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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

24.12  
ul. Sikorskiego 6A

25.12  
ul. 3 Maja 8

26.12  
ul. 3 Maja 19G

27.12  
ul. Brzezińska 54

28.12  
ul. Przejazd 6

29.12  
ul. 11 Listopada 33

30.12  
ul. Żwirki 2
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Uczczenie  Zbyszka Godlewskiego  
– „Janka Wiśniewskiego”  
i  innych ofiar Grudnia '70

Ten dzień już chyba na zawsze będzie się wpisywał  w kalen-
darz ważnych wydarzeń gałkowskiej szkoły, a wszystko za sprawą 
jednego z jej  dawnych uczniów.

W dniu17 grudnia, w 51 rocznicę tragicznej śmierci Zbyszka 
Godlewskiego czyli bohatera „Ballady o „Janku Wiśniewskim”, po-
staci-symbolu Wydarzeń Grudnia '70 na Wybrzeżu, odbyła się uro-
czysta warta i zapalenie znicza przed tablicą upamiętniającą Zbysz-
ka Godlewskiego, który-przypomnijmy, był mieszkańcem Gałkówka 
w latach 1959-1964 i uczniem Szkoły Podstawowej w Gałkowie 
Dużym.  

W uroczystości wzięli udział uczniowie, harcerze, dyrektor 
Szkoły z nauczycielami oraz Bartosz Bijak - przedstawiciel łódzkie-
go oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - fundatora tablicy, zain-
stalowanej na murach Szkoły w Gałkówku rok temu. Dla upamiętnie-
nia rocznicy Masakry Robotników na Wybrzeżu młodzież szkolna 
przygotowała wyjątkowy projekt, który można obejrzeć wpisując w 
Internecie adres: https://spgalkow.wikom.pl/wpis/grudzien

Zk 
fot. IPN Łódź

Poniedziałek z poślizgiem 
To była prawdziwa jazda figurowa na lodzie. I chyba na tym 

można zakończyć komentowanie tego, co działo się na drogach w 
miniony poniedziałek. Nie dziwi zatem, że znów z ust kierowców, 
którzy dla przykładu trasę z Brzezin do Koluszek pokonywali w 1,5 
godziny, sypały się niewybredne komentarze.    

Czy zima zaskoczyła po raz kolejny służby drogowe? Zaskoczy-
ła i przy obecnej strategii będzie zaskakiwać każdego roku. Dlaczego? 
Tu niestety daje znać o osobie pewien miks finansowo-pogodowy. 

Czynnik finansowy
Teoretycznie przy obecnych narzędziach meteorologicznych 

nie ma najmniejszego problemu z przewidzeniem krótkoterminowej 
pogody. Problem pojawia się raczej w wielkości kwoty, jaką jeste-
śmy gotowi przeznaczyć na odśnieżanie. Nie ma bowiem problemu 
by na przykład sypnąć solą na kilka godzin przed planowanym 
ochłodzeniem. Sól jednak kosztuje, a i tak nie do końca wiemy czy 
dana mieszanka skutecznie zadziała na dany czynnik pogodowy, czy 
nie zostanie np. zmyta. A w przypadku takiej gminy jak nasza, która 
dysponuje 400 km dróg do objeżdżenia, rachuby te z pewnością są 
brane pod uwagę.

W efekcie, każdego roku drogowcy z podjęciem akcji czekają do 
ostatniej chwili. I tak było również w omawiany poniedziałek. W na-
szej gminie sprzęt został zadysponowany o godzinie 14.50, czyli kil-
kanaście minut po stwierdzeniu zamarzania dróg. W sytuacji, gdy dro-
gi zaczęły zamarzać w kilkanaście minut, po prostu nie było czasu na 
to, by przygotować drogę tuż przed powrotem zmotoryzowanych 
mieszkańców z pracy. To nie była noc, podczas której pługo-piaskar-
ki mają mnóstwo czasu na objechanie całego terenu. Akcji na drogach 
nie pomagały także objazdy. Dla przykładu część pługów wysłanych 
w kierunku Gałkówka, stała przez godzinę w Felicjanowie.  

Czynnik pogodowy
Choć to trochę ironiczne stwierdzenie, to jednak na serio należy 

też brać pod uwagę to, że po prostu taki mamy klimat. Zauważmy, 
że w sytuacji gdy mróz chwyci i nie odpuszcza, nie ma problemu z 
jazdą, bo drogi są doszorowane, a woda nie zamarza codziennie na 
jezdni. Niestety, przy obecnym klimacie, coraz częściej temperatura 
tańczy na granicy zera.  

A w sytuacji, gdy służby miejskie w obawie o budżet balansują 
na granicy pomiędzy warunkami jazdy a gospodarnością finansową, 
do takich sytuacji z pewnością będzie dochodzić częściej.   

Podsumowując, odśnieżać można lepiej i skuteczniej, pytanie 
tylko czy jesteśmy gotowi na taki zimowy wydatek?    

(pw)

Regny – podczas odśnieżania pługo-piaskarka wypadła z trasy
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Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego 

Rozpoczęto rozbudowę budynku  
szkoły podstawowej i liceum  

15 grudnia 2021 r., warto zapamiętać tę datę, ponieważ wyda-
rzenia z nią związane mocno zmienią przestrzeń wokół zabudowań 
szkolnych i parku w Koluszkach. Tego dnia na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Koluszkach doszło do podpisania aktu erekcyjne-
go, czyli dokumentu rozpoczynającego w sposób uroczysty budowę 
nowego skrzydła budynku dla szkoły podstawowej i liceum. Uro-
czystości towarzyszyło także podpisanie umowy z wykonawcą na 
realizację prac budowlanych, a także symboliczne wbicie łopaty pod 
rozpoczęcie budowy. 

Trzon obecnego budynku szkolnego przy ul. Kościuszki został 
oddany do użytku w 1953 roku.  Do pierwszej rozbudowy szkoły o 
nowe skrzydło doszło na początku lat 80-tych. Kolejna okazja na 
rozbudowę pojawiła się już pod koniec lat 90-tych, gdy do struktury 
oświaty zostały dołączone gimnazja. Ówczesne władze gminy zde-
cydowały się jednak na zaadoptowanie pod potrzeby gimnazjum bu-
dynku przy ul. Mickiewicza, po drugiej stronie miasta. Po 10 latach 
historia zatoczyła jednak koło i po likwidacji gimnazjów w ramach 
kolejnej reformy oświaty, budynek przy ul. Kościuszki zderzył się z 
bolesnym przepełnieniem. 

- Szukaliśmy różnych rozwiązań, ale ostatecznie w porozumie-
niu z panem starostą doszliśmy do wniosku, że budowa nowego 
obiektu szkoły jest po prostu niezbędna. Dobro naszych uczniów, ja-
kość ich kształcenia, jest dla nas bowiem niezwykle ważna – stwier-
dził podczas uroczystej przemowy Burmistrz Koluszek Waldemar 

Chałat, który jak sam zaznaczył, ma potrójną a nawet poczwórną 
przyjemność z podpisania aktu, ponieważ jest absolwentem zarów-
no powyższej szkoły podstawowej jak i liceum, a dodatkowo byłym 
nauczycielem I LO, i obecnie burmistrzem.

Na problem z przepełnieniem szkolnego budynku zwrócił także 
uwagę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach, Sławomir 
Mela: - W tej chwili liczebność naszej szkoły to 600 uczniów. Do 

dyspozycji mamy 18 sal. Co prawda nie ma pełnej zmienności, acz-
kolwiek są klasy, które mają lekcje nawet do godz. 16.00. Wszelkie 
miejsca, które mogły zostać przemianowane na sale lekcyjne, zosta-
ły zagospodarowane już dawno. A zatem dla nas decyzja o rozbudo-
wie i przekazaniu nam do dyspozycji 8 nowych sal, to rewelacyjna 
wiadomość. Mam teraz nadzieję, że wszyscy uczniowie ku swojej 
uciesze i rodziców, będą niedługo rozpoczynać lekcje o godz. 8.00. 

Środki finansowe
Dość nietypowo kształtuje się struktura finansowania inwesty-

cji, ponieważ na rozbudowę „zrzuciły się” wszystkie możliwe szcze-
ble władzy państwowo-samorządowej, do czego nawiązał w swoim 
przemówieniu Wicewojewoda Łódzki Piotr Cieplucha: - Dla pana 
wojewody ta inwestycja to oczko w głowie, ponieważ zazwyczaj 
jako administracja rządowa wspieramy samorządy przy inwesty-
cjach infrastrukturalnych, dotyczących dróg czy sieci kanalizacyj-
nych. Natomiast nieczęsto zdarza się, że nasze wsparcie obejmuje 
placówki oświatowe, tak jak ma to miejsce w tym przypadku. Do-
datkowo, jako wkład finansowy mamy tu 1 mln zł z rządowego fun-
duszu inwestycji lokalnych, z którego to środki służą przeciwdziała-
niu negatywnym skutkom pandemii. Ale jeśli chcemy rozwijać 
poziom edukacji w Polsce, musimy pamiętać również o tym, by za-
pewnić uczniom jak najlepsze warunki. Cieszy mnie to, że przy tej 
inwestycji mamy do czynienia ze współpracą wszystkich szczebli 
władzy, bo mamy gminę i powiat, samorząd województwa który 
operuje środkami z Unii Europejskiej, i wreszcie administrację rzą-
dową. Wszystkim partnerom, panu burmistrzowi, staroście i mar-
szałkowi za tę owocną współpracę dziękuję. 

