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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

28.01  
ul. Korczaka 5

29.01  
ul. Sikorskiego 6A

30.01  
ul. 3 Maja 8

31.01  
ul. 3 Maja 19G

1.02  
ul. Brzezińska 54

2.02  
ul. Przejazd 6

3.02  
ul. 11 Listopada 33



328.01.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 4

Gmina Koluszki przystąpiła do Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej i w ramach udziałów otrzymała  
3 miliony złotych na rozwój mieszkalnictwa

Powstała spółka dzięki której  
w Koluszkach ma powstać ponad  
50 mieszkań z opcją dojścia  
do własności 

Przedstawiciele dziewięciu samorządów, w tym Burmistrz Ko-
luszek Waldemar Chałat, podpisali 24 stycznia list intencyjny w 
sprawie utworzenia SIM KZN Łódzkie Centrum Spółka z o.o. W 
planach nowej spółki będzie wybudowanie ponad 1000 mieszkań, z 
czego ponad pięćdziesiąt powstanie w Koluszkach. Społeczne Ini-
cjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu z jednostka-
mi samorządu terytorialnego budują i wynajmują lokale mieszkalne 
z możliwością dojścia do własności.

SIM KZN Łódzkie Centrum Spółka z o.o. z siedzibą w Toma-
szowie Mazowieckim powstanie z udziałem Krajowego Zasobu 
Nieruchomości oraz samorządów: Tomaszowa Mazowieckiego, 
Białej Rawskiej, Działoszyna, Inowłodza, Koluszek, Nowego Mia-
sta n/Pilicą, Pajęczna, Ujazdu, Zduńskiej Woli.

Każdy z przyszłych udziałowców otrzymał na objęcie udziałów w 
spółce kwotę w wysokości 3 milionów złotych. Kapitał zakładowy SIM 
KZN Łódzkie Centrum wynosić będzie 27 milinów złotych. To jednak 
niejedyne środki publiczne, z których będzie finansowana działalność 
inwestycyjna spółki. Finansowanie uzupełni grant z Funduszu Dopłat i 
preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W Koluszkach budynki wielorodzinne mają powstać na działce 
przy ul. Warszawskiej, w sąsiedztwie dwóch już stojących bloków 
komunalnych. Mieszkania z przystępnym czynszem, mają być alter-
natywą dla tych, którzy nie chcą się wiązać długoletnim kredytem 
mieszkaniowym, a także dla osób poszukujących stabilnego najmu 
mieszkania, po niewygórowanych cenach. Prawo własności będzie 
można uzyskać dopiero po 15 latach użytkowania, ale by je nabyć, 
już na początku umowy trzeba będzie wnieść wkład własny, który 
obecnie szacuje się na poziomie 15-20 proc. wartości mieszkania. 
Ostateczną wysokość określi jednak dopiero stworzony regulamin. 
Regulamin określi również wysokość czynszów.

(pw, fot. www.tomaszow-maz.pl)

Szukamy środków na drogę  
w Jeziorku i boisko na os. Łódzkim

Do końca stycznia gmina zamierza złożyć wnioski do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie dwóch zaplanowa-
nych inwestycji. 

Pierwszy wniosek dotyczy modernizacji drogi przez Jeziorko. 
W oparciu o tzw. program budowy dróg dojazdowych do pól, gmina 
chce przebudować fragment drogi od Zygmuntowa do kapliczki w 
Jeziorku. Dofinansowanie może wynieść do 60 proc. wartości inwe-
stycji. W przypadku przyznania środków, modernizacja miałaby się 
odbyć jeszcze w tym roku. 

Drugi wniosek, to kolejne już podejście do pozyskania środków 
na przebudowę betonowego boiska na os. Łódzkim w Koluszkach. 
Obiekt ma zyskać nawierzchnię tartanową oraz piłkochwyty. Koszt 
zadania to ponad 190 tys. zł. Gmina chce pozyskać dofinansowanie 
w wysokości 150 tys. zł. To już trzecie podejście naszego samorzą-
du w kwestii prób pozyskania środków na powyższą inwestycję. 
Urząd Marszałkowski odmawiał nam już dwa razy.                   (pw)      

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
31 stycznia (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się XLII zdal-

na sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. W porządku obrad m.in.:
- sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji za rok 2021
- podjęcie uchwały ws. złożenia wniosku o dofinansowanie rozbu-

dowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz infrastruktury 
sportowej w Różycy 

- zmiana zarządzenia ws. ustanowienia planu ochrony dla rezerwa-
tu przyrody „Gałków”

- uchwała ws. przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli  

- uchwała ws. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami dla nieruchomości, na których znajdują domki letniskowe 
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W Koluszkach pojawił się punkt  
pobrań wymazów w kierunku  
zakażenia COVID-19

We wtorek w Koluszkach rozpoczął funkcjonowanie mobilny punkt 
pobrań wymazów pod kątem weryfikacji koronawirusa. Punkt znajduje 
się przy parkingu tuż obok Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 
Listopada. Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi podaje, że punkt czynny 
jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00-12.00. W praktyce wyma-
zy pobierane są nawet do godz. 13.00. Tel. kontaktowy: 516 810 255. 

Przerażająco długa kolejka samochodów wskazuje na to, że dramaty-
cznie wrasta liczba osób zakażonych.  We wtorek samochody nieprzer-
wanie napływały od rana do godz. 11.30. W środę podjeżdżało jeszcze 
więcej pojazdów. Wymazy pobierane były aż do godz. 13.00. Nie wszyscy 
zostali jednak obsłużeni. Samochody które podjechały po godz. 12.00, ze 
względu na długą kolejkę, zostały zawrócone.    

