znalezionych 
pod Erazmowem, młodzi Czesi proszą św. Mikołaja o grę GT5 na 
Play Station, piłkę, prawdziwe policyjne kajdanki, a w innym liście 
jest prośba o pistolet, auto, ubranie, a także o mapę. W kolejnym li-
ście pojawi się ponownie prośba o grę GT5. 

-Skoro te listy trafiły w nasze strony, może warto byłoby jakoś 
obdarować dzieci z czeskiej miejscowości? Kladeruby liczy nie-
wiele ponad 400 mieszkańców. Zakładam, że jest tam jakaś szko-
ła. Może warto się z nimi skontaktować? Ciekaw jestem co na po-
mysł wysłania jakichś drobnych upominków tym dzieciom sądzą 
inni - zastanawia się Paweł Walczak. Pomysł bardzo ciekawy. Co o 
tym myślicie? Ewentualnych darczyńców prosimy o kontakt z re-
dakcją. 

Zk

Wideokonferencja z Włochami  
- czyli kolejne innowacyjnie działania  
w Szkolnym Klubie Europejskim w Różycy

Uczniowie ze 
Szkolnego Klubu 
Europejskiego EU-
ROMŁODZIAKI ze 
Szkoły Podstawowej 
w Różycy od paź-
dziernika realizują 
projekt edukacyjny 
„GREAT JOB” ze 
szkołami: Istituto 

Comprensivo „Galileo Nicolini” di Capranica we Włoszech i z za-
przyjaźnioną podstawówką nr 17 z Rudy Śląskiej. Oprócz działań z 
zakresu zawodoznawstwa, bardzo ważnym punktem przedsięwzię-
cia są wideokonferencje ze szkołami partnerskimi. To niezwykle za-
cieśnia relacje pomiędzy uczniami i jeszcze bardziej angażuje  dzie-
ci we wspólne aktywności. Pierwsze spotkanie „online” z 

projektowymi przyjaciółmi miało miejsce we wtorek – 23 listopada 
i wywołało mnóstwo pozytywnych emocji. W trakcie godzinnej roz-
mowy młodzież miała okazję przedstawić się Włochom i zaprezen-
tować informacje o swoim wymarzonym zawodzie, a potem posłu-
chać, co ma na ten temat do powiedzenia włoska grupa. Wirtualne 
spotkanie było interesującym doświadczeniem dla obu grup. Warto 
dodać, że w  wideokonferencji oprócz uczniów i opiekunek klubu – 
p. Anniki Niburskiej i p. Jolanty Piaseckiej - uczestniczyła również 
pani dyrektor – Aneta Mrówka, która wspiera działania EUROM-
ŁODZIAKÓW. 
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Świąteczna iluminacja
Przy ulicach rozwieszone już zostało świąteczne oświetlenie. 

Ze względu na oszczędności, bożonarodzeniową atmosferę wciąż 
będzie nam umilać dotychczasowa iluminacja. Gmina dokupiła bo-
wiem tylko 10 nowych ozdób. Na większe zmiany będziemy musie-
li poczekać do kolejnego roku.                                                       (pw)  
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Silna ekipa Świętego Mikołaja  
i Elfa Antosia w Koluszkach

Co roku, od 25 lat (1996 r.) w dniu swoich imienin, św. Mikołaj 
wraz ze świtą przyjeżdża do Koluszek dwukonną bryczką,  by swoją  
obecnością cieszyć wszystkich mieszkańców naszej gminy. W tym 
roku, pomimo zimna i dość porywistego wiatru, wesoła drużyna św. 

