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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

18.03 
ul. Brzezińska 54

19.03  
ul. Przejazd 6

20.03  
ul. 11 Listopada 33

21.03  
ul. Żwirki 2

22.03  
ul. Głowackiego 20

23.03  
ul. Korczaka 5

24.03  
ul. Sikorskiego 6A
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Urząd Skarbowy zajmuje konta  
„dłużników śmieciowych”

Urząd Miejski w marcu wyśle upomnienia do zalegających z 
opłatami za śmieci Jak wynika z danych przygotowanych przez 
urzędników, w Gminie Koluszki ponad 1000 gospodarstw domo-
wych nie reguluje systematycznie opłat za wywóz odpadów. Osoby, 
które nie regulują swoich należności od grudnia 2021r. mogą spo-
dziewać się zajęcia konta przez Urząd Skarbowy. Dotychczas ta 
smutna niespodzianka spotkała już ponad 300 mieszkańców gminy.

Konsekwencje dla wszystkich
Ze względu na to, że część mieszkańców nie reguluje swoich 

zobowiązań za śmieci konsekwencje ponoszą wszyscy. Kwota zale-
głości nie pojawiła się w ciągu jednego roku ale narasta i wynosi 

obecnie ponad 0,5 mln zło-
tych. Wysłanie upomnienia to 
pierwszy etap działania urzęd-
ników mający na celu egzeku-
cję należności za wywóz od-
padów. Po bezskutecznym 
upływie terminu określonego 
w piśmie, gmina wystawia ty-
tuł wykonawczy i przesyła go 
do właściwego Urzędu Skar-
bowego. Od momentu wysta-
wienia tytułu wykonawczego, 
sprawą ściągnięcia zaległości 
zajmuje się Urząd Skarbowy. 
Po doręczeniu tytułu wyko-
nawczego może np. zabloko-

wać konta bankowe, ciągnąć należności z wynagrodzenia za pracę, 
a nawet z papierów wartościowych. W konsekwencji w drzwiach 
może pojawić się komornik. Przypominamy, że każda osoba, która 
złożyła deklarację za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, powinna uiszczać co miesiąc od osoby opłatę w wy-
sokości  24zł (lub 20,40zł w przypadku udzielenia 15% ulgi za sa-
modzielne zagospodarowanie bioodpadów) na numer konta:  
35 1020 3352 0000 1302 0258 7947.

Pamiętajmy, że opłaty za śmieci w Gminie Koluszki należą do naj-
niższych w regionie. Szalejące ceny paliw mogą jednak spowodować 
wzrost cen za wywóz odpadów. Szansą na utrzymanie stawek jest termi-
nowe regulowanie opłat za śmieci przez wszystkich mieszkańców.   (tom)

Remonty na drogach
Dobre warunki atmosferyczne sprawiły, że gmina ostro ruszyła 

z sezonem remontowym na drogach. Trwa łatanie dziur i zamiatanie 
ulic. Jak podają służby gminne, w tym roku drogi po zimie są moc-
no zniszczone. Tak dużych pozimowych uszkodzeń nawierzchni 
drogowej nie notowano od 10 lat. Spowodowały to duże różnice 
temperatur występujące pomiędzy dniem i nocą. 

Doraźne naprawy dróg i 
chodników prowadzi na bieżąco 
Zakład Usług Komunalnych 
masą na zimno lub remont cząst-
kowy nawierzchni asfaltowej 
masą na gorąco przy użyciu re-
cyklera. Natomiast za około dwa 
tygodnie firma zewnętrzna bę-
dzie naprawiała drogi mieszanką 
mineralno-asfaltową podawaną 
z Patchera, czyli specjalistycz-
nego samochodu służącego do 
napraw cząstkowych polegają-
cych na wypełnieniu ubytków 
nawierzchni i spękań dróg spo-
sobem ciśnieniowym przy zastosowaniu różnych frakcji grysowych 
i emulsji asfaltowej. Naprawę drogi w Felicjanowie, która służy jako 
droga objazdowa, na swój koszt wykona zaś Zarząd Dróg Woje-
wódzkich.

(tom)

Administracyjne potyczki  
w sprawie masztu w Różycy

Samorządowe 
Kolegium Odwoław-
cze w Łodzi uchyliło 
Postanowienie Bur-
mistrza Koluszek w 
sprawie zawieszenia 
postępowania w spra-
wie wydania decyzji 
o lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego 
polegającej na ada-
ptacji przenośnego 
wolno stojącego 
masztu antenowego 
na stację bazową te-
lefonii komórkowej 
zarzucając, że nie zo-
stało ono należycie uzasadnione.  

Uwzględniając zgłoszone zarzuty SKO, Burmistrz Koluszek 
Postanowieniem z dnia 10.03.2022r. ponownie zawiesił postępowa-
nie administracyjne w przedmiotowej sprawie rozszerzając argu-
menty wskazujące na niezgodność zamierzenia z projektowanym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

(tom)

Ustalenia w sprawie  
terminu oddania wiaduktu 

Wielu mieszkańców dzwoni z zapytaniem: Jak idą prace przy 
wiadukcie nad torami? Dzwoniący mieszkańcy się niecierpliwią, 
ponieważ przez zamknięty odcinek muszą pokonywać o wiele dłuż-
szą trasę, by dostać się z jednej strony miasta na drugą. Jak zapew-
nia Inspektor Nadzoru Budowlanego, któremu podlega ta inwesty-
cja, na ten moment opóźnień na budowie nie ma i termin oddania do 
użytku nie jest zagrożony. Na przełomie marca i kwietnia mają poja-
wić się pierwsze prefabrykaty betonowe, które następnie będą nasu-
wane na przygotowane słupy nośne. W tej chwili największym wy-
zwaniem jest dostępność materiałów na rynku.                           (tom)



4 18.03.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 11

Dni otwarte 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców na dni otwarte do 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach 

Spotkanie odbędzie się dnia 19 marca 2022 r. (sobota) o godzi-
nie 10.00

W programie:
 • zapoznanie z ofertą szkoły 
 • poznanie  przyszłych wychowawców klas pierwszych
 • poznanie budynku szkolnego
 • gry i zabawy integracyjne
 • słodki poczęstunek

Zastępca komendanta koluszkowskiej 
PSP przeszedł na emeryturę

Brygadier Marcin Rzesiewski - Zastępca Komendanta Powiato-
wego PSP powiatu łódzkiego wschodniego zakończył ponad 25 let-
nią służbę i przeszedł na emeryturę. Koledzy pożegnali go zgodnie 
ze strażacką tradycją.

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

Zgłoś się do programu  
Recepta na Biznes

Projekt dofinansowany z funduszy UE pt. „Recepta na biznes” i 
„Recepta na biznes 2”, w ramach którego młodzi mieszkańcy gminy 
mogą otrzymać bezzwrotne środki na otwarcie i prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w wysokości do 38 500zł.

Projekt jest skierowany do osób, które:
• mają mniej niż 30 lat, 
• nie pracują w momencie zgłoszenia do projektu,
• zamieszkują (lub uczą się) w województwie łódzkim (poza Łodzią),
• utraciły pracę po 1 marca 2020 r. (zalicza się do tego każdy rodzaj 

umowy, a także rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron 
lub jej wygaśnięcie).

Dla uczestników projektu oferujemy:
• 60h szkolenia z otwierania i prowadzenia firmy + wsparcie indy-

widualne w tworzeniu biznesplanu,
• stypendium szkoleniowe,
• jednorazową dotację na otwarcie firmy (23.050 zł),
• wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia 

działalności w wysokości do 2600 zł/m-c.
Szczegóły na stronie: http://receptanabiznes.eu.

Kontakt z redakcją:
tel. 44 725-67-18
twk@koluszki.pl
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Strategia rozwoju Gminy Koluszki  
na lata 2022-2030 – od koncepcji 
do realizacji

Od dnia  15.03.2022 r. do 16.04.2022 r. na terenie gminy prowa-
dzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku roz-
woju Gminy Koluszki. Formularz ankiety publikujemy na str 13-14.

Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważ-
niejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. 
Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-
-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych 
lat. Przygotowanie strategii stwarza również możliwość zaangażo-
wania mieszkańców i innych partnerów zainteresowanych rozwo-
jem małych ojczyzn.

Prośba o wypełnienie ankiety i przekazanie jej do Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach

Strategia powinna powstawać przy dużym udziale społecznym 
stąd prośba o możliwie liczne wypełnienie załączonej ankiety oraz 
przekazanie jej do Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Przekazane 
odpowiedzi pozwolą określić obszary, w których należy podjąć od-
powiednie działania w celu rozwoju, w tym poprawy atrakcyjności 
Gminy i poprawy jakości życia na jej terenie.

Ankieta będzie dostępna też na stronie internetowej pod adre-
sem: https://koluszki.pl/ 

(tom)

Gmina ufundowała namiot 
dla Morsów z Lisowic

Grono zwolenników zimnych kąpieli skupionych wokół zbior-
nika wodnego w Lisowicach wciąż zyskuje nowych sympatyków. 
Kilka miesięcy temu do tego sympatycznego grona dołączył też rad-
ny Rady Miejskiej w Koluszkach – Michał Nowak. I chociaż Liso-

wickim Morsom niestraszna zimna woda i skuty lodem staw to aby 
się wykąpać, trzeba się przebrać, zwłaszcza po wyjściu z lodowatej 
wody. Przebieranie się na oczach spacerowiczów, nie jest komforto-
we ani dla jednych ani dla drugich dlatego Gmina Koluszki ufundo-
wała nowy namiot, który poza funkcjami ściśle praktycznymi będzie 
promował Lisowice podczas przeróżnych spotkań i zlotów morsów 
z całej Polski.

(tom)

Radny Michał Nowak, który lubi aktywnie spędzać swój wolny 
czas, w każdej wolnej chwili korzysta uroków morsowania.

Wymiana przystanku  
autobusowego na Brzezińskiej

Podróżujący autobusami lub busami w kierunku Łodzi mogą 
przygotować się na zmiany. W najbliższych tygodniach na ulicy 
Brzezińskiej w Koluszkach, w okolicy Naftobazy wymieniony zo-
stanie zniszczony i pamiętający jeszcze czasy z minionej epoki przy-

stanek autobusowy. Zastąpi go nowy, lepszy i dużo bardziej nowo-
czesny. Wyburzenie starego przystanku oraz postawienie nowej 
wiaty to koszt 11 tys. zł. Ciekawostką jest, że opisywany przystanek 
znajduje się na terenie Gminy Brzeziny, we własności Lasów Pań-
stwowych, a zlokalizowany jest w pasie drogi wojewódzkiej 715. 
Aby przeprowadzić tę z pozoru prostą inwestycję Gmina Koluszki 
musiała dopełnić bardzo wielu formalności.

(tom)

Nowe strony internetowe Gminy  
Koluszki i instytucji gminnych

Trwają prace nad zmianą i ujednoliceniem szaty graficznej stron 
internetowych Urzędu Miejskiego i instytucji gminnych. W ten spo-
sób Gmina Koluszki przygotowuje swoje strony internetowe pod 
kątem dostępności cyfrowej. Strony urzędów miast powinny być do-
stępne dla wszystkich, również dla osób niepełnosprawnych. O do-
stępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użyt-
kownicy, w tym osoby niepełnosprawne, mają pełny dostęp do jego 
treści i mogą je zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia intu-
icyjną interakcję z serwisem. 

W ramach dostępności cyfrowej możliwy będzie m.in. wybór 
czcionki, podkreślenie linków, odstępy między literami. Dodat-
kowo będzie możliwość zatrzymania animacji, powiększenia 
kursora, zaznaczenia oraz rozciągnięcie poszczególnych boksów. 
Nowe strony internetowe mają ruszyć z początkiem września 
tego roku.

(tom)
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Solidarni z Ukrainą

Roksolana i Galina  
o sytuacji w Ukrainie cz. I

Podobnie jak w marcu 1939 roku nasi pradziadkowie uważali, 
że Hitler tylko tak straszy, ale nie napadnie na Polskę, tak samo jesz-
cze kilka miesięcy temu wielu Ukraińców spało spokojnie sadząc, 
że Putin tylko dużo gada… 

Tymczasem w połowie marca 2022 roku mija 3 tydzień, gdy- 
tuż za naszą granicą- trwa wojna. Chociażby z powodów geograficz-
nego położenia- nie możemy mówić- co nas to obchodzi, to nie „na-
sza wojna”.  W pewnym sensie my już w niej uczestniczymy, 
wspierając ukraińskich sąsiadów czy bojkotując rosyjskie towary. 

Któż z nas jeszcze rok temu pomyślałby, że naszą wiedzę o woj-
nie czerpać będziemy jedynie z lekcji historii, filmów lub ze wspo-
mnień naszych dziadków…? 

Wszystko dzieje się tak szybko, że w czas wojenny wiadomości 
z ranka- pod wieczór trzeba już zweryfikować o nowe zdarzenia na 
froncie ukraińskim. Ta rozmowa była przeprowadzona kilkanaście 
dni temu, dlatego niektóre podane tu fakty mogą już domagać się 
sprostowania. 

Z Galiną i jej córką Roksolaną, uchodźcami z okolic Iwano-
-Frankowska, dawnego Stanisławowa  na Zachodniej Ukrainie, któ-
re schronienie znalazły w Koluszkach, rozmawia Zbigniew Komo-
rowski. 

-Galina, to jak się domyślałam - Halina, a Roksolana?
-Rodzice nadali mi to imię na cześć Ukrainki uprowadzonej w 

XVI wieku do tureckiego haremu, która została potem żoną słynne-
go sułtana Sulejmana Wspaniałego. 

-Czym zajmowałyście się w swoim Kraju?
-Roksolana z zawodu jest manikiurzystką, a ja prowadziłam 

sklep spożywczy. W październiku ubiegłego roku zamknęłam swoją 
działalność, bo konkurencja była zbyt duża. Jak w małej wiosce jest 
9 sklepów, to wiadomo, że któryś z nich upadnie. Koszty utrzymania 
są zbyt wysokie w stosunku do zarobków. W dodatku sytuację po-
gorszyła obowiązkowa kwarantanna antycovidowa. Poza tym, w 
ostatnich miesiącach zachorowalność na covid-19  na Ukrainie była 
duża, w związku z czym obowiązywały wszelkie możliwe obostrze-

nia, co też utrudniało życie. Wśród chorych nie było praktycznie 
dzieci a zgony dotyczyły głównie ludzi chorych na cukrzycę i inne, 
poważne schorzenia. Ukraińska służba zdrowia poza samą pande-
mią miała dodatkowego przeciwnika: antyszczepionkowców. 

-Podobnie jak w Polsce…
-Straszyli, że jak ludzie przyjmą szczepionkę, to coś złego  z 

nimi się stanie itd. Ci, którzy przyjmowali szczepionki, zdążyli już 
szczepić się trzecią dawką. Ukraińcy przyjmowali wszystkie szcze-
pionki poza Johnson i oczywiście rosyjskim Sputnikiem. Honoro-
wana była też chińska CoronaVac. Zakupiono dużą ilość tej szcze-
pionki, ale ludzie nie chcą jej  przyjmować, z uwagi na to, że jest 
nieuznawana w krajach zachodnich. 

