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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

21.01  
ul. 3 Maja 8

22.01  
ul. 3 Maja 19G

23.01  
ul. Brzezińska 54

24.01  
ul. Przejazd 6

25.01  
ul. 11 Listopada 33

26.01  
ul. Żwirki 2

27.01  
ul. Głowackiego 20
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Zaopiekują się 100-letnią lipą
W Żakowicach przy ul. Spacerowej rośnie ponad 100-letnia lipa 

drobnolistna. Ten piękny pomnik przyrody podczas ubiegłorocz-
nych wichur został uszkodzo-
ny. By zapewnić bezpieczeń-
stwo mieszkańcom, a 
jednocześnie wspomóc wital-
ność drzewa, w oparciu o sto-
sowną opinię dendrologiczną 
lipa zostanie poddana zabie-
gom pielęgnacyjnym. 

W samych Koluszkach 
rośnie ponad 40 tysięcy drzew. 
W ubiegłym roku Gmina Ko-
luszki przeprowadziła pielę-
gnację ponad 20 pomników 
przyrody i ponad 1000 innych 
drzew.

(pw)

Negocjacje z mieszkańcami  
nie zatrzymają budowy tunelu

Wykonawca budowy tunelu pod torami w Gałkówku podtrzy-
muje datę 20 lutego, jako termin zamknięcia przejazdu kolejowego. 
W tym tygodniu gmina spodziewa się na otrzymanie zgody na reali-
zację inwestycji w drodze tzw. specustawy.

Jednocześnie Gmina Koluszki wystąpiła do starostwa powiato-
wego o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności w kwestii 
przejęcia działek pod budowę. Oznacza to, że konsultacje z miesz-
kańcami zostaną zakończone, i bez względu na ewentualne odwoła-
nia właścicieli pobliskich działek, budowa zostanie rozpoczęta, a 
wykonawca wejdzie na teren prywatnych działek przeznaczonych 
pod inwestycję. Za przejęte działki właściciele otrzymają oczywi-
ście stosowne odszkodowanie, ale ustalanie jego wysokości nie bę-
dzie już miało wpływ na realizację prac budowalnych.   

(pw)   

Budowa wiaduktu  
nie notuje opóźnień

Mamy dobrą informację dla mieszkańców naszego miasta. Prace bu-
dowlane przy inwestycji związanej z budową nowego wiaduktu w Ko-
luszkach, przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Przygoto-
wywane są już fundamenty wraz z palowaniem pod nową konstrukcję, 
która będzie wykonywana metodą nasuwania podłużnego. Dzięki temu 
obejdzie się bez konieczności całkowitego zamykania ruchu kolejowego 
pod obiektem. Co ciekawe, wykonawca pozostawił stare podpory, które 
zostaną wykorzystane w procesie nasuwania nowej konstrukcji.

Zaawansowane prace toczą się również w części drogowej. Trwa bu-
dowa kanalizacji oraz usuwanie kolizji infrastruktury podziemnej.

Przypomnijmy, że nowy obiekt będzie miał długość 132,3 m i szero-
kości 13,4 m. Długość najdłuższego przęsła wyniesie 33 m. Wartość robót 
to prawie 25,5 mln zł, inwestycja jest współfinansowana ze środków bu-
dżetu państwa. Planowany termin ukończenia inwestycji to koniec paź-
dziernika 2022 r.

(pw, fot. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi)

Z panoramy miasta znikają 
zrujnowane budynki 

Sukcesywnie z terenu miasta usuwane są stare budynki, które 
szpecą panoramę Koluszek. Kilka lat temu, po wybudowaniu nowe-
go bloku komunalne-
go przy ul. Warszaw-
skiej, w całym mieście 
udało się wyłączyć z 
eksploatacji aż 9 bu-
dynków, których stan 
techniczny zagrażał 
już bezpieczeństwu. 
W ubiegłym roku 
zniknął również drew-
niany dom przy ulicy 
Ludowej. W powyż-
szym miejscu gmina 
opracowuje koncepcję lokalizacji punktów handlowo-usługowych.

Kilka dni temu rozebrany został kolejny „straszący” budynek, 
tym razem przy ulicy Polnej w Koluszkach. Obiekt ten ma ciekawą 
historię, ponieważ był to dawny pałacyk Turobojskich, potężnych 
właścicieli koluszkowskich dóbr, mocno związanych z historią na-
szego miasta (więcej o historii budynku w oddzielnym artykule). 

(pw)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 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.

 � 31.01.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Władysławowo, 
Olszewo od Nr 1 do 11, Świny Nr od 56 do 61.

Chlorowanie wody
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

uprzejmie informuje, że w związku z awariami sieci wodociągowej, włą-
czeniami sieci oraz przyłączy wodociągowych do istniejącej infrastruktu-
ry na terenie Miasta i Gminy Koluszki przystępujemy od dnia 17.01.2022 
r. do procedury podawania podchlorynu sodu na Ujęciu Wody w Gałko-
wie Dużym do sieci wodociągowej. Konieczność zastosowania dezynfek-
cji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączenia-
mi oraz profilaktyki. 

Planowany termin zakończenia podawania chloru ustalono na dzień 
24.01.2022 r.

Z wielkim smutkiem żegnamy 

śp. Ewę Jagiełło 
byłą przewodniczącą os. Głowackiego w Koluszkach.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak
Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Grzegorza Garnysa
byłego radnego oraz Burmistrza Koluszek.  

 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak
Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach

PODZIĘKOWANIE 
dla członków Zespołu „Przygoda”, Klubu Diabetyka,  

Akademii Wieku Dojrzałego oraz dla wszystkich,  
którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej 

Śp. Jadwigi Węderskiej 

składa mąż Stefan z rodziną 

Pani Zofii Pewniak  

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

Mamy 
składają Naczelnik 
oraz pracownicy 

Urzędu Skarbowego w Brzezinach.

Gmina szuka wykonawców  
do prac drogowych

Urząd Miejski w Koluszkach ogłosił postępowanie przetargowe 
w celu wyboru firmy do prowadzenia prac drogowych w ramach 
bieżącego utrzymania. Poszukiwani są wykonawcy do prac związa-
nych z: równaniem dróg gruntowych, łataniem ubytków w na-
wierzchniach, zamiataniem ulic, malowaniem pasów, budową na-
kładek asfaltowych. Nowością w tym roku jest usługa polegająca na 
budowie dróg z kostki brukowej. 

(pw) 

Będzie huczna majówka w Lisowicach
Tegoroczny sezon wypoczynkowy nad zalewem w Lisowicach 

rozpocznie się już 30 kwietnia. Na ten dzień gmina przygotowała 
wielki koncert, którego ozdobą ma być jedna z gwiazd polskiego 
pop-rocka. Nazwę zespołu poznamy wkrótce. Na organizację wyda-
rzenia gmina pozyskała środki z UE. 

(pw)      

Drogiej Koleżance 

Marcie Danielik
wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci

Taty
składają Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy

z Przedsiębiorstwa Budowlano Drogowego „BUD – DROG”
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BĄDŹ CZUJNY - OSZUŚCI DZIAŁAJĄ  
METODĄ „NA PRACOWNIKA BANKU 
I APLIKACJĘ ANYDESK”

Koluszkowscy policjanci każdego dnia otrzymują zgłoszenia 
dotyczące oszustw. Prowadzą postępowania, gdzie przestępcy dzia-
łali metodą “na pracownika infolinii banku i aplikację zdalny pul-
pit”. Punktem wyjściowym w każdym przypadku było zainstalowa-
nie przez pokrzywdzonych na swoim smartfonie lub komputerze 
aplikacji QuickSuport i AnyDesk, która pozwala sprawcom przejąć 
całkowitą kontrolę nad rachunkiem bankowym. Policjanci ostrzega-
ją! Zanim zainstalujesz taką aplikację na swoim urządzeniu, upew-
nij się, czy nie rozmawiasz z oszustem!

