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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

25.02  
ul. Sikorskiego 6A

26.02  
ul. 3 Maja 8

27.02  
ul. 3 Maja 19G

28.02  
ul. Brzezińska 54

1.03  
ul. Przejazd 6

2.03  
ul. 11 Listopada 33

3.03  
ul. Żwirki 2
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Gmina uruchamia dodatkowy autobus 
dowożący dzieci do szkoły

Zamknięcie przejazdu  
kolejowego w Gałkówku 

Przypominamy, że w związku z rozpoczęciem budowy tunelu, 
23 lutego został zamknięty przejazd kolejowy w Gałkówku. Ruch 
samochodowy kierowany jest objazdem przez Borową. Jeśli chodzi 
o pieszych, ruch odbywa się kładką nad torami kolejowymi w są-
siedztwie dworca kolejowego. Dla pieszych została utrzymana ko-
munikacja ulicami: Dzieci Polskich, Dworcową, Kolejową i Połu-
dniową. Ulicami tymi nie przejadą jednak pojazdy.

Dla dzieci uczęszczających do szkoły w Gałkowie Dużym, na 
prośbę mieszkańców oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów, gmi-
na uruchomiła także autobus, który będzie kursował z Gałkowa Ma-
łego pod budynek szkoły. Bus będzie odjeżdżał o godz. 7.15 z przy-
stanku przy ul. Łódzkiej 97 w Gałkowie Małym. Do szkoły ma 
docierać ok. godz. 7.40. 

Budowa tunelu potrwa ok. 15 miesięcy. Zakończenie prac pla-
nowane jest w okolicy maja 2023 r. Obecnie jest to jednak termin 
dość hipotetyczny, ponieważ nie wiadomo tak naprawdę, na jakie 
problemy budowlańcy natkną się podczas drążenia tunelu. Pamiętaj-
my, że w okolicy Gałkówka trwały intensywne walki podczas I woj-
ny światowej, i do tej pory podczas przeróżnych prac w ziemi odnaj-
dywane są niewybuchy.    

Jako ciekawostkę dodajmy, że pierwsze rozmowy w sprawie 
budowy tunelu rozpoczęły się równo 5 lat temu. 15.02.2017 r. w 
Warszawie odbyło się spotkanie wiceprezesów Zarządu PKP PLK 
Marka Olkiewicza i Włodzimierza Żmudy z Burmistrzem Koluszek 
Waldemarem Chałatem, Starostą Łódzkim Wschodnim Andrzejem 

Opalą oraz obecnym dyrektorem ds. inwestycji w Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach Mateuszem Karwowskim. Tematem rozmowy 
była analiza możliwości budowy bezkolizyjnego przejazdu kolejo-
wego w Gałkówku. Spółka kolejowa wyraziła zainteresowanie pro-
jektem i gotowość do realizacji wspólnego projektu unijnego. Budo-
wa rozpoczęła się po 5 latach uzgodnień.  

 
Rozkład jazdy busów 

W związku z budową tunelu a tym samym zmianą organizacji 
ruchu, firma Kasz-Bus trudniąca się przewozem pasażerów, od dnia 
23.02.2022 wprowadza zmiany na trasie KOLUSZKI - JUSTY-
NÓW - ŁÓDŹ: 

* w stronę Łodzi dojeżdżamy do przystanku Różyca ul. Główna 
104/Piekarnia, a następnie będzie obowiązywał poniższy wykaz 
przystanków:

1. Borowa ul. Długa przy pos. nr 397
2. Borowa ul. Długa przy pos. nr 353
3. Borowa ul. Długa/Borowiecka
4. Gałków Mały ul. Towarowa
5. Gałków Mały ul. Łódzka/Towarowa
6. Gałków Mały ul. Łódzka/Brzezińska
Następnie od przystanku Gałków Mały ul. Łódzka/Wojska Pol-

skiego trasa pozostaje bez zmian.

* w stronę Koluszek dojeżdżamy do przystanku Gałków Mały 
Łódzka /Wojska Polskiego, a następnie będzie obowiązywał poniż-
szy wykaz przystanków:

1. Gałków Mały ul. Łódzka/Brzezińska
2. Gałków Mały ul. Towarowa/Dworzec PKP
3. Gałków Mały ul. Borowiecka/Sporna
4. Borowa ul. Długa/Borowiecka
5. Borowa ul. Długa przy pos. nr 337
Następnie od przystanku Kaletnik ul. Główna 95 trasa pozosta-

je bez zmian.

Autobusy zastępcze
Ze sporymi utrudnieniami muszą się liczyć także podróżni. Kil-

ka dni temu PKP Intercity wystąpiło do naszej gminy o zgodę na 
utworzenie tymczasowego przystanku komunikacji zastępczej w 
okresie 13 marca – 11 czerwca 2022 r. Chodzi o uruchomienie za-
stępczej komunikacji autobusowej, do obsługi linii Koluszki – Łódź 
Widzew. Będą zdarzać się bowiem przypadki, głównie podczas noc-
nych zamknięć torów, gdy pasażerowie będą opuszczać pociąg i kie-
rować się do podstawionych busów przy przystanku autobusowym 
od strony ul. 3 Maja w Koluszkach.  

(pw)   

Trasa dowozu dzieci do szkoły na trasie 
Gałków Mały – Borowa – Gałków Duży

Gałków Mały ul. Łódzka 97    – godz. 7.15
Gałków Mały ul. Łódzka 69    – godz. 7.19
Borowiecka przy sklepie „Bartek”  – godz. 7.20
Borowiecka 40         – godz. 7.22
Borowa 279          – godz. 7.25
Borowa 337          – godz. 7.28
Borowa 353          – godz. 7.30
Borowa 383          – godz. 7.34
Szkoła           – godz. 7.40
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Przerwy w dostawach prądu
 � 1.03.2022 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 8 do 30.

 � 3.03.2022 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 8 do 30.

 � 4.03.2022 r. w godz. 9:00 do 11:00: Przanowice.

Zaproszenie na wykład
Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej Sercówka oraz Sto-

warzyszenie Historia Koluszek z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” serdecznie zapraszają na wykład „Działalność 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego na ziemi Łódzkiej”, który wygło-
si dr Paweł Wąs z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 19:00 w Sali Wido-
wiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Damian Polny
Stowarzyszenie Historia Koluszek

PLAY się odwołuje, a gmina czeka  
na werdykt kolegium samorządowego

Znów gorąco wokół  
masztu w Różycy 

Nie ustaje napięcie wokół olbrzymiego masztu telefonii komór-
kowej, który w grudniu 2021 r. nieoczekiwanie został ustawiony mię-
dzy domami na prywatnej działce w Różycy. Tydzień temu pod do-
mem mieszkańca, który podpisał z operatorem PLAY umowę na 
udostępnienie placu pod lokalizację masztu, zebrało się kilkudziesię-
ciu okolicznych mieszkańców. Na miejscu pojawiło się nawet powia-
domione Radio Łódź, a później policja. Spontaniczne zebranie było 
kolejnym elementem protestu i wyrażania swego niezadowolenia. 

Przypomnijmy, że maszt został ustawiony w błyskawicznym 
tempie, w ciągu jednego dnia, bez konsultacji z mieszkańcami, i co 
ciekawe nawet bez powiadomienia władz gminy. Maszt na razie po-
wstał jako obiekt tymczasowy, który w najbliższym czasie ma zostać 
przekształcony w stałą stację bazową telefonii komórkowej. 

O pozyskanie tego rodzaju „zezwolenia” od gminy, stara się 
obecnie spółka PLAY. Nasz samorząd ma jednak spore obiekcje, po-
nieważ lokalizacja masztu koliduje z typowo mieszkaniowym prze-
znaczeniem tego terenu.  

- Jeśli chodzi o rozpatrywanie wniosku o decyzję ustalenia celu pu-
blicznego dla budowy masztu w Różycy, Burmistrz Koluszek podjął 
decyzję o zawieszeniu tego postępowania na 12 miesięcy. Zawieszenie 
wpisuje się w opracowywany właśnie plan zagospodarowania prze-
strzennego dla powyższego terenu. Na dziś, wstępna analiza wykazała, 
że mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że teren będzie wykorzystywa-
ny typowo pod zabudowę mieszkaniową i nie przewidywał w tym miej-
scu lokalizacji tego typu urządzeń - informuje Mateusz Karwowski, dy-
rektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. 

