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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 2022 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

6.01  
ul. Przejazd 6

7.01  
ul. 11 Listopada 33

8.01  
ul. Żwirki 2

9.01  
ul. Głowackiego 20

10.01  
ul. Korczaka 5

11.01  
ul. Sikorskiego 6A

12.01  
ul. 3 Maja 8

13.01  
ul. 3 Maja 19G
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Wkrótce gmina wybierze  
firmę do budowy muzeum

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach przyję-
to plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej strony 
miasta, który pozwoli wygospodarować teren pod stworzenie Mu-
zeum Koluszek w dawnym kolejowym budynku przy ul. 3 Maja 17. 
Droga do rozpoczęcia budowy została zatem otwarta. Z początkiem 
roku gmina chce wybrać wykonawcę inwestycji. 

Przypomnijmy, że na przebudowę budynku i aranżację wnętrza 
muzeum Gmina Koluszki pozyskała dofinansowanie z UE w wyso-
kości 2 mln 147 tys. zł. Władze miasta mają ambicję, aby muzeum 
nie było zwykłym pomieszczeniem do przechowywania ekspona-
tów. Zadbać ma o to profesjonalna firma, która zaprojektuje wnętrze 
zgodnie z najnowszymi trendami muzealniczymi. Uwagę mają za-
tem przykuwać nie tylko zgromadzone przedmioty, ale również 
umiejętne ich wyeksponowanie.

Sam projekt przebudowy kamienicy zakłada przywrócenie 
dawnego układu elewacji, z jednoczesną całkowitą przebudową 
wnętrza budynku. Wyburzone mają zostać wszystkie ściany działo-
we, z zachowaniem jedynie dwóch nośnych. Dzięki temu uwolniona 
zostałaby spora przestrzeń pod prezentację zbiorów muzealnych. 
Przebudowie ma ulec także cały plac wokół muzeum. Przed budyn-
kiem ma pojawić się utwardzony plac o charakterze przestrzeni 
miejskiej, z przeznaczeniem na wystawy plenerowe, miejsce wypo-
czynku i spotkań. Zgodnie z planowanym harmonogramem, rok 
2022 ma zostać przeznaczony na prace budowalne, a pierwsza poło-
wa 2023 na aranżację wnętrza.                                                     (pw)

Budowa nowych siedzib 
dla klubów sportowych  

Z początkiem roku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie 
wykonawcy nowego budynku klubowego dla LKS Różyca. Budowa 
ma ruszyć na wiosnę. Zgodnie z opracowanym projektem obiekt ma 
być inwestycją, która ma służyć nie tylko klubowi, ale całej lokalnej 
społeczności. Wydzielone zostaną w nim zatem trzy części. Pierw-
sza z nich, przeznaczona dla klubu, zostanie wyposażona w szatnie i 
zaplecze dla LKS Różycy. Druga część to duża sala z zapleczem ku-
chennym, która pełnić będzie rolę świetlicy na potrzeby sołectwa i 
lokalnych wydarzeń. Trzecim elementem będzie profesjonalna 
strzelnica, z której będą mogli korzystać mieszkańcy. Nowy budy-
nek powstanie na miejscu, które zajmuje obecna zabudowa klubo-
wa.

Z kolei dla LKS Gałkówek wkrótce powstanie projekt nowego 
budynku klubowego. Przed nowym rokiem otwarto oferty przetar-
gowe. Zainteresowanie projektem okazało się bardzo duże. Ogółem 
wpłynęło 11 ofert o olbrzymiej rozpiętości cenowej. Najtańsza opie-
wała na 64 tys. zł, a najdroższa aż na 118 tys. zł. Projektant został już 
wyłoniony, będzie nim firma z Piotrkowa Tryb. Sama budowa obiek-
tu najprawdopodobniej rozpocznie się w roku 2023 r.      

Przypomnijmy, że budynek przy Stadionie Leśnym poza nie-
zbędnymi szatniami dla piłkarzy, ma mieścić również pomieszcze-
nia dla sztangistów oraz sekcji tenisa stołowego. Do budynku ma zo-
stać również dobudowana scena, niezbędna lokalnej społeczności do 
przeprowadzania imprez kulturalno-sportowych. Obecny, rozpada-
jący się budynek klubowy zostanie całkowicie rozebrany. Nowy 
obiekt ma być od niego większy. 

(pw)      
Gmina wybiera schronisko  
dla bezpańskich zwierząt

Urząd Miejski w Koluszkach otworzył oferty przetargowe na wy-
bór schroniska, które w obecnym roku zajmie się opieką nad bezpański-
mi zwierzętami. Ogółem wpłynęły trzy oferty. Najniższą złożyło schro-
nisko spod Warszawy, z miejscowości Czaplinek. Oferta obecnego 
schroniska, które obsługiwało gminę w minionym roku, okazała się 
sporo droższa. Teraz rozpocznie się szczegółowe badanie najniższej ce-
nowo oferty. Schronisko odwiedzą pracownicy naszej gminy, by spraw-
dzić, czy proponuje ono odpowiednie warunki dla opieki nad zwierzę-
tami. Dla gminy jest to nie mniej istotny parametr niż cena. Swoją 
opinię w sprawie schroniska wyda także powiatowy lekarz weterynarii.

Nowością w przetargu na 2022 r. jest to, by w skrajnych przypad-
kach schronisko mogło przyjąć także porzucone domowe koty, które 
nie będą rokowały na samodzielne poradzenie sobie w naturalnym 
środowisku.                                                                                  (pw)

Zgłoś uwagi do zmiany planów zagospo-
darowania przestrzennego blokowisk 

Przypominamy, że 13 stycznia o godz. 14.00 w Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach nastąpi publiczne wyłożenie do konsultacji pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 7 i 8 Gminy Ko-
luszki, czyli terenów na których ulokowane jest m.in. osiedle bloków 
przy ul. 11 Listopada, cmentarz i os. Zieleń wzdłuż ul. Partyzantów. 
Podczas spotkania będzie można przedyskutować zaproponowane za-
miany i wnieść swoje uwagi w kontekście zagospodarowania powyż-
szego terenu. A zatem jeżeli ktoś z mieszkańców chce, aby dana dział-
ka stała się np. budowlaną lub dany teren zmienił swoje przeznaczenie, 
to najlepszy moment na zmiany.                                                   (pw)
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Wspomnienie o Pani Janinie Kulhawy
W dniu 13 grudnia 2021 roku zmarła Pani Janina Kulhawy, zna-

na kilku pokoleniom mieszkańców Koluszek wychowawca i peda-
gog-nauczycielka języka polskiego od lat związana ze Szkołą Pod-
stawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach.

Urodziła się 13 czerwca 1933 r. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, 
całe swoje zawodowe życie związała ze Szkołą Podstawową nr 1 w 
Koluszkach.

W 1953 r. ukończy-
ła Państwowe Liceum 
Pedagogiczne im. Stefa-
na Żeromskiego w Zgie-
rzu i z dniem 1 września 
1953 r. rozpoczęła pracę 
w koluszkowskiej „JE-
DYNCE”, początkowo 
jako nauczyciel-wycho-
wawca w kl. I oraz na-
uczyciel historii, a w ko-
lejnych latach jako 
nauczyciel j. polskiego. 

