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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

17.12  
ul. 3 Maja 19G

18.12  
ul. Brzezińska 54

19.12  
ul. Przejazd 6

20.12  
ul. 11 Listopada 33

21.12  
ul. Żwirki 2

22.12  
ul. Głowackiego 20

23.12  
ul. Korczaka 5
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Komisja Bezpieczeństwa 
Ruchu przeanalizowała 
ruch na objazdach

W ubiegłym tygodniu omawiany był temat zmian, jakie można 
dokonać w celu usprawnienia ruchu na objazdach wiaduktu. W 
skład Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która analizowa-
ła zagadnienie, wchodzili eksperci, którzy na co dzień zajmują się 
zagadnienia bezpieczeństwa na drogach. Poza przedstawicielami 
Policji, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Urzędu Marszałkow-
skiego Województw Łódzkiego obecni byli także przedstawiciele 
naszego powiatu i gminy, a także Rady Sołeckiej Felicjanowa.

Przejście dla pieszych 
Pierwszym z omawianych problemów była kwestia wytyczenia 

przejścia dla pieszych, o które wnioskowali mieszkańcy sołectwa. 
W tym aspekcie decyzja już zapadła: nowego przejścia dla pieszych 
nie będzie. Analiza wykazała bowiem, że w godzinach szczytu natę-
żenia ruchu na chodniku wynosi nie więcej niż 2 osoby na godzinę, 
a przez większość dnia jest ono nawet zerowe. 

Poza tym po wytyczeniu przejścia dla pieszych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami mieszkańcy nie mogliby przechodzić przez 
jezdnię w odległości 100 metrów od pasów, w każdą ze stron (przy-
pomnijmy, że w przypadku braku pasów, przejście przez jezdnię jest 
dozwolone). Przejście dla pieszych wymuszałoby zatem chodzenie 
poboczem, ponieważ po drugiej stronie ulicy (od strony sklepu) nie 
ma chodnika. A to z kolei, zdaniem policji, byłoby mniej bezpieczne 
dla pieszych, niże obecna sytuacja, która wymusza zachowywanie 
szczególnej ostrożności podczas poruszania się wzdłuż drogi.   

Na rzecz wymalowania pasów nie przeważył również argument 
o obecności przystanka drogowego, do którego muszą dojść dzieci. 
Obserwacja wykazała bowiem, że dzieci w większości na przysta-
nek są podwożone autami przez rodziców. Poza tym nie jest to regu-
larny przystanek komunikacji publicznej, ale przystanek szkolny. 
Dodatkowo podczas wsiadania do autobusu dzieciom towarzyszy 
opiekun zatrudniony przez gminę.  

Zmiana pierwszeństwa
Drugie zagadnienie, związane z wprowadzeniem pierwszeń-

stwa na skrzyżowaniu w Felicjanowie (i na całej trasie objazdu), nie 
doczekało się podjęcia ostatecznej decyzji. Zdania w tej kwestii są 
bowiem podzielone. Policja wraz z PKP wnoszą o zmianę pierw-
szeństwa, argumentując tworzeniem się niebezpiecznego zatoru na 
przejeździe kolejowym. W momencie bowiem, gdy korkuje się 

skrzyżowanie w Felicjanowie, niektóre samochody nie mogą zje-
chać z przejazdu, co może doprowadzić do zderzenia z pociągiem. 

Z drugiej strony przedstawiciele pozostałych instytucji zwraca-
ją uwagę na to, że zmiana organizacji ruchu może powodować za-
grożenie na drodze poprzez ludzkie przyzwyczajenia, czyli jazdę na 
pamięć. Dodajmy, że stanowczym przeciwnikiem wprowadzania 
pierwszeństwa jest także Rada Sołecka Felicjanowa. 

Ostatecznie Komisja dała sobie jeszcze czas na podjęcie osta-
tecznej decyzji. W jej podjęciu mają pomóc dodatkowe badania na-
tężenia ruchu, które mają wykazać, czy pojazdy często blokowane 
są na przejeździe. Chodzi bowiem o to, by likwidując jedno zagro-
żenie, nie powodować jeszcze większych problemów na drogach. 
Decyzja ma zapaść na początku przyszłego roku.

Na koniec dodajmy, że policja jasno zakomunikowała, że żaden 
z ostatnich groźnych wypadków do których doszło na terenie naszej 
gminy, nie był związany z objazdami. Ich przyczyny podyktowane 
były zupełnie innymi czynnikami.                                              (pw)

Pamiętajmy o odśnieżaniu 
Obecna zima mocno sypnęła śniegiem, pamiętajmy zatem o 

obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielach posesji. Odwiecz-
ny problem, który powraca w każdym sezonie zimowym, to kwestia 
odśnieżania chodników. Choć przepisy wciąż pozostają te same: przed 
swoją posesją każdy odpowiada za odśnieżenie swojego odcinka 
chodnika, to jednak w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, zawarty jest pewien wytrych, który wykorzystywany jest do 
licznych dyskusji. W myśl ustawy odśnieżyć musimy chodnik położo-
ny bezpośrednio przy granicy nieruchomości. A co w sytuacji gdy nie-
ruchomość oddzielona jest od chodnika pasem zieleni?      

Ostatecznie, wszystko zależy od interpretacji Sądu, co rozumie-
my przez słowo „bezpośrednio”. W ostatnich latach bardzo aktywne 
są firmy, którą specjalizują się w uzyskiwaniu odszkodowań za np. 
złamane kończyny podczas wypadku na śliskim chodniku. Zdaniem 
przedstawicieli naszego samorządu, Gmina Koluszki ma sporo po-
stępowań z ubezpieczycielami w powyższym temacie. Nigdy zatem 
nie wiadomo, czy dana firma nie zwróci się o odszkodowanie do 
właściciela posesji, w sytuacji gdy gmina nie widzi przesłanek do 
odpowiedzialności za nieodśnieżony chodnik.