-Do Koluszek przyjechałyście same z małymi dziećmi, bez 
mężów…

-Mąż i zięć pozostali na Ukrainie. W pobliskim Wojskomacie- 
puncie poboru do wojska- mojemu mężowi i zięciowi dowództwo 
powiedziało, że do armii na dziś nie przyjmą ale  każdy, kto ma po-
zwolenie na broń jest proszony o ochronę swojej wsi lub miasta.  O 
pozwolenie na broń nie musiał prosić, bo jest myśliwym i ma ją w 
domu. Wraz z innymi, którzy nie zasilili armii, pilnuje swego terenu 
i  ma prawo zatrzymywać, kontrolować ludzi i samochody, a jeśli 
zajdzie taka potrzeba, użyć broni. Mimo, że u nas jest na razie dużo 
spokojniej niż na wschodzie Ukrainy, na terenie naszego powiatu 
złapano 1 dywersanta. Poruszał się samochodem na krymskiej reje-
stracji a w bagażniku było 30 karabinów. Pochodzenie dywersanta 
nie było znane. 

-Jest spokojnie? A ta rakieta, która spadła na Iwano-Fra-
kowsk w pierwszych  w pierwszych godzinach wojny na tamtej-
sze lotnisko cywilne, powodując pożar? Dodajmy jeszcze naj-
nowsze ataki rakietowe w Zachodniej Ukrainie w ostatnich 
dniach.

 – To prawda. Ten pierwszy atak  nakręciła moja koleżanka bę-
dąc w drodze z dzieckiem do przedszkola i wysłała mi filmik. Nie 
chciałam wierzyć w to, co mi pokazała. Nikt z nas nie wierzył, że bę-
dzie wojna. Wszyscy sądzili, że Putin od lat tylko straszył. Tymcza-
sem atakowane są niemal wszystkie miejsca. Na 24 województwa 
ukraińskie, tylko 4 nie były bombardowane, w tym- o ile się nie 
mylę- Lwów. Oprócz lotnisk Rosjanie zaatakowali obiekty wojsko-
we, a także, co każdy już wie- wieżowce i cywilną ludność miast. 

-Co powiecie na argument wkroczenia na Ukrainę wojsk ro-
syjskich z uwagi na to, że ponoć wasze służby biły i w inny spo-
sób utrudniały życie mieszkającym na Ukrainie Rosjanom?

-To kłamstwo i rosyjska propaganda. Putin to sobie wymyślił, 
by mieć pretekst do wojny. Co zrobili z Krymem? Najpierw go nam 
odebrali, żeby wziąć w obronę niby „uciskanych” Tatarów a teraz co 
robią? Giną Tatarzy jeden po drugim i śladu po nich nie ma. Nikt nie 
może ich znaleźć. Dziś ta ziemia jest pusta, a kiedyś zjeżdżali się 
tam ludzie z całego świata, tak tam pięknie było. Duma wprowadzi-
ła zapis, na mocy którego każdy, kto będzie mówił o inwazji rosyj-
skiej na Ukrainie - będzie podlegał karze do 15 lat więzienia. Ow-
szem, w mediach rosyjskich mówi się, że w Charkowie coś się 
dzieje, ale nie mówi się wprost, kto tych zniszczeń dokonał. –„Ata-
kowano ten budynek, atakowano lotnisko, przedszkole czy szkolę”- 
ale nikt publicznie nie przyzna się, że to atakują Rosjanie. Ciocia 
jednego z moich krewnych, która mieszka w Moskwie, jest przykła-
dem, jak propaganda Putina działa. „ Co wy z nami robicie, dlacze-
go nas zabijacie i palicie nasze miasta?”, zapytał krewny cioci. W 
odpowiedzi usłyszał zdziwienie: „ My? My nic nie zrobiliśmy. To 
wy nas zaatakowaliście, a my się tylko bronimy”.  Zdaniem rosyj-
skiej propagandy, Ukraina „uciska” nie tylko Rosjan w Ukrainie, 
lecz także język rosyjski, co jest nonsensem. 
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-Cieniem agresji rosyjskiej na Ukrainie jest też „rodowód” 
obu krajów i Narodów. Putin twierdzi, że Rosjanie idą na Ukra-
inę po swoją ziemię.  

-Rosja to spadkobierca dawnego Wielkiego Księstwa Moskiew-
skiego, a Ukraina to dawna Ruś Kijowska. Moskwa była wtórnym 
krajem w stosunku do Rusi Kijowskiej -  nie odwrotnie. Nasza tra-
dycja to książę Jarosław, książę Włodzimierz, św. Olga a oni to so-
bie wszystko przypisali, że to niby ich, Rosjan. Mimo, że rosyjskie 
społeczeństwo jest przeciwne wojnie, wielu z nich ulega propagan-

dzie. Putin mówi jedno, a robi drugie. Siedzi sobie daleko, a ludzi 
rzucił na Ukrainę jak armatnie mięso. Jego żołnierze jedzą przeter-
minowane jedzenie lub głodują. Ukraińcy opowiadają o przenośnym 
krematorium, jakiego używają Rosjanie. Spalają w nich ciała swo-
ich zabitych żołnierzy, by nie było śladu i potrzeby wyjaśniania mat-
kom i żonom tych zabitych, jaki był rzeczywisty cel ich obecności 
na Ukrainie. Problemem są dla Putina zabici „Kaderowcy”, czyli 
biorący udział  w wojnie po stronie Rosji żołnierze czeczeńscy. Boi 
się spalać ich ciał w tych krematoriach z obawy przed zamieszkami 
w Czeczenii po ujawnianiu ich misji w Ukrainie. Ich ciała są prze-
wożone na Białoruś, gdzie kostnice pękają w szwach. Inna sprawa, 
to opór generalicji białoruskiej w udziale w rosyjskiej inwazji na 
Ukrainie. Wielu z nich to Ukraińcy lub Białorusini, mający bliskich 
i przyjaciół w naszym kraju. 

Piłka nożna

Zaległy mecz rundy jesiennej
12 marca po ciężkim spotkaniu z ostatnim w tabeli, ale bardzo 

wzmocnionym 4-ligowymi zawodnikami Sokołem Popów, drużyna 
KKS Koluszki wywalczyła 3 cenne punkty.

KKS Koluszki - Sokół Popów 3:2 (1:0)
Bramki dla KKS: Grzelak x2 (z karnych), Marczyk.

Skład: Adrian Stachecki, Krzysztof Grzelak, Grzegorz Gajew-
ski, Adrian Perek, Piotr Wojtaszek, Adam Grobelny (Michał Gro-
belny), Adrian Marczyk, Jacek Jankowski, Kamil Potakowski, Se-
bastian Kościelecki, Michał Majerowski (Jakub Sztuka).

Pozostali rezerwowi: Patryk Filipczak, Łukasz Szydlik, Miko-
łaj Kamiński, Kacper Krzepiński, Jacek Wojtaszek.

Trener: Jacek Wojtaszek. Kierownik: Michał Borys.

Reprezentant Polski wzmacnia  
LKS Różyca

Na swojej stronie FB drużyna z Różycy pochwaliła się nowym 
wzmocnieniem przed rundą wiosenną. Do drużyny dołączył dwu-
krotny były reprezentant Polski, Rafał Grzelak. 40-latek  w swojej 
bogatej karierze występował m.in. w takich klubach jak: Ruch Cho-
rzów, MSV Duisburg, RTS Widzew Łódź, Lech Poznań, Pogoń 
Szczecin, czy Steaua București. 

Rusza runda wiosenna
Klasa Okręgowa 
Kolejka 16. 19-20 marca
LKS Różyca - Zawisza Rzgów 20 marca, 15:00

Klasa A, grupa Łódź
Kolejka 14.  19-20 marca
KKS Koluszki - Czarni Smardzew     19 marca, 15:00

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że w ter-

minie od 21.03.2022r. do 
04.04.2022r. odbędzie się 
rekrutacja do Żłobka Miej-
skiego w Koluszkach.

Karty przyjęcia dziec-
ka, należy pobrać ze strony 
internetowej placówki www.
zlobekkoluszki.wikom.pl.

Wypełnione dokumen-
ty wraz z załącznikami w 
opisanej kopercie, prosimy 
wrzucać do skrzynki 
umieszczonej w placówce 
żłobka przy ul. Staszica 36 
w godz. 8.00 - 16.00.