Od powyższej decyzji o zawieszeniu postępowania przez gmi-
nę, spółka PLAY odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego. Gmina oczekuje obecnie na werdykt. Jeżeli samorządowe 
kolegium utrzyma w mocy decyzję gminy, maszt w połowie 2022 r. 
będzie musiał zostać rozebrany. Jeżeli jednak Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze uchyli decyzję gminy o zawieszeniu postępowa-
nia, maszt najprawdopodobniej zostanie zalegalizowany na stałe. 

Maszt telefonii komórkowej w Różycy zalicza się do systemu 
czwartej generacji, czyli 4G, umożliwiając m.in. szybką transmisję 
LTE. Operator zaznacza, że aktualnie nie planuje uruchamiania na 
nim technologii 5G. Według danych operatora, powyższa stacja ba-
zowa pokrywa swoim sygnałem obszar pond 6 km kw., a więc do-
ciera swoim sygnałem do mieszkańców Różycy, Żakowic, Przano-
wic i częściowo Kaletnika. Obecnie każdego dnia do stacji bazowej 
w Różycy loguje około 1,5 tys. użytkowników.

Co ciekawe, firma PLAY przy stawianiu masztu w Różycy ko-
rzysta z przepisów ustawy covidowej, która mocno zliberalizowała 
prawo budowlane w czasie pandemii. Blokowanie budowy nowych 
masztów telekomunikacyjnych to od lat zmora operatorów sieci ko-
mórkowych. Ponieważ zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia nie 
ma wystarczających dowodów na negatywne konsekwencje zdro-
wotne kontaktu z polem elektromagnetycznym wytwarzanym przez 
urządzenia telekomunikacyjne, a potrzeby budowy superszybkich 
sieci przesyłowych stały się szczególnie widoczne podczas pande-
mii i domowych lockdownów, Ministerstwo przychyliło się do 
wprowadzenia ułatwień w stawianiu nadajników, znosząc m.in. ko-
nieczność uzyskiwania decyzji środowiskowej. Uproszczone prze-
pisy zostały wprowadzone jedynie na okres walki z pandemią, stąd 
być może bierze się tak duży pośpiech w działaniach podejmowa-
nych przez operatorów sieci komórkowych.                                (pw)

Bezpłatne badania w profilaktyce  
nowotworów skóry 

Przychodnia MED-KOL w Koluszkach zaprasza mieszkańców 
powiatów łódzkiego wschodniego, brzezińskiego i tomaszowskiego 
(w wieku 18-64 lat) do wzięcia udziału w programie „Profilaktyki 
nowotworów skóry” w terminie od 06.2021 do 06.2023 r. Badania 
finansowane są przez UE. Więcej informacji pod numerem telefonu 
(44) 714 55 00 lub osobiście w rejestracji przychodni na I piętrze.
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Wiemy gdzie stanie blok w ramach 
społecznego budownictwa

Zapadła ostateczna decyzja co do lokalizacji bloku, który ma 
powstać w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Przy-
pomnijmy, że 24 stycznia Gmina Koluszki przystąpiła do spółki 
zrzeszającej 9 samorządów z terenu naszego województwa, któ-
rej zadaniem będzie budowa ponad 1000 mieszkań. 50 mieszkań 
ma powstać w Koluszkach. Wiemy już, że mają być one wybudo-
wane na działce przy ul. Warszawskiej, w sąsiedztwie dwóch już 
stojących bloków komunalnych (po drugiej stronie drogi we-
wnętrznej).  

Z informacji uzyskanych od Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
wynika, że zainteresowanie mieszkańców udziałem w tego rodza-
ju projekcie mieszkaniowym jest bardzo duże. Magnesem ma być 
możliwość dojścia do własności po 15-20 latach bez konieczności 
zaciągania kredytu, a więc oddawania bankom olbrzymich odse-
tek. Koszt nieruchomości również może być niższy od rynkowego, 
ponieważ każda z gmin wchodzących w skład spółki otrzymała po 
3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Dodat-
kowo, finansowanie budowy ma uzupełnić bezzwrotny grant z 
Funduszu Dopłat w wysokości 30 proc. poniesionych kosztów in-
westycyjnych i preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. 

Mieszkania będzie można również tylko wynajmować, bez ko-
nieczności przejmowania na własność.

(pw)      

Wznoszą podpory  
pod nowy wiadukt

Na placu budowy powstają już pierwsze podpory, które dźwigać 
na sobie będą poszczególne przęsła nowego wiaduktu. Stare podpo-
ry zostały pozostawione tymczasowo. Zostaną one wykorzystane w 
procesie nasuwania nowej konstrukcji. 

Przypomnijmy, że nowy obiekt będzie miał długość 132,3 m i 
szerokości 13,4 m. Długość najdłuższego przęsła wyniesie 33 m. 
Wartość robót to prawie 25,5 mln zł, inwestycja jest współfinansowana 
ze środków budżetu państwa. Planowany termin ukończenia in-
westycji to koniec października 2022 r.

(pw)

Dodatkowy wywóz BIO
Uwaga: wzorem lat ubiegłych w miesiącach maj - listopad Gmi-

na Koluszki zorganizuje dodatkowy wywóz odpadów BIO w wor-
kach (ilości dodatkowe które nie mieszczą się w koszu). W worki 
każdy zaopatruje się we własnym zakresie.

Posprzątają „Pekin”
Urząd Miejski w Koluszkach wybrał wykonawcę, który uprząt-

nie teren tzw. „Pekinu” w Gałkowie Małym, czyli działki w lesie 
przy ul. Łódzkiej. Śmieci i ruiny budynków znikną z lasu w najbliż-
szych 2 miesiącach.

Ukraińcy w Koluszkach
W Gminie Koluszki mamy zameldowanych obywateli Ukrainy: 

16 osób na terenie miasta i 18 osób na terenie gminy. Są jeszcze oso-
by np. z numerem PESEL, deklarujące zamieszkanie, ale bez zamel-
dowania. Tylko od początku roku nasze USC zarejestrowało 20 ta-
kich osób.

Według naszych szacunków, z uwzględnieniem pracowni-
ków firm, na terenie Koluszek przebywa ok. 200 obywateli Ukra-
iny.
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Mieszkańcy naszej gminy  
na szarym końcu w składaniu  
deklaracji o sposobie ogrzewania

Przypominamy, że właściciele domów jednorodzinnych i ad-
ministratorzy nieruchomości są zobowiązani do składania de-
klaracji z informującą, czym ogrzewają swoje budynki. Dekla-
racje zostaną złożone w Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). 

Choć jest to obowiązek ogólnokrajowy, w naszej gminie na 
9230 nieruchomości, deklaracje złożyło jedynie 1184 właścicieli, 
czyli ok. 12 proc. Z takim wynikiem zajmujemy 154 miejsce w wo-
jewództwie, na 177 sklasyfikowanych samorządów. 

Pamiętajmy o tym, że niezłożenie deklaracji w odpowiednim 
czasie, z automatu karane jest grzywną w wysokości do 500 zł. Wy-
nika to z odgórnych przepisów. „Spóźnialskim” nie będą wysyłane 
upomnienia.    

Zasady składania deklaracji
Właściciele już istniejących budynków mają czas do 30 czerw-

ca 2022 r. na przekazanie formularza z informacją, czym ogrzewany 
jest ich dom. W przypadku nowych obiektów, deklarację należy zło-
żyć w ciągu 14 dni od daty uruchomienia źródła ogrzewania. 

Mieszkańcy bloków nie muszą się przejmować nowym obo-
wiązkiem, ponieważ deklarację składa w ich imieniu wspólnota 
mieszkańców lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Przekazanie powyższych informacji jest obligatoryjne. Za brak 
złożenia deklaracji grozi grzywna.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, czyli przez 
internet lub w formie papierowej. Papierowy dokument właściciele 
nieruchomości mogą wysłać listem poleconym lub złożyć w swoim 
urzędzie gminy. Następnie urzędnicy wprowadzą zawarte w nich in-
formacje do systemu informatycznego.