Pamiętajmy zatem, że nasz samorząd stoi twardo na stanowi-
sku, że odśnieżenie chodnika i posypywanie go piaskiem nawet w 
przypadku oddzielającego pasa zieleni, odpowiada mieszkaniec po-
siadający nieruchomość przy chodniku. Jedyny wyjątek służby 
gminne czynią przy głównych ciągach komunikacyjnych, często po-
magając oczyścić dany teren. Administratorzy i właściciel nierucho-
mości odpowiedzialni są także za usuwanie śniegu i sopli z dachu.  

Służby samorządowe zachęcają także do włączania się w sys-
tem bezpieczeństwa i informowania Biura Inżyniera Gminy (44 725 
67 68) o miejscach z oblodzoną nawierzchnią. W takich przypad-
kach BIG przekaże dalej informację do odpowiedniego zarządcy, 
np. spółdzielni czy PKP. 

Monitorujmy także miejsca, gdzie przebywają bezdomni. W 
przypadku natknięcia się na takie osoby, najlepiej zgłosić to na numer 
alarmowy 112, lub skontaktować się z Miejsko-Gminnych Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Koluszkach (44 714 58 25). W trakcie mrozów 
przyglądajmy się także naszym sąsiadom, szczególnie tym starszym. 
Brak wydobywającego się dymu z komina może świadczyć na przy-
kład o tym, że takiej osobie brakuje pieniędzy na opał.

(pw)
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Drogiemu Koledze  

Robertowi Supera
wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci

Mamy
składają Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy

z Przedsiębiorstwa Budowlano Drogowego „BUD – DROG”

Kto zaopiekuje się  
bezpańskimi zwierzętami? 

Niebawem dowiemy się, które schronisko w przyszłym roku 
podejmie się opieki nad bezpańskimi psami z terenu naszej gminy. 
Przetarg został już ogłoszony. Do tej pory umowę realizowało schro-
nisko z Zawiercia (miejscowość na południu Polski). Nowością w 
przetargu na 2022 r. jest to, że w skrajnych przypadkach gmina bę-
dzie przygarniać również koty. Ogólnie koty są zwierzętami wolno-
żyjącymi i nie potrzebują pomocy człowieka, ale w ostatnich latach 
na naszym terenie zaobserwowano, że na „ulicy” lądują np. koty ra-
sowe, czyli najczęściej domowe przytulanki, które nie radzą sobie w 
naturalnym środowisku. 

Rozpisując nowy przetarg, gmina jednocześnie przedłużyła 
umowę z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole koło 
Piotrkowa, do którego trafiają np. potrącone przez samochody dzi-
kie zwierzęta. Współpraca została przedłużona również z dotych-
czasowym działającym całodobowo gminnym weterynarzem. 

Gmina podpisała także umowę z gospodarstwem rolnym w Kazi-
mierzowie, do którego na przykład w wyniku pożaru zabudowań ho-
dowlanych, będą mogły być ewakuowane zwierzęta każdej wielkości.    

(pw)   

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 11.12.2021 r. zmarła w wieku 90 lat

śp. Jadwiga Pecyna
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 18.12.2021 r. (sobota)  

o godz. 10.30 w Kaplicy Cmentarnej w Koluszkach.

Muzealne choinki

Po raz pierwszy w historii Muzeum, przed budynkiem Bibliote-
ki i Muzeum „urosły” świąteczne choinki. Dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej przyozdobiły je w piękne ozdoby (bombki, szyszki, itp.). Na 
choinkach zabłysły lamki diodowe. Mile widziane są ozdoby choin-
kowe od mieszkańców Gałkowa a w szczególności sympatyków 
Muzeum.

(galkowek.pl)
SPROSTOWANIE MOK-u dotyczące  
nagrodzonych osób w konkursie  
na „Najpiękniejszą bombkę choinkową”

W artykule „Najpiękniejsza bombka choinkowa”, który został 
zamieszczony w numerze 49 „Tygodnia w Koluszkach”, wkradł się 
błąd w imionach dwóch nagrodzonych osób. Poniżej raz jeszcze 
prezentujemy poprawne imiona i nazwiska uczestników konkursu:     

- w kategorii szkoły podstawowe klasy I – III: trzecie miejsce 
zajął Patryk Polus ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach 

- kategoria szkoły podstawowe klasy IV-VIII: wyróżnienie 
otrzymał Dominik Polus ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolusz-
kach.

Za pomyłkę organizatorzy serdecznie przepraszają. 
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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. 

Liczba bezrobotnych, pomoc w zatrudnieniu oraz 
prognoza w zawodach deficytowych

Stan bezrobocia  
w gminie w 2021 r.

Na koniec września 2021 r. na terenie naszej gminy zarejestro-
wanych było 647 bezrobotnych (299 kobiet, 348 mężczyzn). Nieste-
ty wśród bezrobotnych aż 81 proc. (524 bezrobotnych) to osoby bę-
dące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pod pojęciem tym 
należy rozumieć osoby, u których występuje co najmniej jeden z po-
wyższych czynników: długotrwałe bezrobocie (56 proc. w odniesie-
niu do wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych), brak kwalifika-
cji (28 proc. wszystkich bezrobotnych), osoby pow. 50 roku życia 
(30 proc. wszystkich bezrobotnych). 

Dla porównania bezrobotni, którzy zwolnieni zostali w 2021 r .z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy to jedynie 45 osób, a zareje-
strowani bezrobotni w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szko-
ły to 13 osób.  

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach zaktywizowało 311 osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Spośród nich 144 
osoby skorzystały z subsydiowanych form aktywizacji (w tym m.in. 
107 podjęło staż, 7 - roboty publiczne, 17 - jednorazowe środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 7 - roboty publiczne). 