Choć to nasza gmina będzie pilotować budowę jako główny 
inwestor, ważny wkład finansowy wnosi także powiat łódzki 
wschodni, który jako instytucja prowadząca liceum, jest współ-
właścicielem nieruchomości przy ul. Kościuszki w stosunku 2:1. 
Rozbudowa to także ważne wydarzenie dla starosty Andrzeja 
Opali, który jest absolwentem I LO: - Dla mnie to prywatna sa-
tysfakcja, że liceum które pamiętam od kilkudziesięciu lat, bo 
kończyłem je w 1964 r., doczeka się wreszcie dodatkowego bu-
dynku, a tym samym skończą się problemy z brakiem miejsca. 
Tym bardziej to cieszy, że w inwestycji zawarte są naprawdę cie-
kawe pomysły. 
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Projekt 
Choć na końcowy efekt będziemy musieli poczekać równo rok, 

już obecnie możemy poznać kilka ciekawych szczegółów, na które 
rzucił światło podczas prezentacji Mateusz Karwowski, dyrektor ds. 
inwestycji w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. 

Budynek ma być nowoczesnym centrum nauki, skrojonym na 
miarę XXI w. Ogółem w budynku pojawi się 12 sal (4 pomieszcze-
nia dla liceum i 8 dla szkoły podstawowej), z czego jedna z nich ma 
być zaadoptowana pod świetlicę. Klasy zostaną w pełni doposażone 
w najnowsze narzędzia multimedialne, dzięki czemu będzie można 
przeprowadzać ciekawe eksperymenty naukowe. Co ciekawe, no-
woczesne urządzania zostaną spięte w jedną sieć również z klasami 
w starym budynku. Nowoczesność zostanie wpisana także w sferę 
eksploatacji. 

- Budynek wyposażony zostanie w odnawialne źródła energii, 
zarówno fotowoltaikę jak i odpowiednie rozwiązania oszczędzające 
energię elektryczną już na poziomie oświetlenia w salach. W ramach 
projektu odnowimy również trochę obecny budynek. W sali gimna-
stycznej powstanie ścianka wspinaczkowa, która będzie wykorzy-
stywana podczas zajęć z wychowania fizycznego, zostaną także wy-
remontowane szatnie w szkole podstawowej - zobrazował pewne 
wytyczne projektu dyr. Mateusz Karwowski.  

Najbardziej efektownym elementem inwestycji ma być jednak 
ogólnodostępne planetarium, którego kopuła zostanie umieszczone 
na dachu budynku. Na dachu ulokowany zostanie także taras z wido-
kiem na panoramę miejskiego parku.

Ogółem budynek będzie dysponował powierzchnią 1000 m2. 
Budowa ma zakończyć się już pod koniec 2022 r. Budowę będzie 
prowadzić firma ENBUD z Głowna. Akt erekcyjny podpisali: Wice-
wojewoda Łódzki Piotr Cieplucha, Starosta Łódzki Wschodni An-
drzej Opala, Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, dyr. I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach Anna Olczyk, dyr. Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Koluszkach Sławomir Mela.  

(pw)

Całkowita wartość inwestycji: 8,45 mln zł 
Finansowanie:
- RPO WŁ UE: 1,68 mln zł
- RPO WŁ budżet państwa: 1,34 mln zł
- Budżet państwa środki COVID: 1,73 mln zł
- Powiat Łódzki Wschodni: 1,73 mln zł
- Gmina Koluszki: 2, 69 mln zł   

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 
28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się XLI 

zdalna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. W porządku obrad m.
in.:

– przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Koluszki na lata 2021-2027

– zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębów nr 4 i 6 miasta Koluszki 

– uchwała ws. utworzenia „Klubu Seniora+” w Koluszkach 
– uchwalenie budżetu Gminy Koluszki na rok 2022
– uchwalenie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narko-
manii 

UWAGA: transmisja sesji „na żywo” będzie odbywać się pod 
adresem: https://transmisja.esesja.pl/koluszkimiasto. Znajdują się 
tam także archiwalne nagrania sesji z lat 2018-2021. 

Podziękowanie

Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,  
bo zostawili Ślady w naszych sercach

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom  
oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu uczestniczyli 

w uroczystości pogrzebowej naszej ukochanej  
Mamy, Babci i Prababci

Św. P.  Jadwigi Pecyna
Składają pogrążeni w bezgranicznym smutku

dzieci, wnuki i prawnuki

Rodzina zmarłej  

Św. P.  Jadwigi Pecyna
Składa serdeczne podziękowanie Zespołowi Medycznemu  
„MEDKOL” a w szczególności Pani Ilonie Kozłowskiej-Góral  

za profesjonalną pomoc medyczną

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. J. Twardowski

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.  Lilli Kotyni
naszej serdecznej koleżanki

długoletniej księgowej PPP w Koluszkach.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrektor i Pracownicy  
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJON I – dla miejscowości: Koluszki, ulice: Aleja Komuny Paryskiej, Aleja ZHP, Armii Krajowej, Baczyńskiego, Brzozowa, Danuty Szaflarskiej, Gen. Paw-
łowicza, Hubala, Jerzego Kukuczki, Krasickiego, Łódzka, Plac Obrońców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Przejazd, Sosnowa, Towarowa, Wisła-
wy Szymborskiej (dawna Gwardii Ludowej), Zubrzyckiego (teraz Wschodnia), Zwycięstwa, Zimowa, Żakowice, ulica Szmaragdowa

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 14, 28 14, 28 14 28

LUTY 11, 25 11, 25 11 25

MARZEC 11, 25 11, 25 11 25

KWIECIEŃ 8, 23 (sobota) 8, 23 (sobota) 8 23 (sobota)

MAJ 7 (sobota), 20 20 7 (sobota), 20 20

CZERWIEC 3, 18 (sobota) 18 3, 18 (sobota) 18 (sobota)

LIPIEC 1, 15, 29 15 1, 15, 29 15

SIERPIEŃ 12, 26 12 12, 26 12

WRZESIEŃ 9, 23 9 9, 23 9

PAŹDZIERNIK 7, 21 7 7, 21 7

LISTOPAD 5 (sobota), 18 5 (sobota), 18 5 (sobota), 18 5 (sobota)

GRUDZIEŃ 2, 16, 30 2, 16, 30 16 2, 30

REJON II – dla miejscowości: Koluszki, ulice: Akacjowa, Bukowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Orzechowa, Rotmistrza Witolda 
Pileckiego, Rolnicza, Spacerowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Zachodnia.
Żakowice ulice: Bursztynowa, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Dojazdowa, Dworcowa, Graniczna, Kolejowa, Koluszkowska, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łącz-
na, Magnoliowa, Norwida, Ogrodnicza, Piotrkowska, Pogodna, Poprzeczna, Różana, Sasanek, Sosnowa, Spacerowa, Sporna, Szkolna, Szmaragdowa, 
Topolowa, Wczasowa, Wierzbowa, Willowa, Wiśniowa, Wspólna, Wycieczkowa, Zakątna, Zielona.

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 13, 27 13, 27 13 27

LUTY 10, 24 10, 24 10 24

MARZEC 10, 24 10, 24 10 24

KWIECIEŃ 7, 22 (piątek) 7, 22 (piątek) 7 22 (piątek)

MAJ 6 (piątek), 19 19 6 (piątek), 19 19

CZERWIEC 2, 17 (piątek), 30 17 (piątek) 2, 17 (piątek), 30 17 (piątek)

LIPIEC 14, 28 14 14, 28 14

SIERPIEŃ 11, 25 11 11, 25 11

WRZESIEŃ 8, 22 8 8, 22 8

PAŹDZIERNIK 6, 20 6 6, 20 6

LISTOPAD 4 (piątek), 17 4 (piątek), 17 4 (piątek), 17 4 (piątek)

GRUDZIEŃ 1, 15, 29 1, 15, 29 15 1, 29

Uwaga: Dodatkowy dzień na odbiór bioodpadów w workach zostanie podany w późniejszym terminie.

ODPAD POPIOŁU: odbiór w miesiącach maj-październik będzie się odbywał 1x w miesiącu; w okresie zimowym (listopad-kwiecień) 
odbiór będzie się odbywał co 2 tygodnie w terminach odbioru odpadów komunalnych, w workach dostarczonych przez ZUK HAK;

ODPAD BIO: odbiór w miesiącach grudzień-kwiecień będzie się odbywał 1x w miesiącu; w okresie letnim (maj-listopad)   odbiór bę-
dzie się odbywał co 2 tygodnie w terminach odbioru odpadów komunalnych, tylko z brązowych pojemników dostarczonych przez ZUK 
HAK;

PROSIMY NIE WRZUCAĆ POPIOŁU DO POJEMNIKA NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 6:30

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński,                                                                           
97-300 Piotrków Tryb., ul. Próchnika 25

Biuro Obsługi Klienta, Tel. 44 649-96-84 w. 21 lub 22
REKLAMACJE – Biuro Inżyniera Gminy  tel: (44) 725 67 68
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REJON III – dla miejscowości: Długie, Erazmów, Felicjanów, Jeziorko, Katarzynów, Kazimierzów, Leosin, Lisowice, Stamirowice, Stefanów, Świny, Tu-
robowice, Wierzchy, Zygmuntów.

