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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

25.03  
ul. 3 Maja 8

26.03  
ul. 3 Maja 19G

27.03  
ul. Brzezińska 54

28.03  
ul. Przejazd 6

29.03  
ul. 11 Listopada 33

30.03  
ul. Żwirki 2

31.03  
ul. Głowackiego 20
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Przebudowa Wołyńskiej zakończona
Zakończyła się przebudowa 

ul. Wołyńskiej w Koluszkach. 
Wszystko wreszcie gotowe. In-
westycja była uciążliwa zarów-
no dla Urzędu jak i dla miesz-
kańców. Kłopoty były zarówno 
na etapie wyboru wykonawcy, 
jak i już samych robót budowla-
nych. 

Zakres prac był szeroki i po-
legał na budowie sieci wodocią-
gowej, kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji  sanitarnej i odtwo-
rzeniu nawierzchni drogi z kost-
ki brukowej. A wszystko to nale-
żało wykonać na wąskiej i gęsto 
zamieszkałej ulicy.

(tom)

Wkrótce otwarcie  
Klubu Seniora

Zakończył się już remont budynku byłego przedszkola przy ul. 
Budowlanych w Koluszkach, pod potrzeby seniorów. Obecnie trwa 
montaż wyposażenia. Otwarcie zostało zaplanowane na miesiąc maj 
2022r., a już od kwietnia ruszają zapisy. 

Obiekt ma dysponować mini zapleczem kuchennym, pomiesz-
czeniem na biuro oraz gabinetem z przeznaczeniem na odnowę bio-
logiczną i ćwiczenia fizyczne. 

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

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

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

Drogowa ofensywa w Koluszkach  
– przebudowa ulicy Przejazd

Obecnie w mieście jednocze-
śnie realizowanych jest kilka du-
żych zadań związanych z remon-
tami najbardziej zniszczonych 
ulic. Właśnie rozpoczyna się ko-
lejna długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja. Tym 
razem nowe oblicze zyska znisz-
czona ulica Przejazd. Przy okazji 
przebudowy powstanie kanaliza-
cja deszczowa oraz chodnik. 
Obecnie trwają prace projektowe, 
które mają zakończyć się do koń-

ca kwietnia. Gmina czyni starania by droga została oddana do użytku 
wraz z otwarciem nowego wiaduktu nad torami.                           (tom)

Własne „M” dla 100 ptaszków
W najbliższych dniach w ręce mieszkańców Gminy Koluszki tra-

fi 100 budek lęgowych dla ptaków oraz 100 budek dla owadów zapy-
lających, a także 300 torebek z mieszanką nasion kwiatów miododaj-
nych. Zgłoszenia na budkę dla ptaków lub budkę dla owadów można 
składać w okresie od dnia 25 do 31 marca 2022r. dzwoniąc pod nr 
44 725-67-68. Decyduje kolejność zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że 
pierwszeństwo będą miały osoby, które nie otrzymały budki w po-
przednich edycjach tej akcji. Urząd Miejski w Koluszkach rozdaje je 
bezpłatnie, w ramach kompensacji przyrodniczej za zniszczone ptasie 
gniazda podczas prowadzonych prac termomodernizacyjnych i usu-
wania drzew. O budkę mogą starać się zarówno poszczególni miesz-
kańcy, jak również firmy czy grupy osób (np. szkolne klasy). Dodaj-
my, że jednym z celów akcji jest także odbudowa na naszym terenie 
populacji małych, ćwierkających ptaków.                                   (tom)

Wiosenne porządki

Zakład Usług Komunalnych sprząta po zimie. Pracy służby 
mają bardzo wiele. Trzeba uprzątnąć liście i śmieci, zmyć nieczysto-
ści z alejek parkowych oraz wykonać wiele napraw, by spacerowe 
miejsca zachęcały do ich odwiedzania. 

(tom)
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Upuścili krew Morsom z Lisowic

Morsy z Lisowic to grupa ludzi, która nie tylko oddaje się przy-
jemności lodowatych kąpieli ale też podejmuje ważne akcje społecz-
ne. Członkowie Lisowickich Morsów aktywnie włączają się w pomoc 
uchodźcom wojennym z Ukrainy, a także oddawali krew w ramach 
kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”. Grupa namawia do 
udziału w honorowym krwiodawstwie, a sama zapowiada, że będzie 
brać czynny udział także w innych akcjach charytatywnych.      

