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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

14.01  
ul. Brzezińska 54

15.01  
ul. Przejazd 6

16.01  
ul. 11 Listopada 33

17.01  
ul. Żwirki 2

18.01  
ul. Głowackiego 20

19.01  
ul. Korczaka 5

20.01  
ul. Sikorskiego 6A
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Gmina przygotuje dwa warianty  
przebudowy ul. Brzezińskiej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wyraził zgodę na opraco-
wanie przez Gminę Koluszki koncepcji przebudowy fragmentu ul. 
Brzezińskiej w Koluszkach, na odcinku od ul. 3 Maja do świateł 

przy ul. Żwirki i Wigury. Choć gmina optuje za obniżeniem powyż-
szego fragmentu drogi, przygotowane zostaną dwie wersje przebu-
dowy: modernizacja z pozostawieniem dotychczasowego ułożenia 
oraz wariant z uwzględnieniem zniwelowania wypiętrzenia do po-
ziomu chodników.  

Na podstawie przedłożonej koncepcji, ZDW w Łodzi zadecydu-
je o tym, czy w najbliższych latach podejdzie do przebudowy  
ul. Brzezińskiej.   

(pw)

Ruszył tegoroczny nabór na dotację  
do wymiany pieca węglowego

10 stycznia Gmina Koluszki 
uruchomiła tegoroczny nabór wnio-
sków w ramach programu dofinan-
sowania wymiany pieca węglowego 
na ekologiczny. Przypomnijmy, że 
dopłata wynosi do 5 tys. zł. W ubie-
głym roku z programu skorzystało 
144 właścicieli nieruchomości. 
Urząd Miejski w Koluszkach zachę-
ca mieszkańców do składania wnio-
sków (informacje pod numerem tel. 
44 725 67 66). Wnioski można skła-
dać do 30 czerwca.

W myśl programu, którego ce-
lem jest walka o czyste powietrze i likwidacja tzw. „kopciuchów”, 
każdy z naszych mieszkańców, który zdecyduje się na zaprzestanie 
palenia węglem, otrzyma dofinansowanie na zakup nowego urządze-
nia na ekologiczne źródła ciepła. W grę wchodzi zarówno przejście na 
gaz, jak i wyposażenie się w ogrzewanie na bazie kotła na biomasę, 
pompy ciepła, ogrzewania olejowego lub elektrycznego. Niedozwolo-
ne będzie jednak pozostawienie pieca węglowego, jako zapasowego 
źródła ciepła. Dotacja nie dotyczy również wymiany pieca gazowego 
na nowszy model. Zwrot pieniędzy nastąpi po realizacji inwestycji i 
okazaniu dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.  

(pw)

Terminy odchodzenia od ogrzewania węglowego 

Przypominamy, że na terenie naszej gminy obowiązuje uchwa-
ła antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego, 
która jest swego rodzaju kalendarzem wyznaczającym poszczególne 
etapy odchodzenia od używania węgla w procesie ogrzewania bu-
dynków. Poniżej przedstawiamy terminy wymiany kotłów i pieców 
w województwie łódzkim:

- do 1 stycznia 2023 mieszkańcy województwa łódzkiego będą 
musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów 
emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.

- do 1 stycznia 2025 piece i kominki zamontowane przed 1 maja 
2018 muszą zostać doposażone w urządzenia filtrujące.

- do 1 stycznia 2027 mieszkańcy województwa łódzkiego będą 
musieli pozbyć się kotłów i pieców spełniających wymogi emi-
syjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

(pw)

Na terenie przychodni oddasz  
przeterminowane leki

Przeterminowane leki to odpady 
niebezpieczne. Stwarzają one poważ-
ne zagrożenie dla środowiska natural-
nego i zdrowia człowieka, dlatego nie 
wolno ich wyrzucać do domowych po-
jemników. 

W przychodniach zdrowia na na-
szym terenie, znajdują się specjalne 
pojemniki, wstawione przez gminę. 
Leki można oczywiście oddawać bez-
płatnie. Za ich utylizację płaci gmina.

(pw)

Uzupełniają białe plamy  
na mapie kanalizacji 

Wybrano wykonawcę projektu wodociągu i kanalizacji sanitar-
nej w ul. Dąbrowskiego w Koluszkach. Brak kanalizacji w mieście 
to obecnie już rzadkość. Stworzenie projektu ma umożliwić rozpo-
częcie prac budowalnych jeszcze w tym roku.                            (pw) 

Przybywa oświetlenia ulicznego
Urząd Miejski w Koluszkach ogłosił postępowanie przetargowe 

na budowę oświetlenia ulicznego w Gałkowie Małym i Gałkowie 
Dużym. Rozświetlonych ma zostać ok. 30 ulic. 

Niezależnie od powyższego zadania, gmina planuje budowę 
brakującego oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: 
Żakowice i Różyca,  ul. Graniczna w Przanowicach, plac zabaw w 
Gałkowie Małym, Borowa: ul. Ogrodowa, Zawiła i Poprzeczna, 
Słotwiny: ul. Wąska i plac zabaw, ul. Naftowa w Koluszkach, ul. Po-
lna w Regnach (do byłego osiedla wojskowego).                         (pw)
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Gmina Koluszki przyjęła budżet na rok 2022

Dalszy rozwój gminy połączony  
z obniżeniem poziomu zadłużenia 

Pod koniec grudnia Rada Miejska w Koluszkach przyjęła bu-
dżet Gminy Koluszki na 2022 r., który przedłożył Burmistrz Kolu-
szek. Za uchwałą opowiedziało się 17 radnych, trzech radnych 
wstrzymało się od głosu, nie było głosów przeciwnych. 