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 14, 28 14, 28 14 28

LUTY 11, 25 11, 25 11 25

MARZEC 11, 25 11, 25 11 25

KWIECIEŃ 8, 23 (sobota) 8, 23 (sobota) 8 23 (sobota)

MAJ 7 (sobota), 20 20 7 (sobota), 20 20

CZERWIEC 3, 18 (sobota) 18 3, 18 (sobota) 18 (sobota)

LIPIEC 1, 15, 29 15 1, 15, 29 15

SIERPIEŃ 12, 26 12 12, 26 12

WRZESIEŃ 9, 23 9 9, 23 9

PAŹDZIERNIK 7, 21 7 7, 21 7

LISTOPAD 5 (sobota), 18 5 (sobota), 18 5 (sobota), 18 5 (sobota)

GRUDZIEŃ 2, 16, 30 2, 16, 30 16 2, 30

REJON IV – dla miejscowości: Kaletnik ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cmentarna, Dębowa, Główna, Grabowa, Jodłowa, Klonowa, Kościelna, Krótka,  
Leśna, Letniskowa, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Partyzantów, Piotrkowska, Smugowa, Sosnowa, Szklarniowa, Świerkowa, Wczasowa, Przanowice,   
Różyca ulice: Familijna, Główna, Jarosława Iwaszkiewicza, Klubowa, Kolejowa, Krańcowa, Letniskowa, Makowa, Pałacowa, Parkowa, Piaskowa, Piotr-
kowska, Południowa, Porzeczkowa, Północna, Przylesie, Słoneczna, Spokojna, Sporna, Sportowa, Towarowa, Wrzosowa, Zagajnikowa, Zawiła,  
Żakowice ulice: Krzywa, Zagajnikowa.

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 13, 27 13, 27 13 27

LUTY 10, 24 10, 24 10 24

MARZEC 10, 24 10, 24 10 24

KWIECIEŃ 7, 22 (piątek) 7, 22 (piątek) 7 22 (piątek)

MAJ 6 (piątek), 19 19 6 (piątek), 19 19

CZERWIEC 2, 17 (piątek), 30 17 (piątek) 2, 17 (piątek), 30 17 (piątek)

LIPIEC 14, 28 14 14, 28 14

SIERPIEŃ 11, 25 11 11, 25 11

WRZESIEŃ 8, 22 8 8, 22 8

PAŹDZIERNIK 6, 20 6 6, 20 6

LISTOPAD 4 (piątek), 17 4 (piątek), 17 4 (piątek), 17 4 (piątek)

GRUDZIEŃ 1, 15, 29 1, 15, 29 15 1, 29

REJON V – dla miejscowości: Koluszki ul.: 3 Maja, Asnyka, Broniewskiego, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Gałczyńskiego, Hallera, Harcerska, Kasprowi-
cza, Kopernika, Krańcowa, Lotnicza, Łąkowa, Mickiewicza, Miodowa, Nasienna, Ogrodowa, Okrzei, Paderewskiego, Polna, Pomorska, Prusa, Słowac-
kiego, Sportowa, Staszica, Strzemińskiego, Śląska, Teatralna, Traugutta, Tuwima,  Wiadukt, Wincentego Pola, Wyspiańskiego, Wileńska, Wigury, Zielo-
na, Żeromskiego, Żwirki, Kaletnik ul. Kościelna 51 m 2, Nowy Redzeń 1a,  Słotwiny 1, Różyca, ul. Wąska,  Żakowice: ul.: Liliowa, Słowackiego, Rolnicza

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 11, 25 11, 25 11 25

LUTY 8, 22 8, 22 8 22

MARZEC 8, 22 8, 22 8 22

KWIECIEŃ 5, 19 5, 19 5 19

MAJ 4 (środa), 17, 31 31 4 (środa), 17, 31 17

CZERWIEC 14, 28 28 14, 28 14

LIPIEC 12, 26 26 12, 26 12

SIERPIEŃ 9, 23 23 9, 23 9

WRZESIEŃ 6, 20 20 6, 20 6

PAŹDZIERNIK 4, 18 18 4, 18 4

LISTOPAD 2 (środa), 15, 29 2 (środa), 15, 29 2 (środa), 15, 29 2 (środa), 29

GRUDZIEŃ 13, 27 13, 27 15 27
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REJON VI – dla miejscowości: Będzelin, ul. Modrzewiowa 8, 12; Borowa ul. Brzoskwiniowa, Franciszka, Huberta,  Krańcowa, Leśna ,Skrajna, Środko-
wa, Wschodnia, Zawiła 78,  Gałków Mały: Brzezińska, Graniczna, Klonowa, Kolejowa, Krańcowa, Mickiewicza, Miła, Stanisława Okrzei, Stawowa, Świę-
tej Anny, Towarowa, Zielona, Żeromskiego, Gałków Duży ul.: Armii Krajowej, Czatolińska, Dojazdowa, Dworcowa, Dzieci Polskich, Główna, Jesienna, 
Kościelna, Letnia, Ludowa, Orzechowa, Południowa, Przestrzenna, Przyrodnicza, Skrajna, Słoneczna, Wiosenna, Zimowa, Gałkówek-Parcela, Różyca, 
ul. Przestrzenna

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 12, 26 12, 26 12 26

LUTY 9, 23 9, 23 9 23

MARZEC 9, 23 9, 23 9 23

KWIECIEŃ 6, 21 (czwartek) 6, 21 (czwartek) 6 21 (czwartek)

MAJ 5 (czwartek), 18 18 5 (czwartek), 18 18

CZERWIEC 1, 15, 29 15 1, 15, 29 15

LIPIEC 13, 27 13 13, 27 13

SIERPIEŃ 10, 24 10 10, 24 10

WRZESIEŃ 7, 21 7 7, 21 7

PAŹDZIERNIK 5, 19 5 5, 19 5

LISTOPAD 3 (czwartek), 16, 30 3 (czwartek), 16, 30 3 (czwartek), 16, 30 3 (czwartek), 30

GRUDZIEŃ 14, 28 14, 28 14 28

REJON VII – dla miejscowości: Gałków Mały ulice: 1 Maja, Akacjowa, Andrzeja, Boczna, Borowiecka, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Długa, Grzybowa, 
Kasztanowa, Kopernika, Krawiecka, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Letniskowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Łódzka, Mała, Marii Curie-Skłodowskiej , Marysień-
ki, Napoleońska, Niecała, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, Piękna, Polna, Północna, Pusta, Radwańska, Słowackiego, Smugowa,  Sosnowa, 
Spacerowa, Sporna, Sportowa, Świętego Mikołaja, Wąska, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wschodnia, Wspólna, Zacisze, Zagajnikowa, Zgodna

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 12, 26 12, 26 12 26

LUTY 9, 23 9, 23 9 23

MARZEC 9, 23 9, 23 9 23

KWIECIEŃ 6, 21 (czwartek) 6, 21 (czwartek) 6 21 (czwartek)

MAJ 5 (czwartek), 18 18 5 (czwartek), 18 18

CZERWIEC 1, 15, 29 15 1, 15, 29 15

LIPIEC 13, 27 13 13, 27 13

SIERPIEŃ 10, 24 10 10, 24 10

WRZESIEŃ 7, 21 7 7, 21 7

PAŹDZIERNIK 5, 19 5 5, 19 5

LISTOPAD 3 (czwartek), 16, 30 3 (czwartek), 16, 30 3 (czwartek), 16, 30 3 (czwartek), 30

GRUDZIEŃ 14, 28 14, 28 14 28

REJON VIII – dla miejscowości: Koluszki ulice: 8 Marca, Brzechwy, Brzezińska, Chopina, Jagiellońska, Kochanowskiego, Naftowa, Natolińska, Próchni-
ka, Sienkiewicza, Wieniawskiego, Zagajnikowa

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 11, 25 11, 25 11 25

LUTY 8, 22 8, 22 8 22

MARZEC 8, 22 8, 22 8 22

KWIECIEŃ 5, 19 5, 19 5 19

MAJ 4 (środa), 17, 31 31 4 (środa), 17, 31 17

CZERWIEC 14, 28 28 14, 28 14

LIPIEC 12, 26 26 12, 26 12

SIERPIEŃ 9, 23 23 9, 23 9

WRZESIEŃ 6, 20 20 6, 20 6

PAŹDZIERNIK 4, 18 18 4, 18 4

LISTOPAD 2 (środa), 15, 29 2 (środa), 15, 29 2 (środa), 15, 29 2 (środa), 29

GRUDZIEŃ 13, 27 13, 27 15 27
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REJON IX – dla miejscowości: Koluszki ul.: Bema, Budowlanych, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Miedziana, Miła, Odlewnicza, Piękna, Poprzeczna, Sta-
lowa, Srebrna, Warszawska, Zawiła, Złota, Żelazna, Żeliwna

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 10, 24 10, 24 10 24

LUTY 7, 21 7, 21 7 21

MARZEC 7, 21 7, 21 7 21

KWIECIEŃ 4, 19 (wtorek) 4, 19 (wtorek) 4 19 (wtorek)

MAJ 2, 16, 30 30 2, 16, 30 16

CZERWIEC 13, 27 27 13, 27 13

LIPIEC 11, 25 25 11, 25 11

SIERPIEŃ 8, 22 22 8, 22 8

WRZESIEŃ 5, 19 19 5, 19 5

PAŹDZIERNIK 3, 17, 31 17 3, 17, 31 3, 31

LISTOPAD 14, 28 14, 28 14, 28 28

GRUDZIEŃ 12, 27 (wtorek) 12, 27 (wtorek) 12 27 (wtorek) 