Mikołaja i Elfa Antosia w osobach: 
Waldemar Chałat, Sławomir Soko-
łowski, Joanna Jeżyna, Kazimierz 
Kucharski, Włodzimierz Sokołow-
ski, Zbigniew Komorowski i Anto-
ni Tomczyk odwiedziła wszystkie 
przedszkola z terenu Gminy Ko-
luszki. Była u dzieci w żłobku: 
przy ulicy Staszica i Mickiewicza, 
gdzie wzbudziła ogromne zacieka-
wienie, radość, no i trochę płaczu. 
Jak zwykle zawitała do Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i 
Urzędu Miasta i Gminy wręczając 

„zaczarowane cukierki”. Wszędzie byli mile witani przez dzieci i doro-
słych z którymi wspaniale się bawili. Podróżując ulicami miasta pozdra-
wiali mieszkańców, życząc wesołych świąt, moc prezentów pod choin-
kę, zdrowia i szczęśliwego w 2022 roku. 

Więcej zdjęć w kolejnym numerze.
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PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Asystent Kierownika  
Działu Wykonawstwa Konstrukcji

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek  

Wydział Mechaniczny bądź Budownictwo
• znajomość rysunku technicznego
• znajomość programów: ZWCAD, AutoCAD lub pokrewnych
• znajomość pakietu Office
• prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej  

pozycji na rynku
• możliwości rozwoju zawodowego
• atrakcyjne  wynagrodzenie/wynagrodzenie adekwatne  

do posiadanej wiedzy i umiejętności

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  
na adres e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl lub składanie osobiście:

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. ul. Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki
Informujemy, że w dalszym procesie rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

W kierowanych aplikacjach prosimy zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  
osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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Mikołajki w Lisowicach
Mikołajki „Morsów z Lisowic” stały się już tradycją. Miłośnicy 

zimowych kąpieli spotkali się na terenie ośrodka rekreacyjnego w 
Lisowicach w niedzielę, 5 grudnia. Po rozgrzewce, nazwanej z 

przymrużeniem oka „Biegiem 
Gołego Mikołaja”, uczestnicy ko-
rzystali z kąpieli, a następnie 
ogrzali się przy ognisku,  korzy-
stając z  gorącego posiłku. Pod-
czas spotkania „Morsów z Liso-
wic” miała miejsce akcja zbierania 
pieniędzy do puszki, na leczenie 
małego Leonka, który choruje na 
SMA - rdzeniowy zanik mięśni. 

Podczas „Mikołajek” w Lisowicach nie zabrakło oczywiście, św. Mi-
kołaja, który rozdawał słodkie prezenty i zbierał listy zaadresowane 
do niego.                                                                                           Zk 

NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA
Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu pla-

stycznego pt.: „NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA” 
zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. 

Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy Koluszki. Tematem pracy konkurso-
wej była własna wizja bombki choinkowej. Do Miejskiego Ośrodka 
Kultury wpłynęło wiele ciekawych i twórczych wykonań prac. 

Jury miało nie lada wyzwanie w wyłonieniu laureatów konkur-
su. Podczas wyboru jury zwracało szczególną uwagę na zgodność 
pracy z tematem, pomysłowość, oryginalność, estetykę wykonania i 
wkład pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów oraz ogólny 
wyraz artystyczny pracy.

Oto lista zwycięzców:
I kategoria - przedszkola:
I miejsce – Staś Wojtysiak – Przedszkole w Gałkowie Dużym, 

II – Marcel Źródelski – Przedszkole w Różycy, III – Bruno Lisiecki 
– Przedszkole w Gałkowie Dużym. Wyróżnienia: Lena Śliwkiewicz 
– Przedszkole nr 2 w Koluszkach, Miłosz Białas – Przedszkole nr 2 
w Koluszkach, Bartosz Jeżyna - Przedszkole w Gałkowie Dużym.