Taki mechanizm oszustwa miał miejsce w przypadku przestęp-
stwa, którego ofiarą padła mieszkanka Koluszek. 10 stycznia 2022 
roku kobieta odebrała telefon od osoby podającej się za pracownika 
banku, w którym posiadała rachunek. Osoba ta podała oczywiście 
fikcyjne imię i nazwisko i poinformowała o tym, że właśnie wykry-
ła na koncie bankowym kobiety włamanie, co w ocenie banku zrobił 
przestępca. Dla uwiarygodnienia informacji mężczyzna przedstawił 
się z imienia i nazwiska oraz podał imię i nazwisko rzekomego oszu-
sta. Twierdził również, że sam zgłasza ten incydent na policję. Osta-
tecznie zapewnił, że dla bezpieczeństwa musi dezaktywować konto 
i transakcje jeśli kobieta na swoim smartfonie pilnie zainstaluje apli-
kację QuickSuport i AnyDesk. Twerdził, że tylko dzięki posiadaniu 
tej aplikacji można powstrzymać podejrzaną transakcję. Oszust 
zmanipulował swoją ofiarę. Kobieta uwierzyła, iż rozmawia z pra-
cownikiem banku który chce jej pomóc. Będąc cały czas w kontak-
cie telefonicznym ze sprawcą, zgodnie z jego wskazówką, zainstalo-
wała na swoim smartfonie żądaną aplikację. Od tego momentu 
przestępca przejął kontrolę nad rachunkiem bankowym pokrzyw-
dzonej. Pokrzywdzona straciła wszystkie dostępne środki finanso-
we. Dodatkowo oszuści zaciągnęli kredyt na nazwisko pokrzywdzo-
nej, a uzyskane w ten sposób pieniądze również padły ich łupem.

Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego każdego dnia wy-
słuchują historii oszukanych osób. Są to oszustwa internetowe jak 
również metody działania ,,na pracownika banku”. Sprawy, które 
prowadzą mundurowi dotyczą utraty oszczędności z kont banko-
wych zaraz po zainstalowaniu na smartfonie lub komputerze aplika-
cji AnyDesk czy QuickSuport. Przy pomocy aplikacji zdalnego pul-
pitu przestępcy przejmują całkowitą kontrolę nad danymi, aby 
następnie w dowolny sposób zarządzać kontem swojej ofiary. Krad-
ną oszczędności, a nawet zaciągają kredyty. Wszystko zaczyna się 
od odebrania telefonu od rzekomego pracownika banku, który wy-
krył podejrzany przelew, transakcję czy próbę włamania się na kon-
to bankowe. W każdym przypadku punktem wyjściowym działania 
oszustów jest zainstalowanie przez pokrzywdzonych aplikacji Any-
Desk.

Mechanizm działania sprawców oszustwa  
metodą ,,na pracownika banku” :

Przestępcy dzwonią do swojej ofiary z prawdziwego numeru te-
lefonu banku. Po sprawdzeniu na stronie banku okazuje się, że nu-
mer „jest prawdziwy”, bo jest podawany na jego oficjalnej stronie 
internetowej jako numer do kontaktu. Pamiętaj, pod numer telefo-
nów można się podszyć. Od tego momentu pokrzywdzonym wyłą-
cza się czujność, bo przecież dzwoni pracownik banku bądź kierow-
nik placówki z poprawnego numeru telefonu z ważną informacją 
dotyczącą rachunku bankowego. Taka sytuacja wielu osobom „wy-
łącza” czujność.

Dzwoniący przedstawia się jako pracownik bądź kierownik 
banku, który kontaktuje sią w istotnej sprawie dotyczącej bezpie-
czeństwa rachunku. Oszust najczęściej twierdzi, że bank wykrył po-
dejrzaną transakcję czy próbę włamania na rachunku, dlatego prosi 
o współpracę, aby nie dopuścić do oszustwa. Często „proszą” o 
sprawdzenie ruchów na koncie, podstępnie wypytując o stan konta i 
dostępne środki finansowe.

Sprawcy nalegają również na to, by “zgodnie z regulaminem 
banku”, pracownik działu technicznego, czy informatyk przeskano-
wał ( urządzenie: telefon lub komputer) pod kątem wirusów. W tym 
celu chcą się połączyć z Tobą przez aplikację na przykład AnyDesk 
bądź QuickSuport, którą rzekomo trzeba mieć zainstalowaną. W 
czasie rozmowy nalegają na zainstalowanie tej aplikacji, ponieważ 
„regulamin banku tego wymaga”.

Prowadzą rozmowę w taki sposób, że osoba nie ma czasu za-
stanowić się i wykonuje wszystkie polecenia jakich żąda przestęp-
ca. W ten sposób oszust z pomocą pokrzywdzonego wykonuje 
operacje na koncie. Dzięki aplikacji AnyDesk oszuści wiedzą 
wszystko, co osoba robi na smartfonie czy komputerze, widzą też 
kody potrzebne do autoryzowania transakcji. W taki sposób przej-
mują kontrolę nad rachunkiem i „czyszczą” konto z dostępnych 
środków finansowych.

Jak nie stać się ofiarą? Zawsze zachowaj czujność, nie działaj 
pochopnie. Koniecznie upewnij się z kim rozmawiasz, nie daj się 
zmanipulować. Jeśli zadzwoni do Ciebie ktoś z banku ROZŁĄCZ 
SIĘ. Skontaktuj się z bankiem, najlepiej osobiście udaj się na pla-
cówki bankowej lub natychmiast samodzielnie zadzwoń na infolinię 
swojego banku (pod numer, który znajdziesz na stronie internetowej 
swojego banku). Jeśli telefon z tej placówki był prawdziwy, to kon-
sultant z infolinii, na którą dzwonisz, będzie wiedział o co chodzi. W 
podejrzanej sytuacji, dla własnego bezpieczeństwa, przelej część 
swoich oszczędności na inny rachunek w innym banku, wówczas 
nie stracisz dostępu do całości swoich środków.

Pamiętaj, że tego rodzaju przestępstwa są trudne do wykrycia, a 
szanse na odzyskanie utraconych w ten sposób środków finanso-
wych, praktycznie są znikome. Często również bank nie uwzględnia 
reklamacji ponieważ pokrzywdzeni sami umożliwili oszustom do-
stęp do swojego konta, instalując na ich polecenie aplikację zdalne-
go pulpitu.

Jeśli padłeś ofiarą takiego oszustwa, zgłoś ten fakt na Policji i 
złóż reklamację do banku!

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Szybciej otrzymasz decyzję 
o warunkach zabudowy

Od stycznia Gmina Koluszki wprowadza sztywny termin wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy. Oznacza to, że mieszkańcy których 
działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, po złożeniu odpowiedniego wniosku, na decyzję będą czekać do 90 
dni. Wprowadzenie tego rodzaju przewidywalności, to bardzo dobra wia-
domość dla mieszkańców. Choć ogólne wytyczne są takie, by decyzję 
wydawać niezwłocznie, zdarzały się jednak nieliczne przypadki, że na de-
cyzję czekało się nawet rok. 

W ubiegłym roku nasza gmina wydała ok. 250 decyzji w kwestii 
przekształcenia działek na budowlane.  

(pw)
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Co dalej z masztem telefonii 
komórkowej w Różycy?

Powoli wyjaśnia się przyszłość stacji bazowej, która stanęła przed 
świętami na granicy Żakowic i Różycy.  W gminie zapadły już konkretne 
decyzje, które mają rozwiązać powyższy problem, a jednocześnie zabez-
pieczyć w przyszłości mieszkańców przed podobnymi zdarzeniami. 

Żonglerka prawna
Choć sieć PLAY, która jest 

właścicielem nadajnika, podkre-
śla że dopełniła wszelkich wy-
mogów prawnych, przy stawia-
niu powyższej stacji bazowej 
spółka dokonała jednak pewnej 
żonglerki prawnej. 

Z informacji, jaką uzyskali-
śmy od sieci PLAY wynika, że 
maszt z nadajnikiem został po-
stawiony na podstawie wydane-
go przez starostę powiatowego 
zaświadczenia o braku sprzeci-
wu na budowę powyższego 
obiektu budowlanego. Zaświad-
czenie zostało wydane 16 listo-
pada 2021 r., z kolei maszt stanął 
17 grudnia, jako obiekt tymcza-
sowy. Następnie w bardzo krótkim czasie spółka podjęła kolejny krok, 
który miał przypieczętować stałą obecność stacji bazowej. 