REJON X – dla miejscowości: Koluszki ul.: 11 Listopada, Batalionów Chłopskich, Cmentarna, Gen. Maczka, Gen. Sikorskiego, Głowackiego, Graniczna, 
Kilińskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Krzemieniecka, Krzywa, Leśna, Ludowa, Marszałka Piłsudskiego, Partyzantów, Piastowska, Rataja, Reya, Rey-
monta, Rynek, Słoneczna, Strażacka, Ściegiennego, Św. Stanisława Kostki,  Targowa, Westerplatte, Wiejska, Witosa, Wojska Polskiego, Wołyńska, Wy-
zwolenia; Słotwiny ul.: Graniczna

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 10, 24 10, 24 10 24

LUTY 7, 21 7, 21 7 21

MARZEC 7, 21 7, 21 7 21

KWIECIEŃ 4, 19 (wtorek) 4, 19 (wtorek) 4 19 (wtorek)

MAJ 2, 16, 30 30 2, 16, 30 16

CZERWIEC 13, 27 27 13, 27 13

LIPIEC 11, 25 25 11, 25 11

SIERPIEŃ 8, 22 22 8, 22 8

WRZESIEŃ 5, 19 19 5, 19 5

PAŹDZIERNIK 3, 17, 31 17 3, 17, 31 3, 31

LISTOPAD 14, 28 14, 28 14, 28 28

GRUDZIEŃ 12, 27 (wtorek) 12, 27 (wtorek) 12 27 (wtorek) 

REJON XI – dla miejscowości: Nowy Redzeń, Stary Redzeń, 
Słotwiny ulice: Długa, Działkowa, Tomaszowska, Wąska, 
Regny ulice: Główna, Leśna, Polna, Osiedle Wojskowe

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 13, 27 13, 27 13 27

LUTY 10, 24 10, 24 10 24

MARZEC 10, 24 10, 24 10 24

KWIECIEŃ 7, 22 (piątek) 7, 22 (piątek) 7 22 (piątek)

MAJ 6 (piątek), 19 19 6 (piątek), 19 19

CZERWIEC 2, 17 (piątek), 30 17 (piątek) 2, 17 (piątek), 30 17 (piątek)

LIPIEC 14, 28 14 14, 28 14

SIERPIEŃ 11, 25 11 11, 25 11

WRZESIEŃ 8, 22 8 8, 22 8

PAŹDZIERNIK 6, 20 6 6, 20 6

LISTOPAD 4 (piątek), 17 4 (piątek), 17 4 (piątek), 17 4 (piątek)

GRUDZIEŃ 1, 15, 29 1, 15, 29 15 1, 29
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REJON XII – dla miejscowości: Borowa ulice: Akacjowa, Bartosza Głowackiego, Boczna, Borowiecka, Brzozowa, Chrustowska, Cytrynowa, Długa, Do-
jazdowa, Główna, Goździkowa,  Irysowa, Jarosława, Krótka,  Krzywa, Kwiatowa, Letniskowa, Liliowa, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Nowa, Ogrodowa, 
Orzechowa, Piaskowa, Pomarańczowa, Polna, Poprzeczna, Poziomkowa, Prosta, Równa, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Szeroka, Świerkowa, Tade-
usza, Truskawkowa, Tulipanowa, Wąska, Wczasowa, Winogronowa, Wodna, Zawiła (bez nr 78), Zielonogórska, Zosi, Będzelin ul.: Gajowa, Główna, 
Grzybowa, Jeziorna, Koluszkowska, Leśna, Modrzewiowa (bez nr 8 i 12), Polna, Sportowa,  Strażacka, Szkolna, Zagajnikowa

MIESIĄC/2022 R. DZIEŃ ODBIORU ZMIESZANYCH  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
(SZKŁO, PAPIER, TW. SZTUCZNE, METAL)

STYCZEŃ 12, 26 12, 26 12 26

LUTY 9, 23 9, 23 9 23

MARZEC 9, 23 9, 23 9 23

KWIECIEŃ 6, 21 (czwartek) 6, 21 (czwartek) 6 21 (czwartek)

MAJ 5 (czwartek), 18 18 5 (czwartek), 18 18

CZERWIEC 1, 15, 29 15 1, 15, 29 15

LIPIEC 13, 27 13 13, 27 13

SIERPIEŃ 10, 24 10 10, 24 10

WRZESIEŃ 7, 21 7 7, 21 7

PAŹDZIERNIK 5, 19 5 5, 19 5

LISTOPAD 3 (czwartek), 16, 30 3 (czwartek), 16, 30 3 (czwartek), 16, 30 3 (czwartek), 30

GRUDZIEŃ 14, 28 14, 28 14 28

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW:
SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty. Szkło opakowanio-

we BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki). 
Nie wrzucać: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcela-

ny, zakrętek, kapsli, żarówek

PAPIER - worek niebieski. Książki, gazety, zeszyty, katalogi, 
torby i worki papierowe

Nie wrzucać: po napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, ta-
pet, pieluch, art. higienicznych

PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁO-
WE – worek żółty. Opakowania po płynach i napojach, butelki po 
chemii gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli, 
mycia naczyń), reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, 
sokach, drobny złom stalowy i metali kolorowych

Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, pu-
szek po farbach i lakierach, worków po nawozach;

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik. Artykuły 
higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drob-
na, lustra, ceramika, fajans, zabawki, różnorodne przedmioty plastiko-
we, inne drobne odpady powstające w gospodarstwach domowych. 

Nie wrzucać: popiołu

ODPADY BIODEGRADOWALNE- pojemnik brązowy, obier-
ki warzyw i owoców, ogryzki i pestki, skorupki jajek i łupinki po 
orzechach, fusy od herbaty i kawy, resztki jedzenia organicznego, 
stare produkty zbożowe,  zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe,  sko-
szoną trawę, liście.

 Nie wrzucać: popiołów z domowego paleniska, odchodów 
ludzkich i zwierzęcych, piasku dla kotów, płynów, pozostałych do-
mowych odpadów komunalnych

POPIÓŁ – worki szare
PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE ZAPEŁNIO-

NYCH WORKÓW Z SUROWCAMI WTÓRNYMI

Stawka opłaty za odpady komunalne od 1 osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość od 01.06.2020 r. wynosi – 24,00 zł (miesięcznie).

Opłatę wnosi się za dwa miesiące kalendarzowe w niżej poda-
nych terminach:

- za styczeń i luty do dnia 28 lutego danego roku;
- za marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku;
- za maj i czerwiec do dnia 30 czerwca danego roku;
- za lipiec i sierpień do dnia 31 sierpnia danego roku;
- za wrzesień i październik do dnia 31 października danego roku;
- za listopad i grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.
Stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości na któ-

rej znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wyko-
rzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej 
jedynie przez część roku wynosi 169,30 zł rocznie.

- opłatę za domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzy-
stywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnosi się w terminie do 
30.06 danego roku lub w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji.

Opłatę za odpady komunalne należy płacić:
- przelewem elektronicznym;
- wpłatą bez prowizji  PKO BP SA o/Koluszki, ul. 11 listopada 41;
- w kasie Urzędu Miejskiego. 
Opłatę należy uiszczać na nr konta bankowego:  35 1020 3352 

0000 1302 0258 7947  

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nierucho-
mości zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie: papier; me-
tal; tworzywa sztuczne;  szkło; opakowania wielomateriałowe; zużyte 
baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pocho-
dzący z gospodarstw domowych; inne odpady niebezpieczne powstają-
ce w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia); 
odzież i tekstylia; odpady niekwalifikujące się do odpadów medycz-
nych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

W PSZOK ogranicza się ilości przyjmowanych odpadów z nieru-
chomości: 

- budowlano remontowych w ilości 30 kg na rok, 
- 4 szt. opon na rok, 
- odpadów wielkogabarytowych do 200 kg na rok.
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Retro-Spekcja Japońska  
w cieniu „Wieczoru Gór”

W czasie „XVI Wieczoru Gór i Przygody” opowiadała o swojej 
wyprawie na Daleki Wschód. Z Darią Kołaczek, autorką prelekcji 
zatytułowanej „Ku wschodowi słońca czyli „retro o Japonii” , roz-
mawia Zbigniew Komorowski.

-Czym jest dla Ciebie podróżowanie?
-Synonimem przygody. Niezależnie od tego, czy była to wy-

cieczka rowerowa z tatą i rodzeństwem po okolicznych polach i la-
sach za dzieciaka czy wyprawa do innego miasta (lub państwa) ze 
znajomymi, czułam możliwość odkrycia czegoś nowego. Japonia 
była pomysłem znajomego, do którego przychyliłam się z entuzja-
zmem.

-Co Cię urzekło w Japonii?
-Najbardziej zafascynowała mnie różnorodność dzielnic Tokio i 

Kioto, piękno natury i mimo zgiełku miasta ogólne poczucie spoko-
ju.