Wzrasta zapotrzebowanie na pracowników
W okresie od stycznia do września 2021 r. do CAZ w Kolusz-

kach przedsiębiorcy zgłosili aż 765 wolnych miejsc pracy. Tymcza-
sem w analogicznym okresie 2020 r. jedynie 428, choć akurat w tym 
przypadku należy pamiętać o szczególnej pandemicznej charaktery-
styce ubiegłego roku z licznymi obostrzeniami. Z analizy ofert pra-
cy wynika, że zgłaszane przez pracodawców wolne miejsca pracy 
kierowane są najczęściej do osób legitymujących się doświadcze-
niem w następujących zawodach: pracownicy budowlani, kasjer – 
sprzedawca, pracownik produkcji, szwaczka, operator koparki, 
monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, magazynier. W przypadku 
ofert pracy dla osób z ustalonym stopniem niepełnosprawności, do-
minują propozycje dla sprzątaczy/ek, pracowników gospodarczych, 
pomocy kuchennych.     

Urząd Pracy zaznacza jednak, że sam fakt skierowania bezro-
botnego do pracodawcy (po uprzednim przeanalizowaniu wykształ-
cenia, doświadczenia zawodowego i cech osobowościowych), nie 
gwarantuje zatrudnienia. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do 
pracodawcy.   

Prognoza w ofertach pracy na 2022 rok
Według „Barometru zawodów”, czyli jednorocznej prognozy 

tworzonej poprzez badania jakościowe, w przyszłym roku w woj. 
łódzkim do zawodów deficytowych czyli takich, w których liczba 
wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowa-
nych podjęciem pracy, należeć będą: elektrycy, elektromechanicy i 
elektromonterzy; kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników 
siodłowych; lekarze; magazynierzy; monterzy instalacji budowla-
nych; murarze i tynkarze; nauczyciele przedmiotów zawodowych; 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych; pielęgniarki i 
położne; pracownicy ds. rachunkowości i księgowości; spawacze.

(pw)
 

Nowy rozkład jazdy PKP  
z przesiadkami w Koluszkach 

Przypominamy, że 12 grudnia wszedł w życie nowy rozkład jaz-
dy pociągów. Warto zapoznać się ze zmianami, ponieważ ze wzglę-
du na budowę tuneli kolejowych w Bedoniu i Gałkówku, zmniejsze-
niu 
ulega liczba kursów ŁKA obsługujących odcinek Łódź – Koluszki. 
Dodatkowo część pociągów do i z Tomaszowa Mazowieckiego, 
Drzewicy, Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska została skrócona 
do stacji Koluszki. I dopiero z naszego dworca będą kierowane do 
Łodzi. Tym samym w 2022 r. Koluszki znów staną się istotnym wę-
złem przesiadkowym.  

Na stronie ŁKA widnieje także informacja, że od 12 grudnia 
2021 r. do 31 grudnia 2022 r. m.in. na odcinku Łódź Fab.-Koluszki 
(w obu kierunkach) obowiązuje pełne wzajemne honorowanie bile-
tów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i PKP Intercity. Wzajemne ho-
norowanie biletów funkcjonuje również między ŁKA i POLREGIO. 

Koluszki nadal będą zarządzać  
drogami powiatowymi w Andrespolu

Gmina Koluszki przedłużyła na kolejny rok porozumienie z po-
wiatem w temacie zarządzania drogami powiatowymi na terenie 
Gminy Andrespol. Oznacza to, że w 2022 r. nasza gmina będzie od-
śnieżać, łatać dziury, czy wydawać decyzje na zajęcie pasa drogo-
wego na drogach powiatowych w Andrespolu. Powyższych usług 
oczywiście nie świadczymy za darmo. Zarządzanie wiąże się z prze-
kazaniem przez powiat dotacji dla naszego samorządu, na pokrycie 
kosztów tej działalności. 

(pw)   
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Panorama Firm

Salon z biżuterią 
Zapraszamy, w imieniu  pani Roksany Petrosyan do Salonu z bi-

żuterią World of Ladies  na ulicę Głowackiego 21 w Koluszkach. Sa-
lon jest czynny codziennie w godzinach 10-18 a w soboty 9-14. –
Sklep oferuje także asortyment dla dzieci i młodzieży, jednak 
głównym towarem, jaki mam do zaproponowania klientom, jest bi-

żuteria - powiedziała Roksana 
Petrosyan - właścicielka salonu. 
Można kupić wyroby ze stali chi-
rurgicznej, nie zawierającej ni-
klu, nie uczulającej, która nie 
ciemnieje. -Mamy w sprzedaży 
łańcuszki, naszyjniki, bransolet-
ki, kolczyki celebrytki, zawiesz-
ki, zegarki, pierścionki dla męż-
czyzn, sygnety. Zachęcam też do 
zakupu pięknych bransolet z ka-
mieni naturalnych oraz ozdób do 

włosów, których mamy bardzo duży wybór-  zachęca pani Roksana. 
Na profilu Facebookowym sklepu odbywają się transmisje sprzeda-
żowe towarów nie objętych handlem w Salonie. 

To nie wszystko, czym właścicielka chce nas zachęcić do od-
wiedzin. Każdy, kto od  17 do 24 grudnia włącznie przyjdzie do Sa-
lonu i zrobi zakupy w cenie co najmniej za 100 zł, otrzyma bon w 
kwocie 50 zł z możliwością wykorzystania go do Świąt Wielkanoc-
nych 2022. – Zapraszam także do zakupu Vouchera podarunkowego 
w dowolnej kwocie na święta. Osoba nim obdarowana będzie mo-
gła, w ciągu trzech miesięcy, zrobić u nas zakupy - powiedziała Rok-
sana Petrosyan, właścicielka  World of Ledies. 

Zk

Potrzebna jest pomoc  
finansowa dla pogorzelców  
w Nowych Chrustach

8 grudnia w miejscowości Nowe Chrusty doszło do pożaru bu-
dynku mieszkalnego. Straty materialne okazały się na tyle duże, że 
dom musiała opuścić rodzina z 3-letnim dzieckiem. Zniszczone zo-
stały kotłownia, dach, pokój dziewczynki i sypialnia. Z kolei reszta 
pomieszczeń została zalana i zadymiona.  

