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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

11.02  
ul. Przejazd 6

12.02  
ul. 11 Listopada 33

13.02  
ul. Żwirki 2

14.02  
ul. Głowackiego 20

15.02  
ul. Korczaka 5

16.02  
ul. Sikorskiego 6A

17.02  
ul. 3 Maja 8
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Szukamy dofinansowania  
na budowę budynku klubowego  
i kanalizacji sanitarnej

Do 15 lutego Gmina Koluszki złoży dwa wnioski o dofinanso-
wanie z Programu Inicjatyw Strategicznych. Pierwszy wniosek, z 
dofinansowaniem do 5 mln zł, dotyczy budowy nowego budynku 
klubowego w Różycy. Obiekt ma być inwestycją, która ma służyć 
nie tylko klubowi, ale całej lokalnej społeczności. Przypomnijmy, że 

wydzielone zostaną w nim trzy części. Pierwsza z nich, przeznaczo-
na dla klubu, zostanie wyposażona w szatnie i zaplecze dla LKS Ró-
życy. Druga część to duża sala z zapleczem kuchennym, która pełnić 
będzie rolę świetlicy na potrzeby sołectwa i lokalnych wydarzeń. 
Trzecim elementem będzie profesjonalna strzelnica, z której będą 
mogli korzystać mieszkańcy.        

Drugi wniosek o dofinansowanie dotyczy budowy kanalizacji 
sanitarnej dla Żakowic, Różycy oraz Gałkowa Dużego. W tym przy-
padku gmina ubiega się o dofinansowanie do 15 mln zł.   

(pw)

PGNiG będzie zajmował ziemię pod planowany gazociąg 

Gmina Koluszki zostanie zasilona  
w gaz ziemny z nowego gazociągu

12 stycznia wojewoda łódzki wydał decyzję w sprawie budowy 
gazociągu wysokiego ciśnienia  Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-
-Łódź. Powyższa inwestycja to jeden z dziewięciu gazociągów na 
terenie Polski, których pojawienie się ma na celu zwiększenie wyko-
rzystania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu. 

Czemu o tym piszemy? 
Wbrew pozorom inwestycja bę-
dzie mocno oddziaływać na oko-
liczny teren. Pierwsze oddziały-
wanie będzie związane z budową 
gazociągu. W okolicy Felicjano-
wa, od głównego gazociągu zo-
stanie wyprowadzone odnoga w kierunku Słotwin, gdzie przy skła-
dowisku odpadów powstanie stacja redukcyjna, pozwalającą na 
regazyfikację surowca.      

Ponieważ inwestycja jest realizowana w drodze specustawy, na 
trasie gazociągu z Felicjanowa przez Jeziorko, Długie, Katarzynów 
do Słotwin, państwo w drodze przymusu będzie zajmować niezbęd-
ny teren pod inwestycję w formie ustanowienia służebności przesy-
łu. 

Drugie zagadnienie, które ma nam mocno osłodzić problemy 
związane z budową gazociągu, to dostępność surowca. W związku z 
dynamicznym rozwojem koluszkowskiej strefy ekonomicznej oraz 
budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej gminy, zaszła oba-
wa, iż zabraknie gazu do obsługi okolicznych firm i mieszkańców. 
Ponieważ według analizy wykonanej przez spółkę gazową, zapo-
trzebowanie na gaz w naszej okolicy jest wyjątkowo duże, podjęto 
decyzję o wybudowaniu dodatkowej nitki z dojściem do Gminy Ko-
luszki. Planuje się, że infrastruktura gazowa ma zostać wybudowana 
do 2026 r. 

Obecnie w samych Koluszkach istnieje 1656 przyłączy sieci ga-
zowej do budynków mieszkalnych oraz 69 do budynków niemiesz-
kalnych. Na terenach wiejskich naszej gminy jest to odpowiednio 
866 przyłączy do budynków mieszkalnych i 19 do obiektów nie-
mieszkalnych. Sieć gazowa dociera do Felicjanowa, Katarzynowa, 
Zygmuntowa, Żakowic, Różycy, Gałkowa Małego i Dużego. W 
ubiegłym roku doszła również do Borowej.      

(pw)   

Nie będzie kolejnych budynków  
wielorodzinnych w Regnach 

Kilka miesięcy temu jeden z właścicieli gruntów położonych 
przy osiedlu wojskowym w Regnach, wystąpił do gminy o uzyska-
nie warunków zabudowy pod budowę nowych budynków wieloro-
dzinnych. Niestety, gmina odmówiła wydania decyzji. Na przeszko-
dzie stanęła negatywna opinia ze strony przedstawicieli wojska. Z 
uwagi na plany inwestycyjne, związane z rozbudową i unowocze-
śnieniem pobliskiej jednostki, wojsko nie widzi możliwości lokowa-
nia kolejnych budynków mieszkalnych przy infrastrukturze wojsko-
wej. 

Choć developer odwołał się od decyzji, ostatecznie Samorządo-
we Kolegium Odwoławcze podtrzymało dotychczasowe decyzje w 
powyższej sprawie, blokując budowę nowych mieszkań. Inwestoro-
wi przysługuje prawo odwołania się do Wojewódzkiego Sadu Admi-
nistracyjnego. 

(pw)
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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

- Fundacja Słoneczko, Nr KRS 0000186434, subkonto 249/D Dyra-
ła Paulina

- Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy 
wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna konto: 23 
1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 Wojtek Łudzi-
kowski)

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS nr 00000 49 
771 z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

- Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegóło-
wy: Artur Ostrowski 2775

- Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, 
KRS: 0000232719

- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło w Koluszkach

- Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 
0000283761

- Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”, 
KRS nr 0000149337

- Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel szcze-
gółowy: Historia Koluszek 

- Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 

Budują parking przy cmentarzu
Przy cmentarzu w Kaletniku powstaje parking dla samochodów. 

Inwestorem jest Gmina Koluszki. Wartość przedsięwzięcia  
to 100 tys. zł. Parking budowany jest wzdłuż ogrodzenia cmentarne-
go od strony ul. Cmentarnej. Inwestycja ma zostać zakończona do 
końca marca. 