(pw)

Wraca nauka zdalna 
Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. w całej Polsce uczniowie 

podstawówek klas 5-8 oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych 
będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 
4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjo-
narnym.

W praktyce, ze względu na wzrost zakażeń i niedostatek perso-
nelu, szkoły w naszej gminie już od kilku dni samoistnie przechodzi-
ły na zdalne nauczanie. Na samym początku były to pojedyncze kla-
sy, od 21 stycznia na tryb zdalny w klasach 4-8 przeszła szkoła w 
Gałkowie Dużym, a od 24 stycznia pozostałe szkoły podstawowe 
(Nr 1 i Nr 2 w Koluszkach, szkoła w Długiem, z kolei w Różycy na 
zdalny przeszła cała szkoła, czyli klasy 1-8). W dniach od 25-28 
stycznia w trybie zdalnym pracowało także przedszkole w Różycy.

Wielką zagadką pozostaje dla nauczycieli to, dlaczego Minister-
stwo Edukacji do ogólnopolskiego trybu zdalnego nie dołączyło klas 
czwartych. W ten sposób bowiem część nauczycieli będzie musiało 
godzić nauczanie zdalne (klasy 5-8) z obecnością w szkole podczas 
pracy z klasami czwartymi. Ale to już słodka tajemnica rządzących. 

Ferie dla naszego województwa przypadają w terminie od 12 do 
27 lutego. 

(pw)   

Z wielkim smutkiem żegnamy  
Naszą Koleżankę

Ewę Jagiełło
Założycielkę AWD w Koluszkach

     Rada Programowa
    i słuchacze AWD

Pragniemy podziękować
przedstawicielom gminy oraz Urzędu Miejskiego w Koluszkach,

którzy łącząc się z nami w bólu i żałobie po śmierci

Śp. Grzegorza Garnysa 
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

                                                Rodzina

Przekroczenia prędkości  
zakończone wysokimi mandatami

Obowiązujący od początku roku nowy taryfikator określa dużo więk-
sze mandaty dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Tylko 
jednego dnia w ciągu kilku godzin koluszkowscy policjanci ruchu drogo-
wego zatrzymali 6 kierujących, którzy za przekroczenia prędkości zostali 
ukarani wysokimi mandatami.

19 stycznia policjanci tylko w ciągu kilku godzin namierzyli 6 „pira-
tów drogowych”, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. W związku 
z łamaniem przepisów zostali ukarani mandatami w wysokości od 800 do 
1 000 złotych.

W Kruszowie policjanci zmierzyli prędkość kierującemu fiatem, któ-
ry jechał 102 km/h w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie do 70km/h. 
49-letni kierujący za przekroczenie prędkości o 32 km/h został ukarany 
mandatem w wysokości 800 złotych i 6 punktami karnymi. Chwilę póź-
niej tą samą drogą jechał ford, którego kierujący przekroczył prędkość o 
31 km/h co kosztowało go 800 złotych i 6 punktów. W Tuszynie 32-letnia 
kierująca bmw jechała z prędkością 88km/h w miejscu gdzie obowiązuje 
ograniczenie do 50 km/h. Została ukarana mandatem w wysokości 800 zł 
i 6 punktami. Policjanci zmierzyli również prędkość pędzącej w Tuszynie 
skodzie, którą kierował 35-letni mężczyzna, jechał z prędkością 97 km/h 
w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Za przekroczenie prędko-
ści został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych i 8 punktami 
karnymi. W Giemzówku 53-letni kierowca volvo przekroczył prędkość o 
31 km/h, pędził z prędkością 81 km/h. Na kierowcę również został nało-
żony mandat 800 złotych i 6 punktów. Natomiast w Borowej 74-letni kie-
rowca forda w miejscu ograniczenia prędkości do 50 km/h przekroczył 
dozwoloną o 35 km/h co kosztowało go 800 złotych i 6 punktów karnych.

Niejednokrotnie mamy do stracenia o wiele więcej niż pieniądze. Nad-
mierna prędkość to najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków dro-
gowych, zagraża nie tylko kierującym i ich pasażerom ale również pie-
szym. Działania policyjne mają na celu przede wszystkim zmniejszenie 
ryzyka wypadków.              (sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 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.

Wstrzymują przyłączanie nowych  
odbiorców do sieci gazowej

Jeżeli zamierzasz podłączyć się do sieci gazowej, będziesz mieć 
z tym spory problem. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) nowym 
klientom chcącym skorzystać z przyłącza gazowego, wydaje obec-
nie decyzje odmowne. Spółka tłumaczy to tym, że duże zaintereso-
wanie przyłączeniem do sieci gazowej spowodowało, że środki in-
westycyjne na lata 2022-2023 zostały w pełni zarezerwowane na 
realizację zawartych już umów przyłączeniowych i spółka nie posia-
da aktualnie źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji przyłą-
czeniowych. 

Jednocześnie kierownictwo Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. i 
przedstawiciele administracji rządowej, informują, że pracują nad 
rozwiązaniami, które pozwolą zwiększyć możliwości inwestycyjne 
spółki i kontynuować proces przyłączania klientów do sieci dystry-
bucyjnej.

O możliwości realizacji nowych przyłączeń, PSG będzie na bie-
żąco powiadamiać przyszłych klientów.