Z koluszkowską 
„Jedynką” była związa-
na przez 32 lata, aż do 
przejścia na emeryturę 
w roku 1985. Przez cały 

okres pracy zawodowej doskonaliła swoje kompetencje zawodo-
we. 

W 1966 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Piotrkowie 
Tryb. w zakresie filologii polskiej, a w roku 1979 zdobyła wykształ-
cenia wyższe zawodowe w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w 
Piotrkowie Tryb.

Jako nauczyciel języka polskiego uzyskiwała bardzo dobre wy-
niki nauczania, a jej pracę dydaktyczno-wychowawczą cechowało 
poszukiwanie  nowatorskich metod i form pracy. Przygotowywani 
przez nią uczniowie osiągali wysokie wyniki w nauce, olimpiadach  
i konkursach przedmiotowych. Jako przewodnicząca zespołu na-
uczycieli j. polskiego swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się z 
koleżankami i kolegami nie tylko z „JEDYNKI”, ale również z in-
nych szkół z terenu gminy Koluszki i ówczesnego powiatu brzeziń-
skiego. 

Była autorką wielu programów artystycznych i imprez środowi-
skowych. W latach 1953-60 prowadziła zespół taneczny i recytator-
ski. Przez 12 lat była także aktywną opiekunką drużyny harcerskiej. 
To pod jej opieką rozwijała się m.in. współpraca harcerzy z Zespo-
łem Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 

Za całokształt pracy dydaktycznej i wychowawczej została wy-
różniona:

- Nagrodą Ministra Oświaty 
- Nagrodami Inspektora Oświaty i Wychowania oraz odznaczona: 
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
- Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi dyplomami. 

Miała zamiłowanie do pracy w szkole, lubiła ten zawód. Ukazy-
wała swoim uczniom piękno ojczystego języka, bogactwo kultury 
polskiej. Praca z dziećmi dawała Jej dużo radości i satysfakcji. Była 
lubiana przez uczniów  i ich rodziców. Cenili jej takt, dyskrecję, 
sprawiedliwość, życzliwy stosunek do innych.

Pani Janino, każdy człowiek, idąc przez życie, zostawia po so-
bie ślad. Pani zostawia ten ślad w historii naszej szkoły. Dziękujemy 
i zapewniamy o naszej wdzięcznej pamięci. 

Wspomnienie o Teresie Kubickiej
Zmarła Pani Teresa Kubicka, była nauczycielka w Szkole Pod-

stawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach. Urodziła się 
6 listopada 1934 r. 

W 1952 r. ukończyła Pań-
stwowe Liceum Pedagogiczne 
im. Stefana Żeromskiego w 
Zgierzu. Z dniem 1 września 
1952 r. rozpoczęła pracę w 
Szkole Podstawowej w Gozdo-
wie. Następnie pracowała w 
Szkole Podstawowej w Swędo-
wie oraz w Lipinach. 

Po 6 latach pracy wraz z ro-
dziną przeniosła się do Koluszek 
i z dniem 1 września 1961 roz-
poczęła pracę jako nauczyciel-
-wychowawca w kl. I-III w 
Szkole Podstawowej nr 1. 

Z koluszkowską „Jedynką” była związana przez ponad 25 lat, 
aż do przejścia na emeryturę w roku 1986. Jeszcze przez kolejne 4 
lata pracowała w zmniejszonym wymiarze etatu. W latach 1968 – 
1974 pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Przez cały okres pracy 
zawodowej doskonaliła swoje kompetencje zawodowe. 

W 1974 roku ukończyła Wyższe Studium Nauczycielskie Uni-
wersytetu Łódzkiego w Zgierzu, uzyskując wykształcenie wyższe 
zawodowe w zakresie nauczania początkowego. 

Jako nauczyciel metodyk i przewodnicząca zespołu nauczycieli 
kl. I-III dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z koleżankami i 
kolegami nie tylko z „JEDYNKI”, ale również z innych szkół z tere-
nu gminy Koluszki i ówczesnego powiatu brzezińskiego. 

Była autorytetem dla młodych nauczycieli, zawsze służyła im 
radą i pomocą w rozwiązywaniu dydaktycznych i wychowawczych 
problemów. 

Była wyróżniającą się nauczycielką, niezwykle zaangażowaną 
w życie szkoły. Jej muzyczne i plastyczne uzdolnienia bardzo często 
były wykorzystywane podczas przygotowywania programów arty-
stycznych z okazji uroczystości szkolnych. Przygotowywani przez 
nią uczniowie osiągali wysokie wyniki w nauce. 

Aktywnie działała także w wielu organizacjach wspierających 
oświatę, w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku Harcer-
stwa Polskiego czy Lidze Kobiet. Za całokształt pracy dydaktycznej 
i wychowawczej została wyróżniona:

- Nagrodą Ministra Oświaty 
- Nagrodą I, II i III stopnia Inspektora Oświaty i Wychowania oraz 

odznaczona: 
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
- Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi dyplomami. 

Zawsze angażowała się w sprawy swoich wychowanków, wspo-
magała także rodziców w opiece nad dziećmi. Zjednywała sobie in-
nych pogodą ducha, otwartością i życzliwością. Była niezwykle go-
ścinna. Drzwi jej domu były zawsze otwarte nie tylko dla koleżanek 
nauczycielek, ale także dla jej uczniów i wychowanków. Do dziś 
wspominają wizyty, podczas których siadała przy pianinie i otwiera-
ła przed nimi świat muzyki klasycznej. Wychowała wiele pokoleń 
uczniów, była wymagającym nauczycielem, ale też dobrym, wrażli-
wym człowiekiem. Cieszyła się sympatią i szacunkiem uczniów, na-
uczycieli i rodziców. Droga Pani Tereso, zapisała Pani piękną kartę 
w historii naszej szkoły i na zawsze pozostanie Pani w naszej 
wdzięcznej pamięci.
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Mieszkańcy Żakowic  
i Różycy protestują przeciw  
budowie masztu 5G

- Mieszkańcy Żakowic, Różycy i okolic składamy protest w 
związku z budową i uruchomieniem masztu 5G w Żakowicach. 
Uznajemy za niedopuszczalny fakt, że mieszkańcy wsi nie zostali 
poinformowani o planowanej inwestycji. Nie przeprowadzono żad-
nej formy społecznych konsultacji dotyczących lokalizacji inwesty-

cji, jej wpływu na środowisko, otoczenie i 
zdrowie mieszkańców. Inwestycja pomimo 
tego, iż znajduje się na działce prywatnej, bę-
dzie miała wpływ na zdrowie wszystkich 
okolicznych mieszkańców, dlatego też nie 
powinna zostać oddana do użytku, gdy powo-
duje tak silny sprzeciw mieszkańców - pod-
kreślają mocno w piśmie skierowanym do 
władz gminy wzburzeni mieszkańcy. 