„Z uwagi na istotny cel który realizuje stacja (zapewnienie zasięgu 
sieci ruchomej na okolicznym terenie) spółka podjęła także decyzję, by 
istniejącą stację tymczasową przekształcić w stację stałą. W tym celu 23 
grudnia 2021 r. został złożony do Burmistrza Koluszek stosowny wniosek 
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w 
dalszej kolejności planowany jest wniosek o pozwolenie na budowę wy-
magany dla obiektów budowlanych tego typu. Wspomniana procedura 
administracyjna bazuje na obowiązujących przepisach polskiego prawa i 
jest z nimi w pełni zgodna, a nadrzędnym celem prowadzonych inwesty-
cji jest niezmiennie zapewnienie jak najlepszego dostępu do bezprzewo-
dowej sieci telekomunikacyjnej, pozwalającej na niezakłócone rozmowy 
oraz dostęp do szybkiego połączenia internetowego” - czytamy w udzie-
lonej nam odpowiedzi przez sieć PALY.

Zastosowany przez spółkę wybieg prawny nie do końca jednak przy-
niesie operatorowi komórkowemu zamierzony efekt, ponieważ obecnie 
po przeanalizowaniu sprawy, Burmistrz Koluszek wydał postanowienie o 
zawieszeniu na 12 miesięcy postępowania ws. wydania tzw. decyzji o 
ustaleniu decyzji celu publicznego, czyli o wydaniu pozwolenia na stałe 
umiejscowienie nadajnika w powyższym miejscu. Jednocześnie spółka 
PLAY została zaproszona do rozmów z gminą, w celu poszukiwania 
wspólnych rozwiązań. Gmina widzi bowiem potrzebę poprawy zasięgu 
sieci w okolicznym terenie, ale jednocześnie uznaje powyższą lokalizację 
nadajnika za dość niefortunną. 

Tym sposobem spółka znalazła się w dość niekomfortowej sytuacji. 
Jeżeli nie pójdzie na ustępstwa, będzie zmuszona do rozbiórki tymczaso-
wego masztu po 6 miesiącach od daty wybudowania. Co więcej, gmina 
rozpoczęła już prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu, na którym znajduje się nadajnik. Plan ma doprecyzować zasady w 
jakiej odległości od domów jednorodzinnych tego rodzaju maszty z na-
dajnikami będą mogły być lokalizowane. Prace nad planem zagospodaro-
wania przestrzennego mają zakończyć się jeszcze w tym roku. 

Maszt 5G?
W piśmie spółka PLAY odniosła się również do tego, czy postawio-

ny nadajnik wykorzystuje technologię 5G. „Jeśli chodzi o naszą stację w 
Żakowicach [Różycy - red.], aktualnie nie planujemy na niej uruchomie-
nia technologii 5G. Obecna konfiguracja oferuje usługi w oparciu o do-
tychczasowe, dobrze znane systemy drugiej, trzeciej i czwartej generacji, 
czyli GSM, UMTS i LTE. Zadaniem stacji bazowej jest dostarczenie sy-
gnału komórkowego do okolicznych mieszkańców i abonentów przeby-
wających w jej zasięgu, o odpowiednich parametrach jakościowych, któ-
re pozwolą na niezakłóconą łączność bezprzewodową wykorzystywaną 
podczas rozmów telefonicznych, wysyłania wiadomości oraz korzystania 
z szerokopasmowego internetu. Infrastruktura oparta jest zatem o standar-
dowe technologie wykorzystywane przy tego rodzaju inwestycjach. W 
Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefo-
nii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się wy-
różnia. Dodatkowo każda z inwestycji operatora sieci Play spełnia wszel-
kie normy zawarte w obowiązujących aktach prawnych i kontrolowanych 
m.in. przez właściwe organy administracji” - czytamy w piśmie.

Jak widać z powyższego, odpowiedź nie daje jasnej odpowiedzi w 
kontekście tego, czy po jakimś czasie nadajnik nie zostanie zaadoptowa-
ny pod technologię 5G.  

Zasięg i pomiary pola
Znamy za to zasięg, na jaki przesyłany jest sygnał: „Stacja bazowa 

pokryje swoim sygnałem obszar ponad 6 km kw. i dzięki swojej lokaliza-
cji zapewni dobry zasięg w miejscach do tej pory doświadczających bra-
ku takiego sygnału, głównie w miejscowości Różyca oraz w okolicznych 
takich jak Żakowice, Przanowice oraz częściowo Kaletnik. Jakość usług 
powinna się również poprawić w południowo-zachodniej części Kolu-
szek. Dzięki uruchomieniu tej stacji mieszkańcy wspomnianych miejsco-
wości będą mieli dostęp do nowoczesnych usług bazujących na łączności 
bezprzewodowej jednej z najnowszych generacji, rozmów telefonicznych 
wysokiej jakości oraz szerokopasmowego internetu”. 

Operator PLAY tłumaczy również, że stacja bazowa została zbudo-
wana w szczególności na potrzeby wsparcia łączności okolicznych tere-
nów w trudnym szczególnie czasie, jakim jest panująca epidemia Co-
vid-19: „Właśnie ta szczególna sytuacja powoduje, że jako operator 
dostajemy wiele apeli i listów od mieszkańców miejscowości z całej Pol-
ski, którzy proszą o zintensyfikowanie działań inwestycyjnych, nawet w 
miejscach, gdzie jeszcze niedawno można było spotkać głosy sceptyczne 
wobec rozwoju technologii bezprzewodowych sieci telekomunikacyj-
nych”.

Natomiast na zarzuty o brak konsultacji z mieszkańcami, operator 
odpowiada, że „konsultacje społeczne dotyczące tego rodzaju inwestycji 
pozostają w gestii lokalnych władz i dobrą praktyką jest organizowanie 
ich na etapie procedowania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu pu-
blicznego”.

Spółka zwraca również uwagę na to, że nadajnik został poddany obo-
wiązkowym pomiarom pola elektromagnetycznego w miejscach dostęp-
nych dla ludności, realizowanym przez laboratorium akredytowane przez 
Polskie Centrum Akredytacji.

„Jak wynika z przeprowadzonych 27 grudnia ub.r. pomiarów pola 
elektromagnetycznego (PEM), zakres zmierzonych wartości PEM mieści 
się znacząco poniżej bezpiecznych limitów wynikających ze stosownego 
rozporządzenia Ministra Zdrowia. Pomiary przeprowadzono w ponad 40 
różnych punktach pomiarowych. Ich wyniki, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zostały przekazane zarówno do właściwego wojewódzkiego 
inspektoratu ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego in-
spektoratu sanitarnego” - czytamy w piśmie skierowanym do naszej re-
dakcji. 

(pw) 
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Można już składać wnioski  
z nowej tarczy antykryzysowej

Od 17 stycznia przedsiębiorcy z określonych branż, którzy 
ucierpieli z powodu epidemii COVID-19 mogą wystąpić o zwolnie-
nie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze 
świadczenia postojowego (maksymalnie sześć razy). 

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze 
składek weszły w życie w poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. Te roz-
wiązania znalazły się w najnowszej odsłonie tarczy antykryzysowej 
wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów.

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku 
opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. (RDZ-B7) 
od 17 stycznia 2022 r. Wniosek powinien trafić do ZUS do 28 lute-
go 2022 r. Do tego czasu przedsiębiorca musi też przekazać doku-
menty rozliczeniowe za grudzień ubiegłego roku, chyba że jest 
zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imien-
nych raportów. Aby skorzystać z pomocy należy spełnić określone 
warunki. Wskazane są one na stronie internetowej ZUS.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2021 
r. mogą wystąpić podmioty oznaczone następującymi kodami PKD 
(Polskiej Klasyfikacji Działalności): 56.30.Z - przygotowywanie i 
podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwują-
ce głównie napoje), 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów 
strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub 
rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miej-
scach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.Z - pozostała działalność roz-
rywkowa i rekreacyjna.

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą też otrzymać świad-
czenie postojowe maksymalnie sześć razy. Wniosek o to świadczenie 
(RSP-DD7) można złożyć od 17 stycznia 2022 r. a najpóźniej w ciągu 
trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epide-
mii.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek RSP-DD7 i otrzy-
mał świadczenie postojowe już wcześniej, to teraz liczba świadczeń 
postojowych, o które można wystąpić zostanie pomniejszona.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

KOMUNIKAT
We wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Miejski w 

Koluszkach interesanci mogą kontaktować się z pracownikami Urzę-
du telefonicznie i mailowo w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać 
korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie po 
wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.