W gazecie po raz kolejny przedrukowujemy FORMULARZ A, 
który służy do składania deklaracji w przypadku budynków miesz-
kalnych. Przedsiębiorcy deklaracje składają na FORMULARZU B, 
który do ściągnięcia jest ze stron internetowych.       

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszuki-
warce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ. 
Tam też znajdują się formularze do składania deklaracji. 

W przypadku Urzędu Miejskiego w Koluszkach szczegółowe 
informacje w sprawie składanych deklaracji można uzyskać pod nr 
telefonu: 44 725 67 66. 

(pw)

Najczęściej zadawane pytania
- Kto składa deklarację?
- Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło 

ciepła lub spalania paliw do 1 MW. 
- Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za 

mnie zarządca?
- W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane 

przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci cie-
płowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu 
znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elek-
tryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samo-

dzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do 
CEEB składać nie musimy.

- Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o. i używam go spo-
radycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?

- Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do 
CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy nato-
miast jaką pełni funkcję. 

- W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i nie-
mieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła, którą de-
klarację wypełnić?

- W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lo-
kalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jed-
ną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu 
mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źró-
dło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również de-
klarację formularz B.

- Czy zgłaszamy do CEEB inne źródła ciepła niż te, które są 
wymienione w deklaracji? 

- Nie, nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które 
są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klima-
tyzatorów. W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie do-
pisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej 
wymienione. 

- Mam 10 kolektorów słonecznych, co wpisuje w liczbie za-
instalowanych źródeł ciepła? 

- Kolektory słoneczne są z sobą połączone i wpisujemy je jako 
1 zainstalowane źródło ciepła.

- Skąd mogę pobrać deklarację w wersji papierowej? 
- Deklaracja w wersji papierowej jest dostępna na stronie www.

gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budyn-
ków – FAQ.  

- Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?
- Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub 

wysłać listem do Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją bu-
dynku.  

- Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?
- Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklara-

cja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.
(informacje pochodzą ze strony www.gunb.gov.pl)

Terminy odchodzenia  
od ogrzewania węglowego 

Przypominamy, że na terenie naszej gminy obowiązuje uchwa-
ła antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego, 
która jest swego rodzaju kalendarzem wyznaczającym poszczególne 
etapy odchodzenia od używania węgla w procesie ogrzewania bu-
dynków. Poniżej przedstawiamy terminy wymiany kotłów i pieców 
w województwie łódzkim:
- do 1 stycznia 2023 mieszkańcy województwa łódzkiego będą mu-

sieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emi-
syjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012,

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

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

(pw)
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Międzynarodowy Dzień Języka  
Ojczystego w SP w Różycy

Uczniowie ze Szkolnego Klubu Europejskiego „Euromłodzia-
ki” włączają się w różne aktywności o zasięgu globalnym. Nie zapo-
mnieli również o ważnym święcie, jakim jest obchodzony 21 lutego, 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W trakcie zajęć prze-
prowadzonych przez opiekunki klubu – p. Annikę Niburską i p. Jo-

lantę Piasecką - jeszcze przed feriami zimowymi, uczniowie z klas 
5-8 dowiedzieli się, iż to wydarzenie zostało ustanowione przez 
UNESCO 23 lata temu, a jego głównym celem jest wsparcie ochro-
ny różnorodności językowej na świecie. 

Przedstawiona prezentacja, którą można znaleźć pod adresem: 
https://wakelet.com/wake/gjHq-wOchyLqMZ5PQ8rNw, ukazała 
dzieciom i młodzieży, że dzień ten przypomina wszystkim, iż po-
winno się troszczyć o swój język ojczysty i traktować go z należy-
tym szacunkiem. Stanowi on nie tylko środek codziennego komu-
nikowania się, ale również podstawowy wyznacznik  tożsamości 
narodowej każdego człowieka. To on bowiem łączył na przestrze-
ni wieków pokolenia Polaków. W trudnych okresach naszej histo-
rii stawał się orężem, dzięki któremu naród zachował odrębność i 
poczucie wspólnoty. Warto przytoczyć tu słowa Juliana Tuwima – 
patrona placówki z Różycy, który w swej miłości do języka utoż-
samiał własną polskość, pisząc w wierszu „Zieleń”:  „Oto dom 
mój: cztery ściany wiersza. W mojej pięknej ojczyźnie-polszczyź-
nie!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, mimo iż obcho-
dzony w formie zdalnej, poprzez komunikatory internetowe, pre-
zentacje i filmiki edukacyjne okazał się być świętem o zasięgu glo-
balnym (młodzież przekazała część informacji swym włoskim 
przyjaciołom z miejscowości Capranica), noszącym zarazem mia-
no  tolerancji i uznania dla ludzi dbających o swoje dziedzictwo, a 
do takiej grupy pragną zaliczać się uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Różycy. 
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Pracowity początek roku  
przedszkolaków z Różycy

Przygotowaniem do obchodów Dnia Babci i Dziadka rozpoczął 
się bardzo intensywny czas dla dzieci z przedszkola w Różycy. 
Przedszkolaki własnoręcznie wykonały dla swoich bliskich piękne 
laurki i upominki. Krótkim programem artystycznym podziękowały 
swoim babciom i dziadkom za ich miłość oraz poświęcony czas. 
Niestety z powodu pandemii występy dzieci bliscy mogli obejrzeć 
online. 

W ramach realizacji programu „Wędrówki po Polsce” odbyły 
się dwa spotkania. Pierwsze z nich: „Śladami polskich kompozyto-
rów” w wykonaniu grupy Żabki miało na celu przybliżenie sylwetek 
znanych Polaków. Przy okazji poznawania życia i twórczości Fryde-
ryka Chopina dzieci miały okazję zobaczyć polskie miasta, w któ-
rych żył i tworzył artysta.                                                                                                                                 

Grupa Motylki pokazała nam „Uroki polskich gór”. Odbyliśmy 
podróż po najpiękniejszych pasmach górskich. Poznaliśmy charak-
terystyczne dla tych miejsc zwierzęta, roślinność oraz potrawy re-
gionalne. Przedszkolaki w tradycyjnych strojach zaprezentowały ta-
niec góralski.

W tym roku szkolnym realizowane jest zadanie „Jestem zdro-
wym przedszkolakiem”. Systematycznie w każdym miesiącu pro-
wadzone są zajęcia z aerobiku, których celem jest przypominanie 
dzieciom, jak ważną rolę dla naszego organizmu odgrywa aktyw-
ność ruchowa.                                                                                                                                     

Kolejnym wydarzeniem był dzień poświęcony produktom 
mlecznym. Przedszkolaki obejrzały prezentację dotyczącą drogi, 
jaką pokonuje mleko od krowy, aby w końcu  trafić na sklepową pół-
kę. Następnie obejrzały film pokazujący produkcję przetworów 
mlecznych. Tego dnia dzieci, korzystając z produktów nabiałowych 
robiły pyszne potrawy. Nie zabrakło również zabaw, zagadek i kon-
kursów, którego głównym bohaterem był oczywiście nabiał.

Na początku lutego w ramach kampanii społecznej „Bezpiecz-
ny przejazd – zatrzymaj się i żyj” gościliśmy w naszym przedszkolu 
p. R. Karaś z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Łodzi. Spotka-
nie miało na celu przedstawienie dzieciom zagrożeń wynikających z 
niewłaściwych zachowań na przejazdach kolejowych. 

Ciekawym przeżyciem dla przedszkolaków było uczestniczenie 
w projekcji filmu „Rafa koralowa” w kinie sferycznym. Dzieci we-
wnątrz kopuły mogły poczuć się, jakby znajdowały się w głębiach 
oceanu, obcując z tamtejszą fauną i florą.