II kategoria – szkoły podstawowe klasy I – III:
I miejsce – Malwina Naporska – SP w Różycy, II – Natalia Ko-

prowska – SP w Długiem, III – Patrycja Polus - SP nr 2 w Kolusz-
kach. Wyróżnienia:  Patrycja Wegner - SP w Różycy, Klaudia Gluza 
- SP nr 2 w Koluszkach, Jakub Balcerak - SP w Różycy

III kategoria - szkoły podstawowe klasy IV-VIII:
I miejsce – Arkadiusz Koprowski – SP w Długiem, Wiktoria Woj-

ciechowska - SP nr 2 w Koluszkach, III Aleksandra Balcerak - SP w 
Różycy. Wyróżniena: Lena Swaczyna – SP w Różycy, Dominika Po-
lus - SP nr 2 w Koluszkach, Filip Lisiecki - SP w Gałkowie Dużym.
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Mistrzostwa Polski w psich zaprzęgach

Złoty zaprzęg z Gałkowa
W ostatni weekend listopada na terenie Zamku Kliczków – Bo-

lesławiec odbyły się Mistrzostwa Polski w psich zaprzęgach. W im-
prezie wystartowało ponad 200 zawodników z Polski i z zagranicy. 
W zawodach uczestniczył Bartek Sobecki, który od kilku lat wspól-
nie ze swoimi psami husky trenuje na terenie Gminy Koluszki. W ka-
tegorii hulajnoga z dwoma psami po raz pierwszy wywalczył najważ-
niejszy złoty medal Mistrzostw Polski wraz z Rastą i Dastim, 
odrabiając 17-sekundową stratę z pierwszego dnia z nawiązką! Z ko-
lei w biegu z psem w kategorii weteranów, po dwóch dniach zmagań, 
Bartek wspólnie z Demonem zdobyli brązowy medal Mistrzostw.

Dodajmy, że zespół INES Husky Team w tym sezonie triumfo-
wał już dwukrotnie w zawodach Pucharu Polski w kategorii hulajno-
ga z dwoma psami. Więcej informacji o „gałkowskim zaprzęgu” 
można znaleźć na stronie www.dryland.pl oraz www.facebook.com/
ineshuskyteam 

Bieganie z psem
Bieganie z psem staje się coraz bardziej popularne. Od dłuższe-

go czasu podczas różnego rodzaju biegów w Polsce można spotkać 
biegaczy, którzy startują ze swoimi czworonożnymi „przyjaciółmi”. 
Cieszy fakt, że co raz więcej osób dba o kondycję swoich psów, tre-
nując z nimi. Pytanie brzmi czy bieganie z psem na pewno to jest do-
bre dla Waszego psa? Czy zabierając psa na trening dbamy o jego 
komfort.

Pies sportowiec czy to „zawodowiec” startujący w zawodach 
psich zaprzęgów czy „amator” biegający z Wami podczas leśnych 
treningów powinien mieć zapewnione do tego odpowiedni sprzęt. 
Jako biegacze dbamy o to, żeby podczas biegania było nam wygod-
nie, ubrania nie obcierały, buty miały dobrą amortyzację najlepiej 

jak mamy kilka par jedną w teren, na ulicę, startowe, a pies? To też 
sportowiec i też należy mu się odpowiedni komfort podczas trenin-
gu. Należy zadbać o to, żeby miał prawidłowe szelki, które nie krę-
pują jego ruchów, a przede wszystkim nie będą prowadziły do kon-
tuzji.

Jako organizator imprez biegowych, obserwator czy uczestnik 
wiele razy słyszałem od osób, które przychodziły na zawody, że ich 
pies nie potrzebuje szelek bo „nie ciągnie”. Może być tak, że przez 
np. 3 km biegu nie pociągnie, a na 4 km zobaczy w lesie sarnę i po-
ciągnie, albo nagle stwierdzi, że ma ochotę przyspieszyć! W tym 
przypadku należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki w których 
może jednak nas pies pociągnąć, a zakładam, że dla każdego właści-
ciela psa jest on najważniejszy!

Kolejnym ważnym i ułatwiającym bieganie z psem wyposaże-
niem jest specjalny pas i amortyzująca linka, która oprócz komfortu 
biegacza zapewnia bezpieczeństwo psu.