Każda osoba, która będzie miała umówioną wcześniej wizytę 
odbierana będzie przez urzędnika w kancelarii Urzędu, a po zakoń-
czeniu spotkania ponownie do niej odprowadzona.

Interesanci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:
- zakrywania ust i nosa
- dezynfekcji rąk po wejściu do budynku
- zachowania dystansu od innych osób.
W przypadku występowania jakichkolwiek objawów chorobo-

wych (katar, kaszel, temperatura) prosimy o nieprzychodzenie do 
Urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.

NR TELEFONÓW STANOWISKO 
44 725 6 700 – sekretariat 
44 725 6 765 – Audytor wewnętrzny 
SEKRETARZ GMINY 
44 725 6 704 – Sekretarz Gminy 
44 725 6 710 – kancelaria ogólna 
44 714 58 15  – fax   
44 725 6 705 – Kadry 
44 725 6 707 – st. ds. organizacyjnych 
44 725 6 714 – Obrona cywilna 
44 725 6 715 – Informatyk 
44 725 6 760 – Urząd Stanu Cywilnego 
44 725 6 761 – Ewidencja Działalności Gospodarczej 
44 725 6 763 – Ewidencja Ludności 
44 725 6 764 – Dodatki mieszkaniowe 
44 725 6 713 – Archiwum 
RADA MIEJSKA 
44 725 6 712 – Obsługa Rady Miejskiej 
44 725 6 711 – Przewodniczący Rady Miejskiej 
REFERAT EDUKACJI I INFORMACJI 
44 725 6 716 – Kierownik Referatu 
44 725 6 717 – Oświata 
44 725 6 717 – Kultura, sport i zdrowie 
SKARBNIK GMINY 
44 725 6 720 – Skarbnik Gminy 
44 725 6 721 – Podatki (miasto) 
44 725 6 722 – Podatki (miasto) 
44 725 6 723 – Podatki (gmina) 
44 725 6 724 – Podatki (gmina) 
44 725 6 725 – KASA 
44 725 6 767 – Kontrola podatkowa 
44 725 6 727 – Księgowość podatkowa 
44 725 6 728 – Księgowość podatkowa 
44 725 6 729 – Księgowość podatkowa 
44 725 6 730 – Księgowość budżetowa 
44 725 6 731 – Księgowość budżetowa 
44 725 6 706 – Księgowość budżetowa 
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
44 725 6 740 – Dyrektor Wydziału 
44 725 6 741 – Koordynator Referatu Inwestycji 
44 725 6 742 – st. ds. Inwestycji 
44 725 6 743 – st. ds. Inwestycji i pozyskiwania funduszy pomocowych 

44 725 6 744 – st. ds. Zamówień publicznych 
44 725 6 745 – st. ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich 
44 725 6 709 – st. ds. Promocji gminy 
44 725 6 719 – Kierownik Biura Gospodarki Komunalnej 
44 725 6 775 – st. ds. Zarządu drogami i oświetleniem ulicznym 
44 725 6 766 – st. ds. Rolnictwa 
44 725 6 768 / 48 – Biuro Inżyniera Gminy 
44 725 6 749 – st. ds. dotacji 
44 725 6 749 – st. ds. Utrzymania czystości i gospodarki odpadami 
44 725 6 739 – st. ds. Utrzymania czystości i gospodarki odpadami
44 725 6 708 – st. ds. Programów unijnych 
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
44 725 6 752 – Wrunki zabudowy 
44 725 6 753 – Gospodarka gruntami - miasto 
44 725 6 754 – Gospodarka gruntami - gmina 
44 725 6 762 – Opłaty adiacenckie, st. ds. Mieszkaniowych, 
                         Planowanie przestrzenne  
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Burmistrz Koluszek 
ogłasza:

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości 
Słotwiny, obręb Słotwiny, stanowiącej własność Gminy Ko-
luszki:

- działka nr 65/5 o pow. 0,3813 ha, 
- cena wywoławcza 152 520,00 zł, 
- wadium 16 000,00  zł, 
- postąpienie 1 600,00 zł.       

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego na ten teren, przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w terenach rolniczych o niskiej przydatności rolniczej (RN) oraz w 
niewielkiej części w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkanio-
wej i usług (RMU). Nieruchomość w ewidencji gruntów określona 
jako użytek– RV.

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w 
Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest 
księga wieczysta nr LD1B/00030604/6.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości 
Słotwiny, obręb Słotwiny, stanowiącej własność Gminy Ko-
luszki:

- działka nr 62/4 o pow. 0,4719 ha, 
- cena wywoławcza 188 760,00 zł, 
- wadium 19 000,00  zł, 
- postąpienie 1 900,00 zł.            

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego na ten teren, przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w terenach rolniczych o niskiej przydatności rolniczej (RN) oraz w 
niewielkiej części w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkanio-
wej i usług (RMU) i w niewielkiej części w terenach związanych z 
składowaniem odpadów (I – O).

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– RV.
Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w 

Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest 
księga wieczysta nr LD1B/00030604/6.

Przetargi odbędą się w dniu 04 marca 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłata wadium w 
kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00 28 lutego 2022 r. lub na kon-
to Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski 
S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r.  (włącznie). 
Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer 
ewidencyjny działki. 

Pełna treść ogłoszonych przetargów wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej.    

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

FERIE Z OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach zaprasza Dzieci  

z Gminy Koluszki do udziału w FERIACH z OSiR.

W programie wiele atrakcji:
 • Wycieczka do EC1 Łódź – Miasta Kultury w Łodzi
 • Wyjazd do Jump Planet – Parku trampolin w Ksawerowie 
 • Wyjazd do Teatru Piccolo w Łodzi

W programie zaplanowano również:
 • Prelekcję profilaktyczną nt. bezpiecznego wypoczynku 
podczas ferii przeprowadzoną przez Strażaków z Państwowej 
Zawodowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

 • Zajęcia na lodowisku

I Turnus 14 – 18 lutego 2022 roku
II Turnus 21 – 25 lutego 2022 roku

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. Koszt uczestnictwa jedne-
go dziecka wynosi 100 zł./turnus.

Zapisy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Lu-
dowej 2 od 24 stycznia 2022 roku (poniedziałek) w godz. 8:00 – 
15:00. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Wiele dobrych rezultatów i życiówek  
w I Halowym Mitingu Otwarcia w Łodzi

Młodzi lekkoatleci LKS Koluszki startowali w mitingu otwarcia 
sezonu halowego 2022, rozgrywanym w Hali RKS-u w Łodzi. Nasi 
sportowcy uzyskali wiele dobrych rezultatów w tym kilka „życiówek”. 

W biegu na 60 metrów o ponad pół sekundy poprawiła się 12-let-
nia Milena Płocka, w swojej serii z czasem 9.37 była druga. Również 
„życiówki” na tym samym dystansie poprawili chłopcy: Radek Ba-
biarski 8.10 (drugi w serii), Igor Cel 8.21 (trzeci), Piotr Chojnacki 
8.50 (trzeci). Blisko swojego rekordu była Ania Siemińska, która z 
czasem 10.15 była 5-ta. 

W biegach na najkrótszym dystansie 
uczestniczyło prawie 80 zawodników. Kolej-
ne „życiówki” uzyskali nasi zawodnicy w 
biegach na 300 metrów. W 18. serii wystarto-
wała Jagoda Nowakowska, z czasem 47.51 
zajęła po emocjonującej walce drugie miej-
sce, przegrała o 2 setne sekundy o rok starszą 
Mają Pawlak z Opoczna. 

Aż o prawie 5 sekund poprawił się Piotr 
Chojnacki z czasem 46.35 był trzeci, również 
trzeci w swojej serii był Igor Cel (46.10). Ra-
dosław Babiarski w biegu na 200 m uzyskał 
bardzo dobry wynik 27.52. 14-letni Maciej 
Wolski bojowo pobiegł na dystansie 600 metrów z czasem 1:51.85 był 
piąty w serii. Dobre wyniki, okraszone „życiówkami” uzyskały w sko-
ku w dal nasze najmłodsze 12-letnie sportsmenki: Milena Płocka 3.89, 
Ania Siemińska 3.41 i Maja Wolska 3.15. 