Maszt faktycznie umieszczony został w 
pobliżu domów jednorodzinnych przy ul. Za-
gajnikowej. W pobliskiej okolicy w odległości 
ok. 300-400 metrów od niego znajduje się rów-
nież przedszkole, szkoła i klub sportowy. Pro-

blemem w powyższej sytuacji wydaje się jednak nie sam obiekt, z któ-
rego przecież wszyscy chcemy korzystać mniej lub bardziej świadomie, 
ale raczej jego niefortunna lokalizacja, połączona z brakiem informacji 
i kompletnym ignorowaniem zdania lokalnej społeczności. 

Zdenerwowani mieszkańcy w piśmie, pod którym podpisało się 
kilkadziesiąt osób, pytają bowiem, „kto i kiedy wydał w gminie zgo-

dę na budowę tej instalacji w pobliżu zabudowań jednorodzinnych 
oraz terenów szkolnych i sportowych”? 

Z informacji uzyskanych od władz miasta wynika, że maszt zo-
stał postawiony bez wiedzy gminy. Do Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach niezbędny wniosek o pozwolenie (w przypadku gdy teren 
nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego potrzebna jest decyzja o lokalizacji celu publicznego) wpłynął 
dopiero 23 grudnia 2021 r., a tymczasem według mieszkańców ante-
na została przez nich zaobserwowana już wiele dni wcześniej. 

- Maszt powstał 17 grudnia 2021 r. na prywatnej działce w bar-
dzo szybkim tempie, bez jakiegokolwiek poinformowania o tym 
fakcie okolicznych mieszkańców. Właściciel nieruchomości nie za-
mierzał z nami rozmawiać. Poinformowaliśmy zatem sołtysa oraz 
burmistrza Koluszek - opowiada jedna z okolicznych mieszkanek. 

Ponieważ mieszkańcy boją się tego, że pojawienie się masztu 
może wpłynąć negatywnie nie tylko na zdrowie, ale i na spadek cen 
nieruchomości na terenie całej miejscowości, wyraźnie oświadczają 
że nie złożą broni. Jednym z kroków będzie zwrócenie się do Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu zbadania natęże-
nia pola magnetycznego jakie emitowane jest przez maszt. Jeżeli 
moc byłaby przekroczona, inwestor miałby spory problem. W zde-
cydowanej większości przypadków tego rodzaju stacje bazowe są 
konfigurowane jednak tak, aby mieć pewność, że nadajnik ma odpo-
wiednio niską moc i nie wymaga konieczności uzyskiwania decyzji 
środowiskowej.

Bez względu jednak na powyższe spekulacje, wszystko wska-
zuje na to, że w najbliższym czasie na terenie prywatnej działki po-
jawią się kontrole, i z województwa i z gminy. 

Mieszkańcy będą działać także w kierunku tego, by w powsta-
jącym planie zagospodarowania przestrzennego powstał zakaz loka-
lizacji tego typu urządzeń w sąsiedztwie budynków mieszkalnych.  

(pw)

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Od 1 stycznia 2022 roku weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo 
o ruchu drogowym oraz zmiany w Kodeksie Wykroczeń. Większe kwoty 
mandatów, dodatkowe przepisy chroniące pieszych oraz dotkliwsze restryk-
cje wobec nietrzeźwych kierowców, to tylko niektóre zmiany. Zapoznajmy 
się z nowymi przepisami i ruszajmy w drogę bezpiecznie. Policjanci apelują 
do kierowców o przestrzeganie przepisów.

Znowelizowana ustawa Prawa o ruchu drogowym oraz zmiany w Ko-
deksie Wykroczeń weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku. Regulacje mię-
dzy innymi podwyższają maksymalną wysokość grzywny nakładaną przez 
sąd z 5 000 do 30 000 złotych. Od 1 stycznia 2022 roku kierowcy, którzy 
przekraczają dopuszczalną prędkość, wyprzedzają w miejscu niedozwolo-
nym lub naruszają przepisy chroniące pieszych, muszą liczyć się zatem li-
czyć ze znacznie większymi restrykcjami. Wprowadzone zostały także nowe 
regulacje dotyczące zatrzymywania prawa jazdy. To także zwiększone 
grzywny za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu czy wykrocze-
nia popełnienie na przejazdach kolejowych. Zmiany dotyczą głównie wykro-
czeń, które stanowią jedne z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. 
To przede wszystkim przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Jeżeli będzie-
my jechać za szybko o 30 km/h, minimalna kwota mandatu wyniesie 800 zł 
(dotychczas było to od 200 do 300 zł.). Z większymi mandatami muszą się li-
czyć kierowcy, którzy jeszcze bardziej przekroczą dopuszczalną prędkość.

Zmiany w Kodeksie Wykroczeń dotyczyć będą na przykład kierowców, 
którzy popełnili wykroczenie wobec pieszego, wtedy grozi kierowcy grzyw-
na minimum 1 500 zł. Mówi o tym nowy artykuł 86b kodeksu wykroczeń. 

Wprowadza on katalog nieprawidłowych zachowań, takich jak nie ustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu czy nie zatrzymanie pojazdu przed przejściem dla 
pieszych aby umożliwić przejście osobie z niepełnosprawnością. To także 
wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub omijanie pojazdu, który zatrzy-
mał się by umożliwić przejście pieszemu. Wówczas sąd może dodatkowo 
orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykro-
czenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.

Dochodzi też do wielu wypadków kolejowych co zazwyczaj kończy się 
tragicznie, dlatego za objeżdżanie opuszczonych zapór, wjeżdżanie na prze-
jazd, gdy zapory już się opuszczają, niestosowanie się do sygnałów świetlnych 
czy wjeżdżanie na przejazd, jeżeli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na 
kontynuowanie jazdy, grozić będzie mandat nie mniejszy niż 2 000 złotych.

Kolejne ważne zmiany dotyczą podniesienia dolnej granicy grzywny do 
2 500 zł za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoho-
lu, a do 1 000 zł za poruszanie się po użyciu alkoholu pojazdem innym, niż 
mechaniczny (na przykład rower lub hulajnoga). Również spowodowanie 
kolizji pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie oznaczać 
będzie mandat nie mniejszy niż 2 500 zł. Artykuł 86 par. 1a kodeksu wykro-
czeń za kolizję, gdzie poszkodowani odniosą obrażenia (poniżej 7 dni) wpro-
wadza minimalną grzywnę 1 500 złotych.

Policjanci będą mogli również zatrzymać prawo jazy kierowców w 
transporcie drogowym za nierejestrowanie aktywności kierowcy, używanie 
cudzej karty kierowcy, nieuprawnioną ingerencję w działanie tachografu czy 
odłączenie tachografu. Policjanci apelują do kierowców o stosowanie się do 
przepisów ruchu drogowego oraz ich przestrzeganie.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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Forma i wykaz spotkań kolędowych  
dla parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Koluszkach 

Poniżej prezentujemy list do parafian odczytany podczas 
niedzielnej Mszy św. oraz wykaz spotkań kolędowych zaplano-
wanych dla parafian. Podobnie jak w ubiegłym roku księża nie 
będą kolędować po domach, ale mieszkańcy z danych ulic zapro-
szeni są na Mszę św. w ich intencji w konkretnym dniu, który 
wskazany jest na załączonym wykazie. Msze św. odprawiane 
będą o godz. 19.00.   