- Japonia to także różna od naszej, europejskiej kuchnia…
-Nie było mi trudno przestawić się z polskiej kuchni na japoń-

ską z tego względu, że lubię poznawać nowe smaki. Świadomość, że 
jest to na określoną ilość czasu, również pomogła w zaakceptowaniu 
braku kanapek. W pewnym stopniu w obecnej kulturze globalnej 

wioski da się odnaleźć nawet część smaków w łódzkich lokalach. W 
przypadku życia codziennego ciężko mi się wypowiadać, ponieważ 
w czasie wyprawy wiodłam żywot podróżnika ustawiony pod siebie, 
więc pomijając nawet jet lag, nie było to problematyczne.

-Przyjrzałaś się bliżej Japończykom? 
-Nie wiem jakimi ludźmi są Japończycy. Pewnie tak jak my Po-

lacy różnorodnymi. Mogę powiedzieć o  uprzejmości, jaka spotyka-
ła nas w miejscach publicznych ze strony osób obsługujących, życz-
liwości osoby ze wspólnoty katolickiej w Ikebukuro, która widząc, 
że jesteśmy Europejczykami zaoferowała wsparcie w charakterze 
przewodnika po wyjściu z mszy, wyjściu Japonek z onsenu w mo-
mencie gdy ja do niego weszłam. Nie wiem jakimi ludźmi są Japoń-
czycy, bo ich o to nie pytałam. 

-W czasie prelekcji  wspomniałaś o różnorodności religijnej 
w Kraju Kwitnącej Wiśni… 

-Japonię charakteryzuje duży synkretyzm. Wiodące nurty reli-
gijne to szintoizm i buddyzm, które się przenikają. Nie mówiłam o 
odłamach, ponieważ na tym się nie znam. Przytaczałam świątynie 
poświęcone różnym bóstwom, które zwiedzaliśmy. W Japonii jest 
też około pół miliona katolików. Świątynie katolickie odwiedziłam 
w Hiroshimie, Kioto i Tokio.

-Dokąd w Japonii zabrałabyś naszych czytelników?
-Zapytałabym się ich, co by chcieli zobaczyć na podstawie mo-

jej opowieści. Ja sugerowałabym Arashiyamę lub górę Takao, ale to 
dwa przeciwstawne krańce Japonii. Jeśli mieliby jeszcze inny po-
mysł to świetnie. Moglibyśmy stworzyć swoją wyjątkową podróż. 

Parkowanie przed posesją  
utrudnia odśnieżanie 

Służby miejskie zwracają uwagę mieszkańcom, aby szczególnie 
po opadach śniegu parkowali samochody na swoich podwórkach. 
Ułatwi to przeprowadzanie akcji odśnieżania. Co więcej, w niektó-
rych przypadkach zaparkowane przed bramą pojazdy w ogóle unie-
możliwiają podjęcie jakichkolwiek działań. Przykładem jest tu ul. 
Ogrodowa w Żakowicach. Ponieważ na samym końcu ulicy nie ma 
możliwości zawracania, ciągnik z przyczepą i pługiem nie ma moż-
liwości wycofania się, a tym samym niemożliwe jest posypanie pia-
chem czy odśnieżenie drogi.  
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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
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Wylicytuj wizytę  
u zawodowych strażaków 

Ciekawą atrakcję wystawiła na licytację dla chorej OLIWKI, 
Państwowa Straż Pożarna w Koluszkach. Strażacy proponują zwie-
dzanie swojej siedziby, połączone z licznymi atrakcjami, w tym z 
zabawą w sali edukacyjnej dla dzieci. Będzie można również zasiąść 
za kierownicą samochodu strażackiego oraz przymierzyć umundu-
rowanie bojowe strażaka. Z atrakcji może skorzystać jednocześnie 
nawet kilkanaście osób, a wizyta będzie mogła odbyć się w dowol-
nym terminie. Licytować można do 27.12.2021 godz. 21.00. Licyta-
cja: Facebook PSP Koluszki.

(pw)
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Dobro raz dane powraca 
wielokrotnie

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Uczniowie i Rodzice Specjalne-
go Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Koluszkach serdecznie 
dziękują za wsparcie akcji „Podziel się Wigilią”.

Szczególnie wdzięczni jesteśmy Fundacji Pani Poseł Małgorza-
ty Niemczyk za włączenie naszych uczniów do świątecznej akcji po-
darunkowej. Panu Staroście Andrzejowi Opali i Pani Staroście Ewie 
Gładysz wyrazy wdzięczności za zaangażowanie i pomoc ofiarowa-
ną naszym podopiecznym.

Za włączenie się do akcji gorące podziękowania składamy na 
ręce lokalnych przedsiębiorców:

Firmy AGAT, Firmy DOM-
-BUD, Firmy Jastrzębowski, Fir-
my POL-HUN. Dziękujemy tak-
że Szkole Podstawowej nr 2 w 
Koluszkach, Przedszkolom: w 
Różycy, w Gałkowie Dużym, nr 
1, 2 w Koluszkach, Kołu Gospo-
dyń Wiejskich w Gałkowie Par-
celi, Rodzicom uczniów SOSW 
w Koluszkach.

Wszystkie dary sprawiły na-
szym wychowankom wiele rado-
ści. Doceniamy Państwa hojność 
i dobre serce. 

Społeczność SOSW w Ko-
luszkach życzy wszystkim Pań-

stwu ciepłych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Dyrektor
Katarzyna Mrówka

PGE Dystrybucja udostępniło swoim klientom nową aplikację 
dostępną na stronie: https://pgedystrybucja.pl/kontakt/aplikacja-
-991-assistant. Do pobrania na telefon z systemem Android.
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Kordian pierwszy, Radek drugi  
w CITY TRAIL Junior 2021/22

W Parku Baden Powella w Łodzi w pięknej zimowej scene-
rii przeprowadzony został 2 bieg City Trail. Choć warunki do biega-
nia były niezbyt sprzyjające (zimno i dużo śniegu na trasach biego-
wych) to do zawodów zgłosiło się 8 zawodników z LKS Koluszki. 

Jako pierwszy wystartował w biegu na dystansie 300 m w kat. 
D1 (6-7 lat), 7-letni Kordian Ciesielski, który ze znaczną przewagą 
z czasem 1:12 zajął pierwsze miejsce (tak jak w poprzednim starcie 
w City Trail). 

Mająca lekki kryzys Łucja Ciesielska w swoim biegu (D2) na 
600 m (3:07) zdobyła trzecie miejsce.

Super w biegu (D4) na 2 km spisali się chłopcy- Radek Babiar-
ski zajął drugie miejsce (6:58), Piotr Chojnacki trzecie miejsce 
(7:08). W dziewczętach piąta była Adrianna Siemińska (8:00), tuż za 
nią na szóstej pozycji wbiegła na metę koleżanka klubowa Jagoda 
Nowakowska (8:02).       

W biegu głównym na 5 km Marcin Goldas zajął z czasem 25:08 
w klasyfikacji generalnej 94. miejsce (11. w kat M 50). Biegnący po 
raz pierwszy w City Trail Adam Adamski z czasem 29:41 zajął 181 
miejsce (w kat. 16-20  był 12-ty).

Wszystkim zawodnikom należą się olbrzymie brawa i gratula-
cje za udział w biegach, podziękowania dla rodziców: Agnieszki 
Ciesielskiej, Dariusza Siemińskiego, Marcina Chojnackiego za do-
ping i opiekę nad dziećmi.

Karatecy na podium
W niedzielę 19.12.2021 r. 

w łódzkiej Atlas Arenie odby-
ły się pierwsze Mistrzostwa 
Polski w Karate pod auspicja-
mi Polskiej Unii Karate. W 
Mistrzostwach Polski wzięło 
udział 386 zawodniczek i za-
wodników w wielu konkuren-
cjach kata i kumite z 55 klu-
bów. Dobrze wypadli 
zawodnicy naszej gminy, 
mieszkańcy Gałkowa Duże-
go: Łukasz Bankowski, który 
zdobył brąz w konkurencji ku-
mite indywidualne juniorów – 
68 kg, oraz jego starszy brat 
Michał Bankowski, który wy-
walczył srebro w konkurencji kumite indywidualne mężczyzn U21 
+84 kg. Karatecy trenują na co dzień w łódzkim klubie „KS Olimp”.

Brąz w karate 
W dniu 19 grudnia w łódzkiej 

Atlas Arenie odbyły się pierwsze 
historyczne Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Młodszych Młodzieżow-
ców i Seniorów organizowane 
przez Polską Unię Karate. Tego 
dnia w Łodzi rywalizowało około 
600 zawodników z ponad 100 klu-
bów wśród tej grupy była miesz-
kanka Koluszek Katarzyna Kali-
nowska trenująca w łódzkim klubie 
karate „CHAMPION-TEAM”. Ka-
sia również i tym razem stanęła na 
wysokości zadania i wywalczyła 
brązowy medal w kumite indywi-
dualnym kobiety U21. Gratulacje 
dla zawodniczki i trenera Witolda 
Wojciechowskiego. Wspólna praca nawet w tak trudnym pande-
micznym czasie przynosi efekty.
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O seniorach refleksja  
świąteczna

Święta Bożego Narodzenia to ten wyjątkowy czas, kiedy nie 
tylko ,,niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życze-
nia”, ale również czas rodzinnych i przyjacielskich spotkań. W 
tych spotkaniach doświadczamy spontanicznej szlachetności i 
bezinteresownych gestów dobroci, a także odświętnej delikatno-
ści.  Wyraźniej wtedy zauważamy, że te empatyczne gesty są dla 
nas bardzo ważne. W tym okresie znika wszechobecny pośpiech, 
nareszcie zwalniamy, w końcu wyraźniej dostrzegamy siebie na-
wzajem. Nareszcie jesteśmy ze sobą współobecni i w myślach, i 
w realu jakby to określiła młodzież. Atmosfera Świąt Bożego 
Narodzenia wydobywa z nas dobro i sprawia, że stajemy się lep-
si.

