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To o 10.500 złotych więcej niż w 2021 roku

WOŚP Koluszki pomimo huraganu  
i pandemii zebrał 65.552,30 zł 
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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

4.02  
ul. Korczaka 5

5.02  
ul. Głowackiego 20

6.02  
ul. Korczaka 5

7.02  
ul. Sikorskiego 6A

8.02  
ul. 3 Maja 8

9.02  
ul. 3 Maja 19G

10.02  
ul. Brzezińska 54
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Trwa tegoroczny nabór na dotację  
do wymiany pieca węglowego

Przypominamy, że z początkiem stycznia Gmina Koluszki uru-
chomiła tegoroczny nabór wniosków w ramach programu dofinan-
sowania wymiany pieca węglowego na ekologiczny. Podobnie jak w 
ubiegłym roku dopłata wynosi do 5 tys. zł. Urząd Miejski w Kolusz-
kach zachęca mieszkańców do składania wniosków (informacje pod 
numerem tel. 44 725 67 66). Wnioski można składać do 30 czerwca.

W myśl programu, którego 
celem jest walka o czyste powie-
trze i likwidacja tzw. „kopciu-
chów”, każdy nasz mieszkaniec 
który zdecyduje się na zaprzesta-
nie palenia węglem, otrzyma do-
finansowanie na zakup nowego 
urządzenia na ekologiczne źródło 
ciepła. W grę wchodzi zarówno 
przejście na gaz, jak i wyposaże-
nie się w ogrzewanie na bazie ko-
tła na biomasę, pompy ciepła, 
ogrzewania olejowego lub elek-
trycznego. Niedozwolone będzie 
jednak pozostawienie pieca wę-
glowego, jako zapasowego źró-

dła ciepła. Dotacja nie dotyczy również wymiany pieca gazowego 
na nowszy model. Zwrot pieniędzy nastąpi po realizacji inwestycji i 
okazaniu dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.  

W ubiegłym roku z programu skorzystało 144 właścicieli nieru-
chomości. A zatem tyle zadymionych kominów zniknęło z naszych 
ulic. Dodajmy, że na terenie gminy rozmieszczonych jest kilka czuj-
ników, które badają jakość powietrza. Aby odczytać dane należy 
wejść na stronę www.koluszki.pl (zakładka: Jakość powietrza w 
Gminie Koluszki). Monitor z odczytami z czujników zainstalowany 
został także w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, naprzeciw drzwi 
wejściowych.  

(pw)

Nasadzenia w Lisowicach 
Do końca kwietnia na terenie kompleksu wypoczynkowego w Liso-

wicach pojawi się ok. 1000 drzew i krzewów, w 16 różnych gatunkach. 
Urząd Miejski w Koluszkach ogłosił już przetarg na wybór firmy, która 
podejmie się tego zadania. 

Wśród roślin pojawią się między innymi takie drzewa jak brzozy, 
graby, klony czy buki. Ich zadaniem będzie nie tylko przyozdobienie, ale 
również zacienienie otwartego terenu. Poza drzewami teren pokryją także 
nowe krzewy i kwiaty, jak choćby dzika róża czy kalina koralowa. Cieka-
wie wśród alejek może prezentować się sosna kosodrzewina Pinus mugo.

Według przyrodników, którzy prowadzą nadzór nad powyższym tere-
nem, Lisowice są bardzo bogatym ekosystemem pod względem różnorodności 
drzewostanu. Nowe nasadzenia jeszcze bardziej go urozmaicą.                (pw)    

Roznoszenie decyzji podatkowych
Od 5.02.2022 r. do 28.02.2022 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w 

Koluszkach oraz sołtysi będą roznosili decyzje podatkowe. Doręczycie-
le decyzji są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad bez-
pieczeństwa, w tym noszenia maseczki (zakrywania ust i nosa).

Decyzje podatkowe będą doręczane od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 9.00 do 19.00. 

Osoby doręczające: 
- będą posiadały odpowiedni identyfikator; 
- nie mają prawa pobierać jakichkolwiek pieniędzy;
- mogą zostawić przesyłkę u sąsiada jeśli zobowiąże się on 

przekazać przesyłkę adresatowi.
Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych 

podpisów oraz dat na potwierdzeniu odbioru.
W sytuacji, gdy podatnik jest poddany izolacji, bądź na kwaran-

tannie prosi się o kontakt telefoniczny w celu ustalenia sposobu do-
ręczenia decyzji. Wszelkie informacje udzielane są pod numerami 
telefonów: (44) 725 67 21, (44) 725 67 22, (44) 725 67 24. 

Sobotni rynek wraca  
na swoje miejsce

Od 19 lutego (sobota) znów będzie można handlować na placu 
targowym przy ul. Mickiewicza w Koluszkach. Sytuacja wraca za-
tem do starego układu: wtorek - targ przy ul. Rynek, sobota targ przy 
ul. Mickiewicza. 

Przypomnijmy, że „sobotni rynek” został przeniesiony na drugą 
stronę miasta z początkiem 2021 r. w związku z przebudową okolicz-
nych ulic. Z ulic zniknęły betonowe płyty. Obecnie wylana jest tylko 
pierwsza warstwa asfaltu. Wierzchnia warstwa pojawi się na wiosnę, 
gdy nadejdą odpowiednie warunki pogodowe do prac drogowych. 

Na powrót rynku nawet bez górnej warstwy asfaltu na drogach, 
nalegali sami mieszkańcy. Prośby nasiliły się zwłaszcza po zamknię-
ciu wiaduktu. 

(pw)   

Powiało ale nie niszczyło
Porywiste wiatry, które w ostatnich dniach przechodziły przez 

Polskę, nie wyrządziły wielkich szkód na terenie naszej gminy. Naj-
poważniejsze zdarzenia to powalone drzewa na drodze powiatowej 
w Gałkówku oraz zerwane linie energetyczne. Jeśli chodzi o Kolusz-
ki, w niedzielę rano drzewo upadło na alejkę w parku. Wiatr porwał 
również namiot przy Urzędzie Miejskim w Koluszkach, w którym 
odbywało się testowanie pod kątem weryfikacji covida.             (pw)   
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2 000 złotych i 6 punktów karnych  
za wjazd na przejazd kolejowy  
przy czerwonym świetle

Koluszkowscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 
peugeota, którego kierująca wjechała na przejazd kolejowy kiedy sygna-
lizator wskazywał czerwony sygnał, a zapory właśnie się opuszczały. 
49-letnia kierująca za swoje nieodpowiedzialne zachowanie otrzymała 
mandat w wysokości 2 000 złotych oraz 6 punktów karnych.

25 stycznia 2022 roku policjanci ruchu drogowego z Komendy Po-
wiatowej Policji w Koluszkach będąc w rejonie przejazdu kolejowego 
przy ulicy Krańcowej zauważyli, iż kierująca peugeotem wjeżdża na 
przejazd kolejowy przy włączonym sygnalizatorze, który migał na czer-
wono i opuszczających się zaporach. Mundurowi natychmiast zareago-
wali na tak nieodpowiedzialne zachowanie. Jak się okazało kierującą była 
49-letnia mieszkanka powiatu łódzkiego wschodniego. Otrzymała man-
dat w wysokości 2 tysięcy złotych oraz 6 punktów zgodnie z nowym tary-
fikatorem, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

Policjanci apelują!
Pociąg to masa nawet kilku tysięcy ton, który na zatrzymanie od mo-

mentu nagłego hamowania potrzebuje nawet do 1200 metrów. Nie zawsze 
kierowcy zdają sobie z tego sprawę dojeżdżając do przejazdu kolejowego. 
Od kilku miesięcy w Koluszkach obowiązuje zmiana organizacji ruchu po-
przez prowadzoną przebudowę wiaduktu, kierowcy każdego dnia przejeż-
dżają drogami prowadzącymi przez przejazdy kolejowe. Dlatego kolusz-
kowscy policjanci próbują uświadamiać kierowców na temat zagrożeń 
wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach. 
Właściwe zachowanie przed wjazdem na przejazd kolejowy może urato-
wać Twoje życie! Wystarczy zwolnić, zatrzymać się, rozejrzeć, wyjąć słu-
chawki z uszu i nie patrzeć w telefon. Wystarczy chwila aby w starciu z po-
ciągiem doszło do tragedii. Kierowco miej oczy szeroko otwarte! 