Poszukiwany przez 16 prokuratur  
w całym kraju zatrzymany  
przez policjantów z Koluszek

Policjanci z Koluszek zatrzymali 24-latka poszukiwanego listem 
gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna był po-
szukiwany przez 16 prokuratur w kraju za liczne oszustwa. Najbliż-
szy czas spędzi za kratkami.

14 marca 2022 roku około godziny 22:00 policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Koluszkach pracowali nad znalezieniem poszukiwa-
nego listem gończym mężczyzny. Był poszukiwany przez kilkanaście 
prokuratur w całym kraju za liczne oszustwa, których się dopuścił. 

Podczas szeregu ustaleń trop doprowadził policjantów do Łodzi. 
Przez jakiś czas obserwowali wytypowane miejsce po czym zauważyli 
mężczyznę wyglądem przypominającego poszukiwanego. 24-latek po-
czątkowo podał fałszywe dane. To jednak nie uśpiło czujności mundu-
rowych. Ustalili dokładnie, że jest to 24-letni mieszkaniec gminy Ko-
luszki, który przyznał się, że chciał zmylić funkcjonariuszy podając 
fałszywe dane. Był on poszukiwany listem gończym przez prokuraturę 
w Żarach. Został natychmiast zatrzymany i najbliższy czas spędzi za 
kratkami gdzie będzie odbywał zaległą karę.
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Propozycje Rady Osiedla „Głowackiego” 
dla Mieszkańców w 2022 r.

W dniu 2.03.2022 r. odbyło się zebranie Rady Osiedla „Głowac-
kiego”, na którym zaproszonym gościem była Radna Pani Maria 
Kurc. W trakcie zebrania omówiliśmy sprawy bieżące naszego osie-
dla wnioskowane przez Mieszkańców:
- zlokalizowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na 

parkingu obok sklepów „Pepco” i Delikatesów „Piekarski”. Miej-
sca te pomogą w swobodnej komunikacji pieszych i ułatwią par-
kowanie osobom niepełnosprawnym,

- zlokalizowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na 
parkingu obok wejścia do tunelu od strony ul. Kolejowej (w 
uzgodnieniu z administracją nieruchomości PKP),

- uprzątnięcie i ponowne zabezpieczenie terenu po dawnej prze-
pompowni w okolicy kapliczki,

- wycięcie uschniętego drzewa obok sklepu „Stokrotka”
Po omówieniu spraw bieżących Rada ustaliła propozycje dla 

Mieszkańców osiedla  oraz Miasta i Gminy Koluszki.
Maj - wycieczka autokarowa jednodniowa do Łodzi. Zwiedza-

nie Palmiarni, Księżego Młyna, Pałacu Poznańskich i innych cieka-
wych miejsc.

Czerwiec - 29 maja (niedziela) Dzień Dziecka. Wyjazd do ZOO 
i Orientarium. Zapraszamy dzieci z opiekunami.

25-26 czerwca ( sobota i niedziela ) dwudniowa wycieczka au-
tokarowa do Kielc. W programie „Świętokrzyska Noc Kabaretowa” 
w amfiteatrze Kadzielnia, zwiedzanie Zamku Królewskiego i Jaski-
ni Raj w Chęcinach.

Lipiec - wycieczka rowerowa do Lisowic połączona ze zwie-
dzaniem okolic. Na miejscu kiełbaska z grilla.

Sierpień / wrzesień - grzybobranie. Wycieczki autokarowe jed-
nodniowe w trakcie tzw. „wysypu”.

„Szlachetne zdrowie”. Pierwsze spotkanie z cyklu przeznaczo-
ne dla osób 50+. Spotkanie przy kawie i ciastku poprowadzi lekarz 
w scenerii Wieży Ciśnień w Koluszkach. Ilość miejsc ograniczona. 
Obowiązują zapisy.

Wrzesień - autokarowa jednodniowa wycieczka do Warszawy. 
W programie Centrum Nauki Kopernik, Pałac Kultury i Nauki zwie-
dzanie z przewodnikiem, przejazd metrem, zwiedzanie Wilanowa.

Październik / listopad - wyjazdy do Teatru i Filharmonii w Ło-
dzi. Wybór w zależności od repertuaru.

Listopad - 26 listopada „Andrzejki” Impreza „koszyczkowa” w 
sali KSM przy ul. Andersa przy muzyce na żywo. Organizatorzy: 
RO „Głowackiego” i KSM.

Szczegóły poszczególnych imprez będą podawane w miarę 
zbliżania się terminów. Każda z tych imprez odbędzie się w miarę 
zainteresowania Mieszkańców. Obecnie skupiamy się na dwudnio-
wej wycieczce do Kielc na „Świętokrzyską Noc Kabaretową” – po-
zostało jeszcze 16 miejsc.

Wszystkie imprezy są organizowane ze środków mieszkańców, 
gdyż Rada nie dysponuje żadnymi dotacjami. W związku z taką sy-
tuacją obecni na zebraniu Przewodnicząca RO Anna Ołubek, Człon-
kowie: Jolanta Kołodziejska, Leszek Kłąb złożyli na ręce Pani Rad-
nej Marii Kurc pismo o złożeniu wniosku do Rady Miasta i Gminy 
Koluszki o przekazaniu jakichkolwiek środków finansowych na 
rzecz organizowanych przez Radę Osiedla imprez.

Jak widać pomysłów, inicjatyw i chęci Mieszkańców do brania 
w nich udziału nie brakuje. Szczegółowe informacje na temat im-
prez oraz zgłaszanie uwag Mieszkańców pod numerem telefonu 
512 998 400.

Spotkanie z podróżnikiem 
Miejska Biblioteka Publiczna i Akademia Wieku Dojrzałego 

serdecznie zaprasza mieszkańców  Koluszek na podróż do malowni-
czej Azji: CHINY. Spotkanie poprowadzi podróżnik, fotograf, pa-
sjonat, koluszkowianin Pan Szczepan Feja. 

Wydarzenie będzie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury    
dnia 22 marca 2022 roku o godzinie 16.00.

Gorąco zapraszamy!

Rezerwowy nabór  
na fotowoltaikę

Mieszkańcy, którzy w maju 2021 roku podpisali z Gminą Ko-
luszki wstępne umowy o dofinansowanie do montażu instalacji foto-
woltaicznych w ramach projektu pn. „Energia ze słońca w Gminie 
Koluszki” Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii, Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 wciąż czekają na rozstrzygnięcie konkursu. Decyzji w 
sprawie wsparcia finansowego ze środków unijnych spodziewać się 
można w pierwszej połowie kwietnia 2022 roku.

Widząc szansę na wprowadzenie nowych uczestników z jedno-
czesnym pozostawieniem ich w "starym" systemie rozliczeń nadwy-
żek u operatora energii elektrycznej Gmina Koluszki ogłasza nabór 
deklaracji mieszkańców w celu przygotowania listy rezerwowej 
uczestników w/w projektu.    

Chcąc zakwalifikować się do udziału w projekcie należy w termi-
nie 21-25 marca 2022 roku złożyć stosowny wniosek. Formularze do-
stępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, a także na 
stronie internetowej www.koluszki.pl w zakładce aktualności. Ko-
nieczne jest też spełnienie określonych warunków (takich samych jak 
w przypadku poprzednich edycji projektów OZE), wśród których wy-
licza się m.in. posiadanie prawa własności do nieruchomości, na któ-
rej ma odbyć się montaż mikroinstalacji, brak zaległości z tytułu po-
datków i innych opłat wobec Gminy czy nieprowadzenie działalności 
gospodarczej pod adresem dedykowanym do przyszłego funkcjono-
wania instalacji. Wsparcie szacuje się na poziomie 85% kosztów kwa-
lifikowalnych netto. Deklaracje należy złożyć w wersji papierowej w 
kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Osoby, które nie aplikowały w naborze z lutego 2021 lub złoży-
ły deklarację uczestnictwa po terminie tj. po 26 lutego 2021 roku 
oraz nie została z nimi zawarta dotąd umowa proszone są, aby nie 
składać ponownie deklaracji. W nowo wyznaczonym naborze będą 
brane pod uwagę dokumenty, które złożyli uprzednio. Deklaracji nie 
powinny również składać osoby, które w maju 2021 roku związały 
się z Gminą Koluszki umowami w przedmiotowym zakresie. Więcej 
informacji uzyskać można pod nr tel 44 725 67 45.