(tom)  

Pragniemy przekazać wiadomość o śmierci 

Julianny Petrus
Zasłużonej nauczycielki szkół koluszkowskich

Pogrzeb odbędzie się dzisiaj, tj. 25.03.2022r. 
o godz. 11.30 na cmentarzu w Koluszkach

Rekolekcje wielkopostne 
W czwartek 31 marca w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Koluszkach rozpoczną się rekolekcje wielkopostne i potrwają do 
3 kwietnia. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Stanisław Nowacki pro-
boszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Tryb.

W sąsiedniej parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kolusz-
kach, rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w niedzielę 3 kwietnia 
i potrwają  do 6 kwietnia. Rekolekcje prowadzić będzie ks. Miro-
sław Wujek, rezydent parafii w Wolborzu.

Dziś (piątek 25 marca) rozpoczynają się rekolekcje w parafii  
św. Jana Chrzciciela w Świnach. Zakończenie w niedzielę. Rekolek-
cje poprowadzi ks. Orfeusz Malesa.

Energia ze słońca

Fotowoltaika – nabór  
na listę rezerwową

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.

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
30 marca (środa) o godz. 14.00 odbędzie się XLIV zdalna sesja 

Rady Miejskiej w Koluszkach. W porządku obrad m.in.:
- ocena realizacji uchwał za rok 2021
- sprawozdanie z osiągnięcia w 2021r. wysokości średnich wyna-

grodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawo-
dowego 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez 
Gminę Koluszki wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej KZM Łódzkie Centrum sp. z o.o. w postaci prawa 
własności nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Ko-
luszkach

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koluszki na lata 2022-
2025  

- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt 
dziecka w żłobku 
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Plan Zagospodarowania  
dla nowego osiedla  
mieszkaniowego w Żakowicach

Powstaje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
dla Żakowic. Nowe osiedle ma powstać po drugiej stronie Osiedla 
Łódzkie II i ulicy Piotrowskiej.

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można 
urządzić tę okolicę. Plany ustalają, w jaki sposób mogą być, m.in. 
budowane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak 
mogą zostać urządzone tereny zieleni.

Plan jest lokalnym aktem 
prawa. Tak jak ustawy uchwa-
lane przez Sejm regulują, co 
można robić (a czego nie moż-
na) na poziomie całego kraju, 
tak w Koluszkach plany miej-
scowe dla danego obszaru, 
uchwalane przez Radę Miej-
ską, ustalają sposób zagospo-
darowania obszarów na tere-
nie miasta. Plany miejscowe 
sporządzają architekci i urba-
niści przy wsparciu wielu eks-

pertów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć in-
westor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie 
obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architekto-
niczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję 
utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości. Udział mieszkańców 
w sporządzaniu planu ma charakter sformalizowany – tzn. swoje po-
trzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w 
dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Burmistrz poinformuje o przystą-
pieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We 
wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieni-
ło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już 
przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu pla-
nu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy 
każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy 
można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezen-
towanego projektu.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla przyszłego osiedla mieszka-
niowego w Żakowicach Gmina Koluszki zaplanowała na miesiąc 
czerwiec tego roku. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – 
to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie. Zaplanowano 
wydzielenie na tym obszarze około 400 nowych działek.

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli 
jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym pro-
jekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie 
głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem 
gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek 
innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub 
potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest 
indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i ar-
chitektów, a ostatecznie przez Burmistrza i radnych. 

(tom)

Nowa nitka wodociągu w Borowej
W tym roku uzbrojone w wodociąg zostaną kolejne działki  

w Borowej. Gmina planuje na tę inwestycję przeznaczyć około  
500 tys. zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i pozyskała na 

ten cel 67% wsparcie z regional-
nego Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Poprzez rozbu-
dowę sieci wodociągowej 
znacząco poprawi się jakość ży-
cia wielu mieszkańców Boro-
wej. Nowy wodociąg zostanie 
doprowadzony do ponad 100 
działek.

Wciąż jednak największym 
problemem w Borowej jest stan 
dróg. Mimo, że główna ulica 
biegnąca przez wieś została 
zmodernizowana kilka lat temu, 
wiele dróg dojazdowych pozo-

staje nadal nieutwardzona. W tym obszarze, jak zaznaczają urzędni-
cy, pracy jest jeszcze na wiele lat.