(pw)

Dodatkowe zajęcia i usługi opiekuńcze mają wzbo-
gacić wsparcie dla starszych osób

Otwarcie Klubu Seniora  
zaplanowano na 1 kwietnia    

Ku końcowi zbliża się przebudowa byłego budynku przedszko-
la przy ul. Budowlanych w Koluszkach, pod potrzeby seniorów. Re-
mont ma zakończyć się do końca lutego, a oficjalną działalność Klub 

Seniora ma rozpocząć 1 kwietnia 2022 r. Na zamieszczonych zdję-
ciach widać m.in. olbrzymie pomieszczenie, które powstało na sku-
tek wyburzenia kilku wewnętrznych ścian. Stworzona w ten sposób 
duża sala zostanie wyposażona w przesuwaną ściankę, która podnie-
sie funkcjonalność budynku. Obiekt ma również dysponować mini 
zapleczem kuchennym, pomieszczeniem na biuro oraz gabinetem z 
przeznaczeniem na odnowę biologiczną i ćwiczenia fizyczne.

Dofinansowanie zajęć i usługi opiekuńcze
Aby zapewnić jak najbardziej atrakcyjne ramy funkcjonowania 

klubu, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków z UE 
różnego rodzaju zajęć, spotkań integracyjnych, czy wyjść lub wy-
jazdów do teatru i kina. 

Kolejnym wsparciem dla seniorów, ma być program usług opie-
kuńczych i rehabilitacji. Gmina złożyła właśnie wniosek o pozyska-
nie środków na powyższe działania. W grę wchodzi organizacja 10 
tys. godzin dodatkowych usług opiekuńczych, realizowanych w do-
mach seniorów. W zamyśle, program ma w pewien sposób odciążyć 
rodziny, które opiekują się starszymi osobami.                            (pw)

O Koluszkach w TV
We wtorek 1 lutego o godzinie 18.15 w TVP Łódź w programie 

Strefa Biznesu wyemitowany zostanie kolejny odcinek poświęcony 
Koluszkom.

Coraz bliżej budowy kolejnego  
odcinka wodociągu w Borowej 

Gmina otworzyła przetarg na wyłonienie firmy, która wybuduje ko-
lejny odcinek wodociągu w Borowej. Do przetargu stanęło trzech oferen-
tów. Najniższą ofertę opiewającą na 554 tys. zł. złożyła firma BUD-ZIEM 
ze Słotwin. Samorząd chce, by budowa rozpoczęła się już w marcu tego 
roku. Długość planowanego odcinka wodociągu, który dozbroi kolejne 
działki pod budownictwo mieszkaniowe, ma wynieść ponad 2 km. Na re-
alizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

(pw)   

Zaległości za śmieci
768 tys. zł, na taką kwotę w połowie stycznia zalegali z opłatami 

za śmieci mieszkańcy naszej gminy. Na przestrzeni ostatniego miesią-
ca gminie udało się pozyskać część należności, bowiem w listopadzie 
ubiegłego roku zaległość wynosiła aż 870 tys. zł. Do tej pory gmina 
naliczyła już 77 tys. zł odsetek. Przypominamy, że egzekucja za odpa-
dy komunalne jest egzekucją podatkową, a zatem Urząd Skarbowy 
może ściągnąć zaległość poprzez zajęcie np. pensji.                       (pw)      
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Urząd Miejski nie przerywa obsługi
W związku z ogólnopolskimi wytycznymi dla administracji dotyczą-

cymi pracy zdalnej, Urząd Miejski w Koluszkach obsługuje mieszkańców 
w swojej siedzibie, w dotychczas obowiązujących godzinach. Jednak ze 
względu na wprowadzone obostrzenia, mieszkańcy proszeni są o telefo-
niczne umawianie wizyty. Najlepiej dzwonić wprost do danego wydziału 
pod podany w spisie numer telefonu. Jeżeli jednak nie potrafimy wybrać 
konkretnego stanowiska, najlepiej dzwonić do kancelarii ogólnej (44 725 
67 10), gdzie pracownik przełączy pod stosowny numer. 

UWAGA: Osoby zgłaszające się na wymaz pod kątem weryfikacji 
zakażenia koronawirusem, nie mogą wchodzić do budynku Urzędu Miej-
skiego. Wymazy pobierane są przy parkingu, po lewej stronie budynku.  
Z kolei wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32  
(tel. 44 714 58 25). Urząd Miejski nie obsługuje dodatku.   

(pw)              

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 – 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 – Warunki 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  

Polski Ład: dyżury w Urzędzie  
Skarbowym Łódź-Widzew

W okresie od 11 stycznia do 28 lutego w urzędach skarbo-
wych uruchomione zostały dyżury podatkowe - pracownicy 
urzędów będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach po-
datkowych zawartych w Polskim Ładzie. 

Informacje można uzyskać w urzędzie skarbowym telefonicz-
nie lub osobiście w godzinach:

- poniedziałek 8:00-18:00
- wtorek-piątek 8:00-15:00
Na wizytę należy się umówić w aplikacji „Umów wizytę w 

urzędzie skarbowym“ na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce 
Polski Ład lub pod nr telefonu 516 243 166.

Dyżur telefoniczny po zamknięciu urzędu do godziny 19.00 pod 
numerem telefonów: 42 25 47 397, 42 25 47 398, 42 25 47 399.

Krajowa Informacja Skarbowa: poniedziałek-piątek 8:00-18:00, 
nr telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają 
na terenie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspo-
móc osoby i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środo-
wisku. W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście pro-
simy o przekazanie takiej informacji do redakcji gazety „Tydzień w 
Koluszkach”.
- Pomóż postawić Tymcia na nogi, Fundacja Rozszczepowe Marze-

nia, KRS 0000248920, Tymoteusz Grochal nr 1786
- Pomoc dla Karoliny Warda, Fundacja Zbieramy Razem,  

KRS 0000 518 797, cel szczegółowy: Karolina Warda.
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30. Finał WOŚP zagra  
30 stycznia w Koluszkach!