(pw)  

Przerwy w dostawach prądu
 � 17.02.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Mały ul.: Brzeziń-
ska Nr od 2 do 37, Sportowa Nr od 1 do 25, Zacisze Nr od 8 do 30.

 � 21.02.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Władysławowo, 
Olszewo Nr od 1 do 11, Świny Nr od 56 do 61.

Każdy wiedzieć powinien...
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje:
- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – 

za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje 
mieszkaniec;

- w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letni-
skowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzy-
stania z nieruchomości.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wy-
sokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklara-
cję w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana, 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 wypro-

wadziły się z nieruchomości lub przyprowadziły się do nie-
ruchomości)

d) kupna/sprzedaży/darowizny nieruchomości – deklaracja po-
winna być złożona przez:

    - kupującego – pierwsza deklaracja
    - sprzedającego – wygaśnięcie obowiązku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienio-

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

mości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym może skorzystać z ulgi w opłacie, 
ale zobowiązany jest do złożenia deklaracji za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

Informacja
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • 24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieru-

chomość – obowiązuje od 1.06.2020 r.
 • 169,30 zł – ryczałtowa roczna stawka od domku letniskowe-

go na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzy-
stywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

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

Polski Ład: dyżury w Urzędzie Skarbo-
wym Łódź-Widzew

Informacje można uzyskać w urzędzie skarbowym telefonicznie lub 
osobiście w godzinach: pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 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 tel. 516 
243 166. Dyżur telefoniczny po zamknięciu urzędu do godziny 19.00 pod 
nr tel.: 42 25 47 397, 42 25 47 398, 42 25 47 399. Krajowa Informacja 
Skarbowa: pon.-pt. 8:00-18:00, tel.: 801 055 055 lub 22 330 03 30.
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Dziury w drodze: zabezpieczyć 
czy zostawić?

W ostatnim czasie w internecie przeszła fala dyskusji o tym, czy 
prowizoryczne łatanie dziur na drogach ma jakikolwiek sens. Ponie-
waż temat wywołał spore poruszenie, do tematu odniósł się Urząd 
Miejski w Koluszkach. Jaką zatem strategię podczas zimowej napra-
wy dróg przyjęła nasza gmina?

Najważniejsza uwaga, dotyczy tego, że w okresie zimowym 
gmina nie naprawia nawierzchni dróg, a jedynie je zabezpiecza. Na 
czym polega różnica? Typowa naprawa, czyli wycinka asfaltu i wy-
lanie nowej warstwy odbywa się przy temperaturze powyżej 5 stop-
ni C. Przy czym nie może to być powiedzmy dwudniowe okienko 
pogodowe z dodatnimi temperaturami. Firmy układające asfalt nie 
decydują się bowiem na skomplikowany rozruch asfaltowni, jedynie 
po to, by załatać kilka dziur. 

Ponieważ przez większą część zimy nie ma odpowiednich wa-
runków do prowadzenia zaawansowanych prac drogowych, w na-
szej gminie postanowiono, że rozsądniejszą decyzją jest prowizo-
ryczne zabezpieczanie ubytków, niż pozostawienie nawierzchni 
drogowej samej sobie w oczekiwaniu na wiosnę. Po pierwsze, uła-
twia to poruszanie się pojazdom po drogach, a po drugie zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia zawieszenia samochodów, chroniąc w ten spo-
sób również gminę przed wzrostem stawki za ubezpieczenie komu-
nikacyjne. Do podobnych wniosków doszły zresztą w ostatnim cza-
sie również władze Łodzi. 

Przyjęta strategia jest o tyle zasadna, że nie generuje dużych 
wydatków. Do zabezpieczania ubytków drogowych nasza gmina 
wykorzystuje tzw. recykler, czyli maszynę z kotłem, w którym prze-
tapia się stary asfalt, a następnie asfaltowymi „plackami” zalepia się 
daną wyrwę. Załatanie recyklerem 100 dziur kosztuje nas ok. 2 tys. zł, 
czyli 20 zł za „dziurę” (w przypadku profesjonalnego zabezpiecza-
nia nawierzchni lanym asfaltem 1 metr kw. to wydatek 200-500 zł). 
Co prawda zabezpieczanie nawierzchni przy pomocy recyklera jest 
bardzo nietrwałe (łata może zostać rozjeżdżona nawet w kilka dni, 
choć niekiedy przetrzyma i ponad miesiąc), ale niski koszt użycia 
powoduje, że zabieg można powtarzać dość często. Co ważne, do 
korzystania z recyklera nie potrzeba większych przygotowań i cięż-
kiego sprzętu. Poza recyklerem w zasadzie wystarczy łopata do 
przyklepania asfaltu.   

Przy bardzo niskich temperaturach, w sytuacjach awaryjnych 
do łatania ubytków służby gminne stosują również tzw. asfalt na 
zimno. Są to jeszcze mniej trwałe zabezpieczenia, ale ratują sytuację 
w przypadku wyrw, które zagrażają bezpieczeństwu na drodze.

Miejsca o zdegradowanej nawierzchni
Przykładem mocno komentowanego miejsca na terenie naszej 

gminy, jest droga przez Stamirowice i Leosin. Droga ta jest faktycz-
nie w zatrważającym stanie, i co chwila wymaga stosownej reani-
macji. Poza pobieżnym łataniem, odcinek ten w najbliższych mie-
siącach nie doczeka się jednak gruntownej naprawy. Na ten rok 
gmina zaplanowała bowiem całkowitą modernizację tej drogi na od-
cinku 3 km. Złożony już został stosowny wniosek o dofinansowanie. 
Wstępnie nasz samorząd ma przyznane 1,2 mln zł na inwestycję. 
Kolejne 1,2 mln zł gmina ma wyłożyć ze swego budżetu. W marcu 
dofinansowanie ma zostać parafowane. Mając na horyzoncie zapla-
nowaną przebudowę, gmina nie chce zatem podejmować obecnie 
poważniejszych działań naprawczych, by kolokwialnie mówiąc, nie 
wyrzucać pieniędzy w błoto i nie zrywać tego, co przed chwilą zo-
stało położone. 