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Rowerzysta z promilami  
otrzymał mandat 2500 złotych

Nietrzeźwy rowerzysta zatrzymany do kontroli przez kolusz-
kowski patrol miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Do-
datkowo podczas interwencji używał słów wulgarnych i zaśmiecał 
chodnik. To kosztowało go łącznie 100 złotych. Za kierowanie w 
stanie nietrzeźwości otrzymał mandat w wysokości 2 500 złotych 
zgodnie z nowym taryfikatorem, który obowiązuje od początku 
roku.

1 lutego 2022 roku tuż po godzinie 12:00 w Koluszkach policyj-
ny patrol zauważył mężczyznę jadącego rowerem po chodniku, któ-
ry wyrzucił niedopałek papierosa. Mundurowi zareagowali na takie 
zachowanie. Rozmawiając z mężczyzną wyczuli od niego alkohol. 
Jak się okazało badanie trzeźwości 54-letniego mieszkańca gminy 
Koluszki wskazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Męż-
czyzna podczas interwencji używał również słów wulgarnych. Za 
takie wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 100 zło-
tych, natomiast za kierowanie w stanie nietrzeźwości otrzymał man-
dat  2500 złotych. W związku z nowelizacją przepisów w zakresie 
ruchu drogowego, każdy nietrzeźwy musi się liczyć z bardzo wyso-
kim mandatem karnym. 

Policjanci przypominają!
Nietrzeźwy kierujący jest poważnym zagrożeniem, nie tylko dla 

siebie, ale i dla innych użytkowników dróg. Pijani kierowcy i rowe-
rzyści w konfrontacji z poruszającym się prawidłowo uczestnikami 
ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wy-
padków drogowych. Wypity alkohol zdecydowanie obniża refleks, 
koncentrację kierującego, a wtedy nietrudno o utratę równowagi czy 
upadek. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiedzialne zachowanie 
na drodze.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Pani Elżbiecie Rek 

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

Męża 
składają 

Burmistrz Koluszek
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach

Od lutego rodzice mogą wnioskować  
o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy

Od lutego rodzice mogą wnioskować o „500 plus” na nowy 
okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 
2023 r. W ramach programu złożono do ZUS już ponad 392 tys. 
wniosków na ok. 633,7 tys. dzieci. W województwie łódzkim złożo-
no 4,1 tys. wniosków na 5,3 tys. dzieci.

Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
stopniowo przejmuje obsługę programu „Rodzina 500 plus”.

Od 1 stycznia Zakład przyjmuje wnioski o świadczenie „500 
plus” na nowo narodzone dzieci. Chodzi o rodziców, którym urodzi-
ło się dziecko np. w styczniu. Te osoby będą pobierały środki w ra-
mach tzw. starego okresu świadczeniowego, który kończy się wraz z 
końcem maja.

Należy zaznaczyć, że gminy będą kontynuowały wypłaty świad-
czeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r. 
W tej sytuacji jeśli środki z programu wypłaca już gmina to nie nale-
ży składać drugiego wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina na-
dal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 r.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Przerwy w dostawach prądu
 � 9.02.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Świny 1 i 2 , Rewica , Rewi-
ca Kolonia.

 � 10.02.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Koluszki ul.: Łódzka Nr 1, 
Ogrodowa Nr od 3 do 5, Przejazd Nr od 1 do 16 i działka Nr 93, 
Słowackiego Nr od 1 do 7.

 � 14.02.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare Nr od 1 do 6.

 � 15.02.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Eufeminów Nr od 1 do 39, 
Jordanów, Wiączyń Dolny Nr od 71 do 74.

 � 16.02.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Władysławowo, 
Olszewo Nr od 1 do 11, Świny Nr od 56 do 61.

Sołectwa rozdysponowały środki  
w ramach Funduszu Sołeckiego 

Wiemy już na co poszczególne sołectwa planują przeznaczyć w 
2022 r. środki z Funduszu Sołeckiego. Łącznie 24 sołectwa do po-
działu otrzymały blisko 640 tys. zł. Poniżej prezentujemy najcie-
kawsze wydatki w poszczególnych sołectwach:
– Będzelin: mieszkańcy chcą zainwestować w doposażenie jednost-

ki ochotniczej straży pożarnej, w utrzymanie dróg oraz dofinanso-
wanie spotkań dla mieszkańców i korzystanie z sali gimnastycznej 
w lokalnej szkole podstawowej; 

– Borowa I i II: najwięcej środków sołectwa planują przeznaczyć na 
zakup wiaty przystankowej, budowę placu apelowego dla OSP 
Borowa oraz na bieżące utrzymanie dróg. Na liście znajduje się 
także dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego (w tym na 
skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawiłej i Poprzecznej), budowy wo-
dociągu, w także montaż progów zwalniających na ul. Borowiec-
kiej;

– Długie i Turobowice: cała kwota zostanie przeznaczona na budo-
wę placu zabaw na terenie sołectwa;   

– Lisowice i Erazmów: środki dofinansują bieżące utrzymanie dróg;
– Felicjanów: mieszkańcy zdecydowali o doposażeniu placu zabaw 

i świetlicy, oraz dofinansowaniu remontu sali i lokalnej integracji;
– Gałków Duży i Mały: środki zostaną przeznaczone na doposaże-

nie i wsparcie działalności wszystkich lokalnych placówek: ochot-
niczej straży pożarnej, muzeum, biblioteki, związek emerytów i 
rencistów, klubu LKS, koła gospodyń wiejskich. Doposażony ma 
być także plac zabaw w Gałkowie Małym oraz opracowanie doku-
mentacji na przebudowę budynku szkoły podstawowej. Fundusz 
wesprze także organizację Dni Gałkówka, Dnia Dziecka i spotkań 
kulturalno-edukacyjno-integracyjnych. Mieszkańcy planują także 
zakup kosza do zbierania nakrętek. Dodatkowo Gałków Mały Za-
chód chce zakupić stoły, ławki i namiot; 

– Gałków Parcela: środki zostaną przeznaczone na zakup działki so-
łeckiej; 

– Jeziorko: sołectwo będzie kontynuowało zagospodarowanie tere-
nu wokół stawu. Część środków dofinansuje również bieżące 
utrzymanie dróg; 

– Katarzynów i Zygmuntów: większość środków przeznaczona zo-
stanie na doposażenie, utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w 
Katarzynowie. Fundusz wesprze również utrzymanie i moderniza-
cję boiska i placu zabaw, a także organizację festynu z zawodami 
sportowymi;

– Kaletnik: największe zadania to budowa chodnika na placu zabaw 
oraz doposażenie placu zabaw. Część środków przeznaczona zo-
stanie także na pielęgnację zieleni i nowe nasadzenia, integrację, 
bieżące utrzymanie dróg oraz zakup pomocy dydaktycznych dla 
SP i przedszkola w Różycy; 

– Kazimierzów: środki zostaną przeznaczone na remont podłogi w 
OSP Wierzchy, integrację i wsparcie bieżącego utrzymania dróg; 

– Przanowice: fundusz zasili utrzymanie świetlicy wiejskiej i ko-
siarki spalinowej, zakup pomocy dydaktycznych dla SP i przed-
szkola w Różycy oraz lokalną integrację. Najwięcej środków 
przeznaczonych jednak zostanie na opracowanie dokumentacji 
projektowej pod budowę oświetlenia w ul. Granicznej;

– Stary i Nowy Redzeń: środki posłużą na doposażenie placu zabaw, 
zakup nagłośnienia, utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospo-
darowanie działki sołeckiej. Fundusz wesprze także organizację 
integracji, festynu oraz Dnia Dziecka;

– Regny: większość środków przeznaczona zostanie na doposażenie 

placu zabaw oraz przesunięcie ogrodzenia. Pozostałe środki skie-
rowane zostaną na utrzymanie świetlicy i integrację; 

– Różyca i Żakowice: dwa najważniejsze zadania to zagospodaro-
wanie i utrzymanie działki sołeckiej oraz konserwacja i utrzyma-
nie płyty boiska na terenie sołectwa. Sołectwo wesprze także or-
ganizację „Święta Rodziny” ze SP w Różycy, oraz zakup pomocy 
dydaktycznych dla szkoły. Część środków posłuży także na działa 
integracyjne;

– Słotwiny: sołectwo planuje zakup traktorka ogrodowego. Środki 
posłużą także utrzymaniu działki sołeckiej, lokalnej integracji, 
oraz wesprą prace przy odwodnieniu drogi oraz montażu progów 
zwalniających; 

– Stamirowice i Leosin: fundusz zostanie przeznaczony na doposa-
żenie placu zabaw oraz utrzymanie i zagospodarowanie boiska i 
placu zabaw;

– Stefanów: mieszkańcy zadecydowali o zakupie traktorka ogrodo-
wego. Pozostałe środki posłużą integracji i utrzymaniu działki so-
łeckiej; 

– Świny: środki zostały rozdzielone na remont podłogi w OSP 
Wierzchy, remont świetlicy, bieżące utrzymanie dróg oraz integra-
cję; 

– Wierzchy: prawie cały fundusz przeznaczony zostanie na wspar-
cie OSP Wierzchy (remont podłogi i czyszczenie kanalizacji). 
Środki wykorzystane zostaną także na działania integracyjne.              