W tym roku z uwagi na panującą wciąż pandemię, tegoroczna 
akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koluszkach odbę-
dzie się tak jak w ub.r. jedynie na świeżym powietrzu. Zarejestrowa-
nych mamy 80 wolontariuszy, którzy zaopatrzeni w identyfikatory, 
serduszka i kolorową puszeczkę, już o 7:00 rano kwestować będą 
dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci. 

Jak co roku na ulicy Ko-
ściuszki 2 obok Stokrotki bę-
dzie zlokalizowany namiot 
WOŚP, w którym znajdować 
się będzie puszka stacjonarna, 
do której będzie można w 
dniu finału w godzinach 9.00 
-15.00 wrzucać datki. 

Będzie też sprzedaż ga-
dżetów otrzymanych od 
WOŚP (koszulki, kalendarze, 
płyty DVD) i darczyńców. Na 
tę chwilę mamy ufundowane 
przez Procad Koluszki m.in.: 
koszulki, bluzy, szaliki z logo 

Widzewa Łódź i piękne „skrzaty” przekazane przez Panią Edytę Sa-
dowską Littlestars Rękodzieło.

Wszystkie otrzymane ga-
dżety i przedmioty, będzie 
można kupić za dobrowolne 
(choć nie powinny być zbyt 
małe) datki wrzucane do sta-
cjonarnej puszki WOŚP. Po-
nadto w punkcie stacjonar-
nym będzie dla spragnionych 
wolontariuszy, darczyńców i 
innych chętnych osób darmo-
wa kawka, herbatka i słodki 
cukierek.  

W ciągu 29 finałów Fun-
dacja WOŚP wsparła polską medycynę kwotą ponad 1,5 mld zł.   
Koluszkowski sztab WOŚP przekazał 1,2 mln zł, za które to środki 
zostało zakupionych ponad 67 300 urządzeń, znajdujących się m.in.: 
w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Szpitalach w Brzezinach 
i Tomaszowie Mazowieckim. 

Wolontariuszy zapraszam w piątek w godz.17.30-20.00  do go-
ścinnej sali OSP Koluszki ul.11 Listopada 39 po odbiór identyfika-
torów, serduszek, puszeczki i gadżetów.

Antoni Tomczyk 
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Poprzez Japonię do Caravaggia
Uczestniczki warsztatów malarskich oraz klubu podróżnika 

działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach zaznali 
niezwykłych wrażeń artystycznych. Grupa chętnych wraz z instruk-
torem zajęć Mateuszem Jaśkiewiczem odwiedziła dwie znaczące 
wystawy, które są prezentowane obecnie w Warszawie. Pierwszą z 
nich była wystawa w Zachęcie Warszawskiej pt. Między kolektywi-
zmem a indywidualizmem – awangarda japońska w latach 50. I 60. 
XX w. Ilustruje mocne przemiany w sztuce japońskiej po drugiej 
wojnie światowej. 

Druga wystawa, która znajduje się na Zamku Królewskim w 
Warszawie nosi tytuł „Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z 
kolekcji Roberta Longhiego”. Jest to grupa 40 płócien mistrzów ma-
larstwa włoskiego i północnoeuropejskiego. Pośród nich znajdują 
się dwie perły na skalę światową – obrazy mistrza światłocienia Ca-

ravaggia – „Chłopiec gryziony przez jaszczurkę” oraz „Narcyz przy 
źródle”. Nabyta wiedza i ogromne wrażenia z pewnością będą do-
brze spożytkowane w praktyce podczas warsztatów malarstwa olej-
nego w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach.

Portrety mieszkańców
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Dzieje dworu Turobojskich w Natolinie

Dawna osada Natolin, od roku 1949 
część Koluszek, zwana ulicą Polną

Kilka tygodni temu na stronach internetowych naszej Gminy 
pojawiła się informacja o rozbiórce budynku, będącego przez lata 
obiektem socjalnym dla uboższych mieszkańców. Z uwagi, że coraz 
bardziej popadał w ruinę, zajmujący go otrzymali inne mieszkania a 

obiekt został zamknięty. Wielu 
uważało, że dobrze się stało, iż 
budynek rozebrano, bo „straszył” 
swoim stanem i stwarzał budo-
walne zagorzenie. Pojawiły się 
tez pierwsze propozycje na po-
stawienie w tym miejscu jakiegoś 
sklepu itp. Co będzie tu w przy-
szłości, czas pokaże. Celem tego 
artykułu jest nie zajmowanie się 
przyszłością ale właśnie prze-
szłością tego miejsca. Niewielu 
wie, że w zamierzchłej przeszło-
ści rozebrany budynek był… 
dworem z folwarkiem. 

Z historią tego miejsca wiążą 
się początki znanych nam Koluszek, jak czytamy w książce „Histo-
ria Koluszek”, wydanej przez Stowarzyszenie „Historia Koluszek w 
roku 2019.

 Właścicielami dworku i 
dóbr  koluszkowskich była  zna-
na niegdyś herbowa rodzina Tu-
robojskich. Początki tego rodu 
giną w mrokach przeszłości, ale 
jedno wiemy na pewno, że w 
okolicach Koluszek pojawił się 
około roku 1810. Nie wchodząc 
w szczegóły rodowych  zawiło-
ści-  wyjaśniają to Adrian Kut i 
Jacek Winkiel we wspomnianej 
książce „Historia Koluszek”- 
dobra koluszkowskie przypadły 
w spadku Władysławowi Turo-
bojskiemu, (urodził się  28 
kwietnia 1840 r), synowi Miko-
łaja Turobojskiego i Karoliny z domu Krapacz, której rodzice-Ernest 
i Agnieszka z domu Kepalska, byli dzierżawcami dóbr koluszkow-
skich.