Bal karnawałowy to wydarzenie, na które czekały wszystkie 
przedszkolaki. Stroje szykowane były już od dawna  i, gdy wreszcie 
nadszedł ten dzień przedszkole przepełniło się kolorowymi posta-
ciami z bajek. Zabawa była wyśmienita, dzieci tańczyły w rytm 
swoich ulubionych utworów, brały udział w zabawach i konkursach. 
Bal ten wspominany był jeszcze przez kilka kolejnych dni.
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

„Jedynka” wśród laureatów  
konkursu „ŚWIAT PIENIĄDZA”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju była organizatorem 
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Świat Pieniądza”.  Udział 
w projekcie wymagał również przygotowania przez uczestników 
pracy konkursowej związanej z oszczędzaniem. Warto podkreślić, 
że konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim 

udział 110 szkół z całej Polski. Prace uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Koluszkach zostały docenione przez jury konkursowe w skła-
dzie: Krzysztof Chojecki, nauczyciel i popularyzator matematyki, 
Paweł Dobrowolski, Dyrektor Biura Analiz PFR S.A. oraz Magdale-
na Grzankowska, Prezes Fundacji PFR . 

Koluszkowska „Jedynka” znalazła się w gronie 19 laureatów 
konkursu „Świat Pieniądza”! Szkołę reprezentowali uczniowie kla-
sy 7b, którzy wzięli udział w projekcie. Wszyscy otrzymali książki 
„Świat Pieniądza” i zapoznali się z wiadomościami dotyczącymi fi-
nansów i oszczędzania. Następnie chętni uczniowie wykonali prace 
interpretujące hasło konkursu „Oszczędzanie na przyszłość”. Zada-
niem uczestników było kreatywne rozwinięcie tego zagadnienia. Or-
ganizatorzy konkursu nie narzucali określonej formy pracy. Bartek 
Środa przygotował plakat promujący oszczędzanie, a Bartosz Bajer 
zrealizował film edukacyjny, wyjaśniający dlaczego oszczędzanie 
jest tak ważne. Dzięki ich pracom najmłodsi mogą zrozumieć, jak 
osiągnąć finansowy sukces!

Zapraszamy na wystawę 
malarską ZiGiJACK

4 marca o godz. 15.00 w odnowionej sali widowiskowej przy 
Urzędzie Miejskim w Koluszkach zostanie zorganizowane otwarcie 
Wystawy ZiGiJACK, pre-
zentującej twórczość arty-
styczną znanych lokalnych 
malarzy: Zygmunta Kwi-
ryńskiego i Jacka Winkla. 
Co ważne, wszystkie zapre-
zentowane obrazy, będzie 
można kupić w okazyjnych 
cenach. Prawo pierwokupu, 
to bardzo miły gest w stronę 
naszych mieszkańców. Wy-
stawa będzie czynna w 
dniach 4-14 marca 2022 r. 
Po prezentacji w naszym 
mieście, prace malarzy zo-
staną wystawione w dużych 
miastach: w marcu w galerii sztuki i domie aukcyjnym Rynek Sztu-
ki w Łodzi, a w kwietniu w Warszawie w galerii i domie aukcyjnym 
Art in House.

(pw)         
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Podsumowanie programu termomodernizacji  
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koluszki cz. 2

Gmina Koluszki z sukcesem zakończyła termomodernizację 25 
budynków z zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej. 

Wybrane technologie zostały dostosowane do charakteru oraz 
funkcji obiektów, przez co zapewnią wysoką jakość i trwałość infra-
struktury. Rozwiązania techniczno-technologiczne, w każdym przy-
padku zostały dobrane optymalnie do planowanych do osiągnięcia 
rezultatów. Wartością niezwykle ważną w zrealizowanych zada-
niach jest odejście od spalania w tych budynkach węgla i przejście 
na paliwo ekologiczne. Nie bez znaczenia jest także zdecydowana 
poprawa estetyki obiektów.

Projekt pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową ter-
momodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gminy Koluszki”, był realizowany w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych przez Stowa-
rzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

Kwota dofinansowania z UE: 16 434 958,84 zł.

Przedszkole w Gałkowie Dużym
W budynku przedszkola zostały docieplone nie tylko ściany ze-

wnętrzne, ale też ściany fundamentowe z wykonaniem izolacji pio-
nowej. Dokonano także docieplenia stropodachu wraz z wymianą 

pokrycia dachu. Wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej towa-
rzyszyły prace związane z wymianą parapetów, rynien i rur spusto-
wych oraz obróbek blacharskich. Z kolei w istniejących oknach zo-

stały zamontowane nawiewniki higrosterowane, w których strumień 
przepływu powietrza uzależniony jest od zawartości pary wodnej 
wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wyni-

kającego z wykonywania czynności, takich jak gotowanie czy su-
szenie. Został też przeprowadzony remont kominów i schodów oraz 
spoczników przed wejściami, remont balustrad, a także wymiana za-
daszeń nad drzwiami. Wokół budynku wykonana opaskę obwodową 
z kostki brukowej, a całość elewacji zyskała nową kolorystykę. 

Radości ze zmian nie kryją rodzice. Pani Aleksandra, którą spo-
tkaliśmy gdy odprowadzała swoją pociechę do przedszkola jest za-
dowolona, że przedszkole jej dziecka tak wypiękniało, a także dlate-
go, że „Ciocie” są miłe, wspierające i troskliwe. Dyrektor 
Przedszkola w Gałkowie Dużym Jolanta Majka także podzieliła się 

Projekt pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym  
poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  

na terenie Gminy Koluszki”.  
Kwota dofinansowania z UE, która zasiliła budżet Gminy to 16 434 958,84 zł.

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie
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swoimi spostrzeżeniami i zaznacza, że dzięki zmianie instalacji 
grzewczej z węglowej na gazową, ogrzewanie budynku stało się 
bardziej ekonomiczne i dużo prostsze. Docieplenie ścian zewnętrz-
nych budynku ograniczyło straty ciepła, a założenie instalacji foto-
woltaicznej spowodowało niższe koszty utrzymania budynku. W sa-
lach zostały wymienione stare kaloryfery a zastąpiły je nowe, 
estetyczne i bardziej sprawne energetycznie. Wszyscy też zgodnie 
podkreślają, że docieplenie budynku znacznie wpłynęło na poprawę 
estetyki przedszkola. Nowa, kolorowa elewacja zmieniła stronę wi-
zualną placówki, nadając jej nowoczesny i schludny wygląd. Podsu-
mowując, polepszyły się warunki do nauki i zabawy dla wychowan-
ków oraz warunki pracy dla całej kadry przedszkolnej. 

Strażnica OSP KOLUSZKI
Remont OSP w Koluszkach to próba pogodzenia historii z no-

woczesną technologią. Oprócz instalacji fotowoltaicznej montowa-
nej na świeżo naprawionym dachu, w budynku wymieniono stolar-
kę drzwiową i okienną. W nowe bramy zostały także wyposażone 
pomieszczenia garażowe.

Cały obiekt od dachu po fundament został oczywiście gruntow-
nie docieplony i odświeżony nową elewacją. Budynek OSP w Ko-
luszkach to jeden z najwyższych obiektów w naszej gminie, dlatego 
też do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych na wieży, mu-
siał zostać użyty specjalistyczny podnośnik.    

Dla okolicznych mieszkańców, tym co najbardziej rzuca się w 
oczy, to przede wszystkim poprawa estetyki budynku. Bartłomiej 
Bednarski Zastępca Naczelnika OSP i opiekun Młodzieżowej Dru-

żyny Pożarniczej podkreśla jednak, że termomodernizacja budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach wpłynęła również pozy-
tywnie na poprawę warunków bytowych i lokalowych druhów na co 
dzień korzystających z pomieszczeń w jednostce. Kolejnym waż-
nym aspektem są także niższe koszty ogrzewania obiektu.

Budynek OSP w Gałkowie Dużym
Gałkowska strażnica poddana została gruntownej termomoder-

nizacji. Odkopane zostały ściany fundamentowe i na głębokość 1 m, 
założono izolację pionową. Ściany budynku zostały ocieplone styro-
pianem o grubości 15 cm, a elewacja zyskała nową kolorystykę. 
Dach budynku zyskał nowe pokrycie z blachy powlekanej. Zastoso-
wano także ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej. 
Docieplono także więźbę dachową nad parterem.  