(pw)       
              

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.

- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków Koło w Koluszkach
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Do połowy 2023 r. w okolicy ul. Witosa  
powstanie nowe osiedle domów 

Nowe apartamenty w Koluszkach 
Rusza przedsprzedaż nowych mieszkań, które wkrótce pojawią 

się w okolicy Osiedla Zieleń Południe w Koluszkach. Inwestycja re-
alizowana jest przez spółkę TDM Apartamenty, która wchodzi w 
skład grupy inwestycyjne TDM z Andrespola. Nowe osiedle domów 
usytuowane będzie w sąsiedztwie ulicy Witosa, na zadrzewionym 
terenie pomiędzy ul. Partyzantów a ogrodami działkowymi przy ul. 
Św. Stanisława Kostki. Działka o pow. 1,3 ha została zakupiona od 
gminy we wrześniu 2021 r. za 1,6 mln zł netto, z obowiązkiem bu-
dowy co najmniej 12 budynków jednorodzinnych lub bliźniaczych. 

Firma TDM do zaoferowania będzie miała dwa rodzaje mieszkań. 
Pierwszą grupę będą stanowiły apartamentowce o metrażach 55 m2 (na 
parterze z ogródkiem) oraz 59 m2 (na piętrze z balkonami), usytu-
owane w szeregowej zabudowie. Każde mieszkanie składa się  
z trzech pokoi, łazienki i aneksu kuchennego.  

Druga grupa to mieszkania o charakterze rezydencjonalnym, na 
który złożą się 2-poziomowe apartamenty o metrażach 85 m2  
(4 mieszkania tworzące jeden budynek). Mieszkanie składa się z sa-
lonu, kuchni i łazienki na parterze, oraz z trzech pokoi i łazienki na 
piętrze. 

Wszystkie lokale będą usytuowane na zamkniętym osiedlu i 
będą wyposażone w ogrzewanie podłogowe oraz pełną infrastruktu-
rę nowoczesnej automatyki. Apartamenty będą również podłączone 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Każde 
mieszkanie wyposażone zostanie również w instalację światłowodo-

wą. Większość mieszkań będzie posiadało własne ogródki wraz z 
wewnętrznym systemem nawadniania.

- Inwestycja będzie miała charakter ekskluzywnego kompleksu, 
który to charakter ma zapewnić wyjątkowe jego położenie wśród 
drzew oraz stan wykończenia obiektu elementami takimi jak granit 
czy włoska deska elewacyjna. Dodatkowe elementy, które w naszym 
projekcie zasługują na uwagę, to ogrody z nasadzeniami drzew, 
krzewów i kwiatów - informuje przedstawiciel Spółki TDM.  

Rezydencja o pow. 85 m2 oferowana jest w cenie: 550 tys. zł + 
aranżacja ogrodu 10 tys. zł + 2 miejsca parkingowe, każde płatne po 
10 tys. zł.

W przypadku apartamentowców: mieszkania o pow. 55 m2 z 
ogródkiem to cena 359 tys. zł + aranżacja ogrodu 10 tys. zł + 2 miej-
sca parkingowe, każde płatne po 10 tys. zł; mieszkanie 59 m2 bez 
ogródka to cena 349 tys. zł + 2 miejsca parkingowe, każde płatne po 
10 tys. zł.

Oddanie do użytku lokali o pow. 55 i 59 m2 planowane jest na 
marzec 2023 r, a rezydencji do końca maja 2023 r. Dodatkowe infor-
macje wraz z planami rozmieszczenia pomieszczeń, dostępne są na 
stronie www.tdmproperties.pl, biuro@tdmproperties.pl, oraz pod 
numerami telefonów: 791 770 710, 535 005 870.

(pw)
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WOŚP Koluszki pomimo huraganu  
i pandemii zebrał 65.552,30 zł,  
o 10.500 zł więcej niż w 2021 roku

Koluszkowski 169 sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy działający przy LKS Koluszki w składzie: szef  Antoni Tomczyk, 
z-ca Joanna Jeżyna, członkowie: Agnieszka Szulc, Marta i Dariusz 
Siemińscy, Piotr Mróz i Krzysztof Dobrogoszcz, informuje, że pomi-
mo nadal trwającej epidemii związanej z Covid 19, szalejącego orka-
nu „Nadia” i koronawirusa „Omikron”, zebrał 65.552,30 złotych.   

Na tę kwotę złożyła się niesamowita praca wolontariuszy, któ-
rzy pomimo szalejącego orkanu, od wczesnych godzin rannych za-
opatrzeni w czerwone serduszka, identyfikatory i puszeczki, wyszli 
na ulice kwestując dla zapewnienia najwyższych standardów dia-
gnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

W tym 30. Jubileuszowym WOŚP zarejestrowanych mieliśmy 
80 wolontariuszy z tego do kwestowania przystąpiło tylko 68 osób. 
Pozostali, niestety z powodu covidu lub kwarantanny musieli pozo-
stać w domu. 

Do nas w pierwszej kolejności zgłaszają się Ci, którzy są z nami 
od wielu lat, chcą pomagać i kwestować dla naszego sztabu. Jest też 
kilka rodzin, które w zbiórce rywalizują między sobą, bawiąc się 
przy tym znakomicie.

Jak co roku do akcji włączyli się lekkoatleci LKS Koluszki. 
Tym razem przystąpiło ich siedmioro: Jagoda Nowakowska, Ada i 
Ania Siemińscy, Milena Płocka, Łucja Ciesielska, Piotr Chojnacki i 
Piotr Śliwiński. Łącznie zebrali prawie 8000 złotych. 

Spora grupa wolontariuszy gromadziła się pod sklepami „Bie-
dronka” i Stokrotka” oraz kościołami. Jak przyznają, pomimo „pu-
stek” na ulicach jak i w sklepach, ludzie byli hojni i wrzucali dość 
znaczne datki. W niektórych przypadkach kierowcy sami zatrzymy-
wali swoje pojazdy, aby do „puszeczek” kwestujących wrzucić pa-
pierowe niemałe pieniążki (200-500 zł). Od wielu też lat, księża 
włączają się w zbiórkę. Sam byłem świadkiem jak Borysowi, ksiądz 
z naszej parafii wrzucił datek do skarbonki. Kilkanaście osób wyje-
chało do Łodzi kwestując przy łódzkich marketach. Jak przyznali, 
więcej było wolontariuszy niż kupujących.

Do tegorocznej akcji przystąpiły również nasze koluszkowskie 
przedszkola i szkoły podstawowe. Niestety z uwagi na pandemię i 
kwarantannę, nie mogły organizować imprez i kwesty. Pomimo tego 
udało się zebrać i przekazać do sztabu ponad 2600 zł: Przedszkole 
Nr 3 i Miejski Żłobek - 1501,57 zł., Przedszkole Nr 2 - 821,48 zł, SP 
w Długiem - 240,76, Przedszkole w Gałkowie Dużym - 137 zł, SP w 
Różycy 37,83 zł.