Najważniejsza informacja skierowana dla mieszkańców naszej 
gminy jest taka, że przy zachowaniu inwestycji na niezmienionym 
poziomie, idziemy w kierunku systematycznego obniżania zadłuże-
nia, a przynajmniej takie są intencje Burmistrza Koluszek. W tym 
roku ma ono zostać obniżone do 39 proc. planowanych dochodów 
(ustawowy limit zadłużenia to 60 proc.). Na spłatę rat od pożyczek i 
kredytów oraz wykup gminnych obligacji, samorząd zamierza prze-
znaczyć 5,1 mln zł.   

Dochody 
Plan dochodów na 2022 r. zaproponowano w kwocie 137,9 mln zł. 

Na wielkość te składają się dochody bieżące w wysokości blisko 
106 mln zł oraz wpływy związane ze sprzedażą nieruchomości grun-
towych, budynków i dotacje z przeznaczeniem na realizację inwe-
stycji w kwocie 32 mln zł.

Po stronie dochodów warto zwrócić uwagę na planowany spory 
zastrzyk gotówki ze sprzedaży nieruchomości gminnych.  W tym 
roku ma być to dochód rzędu 8 mln zł. - Takie prognozowanie zwią-
zane jest z zainteresowaniem jakie płynie ze strony przedsiębiorców 
z całej Polski nabyciem gruntów w Podstrefie Koluszkowskiej Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a to oznacza dla Koluszek 
nowe miejsca pracy – stwierdził Burmistrz Koluszek Waldemar 
Chałat. 

A zatem z nawiązką procentować zaczyna wkład, jaki gmina 
wniosła w przygotowanie i promocję wciąż poszerzanych terenów 
inwestycyjnych. Owoc przynosi także mocna współpraca z powia-
tem we wspólnym finansowaniu inwestycji na naszym terenie. Na 
terenie Gminy Koluszki powiat w tym roku zabezpieczył aż 8,2 mln 
zł na inwestycje drogowe, oraz 1,7 mln zł na rozbudowę budynku 
dla SP nr 2 i I LO w Koluszkach. 

Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu naszej gminy 
mają również pieniądze pochodzące z funduszy unijnych. - W 2022 
roku założyliśmy, że powinniśmy otrzymać łącznie ponad  9,8 mln 
zł na sfinansowanie realizacji projektów miękkich i inwestycyjnych. 
Jeszcze kilka lat temu taka kwota to był cały budżet na inwestycje 
jakim dysponowaliśmy, a teraz to realne źródło współfinansowania 
rozwoju gospodarczego naszego samorządu. Środki te związane są z 
utworzeniem dodatkowych grup w przedszkolach i żłobku, aktywi-
zacją podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Koluszkach, budową sieci wodociągowej na terenie wiejskim, 
termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, budową in-
frastruktury oświatowej czy budową odnawialnych źródeł energii - 
zaznaczył Burmistrz Koluszek. 

Na koniec dodajmy, że blisko połowa dochodów budżetu gmi-
ny, to wpływy z naszych podatków (34 mln zł podatki lokalne, 26 
mln zł podatek PIT, 1,5 mln podatek CIT).  

Wydatki
Wydatki na rok 2022 założono na poziomie 137,2 mln zł, w tym 

wydatki na inwestycje na poziomie 39,1 mln zł, a więc na zbliżonym 
poziomie jak w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o strukturę wydatków, 
najwięcej bo aż 33 proc. wszystkich wydatków (45,6 mln zł) prze-

znaczamy na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty. Sporą 
część budżetu pochłaniają także wydatki na pomoc społeczną oraz 
wsparcie rodzin (w tym prowadzenie żłobka) - 25 mln zł. Z kolei 
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, 
obsługa gospodarki odpadami i utrzymanie terenów zielonych                                
generuje wydatki na poziomie 15,6 mln zł. 

Z roku na rok coraz lepiej jeździ się po naszych drogach, co 
oczywiście jest efektem sporych nakładów finansowych w naszym 
budżecie. W tym roku na bieżące remonty i naprawy nasza gmina 
zabezpieczyła ponad 6,6 mln zł, natomiast na inwestycje na drogach 
blisko 20 mln zł. Co warte podkreślenia, w tym roku prowadzone na 
drogach roboty budowlane będą w 46 procentach finansowane przez 
inne samorządy oraz ze środków unijnych. 

W co zainwestujemy 
Wydatki na inwestycje w wysokości 39 mln zł pozwolą na sfi-

nansowanie następujących przedsięwzięć:
- w sferze wodociągowej i sanitarnej, na terenach wiejskich: bu-

dowa sieci wodociągowej we wsi Borowa, opracowanie dokumenta-
cji projektowej na budowę kanalizacji w drodze wojewódzkiej nr 
715 na odcinku Regny – Budziszewice, opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z rozpoczęciem realizacji budowy kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowościach Żakowice, Różycy, Kaletnik, Gałków 
Duży, Słotwiny. 

Na terenie miasta: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Ko-
nopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej, budowa kanalizacji sanitar-
nej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego, wodociągu do działek 
nr 337/1 i 337/2. Kontynuowana będzie budowa wyprowadzeń ka-
nalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych na terenie miasta Kolusz-
ki oraz ukończony zostanie projekt unijny polegający na budowie 
odnawialnych źródeł energii (projekt ten obejmuje na przestrzeni lat 
2021 – 2022 wykonanie w sumie 80 instalacji);

- w sferze drogowej, na terenie wiejskim: budowa chodnika 
przez wieś Erazmów, opracowanie dokumentacji technicznej na bu-
dowę ścieżki rowerowej na odcinku Długie-Zygmuntów, budowa 
przejścia dla pieszych w Stefanowie, przebudowa drogi powiatowej 
w Wierzchach, modernizacja dróg we wsiach Stamirowice i Leosin, 
przebudowa drogi gminnej Wierzchy-Świny, budowa tunelu pomię-
dzy Gałkowem Małym a Gałkowem Dużym, budowa chodnika w 
Gałkowie Parceli, przebudowa przejść dla pieszych z budową sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Gałków Mały, budowa parkin-
gu w Kaletniku, budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Du-
żym.