Władysław Turoboyski herbu Bończa, ożenił się z Natalią Ula-
towską, herbu Jastrzębiec. Posiadali 7 dzieci: 4 synów i 3 córki- 
Czesław, Ryszard, Zygmunt, Witold, Zofia, Helena, Stefania. Posia-
dali majątki  -Stare Koluszki, Przanowice i Rochna, ziemie obecnych 
Koluszek od stacji kolejowej do Bogdanki oraz ziemie za Piotrko-
wem Trybunalskim: Szczekocice, Szczepanowice i Bójnice.

Wiele wskazuje na to, że bu-
downiczym folwarku Natolin a 
także znajdującej się na jego te-
renie cegielni, był Władysław. 
Po nim i folwark objęła w posia-
danie Helena Anna, jedna z có-
rek, która wyszła za mąż za Bro-
nisława Pawłowicza, herbu 
Przyjaciel, urodzonego w roku 
1863 w Warszawie, który był 
pułkownikiem wojsk carskich.  

Nie wiadomo już, jak wy-
glądało rozmieszczenie wnętrz 
dworu. Na miejscu czworaków 
znajduje się obecnie Centrala 
Nasienna. Część ziem po śmier-
ci Władysława i Natalii została 
podzielona na 7 dzieci. Helena 
Pawłowicz z domu Turoboy-
ska część ziemi sprzedała, na-
tomiast większość majątku zo-
stała po wojnie w wyniku wywłaszczenia utracona.

Zachęcamy, by zajrzeć do artykułu na stronie: https://docplayer.pl 
/22001314-Posluchaj-co-mowia-sciany.htm. Może warto byłoby 
pomysleć o pamiątkowej tablicy, informujacej co w tym miejscu 
przez ostatnie 150 lat się znajdowało? Ku pamięci.

 Zk, fot. archiwum rodzinne potomków Turobojskich

Władysław Turoboyski,  
mąż Natalii

Natalia Turoboyska,  
z d. Ulatowska

Cegielnia Natolin

Czworaki Natolin, obecnie Centrala Nasienna

Bronisław Pawłowicz w stopniu 
pułkownika wojsk 1915

Dworek Natolin, Bronisław Pawłowicz 
z żoną Heleną z Turoboyskich
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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 MOKu w Koluszkach, 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.

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. Ludowej 2 od 24 stycznia 2022 roku (poniedziałek)  

w godz. 8:00 – 15:00. 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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Każdy wiedzieć powinien...
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi powstaje:
- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każ-

dy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
- w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynko-
we – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysoko-
ści należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właści-
ciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmia-
na, czyli w przypadku zmiany:

a) właściciela nieruchomości,
b) adresu nieruchomości,
c) liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:
    - narodzin dziecka,
    - zgonu osoby zamieszkującej w danej nieruchomości,
   - zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy osób, które wyprowadzi-

ły się z nieruchomości lub przyprowadziły się do nieruchomości)
d) kupna/sprzedaży/darowizny nieruchomości – deklaracja powinna 

być złożona przez:
    - kupującego – pierwsza deklaracja
    - sprzedającego – wygaśnięcie obowiązku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku posiadania kompostownika właściciele nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują-
cych bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przy-
domowym może skorzystać z ulgi w opłacie, ale zobowiązany jest do zło-
żenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – 

obowiązuje od 1.06.2020r.
169,30 zł – ryczałtowa roczna stawka od domku letniskowego na 

nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać 
w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub przelewem na rachunek 
bankowy – nr konta 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947.

Brązowa Tarcza dla I LO im. Henryka Sienkiewicza  
w Koluszkach

Koluszkowskie liceum  
na 611 miejscu w kraju

I LO im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach zostało wyróż-
nione „Brązową Tarczą” w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 
publikowanym od 23 lat przez Portal Perspektywy i pokazującym 
szkoły najlepiej przygotowujące do podjęcia studiów.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów 
ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium 
wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 ma-
turzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawa-
nych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Ko-
luszkowskie liceum uplasowało się na 611 pozycji w kraju. Zasady 
Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komi-
sji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzami-
nacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. 
Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatko-
wych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w 
tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach mię-
dzynarodowych. Dla ułatwienia porównań szkół w skali lokalnej i 
regionalnej, przygotowano rankingi wojewódzkie i tu koluszkowski 
liceum uplasowało się na 45 pozycji. Ranking ten może być przydat-
ny dyrektorom, nauczycielom i władzom samorządowym, a także 
rodzicom i uczniom wybierającym liceum lub technikum w swoim 
regionie.

Poniżej prezentujemy komentarz Dyrekcji I Liceum Ogólno-
kształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach - Anny Olczyk i Jo-
anny Ćmiel: 

„Niezmiernie cieszy nas otrzymane wyróżnienie. Zatrudniając 
doskonale wykwalifikowaną kadrę, egzaminatorów maturalnych 
dbamy o wysoki poziom prowadzonych zajęć oraz dokładamy 
wszelkich starań, aby nasi uczniowie odnosili sukcesy w konkursach 
przedmiotowych, olimpiadach oraz osiągali wysokie wyniki na ma-
turze.