Do naszej akcji włączyli się także uczniowie z zaprzyjaźnio-
nych szkół podstawowych w Łaznowie i Winnej Górze. Było rów-
nież trzech strażaków z OSP Koluszki: Marcin Latek oraz Kamil Pa-
turaj i Jakub Koprowski, którzy kwestowali na ulicach Łodzi w 
towarzystwie 13-letniego  Piotrka - brata Kuby. Jak można się do-
myśleć, ten młodszy i o nieco niższym wzroście „częściej otrzymy-
wał datki” i był najskuteczniejszym spośród naszych wolontariuszy 
w tegorocznej zbiórce, zebrał 2203,23 i 6,40 Euro. Podczas wspól-
nego przeliczania pieniążków wymienionych powyżej strażaków, 
rozległ się sygnał alarmowy z OSP Koluszki, wzywający druhów do 
natychmiastowej akcji ratowniczej. 

Zbierały też wspaniałe panie, podopieczne DPS Dąbrowa. W 
„puszce” miały 374,31 zł. Wszystkim, należą się olbrzymie brawa i 
podziękowania. To są też i moi bohaterowie, łączy nas wspólna idea 
i cel pomagania innym. 

Liderzy zbiórki do puszek
Jak co roku tradycyjnie podajemy tych, którzy zebrali do „pu-

szeczek” kwoty powyżej 500,00 złotych. Najwięcej bo aż 2203,23 zł 
miał Piotrek Koprowski; Patrycja Krupińska 2000,14 zł; Marcin 
Latek 1837,54 zł; Mateusz Piekarczyk 1836,25 zł; Oliwia Rosiak 
1829,48 zł; Jakub Koprowski 1681,11 zł; Wiktor Stępniewski 
1594,86 zł; Maurycy Piekarczyk 1576,02 zł; Maks Kowszewicz 
1553,70 zł; Łucja Ciesielska 1472,03 zł; Milena Koma 1471,96 zł; 
Jagoda Rumińska 1306,55 zł; Borys Chmielewski 1284,70 zł;  
Greta Maj 1257,06 zł;  Lena Radomska 1109,09 zł; Milena Płocka 
1090,70 zł; Adrianna Sieminska 1087,47 zł; Alicja Radomska 
1073,97 zł; Kamila Mrozińska 1059,46 zł; Karol Karp 1034,20 zł; 
Dawid Koluszkowski 1002,57 zł; Anna Sieminska 957,22 zł; Piotr 
Sliwiński 933,75 zł; Daniel Fraszek 932,99 zł; Natalia Nowacka 
925,35 zł; Małgorzata Kompa 899,83 zł; Wojciech Ferich 857,48 zł; 
Brajan Sosnicki 852,44 zł;  Jacek Kompa 831,15 zł; Alicja Pasz-
kowska 800,13 zł; Kamil Paturaj 752,98 zł; Weronika Salska 
676,76 zł;  Jagoda Nowakowska 653,68 zł; Tomasz Kompa 652,94 zł; 
Natalia Banaszkiewicz 645,00 zł; Ryszard Urbański 612,47 zł; 
Piotr  Chojnacki 609,74 zł; Julia Karp 603,55 zł; Antoni  Nowak 
598,38 zł; Antonina Gutkowska 556,05 zł; Karolina Karp 536,06 zł; 
Adrianna Nowak 528,54 zł; Dorota Karp 521,48 zł; Julia Golinska 
504,34 zł.

Część wolontariuszy w formie elektronicznej zarejestrowało  
w Sztabie WOŚP e-Skarbonkę. Zebrali, jak podała fundacja,  
kwotę 2753,00 zł. Dziękujemy. Najwięcej: Jagoda Rumińska 495 zł, 
Natalia Modrzejewska 370 zł, Wiktor Stępniewski 220 zł,  
Wojciech 200 zł i Adrianna 180 zł, Ferlich -Maks Kowszewicz  
125 zł,  Maurycy Piekarczyk 73 zł, Mateusz Piekarczyk 70 zł, Jacek 
Kompa 50 zł. 

Z powodu nadal trwającej epidemii, sztab tak jak w ubiegłym 
roku zrezygnował z przeprowadzenia koncertu, jak i związanych z 
nim imprez i licytacji. Przy Stokrotce chcieliśmy postawić namiot 
WOŚP z puszką stacjonarną i gadżetami, niestety, bardzo silny wiatr 
spowodował, iż musieliśmy w szybkim tempie przenieść się do go-
ścinnej sali widowiskowej OSP Koluszki. Tam w godzinach od 9.00 
do 20.00 trwała sprzedaż gadżetów i różnych przedmiotów otrzyma-
nych od darczyńców i WOŚP. 

Łącznie ze sprzedaży do sztabowej puszki wpłynęło ponad 
4200 złotych, z tego mi.in: obrazy Pani Lucyny Malinowskiej za 
350 zł, hulajnoga Pani Hanny Piątkowskiej 120 zł, Piękne  
„Skrzaty” Pani Edyty Sadowskiej od 50 do 120 zł, Piękna „Makra-
ma” 50 zł. 

Sporo „pieniążków” otrzymaliśmy za gadżety Widzewa i 
WOŚP, ze sprzedaży artykułów chemicznych POL-HUN, kwiatów i 
innych przedmiotów z Kwiaciarni Ruta,  serduszek Pana Marka Je-
żyny i Przedszkola Nr 3, lamp Pana Krzysztofa Markiewicza. W 
trakcie sprzedaży sztab otrzymał od prywatnych darczyńców: srebr-
ną dużą świnkę, a w niej 862,26 zł, od Michaliny Kowalczyk 44,97 zł, 
„torebki” 13,52 zł.

Za pomoc w organizacji sztabu w OSP, sprzedaży i poczęstun-
ku serdecznie dziękujemy m.in. wolontariuszowi koledze Leono-
wi.  

Tradycyjnie dla wszystkich chętnych była kawa, herbata, napo-
je, słodycze oraz cukierki ufundowane przez organizatora, POL-
-HUN i Hurtownie Viola. Mam nadzieję, iż za rok w 31. koncercie 
WOŚP, już bez utrudnień uda się zorganizować koncert w Czterech 
Strunach Świata i imprezy w placówkach oświatowych Gminy Ko-
luszki.                                                                                          

Szef koluszkowskiego sztabu 
Antoni Tomczyk 
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Magdalena Szostek najlepsza  
w okręgu łódzkim

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz drugi 
wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Pol-
skiego dla Szkół Podstawowych organizowanej przez Instytutu Ba-
dań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Jest to konkurs, który  finalistom i laureatom daje takie 
same uprawnienia jak Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka 
Polskiego.

Po eliminacjach szkol-
nych, które polegały na na-
pisaniu wypracowania na 
temat wybrany z jednego z 
dwóch obszarów tematycz-
nych: W poszukiwaniu lep-
szego życia – literackie ob-
razy współczesnych migracji 
lub Literackie świadectwa i 
literacka pamięć o stanie 
wojennym, do etapu okrę-
gowego zakwalifikowała 
się uczennica klasy 7a - 
Magdalena Szostek.

8 stycznia 2022 r. odby-
ła się pisemna część okrę-
gowego etapu Olimpiady, w 
ramach której Magda mu-
siała  napisać rozprawkę na 
jeden spośród zapropono-
wanych tematów, a także 
rozwiązać test leksykalno-

-językowy. Pierwsza część trwała 120 minut, na wykonanie drugiej 
przeznaczono 90 minut.

Uczennica Jedynki wybrała temat: Dlaczego obcość bywa po-
wodem cierpienia? Przedstaw swoje przemyślenia, odwołując się do 
doświadczeń wybranych postaci literackich.

W pracy literackiej należało odwołać się do co najmniej 3 utwo-
rów spośród 10 wybranych przez organizatorów. Znalazły się wśród 
nich: „Wędrówka Nabu” Jarosława Mikołajewskiego, „Wróbelek z 
kości”, Zany Fraillon „Kasieńka” Sarah Crossan, „NieObcy. 21 opo-
wieści, żeby się nie bać. Polscy pisarze dla uchodźców”, „Emigran-
ci” Sławomira Mrożka, „Opium w rosole” Małgorzaty Musiero-
wicz, „Skutki uboczne eliksiru miłości” Doroty Combrzyń- 
skiej-Nogali, „Teatr niewidzialnych dzieci” Marcina Szczygielskie-
go, „Wroniec” Jacka Dukaja oraz „Raport o stanie wojennym. No-
tatki z codzienności” „Marka Nowakowskiego.