Gmina Koluszki zastrzega, że mieszkańcy z listy rezerwowej 
staną się uczestnikami projektu tylko w przypadku uzyskania dofi-
nansowania do realizacji przedmiotowego projektu ze środków RPO 
WŁ oraz pod warunkiem dostatniej liczby rezygnacji mieszkańców 
(mieszkańcy z listy rezerwowej wprowadzeni zostaną w miejsce 
mieszkańców, którzy od maja 2021 roku są związani z Gminą Ko-
luszki umową, ale wyrażą rezygnację z uczestnictwa w projekcie). 

Regulamin naboru dostępny na stronie internetowej www.ko-
luszki.pl w zakładce aktualności oraz w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Koluszkach.
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Zatrudnienie dla Ukraińców  
na terenie strefy ekonomicznej  
w Koluszkach 

Firma PetRepublic poszukuje pracowników do nowopowsta-
łej fabryki na terenie koluszkowskiej strefy ekonomicznej. Zwa-
żywszy na stale napływającą ilość uchodźców z Ukrainy, firma 
pragnie zaoferować im możliwość podjęcia pracy w spółce. Za-
trudnionych może zostać ok. 30 osób. Oferowana jest umowa o 
pracę z atrakcyjnym systemem wynagrodzeń: podstawa + pre-
mia. 

Poszukiwani są pracownicy do obsługi linii pakowania sasze-
tek. Praca polega na:

- weryfikacji kontroli jakości saszetek
- sortowaniu i ważeniu saszetek
- układaniu saszetek na taśmie
- pakowaniu pakietów saszetek do opakowań
- składaniu i zamykaniu kartonów.

Poszukiwane są głównie kobiety w każdym wieku. W związku 
z tym, że jest to praca w systemie 8-godzinnym w pozycji stojącej, 
wymagany jest  dobry stan zdrowia oraz wysoka sprawność manual-
na. Konieczne będzie przeprowadzenie badań zdrowotnych, opłaco-
nych przez firmę, oraz dodatkowo przeprowadzenie badań do celów 
sanitarno-epidemiologicznych. UWAGA: znajomość języka nie jest 
wymagana. Kontakt w sprawie zatrudnienia: 880 528 099, mail: 
kontakt@petrepublic.pl.

„JEDYNKA” wśród laureatów  
Wojewódzkiego Konkursu Inter-
dyscyplinarnego „Mastermind”

Organizowany przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, In-
formatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej Wojewódzki Konkurs 
„Mastermind” ma na celu przede wszystkim zainspirowanie mło-
dzieży uczęszczającej do szkół podstawowych do głębszego zainte-

resowania się matematyką oraz fizyką i chemią jako naukami empi-
rycznymi. Ważnym celem konkursu jest także nauka 
wykorzystywania poznanych praw i zasad w sytuacjach typowych i 
nowych.

Konkurs składał się z 3 etapów. W eliminacjach szkolnych 
uczniowie rozwiązywali  2 spośród 3 zadań teoretycznych oraz 2 
spośród   3 zadań doświadczalnych. Natomiast w drugim etapie kon-
kursu zawodnicy musieli zmierzyć się z testem składającym się z 30 
pytań zamkniętych z matematyki, fizyki oraz chemii. W finale za-
wodnicy musieli stawić czoła pięciu zadaniom rachunkowym z każ-
dego przedmiotu.  

Etap finałowy okazał się bardzo szczęśliwy dla obu trzyosobo-
wych zespołów ze koluszkowskiej „JEDYNKI”.  Pierwszy z nich w 
składzie: Zuzanna Marczyk, Szymon Matysiak, Piotr Adamski, 
uplasował się w woj. łódzkim na pierwszym miejscu, zaś zespół dru-
gi, który tworzyli : Paulina Krakowiak, Martyna Majchrzak, Amelia 
Ołubek,  zajął miejsce trzecie. 

Cieszymy się, że uczniowie naszej „Jedynki” próbują sił w zdo-
bywaniu i poszerzaniu wiedzy z przedmiotów ścisłych, a także jeste-
śmy dumni z osiągniętych rezultatów. Uczniów do konkursu przy-
gotowywała Pani Edyta Szeleszyk.

Honorowy patronat nad konkursem objął Łódzki Kurator 
Oświaty oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódz-
kiej.

red
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Z życia przedszkolaków  
z Gałkowa Dużego

Wraz z  początkiem marca w naszym przedszkolu rozpoczęły 
się zajęcia w ramach projektu „II edycja Przedszkola z klasą w Gmi-

nie Koluszki”. Dzieci uczest-
niczą w  dodatkowych zaję-
ciach z tańca, plastyki i języka 
angielskiego. Wszystkie przed- 
szkolaki chętnie biorą w nich 
udział i dają z siebie całe 100 
procent.  

8 MARCA - to wyjątko-
wy dzień w roku. Wtedy swo-
je święto obchodzą wszystkie 
kobiety, zarówno te duże, jak i 
te małe. Obchodzimy je co-
rocznie, jest to doskonały spo-
sób kształtowania u dzieci na-
wyku obdarowywania upo- 
minkami swoich najbliższych.

W przedszkolu radosna atmosfera panowała już od samego 
rana, wszyscy chłopcy, w każdej grupie składali życzenia dziew-
czynkom i swoim ciociom, a do domu wrócili z własnoręcznie przy-
gotowanymi podarunkami dla mam. 

Jak bezpiecznie przejść przez tory kolejowe? Czym zajmuje się 
dyżurny? Czy można przechodzić gdy jeszcze „mruga” czerwone 
światło? Na te, i wiele innych pytań przedszkolaków odpowiedziała 
Pani edukator R. Karaś w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd. 
Zatrzymaj się i żyj”. Jest to kolejna edycja ogólnopolskiego przed-
sięwzięcia pod hasłem „Szlaban na ryzyko” organizowanego przez 

Polskie Linie Kolejowe, które-
go celem jest zwiększenie bez-
pieczeństwa na przejazdach 
kolejowych. Podczas prezenta-
cji, w czasie quizów dzieci 
wskazywały niepoprawne za-
chowania pieszych i kierow-
ców podczas pokonywania to-
rów, mogły też wczuć się w 
rolę maszynisty, i pamiętają, że 
tonie pośpiech a bezpieczeń-
stwo jest najważniejsze.. Na 
pamiątkę każdy otrzymał drob-
ny upominek. Tymczasem  z 
utęsknieniem wypatrujemy 
wiosny, a na przedszkolnych 
parapetach pojawiają się 
pierwsze cebulki i sadzonki roślin.

A. Maciejewska 

Mistrzostwa Strażaków
W minionym tygodniu, w Koluszkach odbyły się IV Mistrzo-

stwa Strażaków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Halowej Piłce 
Nożnej. Wzięły w nich udział drużyny z Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu powiatu. Turniej został rozegrany systemem pucharo-
wym. Po emocjonujących spotkaniach, w których kilkukrotnie o 
zwycięstwie decydować musiały rzutu karne, poznaliśmy zespoły, 
którym przyszło walczyć o medale. Ostatecznie na najniższym stop-
niu podium stanęli druhowie OSP Długie, którzy w swoim ostatnim 
meczu pokonali OSP Tuszyn. Triumfatorem zawodów została OSP 
Giemzów, która w wielkim finale okazał się lepsza od OSP Kalino. 
Zwycięzca będzie reprezentował powiat na turnieju wojewódzkim, 
który odbędzie się 20 marca br. w Skierniewicach. 