Przed remontem
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Konserwacją i malowaniem objęte zostały elementy drewniane 
wieży. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, w tym drzwi od 
garażu. Dokonano montażu obróbek blacharskich, rynien, rur spu-
stowych i parapetów zewnętrznych. Zamontowano także nową in-
stalację odgromową, a wokół budynku wykonano opaskę z kostki 
brukowej o szerokości 60 cm.

Stosownej modernizacji poddany został także system grzewczy. 
W budynku pojawiła się instalacja fotowoltaiczna. 

Budynek po byłej przychodni 
w Gałkowie Dużym  

Swój wygląd grun-
townie zmienił budynek 
po byłej przychodni 
zdrowia w Gałkowie 
Dużym przy ul. Dzieci 
Polskich 12. Do tej pory 
budynek nie był użytko-
wany i niszczał. Po prze-
budowie i kompleksowej 
termomodernizacji, 
obiekt zyska „nowe ży-
cie”. W ramach przebu-
dowy wydzielone zosta-
ły w nim trzy lokale 
mieszkalne oraz lokal 
świetlicy dla mieszkań-
ców Gałkówka. W tym 
celu wykonano m.in. 

nowe wejścia do budynku, prze-
budowano także klatkę schodo-
wą i ściany działowe. Zrealizo-
wano również szereg prac 
przystosowujących budynek do 
zamieszkania, jak chociażby pra-
ce związane z instalacjami kanali-
zacyjnymi, instalacją gniazd wty-
kowych, wykonaniem siły, 
instalacji domofonowej, instalacji 
światłowodowej i telewizyjnej.

Budynek zyskał nie tylko 
całkowicie nową docieploną ele-
wację, ale też nowy, docieplony 
strop i dach, kominy, rynny, rury 
spustowe, stolarkę okienną i 
drzwiową. Wymianie uległo 
oświetlenie wewnętrzne, instalacja elektryczna i centralnego ogrze-
wania wraz z grzejnikami. W tym celu zamontowano kotłownię ga-
zową kondensacyjną o mocy 35 kW. Budynek uzbrojony został rów-
nież w instalację fotowoltaiczną. 

Po remoncie
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Budynek po przychodni 
przy ul. Staszica 

Leciwy, zniszczony budynek po dawnej przychodni przy ul. 
Staszica 34 przeszedł gruntowną modernizację. Wraz z docieple-
niem stropu i ścian zastosowano izolacje cieplne i przeciwwilgocio-
we ścian fundamentowych. Wokół budynku pojawiła się opaska z 

kostki brukowej. Remont objął także schody zewnętrzne i gzyms 
pod dachem, a na samym dachu kominy. Z kolei w tych oknach, któ-
re nie zostały przewidziane do wymiany, pojawiły się  nawiewniki 
okienne, które doprowadzają do pomieszczeń powietrze z zewnątrz 
w sposób ciągły i kontrolowany. Odgrywają one istotną rolę w pra-
widłowej cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku. W budynku wy-
mieniono również na nową instalację centralnego ogrzewania wraz 
z grzejnikami. Zamontowany został kocioł gazowy o lepszej spraw-
ności. Obiekt został  wyposażony w instalację fotowoltaiczną. 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2  
i I LO w Koluszkach

Gruntowna modernizacja tak potężnego obiektu, wymagała ol-
brzymich nakładów pracy. Oprócz docieplenia ścian, stropodachu i 
fundamentów, wymieniono pokrycie dachu oraz skorodowane ele-
menty jego konstrukcji. Dodatkowo wyremontowano rynny dacho-
we, rury spustowe i kominy. Wymianie uległa także część stolarki 
okiennej oraz drzwi. Remont objął również schody, balustrady oraz 
zadaszenia. Wewnątrz budynku wymieniono oświetlenie i instalację 
elektryczną. Zamontowano także fotowoltaikę. Cały budynek zyskał 
ciekawą, różnokolorową elewację. Zapytaliśmy też samych użyt-

Przed remontem

Po remoncie

kowników co sądzą o przeprowadzonych pracach budowlanych na 
budynku SP nr 2 i I LO w Koluszkach. 

- Przeprowadzona termomodernizacja budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, przy 
ulicy Kościuszki 16 wyeliminowała utraty ciepła spowodowane złą 
izolacją zewnętrzną, a sam budynek zyskał nową elewację w cieka-
wej kolorystyce. Możliwość aranżacji ścian zewnętrznych poprawi-
ła zdecydowanie wygląd estetyczny szkoły. Niezaprzeczalnym fak-
tem jest bowiem to, że fasada budynku jest jego wizytówką. W 
trakcie termomodernizacji prowadzone były również prace polega-
jące na wymianie oświetlenia. Zastosowanie energooszczędnych, no-
woczesnych lamp zdecydowanie poprawiło komfort pracy zarówno 
uczniów, jak i pracowników szkoły - ocenia dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach Anna Olczyk.

Dla grupki uczniów spotkanych pod szkołą, Ani, Kacpra i Basi 
liczy się to, że w szkole jest wyraźnie cieplej, a elewacja budynku 
stała się nowocześniejsza. Można odnieść wrażenie, że budynek od-
młodniał o kilkanaście lat. 

Przed remontem
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Zaatakował maczetą znajomego 
Kiedy do koluszkowskich policjantów wpłynęła informacja, iż 

do szpitala w Brzezinach trafił zraniony mężczyzna, kryminalni na-
tychmiast zaczęli ustalać szczegóły zdarzenia. Już następnego dnia 
dotarli i zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu łódzkiego 
wschodniego. Usłyszał już prokuratorski zarzut spowodowania 
uszczerbku na zdrowiu co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia 
wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzą koluszkowscy po-
licjanci pod nadzorem prokuratury.

20 lutego tuż przed północą po-
licjanci z Komendy Powiatowej Po-
licji w Koluszkach zostali poinfor-
mowani, iż do szpitala w Brzezinach 
trafił zraniony mężczyzna. Obraże-
nia jakie miał na ciele wskazywały, 
iż został uderzony ostrym narzę-
dziem i pobity. Kryminalni natych-
miast zaczęli działać i ustalać jak do-
szło do zdarzenia. Okazało się, że w 
nocy 19 lutego br. w miejscowości 
Katarzynów w gminie Koluszki do-
szło do nieporozumienia między 
dwoma znającymi się mężczyznami podczas którego jeden z nich został 
zraniony maczetą w głowę i pobity. Skrupulatne działanie i szereg ze-
branych materiałów w sprawie doprowadziły kryminalnych do miejsca 
gdzie ukrywał się agresor. Jak się okazało był nim 40-letni mieszkaniec 
gminy Koluszki. Policjanci zabezpieczyli maczetę, którą się posłużył. 
W przeszłości mężczyzna miał już konflikty z prawem. Został natych-
miast zatrzymany i usłyszał już zarzut spowodowania uszczerbku na 
zdrowiu za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 40-latek ma również 
zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i dozór policyjny. Postępowa-
nie w tej sprawie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Brzezinach.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Wycieczka autokarowa  
do Kielc i Chęcin

Rada Osiedla „Głowackiego” zaprasza w dniach 25 – 26 czerw-
ca 2022 r. na wycieczkę autokarową do Kielc i Chęcin.

W programie:
- „Świętokrzyska Biesiada Kabaretowa” w amfiteatrze Ka-

dzielnia,
- zwiedzanie z przewodnikiem Jaskini na Kadzielni,
- zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Królewskiego w Chęci-

nach
Podczas wycieczki przewidziany jest nocleg oraz obiad.
Z wycieczki mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Miasta i 

Gminy Koluszki, lecz pierwszeństwo mają mieszkańcy Osiedla 
„Głowackiego”. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
wpłat na w/w wyjazd. Koszt całej imprezy (przejazd, bilety wstępu, 
nocleg i posiłek) 220 zł/osoba

Ponadto Rada Osiedla na najbliższym zebraniu w dniu 02 mar-
ca 2022 r. , które odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury zatwier-
dzi inne imprezy pozostające do Państwa wyboru w ciągu 2022 
roku. 

Wpłaty przyjmuje Przewodnicząca Rady Osiedla „Głowackie-
go” –  Anna Ołubek tel. 512 998 400.