18 stycznia opublikowane zostały wyniki tego etapu rywalizacji 
i okazało się, że, spośród 20 uczestników pisemnej części eliminacji 
w okręgu łódzkim, tylko 12 zakwalifikowało się do etapu ustnego. 
W tym gronie znalazła się podopieczna pani Małgorzaty Drabik, 
uzyskując najlepszy wynik w swoim okręgu.

Podczas kolejnego etapu, który odbędzie się 12 lutego, zada-
niem uczestników będzie dokonanie analizy i interpretacji wyloso-
wanego utworu poetyckiego. Wśród tekstów  do omówienia znajdu-
je się 25 wierszy pięciu poetów: Franciszka Karpińskiego, Cypriana 
Norwida, Krzysztofa Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Kazi-
mierza Wierzyńskiego.

Serdecznie gratulujemy Magdzie i będziemy trzymać kciuki za 
powodzenie w kolejnym etapie polonistycznej  rywalizacji.

Hojny datek za koszulkę  
z autografem piłkarza

Jest nam niezwykle miło poinformować, że koszulka klubu 
Wieczysta Kraków z autografem Sławomira Peszki, która na akcję 
na rzecz Karoliny Wardy trafiła za pośrednictwem trenera Przemy-
sława Cecherza, została wylicytowana za 2 500 zł. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odlewnik”  
poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA  
DS. KSIĘGOWOŚCI I ADMINISTRACJI

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:
- redagowanie pism i wniosków,
- obsługę programu czynszowo-księgowego: naliczanie należności,
- wystawianie faktur i windykacja,
- obsługę spraw członkowskich lokatorów SM,
- prowadzenie strony internetowej SM.

Wymagania:
- Znajomość podstaw księgowości
- Znajomość programu EXCEL, WORD
- Mile widziane doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej  

lub w firmie zarządzającej nieruchomościami
- Wykształcenie min. średnie

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV do biura Spółdzielni 
ul. Gen. Andersa 7b m. 1 bądź mailowo: smodlewnik@wp.pl  

do dnia 15.02.2022 r. Tel. 44 714-19-98.
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MAŁE, WIELKE SERCA  
Z PRZEDSZKOLA NR 3

Styczeń minął w Przedszkolu nr 3 pod hasłem: ,,POMOC MA 
WIELKĄ MOC”. Dzieci z tej placówki, wspólnie ze swoimi rodzi-
cami zaangażowały się w niesienie pomocy innym.

 W połowie stycznia dołączyły się do zbiórki rzeczy na kier-
masz charytatywny, organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Koluszkach. Cały dochód z kiermaszu został 
przeznaczony na operację 15-letniej Oliwii Krzemińskiej. Zaledwie 
w dwa dni nasz przedszkolny korytarz wypełnił się licznymi darami, 
które przekazaliśmy do ośrodka.

28 stycznia przedszkole przyłączyło się do 30 Finału WOŚP. W 
ramach akcji w naszej filii przy ulicy Mickiewicza 8, odbył się OR-
KIESTROWY KIERMASZ. Do akcji włączyły się nie tylko dzieci z 
przedszkola, ale i żłobka. Grupa „Tygryski” własnoręcznie wykona-
ła 185 serduszek z masy solnej, a młodsi koledzy i koleżanki ze 
żłobka - piękne ramki i pachnące mydełka. Dochód ze sprzedaży 
tych wyjątkowych rękodzieł, zasilił konto WOŚP. Nieopisana była 
pomoc rodziców, którzy przekazali na akcję domowe wypieki. Dzię-
ki wspólnym działaniom małych, wielkich serc udało się zebrać na 
Wielką Orkiestrę ponad 1500 zł!

Pod koniec miesiąca, 
dzieci z przedszkola, z wielką 
chęcią zaangażowały się rów-
nież w akcję ,,Kartka dla Se-
niora”. Przedszkolaki własno-
ręcznie wykonały piękne 
kartki z życzeniami, które zo-
stały przekazane mieszkań-
com domu opieki w Kolusz-
kach. Sprawiły im one wiele 
radości i wzruszeń. Była to 
dla naszych podopiecznych, 
ważna i potrzebna lekcja 
życzliwości i szlachetności. 
Przy okazji podjęty został z 
dziećmi trudny temat samot-
ności, w którym wykazały się one dużą dawką empatii i chęcią nie-
sienia pomocy na różne sposoby.  

Podjęte działania budują u dzieci poczucie własnej wartości, 
uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują, a przede wszystkim 
uczą, że wspólnie możemy zdziałać więcej! 

Paulina Truszczyńska

Portrety mieszkańcówKarnawał w „Jedynce” 
Karnawał to czas zabaw i bali, 

podczas których królują stroje oraz 
maski karnawałowe. Uczniowie 
klasy 2c SP nr 1 w Koluszkach pod-
czas swojego balu karnawałowego 
mieli możliwość podziwiania pięk-
nych weneckich masek karnawało-
wych oraz mogli posłuchać historii 
o ich pochodzeniu, a to wszystko 
dzięki Panu Zbyszkowi Komorow-
skiemu, który podzielił się z dzieć-
mi swoją pasją związaną z Wene-
cją. Dzieci oglądały prezentację, z 
której dowiedziały się m.in. jak wy-
gląda Wenecja, jakie stroje noszono 
w dawnych czasach oraz jak różno-
rodnych materiałów mogą być wy-
konane maski karnawałowe.   
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WOŚP w Koluszkach
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Rozliczenie 30. Finału WOŚP 
Ogółem 65 552,30 z tego:
- puszki wolontariuszy: 54 500,59 zł
- puszki stacjonarne: Nr 3 (LKS Koluszki) 5 838.66 zł (w tym 

m.in.: wpłaty ze sprzedaży), „srebrna świnka 862,26 zł, DPS 
Dabrowa 374,31 zł, SP Długie 240,76 zł, 20.Turniej Tenisa 
Stołowego Nr 4  (Przedszkole w Gałkowie Dużym) 137,00 zł, 
Nr 5 (Przedszkole Nr 2) 821,48 zł, Nr 6 (Przedszkole Nr 3)  
1 501,57 zł

- eSkarbonki: 2 753,00 zł.

Podziękowania
 • Koluszkowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
działający przy LKS Koluszki składa serdeczne podziękowa-
nia:
 • Mieszkańcom naszej Gminy za okazane serce i życzliwość 
podczas 30. finału WOŚP 
 • Wspaniałym wolontariuszom za zaangażowanie podczas 
kwestowania
 • Paniom: Marcie Siemińskiej, Małgorzacie Mróz, Agnieszce 
Szulc, oraz Panom Krzysztofowi Dobrogoszczowi i Piotrowi 
Mróz za sprawne liczenie pieniędzy 
 • Szkołom i przedszkolom Gminy Koluszki i SP w Łaznowie i 
Winnej Górze
 • Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego za opiekę nad wo-
lontariuszami podczas kwestowania 
 • OSP Koluszki za udostępnienie sali widowiskowej
 • Firmie „POL-HUN” za cukierki i artykuły chemiczne
 • Firmie „Procad” S.A. za ufundowanie gadżetów Widzewa
 • Pani Edyty Sadowskiej Littlestars Rękodzieło ” Skrzaty”
 • Hurtowni „Viola” – napoje i słodycze
 • Hurtowni Jastrzębowski - artykuły papiernicze 
 • Kwiaciarni Ruta, kwiaty i walentynkowe poduszeczki
 • Pani Lucynie Malinowskiej - obrazy  
 • Pani Hannie Piątkowskiej - hulajnoga
 • Pani Ewie Popiel za ubezpieczenie wolontariuszy 
 • Panu Krzysztofowi Markiewiczowi - lampy
 • Panu Markowi Jeżyna – serduszka 
 • i innym darczyńcom za pomoc w organizacji 30. finału 
WOŚP.
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Miejsce na Twoją  
reklamę

Wybierz Kino „ODEON 3D” 
Małe kina zaczęły znikać z polskich ulic w latach 90-tych i na przeło-

mie wieku, gdy jeden po drugim zaczęły powstawać kolejne multipleksy. 
Najpierw w dużych miastach, potem także w średnich i małych. Wielosalo-
we obiekty zaoferowały większy wybór filmów oraz nierzadko większy 
komfort i jakość obrazu. Wiele z małych kin dobiła cyfryzacja, która wy-
musiła skokowe inwestycje, na które dzierżawcy i drobni właściciele kin 
nie mogli pozwolić sobie. Kino ODEON 3D, dzięki inwestycjom władz 
miejskich przestawiło się na format cyfrowy i dzięki temu przetrwało i gra 
dla Nas nieprzerwanie od dziesięcioleci. Więcej o historii koluszkowskiego 
kina opowiedzą jego pracownicy w kolejnym wydaniach TwK. 