Kolejne miejsce to przejazd kolejowy w Felicjanowie. W tym 
przypadku problemem nie jest jednak pogoda, a wzmożony ruch po-
jazdów, do którego droga nie jest dostosowana. Dla przykładu, przed 
zamknięciem wiaduktu przez przejazd w Felicjanowie dobowo prze-
jeżdżało 3 tys. pojazdów. Tymczasem w tym samym okresie natężenie 
na wiadukcie wynosiło aż 15 tys. pojazdów na dobę. Nie trudno się 
domyślić, że obecnie większość z tych pojazdów kieruje się właśnie 
przez Felicjanów. Za odpowiedni stan nawierzchni powyższego ob-
jazdu odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Podobnie jak 
gmina, ZDW w okresie zimowym jedynie zabezpiecza ubytki w na-
wierzchni. Zasadnicza naprawa zostanie przeprowadzona na wiosnę, 
a gruntowna modernizacja dopiero po wybudowaniu wiaduktu.         

Gmina zmaga się również z ogromnym problemem na drogach 
gruntowych. W momencie odwilży drogowcy są w zasadzie bezrad-
ni. Przy obecnych dodatnich temperaturach gmina ma nawet 20 
zgłoszeń dziennie z przeróżnych części gminy. Najczęściej dotyczą 
one dróg gruntowych na terenie Gałkówka, Borowej i Żakowic. 
Choć co roku nasz samorząd utwardza asfaltem po kilkanaście kilo-
metrów „gruntówek”, wciąż do przebudowy mamy dziesiątki, jeśli 
nie setki kilometrów. 

Dodajmy, że na terenie naszej gminy do utwardzania nie wyko-
rzystuje się już płyt betonowych. Okazuje się bowiem, że obecnie 
ułożenie płyt jest droższe, niż położenie asfaltu z podbudową.     

(pw)                

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

w Koluszkach oraz sołtysi będą roznosili decyzje podatkowe. Doręczy-
ciele 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 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 prze-

kazać 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. 
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Mini Harasuto Cup w Koluszkach
Dnia 1 lutego odbyły się pierwsze zawody w tym roku. Turniej 

miał miejsce w Koluszkach w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Za-
gajnikowej 12. W zawodach brało udział 24 zawodników, zarówno 
z grupy początkującej jak i średniej. Zawodnicy, którzy niedawno 
rozpoczęli swoją przygodę z karate, staczali bój przeciwko fantomo-
wi, natomiast starsi wystartowali już w kumite. Czuć było w powie-
trzu, że atmosfera była napięta, zawodnicy w pełnym skupieniu 
przystąpili do wspólnej rozgrzewki, a następnie do ubierania się w 
ochraniacze.

Podczas pierwszej konkurencji FANTOM DZIEWCZYN, wy-
łoniliśmy zwycięzcę siostrzanego boju Hanię Grzelak, 2 miejsce Zu-
zanna Grzelak, 3 miejsca Hania Kucharska, Aleksandra Włodar-
czyk, Kiara Nowak i Liliana Kraśkiewicz .

Zaraz po dziewczynkach wystartowała konkurencja FANTOM 
CHŁOPCY, gdzie zwycięzcą został Jan Szymański, 2 miejsce Da-
mian Jasiński, 3 miejsca Aleksander Papa, Wojtek Adamus, Tobiasz 
Łukasik, Juliusz Rogowski (nasz najmłodszy uczestnik). 
Start na fantomowych był dla wszystkich pierwszym startem w ży-
ciu, poradzili sobie bardzo dobrze, a uśmiechy nie schodziły im z 
twarzy (uderzając fantomy posyłali w jego stronę przyjazne uśmie-
chy). Po rozdaniu pierwszych medali i pikujących pucharów nad-
szedł czas, żeby starsi wykazali się swoimi umiejętnościami podczas 
walk. 

Tym razem pierwsi wystartowali chłopcy pełni energii i odwa-
gi. W finale stoczonym między Kubą Pietrasikiem i Hubertem Świ-
derkiem, zwyciężył Kuba, zgarniając złoty medal. 2 miejsce Hubert 
Świderek, 3 miejsca Bartosz Szewczyk, Bartłomiej Woźniak, Mar-
cin Gradowski i Ignacy Jaśniewski. Brawa dla chłopaków za bardzo 
dobre i zaskakujące walki, czekamy na więcej.

Ostatnią konkurencją było kumite dziewczyn. Wszystkie wal-
ki były niesamowicie zaskakujące i emocjonujące. Finał między 
Amelią Chojnacką i Hanią Gawlik był zdecydowanie walką wie-
czoru. Szczególne brawa dla dziewczyn za odwagę do walki, która 
trwała 1,5 minuty. Warto dodać, że między Amelką i Hanią są 3 
lata różnicy. Zmęczenie dawało o sobie znać, ale dziewczyny da-
wały z siebie 100 proc. do końca. Różnica wieku nie była dla nich 
ważna, obie zawzięcie walczyły! Pojedynek zwyciężyła Amelka, 
Hania Gawlik zajęła 2 miejsce, 3 miejsca Patrycja Janiszewska, 
Ida Śliwkiewicz, Maja Świderek, Julia Gonciarz. Serdeczne po-
dziękowania dla starszych zawodników za pomoc w organizacji 
zawodów. 

Janusz Harast

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odlewnik”  
poszukuje pracownika na 1/2 etatu na stanowisko: 

KONSERWATOR - HYDRAULIK
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 � wykonywanie ogólnych prac konserwacyjnych na osiedlach 
 � podstawową obsługę węzłów 
 � wykonywanie prac naprawczych na instalacjach wodnych,  

kanalizacyjnych czy centralnego ogrzewania 
 � usuwanie awarii i prace porządkowe

Poszukujemy osoby z doświadczeniem w pracy w instalatorstwie, 
mile widziane uprawnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie CV do biura  
SM „Odlewnik”, ul. Gen. Andersa 7b m. 1 Koluszki do 07.03.2022 r.

Walentynki a św. Walenty
W najstarszych hagiografiach św. Walenty był czczony jako pa-

tron zakochanych, lecz także… ludzi chorych psychicznie i nerwo-
wo czy cierpiących na epilepsję. Potwierdza to wiele obrazów, jak 
chociażby ten z poznańskiej Fary na Starym Mieście czy w kościele 
św. Anny w Brzezinach. W niektórych miastach polskich sanktuaria 
poświęcone kultowi św. Walentemu np. w Chełmnie, nazywanym z 
tego powodu miastem zakochanych. 