Dla rodziny ruszyła już niezbędne pomoc ze strony lokalnej 
społeczności. Wsparcie udzielane jest  także na terenie naszej gmi-
ny. Zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby aktywnie prowadzili stra-
żacy z OSP Koluszki. Na potrzeby pogorzelców od poniedziałku do 
środy zbierana była też m.in. taca w parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Koluszkach. 

Obecnie poszkodowani przenieśli się do rodziny. To co było 
niezbędne ze środków materialnych (środki czystości, produkty spo-
żywcze) dostarczone już zostało w wystarczającej ilości. Obecnie 
najistotniejsze jest wsparcie finansowe, niezbędne do odbudowy 
domu, w tym remontu dachu.   

Zbiórka pieniężna prowadzona jest m.in. na portalu zrzutka.pl 
(najłatwiej odnaleźć ją po wpisaniu na portalu frazy: „Zbiórka dla 
POGORZELCÓW - młodych ludzi z trzyletnią córeczką”). 

(pw) 
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XVI Wieczór Gór i Przygody
We wtorek, 7 grudnia w Sali MOK odbył się kolejny „Wieczór Gór 

i Przygody” organizowany przez Pawła Lewiaka, nauczyciela geografii 
w I LO w Koluszkach. Zaproszeni Goście: Krzysztof Grzelak, Daria 
Kołaczek, Agnieszka Paź-Kerner oraz Justyna i Michał Lewiakowie 
opowiadali o swoich dalekich podróżach. Uczestnikom przybliżono 
Oman, Japonię, Himalaje oraz Pustynię Judzką w Izraelu. Dziś opowie-
my o pierwszym z omawianych przez prelegentów regionie.

Jak na kraj muzułmański, Oman jest krajem otwartym i przyja-
znym dla turystów z Zachodu.  -W ciągu ostatnich 50 lat kraj prze-
obraził się z jednego z najbardziej zacofanych regionów świata w  
rozwinięte i bogate państwo. Ten rozwój zawdzięcza zyskom ze 
sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rozważnie prowadzo-
nej polityki sułtana Kabusa, który starał się nie angażować w żadne 
spory, a jednocześnie dbał o rozwój kraju - powiedział Krzysztof 
Grzelak, podróżujący po Omanie.

W czasie swej prelekcji 
zaprosił uczestników wtorko-
wego spotkania w wiele 
miejsc ale zwłaszcza  do uro-
kliwego regionu Dżofar z 
miastem Salalah, słynącego, a 
właściwie pachnącego kadzi-
dłem, pustych plaż oraz palm 
kokosowych, zawdzięczają-
cych swój rozwój oddziały-

waniu swoistemu mikroklimatowi będącego pod wpływem monsu-
nów. 

Zk

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
Lubimy podróżować. Jedni wyjeżdżają daleko, inni trochę bli-

żej. Podziwiamy piękne krajobrazy w obcych państwach. Jednak, 
gdy wyjeżdżamy do odległych krajów, tęsknimy do Polski. Wszę-
dzie dobrze, ale w domu najlepiej. Przecież mamy się czym pochwa-
lić. Przekonaliśmy się oglądając zdjęcia zgłoszone w Powiatowym 
Konkursie Fotograficznym „Piękna nasza Polska cała”. Tym razem 
konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców powiatu łódz-
kiego wschodniego bez żadnych ograniczeń wiekowych.

Pora na ogłoszenie wyników konkursu. I miejsce zdobyła Pani 
Agnieszka Łęgocka, II miejsce – Pani Sylwia Kąkiel-Nowak, III ex 
aequo – Panowie: Grzegorz Wójcik i Zbigniew Smyczek. Komisja 
konkursowa przyznała dwa wyróżnienia. Trafiły one do Witolda K. 
Wronki oraz Ilony Kąkiel-Ziętary.

Nagrody zostały wręczone 7 grudnia podczas „Wieczoru gór i 
przygód”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkur-
sie, a laureatom składamy gorące gratulacje.

Nagrody zakupiono z dotacji przekazanej przez Starostwo Po-
wiatowe w Łodzi.

(Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach)

Sprzedaż żywych choinek
Koluszki, Żeliwna 11

tel. 664-190-916, 690-024-024
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To nasza wzajemna  
odpowiedzialność - zadbajmy  
o bezpieczeństwo sanitarne!

Czas przedświątecznych zakupów wiąże się z większą liczbą 
osób odwiedzających placówki handlowe. Niestety epidemia przy-
biera na sile. Dlatego bądźmy rozsądni a przede wszystkim odpo-
wiedzialni nie tylko za siebie ale też innych i wybierając się do ta-
kich miejsc pamiętajmy o maseczce. Policjanci z powiatu łódzkiego 

wschodniego każdego 
dnia prowadzą wzmożone 
kontrole i zdecydowanie 
reagują na przypadki nie-
przestrzegania obostrzeń. 
Wspólnie z pracownika-
mi Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicz-
nej prowadzą kontrole 
obiektów handlowo-usłu-
gowych na terenie powia-
tu. Sprawdzają czy prze-
strzegane są obostrzenia 
w tym zakresie. W naj-
bliższy weekend możemy 
spodziewać się jeszcze 

większej ilości wzmożonych kontroli mundurowych. Dla osób nie-
stosujących się do nakazów, nie będzie taryfy ulgowej.

Policjanci każdego dnia podejmują działania zmierzające do 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Mundu-
rowi apelują o rozsądek i stosowanie sie do obowiązujących ograni-
czeń. Osoby i podmioty, które świadomie złamią przepisy sanitarne, 
muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Mundurowi podej-

mują interwencje w przypadku zgłoszeń oraz gdy podczas służby 
zaobserwują sytuacje, w których dochodzi do łamania prawa w tym 
zakresie. Każda tego typu interwencja może zakończyć się manda-
tem karnym, zawiadomieniem sanepidu, bądź skierowaniem do 
sądu wniosku o ukaranie.