„Pierwszym plusem na pewno jest bezpieczeństwo i zdrowie 
nasze oraz psa szelki u psa pomagają mu lepiej wykorzystać jego 
siłę oraz zapobiegają 
szarpaniu za szyję (w 
przeciwieństwie do obro-
ży). Jest to dla niego 100 
razy wygodniejsze i bar-
dziej komfortowe. Z kolei 
pas u biegacza sprawia, 
że pies nie wyrywa ręki 
(w przypadku smyczy) 
oraz chroni nasz kręgo-
słup. Lina amortyzowana 
chroni kręgosłup psa 
przed urazami oraz szarp-
nięciami” – twierdzi Ni-
kolas Imiołczyk, multi-
medalista w imprezach 
rangi Mistrzostw Świata i 
Europy w konkurencji ca-
nicross (bieg z psem).

Dodam, że opisany 
powyżej sprzęt nie kosztuje ogromnych pieniędzy. Oczywiście jak 
w każdym sporcie są firmy droższe i tańsze, kompletny zestaw (szel-
ki, linka amortyzowana, pas) można kupić za ok 250 zł, co biorąc 
pod uwagę żywotność takiego sprzętu nie jest dużą kwotą. Polecam, 
poszukać firm w internecie, która zajmują się sprzedażą odpowied-
niego sprzętu, ponieważ dość często w zwykłych sklepach polecane 
są szelki, które nie nadają się do biegania o czym mogliście przeczy-
tać w artykule.

Jeśli biegasz z psem, zadbaj o jego komfort i wygodę. Z kolei 
gdy jesteś organizatorem zawodów biegowych i wprowadzasz kla-
syfikację dla osób biegających z psami zadbaj, o odpowiedni zapis 
w regulaminie i wymagaj od uczestników, żeby mieli odpowiedni 
sprzęt dla swoich psów.

(Blog Bartek Sobecki www.dryland.pl, 
fot. Kristina Fryzova - zaprzęg, 

Agnieszka Wolska - Sobecka - bieg z psem)

CARITAS zaprasza  
po odbiór paczek

Parafialny Zespół CARITAS przy p. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Koluszkach zaprasza swoich podopiecznych po odbiór pa-
czek świątecznych w dniach: 15, 16 i 17 grudnia br. w godzinach od 
16.00 do 18.00. 

Przygotowanie paczek nie byłoby możliwe, gdyby nie szczodra 
pomoc naszych parafian. Duże wsparcie otrzymaliśmy ze sklepów 
KARPOL (p. Karlińscy) i HERMES (p. Zientarowie), a także od 
osób indywidualnych, którzy złożyli produkty żywnościowe oraz 
ofiary pieniężne. Za ogromny dar serca gorąco dziękujemy i życzy-
my wielu łask Bożych od Nowonarodzonego.

Szczęść BOŻE!      
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Strażacy z OSP Koluszki realizują  
budżet obywatelski w szkołach

Po pandemicznej przerwie strażacy ochotnicy z Koluszek roz-
poczęli cykl zajęć przeprowadzanych w szkołach z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego. 

Uczniowie szkół średnich mogą dowiedzieć się o podstawo-
wych zagrożeniach pożarowych, które mogą wystąpić w ich otocze-
niu. Uczniom szkół podstawowych pokazywana jest pierwsza po-
moc w nietypowych sytuacjach. Każdy z uczestników dowiaduje się 
o podstawowej działalności straży pożarnych, zmianach w alarmo-
waniu służb, czy o sposobach bezpiecznej ewakuacji ze strefy za-
grożenia. Niezależnie od wieku wszyscy uczestnicy zajęć biorą 
udział w ćwiczeniach praktycznych. Starsi uczą się używania gaśnic 
oraz mają okazję zobaczyć poprawne gaszenie oleju kuchennego 
czy napędowego. Pokazywane są zachowania prawidłowe, oraz to 
co się stanie, gdy niepoprawnie podejmiemy próbę gaszenia. Młod-
si uczeni są poprawnego opatrywania nietypowych ran czy złamań. 
Mają również możliwość ćwiczenia resuscytacji krążeniowo - odde-
chowej z użyciem defibrylatora ćwiczebnego. 