Walenty poniósł śmierć 
męczeńską dnia 14 lutego 
269 roku po tym, jak - mimo 
zakazu cesarskiego - błogo-
sławił pary małżeńskie. 

W najbliższej okolicy 
warto odwiedzić wspo-
mniany, drewniany kościół 
pod wezwaniem św. Anny 
w Brzezinach, gdzie znaj-
duje się obraz św. Walente-
go. W Polsce Walenty nie 
jest tak popularnym świę-
tym, jak np. wspomniana  
św. Anna czy np. św. Woj-

ciech, nie mniej można znaleźć kilka kościołów pod jego wezwa-
niem. W naszej okolicy jest to parafia w Kłocku, w województwie 
łódzkim czy nieistniejąca dziś kapliczka w łódzkich Łagiewni-
kach.   

W okresie po uzyskaniu przez Polskę całkowitej suwerenności 
po roku 1989, święto zakochanych stało się coraz bardziej u nas 
znane i niestety, uległo komercjalizacji. - To piękne święto. Dobrze 
by jednak było, by ludzie żyjący w związkach obdarzali się uczu-
ciem przez cały rok, a nie tylko w tym jednym dniu. Lepiej darzyć 
się miłością w każdym dniu, niż kupować  w dzień 14 lutego wy-
myślne świecidełka z serduszkiem - skomentowała Walentynki 
Lucyna Malinowska, była dyrektor Gimnazjum nr 2 w Kolusz-
kach, etnograf. 

Przy artykule prezentujemy zdjęcie z Wikipedii z rekonstrukcją 
twarzy św. Walentego. Rekonstrukcji dokonano w oparciu o czaszkę 
pochodzącą sprzed 1700 lat, która przechowywana jest w Bazylice 
Najświętszej Marii Panny „Cosmedin” w Rzymie.

Zk
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Karnawał w SOSW
Redakcja naszej gazety 

odwiedziła uczniów ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Kolusz-
kach. Korzystając z okazji, że 
jesteśmy w okresie karnawa-
łu, opowiedzieliśmy dzieciom 
o historii karnawałów. 
Uczniowie oglądali również 
maski przywiezione z Wene-
cji, przymierzali je, a na ko-
niec chętnie stanęli do wspól-
nego zdjęcia. 

 

Ruszyły zapisy do 10. edycji  
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa, dziesiąta edycja 
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Kilka dni temu organizatorzy 
ogłosili, że otwierają zapisy do rozgrywek.

Kiedy w 2013 r. Brzezińska Liga Piłki Nożnej rozpoczęła swoją 
działalność, mało kto spodziewał się, że rozrośnie się aż do takich 
rozmiarów. Od skromnej, osiedlowej ligi, na przestrzeni kolejnych 
kilku lat rozgrywki przerodziły się w znaczącą markę, która co roku 
przyciąga ponad 300 zawodników z całego województwa. 
Brzezińska Liga zdobyła także uznanie Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, który od kilku lat obejmuje ją swoim oficjalnym patrona-
tem.

Aktualnie u sterów Brzezińskiej Ligi znajdują się: założyciel i 
pomysłodawca rozgrywek Mateusz Cieślak oraz dyrektor Centrum 
Kultury Fizycznej w Brzezinach Daniel Nawrocki. Liga jest również 
objęta oficjalnym patronatem burmistrza miasta Brzeziny.

Na tle innych amatorskich 6-osobowych lig, Brzezińska Liga 
wyróżnia się pod kilkoma względami. Po pierwsze, wszystkie mec-
ze rozgrywane są pod okiem sędziów, co jest niespotykane w tego 
typu inicjatywach. Po drugie, środowisko jest bardzo zróżnicowane 
zarówno pod kątem wieku (od nastolatków po osoby w wieku 50-60 
lat), jak i poziomu. W Brzezińskiej Lidze spotykają się zarówno to-
talni amatorzy, którzy po prostu lubią grać w piłkę, jak i świetni za-
wodnicy, nierzadko odnoszący sukcesu na arenie ogólnopolskiej. 
Doskonałym przykładem jest tu np. drużyna aktualnych mistrzów, 
Lumumby Łódź, która na zeszłorocznych Mistrzostwach Polski w 
piłce 6-osobowej zajęła bardzo wysokie 4. miejsce. 

Rozgrywki są także znane z atrakcyjnej otoczki. Aktualności 
prowadzone są na Facebooku niemal codziennie, a oprócz wyników 
regularnie pojawiają się zdjęcia z meczów. Ponadto co roku na na-
jlepsze drużyny czekają atrakcyjne nagrody.

Warto odnotować, że z roku na rok zasięg Brzezińskiej Ligi jest 
coraz większy. Podczas gdy w pierwszych edycjach występowali tu 
głównie piłkarze z Brzezin i okolic, teraz grają tu zawodnicy i 
drużyny z dalszych zakątków naszego województwa - od sąsiednich 
Koluszek, Rogowa, Dmosina czy Andrespola, po dalej położone 
Łódź, Stryków, Rawę Mazowiecką, a nawet Skierniewice, To-
maszów Mazowiecki i Piotrków Trybunalski. 

Zapisy na 10. edycję trwają do 26 lutego. Zgłoszenia przyj-
mowane są drogą mailową na adres LigaBrzeziny@gmail.com i 
muszą zawierać: skład (imiona i nazwiska zawodników), nazwę 
drużyny i telefon do kapitana. Start rozgrywek zaplanowano na 
połowę marca. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału oraz 
śledzenia Brzezińskiej Ligi na Facebooku: www.facebook.com/Li-
gaBrzeziny

Portrety mieszkańców
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Na przełomie epoki Gierka  
i Jaruzelskiego Kino „Odeon”  
w Koluszkach pękało w szwach 

W „Odeonie” wyświetlano właśnie ówczesny kinowy przebój w  
kategorii science fiction „Obcy-8 pasażer Nostromo”. Tłumy były 
nie do policzenia. W tamtych czasach każdy czekał na swoje upra-
gnione 15 urodziny, bo większość  dobrych filmów było z dopi-
skiem:  „Dozwolony od lat 15”. O kolejkach przed kasą na seryjny 
film zatytułowany  „Emanuel”, nie wspomnę. Gdy w Koluszkach 
był wyświetlany, miałem około 10 lat, film był dla widzów od lat 
18… Nie obejrzałem do dziś, ale pamiętam z opowieści starszych, 
że był bardzo oblegany. 