Policjanci przypominają:
Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obo-

wiązkowe w całym kraju. Nos i usta można zasłaniać tylko za pomo-
cą maseczki.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
 • na terenach nieruchomości wspólnych (np. na klatkach scho-
dowych);

 • w autobusie, tramwaju i pociągu;
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie;
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jed-
na osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej);

 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniego kontaktu z klien-
tem/interesantem;

 • w kinie i teatrze;
 • u lekarza, w przychodni, szpitalu, salonie kosmetycznym i ta-
tuażu;

 • w kościele i szkole, na uczelni;
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w 
sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie, itp.);

Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!!!!

Wszystkie aktualne zasady i ograniczenia związane z epidemią 
koronawirusa dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograni-
czenia

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Dyżury telefoniczne  
I Oddziału ZUS w Łodzi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza 
na cykl dyżurów telefonicznych, których tematem będzie „Polski 
Ład – zmiany przepisów w zakresie ubezpieczeń od 2022 r.”

W trakcie dyżurów telefonicznych klienci będą mogli uzyskać 
informacje w zakresie zmian zasad ustalania podstawy wymiaru i 
wysokości składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą. Eksperci będą też odpowiadali na pytania 
dotyczące zmian terminów rozliczania i opłacania składek i omówią 
także sposób wypełniania formularzy dokumentów rozliczenio-
wych.

Choć dyżury będą pełnili pracownicy poszczególnych jedno-
stek terenowych ZUS, z dyżuru mogą skorzystać wszyscy chętni, 
bez względu na miejsce zamieszkania.

W tabeli przedstawiono jednostkę terytorialną, z której pocho-
dzi specjalista ZUS, numer telefonu pod którym odbędzie się dyżur 
oraz datę i godziny dyżuru.

Informacje o dyżurach będą dostępne na stronie internetowej 
ZUS w zakładce szkolenia i wydarzenia.

TJO NR TEL  data godziny

ZGIERZ 42 714-17-35 16.12. 2021   
21.12.2021 9:00-11:00

KUTNO 24 254-55-01 22.12.2021
28.12.2021 10:00-12:00

ŁOWICZ 46-830-17-21 21.12.2021
22.12.2021 8.00 – 10.00

BRZEZINY 46 874-19-01 20.12.2021
29.12.2021 9:00-11:00

ŁĘCZYCA 24 721-07-04

22.12.2021
23.12.2021
27.12.2021
28.12.2021

9:00-11:00

BAŁUTY 42 638-21-23 16.12.2021
17.12.2021

8:00-10:00
8:00-10:00

Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego
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Kiermasz świąteczny w MOK
W niedzielę 12 grudnia 

2021 r. Miejski Ośrodek Kultury 
zorganizował KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY. Odwiedzający 
mogli podziwiać prace wykona-
ne przez uczestniczki warszta-
tów rękodzieła artystycznego 
prowadzonych przez Panią Kata-
rzynę Fraszek. Pośród przepięk-
nych prac można było odnaleźć 
ręcznie wykonaną biżuterię, 
ozdoby bożonarodzeniowe, sztu-
kę koronkarską i szydełkową. 
Gościliśmy także firmy z terenu 
Gminy Koluszki tj.: 

- LittleStars Rękodzieło Pani Edyty Sadowskiej 
- HANDMade with LOVE Pani Patrycji Kobus 
- Mapuko wytwory Pani Magdaleny Półtorak
- Ginger Handcrafted Pani Karoliny Bartnickiej 
- Knock it Please Pani Klaudia Wróbel
- Tumydło Pani Izabeli Dróżdż
- Little Carpenter Craft Stolarstwo i rękodzieło drewniane Pana 

Pawła Walczak. 
Podczas kiermaszu odwiedzający mogli kupić rękodzieło, uni-

katowe upominki świąteczne, ozdoby, stroiki, olejki eteryczne, wy-
roby ceramiczne oraz drewniane, krasnale, prace imitujące wiklinę i 
wiele wiele innych przepięknych przedmiotów. Dziękujemy wszyst-
kim wystawcom oraz odwiedzającym za wspólnie spędzony czas! 

Z okazji branżowego święta odlewników, tzw. Barbórki, w dniu 
10 grudnia 2021 r w Koluszkach odbyło się spotkanie pracowników 
Odlewni Żeliwa. Wspomnienia sięgały lat siedemdziesiątych ubie-
głego wieku. Konkurs historyczny mobilizował zebranych do przy-

pomnienia różnych wydarzeń i faktów. Dziękujemy kolegom za 
obecność na spotkaniu. Wszystkim znajomym, koleżankom, kole-
gom i ich rodzinom życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i 
szczęśliwego Nowego Roku 2022!
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Widowisko świąteczne  
prezentem dla najmłodszych

W poniedziałek 13 grudnia 2021 r. w sali widowiskowej Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach odbyło się widowisko świąteczne pt.: 
„Wigilijna przygoda Pana Mikołaja”. Wydarzenie to zorganizowane 
było przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz 
Miejski Ośrodek Kultury dla najmłodszych mieszkańców Gminy 
Koluszki oraz ich opiekunów. 

Widowisko bożonarodzeniowo-mikołajkowe z udziałem Elfa, 
Pani Zimy oraz Świętego Mikołaja przygotował jeden z najlepszych 
w Europie duetów Klaunów cyrkowych Ruphert i Rico – zdobyw-
ców wielu prestiżowych nagród na festiwalach sztuki cyrkowej, 
przeglądach teatrów ulicznych i konkursach cyrkowych. Przybyli 
goście mogli podziwiać wyjątkową ruchomą i iluminowaną świa-
tłem scenografię, fantastyczne piosenki świąteczne, rewelacyjne 
deszcze świecących (suchych) baniek mydlanych, bajkową mikołaj-
kowo-zimową scenografię, a także wiele atrakcji, prezentów i nie-
spodzianek! W widowisku każde dziecko otrzymało  
w prezencie także specjalny medal-kotylion, czapkę Św. Mikołaja 
bądź Elfa, słodycze oraz w czasie przybycia Św. Mikołaja specjalnie 
przygotowany „słodki prezent-czekoladę”.