Drodzy Parafianie
Ksiądz Proboszcz w poczuciu odpowiedzialności i miłości 

bliźniego, po konsultacji z przedstawicielami Rady Parafialnej 
podjął decyzję o utrzymaniu w tym roku tej formy spotkań kolę-
dowych jaka miała miejsce w roku ubiegłym. Dlatego też od po-
niedziałku tj. 10 stycznia 2022 r. pozwoliliśmy sobie zaprosić 
Was drodzy Siostry i Bracia do naszego parafialnego kościoła, 
by wspólnie się modlić podczas Mszy św., dziękując Bogu za 
wszelkie udzielone nam dobro oraz prosić o Jego błogosławień-
stwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Was Drodzy Parafianie i dla 
tych, których kochacie. Troszcząc się o sprawy doczesne, zgod-
nie ze wskazaniem św. Ambrożego: „o tych, których kochaliście 
za życia, nie zapominajcie po śmierci „będziemy się modlić tak-
że za drogich naszemu sercu zmarłych, szczególnie w ostatnim 
roku od poprzedniej kolędy.

By dać szansę uczestniczenia we Mszy św. jak największej 
ilości wiernych, Msze św. w intencji danej wspólnoty: wioski, 
ulicy czy bloku będą odprawiane wieczorem o godz. 19. Każda 
obecna na spotkaniu kolędowym Rodzina otrzyma specjalne 
Błogosławieństwo Domu, do którego będzie dołączony obrazek 
kolędowy. Po Mszy św. zostanie poświęcona przyniesiona przez 
Was woda, którą będzie można pokropić swój dom i obejście, by 
Boże Dziecię błogosławiło dom nasz i majętność całą jak rów-
nież naszą Ojczyznę.

Jeżeli ktoś miałby życzenie, może po Mszy św. złożyć ofiarę 
na prace remontowe przy dachu na kościele. Jeżeli ktoś miałby 
życzenie przyjąć Księdza u siebie w domu to będzie to mógł 
uczynić przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitar-
nych, po zakończeniu Mszy św. kolędowych, wypełniwszy for-
mularz zaproszenia zapewniający o zdrowiu domowników.

Na czas do następnej kolędy, oby Bóg pozwolił przeżywać 
ją już w innych warunkach. Szczęść Boże. Przy tej okazji chciał-
bym podziękować wszystkim Parafianom i grupom działającym 
w Parafii za troskę o Świątynię i całość życia parafialnego. 

 Bóg zapłać!

PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH W 2022 ROKU  
w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach

dzień tyg. data miejscowość / ulica / blok 

poniedziałek 10  
stycznia

ul. 11 Listopada - nr porządkowe 31 a; 
33; 33 a; 33 b; 33 d; 33 f; 35.

wtorek 11  
stycznia

ul. 11 Listopada - nr porządkowe 35 a; 35 
b; ul. 11 Listopada domki; ul. Maczka; ul. 
Andersa - nr porządkowe 1; 11; 2; 3.

środa 12  
stycznia

ul. Andersa - nr porządkowe 5; 7 a; 7 b; 
7 c; 7 d; 8; 8 a; 9; 10; 10 a; ul. Bema;  
ul. Brzozowa; ul.Budowlanych nr po-
rządkowe 11; 11 a; 4 a.

czwartek 13  
stycznia

ul. Budowlanych 6, ul. Budowlanych 
domki i segmenty; ul.Cmentarna; Dłu-
gie; Felicjanów.

piątek 14  
stycznia

ul. Głowackiego - nr porządkowe 10; 12; 
14; 18; 20; 22; 27.

sobota 15  
stycznia

ul. Głowackiego - nr porzadkowe 27 a; 
27 b; 27 c; 29; 6 a; ul. Głowackiego dom-
ki; ul. Graniczna; Jeziorko.

poniedziałek 17  
stycznia

Katarzynów; ul. Kilińskiego; ul.Kolejowa 
nr porządkowe 2; 2 a ; 2 b; 6; domki; 9; 
11; 13; 15; ul.Konopnickiej; ul. Kościusz-
ki 2-41 + blok; ul. Kościuszki do końca.

wtorek 18  
stycznia

ul.Kraszewskiego; ul.Leśna 19; ul.Krót-
ka; ul. Krzemieniecka; ul. Krzywa; ul. Le-
śna; ul.Ludowa 1/3; ul. Ludowa 5; ul. Lu-
dowa 5 a; ul. Miedziana; ul. Miła.

środa 19  
stycznia Nowy Redzeń; ul.Odlewnicza.

czwartek 20 
stycznia

ul. Piastowska; ul. Piłsudskiego 4; ul. Pięk-
na; ul.Poprzeczna; ul. Rataja; ul.Reja;  
ul. Reja 3 blok; ul. Reymonta; Rynek; ul. Si-
korskiego - nr porządkowe 1; 10; 11; 15. 

piątek 21  
stycznia

ul. Sikorskiego - nr porządkowe 2; 3; 4; 
5; 6; 6 a; 7

sobota 22  
stycznia

ul.Sikorskiego - nr porządkowe 7 a; 8; 9; 
ul. Sikorskiego apteka; ul. Słoneczna; 
Słotwiny.

poniedziałek 24  
stycznia

ul. Sosnowa; ul. Srebrna; ul. Stalowa; Sta-
mirowice; Stefanów 1 - 19; Stefanów 20-
34 + Gajówka; ul. Strażacka; ul. Ściegien-
nego; ul. Ściegiennego 6; ul. Stanisława 
Kostki; ul. Targowa; ul. Warszawska 124.

wtorek 25  
stycznia 

ul. Warszawska nr nieparzyste; ul. War-
szawska nr parzyste; ul. Westerplatte; 
ul. Wiejska;

środa 26  
stycznia

ul. Witosa; ul. Wojska Polskiego; ul. Wo-
łyńska; ul. Wyzwolenia; ul. Zawiła;  
ul. Złota ; Zygmuntów; ul. Żelazna.

czwartek 27 
stycznia

ul. Partyzantów; ul.Batalionów Chłop-
skich; ul. Żeliwna  nr nieparzyste; ul. Żeliw-
na nr parzyste; Zapraszamy również tych 
mieszkańców naszej parafii, którzy z róż-
nych powodów nie mogli przybyć na Mszę 
św. w wyznaczonym dla nich terminie.

Spotykamy się na Mszy św. Kolędowej w naszym  
kościele parafialnym każdego dnia o godz 19⁰⁰ 
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Gmina pozyskała 100 tys. zł dotacji  
na zakup ubrań bojowych  
dla ochotniczych straży pożarnych

Już po raz drugi w tym miesiącu naszą gminę odwiedził wice-
wojewoda Piotr Cieplucha. Pierwszą okazją do przyjazdu było prze-
kazanie wsparcia finansowego na budowę nowego skrzydła szkoły 
pry ul. Kościuszki w Koluszkach. Tym razem wicewojewoda repre-
zentował Ministra Sprawiedliwości, który jest dysponentem tzw. 
Funduszu Sprawiedliwości. 