Zawodnikom bardzo dziękuję za sportową postawę, rodzicom - 
szczególnie Panom: Konradowi Babiarskiemu, Łukaszowi Płockiemu 
i Sławomirowi Wolskiemu za doping i wytrwałość (zawody trwały 
ponad 8 godzin). 



921.01.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 3

Jesień pod znakiem  
sukcesów STEP DANCE

Bardzo dobrą formę pod ko-
niec roku utrzymali tancerze z 
klubu STEP DANCE Krzysztofa 
Wegwerta. W listopadzie znów 
odbyło się kilka ogólnopolskich 
zawodów, w których brali udział 
nasi reprezentanci, zarówno w 
kategoriach par sportowych jak i 
solistów. Poniżej przedstawiamy 
wyniki z poszczególnych zawo-
dów.

7 listopada - OTTT  WARKA 
Kat. 8-9 lat klasa H (kombinacja)
1 m-ce JAN GAŁAZKA i MARTYNA MARCINIAK (awans do 
wyższej klasy G)
Kat. 10-11 klas G solo (kombinacja)
2 m-ce NATALIA LOBA
Kat. 10-11 lat klasa F (kombinacja)
4 m-ce ADAM BALCERAK i ZOFIA MARCINIAK
Kat.14-15 lat klasa E (kombinacja)
4 m-ce DAMIAN KOŁTUN i KARINA WEGWERT
Kat.16+ klasa E (latin)
4 m-ce ALEKSANDER PURKIEWICZ i BARBARA STAŃCZYK

14 listopada – OTTT PABIANICE
Kat. 10-11 lat klasa F solo (kombinacja)
6 m-ce NATALIA LOBA(pierwszy turniej w nowej klasie)
Kat. 10-11 lat klasa H solo (kombinacja)
1 m-ce NATALIA CIEŚLIK
Kat. 10-11 lat klasa G (kombinacja)
1 m-ce KAROL CIEŚLIK i HANNA DEREDAS (pierwszy turniej 
w nowej klasie)
Kat. 10-11 lat klasa F (kombinacja)
2 m-ce ADAM BALCERAK i ZOFIA MARCINIAK
Kat. 12-15 lat klasa H solo (kombinacja)
2 m-ce LENA KENCLER

21 listopada – OTTT BEŁŻYCE
Kat. 12-13 lat klasa F (kombinacja)
1 m-ce KRYSTIAN PURKIEWIC i WIKTORIA ŁYSAK

21 listopada – OTTT CZELADŻ
Kat. 10-11 lat klasa G (kombinacja)
2 m-ce KAROL CIEŚLIK i HANNA DEREDAS
2 m-ce WIKTOR BARTOSIEWICZ i OLIWIA KOTECKA
Kat. 10-11 lat klasa F (kombinacja)
7 m-ce ADAM BALCERAK i ZOFIA MARCINIAK
Kat. 10-11 lat klasa H solo (kombinacja)
1 m-ce NATALIA CIEŚLIK (awans do wyższej klasy G)

28 listopada - OTTT MAŁE GRAND PRIX ŁOMIANKI
Kat. 8-9 lat klasa G (kombinacja)
2 m-ce JAN GAŁĄZKA i MARTYNA MARCINIAK (pierwszy tur-
niej w wyższej klasie)
Kat. 10-11 lat klasa G (kombinacja)
1 m-ce KAROL CIEŚLIK i HANNA DEREDAS
2 m-ce WIKTOR ARTOSIEWICZ i OLIWIA KOTECKA
Kat. 10-11 lat klasa G (kombinacja)
2 m-ce NATALIA CIEŚLIK (pierwszy turniej w nowej klasie)
Kat. 10-11 lat klasa F (kombinacja)
2 m-ce ADAM BALCERAK i ZOFIA MARCINIAK
Kat. 10-11 lat klasa F solo (kombinacja)
1 m-ce NATALIA LOBA
Kat. 12-13 lat klasa F (kombinacja)
1 m-ce KRYSTIAN PURKIEWICZ i WIKTORIA ŁYSAK
Kat. 14-15 lat klasa E (kombinacja)
2 m-ce DAMIAN KOŁTUN i KARINA WEGWERT
Kat. 16+ klasa E (latin)
4 m-ce ALEKSANDER PURKIEWICZ i BARBARA STAŃCZYK

To oczywiście nie koniec zmagań reprezentantów STEP DAN-
CE w roku 2021. Miesiąc grudzień również obfitował w znakomite 
wyniki na zawodach oraz w pierwszy od kilku lat start na jednym z 
największych festiwali tańca w Polsce, a mianowicie na Turnieju 
Tańca o Puchar prof. Mariana Wieczystego.

Psy będziemy wozić pod Warszawę 
W tym roku opiekę nad 

bezpańskimi psami z terenu 
Gminy Koluszki przejmie 
schronisko z Czaplinka pod 
Warszawą. 

Schronisko, którego 
właściciele złożyli najniższą 
ofertę cenową, zostało już 
osobiście sprawdzone przez 
pracowników Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach. Psy odławiane na terenie naszej gminy umieszcza-
liśmy już na Mazurach, Pomorzu, na Śląsku, a obecnie trafią na Mazow-
sze. 

(pw)  
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Bal studniówkowy  
w I LO w Koluszkach 

Dla uczniów klas trzecich, jednym z najważniejszych wyda-
rzeń, do których przygotowania rozpoczynają się na długo przed 
wyznaczoną datą, jest studniówka. Nie ma się czemu dziwić skoro 
często jest nazywana pierwszym „dorosłym” balem w życiu. Ele-
gancki strój, uroczysta atmosfera, polonez... – to wszystko zobowią-
zuje i nadaje rangi temu wydarzeniu. 

W tym roku, maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Koluszkach bawili się na balu studniówkowym 
15.01. w Sali Bankietowej u Lenarta. 

Z wybiciem godziny 19.00, zgromadzonych na sali uczniów, 
nauczycieli i rodziców – organizatorów studniówki, powitała Pani 
Dyrektor Anna Olczyk i uczniowie klas maturalnych Katarzyna 
Duda oraz Karol Gozdek  (kl. 3ag).  W skierowanych do głównych 
bohaterów balu słowach Pani Dyrektor nawiązała do szybko upły-
wającego czasu: „Tak niedawno przekraczaliście próg naszego li-
ceum […] To w murach I Liceum Ogólnokształcącego nawiązaliście 
nowe znajomości, przyjaźnie przeżywaliście wzloty i upadki, rado-

ści i smutki, zdobywaliście wiedzę i umiejętności”. Następnie ży-
czyła wszystkim uczestnikom udanej zabawy i jak najlepszych wy-
ników na egzaminach maturalnych, przypominając, że studniówka 
jest ostatnim dzwonkiem wzywającym uczniów do wytężonej pracy. 
Życzenia, odczytane przez Panią Wicedyrektor Joannę Ćmiel,  prze-
kazał również Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala i Wice-
starosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz, a także Burmistrz 
Miasta Koluszki Pan Waldemar Chałat wraz z Zastępcą Panią Kry-
styną Lewandowską.

Po powitaniu i życzeniach uczniowie zaprosili do obejrzenia 

przygotowanego specjalnie na ten bal przedstawienia, w którym 
główną rolę zagrały … emocje. Radość, strach, smutek, gniew i od-
raza towarzyszyły uczennicy liceum podczas pobytu w szkole. A 
wszystko dlatego, że autorce scenariusza – uczennicy klasy 3bg Ka-
tarzynie Olkusz, za źródło inspiracji posłużyła bajka „W głowie się 
nie mieści”. I niezależnie czy ktoś bajkę widział czy nie, bawił się 
świetnie. Uczniowie dali z siebie 100% i znakomicie weszli w role. 
Nie mogło zabraknąć też akcentu muzycznego – duet Barbara Gór-
na (klas 3bg) i Marta Kobus (klasa 3cg) zaśpiewały piosenkę „So-
mebody” Sary James. 