Wydarzenie to zintegrowało wszystkich i okazało się być wspa-
niałą zabawą nie tylko dla dzieci, ale także i dorosłych. Dziękujemy 
wszystkim za wspaniałą zabawę i duże zainteresowanie widowi-
skiem. 
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Mikołaj w Koluszkach
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Antoni Tomczyk i Piotr Mróz  
nagrodzeni medalami 75-lecia LZS  

W Uniejowie w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieź-
nieńskich, odbyła się uroczystość Obchodów 75-lecia LZS i podsu-
mowanie współzawodnictwa sportowo-turystycznego w 2021 r. wo-
jewództwa łódzkiego.

Wśród uhonorowanych 
medalami 75-lecia LZS zna-
leźli się: Antoni Tomczyk i 
Piotr Mróz, działacze i zało-
życiele Ludowego Klubu 
Sportowego Koluszki. Klubu, 
który od 40 lat promuje ak-
tywność fizyczną wśród dzie-
ci, młodzieży i osób doro-
słych. 

Klub, za swoją działal-
ność wielokrotnie nagradza-
ny, w tym 8-krotnie pierw-
szym miejscem w 
wojewódzkim konkursie we 

współzawodnictwie „o sportowy znak jakości „Omega” i dwukrot-
nie krajowym złotym znakiem jakości „Omega”

W podsumowaniu współzawodnictwa województwa łódzkiego 
LKS Koluszki zajął I miejsce w turystyce. Wśród Rad Powiatowych 
Zrzeszenia LZS - Powiat Łódzki Wschodni prowadzony przez Pio-
tra Mroza zdobył VI miejsce.

Konkurs na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik”  
w Koluszkach, ul. Gen. Andersa 7B, 95-040 Koluszki

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach
ogłasza konkurs na stanowisko 

Prezesa Zarządu
Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 10-letni staż pracy w tym 5-letni na stanowisku kierowniczym. 
 • Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (w tym pra-

wa spółdzielczego).
 • Umiejętność kierowania zespołem, podejmowania decyzji i skutecznej reali-

zacji zadań.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w tym Excel).
 • Posiadana pełna zdolność do czynności prawnych.

Szczególnym atutem będzie:
 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • uprawnienia budowlane;
 • doświadczenie w prowadzeniu inwestycji;
 • posiadanie licencji zarządcy nieruchomości. 

Wymagane dokumenty:
CV z listem motywacyjnym i klauzurą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celach prowadzonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach z siedzibą  przy ul. Gen. Andersa 7B, 
95-040 Koluszki – lokal Nr 1 rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz.1000 – t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”.

Kserokopie – dyplomu/dyplomów ukończenia studiów, uprawnień zawo-
dowych, odbytych kursów i szkoleń itd.;

Oświadczenie o niekaralności oraz o nietoczącym się wobec kandydata 
postępowaniu sądowym, karnym lub karno-skarbowym.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata 
do wykonywania pracy na stanowisku pracy Prezesa Zarządu. 

Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 

2022 r. do godziny 12:00 pocztą  lub osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszka-
niowej „Odlewnik” w Koluszkach przy   ul. Andersa 7B, 95-040 Koluszki z dopi-
skiem na kopercie „Konkurs na Prezesa Zarządu SM „Odlewnik” w Koluszkach” 
- NIE OTWIERAĆ.

Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych konkursu oraz złożone po upływie 
wskazanego terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach 24-28 
stycznia 2022 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach przy 
ul. Gen. Andersa 7B, 95-040 Koluszki – lokal Nr 1. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci 
zostaną zaproszeni telefonicznie. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik” 
w Koluszkach nie odsyła złożonych ofert.

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

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 14.12.2021 r. do dnia 04.01.2022 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres                  
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
563/1, położonej w mieście Koluszki, obręb 5, o pow. 868 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.
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

– aktualizacja grudzień 2021 r. – część I 
(kontynuacja w kolejnych wydaniach TwK)