Na terenie miasta: budowa kanału awaryjnego na potrzeby 
zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Zielonej i Czarneckiego, bu-
dowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem pasa drogo-
wego w ul. Wołyńskiej, budowa kolektora deszczowego dla odwod-
nienia płn.-wsch. części miasta, opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę ścieżki rowerowej, przebudowa ulic Konop-
nickiej, Krzywej i Krzemienieckiej, zakończenie przebudowy ulic 
Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej i Śląskiej, przebudowa ulicy 
Przejazd;

- gospodarka mieszkaniowa: zakończenie kompleksowej termo-
modernizacji budynków użyteczności publicznej, oraz rozpoczęcie 
przebudowy i remontu wewnątrz budynku przy ul. Brzezińskiej 32 
oraz termomodernizacji budynku pod Muzeum Koluszek przy ul. 3 
Maja 17;

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zabez-
pieczone zostały środki na zakup samochodu dla Policji oraz remon-
ty wewnątrz strażnic OSP, a także na sfinalizowanie zadania związa-
nego z budową monitoringu miejskiego;
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- oświata i wychowanie: budowa parkingu przy Przedszkolu w 
Gałkowie Dużym oraz opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gał-
kowie Dużym; rozbudowa budynku SP Nr 2 i I LO w Koluszkach 
(inwestycja ta prowadzona jest przy współfinansowaniu przez Po-
wiat Łódzki Wschodni oraz środki unijne i środki pochodzące z bu-
dżetu państwa);

- oświetlenie ulic: opracowanie dokumentacji oraz budowa 
oświetlenia na terenie Gałkowa Małego, Gałkowa Dużego, Sołec-
twa Żakowice – Różyca, Przanowic, Borowej I, Słotwin, Regien 
oraz w Koluszkach przy ulicy Naftowej;

- w sferze kultury i sportu: budowa tężni solankowej oraz wy-
miana instalacji w budynku biblioteki. W związku z licznymi inter-
wencjami użytkowników obiektów sportowych oraz w oparciu o 
rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego budżetu obywatelskiego, do 
budżetu na 2022 rok wprowadzono zadania związane z moderniza-
cją obiektów zajmowanych przez LKS Różyca i LKS Gałkówek. 
Ponadto będzie kontynuowana modernizacja boiska we wsi Kata-
rzynów, wybudowany zostanie plac zabaw na terenie osiedla Zieleń 
Południe oraz zadaszenie nad amfiteatrem w parku w Koluszkach.

(pw)

Remont drogi Regny-Budziszewice
Na przebudowę drogi Nr 715 z Regien do Budziszewic, kierow-

cy będą musieli jeszcze trochę poczekać. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi nakazał wykonanie dodatkowego ra-
portu oddziaływania na środowisko. Projektowanie drogi przedłuży 
się zatem co najmniej do połowy 2023 r. O tyle samo wydłuży się 
również projektowanie kanalizacji sanitarnej w Regnach, które jest 
ściśle związane z przebudową drogi. 

Koncepcja przedstawiona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Łodzi, oprócz wymiany nawierzchni drogi, przewiduje również bu-
dowę ciągu pieszo-rowerowego przez miejscowość Regny, oraz 
ścieżki rowerowej na odcinku 7 km od jednostki wojskowej do Bu-
dziszewic. W Regnach wzdłuż drogi ma pojawić się nowe oświetle-
nie uliczne oraz zatoki autobusowe (na początku miejscowości, przy 
kaplicy, oraz przy jednostce wojskowej), a w Budziszewicach ma 
powstać rondo.

(pw)  

Staramy się o środki  
na dofinansowanie tężni

W połowie lutego Gmina Koluszki zamierza złożyć wniosek o 
dofinansowanie budowy tężni solankowej w parku w Koluszkach. 
Okres instalacji obiektu jest uzależniony od terminu przyznania 
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tężnią będzie-
my cieszyć się najprawdopodobniej w przyszłym roku. Koszt inwe-
stycji to ok. 380 tys. zł. Na realizację zadania gmina chce pozyskać 
200 tys. zł. Wniosek będzie składany za pośrednictwem Stowarzy-
szenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MROGA”.

Tężnia ma stanąć w centralnym miejscu parku (na otwartej 
przestrzeni z dala od ptaków) i podnieść walory rekreacyjne tego 
miejsca. Wokół tężni tworzy się ponoć swoisty leczniczy mikro-
klimat, podobny do tego, którym możemy cieszyć się nad mo-
rzem. Minerały i mikroelementy znajdujące się solankowym are-
ozolu wchłaniane są przez błony śluzowe dróg oddechowych i 
skórę, uzupełniając niedobór tych składników w organizmie 
człowieka.

(pw)   

W tym roku powstanie program  
modernizacji drogi Wierzchy-Świny

Wybrano wykonawcę do opracowania programu funkcjonalno-
-użytkowego dla przebudowy drogi Wierzchy-Świny. Zadanie o war-
tości 12,3 tys. zł będzie realizować firma z Łęczycy. Modernizacja ma 
objąć odcinek od młyna w Wierzchach do kościoła w Świnach. Prze-
budowa przewiduje również budowę nowego mostu na Rawce oraz 
przedłużenie ścieżki rowerowej, która obecnie kończy się przy wjeź-
dzie do miejscowości Wierzchy. Na realizację zadania pozyskaliśmy 
4,75 mln zł z Funduszu Polski Ład. Wkład własny gminy to 250 tys. 
zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023, przy czym rok 
2023 zostanie przeznaczony na prace budowlane.       

(pw)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 19.01.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Świny 56 - 61.
 � 19.01.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Świny 56 - 61.
 � 26.01.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare Nr od 1 do 6.
 � 28.01.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałkówek Kolonia  
Nr od 16 do 67, Gałków ul. Przestrzenna Nr od 1 do 8.