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
- Obsługa 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. Tel. 44 714-19-98

Firma CMPLAST sp. z o.o. w związku z ciągłym, stabilnym 
rozwojem poszukuje nowych pracowników na stanowisko:

 OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i wcze-

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email:  
biuro@cmplast.pl  

lub kontakt telefoniczny: 505 210 010
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Solidarni z Ukrainą 
Komentarze i relacje wprost z Ukrainy

Ludzie, którzy żyli obok siebie w jako takiej zgodzie, czasem 
nawet w przyjacielskich stosunkach, po wybuchu wojny już takimi 
ludźmi nie byli. Stare archiwalia szkolne czy gminne potwierdzają, 

że w Koluszkach mieszkali obok 
siebie Polacy, Niemcy, Żydzi, 
Rosjanie, Ukraińcy. Na podsta-
wie lektury jednego z listów - ja-
kie koluszkowscy Żydzi pisali 
do swych krewnych  w Palesty-
nie przed wojną - dobrą sławą w 
naszym mieście cieszył się…
ukraiński teatr amatorski. Po-
dobnych przykładów wzajemne-
go współżycia pomiędzy różny-
mi narodami w przedwojennych 
Koluszkach było więcej.

Czas wojny zmienił wszyst-
ko. Żadna z nacji nie mogła już 
powiedzieć: byliśmy absolutnie 
czyści. Ci spośród Niemców, 
Rosjan, Ukraińców czy Żydów, 
którzy mieli szczęście dożyć 

końca wojny, albo stąd wyjechali albo ulegli asymilacji z polską lud-
nością. O tym, co wojna potrafi zrobić z ludzi, dotąd sobie życzli-
wych lub sąsiadów, mówił w minioną środę  w swoim wystąpieniu 
prezydent Ukrainy Władymyr Żelenski. 

O komentarz poprosiliśmy niektórych Ukraińców, związanych 
zawodowo z Koluszkami. 

-Tu, w Truskawcu (Koło Lwowa) jest póki co spokojnie (na 
dzień 24 lutego b.r.), ale ludzie panikują - powiedział anonimowy 
rozmówca.  

Kobieta, także prosząca o anonimowość, mieszkanka okolic 
Koluszek, pochodząca z Odessy mówi - na podstawie relacji od ro-
dziny - że miasto zostało „zamknięte”. - Nie można do niego wje-
chać, można je jedynie opuścić. W ostatnich godzinach odwołane 
zostały wszystkie  pociągi z Lwowa do Odessy. Martwię się moją 
mamą, która mieszka w Naddniestrzu. W Naddniestrzu odwołane 
autobusy. To dawne terytorium Mołdawii, obecnie republika, z ukło-
nami w stronę Rosji. Sytuacja tam jest dziwna: drogi niby ich, ale 
punkty kontrolne „nasze”, ukraińskie. Naddniestrze to długie na 200 
km i szerokie na kilkanaście kilometrów terytorium, graniczy z Moł-
dawią i Ukrainą. By nie narażać ludzi, władze Ukrainy postanowiły 
odwołać połączenia autobusowe z Naddniestrza do Odessy - wyja-
śnia prosząca o anonimowość kobieta. Kto może, stara się chronić 
swoje dzieci, wywożąc je poza zagrożony teren., np. do Lwowa, 
choć i tu nie wiadomo, jak długo Lwów będzie uznany za spokojne 
miasto, tym bardziej, że i tam słychać o panice. 

Swieta z Krzywego Rogu, w środkowej Ukrainie opowiada, że 
rankiem, gdy jechała do pracy na poranną zmianę, usłyszała wybuchy. 
-W mieście jest wojsko, które ewakuuje mieszkańców. To, co prawda 
pół godziny jazdy od miejsca gdzie jestem, ale i tak czuje się oznaki 
paniki. Ogłoszono stan wojenny, ludzie wypłacają z banków pienią-
dze, wykupują lekarstwa i żywność. Póki co, sklepy są otwarte, zakła-
dy pracy też, ale co będzie jutro nie wiadomo. Mimo, że Krzywy Róg 
leży daleko od granicy z Rosją, było tu słychać eksplozje. Daje się za-
uważyć panikę w całym mieście, mimo, że wszyscy dobrze rozumie-

ją, że te ataki są prowokacją ze strony Rosji. Wiesz, nie jesteś pierw-
szy, który dziś pyta się mnie o sytuację na Ukrainie. Wszyscy mamy 
nadzieję na pokojowe rozwiązanie. Dla mnie, zwykłego człowieka, 
swoje poparcie wyrazili już moi koledzy z Polski, Włoch i Wietnamu. 
To bardzo budujące. Wszyscy nas wspierają, a to daje nadzieję, że 
zwycięży zdrowy rozsadek. Na oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy 
podano informację, że „Rosja rozpoczęła dziś operację wojskową 
przeciw Ukrainie”. Jak wrócę z pracy, dowiem się więcej - powiedzia-
ła „Tygodniowi w Koluszkach” Swieta z Krzywego Rogu. 

- Na Białorusi niby sytuacja normalna, ale ludzie, tak na wszel-
ki wypadek, wykupują żywność w sklepach, zwłaszcza artykuły 
pierwszej potrzeby, a także inne rzeczy. Strach „fruwa” w powietrzu 
- powiedziała Wiktoria z Białorusi.

Violetta, Polka, ze Zgierza, która spełniając swe marzenie sprzed 
wielu lat, ostatni tydzień spędziła we Lwowie. Rozmawialiśmy z nią, 
gdy przekraczała granicę w Medyce w drodze powrotnej. Na Ukrainę 
podróżowała samolotem, do Polski - ze zrozumiałych względów -  
drogą lądową.- Liczyliśmy się z tym, że coś może się stać, a jednak 
życie toczyło się normalnie. Kilka dni temu byłyśmy z koleżanką w 
Operze Lwowskiej. Spacerowałyśmy po uliczkach starego Lwowa. 
Tak było do niedawna. Obecnie na ulicach ruch, kolejki do bankoma-
tów i do sklepów po kilkanaście metrów. Pytasz mnie, jak ludzie re-
agują na ulicach Lwowa na całą tę sytuację? Część z nich nie dowie-
rzało, że coś może się stać. Miasto tętniło życiem, tak jak każdego 
innego dnia. Imprezy, muzyczki na ulicach, jacyś przebierańcy ulicz-
ni. Taki jest Lwów na co dzień. Co prawda, niektórzy brali pod uwa-
gę, że gdyby coś się miało dziać, to oni wysyłają swoje rodziny - tak 
jak nasz znajomy z Towarzystwa Orzeł Biały ze Lwowa - do Polski, a 
sami idą bronić Ukrainy. Jest też inna strona tej sytuacji. Nasz znajo-
my Ukrainiec, od lat mający - tak jak jego dziadkowie - polskie oby-
watelstwo, powiedział: „wiecie, my mamy to, co mamy już  od roku 
2014, kiedy Rosjanie zajęli nasz Krym. Tylko wtedy świat jakoś nie 
zwracał na to uwagi, a my nauczyliśmy się funkcjonować w takiej rze-
czywistości”. Być może jednak domyślał się, że coś się stanie. Były-
śmy z nim umówione dziś na śniadanie. Nie przyszedł - powiedziała 
naszej gazecie Violetta ze Zgierza. We Lwowie do godz. 11.00 w 
czwartek nie było słychać strzałów, choć od rana głos syren dawał o 
sobie znać. Na stacjach benzynowych olbrzymie kolejki.

Na Ukrainie w wielu miejscach padły rakiety, zginęli ludzie, 
wśród nich cywile. Najbliżej Polski, wybuch miał miejsce w Iwano-
-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Odległość od granicy z Pol-
ską jak z Koluszek do Warszawy. Żyjemy w dziwnych czasach: czy-
tamy gazety, oglądamy informacje w telewizji lub na ekranie 
komputera czy telefonu. Wydaje się nam, że bierzemy udział w ja-
kiejś komputerowej grze. Tymczasem coś, co jest daleko od nas, 
dzieje się bardzo blisko. 