Przypominamy, że od września 2021 roku w województwie 
łódzkim dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy automatycz-
nie przekierowani na numer 112. Ma to znaczenie, przy każdym pil-
nym wezwaniu.

Pomysł na projekt pt. „Akcja bezpieczeństwo - poprawa świa-
domości mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego o zagroże-
niach dnia powszedniego” powstał w lutym 2020 – ego roku i zaczął 
być wdrażany w życie miesiąc później. W październiku bieżącego 
roku zakończył się cały proces formalny i możliwe było rozpoczęcie 

realizacji inicjatywy. Zajęcia nie mogłyby zostać przeprowadzone w 
tak szerokiej formie, gdyby nie poparcie projektu strażaków, przez 
mieszkańców gminy Koluszki, w budżecie obywatelskim woje-
wództwa łódzkiego “Łódzkie na plus 2021”, z którego pochodzą 
fundusze na zrealizowanie zadania. Całkowita wartość zadania to 
prawie 24 tysiące złotych. 

Celem jest przeszkolenie ponad 500 mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego z czego 400 osób będzie miało okazję zużyć 
w ramach ćwiczeń gaśnicę samochodową. 

14.12.2021 r. o godzinie 19:00 odbędą się zajęcia otwarte dla 
mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w sali OSP Koluszki. 
Niezbędny jest ciepły ubiór, ze względu na część praktyczną prelek-
cji, która odbędzie się na zewnątrz. 

Strażacy z OSP Koluszki zachęcają również do wstąpienia w 
swoje szeregi. Informacje na temat rekrutacji oraz bieżącego życia 
OSP znajdują się na Facebooku i Instagramie. 
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KIEROWCĘ  
Kat. „B”

ZATRUDNIĘ
tel. 601-99-44-86

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Tekstylia z własnym nadrukiem DTG
 � Szybkie wykonanie
 � Druk bezpośrednio na koszulkach, torbach, poduszkach itp.
 � Wysoka jakość druku – doskonałe odwzorowanie kolorów
 � Realizacja Projektów od 1 sztuki

DTG jest nowoczesną technologią, która pozwala odzwierciedlić  
na materiale prawie całą paletę barw, świetnie oddając głębię kolorów 

przy jednoczesnym zachowaniu niezwykle wysokiej rozdzielczości  
i jakości nadruku.

Kontakt: 517-451-472,  colorado@drukdtg.com.pl

Burmistrz Koluszek informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopa-
da 65, 95-040 Koluszki od dnia 07.12.2021 r. do dnia 28.12.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres                    
od 01.12.2021 r. do 15.10.2026 r., nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
742, położonej w mieście Koluszki, obręb 4, o pow. 170 m2, w try-
bie bezprzetargowym.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są 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 

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

LKS Koluszki zdobył dwa medale  
w Spale w Halowych Mistrzostwach 
Województwa Łódzkiego w LA

W mocno okrojonym składzie z powodu pandemii koronawiru-
sa stawiła się na indywidualne halowe mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
województwa łódzkiego w LA ekipa LKS Koluszki. 

Najlepiej spośród naszych reprezentantów spisał się biegnący na 
200 metrów 14-letni Radosław Babiarski, zdobywając z bardzo dobrym 
czasem i nowym rekordem życiowym 26.68 sek. drugie miejsce. 

Super pobiegł na dystansie 1 kilometra Piotr Chojnacki, zajmu-
jąc z nowym rekordem życiowym 3:11,48 czwarte miejsce. Do miej-
sca na podium zabrakło niespełna pół sekundy. Piąty w swojej serii 
na 1000 m był Maciej Wolski.

Drugi medal – brązowy w kat. 2007-2008 zdobyła sztafeta 
4x200 m. biegnąca w składzie: Kamil Tenentka, Piotr Chojnacki, 
Maciej Wolski i Radosław Babiarski. To był bardzo dobry bieg całej 
czwórki, walczyli od startu do mety i z czasem 2:00,84 min. zajęli w 
swojej serii pierwsze miejsce. 