Styczeń roku 2022, premiera „Gierka” w Kinie „Odeon 3D”: 
kilka, może kilkanaście osób. W październiku ubiegłego roku na 
premierze „Fatimy”, filmu z którym nawet antykościelna krytyka fil-
mowa obeszła się pozytywnie- liczba widzów nie przekraczała 20 
osób. Zmierzch czy jakiś chwilowy kryzys kina? Czy nieżyjący już 
aktor Jacek Chmielnik  powtórzyłby dziś swoją słynną kwestię z  
„Vabanque” że „Kino jest najważniejszą ze sztuk”? 

Zacznijmy od początku. O kinie w Koluszkach głośno było już 
przed wojną, o czym można przeczytać m.in. w jednym z listów, ja-
kie pisali koluszkowscy Żydzi do swojej krewnej w Tel Awiwie. W 
czasie okupacji na filmy chodzili nie tylko Polacy, lecz także nienie-
mieccy żołnierze, o czym będzie później.

To tu  swoją premierę miał, jak twierdzi Pan Czesław Kowalew-
ski, „Bal na dworcu w Koluszkach”, którego 30 rocznicę świętowa-
liśmy w lutym dwa lata temu. W każdym razie w Koluszkach, w 

kwietniu 1990 roku na koluszkowskiej premierze filmu obecny był 
Filip Bajon, reżyser wraz z wieloma aktorami. 

Kino Odeon, obecnie Odeon 3D, powstało, jak informuje nas 
napis na frontonie budynku, w roku 1934. Jego budowniczym i wła-
ścicielem był pan Witold Stawiany, spokrewniony z Turoboyskimi, 
właścicielami dóbr koluszkowskich. 

 – Trzeba zaznaczyć, że od tamtej pory aż po dzień dzisiejszy, 
nasze Kino pracuje nieprzerwanie, nie licząc przerw na remonty. Fil-
my wyświetlane były nawet podczas okupacji- mówi pan Czesław 
Kowalewski, kinooperator i były kierownik tej placówki a także je-
den z inicjatorów powstania Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolusz-
kach. Jego ojciec, który także był kinooperatorem w Odeonie wspo-
minał, że praca podczas okupacji była bardzo ryzykowna, bo można 
było przypłacić nawet życiem. –Pracowano na jednym tylko projek-
torze, filmy wyświetlano na łatwopalnej taśmie filmowej i nie trud-
no było o pożar. Ponieważ wśród widzów byli także niemieccy żoł-
nierze, gdyby doszło do jakiejś awarii, konsekwencje byłyby 
tragiczne- mówi Czesław Kowalewski. Po wojnie z równym powo-
dzeniem, co Kino, działał amatorski teatr „Betlejemka”. -Jak się coś 
kocha, to są chęci do pracy, są wyniki i jest zadowolenie społeczeń-
stwa- mówi Pan Czesław.  Najstarszą nazwą obecnego „Odeonu 3D” 
było  Kino „Wolność” a potem, „Czary”. Ta druga nazwa funkcjono-
wała w latach poprzedzających wybuch II wojny, bo widać ją na  za-
chowanej fotografii z pierwszych dni Września 1939. -Potem, co już 
osobiście zapamiętałem, gdzieś do roku 1958, najdalej do 1960,  na-
sze kino nosiło nazwę „Przodownik”.  Gdy rozpoczynałem swoją 
pracę w roku 1962, był już „Odeon”- wspomina Czesław Kowalew-
ski. Jak wiadomo, w Koluszkach podczas okupacji funkcjonowało 
też Kino „Cassino” (w Muzeum Koluszek jest zachowany bilet do 

Kino „Czary”- wrzesień 1939

Hanna Siedlik, kierownik „Prasa książka „Ruch”  
w Kinie „Odeon”

Hanna Siedlik, Henryka Sobierajska kierowniczka Kina „Odeon”  
i  inne osoby. Foto ze zbiorów Krystyny Piaseckiej

fot. z kolekcji Mateusza Jaśkiewicza
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tego Kina), ale- zdaniem Pana Kowalewskiego- nie należy mylić go 
z „Odeonem”. Znajdowało się  ono w kamienicy przy 3 Maja, w 
miejscu obecnej apteki, naprzeciwko dworca kolejowego. – Począt-
ki mojej pracy w Kinie są związane ze stanowiskiem pomocnika ki-
nooperatora, co łączyło się z szeregiem różnych szlifów od mojego 
szefa. Pamiętam też pierwszy film na początku mojej pracy. To był 
„Manneken  pis” , film o siusiającym chłopcu, symbolu Brukseli- 
wspomina Czesław Kowalewski. W roku 1964 w Koluszkach  wy-
świetlano „Krzyżaków”. – Co się wtedy działo! Każdy chciał dostać 
bilet, ludzie przychodzili z własnymi krzesłami. W tamtych czasach 
kino było jedyną rozrywką. Na sali tłumy widzów, przed kasą prze-
pychanki, wskutek czego nieraz musieliśmy prosić o pomoc „panów 
mundurowych”- opowiada Pan Kowalewski. 

„Przebojami” kinowymi były takie filmy jak „Wejście smoka”, 
„Przeminęło z wiatrem”, pięć części       „Markizy Angeliki”, oczy-
wiście westerny i wiele innych filmów.  Co pewien czas zmieniano 
wnętrze kina i projektorów, poprawiając jakości światła, a ręczne 
przewijarki zastąpiły elektryczne.  Nie wspominając o drewnianych, 
trzaskających przy wstawaniu krzesłach na widowni. 