Nasze liceum posiada szeroką ofertę edukacyjną, umożliwia na-
ukę pięciu języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego, 
hiszpańskiego, francuskiego, łaciny oraz jest stale doposażane w 
sprzęt multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wykorzy-
stanie interaktywnego sprzętu umożliwia nam prezentowanie treści 
kształcenia w interesujący sposób, pozwalając tym samym na wielo-
zmysłowe odbieranie przez uczniów przekazywanych informacji.

Kadra pedagogiczna liceum stale doskonali się zawodowo, bio-
rąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach oraz webinariach. 
Podnosimy swoje kompetencje między innymi w zakresie stosowa-
nia na lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

Zapewniamy również uczniom profesjonalną pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczną oraz wspieramy ich rozwój prowadząc zajęcia 
wspomagające, wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia. 

Wszystkie opisane działania przekładają się ostatecznie na bar-
dzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych oraz wysoką zdawal-
ność.

Średnie wyniki naszych uczniów z przedmiotów obowiązko-
wych na maturze (język polski, matematyka, język obcy) są od kil-
ku lat wyższe od średnich wyników w powiecie, województwie i 
kraju”. 

            (tom)

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-

040 Koluszki od dnia 25.01.2022 r. do dnia 16.02.2022 r., wywieszone są wy-
kazy o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do dzierżawy: 
1) na okres od 01.02.2022 r. do 31.12.2024 r., części o pow. 130 m2, nierucho-

mości położonej w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 1310 o pow. 20 749 m2;

2) na okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r., 3 części o pow. 145 m2, 2 
części o pow. 155 m2, 3 części o pow. 144 m2, 3 części o pow. 143 m2, 1 
część o pow. 151 m2, 1 część o pow. 110 m2, 1 część 149 m2, 4 części o pow. 
148 m2, 4 części o pow. 147 m2, 1 część o pow. 146 m2, 1 część o pow. 140 m2, 
1 część o pow. 141 m2, 1 część o pow. 142 m2, 1 część o pow. 91 m2 i 1 część 
o pow. 328 m2, nieruchomości położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 1204 o pow. 13 040 m2.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach www.koluszki.samorzady.pl 

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.
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OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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
Odnawianie mieszkań, płytki, 
malowanie, drobne i większe 
remonty, naprawy. Sprawnie  
i z kulturą, 732-622-362
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,  
tel. 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
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: 1. pracownika ochrony 
mienia na bazę w Koluszkach 
(wskazana grupa inwalidzka),  
2. osobę do nadzoru prac warsztato-
wych i produkcyjnych w firmie 
budowlanej, CV na e-mail:  
buddrogstan@wp.pl, tel. 605-053-812 
lub 609-759-659 w godz. 7-15 
Zatrudnię do szycia kurtek,  
503-187-516
Zatrudnię osobę na dziurkarkę  
i guzikarkę odzieżową,  
tel. 502-171-510 Koluszki

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mały dom w Słotwinach 
oraz M-3 w Brzezinach,  
tel. 793-316-772
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach – 606-825-351
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
Lokal użytkowy do wynajęcia 
Galeria Arkadian Koluszki,  
ul. Reja 3, tel. 604-796-539
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 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 

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

USŁUGI
Mała szwalnia przeszyje,  
tel. 605-99-44-50
Wypożyczalnia sprzętu budowlane-
go, ogrodowego i rekreacyjnego 
zaprasza,  Brzezińska 23, 515-947-149
Pralki naprawa – 609-046-483
Remontowo – budowlane. Remonty 
wewnętrzne i zewnętrzne, gładzie, 
ścianki, płytki, itp., tel. 785-973-266

Zatrudnię szwaczki, własna produk-
cja cały rok - tkanina, powtarzalność 
wzorów, wolne soboty, ZUS bez 
potrąceń 605-600-896
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 
zatrudnienie, pełen socjal,  
tel. 605-086-828
Zatrudnię pracownika do rozbioru 
mięsa. Okolice Strykowa,  
tel. 531-277-727
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
tel. 664-975-055

Przyjmę do pracy na 1/2 etatu 
prasowaczkę lub osobę która chce 
sobie dorobić. Koluszki  
tel. 502-171-510

Zatrudnię szwaczki, krawcowe. 
Szycie konfekcji damskiej,  
tel. 607-426-909

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-
-Kanalizacyjnych. TEL. 665-183-407

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

Sprzedam M-4, 45 m2, 3 piętro, 509-82-52-55

Koluszkowscy policjanci reanimowali 
nieprzytomnego mężczyznę

Koluszkowski patrol policji jako pierwszy zjawił się na miejscu 
gdzie leżał nieprzytomny mężczyzna. Młodzi służbą policjanci na-
tychmiast przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy do czasu 
przyjazdu medyków. Dzięki przeprowadzonym działaniom ratowni-
czym przez policjantów a później medyków 68-letni mężczyzna 
przeżył i trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

22 stycznia 2022 roku około godziny 12.30 policjanci z ogniwa 
patrolowo-interwencyjnego z koluszkowskiej komendy zostali za-
alarmowani, iż na drodze rowerowej w Koluszkach leży nieprzy-
tomny mężczyzna. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane 
miejsce. Widząc nieprzytomnego, sinego już mężczyznę, bez pod-
stawowych funkcji życiowych natychmiast rozpoczęli resuscytację 
krążeniowo-oddechową. Udzielanie pomocy przez policjantów 
trwało kilkanaście minut do czasu przyjazdu pogotowia. Kiedy ak-
cję ratowniczą przejęli medycy stwierdzili po chwili, iż mężczyzna 
odzyskał funkcje życiowe i było wyczuwalne tętno. 68-latek został 
przewieziony do szpitala w Łodzi gdzie trafił pod specjalistyczną 
opiekę medyczną. Gdyby nie natychmiastowa pomoc sierżanta Da-
wida Taronia i starszego posterunkowego Kacpra Rutkowskiego 
mogło dojść do tragedii. To młodzi policjanci, którzy mimo krótko 
pełnionej służby nie pierwszy już raz wykazali się determinacją w 
niesieniu  pomocy drugiemu człowiekowi.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO
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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