Chlorowanie wody
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z awariami sieci wo-
dociągowej, włączeniami sieci oraz przyłączy wodociągowych do 
istniejącej infrastruktury na terenie Gminy Koluszki przystępujemy 
od dnia 10.01.2022 r. do procedury podawania podchlorynu sodu na 
Ujęciu Wody w Koluszkach do sieci wodociągowej. Konieczność 
zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sie-
ci wodociągowej, włączeniami oraz profilaktyki. 

Planowany termin zakończenia podawania chloru ustalono na 
dzień 17.01.2022 r.

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
naszemu koledze Stefanowi 

z powodu śmierci żony

Jadwigi Węderskiej
Słuchacze Akademii Wieku Dojrzałego

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Radosława Januszkiewicza
Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Banku Spółdzielczego PA-CO-BANK

 w latach 1998 – 2018 
i sekretarza Rady w latach 2018 - 2021 

Wyrazy głębokiego współczucia  
Najbliższej Rodzinie 

                        
                            Zarząd, Rada Nadzorcza, pracownicy

Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej  

Śp. Waldemara Kopyś
Składamy serdeczne podziękowania za wspólną modlitwę, 

obecność i wsparcie w tym trudnym czasie
                                       Żona z rodziną

Zapraszamy na spacer  
„Śladami Koluszkowian  
Pochodzenia Żydowskiego”

Stowarzyszenie Historia Koluszek zaprasza na spacer „Śladami 
Koluszkowian Pochodzenia Żydowskiego” który odbędzie się 
29.01.2022 o godzinie 15:00. Zaczynamy na postoju taxi obok stacji 
PKP. Podczas spaceru przybliżymy losy społeczności żydowskiej na 
terenie naszego miasta. Wydarzenie organizowane jest w ramach 
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Skrajnie wyczerpane zwierzęta  
trafiły pod opiekę gminy

6 stycznia policja przyjęła zgłoszenie o znęcaniu się nad zwierzęta-
mi w jednym z gospodarstw na terenie naszej gminy. Po potwierdzeniu 
zasadności zgłoszenia, służby gminne otrzymały pod opiekę skrajnie 
wyczerpanego kota i kucyka. Zwierzęta trafili pod troskliwą opiekę 
gminnego weterynarza. Mniej szczęścia miał pies gospodarza. Jego 
zwłoki zabezpieczone zostały do dalszych czynności prokuratury.
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Grudzień w Przedszkolu w Różycy
Rozpoczynający się w zimowej aurze miesiąc zwiastował całej 

społeczności przedszkola niezwykle magiczny i aktywnie spędzony 
czas. Przedszkolaki w Różycy już w pierwszych dniach grudnia mo-
gły doznać wielu ciekawych wrażeń oraz przeżyć. Dnia 3 grudnia 
dzieci z grupy „Pszczółki” przedstawiły utwory najsławniejszych 

polskich pisarzy: Jana Brze-
chwy, Wandy Chotomskiej, Ju-
liana Tuwima. Była to kontynu-
acja autorskiego programu 
„Wędrówki po Polsce”- „Ślada-
mi pisarzy”. W oczekiwaniu na  
Święta Bożego Narodzenia 
dzieci w poszczególnych gru-
pach wypiekały pierniki. Jak za-
wsze przedszkolaki bardzo 
chętnie brały udział w zajęciach 
kulinarnych. Poznawały nazwy 
składników, kolejność wykony-
wanych czynności podczas pie-
czenia świątecznych pierników. 
Dzieci z ogromnym zaangażo-
waniem ugniatały, wałkowały 

oraz wykrajały różne kształty ciastek. Po upieczeniu pierników de-
korowały je lukrem i posypkami cukrowymi. W przedszkolu unosił 
się wspaniały aromat, który wprowadzał wszystkich w cudowny 
świąteczny nastrój. Niezwykle podniosłą atmosferę w całej placów-
ce spotęgowały jeszcze przygotowywane świąteczne dekoracje oraz 
wspólnie ubierane choinki .W dniu 6 grudnia Przedszkole w Różycy 
odwiedził Św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Przedszkolaki za-
prezentowały wspaniałemu gościowi i jego orszakowipiosenkę o 
Mikołaju, a w zamian otrzymały świąteczne życzenia i ogrom słody-
czy. W dniu 21 grudnia w przedszkolu odbyły się występy świątecz-
ne „Dzieci dzieciom”, które zostały nagrane i udostępnione dla ro-
dziców na portalach społecznościowych.  Dzieci z grupy „Żabek” 
wprowadziły wszystkich w zimowy i świąteczny nastrój, a inne gru-
py przedstawiły różne formy jasełek. Wszystkie występy były nie 
zapomnianą chwilą dla zgromadzonej widowni. Następnego dnia 
przedszkolaki podzieliły się opłatkiem, składały życzenia i śpiewały 
kolędy. Kulminacją całego spotkania było przybycie Św. Mikołaja i 
obdarowanie dzieci prezentami a na koniec nie zabrakło oczywiście 
słodkiego akcentu spotkania. Pełni radości, wzruszeń i wspaniałych 
wspomnień życzymy wszystkim Szczęśliwego Nowego 2022 Roku.
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XVI Wieczór Gór i Przygody  
- Pustynia Negev

Ostatnią prezentacją podczas ubiegłorocznego XVI Wieczoru 
Gór i Przygody była relacja z wyprawy do Izraela. Opowiedzieli o 
tym Justyna i Michał Lewiakowie, którzy eksplorowali ten kraj z na-
miotem i optymizmem zamiast karty kredytowej. Podczas dwóch 
grudniowych wypadów w 2018 r. i 2019 r. zwiedzili kolejno połu-
dnie i północ tego kraju. 