Lata 70-te, 80-te i początek 90-tych były złotymi latami dla 
Kina, a  „Odeon” był jednym z tych, w których odbywały się tzw. 
Konfrontacje filmowe. Widownia była zapełniona do ostatniego sie-
dzenia. W czasie Konfrontacji filmy codziennie przychodziły z Ra-
domska a od nas były wysyłane, także codziennie, do Domu Kultu-
ry w Skierniewicach- opowiada pan Czesław. Wyświetlano wtedy 
m.in. „Nagi Lunch”, „Pierścionek z orłem w Koronie”, „Grand Ka-
nyon”, „Mężowie i żony” i wiele innych- były to produkcje amery-
kańskie, francuskie, szwedzkie, radzieckie i oczywiście polskie. 

W kinowym foyer, znajdującym się wewnątrz, funkcjonowała  
klubokawiarnia w ramach Klubu Prasy i Książki „Ruch” wraz z czę-
ścią prasową. W latach 1967-1983 prowadziła ją Pani Hanna Sie-
dlik. Syn Pani Hanny, Paweł Siedlik, profesor i  wykładowca Wyż-
szej Szkoły Filmowej w Łodzi opowiadał jako ciekawostkę z lat 
70-tych, że wszyscy pracownicy kin w Polsce dostawali bilety służ-
bowe ( 75 groszy),dzięki czemu można było dostać się na dowolny 
seans, w Kinie Bałtyk na przykład. Należało tylko wcześniej w ka-
sie zarejestrować bilet, gdzie wpisywano odręcznie na odwrocie go-
dzinę seansu oraz rząd i miejsce. Dzięki tym biletom w całej Polsce 
funkcjonowała nielegalna działalność tzw. „koników” którzy sprze-
dawali z dużym zyskiem, wcześniej wykupione za bezcen bilety na 
dobre filmy. 

Plakat z premiery „Bal na dworcu w Koluszkach”  
w Kinie „Odeon” z autografami 

Kryzys okresu transformacji ustrojowej dopadł wiele placówek 
kulturalnych, także Kino „Odeon”.  – Nadeszły przykre czasy. Nie-
którzy, by utrzymać kina, brali je w ajencje. Moje zabiegi w Urzę-
dzie Miasta, by ratować naszą placówkę, przyniosło skutki. Mówio-
no mi jednak, że to będzie jedynie wydłużenie „agonii”. Nikt nie 
chciał wierzyć, że uda się uratować „Odeon” od zakończenia działal-
ności, co miało miejsce w przypadku wielu kin w naszym terenie. Do-
staliśmy wsparcie. Trwało to co prawda krótko, bo w międzyczasie 
nastąpiła zmiana systemu, powołano Samorząd, wybrano pierwszego 
burmistrza. Dobre wyniki finansowe były sprzyjającym atutem, by 
ubiegać się o dalszą pomoc w celu ratowania Kina. Byłem inicjatorem 
wystawienia Księgi Poparcia dla ratowania „Odeonu”, w której pod-
pisywali się widzowie, dyrektorzy placówek oświatowych i tutej-
szych firm. Na sesji Rady Miasta toczone były rozmowy. Pamiętam 
wsparcie, jakie naszej inicjatywie udzielił I Burmistrz Koluszek, pan 
Kurp oraz jego zastępca, Pan Longin Koszacki i inni radni. 

Z czasem przyszły nowe trudności, które trzeba było jakoś prze-
zwyciężyć. W roku 1996 doszło do połączenia działań kulturalnych 
z Kinem i - dzięki wsparciu i decyzji Komisji Kultury i Oświaty oraz 
Zarządu- w dniu 1  kwietnia 1996 roku rozpoczął swoją działalność 
koluszkowski Miejski Ośrodek Kultury. Po powołaniu dyrektora i 
stworzeniu struktur organizacyjnych, podjęto decyzję o nowej mo-
dernizacji Kina „Odeon”- wspomina Czesław Kowalewski. „Czas 
biegł szybko, prace remontowe na odwrót”. To zdanie pana Czesła-
wa obrazuje, co może potwierdzić wielu mieszkańców pamiętają-
cych tamte lata. Dodajmy jeszcze napis umieszczony w gablocie 
Kina, gdzie zwykle instalowano repertuar: „Remont”. Po trwającym 
kilka lat przestoju, w „Odeonie” pojawiły się ruchome firany, nowe, 
składane fotele. – W ciągu prawie 26 lat działalności MOK-u zro-
biono naprawdę dużo. W ostatnich latach wyposażono kino w nowo-
czesny sprzęt kinotechniczny, projektor w technologii 3D, nagło-
śnienie. W Kinie „Odeon3 D” wyświetlane są premierowe pokazy 
filmów- mówi Czesław Kowalewski. 

Zk

Stary projektor
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Kordian po raz czwarty najlepszy,  
Łucja druga w  City Trail

Po raz czwarty w Parku Baden Powella, odbyły się biegi przeła-
jowe 12. łódzkiej edycji City Trail 2021/2022.

Przy silnym wietrze oraz przelotnych opadach śniegu, wystarto-
wał na dystansie 300 metrów, zwycięzca poprzednich trzech biegów 
Kordian Ciesielski. Po mocnej walce szczególnie na ostatnich 10 
metrach, zajął pierwsze miejsce, będąc zdecydowanie najlepszym w 

klasyfikacji generalnej kat D2. W biegu na 600 metrów Łucja, star-
sza siostra Kordiana, zajęła drugie miejsce. Aby zwyciężyć w D3, 
musi wystartować w ostatnim biegu, który odbędzie się w dniu  6 
marca. Przy równiej ilości punktów, o zwycięstwie  zadecyduje naj-
lepszy czas spośród pięciu biegów. Ósme miejsce zajęła Natalia Pa-
jąk. W biegu na 1 km Ania Siemińska zajęła 12 miejsce. Na najdłuż-
szym 5-kilometrowym dystansie wystartowało dwóch zawodników 
LKS Koluszki. Marta Siemińska z czasem 27:42 zajęła w kobietach 
29 miejsce, a w K40 8 miejsce.  W silnej ekipie kibiców i rodziców 
na zawody przyjechał Adam Adamski, który po raz kolejny poprawił 
swój rekord życiowy i miejsce. Z czasem 24:59 min. zajął 9 miejsce 
w M16 i 115 w klasyfikacji generalnej.