Awaria na PKP
W czwartek, od wczesnych godzin porannych na terenie Polski, 

w tym także w łódzkim węźle kolejowym nastąpiła poważna awaria 
sieci  sterowania ruchem kolejowym. Skutkiem tego, odwołane zo-
stały niektóre pociągi, a odjazd innych został opóźniony nawet o po-
nad godzinę. Sytuacja była bardzo trudna ale z czasem została opa-
nowana. Poinformowano, że awaria systemu nie była spowodowana 
atakiem rosyjskich hakerów, a wynikła z błędu producenta sterowa-
nia ruchem na PKP. 
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Kolejny sukces następców  
Feliksa Bińkowskiego

Sztangiści LKS Gałkówek znów na pomostach! 13 marca 2022r. 
w Dobryszycach odbyły się Eliminacje do Mistrzostw Polski U20 i 
U23 oraz I Runda Ligii Wojewódzkiej Juniorów. Zawodniczki LKS 
Gałkówek - Justyna Muras, Amelia Biskupska i Paulina Wysokińska 
godnie reprezentowały Klub, bijąc w podejściach swoje rekordy ży-
ciowe. Ich trenerzy Honorata Kołosowska i Karol Kołosowski także 
pokazali swoją klasę na pomoście. Już za miesiąc kolejny start. Ży-
czymy trenerom i zawodniczkom jak najlepszych wyników!

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

wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanej nierucho-
mości położonej w miejscowości Różyca, obręb Różyca, gm. Ko-
luszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 89/49 o pow. 
0,0156 ha, do zbycia w drodze przetargu.

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

Gmina przejmuje drogę od KSM
Do gminnej puli terenów komunikacyjnych 

wlicza się, m.in. drogi gminne. Zasób ten może 
być powiększany nie tylko poprzez działalność 
inwestycyjną polegającą na zaprojektowaniu i 
wybudowaniu odcinka sieci drogowej na nieru-
chomości będącej we władaniu gminy, ale rów-
nież poprzez inne przejawy aktywności, np. na 
wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej. I z taką sy-

tuacją mamy do czynienia w przypadku przejęcia do swych zasobów 
drogi wewnętrznej od ulicy 11 Listopada do ulicy Sikorskiego. Jeśli 
Spółdzielnia Mieszkaniowa dopełni niezbędnych formalności to będzie 
to możliwe od 1 stycznia 2023 r. Wówczas to Gmina będzie dbała o stan 
nawierzchni i odśnieżanie zimą.                                                      (tom) 
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Dobry start w 5. City Trail w Łodzi 
Kordian pierwszy, Łucja druga,  
życiówki Marty i Adama

Dziś w ostatnim 5. biegu 7. edycji CITY TRAIL rozgrywanym 
w Parku Baden-Powella w Łodzi, pogoda była wyśmienita, niemal 
wiosenna, sprzyjająca szybkiemu bieganiu i bici rekordów. 

W takich dobrych warunkach wystartowało siedmioro zawodni-
ków LKS Koluszki: Łucja i Kordian Ciesielscy, Ania, Ada i Marta 
Siemińscy, Natalia Pająk i Adam Adamski. Wszyscy spisali się zna-
komicie, Kordian po niesamowitej walce zajął pierwsze w biegu na 
300 metrów. 

Był to jego kolejny piąty zwycięski bieg w kat. D1. Naszą naj-
większą bohaterką dzisiejszych biegów była Łucja Ciesielska, która 
stoczyła niesamowitą walkę o pierwsze miejsce z Kają Kochanow-
ską KS Polanik Piotrków Tryb., przegrywając na finiszu z Kają o za-
ledwie 1 sekundę. Utalentowane sportsmenki pokonały wszystkich 
biegnących chłopców jak i dziewczynki. 

Obie też w trakcie 600 metrowego biegu nawzajem się kontro-
lowały, wiedząc iż tylko zwycięstwo, da pierwsze miejsce w klasy-

fikacji generalnej CITY TRAIL (po czterech biegach miały jednako-
wą ilość zwycięstw i punktów.) Dobrze pobiegli pozostali zawodnicy 
klubu: w biegu na 1000 m D3 Ania Siemińska była ósma, Natalia 
Pająk jedenasta. 

Na dwukrotnie dłuższym 
dystansie w kat D4 siostra Ani, 
Ada, zajęła czwarte miejsce.  

Korzystne warunki pogodo-
we w pełni wykorzystali startują-
cy w biegu głównym na 5 km: 
Marta Siemińska, zajmując 7 
miejsce w kat.40-49 lat z najlep-
szym o prawie 40 sekund cza-
sem, obecny to 26:33 i Adam 
Adamski był 5-ty. z nowym re-
kordem życiowym (24:14) po-
prawionym o ponad 40 sekundy.

Wszystkim należą się 
ogromne brawa, rodzicom po-
dziękowania za doping i opiekę.
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Ankieta – Strategia Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022-2030
W związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022-2030” zachęcamy do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma 
charakter anonimowy. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2030 r., a przekaza-
ne uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy na najbliższe lata.

PŁEĆ (proszę zaznaczyć krzyżykiem „X” odpowiednie pole)

Kobieta

Mężczyzna

WIEK (proszę zaznaczyć krzyżykiem „X” odpowiednie pole)

do 17

18 - 35 lat

36 - 60 lat

powyżej 60 lat

INTERESARIUSZ (proszę zaznaczyć krzyżykiem „X” odpowiednie pole)

Mieszkaniec gminy

Osoba czasowo mieszkająca na terenie gminy

Osoba ucząca się na terenie gminy

Osoba pracująca na terenie gminy

Przedsiębiorca prowadzący działalność na 
terenie gminy

Inny (jaki?) 

1. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolony z poziomu życia w gminie?

bardzo zadowolona/-y

zadowolona/-y

niezadowolona/-y

bardzo niezadowolona/-y

2. Jakie czynniki wpływają na Pani/Pana zadowolenie z poziomu życia w gminie? Proszę krótko opisać.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Jakie czynniki wpływają na Pani/Pana niezadowolenie z poziomu życia w gminie? Proszę krótko opisać.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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4. Proszę ocenić potrzebę realizacji poniższych przedsięwzięć na terenie gminy według skali:  
    od 5 - bardzo potrzebne do 1 – zbędne (proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną ocenę)

WYSZCZEGÓLNIENIE 1 2 3 4 5
Budowa/ rozbudowa dróg      
Remont istniejących dróg 
Budowa/ rozbudowa oświetlenia ulicznego      
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne
Budowa/ rozbudowa chodników      
Budowa/ rozbudowa ścieżek rowerowych
Budowa sygnalizacji świetlnej      
Budowa/ rozbudowa sieci wodociągowej      
Budowa/ rozbudowa sieci kanalizacyjnej      
Budowa/ rozbudowa sieci gazowej
Budowa/ rozbudowa sieci ciepłowniczej
Budowa/ rozbudowa/ przebudowa budynków użyteczności publicznej 
(świetlic wiejskich, obiektów kultury, oświaty, itp.)      

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych      

Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe      

Wydzielanie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych      

Rozwój terenów zorganizowanej zieleni (np. parki, skwery, itp.)      
Organizowanie na większą skalę działań kulturalnych, artystycznych      
Promocja gminy

Wprowadzenie/ rozwój E-usług w administracji

5. Jakie Pani/Pana zdaniem są najbardziej istotne problemy do rozwiązania na terenie gminy? Co w pierwszej  
    kolejności należałoby naprawić i usprawnić?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Co Pani/ Pana zdaniem jest obecnie atutem (mocną stroną) gminy? 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Co Pani/ Pana zdaniem może stać się szansą dla rozwoju gminy?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU
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Budynki, których już nie ma…

Rzeźnia Miejska 
W latach 20. XX wieku, gdy w Koluszkach prężnie rozwijało 

się budownictwo i wzrastała liczba mieszkańców, zaplanowano bu-
dowę nowoczesnej rzeźni. Miała stanąć w sąsiedztwie zabudowań 
mieszkalnych – przy obecnej ul. Hallera. Po 90 latach od budowy 
rzeźnia została wyburzona w styczniu 2016 roku.