- Bardzo się cieszę, ze po raz drugi mamy zaszczyt gościć na te-
renie naszej gminy przedstawiciela rządu. Muszę przyznać, że pan 
wojewoda bardzo wspiera naszą gminę w wielu inicjatywach, także 
finansowych. Dzisiejsza pomoc to pozyskanie 100 tys. zł na dofinan-
sowanie zakupu wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży po-
żarnych z terenu Gminy Koluszki. Bardzo dziękuje za wsparcie 
panu wojewodzie i jego służbom, dziękuję także strażakom ochotni-
kom za to że dbają o nasze bezpieczeństwo. Życzę wszystkim dobre-
go roku - powiedział Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Przekazane naszej gminie środki posłużyły do zakupu 34 kom-
pletów ubrań bojowych dla jednostek OSP: Koluszki, Długie, Gał-
ków Duży, Wierzchy, Będzelin i Borowa. Łącznie za zadanie prze-
znaczono 125 tys. zł. Poza powyższym dofinansowaniem, pozostałe 
25 tys. zł uzupełniła Gmina Koluszki z własnego budżetu.

- Nasze dzisiejsze spotkanie to swego rodzaju podsumowanie 
programu wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych z Funduszu 
Sprawiedliwości. W samym powiecie łódzkim wschodnim dofinan-
sowanie wyniosła 200 tys. złotych. Połowa tek kwoty czyli 100 tys. 
zł trafiło do Gminy Koluszki, pozostałe środki otrzymały Gmina 

Brójce i Gmina Andre-
spol. Fundusz Sprawie-
dliwości od kilku lat funk-
cjonuje w nieco zmienio- 
nej formule. Środki na 
jego cel są gromadzone 
m.in. z konfiskaty mienia, 
które powstało w wyniku 
działalności przestępczej. 

I później jest przekazywany na różnego rodzaju działania. Pierwszy 
kierunek to przeciwdziałanie przemocy, punkty pomocy prawnej i 
psychologicznej dla ofiar przestępstw. Drugi kierunek to wsparcie 
szpitali i klinik, a trzeci to wsparcie właśnie dla ochotniczych straży 
pożarnych - skomentował akt przekazania dotacji wicewojewoda 
Piotr Cieplucha.

Po podpisaniu stosownych umów na pozyskanie dotacji, straża-
cy odebrali pierwszą z partii zakupionych mundurów.               (pw)
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Rozraduj się żywą szopką  
w Świnach

Choć jest już z nami od wielu lat, obcowanie z żywą szopką 
przy kościele Św. Jana Chrzciciela w Świnach, wciąż wywołuje 
wielką radość. Bo czy widok osła, królików, rozbrykanych owiec i 
kózek może smucić? W dzisiejszym cyfrowym świecie możliwość 
przyjrzenia się żywym zwierzętom, to wciąż niezapomniane przeży-
cie, chyba nie tylko dla dzieci. Wieczorem przy szopce możemy na-
tknąć się również na roześmianą panią Kasię, która dzielnie opieku-
je się zwierzętami i ma do opowiedzenia naprawdę wiele ciekawych 
historii związanych ze swoimi podopiecznymi. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, ta niezwykła świąteczna atrak-
cja potowarzyszy nam również po  święcie Trzech Króli, a zatem 
mamy jeszcze trochę czasu, by nacieszyć nią wzrok. Za radą ks. Ja-
rosława Życkiego, proboszcza parafii, odwiedziny warto powiązać z 
tym co najważniejsze w przeżywanym czasie, i choć przez chwilę 
zamienić słowo z Panem Bogiem. Niech piękno stworzenia nam w 
tym pomaga. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

(pw)  



95.01.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 1

XVI Wieczór Gór i Przygody 
- wyprawa w Himalaje

Dziś wracamy wspomnieniami do XVI edycji Wieczoru Gór i 
Przygody która miała miejsce 07.12.2021 w sali Kina Odeon. Jedną 
z osób zaproszonych do prezentacji przez organizatora - Pana Pawła 
Lewiaka, była Pani Agnieszka Paź-Kerner. Tym razem podróżnicz-
ka zabrała nas na wirtualny spacer po zboczach najwyższych gór 
świata. Trekking w Himalajach do bazy pod Everestem wydaje się 
być niezwykle ekscytującą przygodą. 

Tytułem wstępu Pani Agnieszka opowiedziała nam jak omal nie 
odwołano jej podróży z powodu nagłej zmiany pogody i wyjaśniła 
dlaczego jej grupa wyprawowa składała się z zaledwie czterech osób 
(z czego tylko dwie dotarły do bazy). Pierwszymi slajdami prze-
mknęła przez temat przelotu do Nepalu. Na lotnisku w Katarze, kie-
dy stewardessa podarła jej bilet poczuła się jak Wiktor Navorski 
(Tom Hanks),  główny bohater filmu „Terminal” (reż. Steven Spiel-
berg) stojąc bezradnie przed okienkiem kontroli biletów. Świat za-
trzymał się dla niej na ułamek sekundy tylko po to, żeby za chwilę 
rozpieścić ją wspaniałymi widokami na sztucznie usypane wysepki 
w okolicy Ad-Dauha z okien startującego samolotu. 

Stolicą Nepalu - Katmandu Pani Agnieszka nie była zachwyco-
na od pierwszego wejrzenia, za to z wielkim entuzjazmem opowia-
dała o trekkingu pod Everest. Żeby zacząć taką przygodę, trzeba do-
stać się do Lukli, małej miejscowości położonej 2 860 m n.p.m. 
Niewielkie samoloty zabierają chętnych na najniebezpieczniejsze 
lotnisko na świecie. Ponoć adrenalina buzuje kiedy pilot próbuje po-
sadzić maszynę na pasie który mierzy 460 m i jest szeroki na 20 m. 
Nie ma miejsca na błędy - na końcu znajduje się skalna ściana, z dru-
giej strony jest 600 metrowa przepaść. 

Kolejne dni to już aklimatyzacja i spacer w nieprawdopodobnie 
pięknej scenerii. Zafascynowana podróżami kobieta opowiadała o 
tym jak mieszkańcy zaaklimatyzowali się do życia w tak trudnych 
warunkach. Pokazywała zdjęcia wiosek, niewielkich pół uprawnych 
i serdecznie uśmiechniętych mieszkańców. Twierdziła, że życie 
zwalnia na tej wysokości, materializm ogranicza się do tego co tu i 
teraz, a ludzie chłoną każdą chwilę całym sobą, bo wiedzą, że jutra 
może już nie być. Nieszczęścia nawiedzają ten kraj niezwykle czę-
sto. Lawiny i trzęsienia ziemi nie są tu rzadkością, a wypadki w gó-
rach wręcz chlebem powszednim. Zło nie ominęło również naszej 
prelegentki. Dla niej zmorą atakującą znienacka była choroba wyso-
kościowa. Choć to nie był jej pierwszy wysokogórski trekking, z po-
korą przyznała, że zachłysnęła się otoczeniem. Zamiast przeprowa-
dzić aklimatyzację, parła uparcie do przodu chcąc zachłannie zabrać 

z tej podróży  jak najwięcej widoków, wspomnień, niezliczoną 
ilość wrażeń. Dopiero w nocy, kiedy dopadła ją gorączka, a świat 
dookoła wirował pokazując jak bardzo jest niestabilny zrozumiała, 
że nie da się zjeść całego tortu na raz, należy delektować się każ-
dym kęsem, rozkoszować się pojedynczym napotkanym smakiem. 
Zwolniła. 