Spora grupa naszych zawodników z powodu halowych mi-
strzostw województwa U16 nie wystartowała w zawodach. Innych 
niestety wystraszyła pogoda.
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„Przychodnia Lekarska Zdrowie” w Koluszkach zaprasza

na komercyjne badania USG Doppler:
 � żył kończyn dolnych
 � tętnic kończyn dolnych z oceną Aorty brzusznej
 � tętnic domózgowych (szyjnych, kręgowych)
 � naczyń kończyn górnych
oraz konsultacje lekarskie w zakresie chirurgii naczyniowej

lekarz Justyna Kruś-Hadała, doktor nauk medycznych,  
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa

Zapisy i informacja poniedziałek – piątek w godz. 7-18:
osobiście w rejestracji

telefonicznie 44 714-08-00 

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

95-040 Koluszki od dnia 08.02.2022 r. do dnia 01.03.2022 r., wywieszo-
ny jest wykaz o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do najmu na 
okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2025 r., lokalu biurowego nr 307 o pow. 
użyt. 14,37 m2, położonego w budynku posadowionym na nieruchomości 
położonej w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, oznaczo-
nej numerami ewidencyjnymi działek: 1315 o pow. 2.447 m2 i nr 1316 o 
pow. 5.548 m2.

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

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

Burmistrz Koluszek ogłasza,
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprze-

daż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, 
obręb 4, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr: 114/1 o pow. 770 m2, cena wywoławcza:  
100 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązu-
jący podatek VAT), wadium: 10 000,00 zł, postąpienie: 1 000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu ewidencyjnego nr 4 miasta Koluszki, działka  
nr 114/1 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – C9MN.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek – B. 
Księga wieczysta LD1B/00041722/9.    

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, 
obręb 4, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr: 114/2 o pow. 770 m2, cena wywoławcza:  
100 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązu-
jący podatek VAT), wadium: 10 000,00 zł, postąpienie: 1 000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu ewidencyjnego nr 4 miasta Koluszki, działka nr 
114/2 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – C9MN.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek – B. 
Księga wieczysta LD1B/00041722/9.

Przetargi odbędą się w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie 
później niż do godz. 1200 14 marca 2022 r., lub na konto Urzędu nr 
92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w 
Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 14 marca 2022 r. 
(włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położe-
nie i numery ewidencyjne działek. 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz za-
mieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl 
(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej. Bliższych informacji udziela Referat Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzę-
dzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53. 

OGŁOSZENIE
Zawiadamiam o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko w dniach od 18 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95–040 Koluszki, ul. 11 li-
stopada 65, w godzinach pracy Urzędu. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, w 
godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą 
oddziaływana na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej 
www.koluszki.samorzady.pl/. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) w 
Sali 112 w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 o 
godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowi-
sko mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej w okresie 
od 18 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczo-
nego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W formie papierowej na 
adres: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki. W 
formie elektronicznej na adres email: um@koluszki.pl Uwagi powinny zawie-
rać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby składa-
jącego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. 
Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrze-
nia przez Radę Miejską w Koluszkach.

W związku z realizacją przez Burmistrza Koluszek czynności, o któ-
rych mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:
 • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Koluszek,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do-
stępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.koluszki.samo-
rzady.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, 95-040 Koluszki, 
ul. 11 listopada 65,

 • prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebra-
ne, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, 
od której dane te pozyskano.

Burmistrz Koluszek
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Autoskup, tel. 501-488-674 

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

USŁUGI
Sprzątanie mieszkań, domów, 
organizacje szaf, odgracanie  
przestrzeni. Sprzątamy uczciwie i 
 dokładnie. Jesteśmy kreatywne  
i dobrze zorganizowane,  
tel. 606-424-016 lub 665-508-298
Profesjonalne usługi kosmetyczne 
w domu klienta: dokładne, sterylnie, 
w miłej atmosferze, Zapraszam,  
tel. 796-121-232
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
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. Konkuren-
cyjne ceny. Wycena gratis,  
tel. 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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę rolniczą nr 92/1 
w Koluszkach przy ulicy Św. 
Stanisława Kostki 108 o powierzch-
ni 0,3348ha – tel. 601-428-007
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 Kwiaciarnia  
lub pomieszczenie na działalność, 
Centrum Gałków Duży,  
tel. 609-190-440
Pilnie wynajmę małe mieszkanie 
okolice Koluszek, tel. 794-390-929
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 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 budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (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

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 SZUKAM
Emeryt podejmie pracę. Prawo 
jazdy kat. B, 502-656-484
Emerytka podejmie pracę  
w księgowości, 502-656-484 

PRACA 
Zatrudnię kierowcę kat. C lub C+E. 
Praca kraj. Weekendy wolne,  
tel. 600-215-119
Zatrudnię szwaczki na szwalnię  
w Koluszkach. Zapewniam stałe 
zatrudnienie. Praca na nowej 
szwalni w przyjaznych warunkach, 
tel. 531-601-101
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
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 przyucze-
nia. DRIVAL Żelechlinek  
tel. 787-983-969

Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC do obróbki stali. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
tel. 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

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.

Zamienię 48 m2, M4, 4 piętro, os. Głowackiego lub kupię parter, 1 piętro 
mieszkanie w Koluszkach, tel. 695-738-422 lub 600-441-070.
Sprzedam M-5, Koluszki, tel. 665-730-392
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zajmie się opieką nad 
dzieckiem / dziećmi – pomoc w odrabianiu lekcji, również język angielski. 
Po godz. 15.30, tel. 661-584-407
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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  
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

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

� 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  
11.02

15:00 SKARB MIKOŁAJKA
17:00 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE  
            O FACETACH
19:00 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA

Sobota  
12.02

15:00 SKARB MIKOŁAJKA
17:00 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE  
            O FACETACH
19:00 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA

Niedziela  
13.02

15:00 SKARB MIKOŁAJKA
17:00 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE  
            O FACETACH
19:00 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA

Środa  
16.02

17:00 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE  
            O FACETACH
19:00 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA

Czwartek  
17.02

17:00 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE  
            O FACETACH
19:00 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA

SKARB MIKOŁAJKA
Francja / Komedia / Familijny / 2022 /

Premiera 2D Dubbing

W życiu Mikołajka najważniejsi 
są: mama, tata, szkoła i przyjaciele – 
banda nierozłącznych kumpli, bez 
których wszystko inne nie ma sensu. 
Kiedy więc tata chłopca awansuje i   
rodzina musi przeprowadzić się na 
dalekie południe, Mikołajek wpada 
w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie 
rzeczywistość bez najlepszych przy-
jaciół? 