(tom)

Trwa postępowanie na wybór profesjonalnej firmy, 
która zadba o atrakcyjną aranżację nowego muzeum 
w Koluszkach

Jakie będzie nowe  
muzeum w Koluszkach?

Nowe Muzeum w Koluszkach aby zainteresować i przyciągnąć 
współczesnego odbiorcę, musi postawiać na nowoczesne narzędzia i 
sposoby prezentacji. W założeniach jest wykorzystanie na szeroką 
skalę technologii multimedialnych tak by połączyć tradycję z nowo-
czesnością i by nowe muzeum stało się atrakcją turystyczną osób 
przejeżdżających przez Koluszki, ale i było punktem docelowym po-
dróży wielu turystów. Wraz z nowymi trendami i zmieniającymi się 
oczekiwaniami turystów, turystyka muzealna też uległa przeobraże-
niu. Jedną z atrakcji koluszkowskiego muzeum ma być pokój zaga-
dek, czyli popularny escape room. Dawniej, muzeum odwiedzało się 
po to, by zobaczyć wystawę lub konkretne eksponaty. Współcześnie 
widz zapoznaje się w muzeum z daną historią, wydarzeniem poprzez 
ożywioną przestrzeń wystawienniczą, która „przemawia” do niego. 
Nowinki techniczne powinny być jednak użyte w wysublimowany 
sposób, by forma nie przeważyła nad treścią. Zwiedzający nie chcą 
już tylko oglądać – chcą odkrywać i doświadczać tego, o czym opo-
wiada im dane muzeum. Dlatego nieodzowne stało się wykorzystanie 
multimediów, dzięki którym zawartość merytoryczna pokazana jest w 
bardzo atrakcyjnej formie: projekcji filmowych, przemawiających ho-
logramów oraz interaktywnych aplikacji. Umiejętność przełożenia 
wiedzy muzealników na nowoczesne technologie jest trudnym wy-
zwaniem stąd decyzja by aranżację muzeum powierzyć specjalistom. 

(tom)
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Co słychać na budowie tunelu  
średnicowego pod Łodzią? 

Z mgr inż. Jackiem Przybylakiem z Przedsiębiorstwa Budowy 
Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim, Dyrektorem Kontraktu 
budowy tunelu średnicowego łącznego dworzec Łódź Fabryczna z 
dworcem Łódź Kaliska rozmawia Zbigniew Komorowski

-Spotykamy się po 6 letniej przerwie. Podczas poprzednich 
naszych rozmów był pan dyrektorem technicznym na budowie  
dworca „Łódź Fabryczna”. Czym rożni się obecna inwestycja?

-Zarówno dworzec „Fabryczny” jak i budowa obecnego tunelu 
to kontrakty w tej samej formule: „Projektuj i buduj”. Trzeba tu 
uwzględnić bardzo wiele elementów. Owszem, korzystamy z wielu 
doświadczeń, które pojawiły się na „Fabrycznym”. Jednym z waż-

niejszych jest ścieżka eta-
powego pozyskiwania po-
zwoleń budowlanych. W 
pierwszej kolejności uzy-
skujemy pozwolenia, które 
szybko pozwalają na wy-
konywanie najbardziej 
czasochłonnych robót  bu-
dowlanych, a dopiero póź-
niej, w drugim etapie te 
umożliwiające realizację 
części instalacyjnej. Dzię-
ki temu zyskujemy czas. 
To są rozwiązania, które 
były prowadzone na  „Fa-
brycznym”. Mamy też sze-
reg innych pozytywnych 
doświadczeń, jak choćby z 
zakresu ochrony przeciw 

pożarowej, które będą procentowały w przyszłości. 
-Na jakim etapie znajdują się  obecnie roboty przy budowie 

tunelu?
-Mamy do wykonania cztery tunele średnicą 8,80m. Pierwszy z 

tych tuneli został niedawno ukończony. Przez około 2 miesiące zaj-
mie nam operacja obrotu tarczy dla kolejnego tunelu, na tak zwaną 
oś 21. Odcinki, które drążymy mają długość w granicach 800-900 
metrów. Pierwszy z tych odcinków wykonywany był z komory 
nadawczej przy ulicy Długosza, do komory odbiorczej przy Stolar-
skiej/ Odolanowskiej. Maszyna TBM, o której mówimy jest w tej 
chwili obracana w kierunku „Żabieńca”. Pociągi jadące tą osią, wy-
ruszą  z dworca Fabrycznego do „Żabieńca” po drodze zatrzymując 
się m.in. na stacji „Łódź Koziny”. 