Obecnie, widz Kina ODEON 3D w Koluszkach ogląda filmy na naj-
wyższej klasy projektorze Sony, a dźwięk przestrzenny 5.1 - kanałowy 
w technologii Dolby Digital czyni przekaz kinowy jeszcze atrakcyjniej-
szym. Wprawdzie ekran jest mniejszy niż w większości Multipleksów, ale 
preferencje jeśli chodzi o klimat w kinie jak i wielkość sali i ekranów są 
różne. Wszystko zależy od osobistych upodobań. Jednak o wiele przy-
jemniej jest oglądać komedie romantyczną w przytulnym i kameralnym 
wnętrzu niż w dużej przestrzeni. W kameralnym kinie jest całkiem inna 
atmosfera, która sprawia, że naturalnie szukamy kontaktu z drugą osobą. 
Dlatego będą one o wiele lepszym wyborem na romantyczny wieczór z 
drugą połówką niż ogromne, hałaśliwe, z wszechobecnym zapachem po-
pcornu duże sale kinowe. Jeśli chodzi o kino w 3D to najlepiej się je oglą-
da w odległości około 4-7 rzędów od ekranu więc wielkość nie ma w nim 
dużo do rzeczy. Chodzi o objęcie całości perspektywy. Inna sprawa jeśli 
chodzi o okulary – w kinie ODEON 3D nabywamy je za 5 zł na własność 
i możemy wykorzystywać wielokrotnie. Dbajmy tylko by nie były pory-
sowane bo to psuje efekt nawet najlepszych akcji.

Bilet normalny 2D do kina „Odeon 3D” kosztuje niezależnie od dnia 
tygodnia 19 zł, ulgowy lub z kartą mieszkańca 15 zł, a z kartą seniora lub 
grupowy 12 zł. Miejsce możesz zarezerwować pod numerem telefonu 44 
714 58 80 w dniach od środy do niedzieli w godzinach pracy kina zgod-
nie z repertuarem, 30 min. przed pierwszym seansem. Zarezerwowane bi-
lety należy odebrać nie później niż 15 min. przed seansem. Kasa kina 
czynna jest od środy do niedzieli 30 min. przed pierwszym zaplanowa-
nym seansem, a zamykana 30 min. po rozpoczęciu ostatniego.

Ostatnie lata nie są łaskawe dla branży kinowej. Kina nadal nie 
wróciły do stanu sprzed pandemii - w ubiegłym roku przed ekranami 
zgromadziła się mniej niż połowa widzów z roku 2019. Większość z kin 
zdecydowała się więc na podwyżki cen biletów od 2022 roku. Ceny bi-
letów kinowych różnią się między kinami studyjnymi a multipleksami, 
ale zależne są także od dni tygodnia, miast czy rodzajów technologii 
projekcji. 

Dla porównania Cena biletu w dniu seansu do kina sieci Helios w Ło-
dzi to wydatek rzędu 27,90 zł, na film familijny 24,90 zł zaś w tzw. super 
wtorek 16,90 zł. Na pewne rabaty możemy też liczyć gdy kupujemy bilety 
w przedsprzedaży. Cennik zawiera też inne pozycje.

Bilet normalny w kinach sieci Cinema City od Pn do Pt można nabyć 
za 21,50 zł + 1,80 zł opłata serwisowa (ulgowy 16,90 zł + 1,80 opłata ser-
wisowa), a w weekendy za 25,50 zł + 1,80 zł opłata serwisowa (ulgowy 
21,50zł + 1,80zł opłata serwisowa). Bilet w ramach taniej środy to wyda-
tek 16,90 zł. Cennik i w tym przypadku jest bardziej rozbudowany.  

Czy znaczna różnicy cen - to wystarczający powód, by wybrać się na 
wieczorny seans do Kina ODEON 3D? Wszystko ma swoje wady i zale-
ty, a i tak najważniejszy w tym wszystkim (przynajmniej dla mnie) jest 
dobry film i miło spędzony czas w doborowym towarzystwie.           

(tom)
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Międzynarodowo w Szkolnym  
Klubie Europejskim w Różycy!!!

Mimo zdalnego nauczania, członkowie ze Szkolnego Klubu Eu-
ropejskiego „EUROMŁODZIAKI” nie próżnują i wykorzystują 
czas chwilowego lockdownu do kolejnych działań edukacyjnych w 
ramach międzynarodowego projektu „Great Job”. We wtorek, pierw-
szego lutego, wspólnie z opiekunkami klubu – p. Anniką Niburską i 

p. Jolantą Piasecką  - wzięli udział w kolejnej wideokonferencji ze 
swymi partnerami z Włoch. Tym razem, uczestnicy wirtualnego spo-
tkania przygotowali wypowiedzi na temat zawodów swoich rodziców 
i członków rodziny. Rozmawiali także o codziennym życiu w Polsce i 
we Włoszech,  ulubionych sportach, zwierzętach i formach spędzania 
czasu wolnego. Obie szkoły 
wykonały także prezentacje 
multimedialne na temat: „My 
parents’ job”, efekty prac 
grupy z Różycy można zna-
leźć pod poniższym linkiem: 
https://wakelet.com/wake/
wjYR2g8oSrKxiBKohh55y

Program eTwinning, w 
którym Szkoła Podstawowa w Różycy działa od niemal pięciu lat, 
jest niezwykłą okazją do poszerzenia wiedzy młodych ludzi na wie-
lu horyzontach. Kontakt uczniów z rówieśnikami z innych krajów, 
dzielenie się poglądami i wiedzą między nauczycielami z różnych 
szkół, szeroki wachlarz szkoleń na najwyższym poziomie to tylko 
niektóre z licznych zalet udziału w programie. Dzięki działaniom 
projektowym nauczyciele poszerzają swoją wiedzę, rodzice są bar-
dziej zaangażowani w życie szkoły, a uczniowie opuszczają jej mury 
wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Marcin Dens przed Antonim  
Tomczykiem w finale 20. Turnieju  
Tenisa Stołowego WOŚP 2022 

Po raz dwudziesty Sztab WOSP przy współpracy LKS Kolusz-
ki i SP w Długiem zorganizował otwarty turniej tenisa stołowego, w 
którym z powodu pandemii wzięło udział blisko 20 zawodników 
m.in.: Brójec, Łodzi, Brzezin, Będzelina Chrustów Nowych, Nowe-
go Redzenia, Stefanowa i Koluszek.

Najmłodszym uczestnikiem był 5-letni Stanisław Basiński z Ło-
dzi. Stasiu, choć ma zaledwie pięć lat i wzrost niewiele wyższy od po-
wierzchni stołu, to świetnie sobie radził w grze ze starszą o kilka lat 
Anią. Dobrze ustawiał się na nogach i nieźle odbijał piłeczkę rakietką. 

Wyniki i udział w turnieju:
- dziewczęta do lat 12: Anna Siemińska, chłopcy: Stanisław Basiń-

ski Łódź, chłopcy 13-15 lat: Filip Kieszek Łódź  
- dziewczęta 13-19 lat: I Agata Pakuła, II Adrianna Świerzyńska, III 

Julia Lipska – wszystkie MLUKS Brzeziny, IV Adrianna Siemiń-
ska Koluszki

- chłopcy 16-19 lat: I Damian Pakuła MLUKS Brzeziny, II Miłosz 
Kotkowski LKS Koluszki, III Karol Janik Nowy Redzeń, IV Ka-
rol Adamus Stefanów  

- mężczyźni 20 – 39 lat: I Marcin Dens MLUKS Brzeziny, II Syl-
wester Zimoń Chrusty Nowe, III Kamil Skrzyński Brójce

- 40-59 kobiety: Agnieszka Szulc Będzelin, mężczyźni: Robert 
Walczewski Koluszki

- 60 lat i starsi: I Marek Górecki, II Antoni Tomczyk, III Piotr Mróz 
wszyscy Koluszki. 