Po raz pierwszy na tak dużej imprezie wystąpili pozostali nasi 
zawodnicy: 9-letnia Łucja Ciesielska w swojej serii biegu na 200 m 
zajęła trzecie miejsce, również trzeci w swojej serii w biegu na 60 i 
200 metrach  był 10-latek Karol Cieślik. Dobrze wypadli: Franci-
szek Świderski na 60 i 200 metrów, 9-letnia Natalia Pająk w biegu 
na 60 m i na 1000 metrów 11-letni Jan Szymański. W skoku w dal 
Kamil Tenentka z wynikiem  3,56 m  był 12-ty.  

Pomimo braku kilku naszych czołowych zawodników, to uda-
nie zaprezentowaliśmy się na mistrzostwach województwa w LA. 
Dziękuję za udział, miłą atmosferę i sportową walkę fair play. 

Jako jedyni odpowiedzieliśmy na apel organizatorów: RW LZS 
i  ECO Harpon i na zawody przywieźliśmy elektrośmieci w postaci 
zużytego sprzętu RTV i AGD i 8 kilogramów różnych baterii.

Trener Antoni Tomczyk 

„MIKOŁAJKI” na Osiedlu Głowackiego
Rada Osiedla Głowackiego na Mikołaja dla wszystkich miesz-

kańców Gminy Koluszki zorganizowała wyjazd dla 150 osób do Te-
atru Nowego w Łodzi na komedię pt.: ZŁODZIEJ.

Uczestnicy wyprawy oprócz „uczty” teatralnej otrzymali upo-
minki w postaci czekoladowych mikołajów i czapek mikołajowych. 
Grupy autokarowe o nazwach „MIKOŁAJE, „RENIFERY” i „BAŁ-
WANY” bawiły się znakomicie. Miłych wrażeń, życzliwości i 
uśmiechów nie było końca.

Rada Osiedla planuje nowe atrakcje w nadchodzącym roku.
Wszystkim Mieszkańcom Osiedla Głowackiego życzę Zdro-

wych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i lepszego Nowego 
Roku

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

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Pranie dywanów i mebli tapicero-
wanych, 504-362-697
Pralki – naprawa, tel. 609-046-483
Remonty docieplenia solidnie. 
609-296-865
Mycie kostki 504-362-697
Multi-Wypożyczalnia sprzętu 
budowlanego, ogrodowego i rekre-
acyjnego, Brzezińska 23, 515-947-149
Ścinka drzew, Zrębkowanie gałęzi, 
tel. 727-668-566
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
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA 
Zatrudnię kierowcę C+E kraj, 
weekendy wolne, 667-583-078
Zatrudnię szwaczki i prasowaczkę, 
tel. 609-111-153
Zatrudnię panie i panów do pracy 
jako pracownik serwisu sprzątające-
go. Praca w Koluszkach dwuzmiano-
wa na pełen etat,  tel: 504-070-979
Zatrudnię  pracownika biurowego 
do kancelarii prawnej, 607-564-706
Firma PPH REWA zatrudni pracow-
nika do działu logistyki. Wymagany 
język angielski.tel.: 44-714-37-03, 
email: info@pph-rewa.pl
Zatrudnię chałupniczki,  
604-588-616
Zatrudnię pracownika – skład 
pojazdów wojskowych, ul. Partyzan-
tów 32f, Koluszki, tel. 602-579-706

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię ziemię rolną, 502-248-979
Sprzedam mieszkanie 50 m2  
w Koluszkach, 609-781-476
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