A propos smaków, Pani Agnieszka nie omieszkała opowiedzieć 
nieco również o wrażeniach kulinarnych z tej wyprawy. Dzięki jej 
prelekcji wiemy co to jest thukpa (zupa przypominająca rosół), pie-
rożki momo, czy Dhal Bhat (ryż z warzywami, często w komplecie 
z zupą z soczewicy)  który ponoć najlepiej smakuje jedzony rękoma. 
Wiemy już, że na wcześniejszych wyjazdach upodobała sobie herba-
tę z miodem, cytryną i imbirem. W Nepalu próbowała herbaty z ma-
słem i  mlekiem jaka, ale zdecydowanie nie poleca. 

Nawiązując do jaków, widzieliśmy podczas wystąpienia kilka 
zdjęć tych tajemniczych stworzeń. Udomowione pełnią rolę zwierząt 
jucznych, szczególnie przydatnych w wysokich partiach gór, gdzie nie 
ma mechanicznych środków transportu. Samolotowy przerzut towaru 
dla przeciętnego mieszkańca tej części gór odbywa się tylko na odcin-
ku Katmendu-Lukla. Dalej zwykły Nepalczyk musi wnieść wszystko 
na plecach – jedzenie, materiały budowlane, produkty codziennego 
użytku. Nie stać go na wynajęcie helikoptera. Jedyną alternatywą są 
jaki, zwierzęta które wyjątkowo dobrze aklimatyzują się na wysoko-
ściach, są silne i znoszą niskie temperatury jakie tu panują. 

Temperatury, jak przekonywała Pani Agnieszka, były bardzo 
zróżnicowane. W nocy panował siarczysty mróz, za to w dzień, do-
mowej konstrukcji pochłaniacze energii słonecznej potrafiły w kilka 
chwil zagotować czajnik wody. Kiedy brakuje słońca do domowych 
piecyków Szerpowie wrzucają wysuszone łajno jaka. To materiał o 
stosunkowo dużych właściwościach energetycznych używany rów-
nież do ocieplania domów. 

Samo wejście do Base Camp-u nasza prelegentka zbyła kilkoma 
słowami. Jakby dotarcie na wysokość 5 364 m n.p.m. nie zrobiło na 
niej wrażenia. Dało się wychwycić w tej prezentacji, że ważniejsza 
była droga, niż sam jej cel. Bo cóż tu nazwać celem, kiedy Pani 
Agnieszka prosto z gór ruszyła na zwiedzanie okolic Katmandu, a 
potem również samej stolicy Nepalu ?! Rozochocona kolorowymi 
klasztorami do których wchodziła będąc w górach, rozpoczęła swo-
ją duchową podróż próbując uszczknąć nieco wiedzy z kultury bud-
dyzmu i hinduizmu. Jak stwierdziła, zabrakło jej czasu na głębsze 
wtajemniczenie, ale wystarczyło, żeby zakiełkowało ziarno drzewa 
ciekawości. Otworzyły się drzwi do krainy niekończących się pytań, 
a ta podróż nie była końcem, a dopiero początkiem odkrywania 
świata. 
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Powstaje rekordowy szalik  
HANDMADE dla WOŚP

W dniu 30 stycznia 2022 po raz 30. zagra Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Jeden ze sztabów WOŚP wpadł na pomysł, by na au-
kcji wystawić najdłuższy szalik w Polsce. A zatem jeśli umiesz robić 
na drutach lub szydełku i masz trochę włóczki, możesz przyłączyć się 
do akcji. Wystarczy, że zrobisz kawałek szalika o szerokości 20 cm z 
dowolnej włóczki, dowolnym ściegiem i dowolnej jak najdłuższej 
długości. Resztę popilotuje już jedna z mieszkanek naszej gminy.  

- Myślę, że to wspaniała akcją, a cel szczytny. Ja już dołączy-
łam, ale może są w naszym mieście inne osoby, które chciałyby do-
łączyć i dołożyć swoją cegiełkę. Mogę być odpowiedzialna za dal-
szą dystrybucję prac, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział. Mam już 
kontakt z łódzkim oddziałem akcji - informuje pani Marzena Malic-
ka z Koluszek. 

W dniu 30 stycznia 2022 przesłane szaliki zostaną zszyte w jed-
ną całość. Tak stworzony rekordowy szalik zostanie wystawiony na 
aukcji WOŚP. Każda osoba biorąca udział w aukcji zostanie podpi-
sana na metce do szalika.

Kontakt do pani Marzeny Malickiej: marzenamalicka1@gmail.com. 
Szaliki z naszej okolicy pani Marzena będzie zbierać do 20 stycznia.  

(pw)

By święta były piękne  
dla wszystkich…

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, kiedy za pomo-
cą prostego gestu można okazać drugiemu człowiekowi miłość i 
wsparcie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach wie-
dzą, jak ważne jest dzielenie się dobrem i co roku włączają się                                  
w organizowane przez Szkolne Koło Caritas akcje.  

Na przełomie listopada i grudnia trwała w naszej szkole zbiórka 
produktów spożywczych, artykułów chemicznych i kosmetycznych. 
Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej wolontariusze 
przygotowali ponad 20 paczek, które przed świętami przekazano po-
trzebującym rodzinom.   

Poza zbiórką żywności w tym roku przyłączyliśmy się do akcji 
- „Drzewko Szczęścia”, którą od kilku lat organizuje parafialny Ca-
ritas. Przed ołtarzem  w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Koluszkach zawisły kolorowe aniołki z wypisanymi imionami dzie-
ci. Wierni zabierając aniołka do domu przygotowali  świąteczne 
paczki niespodzianki. Dzięki darczyńcom - do ponad 30 domów za-
witał  św. Mikołaj  i na wielu dziecięcych buziach pojawił się 
uśmiech. 

W imieniu uczniów i ich rodzin składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim ludziom dobrej woli za prezenty, które spełniły 
marzenia wielu dzieci. 