-…Tej stacji w pierwszych planach miało nie być…
-Zgadza się, miała tam znajdować się jedynie komora rozjazdo-

wa. Stacja „Koziny” znajdować się będzie pomiędzy ulicami Ka-
sprzaka, Drewnowską, a Aleją Włókniarzy.

-Niedaleko planowanego przystanku podziemnego koło Ma-
nufaktury…

-Zdecydowanie bliżej Włókniarzy. Niedaleko słynnej górki sa-
neczkowej, którą musieliśmy niestety rozebrać. To miejsce jest bar-
dzo dobrze skomunikowane. Przystanek ten będzie się bardzo do-
brze wpisywał w potrzeby aglomeracyjne tej części Łodzi. W 
pobliżu są linie tramwajowe i autobusowe. 

-Jaką dalszą drogę odbędzie maszyna drążąca tunel?
-Po wyjechaniu w okolicy ulicy Skarpowej, maszyna zostanie 

przeniesiona na tzw. oś 22 i wróci na przystanek przy Alei Włóknia-

rzy. Jeśli chodzi o dużą maszynę, to drążymy nią tunel z okolic uli-
cy Odolanowskiej do przystanku „Łódź Polesie”, czyli na Manufak-
turę. Przystanek ten będzie usytuowany częściowo pod ulicą 
Ogrodową. 

-Na skrzyżowaniu ulic Zachodnia/ Kościuszki/ Zielona po-
wstaje stacja kolejowa „Łódź- Śródmieście”. Na jakim etapie są 
tamtejsze prace budowlane? 

-Ten teren jest bardzo zurbanizowany. Wykonujemy sporo prze-
kładek uzbrojenia, począwszy od wodociągów i kanalizacji, po sieci 
elektryczne, energetyczne i telekomunikacyjne. Każdy kawałek tego 
przystanku, który budujemy wymaga przełożenia sieci w nowe 
miejsca. Równolegle wykonujemy tam  ściany szczelinowe, na bie-
żąco wykonywane są  prace ziemne. Z wielu punków widzenia, tak-
że ze względu na trudność w dostępie do placu budowy i organiza-
cji, prace nad powstaniem przystanku „Łódź Śródmieście” są 
najtrudniejszym odcinkiem naszych robót. Przystanek będzie biegł 
po przekątnej skrzyżowania ulic Kościuszki/Zachodnia/Zielona. Za-
cznie się po zachodniej stronie Kościuszki a skończy po wschodniej 
stronie Zachodniej. Budowa tego obiektu musi być zetapowana, 
chociażby dlatego, że pośrodku placu budowy biegnie czynne toro-
wisko tramwajowe. Do peronów, znajdujących się na głębokości 18 
metrów  będzie prowadzić hol, rozprowadzający do  schodów ru-
chomych oraz wind. W „Śródmieściu” będą dwa perony, podobnie 
na „Polesiu”. Przystanek „Łódź Koziny” będzie trochę inny. Z uwa-
gi na to, że na tej stacji ruch kolejowy rozdziela się na „Żabieniec” i 
„Kaliską”, będą  tam cztery perony. 

-Powrócimy na chwilkę do „Śródmieścia”. Media społeczno-
ściowe obiegła jakiś czas temu wiadomość, że na placu od strony 
Kościuszki, gdzie ma być postawiony jeden z budynków dworca- 
odkryto, a właściwie odkopano, ruiny fundamentów Synagogi. 
Powiedziałem „odkopano” , bo wszyscy przecież wiedzieli, że w 
tym miejscu stała do listopada 1939 roku, uznawana za najwięk-
szą w przedwojennej Europie tzw. Wielka Synagoga. Co zrobicie 
w związku z tym? Prace budowlane zostały tam wstrzymane? We-
zwano, zgodnie z żądaniami, konserwatora zabytków?