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Kwatery pracownicze,  
tel. 693-979-701
Do wynajęcia parter domu  
w Koluszkach, 60 m2, 2 pokoje  
z kuchnią, niezależne wejście,  
tel. 601-285-627
Do wynajęcia eleganckie mieszka-
nie w nowym budynku 43 m2,  
tel. 603-917-433
Do wynajęcia nowy garaż na 
osiedlu Andersa, tel. 603-182-323 
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Pyszne jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Stół i krzesła sprzedam, 663-966-843
Dwa grzejniki olejowe na prąd,  
tel. 531-133-700
Hodowla Owczarka Niemieckiego 
– szczenięta, tel. 660-854-640
Tkaniny w belkach – bawełna, 
poliester, wiskoza. Ilość ok. 1500 m. 
Cena 1zł/m, 570-993-555
Choinki w donicach i cięte. Kwia-
ciarnia Ogród i Dom, Koluszki,  
ul. Przejazd 8, tel. 44 714-49-45
Sprzedam Polonez-sanitarka, 
zarejestrowany, stan b. dobry, 
609-854-843 
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

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię pracownika fizycznego, 
tel. 602-579-706
Zatrudnię pracownika do biura, 
511-568-500 
Zatrudnię przedstawiciela handlo-
wego, 511-568-500 
Zatrudnimy elektromonterów  
i pomocników elektromontera,  
tel.  42 214-07-00

Firma PPH REWA zatrudni pra-
cownika do prac magazynowych. 
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, tel.: 44-714-37-03 
email: info@pph-rewa.pl

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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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

Choinki cięte i w donicach, jodła kaukaska,  
świerk srebrny i pospolity. 

Największy wybór w okolicy.  
Zapraszamy do  Artfili-Twój Ogrod 

Felicjanow 12, 06-123-425

Mercedes C, W203 Avantgarde, 2002/2003, nowy gaz, full opcja, okazja, 
722-111-273
Tanio do wynajęcia pokoje pracownicze, 601-835-140
Kwatery pracownicze, 501-24-44-24 
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

 BRZEZIŃSKA 135
Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

akupunktura i terapia manualna
 - leczenie schorzeń kręgosłupa
 - rwa kulszowa, barkowa
 - przepukliny dysków
 - nerwica i naruszenie snu
 - skolioza u dzieci
 - bóle migrenowe

tel. 44 714-68-75
tel. kom. 601-226-862

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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

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

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

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

tel. 501 10 22 81, 509 307 458
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KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

Kontakt  
z redakcją:

44 725-67-18

twk@koluszki.pl
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Piątek  
10.12

15:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO
17:00 LOKATORKA
19:30 POWRÓT DO TAMTYCH DNI

Sobota  
11.12

15:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO
17:00 LOKATORKA
19:30 POWRÓT DO TAMTYCH DNI

Niedziela  
12.12

15:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO
17:00 LOKATORKA
19:30 POWRÓT DO TAMTYCH DNI

Środa  
15.12

17:00 LOKATORKA
19:30 POWRÓT DO TAMTYCH DNI

Czwartek  
16.12

17:00 LOKATORKA
19:30 POWRÓT DO TAMTYCH DNI

NASZE MAGICZNE ENCANTO
USA / Animowany / Przygodowy / 2021 / 110 min.

2D Dubbing

„Nasze magiczne Encanto” opowiada historię niezwykłej rodziny 
Madrigal. Ich pełen magii dom znajduje się w tętniącym życiem mie-
ście - w cudownym i urokliwym miejscu zwanym Encanto, ukrytym 
w górach Kolumbii. Magia Encanto sprawiła, że każde dziecko w ro-
dzinie posiada wyjątkową moc uzdrawiania, z wyjątkiem Mirabel. 
Kiedy magia otaczająca Encanto jest w niebezpieczeństwie, Mirabel 
odkrywa, że to właśnie ona może być jej ostatnią nadzieją.

POWRÓT DO TAMTYCH DNI
Polska / Dramat / 2021 / 104 min.