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 przyjaciół, nadal odważnie spełnia ma-
rzenia. I w końcu wpada przez to w kłopoty. 

MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA
Polska / Obyczajowy / 2022 / Premiera 2D

Trzy spragnione wrażeń i mę-
skiego towarzystwa przyjaciółki 
wychodzą w miasto, aby zabawić 
się. Kaja jest pewną siebie i ambit-
ną dziennikarką, która swoich ko-
chanków już dawno przestała li-
czyć. Teraz na jej celowniku 
pojawia się Johnny – mistrz uwo-
dzenia kobiet. Kaja widzi w nim nie 
tylko nową zdobycz, ale i szansę na 
przebojowy artykuł, na potrzeby 
którego postanawia pójść z John-
nym do łóżka. Olga to silna proku-

rator i zadeklarowana feministka. Jej poglądy i życie rodzinne zosta-
ną wystawione na próbę, kiedy znajdzie się pod niemal narkotycznym 
wpływem mężczyzny z egzotycznego wschodu. Nora odnosi sukce-
sy zawodowo, zajmując się fotografią, ale jej życie uczuciowe pozo-
staje w rozsypce. Wkrótce za sprawą pandemii życie trzech przyja-
ciółek oraz Bartka – kuzyna Kai, prawiczka, który postanawia 
podbić świat nocnych klubów jako striptizer – zostanie dosłownie 
wywrócone do góry nogami. 

Wystawa dostępna będzie do 18 lutego w dni robocze  
w godz. 12.00-15.00. Na specjalną prośbę mieszkańców  
we wtorek 15 lutego wystawa będzie czynna do 19.00.



„Koluszki z kobietami i dla kobiet.  
Kolej na równość”

Od paru tygodni w naszej gminie trwają prace nad projektem  
pt. „Koluszki z Kobietami i dla Kobiet. Kolej na równość”, który re-
alizowany będzie w ramach funduszy Program Aktywni Obywatele- 
Fundusz Krajowy. Przygotowy-
wany jest on przez stowarzyszenie 
OKIEM KOBIETY  w partner-
stwie z łódzkim stowarzysze-
niem  kobiety.pl  oraz norweską 
organizacją  Terram Pacis. Patro-
nat honorowy tego przedsięwzię-
cia objął Burmistrz Koluszek 
Waldemar Chałat, natomiast pa-
tronat medialny tygodnik Ty-
dzień w Koluszkach. Organiza-
torkom zależy na budowaniu 
zrozumienia, propagowania rów-
nouprawnienia i wsparcia grup 
pokrzywdzonych i marginalizo-
wanych. Pierwsze spotkania ro-
bocze już się odbyły. Wszystko wskazuje, że projekt powoli wkra-
cza na właściwe tory i nabiera rozpędu. Znane są już pierwsze 
terminy planowanych działań, ale póki co, jest to owiane tajemnicą. 
Panie zdradzają tylko, że marzec to będzie TEN miesiąc i że warto 
czekać z niecierpliwością. 

Zimowa kolej wąskotorowa
Po 2-letniej przerwie kolej wąskotorowa ponownie zaprasza na 

Pociągi Zimowe. 

Pociągi zestawione z zabytkowych ogrzewanych wagonów wy-
ruszą w trasę z Rogowa do Jeżowa w każdą niedzielę ferii woje-
wództwa łódzkiego tj. 13, 20 oraz 27 lutego 2022. W każdy z tych 
dni organizator przewidział 3 pary pociągów, które odjeżdżają z Ro-
gowa odpowiednio o godzinach 10:30, 12:20 i 14:00.

Bilety sprzedawane są jedynie przez system sprzedaży biletów 
dostępny na stronie bilety.kolejrogowska.pl. Bilet normalny kosztu-
je 30 zł, bilet dla ucznia 18,90 zł, dla dzieci do lat 4 przejazd jest bez-
płatny. Do biletu można dokupić ciepły posiłek w promocyjnej cenie 
6 zł, który serwowany jest na stacji w Jeżowie.

Powstał szalik o długości  
19 kilometrów

Pamiętacie Państwo zaproszenie do stworzenia rekordowego 
szalika dla WOŚP? Spłynęły do nas szczegółowe informacje od pani 
Marzeny Malickiej z Koluszek, która na naszym terenie koordyno-
wała tę niezwykle pomysłową akcję.

- Z Gminy Koluszki oraz okolic zebrałam 84 metry szalika. 
Cała długość szalika, po zszyciu wszystkich dostarczonych do Miń-
ska Mazowieckiego elementów, wyniosła 18 724 metry. Po oficjal-
nym zmierzeniu, dotarły tam jeszcze jakieś zbłąkane/zagubione sza-
liki, więc szalik przekroczył 19 km. Cena, jaką osiągnął na aukcji 
allegro niestety nie jest adekwatna do pracy włożonej w jego stwo-
rzenie, a wyniosła 3 200 zł. Jednak szal pomoże jeszcze potrzebują-
cym, ponieważ podzielony na mniejsze kawałki, zostanie rozdany 
do schronisk, dla bezdomnych, domów samotnych matek itp. - in-
formuje nasza mieszkanka. 

Pani Marzena serdecznie dziękuje osobom i instytucjom, które do-
łożyły swoją cegiełkę do tego pięknego projektu: Agnieszka Bagdziń-
ska, Agnieszka Pytel, Teresa i Waleria Świerzyńskie, Koło Gospodyń 
Wiejskich Gałkówek-Parcela, Dom Opieki z Łaznowskiej Woli. 

Na zdjęciu zwinięte szaliki które wyjechały z naszego miastecz-
ka, oraz akcja rozwijania i mierzenia szalika w Mińsku Mazowiec-
kim.                                                                                             (pw)