Kategorię OPEN wygrał Marcin Dens pokonując Antoniego 
Tomczyka 2:0 (11:8 i 11:8). Marcin Dens to utytułowany zawodnik 
II ligi ŁOZTS i trener MLUKS Brzeziny. Niespodziewanie trzecie 
miejsce zdobył Kamil Skrzyński – Brójce, pokonując po zażartej 
walce Sylwestra Zimonia - Chrusty Nowe. Piąty był Krzysztof Agier 
- Brójce, szósty Piotr Mróz - Koluszki, siódme miejsce zajął Damian 
Pakuła - MLUKS Brzeziny, ósme Marek Górecki, dziewiąte Miłosz 
Kotkowski obaj Koluszki.

Zawodnicy startujący w OPEN podzieleni byli na dwie grupy 
grając „każdy z każdym”: w pierwszej zwyciężył Marcin Dens przed 
Sylwestrem Zimoniem i Krzysztofem Agier, w drugiej: Antoni Tom-
czyk przed Krzysztofem Skrzyński i Piotrem Mrozem.

Wszyscy przed turniejem uiścili symboliczne „wpisowe”  
do stacjonarnej puszki WOŚP. Były to wpłaty średnio 20,00 zło-
tych, trafiła się też „pięćdziesiątka”. Wszyscy uczestnicy dostali 
napoje i czekolady ufundowane przez organizatora i Hurtownię 
„Viola”.

Pilnie poszukujemy do nowo otwartej fabryki  
w koluszkowskiej strefie ekonomicznej:

Operatorów maszyn 
Autoklawistów

Czekają na Ciebie:
• Praca w stabilnej firmie o dużym potencjale rozwojowym
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Atrakcyjny system wynagradzania (podstawa + premia)  

wraz z pakietem benefitów

Wyślij CV na adres: kontakt@petrepublic.pl lub zadzwoń  
880 528 099 lub odwiedź nas w siedzibie firmy:  

Koluszki, ul. Nasienna 22 
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Udane starty koluszkowskich  
lekkoatletów w ogólnopolskim  
mitingu w Spale

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbył się 1.Ogólnopol-
ski Halowy Miting Lekkoatletyczny ŁOZLA 2022. W zawodach 
wzięło udział prawie 1000 osób z ponad 150 klubów z całej Polski, 
w tym 12.-tu z LKS Koluszki. 

Nasi młodzi sportowcy 
uczestniczyli w konkurencjach 
biegowych na krótkich i średnich 
dystansach, spisując się bardzo 
dobrze. Pomimo rangi zawodów, 
koluszkowscy biegacze bez wiel-
kich stresów przystąpili do walki 
o jak najlepsze miejsca i wyniki. 
Prawie wszyscy po raz kolejny 
poprawili swoje „życiówki”, nie-
którzy zdecydowanie.

Najlepiej zaprezentowali się 
uzyskując nowe „życiówki”: Igor 
Cel w biegu na 600 m, uzyskał 
wyśmienity czas 1:37,34; Piotr 
Śliwiński 1:52,19;  Jakub Kunka 
1:52.41. Jagoda Nowakowska na 
tym samych dystansie z czasem 
1:49.09, była trzecia (w serii), 
Adrianna Siemińska piąta 
1:50,69. Świetnie pobiegła 
12-letnia Maja Wolska (2:08.32) 
poprawiając swój czas o ponad 7 

sekund. Super spisał się w biegu na 1000 m starszy o 2 lata brat Mai, 
Maciek, który również o kilka sekund poprawił swój wynik, obecny 
to 3:27.55.

Udane i to z „życiówkami”, mieli swoje starty sprinterzy: Rado-
sław Babiarski w biegu na 300 metrów uzyskał czas 43.02; Piotr 
Chojnacki 45.20. 12-letnia Milena Płocka w biegu na 200 metrów 
uzyskała bardzo dobry wynik 32.40.

Nieco słabiej wypadliśmy w biegu na 60 metrów dziewcząt. Mi-
lena Płocka uzyskała czas 9.51, Ania Siemińska 10.21. 

Dziękuję wszystkim za wspaniałą postawę i godne reprezento-
wanie naszej małej „ojczyzny” w ogólnopolskim mitingu. Pani 
Agnieszce Ciesielskiej za poświęcony czas i opiekę nad najmłod-

szymi naszymi sportsmenkami. Pomimo 10-godzinnego pobytu w 
spalskiej hali, jestem zadowolony i szczęśliwy z występu podopiecz-
nych, wdzięczny rodzicom za to że są na zawodach, dopingują i 
wspierają swoje pociechy podczas ich występu. 

Trener Antoni Tomczyk
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Tynki maszynowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, tel. 669-20-19-62
Malowanie, drobne remonty, 
składanie mebli. Wynoszenie gruzu, 
575-242-774
Mała szwalnia przeszyje,  
tel. 605-99-44-50
Wypożyczalnia sprzętu budowlanego, 
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
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia 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
Kompleksowe usługi brukarskie 
prywatne i przemysłowe.  
Konkurencyjne ceny. Wycena gratis, 
782-178-554
Usługi transportowe (przeprowadz-
ki) itp., 500-037-929
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam M-4, 45 m2, 3 piętro, 
509-825-255 
Sprzedam mały dom w Słotwinach 
oraz M-3 w Brzezinach,  
tel. 793-316-772
Sprzedam mieszkanie M-4, 60,8 m2 
w bloku w Koluszkach,  
tel. 512-699-129
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 w centrum 
Koluszek, 693-450-093
Do wynajęcia lokal 30 m2 na ulicy 
Brzezińskiej 23, tanio, 609-111-091
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we, kuchnia i łazienka. Mieszkanie 
jest po remoncie, 606-788-424
Do wynajęcia mieszkanie 47 m2  
na Oś. Mieszkaniowym Regny,  
tel. 661-498-800
Nowe mieszkanie 42 m2 na wynajem, 
tel. 695-989-881 po 16-tej
Lokal użytkowy do wynajęcia 
Galeria Arkadian Koluszki,  
ul. Reja 3, tel. 604-796-539
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Jabłka 2 zł/kg, soki ,tel. 505-771-121
Drewno opałowe z tartaku,  
tel. 785-998-740
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

PRACA 
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach, 
604-574-055 
Zatrudnię kierowcę auta dostaw-
czego z obsługą magazynu,  
604-574-055 
Zatrudnię szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352
Zatrudnimy: 1. pracownika 
ochrony mienia na bazę w Kolusz-
kach (wskazana grupa inwalidzka), 
2. osobę do nadzoru prac warsztato-
wych i produkcyjnych w firmie 
budowlanej, CV na e-mail: buddrog-
stan@wp.pl, Tel. 605-053-812  
lub 609-759-659 w godz. 7-15 
Zatrudnię osobę na dziurkarkę  
i guzikarkę odzieżową,  
tel. 502-171-510 Koluszki
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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

Burmistrz Koluszek informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-

pada 65, wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanej 
nieruchomości położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, 
gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 278/66  
o pow. 0,0383 ha, do zbycia w drodze przetargu.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zago-
spodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, te-
lefon (44) 725-67-54.