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

BDO - kompleksowa  
obsługa firm

- sprawozdania - ewidencje  
- audyty - konsultacje 

tel. 508 - 732 - 104

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

Roznoszenie decyzji podatkowych
Od 05.02.2022 r. do 28.02.2022 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Ko-

luszkach oraz sołtysi będą roznosili decyzje podatkowe. Doręczyciele decyzji 
są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w 
tym noszenia maseczki (zakrywania ust i nosa).

Decyzje podatkowe będą doręczane od poniedziałku do soboty w godzi-
nach od 9.00 do 19.00. 

Osoby doręczające: będą posiadały odpowiedni identyfikator,  nie mają 
prawa pobierać jakichkolwiek pieniędzy, mogą zostawić przesyłkę u sąsiada je-
śli zobowiąże się on przekazać przesyłkę adresatowi.

Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpi-
sów oraz dat na potwierdzeniu odbioru. W sytuacji, gdy podatnik jest podda-
ny izolacji, bądź na kwarantannie prosi się o kontakt telefoniczny w celu usta-
lenia sposobu doręczenia decyzji.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonów: (44) 725 67 21, 
(44) 725 67 22, (44) 725 67 24. 
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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  
28.01

15:00 O CZYM DZISIAJ MARZĄ ZWIERZĘTA
17:00 GIEREK
19:30 KRZYK

Sobota  
29.01

15:00 O CZYM DZISIAJ MARZĄ ZWIERZĘTA
17:00 GIEREK
19:30 KRZYK

Niedziela  
30.01

15:00 O CZYM DZISIAJ MARZĄ ZWIERZĘTA
17:00 GIEREK
19:30 KRZYK

Środa  
2.02

17:00 GIEREK
19:30 KRZYK

Czwartek  
3.02

17:00 GIEREK
19:30 KRZYK

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.

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

Premiera 2D Dubbing

Maggie jest pomysłowym 
wombatem, a Bradley to miłość jej 
życia i najlepszy przyjaciel, który 
zaginął jakiś czas temu w tajemni-
czych okolicznościach. Zaniepoko-
jona, ale i pełna nadziei Maggie nie 
ustaje w poszukiwaniach ukochane-
go. Pewnego dnia natyka na nietypo-
wą sytuację i przypadkiem ratuje z 
opresji innego futrzaka – niepozorne-
go Ptysia. Tak zaczyna się ich przy-
jaźń oraz nieoczekiwana kariera 
Maggie jako superbohaterki, która - 
nie do końca wierząc w swoje możli-

wości – początkowo niezbyt chętnie zamienia piżamę na kostium, za-
kłada maskę i rusza w miasto. Na swojej drodze spotka Supernielota, 
który również patroluje ulice wypatrując złoczyńców oraz podejrza-
nie przemiłą koalę dbającą o kariery superbohaterów. Dzięki nowej 
roli, Maggie wpada także na trop prowadzący do rozwiązania zagadki 
zaginięcia jej ukochanego oraz ratuje z opresji wiele zwierzaków bę-
dących w potrzebie. 

KRZYK
USA / Horror / 2022 / 114 min. 2D Napisy

Dwadzieścia pięć lat po serii 
brutalnych zdarzeń, które wstrzą-
snęły mieszkańcami Woodsboro, 
kolejny zabójca nakłada otoczoną 
złą legendą maskę Ghostface. 
Mnożą się okrutne ataki na grupę 
nastolatków. Tajemnice z mrocznej 
przeszłości miasta zostają wskrze-
szone. a Sidney Prescott musi wró-
cić, aby odkryć prawdę.

„Nędzarz i madame”  
– dodatkowy seans 

8 lutego o godz. 18.00 w Kinie ODEON 3D w Koluszkach na 
zamówienie grupy mieszkańców zostanie zorganizowany specjal-
ny pokaz filmu „Nędzarz i madame”. Poza zgłoszoną grupą kino 
pomieści jeszcze dodatkowe 50 osób. Cena biletu: 12 zł. Zaprasza-
my. 

Film ukazuje artystyczną i duchową drogę polskiego powstań-
ca styczniowego, artysty-malarza oraz dobroczyńcy ubogich – 
Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości po-
stanawia porzucić swoje dotychczasowe życie, a świat poznaje go, 
jako Brata Alberta. Buntownicza natura oraz niezgoda na zło i cier-
pienie sprawiają, że ucieka fortelem z carskiej niewoli ukryty w 
trumnie. Po osiągnięciu sławy porzuca sztukę, aby służyć ludziom. 
Jego tragiczny los wieńczy załamanie, wydalenie z zakonu jezu-
itów oraz zamknięcie w zakładzie dla umysłowo chorych. Wkrót-
ce jednak odradza się, by powrócić, jako Brat Albert – przyszły 
święty. Filmową historię jego życia dopełniają losy sławnych przy-
jaciół i artystów – Heleny Modrzejewskiej i Józefa Chełmońskie-
go, najsłynniejszych artystów swojej epoki, którzy również dojrze-
ją do świadomości, że najpiękniejszą sztuką jest sztuka pięknego 
życia.