Wśród wielu refleksji, które będziemy w tym okresie podej-
mować, ja chciałbym również podzielić się swoimi. Będą one 
miały charakter świąteczny, ale również bardzo osobisty. Obej-
mują one przede wszystkim seniorów, gdyż sam jestem seniorem 
i problemy ich znam z autopsji.

Wydaje mi się, że rodzinne, świąteczne spotkania są dobrą 
okazją do opowiedzenia szczególnie młodym o problemach se-
niorów, nie tylko, aby ich lepiej rozumieli, ale i doceniali ich 
ważność w życiu rodziny. Młodzi też przecież będą seniorami. 
Chodzi nie tylko o to, aby zwiększyć empatię do seniorów ale 
również świadomość ich problemów. Seniorzy bowiem nie tylko 
przekazują kulturę i tradycje młodym, ale również w niej ich za-
korzeniają. To oni kształtują tożsamość młodych, a w Święta Bo-
żego Narodzenia są wyjątkowymi strażnikami tradycji.

Zgodnie z przyjętym założeniem najpierw powiem młodym, 
że starość jako naturalna faza życia człowieka jest realnym fak-
tem, który najdłużej postrzegamy jako coś abstrakcyjnego, coś 
co nas nie dotyczy bezpośrednio. Tymczasem starość staje się 
udziałem coraz większej liczby osób na całym świecie. Dzięki 
osiągnięciom medycyny i nauki w ogóle, a także  naszej świado-
mości dotyczącej dbania o własne zdrowie wydłuża się życie lu-
dzi i wzrasta liczba seniorów.

Starość jest fazą życia najbardziej zróżnicowaną. Oczywi-
stym więc jest stwierdzenie, że każdy z nas seniorów starzeje się 
inaczej. Wpływ na to ma wiele czynników, nie tylko DNA 
(geny), ale również bagaż wcześniejszych doświadczeń życio-
wych i często bardzo przykrych przeżyć z tym związanych. Na-
leży jednak mocno podkreślić, że starość to nie choroba, ale ko-
lejna, naturalna faza życia człowieka, którą powinniśmy godnie 
przeżyć, pomimo różnych, czasem trudnych problemów i wy-
zwań.

Wspólnym problemem, który na ogół dotyka dużą grupę se-
niorów w tej fazie życia to kłopoty ze zdrowiem. Choroby, któ-
rych doświadczamy w tym okresie znacznie ograniczają naszą 
aktywność fizyczną, intelektualną, kulturalną i społeczną. 
Wszystko to wyraźnie wpływa na kondycję psychiczną i wyraź-
nie pogarsza jakość i długość naszego życia.

Kolejnym problemem, który jest udziałem zdecydowanej 
większości nas seniorów to na ogół dość kiepska sytuacja ma-
terialna. Spowodowało ją przede wszystkim przejście na eme-
ryturę i stanie się ,,stypendystą ZUS-u”. Ten fakt całkowicie 
zmienia warunki życia i często generuje naszą złą sytuację ma-
terialną, izolację społeczną i osamotnienie. Tak więc dość trud-
ną sytuację materialną większości seniorów często jeszcze po-

głębia niski standard mieszkaniowy (brak co., łazienki, ciepłej 
wody... itp.)

Największym jednak problemem seniorów jest samotność i 
osamotnienie. Samotność ma charakter wielowymiarowy. Powo-
dowana jest nie tylko utratą bliskich, ale również ograniczeniem 
kontaktów społecznych będących następstwem choroby, lub 
utratą nadziei, że już nic dobrego się w życiu nie zdarzy i wielo-
ma innymi czynnikami. Święta Bożego Narodzenia są najtrud-
niejszym czasem dla samotnych seniorów. Musimy pamiętać, że 
seniorom nie tylko przybywa lat, siwych włosów, zmarszczek, 
chorób i samotności, ale przede wszystkim ubywa zdrowia, sił i 
przyjaciół. Wierzę, że w tym Dniu w naszej lokalnej społeczno-
ści nikt nie będzie samotny.

Święta Bożego Narodzenia stanowią doskonałą okazję do 
ponownego nawiązania i zacieśnienia rozluźnionych często 
więzów rodzinnych, przyjacielskich, koleżeńskich, sąsiedz-
kich. Są czasem wyjątkowej, wszechogarniającej nas radości. 
Cud narodzin w naszej człowieczej rodzinie zawsze jest źró-
dłem szczęścia, i radosnej nadziei. Tę radość najwyraźniej od-
zwierciedla choinka, kolędy i to bycie razem przy wigilijnym 
stole.

My seniorzy w tym czasie mamy wyjątkowe zadanie. Po-
winniśmy przede wszystkim zadbać o duchowy wymiar tych 
świąt, aby one koncentrowały się wokół ich istoty. Moim zda-
niem jest to bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, 
w których dominuje komercja i konsumpcjonizm, a media już 
od początku listopada namolnie epatują nas reklamami najprze-
różniejszych prezentów,  które koniecznie musimy kupić, bo 
bez nich nie będzie świąt. Przecież my wiemy, że Świąt Boże-
go Narodzenia nie można sprowadzać wyłącznie do prezentów. 
Oczywiście są one bardzo ważnym, ale tylko dodatkiem, sym-
bolem podkreślającym to, że w tym czasie widzimy w drugim 
człowieku siebie,że pamiętamy o sobie, że jesteśmy dla siebie 
ważni. Nie powinny one swym blaskiem przyćmiewać jego 
istoty.

W tym naszym domowym misterium świętowania Bożego 
Narodzenia oprócz stołu przykrytego białym obrusem, pod któ-
rym jest sianko, najważniejsze miejsce obok 12 potraw, zajmuje 
opłatek.  Oczywiście przy stole zostawiamy tradycyjnie jedno 
wolne miejsce. Do nas seniorów jak sądzę należy odpowiednia 
interpretacja tych alegorycznych znaków. To jest bardzo ważne, 
bo w tych naszych prostych, wigilijnych, świątecznych gestach i 
znakach  zawarty jest  cały sens naszej egzystencji, sens naszego 
życia, a mianowicie: w co wierzymy, jak powinniśmy postępo-
wać i do czego powinniśmy dążyć.

Taka jest nasza wiara. Z doświadczenia wiem, że dzieci bar-
dzo lubią taki przekaz i z dziecięcą ufnością i zainteresowaniem 
autentycznie go przeżywają. Dzieci bowiem posiadają tę wyjąt-
kową zdolność widzenia tego, czego my na co dzień nie dostrze-
gamy. Tylko Święta Bożego Narodzenia nam dorosłym przywra-
cają  tę zdolność dziecięcego patrzenia na świat.

A teraz powołując się na Biblijną Księgę Przysłów i zawar-
tą w niej mądrość, że „radość serca wiek czyni kwitnącym” ży-
czę Wam moi rówieśnicy: zdrowia,  bardzo dużo optymizmu 
oraz doświadczania wielu radości z okazji świąt. Tradycyjnie 
już życzę Wam przeżywania życia jako przestrzeni otwartej, w 
której jeszcze wiele dobrego może się zdarzyć, planów, ma-
rzeń, oczekiwań. Zachęcam do wszelkiej aktywności fizycznej, 
intelektualnej kulturalnej czyli do czytania książek, rozwiązy-
wania krzyżówek, oglądania przedstawień teatralnych, ko-
niecznie spacerów, jazdy na rowerze, odwiedzania dzieci, wnu-
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ków i znajomych... Żadna tabletka nie zastąpi takich form 
aktywności, natomiast taka aktywność może zstąpić wiele table-
tek. Życzę więc Państwu, aby czynny  tryb życia poprawiał i 
wzmacniał Waszą kondycję psychofizyczną, a żywe kontakty z 
rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami stanowiły ich do-
pełnienie. Serdecznie przy tej okazji pozdrawiam studentów 
Akademii Wieku Dojrzałego, którzy są wzorem takiej aktywno-
ści.

Tymczasem  zanim choinka i kolędy przeniosą nas do ,,kra-
ju lat dziecinnych” na koniec i ja chciałem Wam opowiedzieć o 
swoich planach. Oczywiście moje plany tak, jak i chyba wszyst-
kich dziadków i babć, dotyczą przede wszystkim wnuków. 
Przecież wnukowie mnie tak jak  i Was motywują nie tylko do 
wysiłku, ale również wzmacniają psychicznie i przede wszyst-
kim są źródłem dumy, nadają sen naszemu życiu. Tak więc i ja 
jako typowy dziadek lubię chwalić się swoimi wnukami i snuć 
plany z nimi związane, a święta i rodzinna atmosfera wprost do 
tego prowokują. Musicie mi więc Państwo wybaczyć, że jako 
pierwszy uległem tej pokusie. Wiem, że w opiniach dziadków i 
babć każdy wnuk jest naj..., naj... i nie będę się w tym wzglę-
dzie licytował, ale mój trzyletni wnuk nie tylko rozpoznaje ko-
lory. Zna wszystkie marki samochodów (ja nie). Siedział za 
kierownicą traktora, a dzięki cierpliwości Pana  strażaka z OSP 
w Koluszkach dokładnie obejrzał całe wyposażenie strażackie-
go wozu. Ja  zaś nauczyłem go m. in. rozpoznawania gatunków 
drzew. Okazało się, że kiedy pokazałem mu świerk i tak go też 
nazwałem, ten mnie z dziecięcą powagą pouczył, że to choinka. 
Nie tylko ja się nim chwalę, on mną też. Ostatnio chwalił się 
rodzicom, że jego dziadek to ma taką magiczną kartę, że jak ją 
włożył do takiej ściany, to wyleciało dużo papierowych pienię-
dzy. Planuję aby temu kochanemu mądrali pokazać wartość 
lasu i jego piękno:  zawilcowy kobierzec i lekką fiołkową mgłę 
unoszącą się w konarach drzew, i te lśniące słoneczne promie-
nie. Chciałbym, aby poczuł zapach poziomek i  żywiczny za-
pach lasu po letniej burzy i posłuchał echa kukułki i chciał-
bym...