Po tej części przyszedł czas na najważniejszy moment stud-
niówki – poloneza. Biorąc pod uwagę konieczność przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i zachowania reguł sanitarno-higienicznych 
dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej między poszcze-
gólnymi  polonezami (każda klasa tańczyła oddzielnie) następowała 
krótka przerwa, tak żeby umożliwić rodzicom zobaczenie swoich 
dzieci w tej uroczystej chwili, a jednocześnie ograniczyć liczbę osób 
wspólnie przebywających na sali.

Obserwując tańczące pary można było dostrzec jakie trendy 
obowiązują w tym roku w modzie studniówkowej. Wnioski? Dziew-
częta często wybierały zieleń, beż, biel, a nawet złoto i srebro, choć 
nadal oczywiście dominowała czerń. Połysk i brokat na sukniach 
(koniecznie długich) były bardzo mile widziane. 

Część oficjalna dobiegła końca i wreszcie przyszedł czas na naj-
bardziej oczekiwane przez młodzież: tańce i zabawę do samego 
rana. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Kamil Piekuś, dbając, aby 
każdy znalazł melodię, przy której najbardziej lubi się bawić. Zna-
komita zabawa trwała do białego rana. 

Za zorganizowanie tej wspaniałej studniówki w tak trudnej pan-
demicznej rzeczywistości serdeczne podziękowania Rodzicom 
uczniów klas maturalnych składają Dyrekcja, nauczyciele, ucznio-
wie i pozostali pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

Zdjęcia: Krzysztof Gozdek
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Łucja i Kordian najlepsi, Radek  
drugi w 3. City Trail w Łodzi!

W Parku Baden-Powella przy 5-stopniowej minusowej tempe-
raturze odbyły się po raz trzeci biegi przełajowe na 5 dystansach: 
300, 600, 1, 2, i 5 km. 

Na najkrótszej 300 metrowej trasie, pobiegł Kordian Ciesielski, 
z czasem 1:04 zajął I miejsce.  Zwycięstwem tym zapewnił sobie 
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej D1- Grand Prix City Tra-
il 2021/22. 

Super spisała się starsza siostra Kordiana, Łucja, która pewnie 
wygrała bieg D2 na 600 metrów (2:37) pokonując dziewczęta jak i 
chłopców. Widać było na rozgrzewce, że po ostatnim kryzysowym 
drugim biegu City Trail, nie ma już śladu. Natalia Pająk zajęła 7 
miejsce (3:17).

Dobrze pobiegła na dystansie 1 km D3 12-letnia Ania Siemiń-
ska, z czasem 4:10 była ósma. 

W biegu D 4  na 2 km - Jagoda Nowakowska z b. dobrym cza-
sem 7:21 zajęła wysokie 4 miejsce. Na tym samym dystansie, bar-
dzo zacięta rywalizacja była wśród chłopców. Znakomicie w tym 
biegu spisał się Radosław Babiarski, który mocnym 300-metrowym 
finiszem (6:36), zajął drugie miejsce. Było to jego kolejne (trzecie z 
rzędu) drugie miejsce w City Trail.  Odważnie i dobrze pobiegł Piotr 
Chojnacki (6:54) zajmując w mocnej obsadzie piąte miejsce. Aż o 
trzy minuty w biegu głównym na 5 kilometrów poprawił się Adam 
Adamski, z czasem 26:01 w kat. 16-19 był 9 (w generalnej 129). 
Startująca Marta Siemińska wywalczyła 11 miejsce w K40 i 37 
OPEN Kobiet. Nasza sportsmenka poprawiła swój czas z pierwsze-

go biegu City Trail o 3 sekundy i z 13-tego miejsca awansowała na 
11-te. Brawo dla Marty i wszystkich startujących zawodników. Ser-
deczne podziękowania dla rodziców i kibiców z Warszawy za do-
ping i wsparcie okazywane podczas biegów.

Porządkują teren przedszkola 
w Gałkowie Dużym

Przystąpiono do wyburzania zabudowy po kwiaciarni na terenie 
Przedszkola w Gałkowie Dużym. Likwidacja starej, zagrażającej 
bezpieczeństwu zabudowy, to swego rodzaju przygotowanie do mo-
dernizacji przedszkola. Jeżeli warunki na to pozwolą, pod uwagę 
brana jest nawet rozbudowa. Szczegóły poznamy wkrótce.

(pw) 
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Burmistrz Koluszek ogłasza:
drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż za-

budowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Świny, obręb 
Świny, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 91/2 o pow. 0,1565 ha, 
- cena wywoławcza 54 000,00 zł, 
 - wadium 6 000,00  zł, 
- postąpienie minimalne 600,00 zł.

Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zago-
spodarowania przestrzennego, położona jest w terenach zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – RMU. Nieru-
chomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– Br RV.

Nieruchomość nieużytkowana, zabudowana drewnianym bu-
dynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, do rozbiórki. 
Działka z dostępem częściowym do sieci infrastruktury technicznej. 
Dojazd do działki z drogi o nawierzchni utwardzonej.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2022 r. o godz. 10.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, 
nie później niż do godz. 12.00 28 lutego 2022 r. lub na konto Urzędu nr 
92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. A. o/Kolusz-
ki najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r.  (włącznie). Dowód wpłaty wa-
dium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki.                      

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-
pada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.ko-
luszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.    

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

Burmistrz Koluszek ogłasza:
drugi przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, położonej     w miejscowości Kaletnik, obręb Ka-
letnik, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 14/19 o pow. 0,0139 ha, 
- cena wywoławcza 8 000,00 zł, 
- wadium 800,00 zł,
- postąpienie 80,00 zł.
 Uwaga: Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązu-

jący podatek VAT.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na 
ten teren, przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej i 
usług (MNL). Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako 
użytek - B. 

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w 
Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest 
księga wieczysta nr LD1B/00030019/8.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2022 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w 
sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00  28 lutego 2022 r. lub na kon-
to Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890, najpóźniej do dnia                       
28 lutego 2022 r. (włącznie) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. 
(włącznie). Dowód wpłaty wadium  musi dokładnie określać poło-
żenie i numer ewidencyjny działki. 

Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsia-
dujących z tą nieruchomością tj. działek 14/18 i 14/14, z uwagi na jej 
szerokość – nieruchomość nie może być zagospodarowana jako od-
rębna nieruchomość. Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu z ważnych powodów.                             

Pełna treść głoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamiesz-
czona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komuni-
katy) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

Udany rewanż z UMLKS II Radomsko  
i wygrana LKS Koluszki 

W pierwszej rundzie rewanżowej rozgrywek IV ligi tenisa stoło-
wego OZTS Łódź, LKS Koluszki pokonał wyżej notowaną drużynę 
UMLKS II Radomsko 6:4 . Wynik tym bardziej cieszy, bo drużyna z 
Radomska nie należała do łatwych przeciwników, na co wskazuje po-
przedni wynik remisowy 5:5, jak i obecny 6:4. Mecz był pełen sporto-
wej walki. W pierwszej części drużyna LKS Koluszki wygrała trzy 
single: Władysław Czuj - Sebastian Musiał 3:1, Sylwester Zimoń - Ja-
kub Szwedzik 3:0, Antoni Tomczyk - Szymon Janocha 3:1. W deblu, 
jedno spotkanie „na pierwszym stole” (Czuj, Błaziński) zakończone 
przegraną 1:3, drugie (Tomczyk, Zimoń) zwycięstwem 3:0. W drugiej 
części meczu swoje spotkania wygrali: Sylwester Zimoń z Szymonem 
Janochą 3:1 i Władysław Czuj, który w ostatnim piątym secie wyrwał 
zwycięstwo (dla siebie i klubu) z bardzo dobrze grającym Kacprem 
Cieciurą 3:2. Przegrali 1:3 Bogdan Błaziński z Sebastianem Musiałem 
i  1:3 Antoni Tomczyk z Jakubem Szwedzikiem. 

Wynik końcowy 6:4 dla LKS Koluszki. Punkty zdobyli: Sylwe-
ster Zimoń 2,5; Władysław Czuj 2:0; Antoni Tomczyk 1,5. 

Drużyna na gościnnej sali Szkoły Podstawowej w Długiem wy-
stąpiła w składzie: Agnieszka Szulc, Piotr Mróz, Władysław Czuj, 
Bogdan Błaziński, Sylwester Zimoń i Antoni Tomczyk.  