-Dotknął Pan delikatnego tematu. Mamy tu trzy sprawy. Po pierw-
sze, zarówno nasz archeolog jak i konserwator zabytków natychmiast 
zostali powiadomieni o odkryciu i podjęli swoje zadania. Dwa, sprawa 
wygląda inaczej, niż czytamy o tym w mediach. Otóż działka, o której 
mowa, była własnością Łódzkiej Gminy Żydowskiej, która przecież  
mogła z tym miejscem zrobić wszystko, mogła postawić tam pomnik 
czy nawet odbudować tę synagogę. Nie zrobiła tego, mało tego, w pew-
nym momencie odsprzedała teren prywatnemu właścicielowi. Trzecia 
sprawa, prace budowalne wokół stacji „Łódź Śródmieście” są cały czas 
prowadzone. Ale tak jak powiedziałem na początku, o znalezionych w 
tym miejscu artefaktach został powiadomiony konserwator zabytków, 
pod którego nadzorem sporządzana jest dokumentacja. Ściany budynku 
dworca będą musiały być wkopane głęboko, nie sądzę, by podobnie 
było w fundamentami synagogi.  

-Jak od strony konstrukcyjnej będą wyglądały budynki 
przystanków?

-To obiekty o kształcie prostopadłościanu, zagłębione około 20 
metrów o szerokości 19 metrów oraz długości około 160 metrów. 
Końce przystanków znajdują się po obu przeciwległych stronach ulic, 
np. jeden od Kościuszki/Zielona, drugi od strony Zachodnia/Zielona. 

-Po za kończeniu budowy tunelu, okolica dworca „Fabrycz-
nego” ulegnie zmianie?

-Jak będzie wyglądał teren w bezpośrednim sąsiedztwie Łódz-
kiego Domu Kultury i dworca „Łódź Fabryczna”, dziś nie wiem.  
Przebieg linii kolejowych z „Fabrycznego” będzie poprowadzony 
pomiędzy ŁDK i terenem dawnego Hotelu Centrum. Tutaj nie decy-
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dujemy my, ponieważ działka, gdzie stał wyburzony Hotel Centrum, 
została w części udostępniona miastu. Druga sprawa, to rozpoczęcie 
w tym terenie prac projektowych dla budowy tunelu kolei dużych 
prędkości. Wszystko to powoduje, że  trwają rozmowy na temat roz-
wiązań projektowych dla tego obszaru. 

Na pewno projektant Kolei Dużych Prędkości, której „szpry-
cha” jest w Łodzi przewidziana, będzie musiał uwzględnić w tym 
obszarze przyszłe obiekty typu wyrzutnie dla celów wentylacyj-
nych. Coś takiego- w postaci ciemno grafitowych prostopadłościa-
nów  mamy przy dworcu „Fabrycznym”.  

-Jakie zmiany czekają stację „Łódź Żabieniec”?
-Tam w ramach naszych prac nie będzie wielkich zmian. Po 

zbliżeniu się do linii 15, czyli linii łączącej tę stację z dworcem „Ka-
liskim”, wyjdziemy z tunelu na powierzchnię. Będą to rampy wyjaz-
dowe w murach oporowych, tak  jak np. na trasie W-Z. Podobnie jak 
tam, będziemy mieć niebo nad sobą a po bokach ściany, które coraz 
bardziej będą się zmniejszały. Warto wiedzieć, że trasa kolejowa nie 
jest łatwa do przebudowy. Na przykład trudniej ją przebudować niż 
ciąg drogowy.  Wynika to m.in. z konieczności zachowania  wyso-
kości peronów na stacji. Tory muszą współgrać z peronami. Jeśli 
musielibyśmy np. zmieniać położenie wysokościowe torów, to  na-
leżałoby zmienić na sąsiadujących stacjach perony. Jeśli zmieniamy 
perony, to musimy też zmienić dojścia podziemne do peronów itd. 
W przypadku „Żabieńca” jak i  innych stacji, dostosowujemy się do 
istniejących warunków. 

-Dworzec „Kaliski” zostanie przebudowany?
-Według mojej wiedzy niewiele się tam zmieni, jeśli chodzi o in-

frastrukturę dworca. Mówię „według mojej wiedzy”, bo równolegle 
do nas, działa tam też inny kontrakt. Na pewno mogę powiedzieć, że 
dworzec „Łódź Kaliska” pozostanie dworcem naziemnym. Podziem-
nymi będą tylko nowo budowane przez nas przystanki osobowe. 