Sprzedam działkę rolniczą nr 92/1 w Koluszkach przy ulicy Św. Stanisława 
Kostki 108 o powierzchni 0,3348 ha – tel. 601-428-007
Profesjonalne usługi kosmetyczne w domu klienta: dokładne, sterylnie  
w miłej atmosferze. Zapraszam: 796-121-232
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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

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

95-040 Koluszki od dnia 01.02.2022 r. do dnia 22.02.2022 r., wywieszone 
są wykazy o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do dzierżawy: 

1) na okres od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r., części  o pow. 0,2000 ha, 
nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 1 przy ul. Na-
siennej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 152/19  
o pow. 23 395 m2;

2) na okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r., części o pow. 313 m2 
i części o pow. 224 m2, nieruchomości położonej w mieście Ko-
luszki, w obrębie 5, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 
1204 o pow. 13 040 m2;

3) na okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r., nieruchomości po-
łożonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym działki: 1101 o pow. 371 m2;

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach www.kolusz-
ki.samorzady.pl 

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

Miejsce  
na Twoją reklamę
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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

n kostka 
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

i rozładunek widłami, n odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, n 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  
4.02

15:00 SKARB MIKOŁAJKA
17:00 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE  
            O FACETACH
19:00 C'MON C'MON

Sobota  
5.02

15:00 SKARB MIKOŁAJKA
17:00 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE  
            O FACETACH
19:00 C'MON C'MON

Niedziela  
6.02

15:00 SKARB MIKOŁAJKA
17:00 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE  
            O FACETACH
19:00 C'MON C'MON

Środa  
9.02

17:00 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE  
            O FACETACH
19:00 C'MON C'MON

Czwartek  
10.02

17:00 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE  
            O FACETACH
19:00 C'MON C'MON

SKARB MIKOŁAJKA
Francja / Komedia / Familijny / 2022 /

Premiera 2D Dubbing

W życiu Mikołajka najważ-
niejsi są: mama, tata, szkoła i 
przyjaciele – banda nierozłącz-
nych kumpli, bez których wszyst-
ko inne nie ma sensu. Kiedy więc 
tata chłopca awansuje i   rodzina 
musi przeprowadzić się na dalekie 
południe, Mikołajek wpada w roz-
pacz. Bo jak tu wyobrazić sobie 
rzeczywistość bez najlepszych 
przyjaciół? Bez rogalików Alce-
sta, okularów Ananiasza, wygłu-
pów Kleofasa – bez wspólnych 
psot, zabaw i żartów?  Dlatego, by 
zapobiec nieszczęściu i wpłynąć 

na decyzję rodziców, Mikołajek wraz z ekipą wyrusza na poszukiwa-
nie zaginionego skarbu. 

8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH
Polska / Komedia / Obyczajowy / Premiera 2D

O pięć lat starsi, ale niekoniecz-
nie dojrzalsi faceci znowu ruszają 
do akcji!Siła przyjaźni, chwile 
wzruszenia i szalone przygody 
uwielbianych przez widzów bohate-
rów. Jak potoczyły się ich losy? Co 
nastąpiło po przysłowiowym: „żyli 
długo i szczęśliwie”? W kolejnej 
odsłonie komedii o męskich „słabo-
ściach” Ricky walczy z twórczym 
kryzysem, Jarosław z atakami pani-
ki, Filip szaleje na giełdzie, Stefan 
próbuje zapanować nad złością, a 

Kordian poskładać złamane serce. Tylko Tomek, jako jedyny z przy-
jaciół, nadal odważnie spełnia marzenia. I w końcu wpada przez to 
w kłopoty. W wir szaleństw facetów, poza znanymi z poprzedniej 
części Basią i Zosią, wciągnięta zostanie również zupełnie nowa bo-
haterka – tajemnicza Pestka.

C'MON C'MON
USA / Dramat / 2021 / 108 min. / Premiera / 2D Napisy

Nowojorski dziennikarz John-
ny (Phoenix) przemierza Amerykę 
z mikrofonem, pytając młodych lu-
dzi o ich marzenia i plany na przy-
szłość. Jest singlem, od wielu lat 
nie kontaktuje się z mieszkającą w 
Los Angeles rodziną. Gdy jego sio-
stra niespodziewanie zgłosi się do 
niego po pomoc w opiece nad dzie-
więcioletnim synkiem, Johnny po-
stanawia zabrać siostrzeńca ze 
sobą do Nowego Jorku. Ich wspól-
na podróż przez Stany pozwoli im 
obu odkryć, co nadaje życiu sens.

„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. 



Dzień Babci i Dziadka  
w Przedszkolu nr 1

Z okazji święta Babci i Dziadka 21 oraz 22 stycznia w naszym 
przedszkolu odbyły się występy dzieci, podczas których przedszko-
laki śpiewały, tańczyły, recytowały wiersze, a także przygotowały 
drobne upominki. Był to wymowny sposób by dzieci mogły wyrazić 
szczególną wdzięczność za troskę jaką dziadkowie roztaczają nad 
swoimi wnukami. 

Wszyscy chcemy pamiętać jak ważną rolę w naszym życiu od-
grywają Babcia i Dziadek. Życzymy im wszystkiego najlepszego, 
zdrowia, ciepła, miłości i dużo cierpliwości.

Chcemy również serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do oddania głosów na nasze przedszkole w plebiscy-
cie edukacyjnym zorganizowanym przez Dziennik Łódzki. Zdobyli-
śmy I miejsce na najpopularniejszą placówkę przedszkolną w po-
wiecie łódź – wschód. Dziękujemy!

Dzieciaki z Przedszkola nr 1 wraz z Panią Dyrektor, nauczyciel-
kami i wszystkimi pracownikami placówki.

Z kartą uzyskasz zniżkę do żłobka, kina lub na basen

Zgłoś się po odbiór  
„Koluszkowskiej Karty Mieszkańca”

Przypominamy, że od 1 paź-
dziernika 2021 r. mieszkańcy naszej 
gminy mogą zaopatrzyć się w „Ko-
luszkowską Kartę Mieszkańca”, któ-
ra umożliwia korzystanie ze zniżką z 
oferty kulturalnej, sportowej i edu-
kacyjnej, realizowanej przez samo-
rząd na terenie Gminy Koluszki. Do 
tej pory wydano 170 kart. W przyszłości Koluszkowska Karta Miesz-
kańca ma rozbudowywać się o kolejne zniżki, związane na przykład z 
atrakcjami w Lisowicach. Do programu mogą przystępować również 
lokalni przedsiębiorcy, oferując posiadaczom Karty stosowne zniżki. 
Przystąpienie odbywa się poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji i 
zawarcie z gminą stosownego porozumienia.

Kto jest uprawniony do korzystania z Karty Mieszkańca?
1. mieszkańcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fi-

zycznych w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew i deklarują w 
zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Gmina 
Koluszki;

2. dzieci do ukończenia 7 roku życia korzystające z Karty rodzica/
opiekuna prawnego;

3. dzieci i młodzież pomiędzy 7 a 18 rokiem życia korzystający z 
Karty rodzica/opiekuna prawnego lub własnej, po złożeniu wnio-
sku o jej wydanie przez rodzica/opiekuna prawnego;

4. pełnoletni, uczący się mieszkańcy do 25 roku życia.

W jaki sposób można uzyskać Kartę?
Po odbiór należy udać się do Urzędu Miejskiego w Koluszkach 

– do Referatu Spraw Obywatelskich (parter) i wypełnić stosowny 
wniosek. Karta wydawana jest bezpłatnie na 2 lata z możliwością 
przedłużania; natomiast jej wymiana z powodu zniszczenia, uszko-
dzenia lub utraty następować będzie za opłatą w wysokości 10,00 zł. 
Odbiór Karty przez wnioskodawcę możliwy jest wyłącznie osobi-
ście, za pokwitowaniem odbioru.                                                (pw)

Zakres zniżek przysługujących uczestnikom  
programu „Koluszkowska Karta Mieszkańca”

Edukacja publiczna
- zwolnienie z opłaty za pierwsze 100 godzin korzystania w 

danym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego poza cza-
sem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opie-
kę dzieci do lat 5 (Karta umożliwia zatem pozostawienie dziecka 
w przedszkolu na dłużej niż 5 godzin dziennie, bez ponoszenia 
opłaty za 100 dodatkowych godzin opieki nad dzieckiem). Dar-
mowe godziny przypisane są do jednej Karty.
Opieka nad dziećmi do lat 3

- opłata za pobyt dziecka w żłobku - 10%
Kultura

- opłata za zajęcia w MOK - 10%
- bilety do kina - bilet ulgowy z KKM

Sport i rekreacja
- opłata za wynajem hali sportowej - 10%
- opłata za lodowisko - bilet ulgowy z KKM
- baseny zewnętrzne - bilet ulgowy z KKM

Gmina odwołuje organizację 
ferii zimowych

Z uwagi na alarmującą falę zakażeń covidowych, a tym samym 
troskę o zdrowie dzieci i młodzieży, Gmina Koluszki odwołuje zor-
ganizowane formy wypoczynku w ramach ferii zimowych. Zajęcia 
przygotowywane były w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koluszkach oraz w kilku szkołach na 
terenie gminy. 

(pw)  