Nie chcemy tej wojny ani na Ukrainie, ani w Polsce, ani nigdzie 
na ziemi. Pragniemy wyrazić sprzeciw wobec tej wojny i wobec ja-
kiegokolwiek przejawu nienawiści. Łączymy się w solidarności i 
jedności z Narodem Ukraińskim, pozdrawiamy szczególnie tych 
Ukraińców, których los życiowy splótł z Koluszkami. 

Podczas Odbywającej się sesji Rady Powiatu Łódzkiego-Wschod-
niego w dniu 24 lutego b.r., przewodniczący Rady Sławomir Sokołow-
ski odczytał odezwę- Apel Solidarności z Ukrainą- przyjętą przez akla-
mację zebranych: „W obliczu ataku na suwerenne Państwo Ukrainę ze 
strony Federacji Rosyjskiej, Rada Powiatu Łódzkiego-Wschodniego 
wyraża swoją solidarność z Narodem Ukraińskim, który walczy o swo-
ją suwerenność i integralność terytorialną. Z niepokojem obserwujemy 
trwający tuż przy granicach naszego kraju konflikt. Niepodległa Ukra-
ina jest warunkiem spokoju i bezpieczeństwa Europy”.

Zk, fot. Violetta Drewnowska
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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 wspomóc oso-
by i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku.  
W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o prze-
kazanie 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 
szczegółowy: Historia Koluszek 

- Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 
- Fundacja Dzieciom KRS 0000037904 Amelia Piechota 36920
- Fundacja Słoneczko, Nr KRS: 0000186434, cel szczegółowy:  

Łukasz Nowak 152/N

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 22.02.2022 r. do dnia 15.03.2022 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu części nieruchomości, 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 187 i 188 o pow. 
0,6320 ha wraz z zapleczem budynku (przebieralnie, prysznice i to-
aleta) o powierzchni użytkowej 8,3 m2 do obsługi wakeboardu oraz 
z urządzeniami wyciągu dla narciarzy wodnych i wakeboardu, poło-
żonej w miejscowości Lisowice, obręb Lisowice, do dzierżawy w 
drodze przetargu.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu www.koluszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej.

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

da 65, 95-040 Koluszki od dnia 22.02.2022 r. do dnia 15.03.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu:

w trybie bezprzetargowym do dzierżawy na okres od 15.03.2022 r. 
do 1.01.2024 r., części o pow. 6,5 mb, nieruchomości położonej w 
mieście Koluszki, obręb 4, przy ul. Zagajnikowej 11, oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym działki: 235/1 o pow. 41 580 m2;

w trybie przetargu do najmu pomieszczenia nr: 0.12, 0.18, 0.19, 
0.20, 0.21, 0.22, 0.23 o łącznej pow. 264,2 m2 posadowione na par-
terze oraz pomieszczenia nr: -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.8, -1.9, -1.10, 
-1.11, -1.12, -1.13, -1.14, -1.15 i -1.17 o łącznej pow. 120,2 m2 posa-
dowione w piwnicy budynku, zlokalizowanym na nieruchomości 
położonej w mieście Koluszki, obręb 4, przy ul. Zagajnikowej 11, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 235/1 o pow. 41 580 m2;

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach www.koluszki.samorzady.pl 

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.

Burmistrz Koluszek ogłasza
Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nie-

ruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 3, sta-
nowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako  działka nr 16/27 o pow. powierzchni 10 412 m2, cena 
wywoławcza 1 282 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doli-
czony obowiązujący podatek VAT), wadium 128 200,00 zł., postą-
pienie 13 00,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu 2 i 3 miasta Koluszki, przedmiotowa nie-
ruchomość znajduje się na obszarze objętym jednostką urbanistycz-
ną o symbolu 2PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, ma-
gazynów i usług. Nieruchomość w ewidencji gruntów określona 
jako użytek– R IVa.

Księga wieczysta LD1B/00033712/7.  

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 
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. 12.00 25 kwietnia 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 25 kwietnia 2022 
r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać poło-
żenie i numer ewidencyjny działki.  

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 Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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 

USŁUGI
Zlecę przeszycie kurtek, 503-187-516
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Elektryka, glazurnictwo,  
kompleksowe wykończenie wnętrz, 
tel. 603-220-014
Instalacje Wod.Kan, C.O., Gaz. 
Przeglądy gazowe. Wymiana kotłów 
węglowych na gazowe lub peletowe, 
tel. 601-739-479 
Profesjonalne usługi kosmetyczne 
w domu klienta: dokładne, sterylnie, 
w miłej atmosferze, zapraszam,  
tel. 796-121-232
Pralki – naprawa, 609-046-483
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
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Kompleksowe usługi brukarskie 
prywatne i przemysłowe.  
Konkurencyjne ceny. Wycena gratis, 
782-178-554
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam M-5 Koluszki,  
665-730-392
Sprzedam działki budowlane, 
Strzelna gm. Jeżów. Media,  
tel. 608-353-821
Sprzedam mieszkanie 54 m2  
w Brzezinach, ul. Kulczyńskiego, 
tel. 604-051-902
Sprzedam działkę rolniczą nr 92/1 
w Koluszkach przy ulicy  
Św. Stanisława Kostki 108  
o powierzchni 0,3348 ha  
– tel. 601-428-007
Sprzedam dom w Koluszkach,  
tel. 517-528-868
Zamienię 48 m2, M-4, 4 piętro, 
oś.Głowackiego lub kupię parter,  
1 piętro mieszkanie w Koluszkach, 
tel. 695-738-422 lub 600-441-070
Sprzedam M-4, 45 m2, 3 piętro, 
509-825-255 
Sprzedam mieszkanie M-4, 60,8 m2 
w bloku w Koluszkach,  
tel. 512-699-129
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach – 606-825-351

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Garaż murowany do wynajęcia,  
tel. 736-552-489
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737
Do wynajęcia Kwiaciarnia  
lub pomieszczenie na działalność, 
Centrum Gałków Duży,  
tel. 609-190-440
Wynajmę pawilon pod kwiaciarnię 
przy głównym wejściu przy cmenta-
rzu w Koluszkach, tel. 693-303-448 
Szukam małego mieszkania  
do wynajęcia, Koluszki lub okolice, 
tel. 794-390-929  
Pilnie wynajmę małe mieszkanie 
okolice Koluszek, tel. 794-390-929
Do wynajęcia lokal w centrum 
Koluszek, 693-450-093
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we, kuchnia i łazienka. Mieszkanie 
jest po remoncie, 606-788-424
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Piach płukany, siany, Kruszywa, 
Tłuczeń, Żwir 8 – 16 – 32, Ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Pyszne jabłka 2 zł/kg, tel. 505-771-121

Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA 
Zatrudnimy montera lekkich 
konstrukcji stalowych – praca za 
granicą, wymagane prawo jazdy  
kat. B, bardzo dobre warunki płacowe, 
stała praca, tel. 42-632-31-31
Zatrudnię pracownika na stację 
paliw w Koluszkach. Więcej infor-
macji pod. nr tel. 601-228-408  
lub 531-254-290 
Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 603-692-065
Szwaczki zatrudnimy, zakład  
w Borowej, tel.604-797-243
Pomoc do szwalni zatrudnimy  
tel. 604-797-243
Zatrudnię pomoc na szwalnię,  
tel. 601-33-63-73
Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874
Zatrudnię do szycia kurtek . 
Wysokie zarobki, tel.  503-187-516
Zatrudnię kierowcę C+E kraj  
tel. 607-834-875
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 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

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

Zatrudnię pracownika  do robót 
budowlanych, ziemnych i wodno-
-kanalizacyjnych. tel. 665-183-407

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

RÓŻNE

Zlecę remont szklarni, ok. 30 m2, 
tel. 606-971-079

Zatrudnię szwaczki i osobę na dziurkarkę. Stała praca, rejestracja,  
tel. 600-293-257
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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

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70

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

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

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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo

Nabór do przedszkoli 
Rodzice mogą już powoli przymierzać się do tematu zapisu 

swoich dzieci do przedszkola. Obecnie trwa przyjmowanie 
deklaracji od rodziców tych dzieci, które już uczęszczają do 
placówek oświatowych. Nabór dla pozostałych dzieci rozpocznie 
się 1 marca i potrwa do 15 marca. Zapisy przyjmowane są w przed-
szkolach.