Był to udany początek rundy rewanżowej drużyn spadkowych, 
w którym oprócz LKS-u Koluszki znajdują się:  KS Elta Łódź, 
UMLKS II Radomsko, MLUKS MLUX Piotrków Trybunalski, 
UKS Katelin Mag B6 III Maków, LKS Omega II Kleszczów.
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

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

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES
TELEFON

WWW
e-mail

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

KRYTERIA 
DOSTĘPU

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

38 Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych) prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

Ubezpieczenia gospodarcze
(22) 333 73 28

Ubezpieczenia bankowe i rynku 
kapitałowego
(22) 333 73 25

 Otwarte Fundusze Emerytalne, 
Pracownice Programy Emerytalne,  

indywidualne konta emerytalne
 508 810 370 .

Infolinia COVID-19 Sprawy 
ubezpieczeniowo-emerytalne 

22 333 73 37
Sprawy bankowo-kapitałowe 

22 333 73 38

https://rf.gov.pl/kontakt
porady@rf.gov.pl
biuro@rf.gov.pl

poradyCOVID@rf.gov.pl

Informacje dotyczące 
statusu wniosków
 skierowanych do 

Rzecznika Finansowego 
są udzielane wyłącznie 

tel. w godzinach 
10.00-14.00

W okresie pandemii 
biuro zamknięte dla 

interesantów

osoby ubezpieczone 
i w sporze dotyczącym 

ubezpieczeń

INNE

39 WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

40 Rzecznik Praw 
Obywatelskich ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

800 676 676 
Połączenia bezpłatne 
z tel. stacjonarnych 

i komórkowych

https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl

Czasowe zawieszenie 
wizyt osobistych  

w związku z covid *

może zgłosić się każdy, 
kto uważa,

że jego prawa 
są naruszone

41 Rzecznik Praw Dziecka 
dziecięcy telefon zaufania ochrona praw dziecka

ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa

22 583 66 00
bezpłatna infolinia

800 121 212

https://brpd.gov.pl/
rpd@brpd.gov.pl

poniedziałek-piątek
8.15-16.15

Dziecięcy Telefon 
Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka poniedziałek – 

piątek 8.15 – 16.15
 (dzwoniąc po godzinach 

i w dni wolne można 
opisać problem  

i  zostawić kontakt  
do siebie, 

a doradcy oddzwonią)

może zgłosić się każdy  
w sprawie przemocy,  
relacji rówieśniczych, 

szkolnych i rodzinnych,
może dzwonić każdy, kto 

doświadcza problemu 
lub jest świadkiem lub 

uważa,
że jego prawa są 

naruszone

* 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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CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust. 1 pkt 2):

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, której nie stać na odpłatną pomoc prawną, w 
tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która przed uzyska-
niem pomocy złoży stosowne oświadczenie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, 
po umówionym terminie wizyty. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, lub świadczenie nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Zgłoszenia dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (42) 205 03 25

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu osobiście lub osoby doświadczające trudności w ko-
munikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY
ADRESY

DYŻURÓW
DNI i GODZINY

lokal dogodny dla 
osób na wózkach 

inwalidzkich
DANE KONTAKTOWE

1

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej  

(radcy prawni, 
adwokaci)

Rzgów, Plac 500-lecia 22 Pon. 10.00-14.00* tak

INFORMACJE i ZAPISY:  
pon.–pt. w godz. 8-15  
pod nr 42 205 03 25

powiat@lodzkiwschodni.pl

Tuszyn, Szkoła 
Podstawowa nr 1,  
ul. Piotrkowska 13

Wt. 09.00-13.00* tak

Tuszyn, Szkoła 
Podstawowa nr 1,  
ul. Piotrkowska 13

Śr. 11.00-15.00* tak

Rzgów, Plac 500-lecia 22 Czw. 11.00-15.00* tak

Rzgów, Plac 500-lecia 22 Pt . 10.00-14.00* tak

2

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 
(Fundacja Młodzi 

Ludziom)

Koluszki,  
ul. 11-go Listopada 65 Pon. 09.00-13.00* tak

INFORMACJE i ZAPISY:  
pon.–pt. w godz. 8-15  
pod nr 42 205 03 25

powiat@lodzkiwschodni.pl

Koluszki,  
ul. 11-go Listopada 65 Wt. 12.00-16.00* tak

Koluszki,  
ul. 11-go Listopada 65 Śr. 09.00-13.00* tak

Koluszki,  
ul. 11-go Listopada 65 Czw. 09.00-13.00* tak

Łódź, ul. Sienkiewicza 3 Pt. 10.00-14.00* tak

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3

Punkt Nieodpłatnego 
Poradnictwa 

Obywatelskiego 
(Fundacja Młodzi 

Ludziom)

Tuszyn, Szkoła 
Podstawowa nr 1,  
ul. Piotrkowska 13

Pon. 8.00-12.00* tak

INFORMACJE i ZAPISY:  
pon.–pt. w godz. 8-15  
pod nr 42 205 03 25

powiat@lodzkiwschodni.pl

Wiśniowa Góra, Wt. 10.00-14.00* tak

 ul. Tuszyńska 65 Śr. 12.00-16.00* tak

Wiśniowa Góra, Czw. 10.00-14.00* tak

 ul. Tuszyńska 65 Pt. 09.00-13.00* tak
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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 
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 
Zatrudnimy spawacza. Mile 
widziana umiejętność spawania 
metodą TIG. Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek 787-983-969
Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC do obróbki stali. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
787-983-969
Zatrudnimy konstruktorów. Praca 
w środowisku AutoCad, Inventor, 
Solidworks. Może być student. 
DRIVAL Żelechlinek 787-983-969
Zatrudnię osobę do prasowania w 
zakładzie krawieckim. Stałe zatrud-
nienie, pełen socjal, tel. 605-086-828
Zatrudnię pracownika do rozbioru 
mięsa. Okolice Strykowa,  
tel. 531-277-727
Przyjmę do pracy na 1/2 etatu 
prasowaczkę lub osobę która chce 
sobie dorobić. Koluszki  
tel. 502-171-510

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mały dom w Słotwinach 
oraz M-3 w Brzezinach,  
tel. 793-316-772
Sprzedam Mieszkanie M4 60 m2  
w bloku w Brzezinach,  
tel. 507-757-334.
Sprzedam działki budowlane, 
media-prąd i woda, Strzelna gm. 
Jeżów, tel. 608-353-821

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia lokal 30 m2 na ulicy 
Brzezińskiej 23, tanio, 609-111-091
Nowe mieszkanie 42 m2 na wyna-
jem, tel. 695-989-881 po 16-tej
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, ogrzewanie 
gazowe, parking, tel. 605-236-737
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno opałowe z tartaku,  
tel. 785-998-740
Jabłka idared 1,5 zł/kg,  
tel. 505-771-121
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 

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

EDUKACJA
Matura - korepetycje - matematyka, 
j. angielski, tel. 508 - 732 - 104

USŁUGI
Wypożyczalnia sprzętu budowlanego, 
 ogrodowego i rekreacyjnego zapra-
sza,  Brzezińska 23, 515-947-149
Odnawianie mieszkań, płytki, 
malowanie, drobne i większe 
remonty, naprawy. Sprawnie  
i z kulturą, 732-622-362

Zatrudnię Szwaczki, Krawcowe. 
Szycie konfekcji damskiej,  
tel. 607-426-909

Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
tel. 664-975-055

Szwalnia zatrudni szwaczki oraz 
prasowaczki(a) tel. 693-426-098

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 pracowników do układa-
nia kostki, tel. 783-141-557
Zatrudnię pracownika  do robót 
budowlanych, ziemnych i wodno-ka-
nalizacyjnych. TEL. 665-183-407
Zakład Mięsny ŚCIBIORÓW 
zatrudni pracownika magazynu i 
pracownika gospodarczego, tel. 
697-160-391
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

Usługi remontowo – budowlane. Remonty wewnętrzne i zewnętrzne, 
gładzie, ścianki, płytki, itp., tel. 785-973-266
Sprzedam działkę budowlaną w Koluszkach, tel. 606-825-351
Zatrudnię do szycia kurtek  503-187-516

Dzień Babci i Dzień Dziadka
Najserdeczniejsze życzenia dla Naszych Kochanych Babć i 

Dziadków w Dniu Ich święta od naszej redakcji! Niech Wam się da-
rzy! W redakcyjnym upominku ślemy Wam wiersz Moniki Micha-
lak Karwackiej. 