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES
TELEFON

WWW
e-mail

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

KRYTERIA 
DOSTĘPU

RODZINNE

1

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego

rozwiązywanie  
problemów społecznych,  

ze szczególnym  
uwzględnieniem  

programów 
pomocy społecznej, 

wspierania osób 
niepełnosprawnych 

al. Piłsudskiego 133 d    
92-318 Łódź

Sekretariat  
42 676 34 87
691 300 349

http://pcpr-lodzkiwschodni.pl/
pcpr@lodzkiwschodni.pl

poniedziałek- piątek 
godz. 8.00-16.00*

każdy mieszkaniec 
powiatu

PSYCHOLOGICZNE I  PEDAGOGICZNE

2

Poradnia 
Psychologiczno- 

Pedagogiczna  
w Koluszkach

pomoc psychologiczna  
i pedagogiczna dla dzieci, 

młodzieży, rodziców i 
nauczycieli

ul. Korczaka 5, I piętro 
95-040 Koluszki 

sekretariat
44 714 14 54

http://ppp-koluszki.pl/
pppkoluszki@interia.pl

elastyczny grafik 
pracy specjalistów, 

kontakt w  
sekretariacie
 8.00-16.00*

publiczna placówka 
oświatowa udzielająca 

bezpłatnej pomocy 
psychologicznej 

dzieciom, młodzieży, 
rodzicom oraz 
nauczycielom

3

Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Koluszkach 

zamiejscowe stanowisko 
pracy  

w Rzgowie

pomoc psychologiczna  
i pedagogiczna dla dzieci, 

młodzieży, rodziców i 
nauczycieli

ul. Literacka 2c  95-030 Rzgów

Sekretariat 
8.00-16.00 

503 924 115

http://ppp-koluszki.pl/
ppp.rzgów@gmail.com

elastyczny grafik 
pracy specjalistów,  

kontakt w  
sekretariacie*

publiczna placówka 
oświatowa udzielająca 

bezpłatnej pomocy 
psychologicznej 

dzieciom, młodzieży, 
rodzicom oraz 
nauczycielom

4

Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Koluszkach 

zamiejscowe stanowisko 
pracy w Tuszynie

pomoc psychologiczna  
i pedagogiczna dla dzieci, 

młodzieży, rodziców i 
nauczycieli

ul. Piotrkowska 13  95-080 Tuszyn

Sekretariat 503 924 115

http://ppp-koluszki.pl/

elastyczny grafik 
pracy specjalistów, 

kontakt  
w  sekretariacie*

publiczna placówka 
oświatowa udzielająca 

bezpłatnej pomocy 
psychologicznej 

dzieciom, młodzieży, 
rodzicom  

oraz nauczycielom

POMOC SPOŁECZNA

6
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
w Andrespolu

poradnictwo w zakresie 
spraw socjalnych

ul. Rokicińska 125      
95-020 Andrespol

42 213 27 60

http://ops.andrespol.pl/

opsanandrespol@lodz.home.pl

poniedziałek, środa, 
czwartek 8.00-16.00      
wtorek 8.00-17.00  
piątek 8.00-15.00 *

mieszkańcy  
gminy Andrespol

7
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
w Brójcach

poradnictwo w zakresie 
spraw socjalnych

Brójce 39                     
96-006 Brójce

42 214 02 01

http://bipgops.brojce.pl/

gops@brojce.pl

poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek            

7.30-15.30 
 wtorek 9.00-17.00 * 

mieszkańcy  
gminy Brójce
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8

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Koluszkach

poradnictwo w zakresie 
spraw socjalnych

ul. Brzezińska 32         
95-040 Koluszki

44 714 58 25

https://mgopskoluszki.bip.wikom.pl/
sekretariat@mgopskoluszki.pl

poniedziałek-piątek 
8.00-16.00 *

mieszkańcy 
gminy Koluszki

9
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
w Nowosolnej

poradnictwo w zakresie 
spraw socjalnych

ul. Rynek Nowosolna 1 
92-703 Nowosolna

42 648 45 20
http://gminanowosolna.pl/

opsnowosolna@wp.pl

poniedziałek, środa, 
czwartek 

8.00-16.00
wtorek: 8.00-17.00
piątek: 8.00-15.00 *

mieszkańcy 
gminy Nowosolna

10
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
w Rzgowie

poradnictwo w zakresie 
spraw socjalnych

ul. Rawska 8
95-030 Rzgów 

42 214 21 12
http://bip.rzgow.pl/

sekretariat@mopsrzgow.pl

poniedziałek, środa, 
czwartek,  

piątek 7.00-15.00      
wtorek 9.00-17.00 * 

mieszkańcy 
gminy Rzgów

11

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

im. Mariusza Chołuja 
w Tuszynie

poradnictwo w zakresie 
spraw socjalnych

ul. 3 Maja 49 
95-080 Tuszyn

42 614 34 92
http://tuszyn.naszops.pl/

mopstuszyn@naszops.pl

poniedziałek, środa, 
czwartek 7.30-15.30      
wtorek 7.30-17.00   
piątek 7.30-14.00 *

mieszkańcy 
gminy Tuszyn

12

Ośrodek Dziennego 
Pobytu dla osób 

starszych  
i niepełnosprawnych 

Sióstr Felicjanek

pomoc społeczna w tym 
pomoc rodzinom  

i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej  

oraz wyrównywanie szans 
tych osób

ul. Ogrodowa 11         
95-030 Rzgów

42 214 12 93

https://rzgow.pl/opieka-
spoleczna-t9/osrodek-dziennego-

pobytu-siostr-felicjanek-t35 
sekretariat@rzgow.pl

poniedziałek-piątek 
8.00-16.00 *

mieszkańcy 
gminy Rzgów

13

Schronisko dla 
bezdomnych mężczyzn 
im. św. Brata Alberta- 
Filia: Schronisko dla 
Bezdomnych Kobiet  

i Dzieci

schronisko dla osób 
bezdomnych

ul. Kwietniowa 2/4    
93-361 Łódź

42 207 63 08

http://www.tpbalodz.vot.pl
schroniskodlakobiet@gmail.com

Całodobowo *
osoby bezdomne 

poszukujące pomocy  
i wsparcia

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

14 Punkt Konsultacyjny 
w Andrespolu

poradnictwo z zakresu 
rozwiązywania 

problemów alkoholowych 
i innych uzależnień, 

przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie

ul. Rokicińska 125, 
pok. 6

95-020 Andrespol

42 213 27 97

http://www.andrespol.pl/
ug@andrespol.pl

elastyczny grafik 
po wcześniejszej 
rejestracji wizyty 

osobiście lub 
telefonicznie*

mieszkańcy 
gminy Andrespol

15
Punkt Pomocy 

Psychologicznej 
w Kurowicach

punkt konsultacyjny 
dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych 

oraz prowadzenie zajęć 
terapeutycznych 

dla tych osób

ul. Pabianicka 10     
95-006 Kurowice

42 295 01 11

https://www.brojce.pl/
urzadgminy@brójce.pl

każdy poniedziałek 
konsultacje, 

porady, terapia 
psychologiczna

16.00-19.00;
spotkania grupy 
terapeutycznej
19.00-21.00 *

mieszkańcy  
gminy Brójce

* W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość oraz poza lokalem punktu ( art. 28a ustawy).
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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

USŁUGI
Usługi transportowe (przeprowadz-
ki) itp., 500-037-929
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
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom w Koluszkach  
z piękną działką, tel. 881-300-749 
lub 697-779-237
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 Kolu-
szek z piękną działką, tel. 881-300-
749 lub 697-779-237