W Koluszkach po I wojnie światowej nastąpił gwałtowny roz-
wój budownictwa. Ciągle rosnąca liczba mieszkańców Koluszek 
przyczyniała się do wzrostu zapotrzebowania na żywność. Coraz 
więcej osób pracowało na kolei, urzędach, czy cegielniach, a pro-
centowy udział rolników w populacji malał. Przydomowe małe 
ubojnie przestały wystarczać. Pojawiła się potrzeba budowy dużej 
rzeźni miejskiej.

Koluszkowianie, którzy zauważali tę potrzebę założyli 26 lipca 
1925 r. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Stowa-
rzyszenie Rzeźnia w Koluszkach”. Została ona zarejestrowana przed 
notariuszem Władysławem Piaszczyńskim w Piotrkowie Trybunal-
skim dnia 29 sierpnia 1925 roku i wpisana do rejestru handlowego 
przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, w dziale B nr 681. Siedzibę spół-
ki stanowić miały Koluszki. Kapitał zakładowy wynosił 40 000 zło-
tych i dzielił się na 80 udziałów po 500 złotych. Wspólnikami stali 
się: Adam Czarnecki (40 udziałów), Stanisław Giska (8 udziałów), 
Jan Sikorski (8 udziałów), Antoni Gałązka (8 udziałów), Roch Tom-
czak (8 udziałów) oraz Władysław Potulski (8 udziałów). Do kwiet-
nia 1926 r. Stanisław Giska zbył swoje udziały Adamowi Czarnec-
kiemu, natomiast zmarłego Antoniego Gałązkę zastąpiła jego żona 
– Michalina Gałązkowa.

Rada Gminy Gałkówek ogłosiła konkurs, który koluszkowska 
spółka wygrała i otrzymała prawo wybudowania oraz prowadzenia 
rzeźni. 8 października 1925 r. przed notariuszem Alfredem K. Cho-
rzelskim w Brzezinach zawarto umowę pomiędzy Gminą Gałkówek 
reprezentowaną przez członków Rady Gminnej: wójta Józefa Mar-
ciniaka, Ludwika Graczyka i Rocha Tomczaka, a Stowarzyszeniem 
„Rzeźnia w Koluszkach” reprezentowanym przez członków Zarzą-
du: Antoniego Gałązkę, Jana Sikorskiego i Władysława Potulskiego 
na mocy upoważnienia uchwałą zebrania udziałowców z dnia 30 
września 1925 r. Umowa ta zobowiązywała spółkę do wybudowania 
rzeźni w terminie do dnia 1 lipca 1926 r. (a za każdy miesiąc opóź-
nienia zapłaci gminie po 100 zł) według planu inż. Adolfa i zatwier-
dzonego dnia 28 września 1925 r. przez Okręgową Dyrekcję Robót 
Publicznych Województwa Łódzkiego. Natychmiast po zatwierdze-
niu planu budowy, 29 września 1925 roku o godzinie 11:00 poświę-

cono i wmurowano kamień węgielny pod budowę. Zachowała się 
kopia Aktu Erekcyjnego z tego wydarzenia:

AKT Założenia i poświęcenia kamienia węgielnego pod budo-
wę rzeźni miejskiej w m. Koluszkach gm. Gałkówek pow. Brzeziń-
skiego w województwie Łódzkiem.

Dnia 29 września 1925 roku o godzinie 11:00 w siódmym roku 
niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej za rządów 
Drugiego Prezydenta Państwa, Stanisława Wojciechowskiego, Pre-
zesa Rady Ministrów Władysława Grabskiego, Ministra Spraw We-
wnętrznych Władysława Raczkiewicza, Wojewody Łódzkiego Lu-
dwika Darowskiego, Starosty 
Brzezińskiego Gułka w obecności 
duchowieństwa, przedstawicieli 
władz administracyjnych, samo-
rządowych, instytucji społecz-
nych i całego grona obywateli zo-
stał złożony i poświęcony kamień 
węgielny pod ten budynek rzeźni, 
jako trwały fundament odbudowy 
gospodarczej Ojczyzny.

Aktu poświęcenia dokonał 
proboszcz parafji Koluszki ks.: 
[brak wpisu] Zaprojektował i pla-
ny budynku opracował inżynier: 
[brak wpisu]

Rzeźnię budowano na placu nabytym od sukcesorów Turoboj-
skich (Zofii Topolewskiej, Witolda Turobojskiego, Heleny Pawłowi-
czowej, Stefanii Graczykowej, Ryszarda Turobojskiego i Czesława 
Turobojskiego) przy ulicy Hallera. Umowa zobowiązywała „Stowa-
rzyszenie Rzeźnia w Koluszkach” do wzniesienia na placu prócz bu-
dynku rzeźni jeszcze stajnię, szopy, klozet oraz inne potrzebne zabu-
dowania gospodarcze. Dodatkowo przednie ogrodzenie musiało być 
murowane, zaś pozostałe drewniane ze słupami murowanymi. Spół-
ka musiała również wybrukować na swój koszt cały plac rzeźni, a 
także dojazd z bramy do najbliższego skrzyżowania dróg (czyli uli-
cę Hallera od rzeźni do ul. Brzezińskiej – bruk ten mogliśmy zoba-
czyć niedawno podczas remontu tej ulicy). Budowę rzeźni zakoń-
czono w 1926 roku.

Umowa z 8 października 1925 r. postanawiała także, że Gmina 
Gałkówek nie ma prawa udzielić koncesji na budowę i eksploatację 
rzeźni, a także prawa do uboju nikomu innemu przez najbliższe 30 
lat w promieniu 4 kilometrów od rzeźni przy ul. Hallera. W zamian 
spółka miała wpłacać co miesiąc 10% dochodu netto do kasy Gmi-
ny Gałkówek oraz prowadzić księgi handlowe, do których wgląd bę-
dzie miała gmina. Wysokość pobieranej przez spółkę taksy od uboju 
w rzeźni nie mogła być wyższa od taksy obowiązującej w rzeźni w 
Brzezinach.

Rzeźnia była na tyle ważna, że Stowarzyszenie Właścicieli Nie-
ruchomości w gminach Gałkówek i Mikołajów z siedzibą w Różycy 
wymieniało ją w piśmie z 23 listopada 1928 roku do Starostwa Brze-
zińskiego o uznanie charakteru miejskiego Koluszek. Wymieniona 
zostaje jako „rzeźnia wybudowana podług najnowszej techniki” 
obok największych zakładów pracy w ówczesnych Koluszkach. Po 
upływie 30 lat funkcjonowania rzeźni miała ona przejść na własność 
Gminy Gałkówek lub (co zaznaczono w umowie z 8 października 
1925 r.) na własność przyszłego Miasta Koluszek. Niedziałającą od 
kilkunastu lat rzeźnię ostatecznie wyburzono w styczniu 2016 roku. 
Nieco później wyburzono frontowy, ceglany mur. Obecnie pozostał 
po niej pusty plac.