Obsada: Piotr Zajączkowski, Krzysztof Wakuliński, Magdale-
na Michalik, Tomasz Błasiak, Mariusz Saniternik, Paweł Tchórzel-
ski, Lech Dyblik, Radosław Pazura, Michał Chorosiński, Remi-
giusz Jankowski. 



Statystyka 2021 
W roku 2021 Gmina Koluszki liczyła 22 668 mieszkańców, z 

czego w Koluszkach zamieszkiwało 12 415 osób. Na świat przyszło 
173 dzieci - 77 dziewczynek i 96 chłopców, a najpopularniejsze 
imiona nadawane dzieciom w roku ubiegłym w Koluszkach, to Zu-
zanna (6), Laura (4), Marcelina (4), Lena (3), Julia (3), Hanna (3), 
Antonina (3), Oliwia (3), Pola (3), Adam (5), Aleksander (5), Anto-
ni (5), Nikodem (4), Leon (4), Filip (3), Franciszek (3), Jakub (3), 
Jan (3). 

Najwięcej dzieci urodziło 
się w Koluszkach: 41 dziew-
czynek i 45 chłopców. W Gał-
kowie Dużym urodziły się 3 
dziewczynki i 8 chłopców, w 
Gałkowie Małym - 5 dziew-
czynek i 8 chłopców, w Żako-
wicach - 4 dziewczynki i 5 
chłopców, w Starym Redzeniu 
-3 dziewczynki i 3 chłopców,  
w Borowej - 3 dziewczynki i 6 
chłopców, w Wierzchach - 3 
dziewczynki, w Przanowicach 
- 3 chłopców. 

Urząd Stanu Cywilnego w 
Koluszkach odnotował w roku ubiegłym 45 ślubów cywilnych i 49 
konkordatowych. Najpopularniejszym miesiącem do zawierania 
małżeństw jest tradycyjnie czerwiec, sierpień i październik. W tych 
miesiącach zawarto odpowiednio po 16, a w październiku 9 mał-
żeństw.

Zerwany został natomiast zwyczaj, by w miesiącach, które nie 
zawierają litery „R” nie wchodzić w związki małżeńskie. I tak dla 
przykładu, w maju w roku 2021 odbyły się 3 śluby zarejestrowane w 
USC w Koluszkach. 

Rozwiodło się 47 małżeństw. Najstarsze z nich zawarte było w 
1970 roku, najmłodsze w 2019. 

W USC w Koluszkach zanotowano zgony 311 osób: 162 męż-
czyzn i 149 kobiet. Dane z kancelarii cmentarnej nieco się różnią od 
tych z USC. W roku 2021 na koluszkowskim cmentarzu odbyły się 
pochowki 252 osób, w tym 135 mężczyzn i 117 kobiet. Najstarsi ze 
zmarłych mieli 98 lat i byli to mieszkańcy parafii św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Koluszkach oraz Kochanowa koło Jeżowa. Naj-
młodszy zmarły pochowany został w wieku 22 lat. Dwie osoby 
zmarły w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Jedna osoba, pocho-
wana na koluszkowskim cmentarzu w roku ubiegłym, zmarła poza 
granicami Polski. 

Spośród wszystkich pogrzebów, 198 osób spoczęło w trumnach, 
skremowano 54 zmarłych. Było to o 5 kremacji mniej niż w roku 
2020 i o 29 więcej niż w roku 2019.  W roku 2021 odbyły się 34 po-
grzeby osób, które - według zapisu w akcie zgonu - zmarły na Covid 
19. Dla porównania, roku 2020  odbyło się 28 pogrzebów osób 
zmarłych na „Koronę”.  

Najwięcej pogrzebów, bo aż 31, odbyło się w miesiącu grudniu, 
najmniej w czerwcu. Rekord pochówków padł jednak w listopadzie 
roku 2020, kiedy na cmentarzu w Koluszkach odbyły się pogrzeby 
43 osób. 

Zestawiając liczbę pogrzebów w roku ubiegłym, na koluszkow-
skim cmentarzu pochowano 152 wiernych z parafii p.w. Niepokala-
nego Poczęcia N.M.P., 74 wiernych z parafii p.w. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Koluszkach, 9 osób z parafii p.w. Matki Bożej 
Różańcowej w Nowych Chrustach, 5 wiernych z parafii p.w. Jana 
Chrzciciela w Świnach oraz 12 osób z pozostałych parafii, w tym 
osób innych wyznań. 

Zk

Uczcili wybuch powstania  
styczniowego 

22 stycznia członkowie Sto-
warzyszenia Historia Koluszek, 
Muzeum im. Leokadii Marciniak 
oraz Patriotyczne Brzeziny 
uczcili bohaterów powstania 
styczniowego 1863/64 roku. Ma-
nifestacja patriotyczna odbyła się 
przy pomniku w Galkowie Du-
żym. W tym dniu po raz pierwszy 
zaprezentował się Oddział rekon-
strukcyjny „KOSA” działający 
przy gałkowskim muzeum. 

Pomóżmy Karolinie
Wylicytuj koszulkę z autografem  
piłkarza Sławomira Peszki 

Dzięki trenerowi Przemysławowi Cecherzowi do akcji na rzecz Ka-
roliny Wardy włączył się reprezentant Polski (44 mecze) Sławomir Pesz-
ko, który na licytację przekazał koszulkę w barwach klubu Wieczysta 
Kraków, w którym obecnie występuje. Na koszulce znajduje się autograf 
piłkarza. Zapraszamy do licytacji na Facebooku, na profilu: LICYTACJE 
DLA KAROLINY WARDY. 