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Lokal użytkowy do wynajęcia. 
Galeria Arkadian, Koluszki,  
ul. Reja 3, tel. 604-796-539 
Lokal usługowy 35m2, nowy, gaz, 
obok Biedronki, 501-487-658
Kwatery pracownicze, 501-24-44-24
Wynajmę lokal mieszkalny  
z podwórkiem o powierzchni 50 m2, 
tel. 797-921-187
Do wynajęcia lokal w Pasażu 
Handlowym w Koluszkach,  
ul. Brzezińska 11, tel. 600-802-959
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
Siano sprzedam w małych belach, 
695-726-746
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
Choinki w donicach i cięte. Kwia-
ciarnia Ogród i Dom, Koluszki,  
ul. Przejazd 8, tel. 44 714-49-45
Drewno kominkowe i rozpałkę, 
608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167 

OGŁOSZENIA DROBNE
Firma PPH REWA zatrudni praco- 
wnika 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
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

Zagubiono legitymację studencką Politechniki Łódzkiej na imię Justyna 
Grzegorczyk. Znalazcę proszę o kontakt, tel. 696-965-724
Zatrudnię kierowcę kat. C dystrybucja 10-14 punktów dziennie – 300 km, 
tel. 695-384-451
Zamów Świętego Mikołaja do domu, 509-735-684

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

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 14.12.2021 r. do dnia 04.01.2022 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu działki gruntu, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 106 o pow. 0,2300 ha położonej w miej-
scowości Przanowice, obręb Przanowice, gm. Koluszki do dzierża-
wy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.
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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

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.

KIEROWCĘ  
Kat. „B”

ZATRUDNIĘ
tel. 601-99-44-86

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odlewnik” poszukuje pracownika  
na 1/2 etatu na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

– nadzorowanie robót remontowych
– nadzorowanie bieżącej konserwacji budynków, instalacji i sieci
– prowadzenie dokumentacji technicznej i książek obiektów
– weryfikowanie kosztorysów
– przygotowywanie materiałów przetargowych wraz z Umowami

Poszukujemy osoby z wykształceniem technicznym o profilu zbliżonym 
do budowlanego, elektronicznego, elektrycznego czy sanitarnego. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie CV  
do biura SM „Odlewnik”, ul. Gen. Andersa 7b m. 1, Koluszki. 
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KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

 
 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo
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Piątek  
17.12

15:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO
17:00 POWRÓT DO TAMTYCH DNI
19:00 DOM GUCCI

Sobota  
18.12

15:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO
17:00 POWRÓT DO TAMTYCH DNI
19:00 DOM GUCCI

Niedziela  
19.12

15:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO
17:00 POWRÓT DO TAMTYCH DNI
19:00 DOM GUCCI

Środa  
22.12 KINO NIECZYNNE

Czwartek  
23.12 KINO NIECZYNNE

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

2D Dubbing

„Nasze magiczne Encanto” opo-
wiada historię niezwykłej rodziny 
Madrigal. Ich pełen magii dom znaj-
duje się w tętniącym życiem mieście 
- w cudownym i urokliwym miejscu 
zwanym Encanto, ukrytym w górach 
Kolumbii. Magia Encanto sprawiła, 
że każde dziecko w rodzinie posiada 
wyjątkową moc uzdrawiania, z wy-
jątkiem Mirabel. Kiedy magia ota-
czająca Encanto jest w niebezpie-
czeństwie, Mirabel odkrywa, że to 
właśnie ona może być jej ostatnią na-
dzieją.

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?

DOM GUCCI
USA / Obyczajowy / 2021 

„Dom Gucci” inspirowany jest 
szokującą, prawdziwą historią ro-
dzinnego imperium stojącego za 
włoskim domem mody Gucci.Trzy 
dekady miłości, zdrady, dekadencji, 
zemsty, zwieńczone w końcu mor-
derstwem, pokazują, co znaczy na-
zwisko Gucci, ile jest warte i jak da-
leko posunie się rodzina, by nie 
wypuścić z rąk kontroli nad fortuną.

„Mój Święty Mikołaj” w bibliotece
Na święta Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przygo-

towała plastyczne zabawy polegające na narysowaniu lub stworze-
niu postaci Świętego Mikołaja. W konkursie skierowanym do 
uczniów klas 1-3 nadesłano 49 Mikołajów. Zwycięzcą został Paweł 
Ambrozik, II miejsce zajęła Lena Ambroziak, a III ex aequo Joanna 
Pietrzyk i Kewin Żyluk. Komisja przyznała trzy wyróżnienia. Otrzy-
mali je: Kacper Kobus, Lena Długosz i Karolina Uptas.

W konkursie skierowanym do przedszkolaków nadesłano aż 52 
prace. Zwycięzcą konkursu został Bartosz Jeżyna, II miejsce zajęła 
Alina Majkowska, a III ex aequo Bartosz Pietrzyk i Wojciech Falkie-
wicz. Komisja przyznała również trzy wyróżnienia. Otrzymali je: 
Maksymilian Lis, Julia Tałasiewicz i Nina Dynowska.

Nagrody zakupione zostały z dotacji przekazanej przez Staro-
stwo Powiatowe w Łodzi.



Rodzinne warsztaty  
bożonarodzeniowe w MOK

W minioną sobotę w 
Miejskim Ośrodku Kultury 
odbyły się RODZINNE 
WARSZTATY BOŻONA-
RODZENIOWE, które po-
prowadziła Pani Katarzyna 
Fraszek. 

Celem spotkania była in-
tegracja rodziców, miłe spę-
dzenie czasu ze swoimi dzieć-
mi oraz wspólne przygoto- 
wanie świątecznych stroików 
z różnych materiałów dekora-
cyjnych. Uczestnicy tworzyli 
stroiki, których podstawą 
była choinka. Dzieci ozdabia-
ły swoje prace według wła-
snej inwencji dzięki czemu 

powstało mnóstwo przepięknych stroików, które z pewnością będą 
stanowiły piękną dekorację domów i podkreślały świąteczną atmos-
ferę. Wspólna praca zintegrowała wszystkich i okazała się być wspa-
niałą zabawą nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Wszyscy 
pracowali z wielkim zapałem, wykazując się pomysłowością.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, zaangażowa-
nie i wspaniałą zabawę. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na 
stronie: mok-koluszki.pl.