Każda wnuczka w życiu mężczyzny to jego ostatnia miłość. 
Tak jest i w moim życiu i tak jak wszystkie wnuczki  moja jest 
również naj..., naj... Obecnie jest studentką i już dawno ukończy-
ła dziadkową edukację wprowadzania w świat wartości i uwraż-
liwiania na piękno, prawdę i dobro. Teraz oprócz studiowania 
ujawnia talent fotograficzny. Wykonuje przepiękne zdjęcia.

W europejskim, tematycznym konkursie fotograficznym za-
jęła 3 miejsce. W moim sercu zawsze pierwsze. Potrafi uchwycić 
okiem obiektywu cały ten świat wewnętrznych przeżyć związa-
nych z postrzeganiem otaczającej nas rzeczywistości. Marzę o 
tym, aby doczekać możliwości złożenia jej gratulacji z okazji 
ukończenia studiów i tego, aby dostarczała nam wiele powodów  
do dumy.

Przepraszam za te moje zwierzenia, ale sądzę, że w tej świą-
tecznej, rodzinnej atmosferze zainspirowały one wielu seniorów 
do podobnych zwierzeń. Mają one charakter nie tylko świątecz-
ny ale również terapeutyczny.

A teraz zachęcam Was moi rówieśnicy do szczepień. Ja 
już jestem po trzeciej dawce. My seniorzy dobrze znamy mą-
drość zawartą w przysłowiu, że „strzeżonego Pan Bóg strze-
że”.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Senio-
rom i wszystkim Czytelnikom dużo zdrowia i dobrego wygrza-
nia się w cieple domowego ogniska.

dr Kazimierz Zawadzki

Koluszki, dnia 23 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewi-
dencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 
741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), 
realizując uchwałę Nr  XXXIV/97/2017 Rady Miejskiej w Kolusz-
kach z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
rębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki, zawiadamiam o  wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych 
nr 7 i 8 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 3 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95–040 Koluszki, ul. 11 li-
stopada 65, w godzinach pracy Urzędu. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95–040 Koluszki, ul. 11 listo-
pada 65, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt zmiany planu 
wraz z prognozą oddziaływana na środowisko udostępniony zostanie 
na stronie internetowej www.koluszki.samorzady.pl/. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 r. 
(czwartek) w Sali Konferencyjno-Widowiskowej w Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 o godzinie 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu miejscowego lub 
prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na 
środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektro-
nicznej w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r. Uwagi 
złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia. W formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Ko-
luszkach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki. W formie elektronicz-
nej na adres email: um@koluszki.pl Uwagi powinny zawierać imię i 
nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby składają-
cego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kolu-
szek. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem roz-
patrzenia przez Radę Miejską w Koluszkach.

W związku z realizacją przez Burmistrza Koluszek czynności, o 
których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, in-
formuję, że:

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

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

– prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały 
zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wol-
ności osoby, od której dane te pozyskano.

Burmistrz Koluszek
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

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

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES
TELEFON

WWW
e-mail

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

KRYTERIA 
DOSTĘPU

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

16
Ośrodek Psychoedukacji 

i Psychoterapii 
w Koluszkach

poradnictwo rodzinne, 
psychologiczne, 

psychiatryczne, pedagogiczne 
w sprawie rozwiązywania 

problemów uzależnień 
od alkoholu, narkotyków, 

Internetu, hazardu itp.

ul. Staszica 34 
95-040 Koluszki

44 714 67 67

www.ppp-koluszki.pl
pppkoluszki@interia.pl

poniedziałek 
13.30-18.30

wtorek
11.00-15.00

środa
13.30-20.00

czwartek
15.00-19.00*

mieszkańcy 
gminy Koluszki

17 Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny Nowosolna

pomoc w zakresie uzależnień 
dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych. 

Pomoc osobom doznającym 
przemocy w rodzinie. Porady 

rodzinne i wychowawcze

Gminno Parkowe Centrum  
Kultury i Ekologii 

Plichtów 21,  92-771 Łódź

42 616 45 00

http://gminanowosolna.pl/
psycholog@ugnowosolna.pl

każdy poniedziałek 
miesiąca   

 15.00-18.00 *

mieszkańcy gminy 
Nowosolna

18 Centrum „PROGRES” Paweł 
Nowak

pomoc psychologiczna 
osobom uzależnionym, 

współuzależnionym, 
doświadczającym przemocy 

w rodzinie

Centrum Progres Koluszki
 ul. 11-go Listopada 41

44 714 67 90
693 166 450

www.progres.atm.pl 
sekretariat@progres.atm.pl

Pomoc udzielana po 
wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym *

osoby poszukujące 
wsparcia i pomocy 

terapeutycznej 

19

Bezpłatny Punkt 
Konsultacyjny 

w Rzgowie dla osób 
i rodzin w kryzysie

udzielanie pomocy osobom 
doświadczającym przemocy 

w rodzinie, będącym  
w trudnej sytuacji życiowej, 

w kryzysie

ul. Literacka 2c 
95-030 Rzgów

Sekretariat
8.00-16.00

503 924 115

https://www.rzgow.pl/
sekretariat@rzgów.pl

Specjalista terapii 
uzależnień

poniedziałek 
16.30-18.30
psycholog

środa 17.00-18.00
czwartek 15.00- 16.30*

według właściwości 
miejscowej –mieszkańcy 

gminy Rzgów, dzieci
 i nauczyciele 

z placówek oświatowych 
prowadzonych przez 

gminę Rzgów

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

20

Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie   
„Niebieska linia”

- wsparcie,
- pomoc psychologiczna,

- informacja 
o najbliższym miejscu 

pomocy w problemach 
przemocy domowej

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002
Bezpłatna infolinia

www.niebieskalinia.info
biuro@niebieskalinia.info

sekretariat pogotowia
codziennie

08.00–16.00*

dla osób 
doświadczających  

przemocy w rodzinie

INTERWENCJA KRYZYSOWA

21

Punkt Interwencji 
Kryzysowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego

poradnictwo prawne oraz 
poradnictwo psychologiczne

al. Piłsudskiego 133 d
92-318 Łódź

42 676 34 87

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

Porady psychologiczne 
każdy czwartek 
po uzgodnieniu 
telefonicznym

  godz. 16.30-18.30*

mieszkańcy powiatu 
łódzkiego

wschodniego

* 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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Międzynarodowy Miesiąc  
Bibliotek Szkolnych

W obecnym roku szkolnym praca biblioteki w szkole, w Będze-
linie wróciła do rytmu sprzed pandemii. Z nadzieją, że dalej będzie-
my prowadzić naukę w systemie stacjonarnym realizujemy zadania 
zawarte w planie pracy biblioteki. Oprócz codziennych zadań są też 
te, na które wszyscy uczniowie czekają z zaciekawieniem i niecier-
pliwością. W połowie października zakończył się ,,Kiermasz taniej 
książki”, na którym zarówno wiosną jak i jesienią dzieci, nauczycie-

le i rodzice, czyli cała społeczność szkolna, mogą zakupić książki w 
bardzo niskich cenach i tym samym uzupełnić swoją domowa bi-
blioteczkę. W ostatnim tygodniu października tradycyjnie obchodzi-

liśmy w naszej szkole Między-
narodowy Tydzień Bibliotek 
Szkolnych (nazwany przez nas 
,,Imieninami Biblioteki”). W 
tym roku ogłoszony został 
pod hasłem: ,,Bajki, legendy, 
baśnie”. Był to czas, w którym 
uczniowie częściej niż zwykle 
odwiedzali bibliotekę, aby 
świętować ważne wydarzenie. 
Większość z nich chętnie włą-
czyła się w różne przedsię-
wzięcia przygotowane na tę 
okazję. Należały do nich m.in. 
,,Szukanie skarbu” ukrytego 
wśród zbiorów bibliotecznych, w oparciu o wskazówki ukryte w ko-
lejnych działach i kolejnych książkach. Tego zadania podjęli się 
uczniowie klas 4-8, którzy za sprawne wykonanie zadania uzyskali 
dyplom i tytuł ,,Książkowego Detektywa” oraz częstowali się pysz-
nymi imieninowymi cukierkami. Uczniowie klas młodszych także 
włączyli się w obchody. Rozwiązywali zagadki, rebusy, quizy i inne 
zadania, a za poprawne ich rozwiązanie także otrzymali dyplomy i 
imieninowe słodkości. Ważnym przedsięwzięciem i ciekawym prze-
życiem dla starszych i młodszych dzieci było zadanie pod hasłem 
,,Poczytam Ci bajkę”. Polegało ono na tym, że starsze dzieci z klas 
4 - 8 czytały młodszym z klas 0 - 3. Co ważne - zadania związane z 
tym szczególnym tygodniem udało się przeprowadzić w taki sposób, 
że włączyli się do nich wszyscy uczniowie szkoły i dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego. Udało się w ten sposób zrealizować ważny punkt 
programu edukacji czytelniczo – medialnej czyli wdrażanie do czy-
tania różnymi metodami i od najmłodszych lat.