Redakcja TwK

Monika Michalak Karwacka

Dla Babci (i Dziadka) 
W styczniowy zimny wieczór

Mam dla Ciebie z paciorków miłości 
Splecony długi sznur..

Oplatam go wokół ramion 
On cudnie otula me ciało

I mówi do mnie..
Pisz więcej, nie mało!

I coraz to ciaśniej otula mą duszę
I mówi „Bardziej otulić Cię muszę”!

On pachnie wiosną-
Żonkilami, tulipanami 

On pachnie latem-
Różami i narcyzami
On pachnie jesienią-
Cyniami i maciejkami

Oraz fioletowymi wrzosami
I polnymi chabrami

Czuje przecudne wonie 
Te wszystkie kwiaty

Zaniosę Ci dziś i złożę w Twe złote ręce
Wraz z ukwieconym sznurem 

Utkanym z paciorków mojej Miłości…

PS. Kocham Cię niezmiernie!!!
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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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

Szukam pracownika  
na pół etatu
8.00 – 12.00

Tel. 731-701-550

BDO - kompleksowa  
obsługa firm

- sprawozdania - ewidencje  
- audyty - konsultacje 

tel. 508 - 732 - 104

OGŁOSZENIA  
DROBNE

1,5 ZŁ BRUTTO  
za SŁOWO
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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  
21.01

15:00 O CZYM DZISIAJ MARZĄ ZWIERZĘTA
17:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4
19:00 GIEREK

Sobota  
22.01

15:00 O CZYM DZISIAJ MARZĄ ZWIERZĘTA
17:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4
19:00 GIEREK

Niedziela  
23.01

15:00 O CZYM DZISIAJ MARZĄ ZWIERZĘTA
17:00 KONIEC ŚWIATA czyli Kogel Mogel 4
19:00 GIEREK

Środa  
26.01

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

Czwartek  
27.01

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

GIEREK
Polska / Dramat / Biograficzny / 2021 / 140 min.

Premiera 2D

Sekrety i tajemnice domu I 
sekretarza KC PZPR. Film z prze-
łomową historią Polski w tle. Ak-
cja filmu toczy się w latach 1970 – 
1982, kiedy Edward Gierek 
zostaje I sekretarzem KC PZPR, 
do końca jego internowania. W 
filmie występują: Michał Koter-
ski, Małgorzata Kożuchowska, 
Agnieszka Więdłocha, Sebastian 
Stankiewicz, Antoni Pawlicki, 
Rafał Zawierucha, Ewa Ziętek, 
Jan Frycz, Filip Tłokiński, Krzysz-
tof Tyniec, Maciej Zakościelny, 
Mikołaj Roznerski i Cezary Żak.

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!

O CZYM DZISIAJ MARZĄ ZWIERZĘTA
Australia / Animowany / 2022 / 86 min

Premiera2DDubbing

Maggie jest pomysłowym wombatem, a Bradley to miłość jej życia 
i najlepszy przyjaciel, który zaginął jakiś czas temu w tajemniczych 
okolicznościach. Zaniepokojona, ale i pełna nadziei Maggie nie ustaje 
w poszukiwaniach ukochanego. Pewnego dnia natyka na nietypową sy-
tuację i przypadkiem ratuje z opresji innego futrzaka – niepozornego 
Ptysia. Tak zaczyna się ich przyjaźń oraz nieoczekiwana kariera Maggie 
jako superbohaterki, która - nie do końca wierząc w swoje możliwości 
– początkowo niezbyt chętnie zamienia piżamę na kostium, zakłada 
maskę i rusza w miasto. Na swojej drodze spotka Supernielota, który 
również patroluje ulice wypatrując złoczyńców oraz podejrzanie prze-
miłą koalę dbającą o kariery superbohaterów. Dzięki nowej roli, Mag-
gie wpada także na trop prowadzący do rozwiązania zagadki zaginięcia 
jej ukochanego oraz ratuje z opresji wiele zwierzaków będących w po-
trzebie. Najwyższy czas, aby przekonać się, że prawdziwi bohaterowie 
to nie ich kostiumy ani maski, tylko odwaga, wiara w siebie i dobre ser-
ce – a tego wszystkiego Maggie ma pod dostatkiem!

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
zaprasza dzieci i młodzież z Gminy Koluszki 

do udziału w „FERIACH 2022”

w programie: prelekcje profilaktyczne na temat bezpiecznego wypo-
czynku podczas ferii przeprowadzone przez pracowników Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji, wycieczki, seans fil-
mowy, zajęcia plastyczne, warsztaty, bal karnawałowy.

Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 7-13 lat
I turnus – od 14 lutego do 18 lutego 2022 r.
II turnus – od 21 lutego do 25 lutego 2022 r.

Zapisy wyłącznie osobiście w Miejskim Ośrodku Kultury  
w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2 od 24 stycznia 2022 r.  

w godzinach 8:00 - 15:00

 � Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie do siedziby 
MOK poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączni-
kami oraz uiszczenie wpłaty za udział.

 � Koszt uczestnictwa dziecka wynosi 100 zł/turnus. Dziecko może 
uczestniczyć tylko w jednym turnusie.

 � Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
 � Karta kwalifikacyjna uczestnika, regulamin wraz z załącznikami oraz 

szczegółowy program do pobrania na stronie www.mok-koluszki.pl

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, prawidłowe funk-
cjonowanie jednostki oraz bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do 
obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego podczas 
dokonywania zapisów na Ferie 2022.



Jubileusz 100 lat urodzin 
Pani Heleny Kuzdak

Sto lat temu, w styczniu 1922 roku przyszła na świat Pan Hele-
na Kuzdak. Uroczystości urodzinowe trwają już od kilku dni a jed-
nym z ważniejszych akcentów była msza święta, sprawowana przez 
wnuczka Jubilatki. Ksiądz Witold Lubaniak, wnuk Pani Heleny, po-
ruszył w homilii ważny temat pamięci i troski naszych babć i matek 
w codziennym życiu. Przed mszą, zupełnie przez przypadek, „urwa-
ły” się członkom rodziny Jubilatki balony z cyfrą 100 i poszybowa-
ły w niebo, co mogli zauważyć wchodzący do kościoła. 

Wśród licznych gości  urodzinowych Pani Heleny nie zabrakło 
też przedstawicieli władz Koluszek. W imieniu Burmistrza Walde-
mara Chałata życzenia 200 lat złożyła Małgorzata Jagiełło, kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego w Koluszkach. Jak zawsze, tak i teraz 
pytaliśmy najbliższych Pani Heleny o receptę na jej długowiecz-
ność. -Przede wszystkim to pogoda ducha i dużo ruchu- mówią cór-
ki pani Heleny. Zapewniają, że Mama nie stosowała nigdy żadnej 
określonej diety, jada wszystkiego po trochu: i warzyw i mięsa, her-
batę słodzi obficie. Nie dokucza jej ani cukrzyca ani cholesterol. 

– Jak Pan widzi, nasza Mama i Babcia ma świadomość tej wy-
jątkowej chwili. Co chwila przypomina wszystkim, że przeżywa 
swoje setne urodziny - mówią córki. Dzięki doskonałej pamięci Ju-
bilatki, rodzina mogła nieraz wysłuchiwać jej wspomnień z młodo-
ści, zarówno o czasach przedwojennych jak i okupacyjnych. Im da-
lej w przeszłość, tym pamięć wydaje się lepsza. -Pamięta niemal 
wszystko, i początki Kaletnika, i to gdzie w Żakowicach i Kaletniku 
mieszkali Niemcy, gdzie Żydzi, gdzie Polacy. W jej wspomnieniach 
stosunek tutejszych Niemców do swoich polskich sąsiadów był bar-
dzo dobry…aż do wybuchu wojny- wyjaśnia jedna z córek Jubilat-
ki. 

Pani Helenie życzymy wszystkiego najlepszego, gratulując ta-
kiego Jubileuszu, a nam wszystkim, no właśnie - pogody ducha.

Zk  

Portret mieszkańców

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.