Pierwsza podróż skupio-
na była wokół pustyni Negev 
i największego miasta połu-
dnia- Ejlatu. Tam też dolecie-
li i spędzili pierwszą noc na 
pustkowiu. Późna godzina 
przylotu nie pozwoliła na 
zwiady po okolicy, tym bar-
dziej zaskoczyła ich pustynna 
okolica swojego biwaku. Za-
skoczyła absolutnie pozytyw-
nie, bo pustynia robiła wraże-
nie swoją pustością i 
surowością. Dzień trekkingu 
po okolicy z przejściem słyn-
nego Czerwonego Kanionu, 
porównywanego z jeszcze 
bardziej słynnym kanionem 

Antylopy w USA „zrobił robotę”. Na dokładkę do Ejlatu zabrał ich 
na stopa pusty autobus, z leżącymi na podłodze łuskami po poci-
skach… Kolejny punkt programu to piesze przejście granicy z Egip-
tem. Inny autostopowy kierowca podpowiedział im „protip” na 
uniknięcie opłaty granicznej, czyli poinformowanie graniczników, 
że idzie się do kasyna, co w Izraelu nie jest możliwe. Przygoda tyleż 
ciekawa, co niebezpieczna, bo początkowo nikt nie chciał uwierzyć, 
że dwoje objuczonych plecakami brudasów idzie wydać jakiekol-
wiek pieniądze w kasynie. Nie wdając się w szczegóły- udało się, 
dzięki blond-urokowi Justyny. 

Ogromne wrażenie zrobił na Justynie i Michale bezkresny pej-
zaż pustyni i pusta droga łącząca lotnisko z Ejlatem. Tak duże, że już 
wtedy zaplanowali wrócić, co zrobili dokładnie rok później. Tym ra-
zem północ, lot do Tel Awiwu i plan na przejście fragmentu Izraeli 
National Trail- pieszego szlaku wiodącego z południa na północ 
tego kraju. Szlak jest tak ważny dla lokalsów, że istnieje społeczność 
oferująca darmowe noclegi śmiałkom nań wkraczającym. Pierwsi 
umówieni przez Internet wcześniej „Aniołowie Szlaku” odebrali ich 
z lotniska, nakarmili, zapewnili luksusowy nocleg i podrzucili rano 

pod sam szlak- cudowna spra-
wa. Po dojściu do Jerozolimy 
(brzmi to jak po dojściu z 
dworca w Koluszkach do hali 
sportowej, ale to było zdecy-
dowanie dalej i mniej płasko), 
postanowili pocisnąć stopem 
od razu nad Morze Martwe. 
Pierwsza kąpiel to bolesne 
szczypanie zadrapań, unosze-
nie się, oleista konsystencja- 
po prostu bajka. 

Powrót do Jerozolimy i 
dwa dni zwiedzania z nocle-
giem znów u Anioła. Tutaj 
zdecydowanie Sacrum-Profanum. Głośno, krzyk, droga krzyżowa 
pośrodku targowiska, dużo wszystkiego, poza przestrzenią do za-
trzymania się nad wydarzeniami sprzed lat. Każdy jednak ma swój 
rozum i może, a nawet powinien sam sprawdzić jak tam jest. 

Drugi wyjazd to dużo spotkań z Izraelczykami i pozytywne re-
akcje na naszą narodowość. Większość z nich była w Polsce podczas 
obowiązkowej szkolnej wycieczki. Choć wycieczka to nie do końca 
odpowiednie słowo.

Na koniec znów klops, bo Szabat prawie uniemożliwił im dosta-
nie się na lotnisko! Ale autostop w Szabacie działa i nawet sam się 
łapie, więc znów się udało. 

Izrael wciąga, choć pandemia zablokowała dalsze możliwości 
podróży tam. Oby to wszystko się skończyło, bo jest tam jeszcze 
sporo do przeżycia!



914.01.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 2

Kto może skorzystać  
z „dodatku osłonowego”?

W Gminie Koluszki rusza składanie wniosków o tzw. „dodatek 
osłonowy”, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żyw-
ności. Zasady dla całego kraju są takie same. Dodatek, który wypła-
cany jest jednorazowo, dostaną jednak tylko ubożsi Polacy, obowią-
zują bowiem kryteria dochodowe. Uwaga: jako podstawę do 
stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, 
osiągany „na rękę” czyli netto.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* 

przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założe-

niu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 
osobę,

 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę,

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania. 
Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których 
głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, komi-
nek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane wę-

glem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyż-
szy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie złożyć wniosek
UWAGA: Wniosek o dodatek osłonowy można składać od 

przyszłego tygodnia do 31 stycznia 2022 r. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 
(tel.: 44 714 58 25). Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. 
w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie 
złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się 
wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. 
W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 
2 grudnia 2022 r. Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

Druk wniosku można pobrać ze strony: mgopskoluszki.bip.wi-
kom.pl, w zakładce Świadczenia Rodzinne.

(pw) 

Podziękowanie
Mieszkańcy Domu Pomocy Spo-

łecznej w Lisowicach pragną serdecz-
nie podziękować za kolejną zorganizo-
waną przez P. Joannę Kalinowską, P. 
Agnieszkę Jóźwik i P. Adama Helmana 
akcję Mikołajkową, w której udział 
wzięli anonimowi „Święci Mikołajo-
wie”.

Dziękujemy wszystkim naszym 
Drogim Darczyńcom za okazane serce, 
życzliwość i hojność.

Mieszkańcy DPS Lisowice rów-
nież serdecznie dziękują staroście 
łódzkiemu-wschodniemu P. Andrzejo-
wi Opala oraz burmistrzowi Koluszek 
P. Waldemarowi Chałatowi za pamięć i 
paczki świąteczne.