Dobra wiadomość jest taka, że miejsc starczy dla wszystkich 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Ogółem do dyspozycji 
pozostaje 725 miejsc zorganizowanych w pięciu placówkach przed-
szkolnych. Przygotowano także 160 miejsc w gminnym żłobku. 

(pw)    
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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  
25.02

15:00 SING 2
17:00 SING 2

Sobota  
26.02

15:00 SING 2
17:00 SING 2

Niedziela  
27.02

15:00 SING 2
17:00 SING 2

Środa  
2.03 17:00 SING 2

Czwartek  
3.03 17:00 SING 2

SING 2
Francja/Japonia/USA / Komedia / Animowany / Musical / 

2021 / 110 min. / 2D Dubbing

Miś koala - Buster Moon i 
gwiazdorska obsada jego te-
atru pragną wystąpić na olśnie-
wającej, wspaniałej i ekstra-
waganckiej scenie. Jest tylko 
jeden haczyk: najpierw muszą 
przekonać najbardziej samotną 
gwiazdę rocka na świecie, aby 
do nich dołączyła. Buster i 
jego ekipa zmienili teatr New 
Moon we wspaniałe miejsce, 
ale Buster chciałby, aby nowy 
spektakl zadebiutował na sce-
nie teatru Crystal w olśniewa-
jącym mieście Redshore.Ale 
bez koneksji, Buster i jego eki-

pa - w tym świnka Rosita, jeżozwierzyca Ash, goryl Johnny i nieśmia-
ła słonica Meena i oczywiście niezwyły Gunter muszą zwrócić uwagę 
światowej sławy agencji - Crystal Entertainment, prowadzonej przez 
bezwzględnego wilka – Jimmy’ego Crystala. W desperackiej próbie 
zwrócenia uwagi Pana Crystala, Gunter wpada na pomysł i obiecuje, 
że w ich nowym spektaklu wystąpi legenda rocka-lew, Clay. Oczywi-
ście pomysł podoba się Busterowi. Problem w tym, że Clay po stracie 
żony od ponad dekady zamknął się z dala od świata i nikt go nie wi-
dział. Buster wyrusza na poszukiwanie lwa i przekonania go do po-
wrotu na scenę. Marzenie Bustera o wielkim sukcesie staje się jedno-
cześnie emocjonalnym przypomnieniem mocy muzyki, która leczy 
nawet najbardziej złamane serce.

Zbędny sprzęt elektroniczny?  
Daj mu drugie życie z InPost!
Paczkomaty w Koluszkach miejscem 
bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu 
elektronicznego 

Masz zbędny, ale sprawny sprzęt elektroniczny? Stary laptop, 
telefon, tablet, a może niepotrzebny blender lub audio? Daj mu dru-
gie życie razem z InPost i Fundacją Odzyskaj Środowisko w ramach 
usługi Elektro Zwroty!

Możesz to zrobić szybko, sprawnie i bezpłatnie wysyłając zbęd-
ne przedmioty za pośrednictwem Paczkomatu. Oddając zbędny 
sprzęt dajesz mu szansę na ponowne użycie przez innych i pozytyw-
nie wpływasz na środowisko. Przekazany sprzęt zostanie poddany 
procesom polegającym na sprawdzeniu, czyszczeniu i ewentualnej 
naprawie. A następnie – jeśli spełni wszystkie normy – trafi do orga-
nizacji społecznych, a następnie do nowego użytkownika – na pew-
no wywoła wiele radości, pomoże w nauce lub w prowadzeniu go-
spodarstwa domowego. Natomiast jeśli przekazany sprzęt okaże się 
niesprawny, zostanie poddany procesom recyklingu, które pozwolą 
w sposób bezpieczny dla środowiska go zutylizować. 

Chcesz dać swojemu staremu sprzętowi drugie życie? Świetnie! 
Wystarczy, że: Wypełnisz formularz na stronie re-paczka.pl – spe-
cjalny kod nadania otrzymasz mailem lub SMSem Kod umieścisz na 
paczce ze sprzętem (możesz go nawet odręcznie napisać), któremu 
chcesz dać drugie życie Nadasz paczkę za darmo w pobliskim Pacz-
komacie! Wszystko brzmi super, ale co właściwie można oddać? Już 
wyjaśniamy! W ramach usługi można przekazać: laptopy, kompute-
ry, telefony, tablety, małe sprzęty AGD, radia, sprzęt audio, elektro-
narzędzia, zabawki, sprzęty fotograficzne, video, drony, sprzęt spor-
towy. Czego nie można oddać? baterii, źródeł światła, odpadów 
chemicznych i medycznych, niekompletnego sprzętu.



Ekologiczna wiosna  
w naszej gminie

Przeprowadzane w ostatnich latach akcje o charakterze proeko-
logicznym, spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony 
mieszkańców. Dlatego też, również w tym roku gmina będzie je 
kontynuować.  Oto wykaz zaplanowanych działań.   

Budki i nasiona
W marcu, wraz z rozpoczęciem okresu lęgowego, kontynuowa-

na będzie akcja rozdawania budek lęgowych dla ptaków. Gmina 
przygotowuje 100 tego rodzaju ptasich domków. Szczegóły i sposób 
przekazywania budek poznamy już wkrótce. 

Rozdawane będą również saszetki z nasionami roślin miododaj-
nych, idealne dla osób pragnących ukwiecić balkon lub stworzyć ka-
wałek łąki w przydomowym ogródku. W parze z nasionami pojawią 
się także budki dla owadów zapylających. Budki nie będą jednak 
rozdawane, a montowane przez służby miejskie na terenie naszej 
gminy. 

Ostatnim elementem wzbogacającym nasze otoczenie, mają być 
sadzonki drzew, również rozdawane przez gminę.  

Uwaga: z zeszłych lat do rozdysponowania pozostały jeszcze 
budki dla nietoperzy. Choć ssaki te napawają niektórych lękiem, nie-
toperze to genialna broń na komary. Ponoć jeden osobnik potrafi zło-
wić nawet do 1000 komarów w ciągu jednej godziny, a w ciągu ca-
łej nocy zjeść ilość pokarmu, która odpowiada 25–40% jego masy 
ciała. Może warto zaprosić takiego ekologicznego „terminatora” na 
swoją działkę. Spokój gwarantowany. 

Azbest, piece i fotowoltaika
Przypominamy, że do 15 marca do gminy można składać wnio-

ski o dotację na usunięcie azbestu. Z kolei 30 czerwca upływa ter-
min składania wniosków o dotację na wymianę pieca węglowego na 
ekologiczne źródło ogrzewania. 

Z końcem lutego dowiemy się także, czy Urząd Marszałkowski 
przyznał naszej gminie dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne. 
Przy pozytywnej odpowiedzi gmina uruchomi nabór na listę rezer-
wową dla osób, które są zainteresowane montażem tego rodzaju 
urządzenia do produkcji energii ze słońca.     

Zwierzęta    
Z kolei w marcu Rada Miejska w Koluszkach będzie głosować 

nad uchwałą w sprawie programu opieki nad zwierzętami. Bur-
mistrz Koluszek zaproponował, by kontynuować program dopłat do 
kastracji zwierząt. W tym roku z dopłaty w wysokości 100 zł mają 
skorzystać właściciele 150 zwierząt. Urząd Miejski chce również 
uruchomić nowy program, związany z czipowaniem zwierząt. Tego 

rodzaju metodą identyfikacji zwierząt ma zostać objętych 200 psów. 
Dopłata ma wynieść 50 zł. Mechanizm ma przypominać ten, stoso-
wany przy dopłatach do kastracji zwierząt. Będziemy mieć wybór 
weterynarza, u którego dokonamy zaczipowania danego psa. Zwrot 
pieniędzy będzie się odbywał na podstawie otrzymanej od wetery-
narza faktury i po wprowadzeniu przez niego danych do ogólnopol-
skiej bazy zwierząt. Czip będzie zawierał jedynie numer identyfika-
cyjny psa.

(pw)    