Adrian Kut 
Stowarzyszenie Historia Koluszek



16 18.03.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 11

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Ogrodzenia, Łupek, Kamień, 
604-543-817
Pralki naprawa, tel. 609-046-483
Pranie dywanów, kanap itp. Sprzą-
tanie domów, mycie okien,  
tel. 512-450-390         
Bramy garażowe, wrota, drzwi. 
Ogrodzenia, bramy, montaż ogro-
dzeń, tel. 506-771-822
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Elektryka, glazurnictwo, komplek-
sowe 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 
Tynki maszynowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, tel. 669-20-19-62
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
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA 
Zatrudnimy brukarzy z doświadcze-
niem i pomocników chętnych się 
przyuczyć do firmy drogowej. 
Oferujemy pracę w stabilnej firmie. 
Wynagrodzenie uzależnione  
od umiejętności i wydajności 
pracownika. Ciągłość zatrudnienia 
również w sezonie zimowym. CV  
na e-mail: buddrogstan@wp.pl,  
Tel. 609-759-659 lub 605-053-812 
w godz. 700-1500

Zatrudnię szwaczki oraz praso-
waczkę, tel. 693-426-098
Zatrudnię Murarzy, 604-543-817
Zatrudnię mężczyznę, praca  
na szwalni, 531-601-101
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki. 
Proste szycie, 664-975-055

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom w Koluszkach,  
tel. 517-528-868
Sprzedam działkę budowlaną  
z mediami w Woli Łokotowej  
gm. Jeżów, 721-341-695
Sprzedam działkę rekreacyjną  
w Rewicy gm. Jeżów z dostępem  
do rzeki, 721-341-695
Sprzedam działki budowlane, 
Strzelna gm. Jeżów. Media,  
tel. 608-353-821
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach – 606-825-351

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Lokal użytkowy do wynajęcia 
Galeria Arkadian Koluszki,  
ul. Reja 3 tel. 604-796-539
Do wynajęcia lokal usługowy 35 m2, 
501-487-658
Do wynajęcia duży garaż,  
tel. 785-645-168
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Opel Zafira 1,8 b+gaz 2008 r.,  
tel. 506-771-822
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, tel. 501-488-674 

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

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195

Zatrudnię na skład budowlany  
do Koluszek ul. Przejazd 16 pracow-
nika fizycznego, 693-166-459
Zatrudnię szwaczki i osobę  
na dziurkarkę. Stała praca,  
rejestracja, tel. 600-293-257
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
Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874
Zatrudnię kierowcę C+E kraj  
tel. 607-834-875
Zatrudnię szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352

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

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

RÓŻNE

Oddam wersalkę, tel. 501-835-271

Firma EURO-PŁOT ogrodzenia, zatrudni magazyniera z doświadczeniem 
na wózku widłowym, tel. 530-711-332
Usługi koparko-ładowarką i ładowarką przegubową, 537-954-994 
Zatrudnię do układania kostki brukowej. Umowa o pracę atrakcyjne 
zarobki, 537-954-994 
Kładzenie papy, 519-356-788

Firma PROCAD poszukuje pracownika na stanowisko

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
Opis stanowiska:

 � weryfikacja i przygotowanie dokumentów kadrowo-płacowych
 � wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym
 � nadzór i ewidencja czasu pracy pracowników
 � przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz danych na potrzeby analiz
 � sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
 � prowadzenie akt osobowych

Wymagania:
 � minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu administracji 

personalnej
 � znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy,
 � praktyczna wiedza z zakresu rozliczania czasu pracy
 � doświadczenie w pracy z systemami kadrowymi, mile widziana 

znajomość Płatnik lub  ComarchOptima Kadry i Płac
 � znajomość MS Office w szczególności Excel
 � umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej

Oferujemy:
 � wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy
 � umowę o pracę
 � prywatną opiekę medyczną
 � ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

PROCAD SP.J., ul. Gen. Maczka 11, 95-040 Koluszki, tel. 44 715 21 06
rekrutacja@procad.net.pl

MAKIJAŻ z dojazdem 
do klientek

W ofercie:
- makijaże okolicznościowe
- makijaże wieczorowe
- makijaże ślubne

tel. 725-236-905



1718.03.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 11

TYDZIEŃ w KOLUSZKACH 
WYDAWCA: Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. ADRES REDAKCJI: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, tel. 44 725-67-18, e-mail: twk@koluszki.pl. 
REDAKTOR NACZELNY: Przemysław Wegwert. Redakcja: Zbigniew Komorowski, Tomasz Kwiatkowski. DRUK: Drukarnia Print Extra. SKŁAD: Tomasz Krawczyk.
Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w godz. 8-15 w pok. 301 (III p.). Cennik: drobne - 1,5 zł brutto za słowo, ramkowe - 25 zł brutto za 1 moduł podstawowy  
(43x31 mm). Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany tytułów oraz dokonywania adjustacji i skrótów tekstów. Nakład: 2700 egz.

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

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



18 18.03.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 11

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 r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów r 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  
18.03

15:00 UPS 2: Bunt na arce
17:00 UNCHARTED dubbing
19:00 UNCHARTED napisy

Sobota  
19.03

15:00 UPS 2: Bunt na arce
17:00 UNCHARTED dubbing
19:00 UNCHARTED napisy

Niedziela  
20.03

15:00 UPS 2: Bunt na arce
17:00 UNCHARTED dubbing
19:00 UNCHARTED napisy

Środa  
23.03

17:00 UNCHARTED dubbing
19:00 UNCHARTED napisy

Czwartek  
24.03

17:00 UNCHARTED dubbing
19:00 UNCHARTED napisy

UPS 2: Bunt na arce
Irlandia/Luksemburg / Animowany / 2022 / 87 min.

2D Dubbing

Arka Noego od tygodni 
dryfuje po otwartym morzu z 
najlepszymi przyjaciółmi Fi-
nim i Idą na pokładzie. Nie-
stety wciąż nie widać brzegu, 
a zapasy żywności powoli się 
kończą. Tym samym pokój 
między mięsożercami i rośli-
nożercami zaczyna być zagro-
żony. Wszystko to prowadzi 
do serii niefortunnych zda-
rzeń, w wyniku których reszt-
ki jedzenia i nasi bohaterowie 
zostają wyrzuceni za burtę. 
Rozdzieleni przez fale trafiają 
do niezwykłych miejsc. Ida 

wraz z nowym kumplem Żelkiem zostaje uwięziona na odległej wy-
spie. Natomiast Fini budzi się bajecznym zakątku wypełnionym 
dziwnie znajomymi istotami. Stworzeniami, które żyją razem w har-
monii, ale też z niepokojem spoglądają w kierunku coraz częściej 
dymiącego wulkanu. Kiedy wstrząsy sejsmiczne przybiorą na sile, 
Fini będzie musiał dokonać niemożliwego i zrobić wszystko, by ura-
tować nowych przyjaciół, odnaleźć Idę oraz własną, pozostawioną 
na Arce rodzinę.

UNCHARTED dubbing
USA / Przygodowy / Fantasy / 2022 / 117 min.

2D Dubbing

”Uncharted” zrealizowa-
ny na podstawie jednej z naj-
lepiej sprzedających się i naj-
bardziej cenionych serii gier 
wideo wszech czasów.W ro-
lach głównych zobaczymy 
Toma Hollanda ("Spider-Man: 
Daleko od domu") jako Natha-
na Drake’a i Marka Wahlberga 
jako „Sully” Sullivana. Un-
charted przedstawi widzom, w 
jaki sposób Nathan Drake stał 
się poszukiwaczem skarbów, 
odkrywając jedną z najwięk-
szych tajemnic.

ZUS: trzynasta emerytura  
„na rękę” - 1217,98 zł

Wypłatę trzynastej emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
rozpocznie w kwietniu. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze 
wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynastka „na rękę” wyno-
si 1217,98 zł. Zgodnie z ustawą trzynastki będą wypłacane w wyso-
kości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w któ-
rym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2022 r. jest to 
1338,44 zł brutto. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z 
kwietniową emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wnio-
sków o przyznanie trzynastki.

Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w 
wysokości 120,46 zł, a zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł. 

Z trzynastki nie będzie pobierany podatek. Jest to rozwiązanie 
jednorazowe i ostateczne, co oznacza, że podatek nie będzie opłaco-
ny ani teraz ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie poboru podat-
ku przez Ministerstwo Finansów jest jednorazowe, nie dotyczy więc 
trzynastek należnych za poprzednie lata.

Zgodnie z przepisami, trzynastka przysługuje wszystkim, któ-
rzy mają na 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub 
renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego 
przez ZUS – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzecznicz-
ka prasowa ZUS województwa łódzkiego. 

W 2022 r. emerytury i renty wzrosły o 7 proc. W tej sytuacji 
kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy, renty socjalnej wzrosła do 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. 

Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło 
do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.

Monika Kiełczyńska