Opiekun SKC

Przerwy w dostawach prądu
 � 19.01.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Świny 56 - 61.
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

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

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES
TELEFON

WWW
e-mail

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

KRYTERIA 
DOSTĘPU

28 Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

ochrona praw 
konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka
(prowadzona przez Federację 

Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą 
operatora

https://www.uokik.gov.pl/
porady@dlakonsumentow.pl

Godziny pracy urzędu 
pn.- pt.

godz. 08.15-16.15 *

z porad mogą korzystać 
wszyscy konsumenci

PRAWA PACJENTA

29
Narodowy Fundusz 

Zdrowia - Łódzki Oddział 
Wojewódzki

ochrona praw pacjenta

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź

42 275 40 30
https://www.nfz-lodz.pl/

kancelaria@nfz-lodz.pl

godziny pracy
8.00-16.00*

osoby ubezpieczone 
z terenu  

Województwa Łódzkiego

30 Rzecznik Praw Pacjenta ochrona praw pacjenta

Biuro RPP
ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

800 190 590
Bezpłatna infolinia

8.00-18.00
https://www.rpp.gov.pl/

kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów
poniedziałek

godz. 08.00-18.00 
wtorek-piątek
9.00-15.00*

z porad może korzystać 
każdy kto ma poczucie 
łamania praw pacjenta

31 Narodowy Fundusz 
Zdrowia- Centrala

uprawnienia ubezpieczenia 
zdrowotnego:

- prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza 

granicami
-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia
u. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa
Infolinia Centralna

800 190 590 
Dla dzwoniących z zagranicy 

(+48) 22 125 66 00
Połączenie płatne zgodnie z cennikiem 

operatora

http://www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

poniedziałek-piątek
godz. 08.00-16.00 *

każda osoba objęta 
ubezpieczeniem 

lub zainteresowana 
ubezpieczeniem 

zdrowotnym

32
Pełnomocnik Rządu 

do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych

ochrona praw
osób niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

 
KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

(22) 461 60 00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

poniedziałek-piątek.
godz. 08.00-17.00 *

z porad mogą 
korzystać osoby 

niepełnosprawne, ich 
rodziny oraz organizacje 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych

* 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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ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 12.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Naprawa, regulacja i konserwacja 
okien i bram garażowych,  
532-553-111
Usługi remontowo-budowlane,  
tel. 500-037-929
Kompleksowe remonty wnętrz, 
727-580-765 
Naprawa kominów. Wykończenia 
wnętrz, 519-356-788
Kompleksowe usługi brukarskie 
prywatne i przemysłowe.  
Konkurencyjne ceny. Wycena gratis, 
782-178-554
Usługi transportowe (przeprowadz-
ki) itp., 500-037-929
Pranie dywanów i mebli tapicero-
wanych, 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
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA (Podejmę)
Dyspozycyjny, przyjmie pracę 
dorywczą jako kierowca, kat. B,C, 
tel. 505-150-565

PRACA 
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnię kierowcę kat. C. Dystry-
bucja 10-14 punktów dziennie – 
300km, tel. 695-384-451
Zatrudnię szwaczki i prasowaczkę, 
tel. 609-111-153

NIERUCHOMOŚCI 

SPRZEDAM / KUPIĘ

Sprzedam dom w Koluszkach  
z piękną działką, tel. 881-300-749 
lub 697-779-237

Kupię ziemię rolną, 502-248-979

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  

Tanio do wynajęcia, pokój z kuch-
nią 50 m2, 601-835-140

Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

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 na działalność 
budynek 100 m2, ogrzewanie 
gazowe, parking, tel, 605-236-737

SPRZEDAM

Drewno opałowe z tartaku,  
tel. 785-998-740

Jabłka - producent, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121

Samochód Opel Astra, rok 2003, 
stan dobry, tel. 44 714-03-58

Siano sprzedam w małych belach, 
695-726-746

Stół i krzesła sprzedam, 663-966-843

Hodowla Owczarka Niemieckiego 
– Szczenięta, tel. 660-854-640

Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167 

Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ

ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286

AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727

OGŁOSZENIA DROBNE
Nowy sezon 2021/2022 lodowiska BIAŁY ORLIK 

Lodowisko zaprasza
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach serdecznie zaprasza 

wszystkich mieszkańców Gminy Koluszki oraz okolic do korzysta-
nia z Lodowiska BIAŁY ORLIK przy ul. Żwirki 22. Jeśli pogoda 
będzie sprzyjać zapraszamy:

Poniedziałek 10.00 – 20.00 
z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.

Wtorek 10.00 – 20.00  
z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.     

Środa 10.00 – 20.00 
z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.

Czwartek 10.00 – 18.00 
od godz.18.00 konserwacja tafli lodu

Piątek 10.00 – 20.00  
z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.

Sobota 10.00 – 20.00 
z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00. 

Niedziela 10.00 – 20.00
z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.

Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem obiektu.  
W okresie ferii zimowych godziny otwarcia lodowiska mogą ulec 
zmianie.  

Dnia 31 XII.2021 - piątek - lodowisko nieczynne
Dnia 1.I.2022 - sobota - lodowisko czynne w godz 15:00-20:00.  

CENNIK

1. Bilet wstępu na lodowisko – normalny  - 8,00 zł  
2. Bilet wstępu na lodowisko – ulgowy   - 4,00 zł  
3. Bilet studencki          - 6,00 zł  
4. Bilet grupowy (z wyp. łyżew)     - 6,00 zł  
5. Bilet grupowy (bez wyp. łyżew)    - 3,00 zł   
6. Wypożyczenie łyżew        - 6,00 zł/godz
7. Ostrzenie łyżew          - 6,00 zł 

KOLUSZKOWSKA KARTA MIESZKAŃCA

1. Bilet wstępu na lodowisko – ulgowy   - 4,00 zł

KARTA DUŻEJ RODZINY

8. Bilet wstępu na lodowisko – normalny  - 3,00 zł
9. Bilet wstępu na lodowisko – ulgowy   - 1,00 zł
10. Bilet studencki          - 2,00 zł
11. Bilet grupowy (z wyp. łyżew)    - 2,00 zł
12. Bilet grupowy (bez wyp. łyżew)    - 1,00 zł
13.  Wypożyczenie łyżew        - 2,00 zł/godz

WSTĘP BEZPŁATNY – Karta Dużej Rodziny

SOBOTA w godzinach   10.00 – 13.00
NIEDZIELA w godzinach 13.00 – 16.00

Serdecznie zapraszamy do aktywnego wypoczynku!!! 
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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

                              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.

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

Art In Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach 
Chcesz pracować w zgranym zespole, lubisz wyzwania, a jednocześnie 

doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie
stanowisko:

Kierownik robót sieć tramwajowa/kolejowa lub elektroenergetyk
Zakres obowiązków: prowadzenie robót związanych z budową sieci trakcyjnej,  
modernizacją podstacji trakcyjnej, koordynacja robót, zarządzanie podwykonawcami.

Inżynier budowy w branży sieć tramwajowa/kolejowa lub elektroenergetyk
Zakres obowiązków: obsługa biurowa budowy linii tramwajowej w zakresie elektro-
energetyki, aktualizowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych, koordynacja  
i rozliczanie podwykonawców, udział w naradach z Zamawiającym, współpraca  
z kierownikiem robót.

Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pełen etat, atrakcyjne wynagrodze-
nie + premie za sukcesy, możliwość rozwoju zawodowego.