Premiera 2D Polska

Jest początek lat dziewięć-
dziesiątych. Czternastoletni To-
mek, mieszka wraz z matką (We-
ronika Książkiewicz) na jednym 
z wrocławskich osiedli. Chło-
piec, podobnie jak wielu rówie-
śników, wychowuje się bez ojca, 
który wyemigrował do USA. 
Jednak pewnego dnia Alek (Ma-
ciej Stuhr) nieoczekiwanie staje 
w drzwiach rodzinnego mieszka-
nia. Wraz z nim w życiu Tomka 
pojawiają się: kolorowy telewi-
zor, klocki Lego, buty Nike i wy-
marzony magnetowid. Szczęście 

Malinowskich nie trwa jednak długo. Wszystko przez obsesję Alka, 
której ten nie potrafi kontrolować. Czy jego bliscy zdołają mu po-
móc, zanim będzie za późno?

LOKATORKA
Polska / Dramat / 2021 / Premiera 2D Polska

Spokój mieszkańców kamie-
nicy na warszawskim Mokotowie 
burzy pojawienie się rzekomego, 
prawnego właściciela budynku. 
Stosując bezwzględne metody, 
mężczyzna zaczyna zmuszać ko-
lejne rodziny do wyprowadzki. 
Najbardziej zdeterminowana w 
walce o prawo do swego mieszka-
nia jest Janina Markowska. Ko-
bieta nie zamierza opuścić domu, 
w którym jej rodzina mieszka od 
ponad 70 lat. Kiedy jednak obiekt 
pustoszeje, a Janina znika w ta-
jemniczych okolicznościach, poli-

cja rozpoczyna dochodzenie. Prowadzi je stojąca na czele specgrupy 
oficer – Anna Szerucka. Kolejne poszlaki naprowadzają funkcjona-
riuszkę na trop intrygi, w którą zamieszani są politycy, agenci daw-
nych służb oraz wysoko postawieni członkowie palestry. Rozpoczy-
na się nierówna walka z układem, której stawką jest życie oraz 
prawa wyrzucanych na bruk mieszkańców.



Ho,ho, ho, ho! Rozbrzmiało 6 grudnia 
w Miejskim Ośrodku Kultury 

Sympatycznego świętego z brodą, w dniu 6 grudnia można było 
spotkać nie tylko na ulicach Koluszek ale i w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Wśród licznie przybyłych dzieci królowały śmiech, gwar i 
radość. Dla najmłodszych mieszkańców Koluszek, ale też dzieci ze 
szkół w Bogdance, Brzezinach oraz Bedoniu, Kino Odeon 3D wy-
świetliło tego dnia dwa seanse przedpołudniowe: „Nasze Magiczne 
Encanto” oraz „Ron Usterka”.

Po seansach filmowych pojawiał się Mikołaj, który wspólnie z 
dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury - Elżbietą Przywarą - czę-
stował przybyłych słodkościami. Wraz z wizytą Mikołaja zbiegło się 

też uroczyste rozświetlenie choinki 
i zapalenie świątecznych światełek 
przed zbliżającym się Bożym Na-
rodzeniem. Każdy uczestnik mógł 
osobiście porozmawiać ze Świę-
tym, zrobić pamiątkowe zdjęcie i 
otrzymać smacznego cukierka. 
Święty i jego Elfy nie zapomnieli o 
pracownikach redakcji Tygodnia w 
Koluszkach za co serdecznie dzię-
kujemy.

Atrakcją dla najmłodszych 
była też wystawa „Najpiękniej-
szych bombek choinkowych”. 

Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się oryginalnym ręcznie robio-
nym bombkom. Młodzi artyści, którzy je wykonywali, dzięki swoim 
umiejętnościom, przenieśli na bombki nawet najbardziej nietypowe i 
skomplikowane wzory oraz swą wrażliwość. Dlatego produkty Hand 
Made w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie tak się podobają i 
zyskują na wartości. Mamy zatem niepowtarzalną okazję nabyć te 
wyjątkowe wyroby rękodzielnicze podczas niedzielnego kiermaszu, 
który odbędzie się w MOK, w dniu 12.12.2021 r. w godz. 14.00 – 
19.00. W imieniu organizatorów – zapraszamy serdecznie.         (tom)