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi 
dzielisz.”
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Podsumowanie roku obchodów  
40-lecia „Małego Klubu o Wielkim  
Sercu” LKS Koluszki (1981-2021) 

W roku obchodów zorganizowaliśmy kilka imprez, uczestni-
czyliśmy w akcjach charytatywnych w tym 29. finale WOŚP, zdoby-
liśmy I miejsce drużynowo w Ogólnopolskich przełajach w Wolbo-
rzu, zdobyliśmy 10 punktów we współzawodnictwie sportowym 
dzieci i młodzieży  i 253 miejsce w Polsce. Ponadto 17 zawodników 
sekcji LA zdobyło 33 medale (OZLA i LZS) w zawodach woje-
wódzkich, międzywojewódzkich, MP Masters, i przełajach w Wol-
borzu w różnych kategoriach wiekowych.

Medaliści: 
 • Krzysztof Pietrzyk 3 medale w tym złoty w MP Masters. 2 brą-

zowe
 • Igor Cel -5 medali 3 złote, 1 srebrny i 1 brązowy  w kat U 16
 • Adrianna Siemińska 4 medale: 1 złoty,1 srebrne, 2 brązowe 
 • Piotr Chojnacki 3 medale: 1 złoty 1 srebrny i 1 brązowy
 • Milena Płocka 3 medale : 3 srebrne
 • Radosław Babiarski 3 medale: 3 srebrne
 • Jagoda Nowakowska 1 srebrny 

 • Agata Kartasińska 1 srebrny
 • Jakub Kunka 1 srebrny

 • Mikołaj Jedynak 1 srebrny 
 • Marcin Patecki 1 srebrny
 • Amelia Napierała 1 brązowy
 • Magdalena Pierzchała 1 brązowy
 • Łucja Ciesielska 1 brązowy
 • Karol Cieślik 1 brązowy 
 • Kamil Tenentka 1 brązowy
 • Maciej Wolski 1 brązowy 

Gratuluję i dziękuję wszystkim, również tym, którzy nie odnie-
śli tak znaczących sukcesów. Nie było by ich gdyby nie zaangażo-

wanie rodziców, którym należą 
się największe podziękowania 
m.in.: za motywację, wsparcie, 
udział w zawodach i doping. 

Życzę zawodnikom LKS Ko-
luszki aby te sukcesy i większe 
były kontynuowane w kolejnym 
roku a nawet w dalszych latach. 
Rozwijajcie się, osiągajcie zamie-
rzone cele, stawiajcie sobie coraz 
wyższe poprzeczki. Wszystkim: 
rodzicom, działaczom, sympaty-
kom klubu i sekcji LA  życzę 
zdrowia i samych pięknych dni w 
2022 roku.

Antoni Tomczyk 
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

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

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES
TELEFON

WWW
e-mail

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

KRYTERIA 
DOSTĘPU

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

33

Centrum Obsługi 
Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

zakres informacji:
- pomoc techniczna

- składki
- renty

- emerytury

Konsultanci udzielają porad 
telefoniczne

(22) 560 16 00
Koszt połączenia zgodnie  

z taryfą operatora

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/
centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

poniedziałek-piątek.
godz. 07.00 – 18.00 *

adresaci porad:
- ubezpieczeni

- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

34 Okręgowa Inspekcja Pracy 
w Łodzi

poradnictwo z zakresu  
prawa pracy

ul. Kościuszki 123
90-441 Łódź

42 636 23 13

https://lodz.pip.gov.pl/
kancelaria@lodz.pip.gov.pl

poniedziałek-piątek
8.00-16.00 *

porady z zakresu  
prawa pracy

35 Główny Inspektorat Pracy porady z zakresu 
prawa pracy.

ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
www.pip.gov.pl

kancelaria@gip.pip.gov.pl

poniedziałek-piątek
8.00-16.00 * 

porady z zakresu 
prawa pracy

PRAWO PODATKOWE

36 Urząd Skarbowy 
Łódź-Widzew

poradnictwo z zakresu prawa 
podatkowego i skarbowego

ul. Papiernicza 7
92-312 Łódź

42 275 08 00

https://www.lodzkie.kas.gov.pl/urzad-
skarbowy-lodz-widzew

us.lodz.widzew@mf.gov.pl

poniedziałek 
8.00-18.00

wtorek-piątek
8.00-15.00 *

podatnicy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego

37 Krajowa Informacja 
Skarbowa

informacje podatkowe dot. 
PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, 

akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055  z tel. stacjonarnych
 (22) 330 03 30 z  tel. kom. 

+ 48 (22)33 00 330
z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

www.kis.gov.pl
więcej: 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-
czyli-krajowa-informacja-podatkowa

kancelaria.kis@mf.gov.pl

poniedziałek-piątek
godz. 08.00-18.00 *

Z porad może  skorzystać 
każdy podatnik

* 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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OGŁOSZENIA DROBNE

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

umowa o pracę, wysokie 
zarobki (wypłata co 2 tyg.). 

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, Koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
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 (przeprowadzki) 
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 
Elektromonterów i pomocników 
elektromontera zatrudnimy,  
tel. 42 214-07-00 
Zatrudnię operatora z doświadcze-
niem CNC-frezarka tel. 693-612-470
Zatrudnię szwaczki. Produkcja 
polska. Pełen socjal, 605-086-828
Zatrudnię pracownika  do robót 
budowlanych, ziemnych i wodno-
-Kanalizacyjnych. TEL. 665-183-407

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie M4 60 m2  
w bloku w Brzezinach,  
tel. 507-757-334.
Sprzedam dom w Koluszkach  
z piękną działką, tel. 881-300-749 
lub 697-779-237

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Wynajmę mieszkanie M3 na 
osiedlu Andersa tel. 500-032-231
Nowe mieszkanie 42 m2 na wyna-
jem, tel. 695-989-881 po 16-tej
Do wynajęcia dom-oficyna 100 m2, 
ogrzewanie gazowe, podwórko,  
tel. 605-236-737
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
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