Beata Klejbach

Jasełka w Gałkowie Dużym 
z polonijnym akcentem

Tegoroczne Jasełka w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym, 
przygotowane przez uczniów klasy V b, były tematycznie związane z 
Polską i naszymi tradycjami. Na zakończenie uczniowie zaśpiewali 
„Kolędę dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera. W nawiązaniu do 
tekstu tego utworu, dyrektor szkoły, Pani Krystyna Warczyk stwier-
dziła, że jednym z tych nieobecnych jest z pewnością dawny uczeń 
gałkowskiej szkoły, legendarny „Janek Wiśniewski”, czyli Zbyszek 
Godlewski, który poniósł śmierć w dokładnie 71 lat wcześniej, 17 
grudnia 1970 roku. On i jego rodzina także przygotowywała się wów-
czas do świąt i Wigilii. W naszych rodzinach nierzadko radość i smu-
tek, spokój i troska o dzień jutrzejszy splatają się w jedno.              Zk
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Autoskup, 501-488-674

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 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
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 kat. C. Dystry-
bucja 10-14 punktów dziennie  
– 300 km, tel. 695-384-451
Zatrudnię kierowcę C+E kraj, 
weekendy wolne, 667-583-078
Zatrudnię szwaczki i prasowaczkę, 
tel. 609-111-153
Zatrudnię  pracownika biurowego 
do kancelarii prawnej, 607-564-706
Firma PPH REWA zatrudni pra-
cownika 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. Partyzantów 32f, Koluszki,  
tel. 602-579-706

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

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Lokal użytkowy do wynajęcia. 
Galeria Arkadian, Koluszki,  
ul. Reja 3, tel. 604-796-539 
Lokal usługowy 35 m2, 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 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
Stół i krzesła sprzedam, 663-966-843
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  
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

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

                              Firma Starmeat w Koluszkach  
                           zatrudni  

                          do pracy na stanowiska:

PRACOWNIK PRODUKCJI/ROZBIORU
ELEKTROMECHANIK

PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

       Oferujemy:
 � zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 � możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 � dostęp do prywatnej opieki medycznej.

       Wymagania
 � książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

CV prosimy przesyłać na adres: zarzad@starmeat.pl  
lub składać osobiście w siedzibie firmy:  

Koluszki, ul. Zielona 18.
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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! 

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

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

Największy wybór w okolicy.  
Zapraszamy do  Artfili-Twój Ogród 

Felicjanow 12, 506-123-425

KIEROWCĘ  
Kat. „B”

ZATRUDNIĘ
tel. 601-99-44-86

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Wpadł z narkotykami,  
bo nie miał maseczki

Policjanci z Koluszek podjęli interwencję wobec mężczyzny, 
który na stacji benzynowej nie miał maseczki. 20-latek przyjechał 
na stację samochodem nie mając uprawnień do kierowania. Miał 
również przy sobie narkotyki. Za posiadanie środków odurzających 
grozi mu kara do 3 lat więzienia.

17 grudnia 2021 roku tuż po godzinie 20:00, policjanci z ko-
luszkowskiej komendy zostali wezwani na interwencję w sprawie 
kradzieży paliwa na jednej ze stacji w Koluszkach. W pewnym 
momencie zauważyli młodego mężczyznę wchodzącego na teren 
stacji bez maseczki ochronnej. Mundurowi szybko zareagowali. 
Kiedy legitymowali mężczyznę, okazało się że 20-letni mieszka-
niec gminy Rokiciny nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. 
Na stację jednak przyjechał samochodem. Podczas interwencji 
mężczyzna zachowywał się nerwowo, wzbudziło to pewne podej-
rzenia u policjantów. W samochodzie, którym przyjechał policjan-
ci znaleźli środki odurzające. W kieszeni spodni miał również ma-
rihuanę. Łącznie mundurowi zabezpieczyli blisko 70 gramów 
amfetaminy, mefedronu oraz marihuany. 20-latek został zatrzyma-
ny, usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających co zagro-
żone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za 
popełnione wykroczenia. Postępowanie w tej sprawie prowadzą 
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach pod nad-
zorem prokuratury.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP 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 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

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

� kostka 
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

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
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Przerwa świąteczna do 7 stycznia

Wigilia w OSP Długie
W dniu 17.12.2021 r. odbyło się 

Spotkanie Wigilijne strażaków oraz 
członków Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej naszej jednostki OSP. Spotka-
nie wigilijne rozpoczęliśmy od życzeń 
na świąteczny czas oraz nadchodzący 
nowy roku. Po tym symbolicznym ge-
ście przyszła chwila na słodkie prezenty 
dla naszych najmłodszych strażaków 
oraz wigilijną wieczerze. Nie można 
było zapomnieć o pogadance z młodzie-
żą na temat bezpieczeństwa w czasie 
świąt. Był to bardzo mile spędzone 

chwile pełne świątecznej atmosfery oraz serdeczności. Z pewnością 
będziemy kultywować wieczór wigilijny w OSP w kolejnych latach.

Serdeczne podziękowania dla Sklepu Spożywczego z Długiego 
F.H.U Ilona Wieczorek za sfinansowanie prezentów dla Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej.

Koncert Świąteczny  
Studia Fame Dance

14 grudnia 2021 roku w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Koluszkach odbył 
się koncert podsumowujący osiągnięcia 
uczestniczących w zajęciach taneczno-
-sportowych uczniów Studia Fame 
Dance. Koncert składał się z czterech 
bloków: aerial silk (taniec na szarfach), 
aerial hoop (taniec na kole), akrobaty-
ka, pole dance (taniec na rurze). Łącz-
nie na scenie można było zobaczyć 
około pięćdziesiąt wspaniałych wystę-
pów. Najmłodsze uczestniczki miały 
siedem lat, najstarsze… kobiet o wiek 
się nie pyta. Jedyne co możemy napisać 

to to, że wśród występujących była babcia rocznej dziewczynki.
Właścicielka studia, Kamila Marczuk-Włodarska organizuje 

koncerty od lat. Dzięki tej inicjatywie rodzice mogą zobaczyć postę-
py oraz rozwój swoich pociech w danej dyscyplinie, dzieci mają 
możliwość przełamać strach i bariery związane z występem na sce-
nie, a także aspirować do bycia lepszym poprzez oglądanie star-
szych koleżanek i kolegów na scenie.

Niewątpliwie na ogromny szacunek 
zasługuje również charakter koncertu – 
jak co roku do puszek zbierane są datki 
na potrzebujące osoby z Naszego Regio-
nu. W tym roku zbiórka dotyczyła rodzi-
ny z małym dzieckiem z Nowych Chru-
stów, która to rodzina straciła w pożarze 
dobytek swojego życia. Jak powiedziała 
ze sceny Kamila Marczuk Włodarska, w 
tym wyjątkowym okresie każdy z Nas 
chce spędzić święta we własnym domu, 
dlatego tak ważna jest pomoc finansowa 
dla tej właśnie rodziny.



Boże Narodzenie 
„Szeptanie do Cieni”  

Jest taki dzień jeden, jedyny
W którym będę wspominać swoje 

Winy
Migniesz mi swym burzliwym blaskiem

A ja 
Zakryję twój cień z cichym trzaskiem

Gdy 
Spojrzę przez okno będę widziała

Twój 
Każdy krok, czułość rąk,

Uśmiech…
Będę 

Myślała w tym dniu
O Tobie

Kiedy się
Będę łamać opłatkiem

Może 
Będziesz 
Wtedy
Razem 

Z 
Babcią i dziadkiem?

Monika Karwacka 

Kiermasz świąteczny 
W dniach 16 i 17 grudnia w budynku przy ulicy 11 Listopada 33e, ki-

koro lokalnych artystów-rękodzielników zorganizowało kiermasz świą-
teczny. Wykonane przez siebie naturalne kosmetyki  prezentowała i sprze-
dawała Iza Dróżdż. Jej produkty są także dostępne na  faceebookowym 
profilu pod nazwą „TuMydło”. Magda Klimczak - na Facebooku „Hand-
craft by Magda”, sprzedawała szyte choinki i torby robione na szydełku. 
Można było także zakupić ozdoby choinkowe robione na szydełku, makra-
my, dziergane szale, wykonane przez Wiolę Łukasik - „Panna Pikotka”. Pa-
weł Walczak – profil na Facebooku, na którym można oglądać jego wyro-
by, to „Little Carpenter Craft”- sprzedawał swoje prace wykonane z 
naturalnego drewna: choinki, ozdoby świąteczne oraz „szopki” bożonaro-
dzeniowe. 

Okres Bożego Narodzenia dopiero się zaczyna. Może do końca 
stycznia uda się taki kiermasz powtórzyć w większym gronie rękodzielni-
ków, których w naszej gminie jest sporo więcej?

Zk