Prześlij CV na adres e-mail: kadry@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781
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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

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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Piątek  
7.01

16:00 MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA
19:00 MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA

Sobota  
8.01

16:00 MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA
19:00 MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA

Niedziela  
9.01

16:00 MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA
19:00 MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA

Środa  
12.01

16:00 MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA
19:00 MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA

Czwartek  
13.01

16:00 MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA
19:00 MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA

MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA
USA / Science-fiction / Thriller / 2021 

Premiera 2D Napisy

Matrix Zmartwychwstania, 
długo wyczekiwana czwarta od-
słona przełomowej serii filmów, 
które zrewolucjonizowały swój 
gatunek. W nowym obrazie po-
wracają aktorzy z poprzednich 
części - Keanu Reeves i Carrie-
-Anne Moss - w rolach słynnych 
postaci Neo i Trinity.

Choć niektórzy fani po-
przednich produkcji narzekają, 
że zamiast filozoficznego thrille-
ra otrzymaliśmy solidny romans 
science-fiction, to jednak z tak 
ogromną dozą akcji i efektów 
specjalnych, że na filmie nie 

sposób się nudzić. W filmie pojawia się też kilka nowych, ponoć 
ciekawie skrojonych postaci. Otrzymamy również całą dawkę od-
niesień do poprzednich odcinków. Czy to wystarczy, by zmierzyć 
się z legendą matrixowej trylogii? Cóż, wybór należy co ciebie: 
niebieska lub czerwona pigułka. Dobrej zabawy. 

(pw)    

Radek trzeci, Ada czwarta,  
trener Tomczyk  drugi  
w Biegu Sylwestrowym w Łodzi!

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, do 
Łodzi powrócił organizowany przez Regionalną Radę Olimpijską w 
Łodzi Bieg Sylwestrowy. Była to już 37. edycja tej imprezy w której 
uczestniczyło ponad 550 osób. 

Tradycyjnie, już od kilkudziesięciu lat w biegach uczestniczą 
zawodnicy LKS Koluszki, by wspólnie z innymi stary rok pożegnać 
w sportowej atmosferze. Zawody rozegrane zostały na terenie Lasu 
Łagiewnickiego, na trzech dystansach 1, 2 i 10 km. 

W biegu młodzieżowym na 2 km wśród dziewcząt czwarte 
miejsce z czasem (9:40) zajęła Adrianna Siemińska, piąta była Jago-
da Nowakowska (9:45), dziesiąta – 11-letnia Anna Siemińska 
(12:05). Zwyciężyła łodzianka Antonina Bartczak (9:06).  

Wśród chłopców trzecie miejsce z czasem (8:40) zdobył Rado-
sław Babiarski, piąte Piotr Chojnacki (8:57), jedenaste Jakub Kunka 
(10:02). Zwyciężył Kacper Kurowski (Azymut Pabianice 7:21).

W VIP-ach na dystansie 1 km Antoni Tomczyk zajął II miejsce 
(5:13), wygrał prezydent Zgierza- Przemysław Staniszewski (4:57), 
trzeci był łódzki radny Tomasz Anielak (5:34).   

W biegu głównym na 10 km bardzo dobrze spisała się Marta 
Siemińska, która na 94 sklasyfikowane panie zajęła z czasem (59:08) 
35 miejsce. W taki oto sposób stary rok 2021 zakończyliśmy na 
sportowo i z sukcesami.

Dziękuję wszystkim naszym zawodnikom za udział, zaangażo-
wanie i walkę na trudnych błotnych i oblodzonych trasach. Podzię-
kowania składam rodzicom za doping i opiekę. Wszystkim życzę 
dużo zdrowia, sportowej i nie tylko cierpliwości, wzajemnej życzli-
wości oraz wszystkiego dobrego w Nowym 2022 Roku.



Reaktywowano Koło Gospodyń  
Wiejskich w Gałkówku-Parceli 

Kilkadziesiąt lat temu nasze prababcie i babcie  prowadziły 
Koło Gospodyń Wiejskich.  Ze względu na brak  siedziby spotykały 
się na przemiennie u innej gospodyni. Zajmowały się  gastronomią , 
robiły różnego rodzaju robótki na drutach i szydełku, darły pierze z 
kaczek i gęsi.

Ze  względu na brak młodych, chętnych osób, które mogły by  
dalej działać, koło zostało zamknięte. 

Pomysł odnowienia koła 
narodził się spontanicznie na 
jednym z zebrań sołeckich. Z 
racji tego, że nasza wieś się 
rozrasta, przybywa coraz wię-
cej mieszkańców, rodzin z 
dziećmi, powstał pomysł, aby 
właśnie zrobić coś dla dzieci. 
Pierwszym pomysłem było 
zorganizowanie miejsca, które 
by zintegrowało  naszych 
mieszkańców. Stwierdziliśmy, 
że dobrze by było, by powstał 
może jakiś plac  zabaw. W 
październiku odbyło się 
pierwsze spotkanie, na którym 

zapadła decyzja utworzenia koła na nowo. W listopadzie  odbyło się 
kolejne zebranie założycielskie, na którym wybrano przedstawicieli. 
Zostali nimi Katarzyna Piera Zbigniew Domiziak i Karolina Pabich-
-Drużdż. Siódmego grudnia dostaliśmy decyzję o wpisie do  Krajo-
wego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Nasze koło nosi nazwę Koło Gospodyń Wiejskich Gałkówek-
-Parcela  i liczy 32 osoby, w tym 23 kobiety i 9 mężczyzn.

Początki były trudne, lecz dzięki przychylności księdza pro-
boszcza, który wspierał nas, dodawał nam wiary i otuchy do dalsze-
go działania, udało się nam. Jako nowo otwarte Koło wzięliśmy  
udział w akcji „Podziel się Wigilią” oraz zbiórce do puszki dla Oli-
wii Krzemińskiej.

19.12 odbyła się promocja naszego koła, która polegała na po-
częstunku  pierniczkami  uczestników mszy pod kościołem. Pier-
niczki upieczone, pięknie udekorowane i zapakowane wraz z życze-
niami świątecznymi zostały rozdane pod kościołem Św. Trójcy w 
Gałkowie Dużym. Osoby, które miały życzenie zostawiały datek na 
dalszy rozwój naszego koła, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Nasze dalsze plany są związane  z gastronomią i rękodziełem. 
Chcielibyśmy brać czynny udział w szkoleniach i kursach, które są 

kierowane właśnie dla kół. Z ra-
cji tego, że jesteśmy młodym 
pokoleniem, chcemy się do-
kształcać aby nasze koło działa-
ło prężnie i zdobywało rozgłos. 
Planujemy udzielać się w do-
żynkach, targach rolniczych 
oraz wszelkich uroczystościach 
związanych  z tradycjami wiej-
skimi.

Planowany jest zakup dział-
ki dla mieszkańców wsi Gałkó-
wek-Parcela, na której zostanie 
wybudowana świetlica. Takie 
miejsce dało by nam dużo moż-
liwości, zyskalibyśmy siedzibę dla naszego koła(obecnie siedzibą 
jest prywatny dom jednego z członków koła), moglibyśmy organi-
zować zebrania, spotkania okolicznościowe dla dzieci jak i osób 
starszych.

W naszej wsi brakowało organizacji i współpracy, która mogła 
by łączyć  mieszkańców i kreować wspólne działania.

Koło Gospodyń Wiejskich Gałkówek-Parcela
Karolina Pabich-Drużdż, Katarzyna Piera

Portret mieszkańców 
na hafcie