SPRZEDAM
Drewno opałowe z tartaku,  
tel. 785-998-740
Jabłka idared 1,5 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Siano sprzedam w małych belach, 
695-726-746
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
autoskup, tel. 501-488-674 

USŁUGI
Odnawianie mieszkań, płytki, 
malowanie, drobne i większe 
remonty, naprawy. Sprawnie  
i z kulturą, 732-622-362
Gładź gipsowa, karton gips, malo-
wanie, wylewki, montaż paneli 
podłogowych. Solidnie i fachowo. 
„Pa-Wło”, tel. 505-410-441

Zakład Mięsny ŚCIBIORÓW 
zatrudni pracownika magazynu  
i pracownika gospodarczego,  
tel. 697-160-391
Zatrudnię pracowników do układa-
nia kostki, tel. 783-141-557

Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

Zatrudnię kierowcę kat. C. Dystry-
bucja 10-14 punktów dziennie  
– 300 km, tel. 695-384-451

Szwalnia zatrudni szwaczki oraz prasowaczki(a), tel. 693-426-098
Lokal użytkowy do wynajęcia Galeria Arkadian Koluszki ul.Reja 3,  
tel. 604-796-539
Zatrudnię szwaczki  i chałupniczki  tel. 664-975-055

Posiadał blisko  
50 gramów mefedronu

Koluszkowscy policjanci zatrzymali 24-latka, przy którym znaleź-
li blisko 50 gramów mefedronu. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania 
środków odurzających, co zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

7 stycznia tuż po godzinie 22 policyjny patrol z koluszkowskiej 
komendy powiatowej został skierowany na interwencję do agresyw-
nego mężczyzny. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali 24-letnie-
go mieszkańca gminy Koluszki. Zachowanie mężczyzny wzbudziło 
podejrzenia u mundurowych. Podczas kontroli w jego samochodzie i 
podręcznych przedmiotach policjanci znaleźli blisko 50 gramów me-
fedronu. Mężczyzna, który w przeszłości miał już konflikty z prawem, 
został zatrzymany. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków, co zagro-
żone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej spra-
wie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nadzorem prokuratury.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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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 
wynagrodzenie + premie za sukcesy, możliwość rozwoju zawodowego.

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



14 14.01.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 2

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  
14.01

15:00 MISIEK Ekipa na wakacjach
17:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4
19:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4

Sobota  
15.01

15:00 MISIEK Ekipa na wakacjach
17:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4
19:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4

Niedziela  
16.01

15:00 MISIEK Ekipa na wakacjach
17:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4
19:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4

Środa  
19.01

17:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4
19:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4

Czwartek  
20.01

17:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4
19:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4

MISIEK Ekipa na wakacjach
USA / Komedia / Animowany / 2021 / 89 min.

Zmęczony obowiązkami 
króla polarnego, Misiek postana-
wia zrobić sobie wolne i poświę-
cić więcej czasu rodzinie. Nieste-
ty ktoś wykorzystuje urlop 
władcy i kradnie mu koronę – 
symbol jego władzy. A bez niej 
Misiek nie może sprawować rzą-
dów i naraża poddanych na wiel-
kie niebezpieczeństwo. Kiedy 
katastrofa wisi na włosku, poja-
wia się wskazówka mówiąca, że 
korona mogła zostać wywieziona 
do Chin. Aby ją odzyskać, Mi-
siek, jego rodzina i przyjaciele – 
pod pozorem wspólnych wakacji 

– udają się do Azji. Na miejscu odkrywają, że zaginiony przedmiot 
został ukryty w największym parku rozrywki na świecie. Chcąc go 
odnaleźć, bohaterowie będą musieli skorzystać ze wszystkich niesa-
mowitych atrakcji wesołego miasteczka. Pomogą im w tym nowi 
kumple – niezwykle dzielne, chińskie tygrysy.

KONIEC ŚWIATA czyli KOGEL MOGEL 4
Polska / Komedia / 2022 / 96 min. / Premiera 2D

Miłość Agnieszki i Marcina 
rozkwita, podobnie jak Kasi i 
profesora Wolańskiego. Babcia 
Solska marzy już tylko o ślubie 
jedynego wnusia… Jednak na 
drodze do szczęścia młodego Za-
wady staje jego dawna kochanka, 
Bożenka. Wolańska postanawia 
radykalnie odmienić swoje życie 
i znika w tajemniczych okolicz-
nościach. Spokój Piotrusia i Mar-
lenki burzy niespodziewana wi-
zyta mamusi zza oceanu… A 
pewne bardzo kompromitujące 
zdjęcia uruchamiają prawdziwą 

lawinę zdarzeń. Szykuje się prawdziwy koniec świata!

Za przekroczenie prędkości  
mandat w wysokości 1 500 zł

Koluszkowscy policjanci zatrzymali do kontroli kierującego saabem, 
który na drodze z ograniczeniem do 50 km/h pędził z prędkością 105 
km/h. Mężczyźnie zostało już zatrzymane prawo jazdy. Został również 
ukarany mandatem w wysokości 1 500 złotych i punktami karnymi. Poli-
cjanci kolejny raz apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

4 stycznia 2022 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Ko-
mendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, zatrzymali w 
miejscowości Borowa 37-letniego kierowcę saaba. Mężczyzna w obszarze 
zabudowanym przekroczył prędkość o 55 km/h. W chwili kontroli jechał 
105 km/h. Za swoją brawurową jazdę mężczyzna stracił prawo jazdy, został 
ukarany mandatem w wysokości 1 500 złotych i punktami karnymi.

Od 1 stycznia 2022 roku kierowcy, którzy przekraczają dopuszczalną 
prędkość, wyprzedzają w miejscu niedozwolonym lub naruszają przepisy 
chroniące pieszych, muszą liczyć się ze znacznie większymi restrykcjami. 
Wprowadzone zostały także nowe regulacje dotyczące zatrzymywania pra-
wa jazdy. To także zwiększone grzywny za kierowanie pojazdem w stanie 
po użyciu alkoholu czy wykroczenia popełnienie na przejazdach kolejo-
wych. Zmiany dotyczą głównie wykroczeń, które stanowią jedne z naj-
częstszych przyczyn wypadków drogowych. To przede wszystkim przekro-
czenie dopuszczalnej prędkości. Jeżeli będziemy 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 liczyć kierowcy, którzy 
jeszcze bardziej przekroczą dopuszczalną prędkość.

Policjanci apelują do kierujących, nadmierna prędkość to najbardziej 
śmiercionośna przyczyna wypadków drogowych, zagraża nie tylko kierują-
cym i ich pasażerom ale również pieszym. Działania policyjne mają na celu 
przede wszystkim zmniejszenie ryzyka wypadków poprzez egzekwowanie 
od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 04.01.2022 r. do dnia 25.01.2022 r., wywieszo-
ny jest wykaz o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do dalszego 
najmu na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., lokalu biurowego  
nr 317 o pow. użyt. 13,37 m2, położony w budynku posadowionym na nieru-
chomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 1315 o pow. 2.447 m2  
i nr 1316 o pow. 5.548 m2.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach www.kolusz-
ki.samorzady.pl 



Kiermasz na rzecz Oliwki!!! 
Na terenie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Koluszkach odbędzie się 
kiermasz rzeczy nowych i używa-
nych (w dobrym stanie).

Data: 21 stycznia 2022 r. (piątek). 
Godzina: 8.00 – 17.00.

Sprzedajemy: książki, zabaw-
ki, biżuterię, buty, toster, mikser i 
inne rzeczy… Cały dochód z kier-
maszu zostanie przeznaczony na 
operację Oliwii Krzemińskiej, 
uczennicy klasy 8 z SOSW w Koluszkach.

https://www.siepomaga.pl/oliwia-krzeminska
Oliwka urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Chce stanąć 

na nogi, chce chodzić o własnych siłach. To jej wielkie marzenie. Obec-
nie porusza się na wózku inwalidzkim. Może przejść skomplikowaną 
operację, dzięki której będzie chodzić.

PRZYJDŹ!!! KUP!!! POMÓŻ!!!  

Konie chętnie zjedzą twoją choinkę

Drodzy mieszkańcy, jeżeli ktoś nadal ma żywą choinkę i nie wie 
co z nią zrobić, może oddać je koniom. Zwierzęta nie będą dumać… 
po prostu ją zjedzą. Dotychczasowe choinki były pyszne, konie pro-
szą o więcej. Świąteczne drzewka można zostawiać pod bramą pod 
adresem Gałków Duży, ul. Główna 111b. Smacznego. 

(pw)   

Po raz kolejny monitoring  
pomógł w zatrzymaniu złodzieja 

Policjanci z komendy powiatowej policji w Koluszkach 1 stycz-
nia 2022 roku otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy 
Andersa sprawca ukradł rower o wartości 800 złotych. Po trzech 
dniach policjanci wytypowali 25-letniego amatora cudzego mienia. 
Kiedy pojechali do jego miejsca zamieszkania, skradziony rower 
odnaleźli w budynku gospodarczym. Mężczyzna w przeszłości miał 
już konflikty z prawem, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 
Bardzo pomocnym w odnalezieniu sprawcy okazał się zapis obrazu 
z monitoringu miejskiego. Pracownicy Biura Inżyniera Gminy przez 
blisko 9 godzin przeglądali archiwalne nagrania w celu namierzenia 
złodzieja.  

Pomóżmy Karolinie 
Karolina Warda z Koluszek w listopadzie 2021r. uległa ciężkie-

mu wypadkowi komunikacyjnemu. W wyniku wypadku nasza 
mieszkanka doznała urazu wielonarządowego, złamania czaszki w 
kilku miejscach, obrzęku mózgu oraz utraty małżowiny usznej.

Powoli uczy się wszystkiego na nowo: mowy, kojarzenia i cho-
dzenia, ma problemy ze wzrokiem niedowidzi. Przed nią jeszcze kil-
ka konsultacji i operacji.

Aby przywrócić Karolinę do sprawności potrzebna jest ciągła 
rehabilitacja neurologiczna w specjalistycznych ośrodkach rehabili-
tacyjnych. Niezbędny jest także zakup sprzętu ortopedycznego i me-
dycznego aby ciągle usprawniać organizm. Bardzo ważnym elemen-
tem powrotu do zdrowia jest także przeprowadzenie kilku zabiegów 
plastycznych rekonstruujących twarz Karoliny oraz usunięcie blizn.

Za pośrednictwem Fundacji Zbieramy Razem można przekazać 
1% podatku: KRS 0000 518 797, cel szczegółowy: Karolina Warda.

Zorganizowana jest również zbiórka pieniężna. Wpłaty można 
dokonywać na subkonto z dopiskiem „Pomoc dla Karoliny Warda”: 

Do wpłat Krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 
3087 9689. Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 
1764 1000 0090 3087 9697

Biblioteka wygrała książki  
o wartości 1000 zł

Już po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach 
brała udział w akcji zorganizowanej przez KINDER pod nazwą 
„Kinder mleczna kanapka. Przerwa na wspólne czytanie”. W akcji 
tej potrzebne było wspólne działanie polegające na codziennym gło-
sowaniu. I oczywiście udało się! W ten sposób biblioteka wygrała 
książki o wartości 1000 zł, z których już niedługo będą mogli korzy-
stać najmłodsi Czytelnicy. 

Wszystkim, którzy zgłosili Miejską Bibliotekę Publiczną w Ko-
luszkach oraz brali udział w głosowaniu, pracownicy biblioteki go-
rąco dziękują. 