-Na których pociągi pospieszne nie zatrzymają  się…
-Myślę że tak, chociażby z uwagi na długość peronów, jakie tam 

budujemy. Przystanki jakie stawiamy, przeznaczone są  dla kolei aglo-
meracyjnej. Standardowo długość peronu na tych przystankach wyno-
si 155 metrów. Natomiast perony dla pociągów dalekobieżnych liczą 
do 400 metrów. Na „Fabrycznym” mamy trzy perony dla pociągów 
pośpiesznych dalekobieżnych i jeden dla kolei aglomeracyjnej, który 
liczy 300 metrów. To peron znajdujący się najbliżej dworca autobuso-
wego. Na nowych przystankach, czyli w „Śródmieściu”, „Kozinach” 
i na „Polesiu” będą to krótkie perony o długości 155 metrów.

-W jaki sposób radzicie sobie z  drążeniem tunelu w terenie, 
nad którym znajdują się stare kamienice, sklepy lub hotele?

-Przygotowujemy  pakiet służący zabezpieczeniu terenu i budyn-
ków. Badania, mające to na celu są prowadzone w przedziale co 100 
metrów lub 50.  Ponieważ prace, które będziemy wykonywać będą 
pracami o charakterze górniczym, mogą pojawić się jakieś osunięcia. 
Jeśli będzie trzeba, przewidujemy relokacje mieszkańców na czas 
przejścia pod daną kamienicą. Tak już zresztą się działo podczas bu-
dowy pierwszego tunelu. Relokowaliśmy mieszkańców ulicy Zimnej 
i  ulicy Zana. Na czas ewakuacji zapewniliśmy im hotel  oraz ochronę 
ich mieszkań, które były protokolarnie zdawane a później odbierane. 

Co do pańskiego pytania o ewentualny wpływ ruchu kolejowe-
go w tunelu na obiekty na powierzchni terenu korzystamy- podobnie 
jak w przypadku torów na dworcu „Fabrycznym”,  z usług Politech-
niki Krakowskiej. Zaprojektowana jest tzw. nawierzchnia bezpod-
sypkowa. W specjalnych betonowych formach umieszczone są ele-
menty mocujące szyny, zalane żywicą elastyczną. Drgania, 
wywołane ruchem pociągu, są tłumione przez te elementy żywicy i 
nie są przekazywane dalej. Ponieważ tych drgań nie da się wytłumić 
w stu procentach, na pewnych odcinkach będą stosowane maty an-

tywibracyjne. Takie same rozwiązania zastosowaliśmy na dworcu 
„Fabrycznym”.  Wynikało to m.in. z konieczności zapewnienia moż-
liwości postawienia w przyszłości- w obrębie dworca-  budynków o 
charakterze biurowym i hotelowym. Podobnie maty antywibracyjne 
będą prawdopodobnie na całej trasie tunelu pod Łodzią, by zabez-
pieczyć ludzi i budynki od wpływu drgań.  

-Możemy mówić o kwotach inwestycji?
-Przetarg został wygrany za kwotę miliard dwieście dziewięć-

dziesiąt milionów złotych netto, do tego doliczmy vat. Dodatkowo 
uzyskaliśmy na te roboty nieco ponad 80. milionów złotych oraz-  z 
tytułu budowy trzeciego przystanku- 180 milinów złotych. Łączne 
mamy około miliard pięćset pięćdziesiąt milionów  złotych środ-
ków. Po uwzględnieniu podatku vat mamy gdzieś 1. 900 milionów 
złotych brutto. Taka jest wartość tego zadania. 

-Realna data pierwszego  przejazdu pociągiem z Koluszek 
do Łodzi Kaliskiej lub dalej, bez przesiadki na „Fabrycznym” 
lub  na „Widzewie”?

-To jest trudne pytanie. Nasz zakontraktowany termin to koniec 
roku 2023. Niemniej, takie samo pytanie jak pańskie zostało tu na bu-
dowie postawione niedawno ministrowi Infrastruktury, który podał 
datę 2024-2025 roku. Datę tę podano w kontekście budowy Central-
nego Portu Komunikacyjnego. W ubiegłym roku podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy PKP PLK a CPK. To w  ramach tego porozu-
mienia projektuje się tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią. Cen-
tralny Port Komunikacyjny korzysta z decyzji środowiskowej, którą 
wydano dla naszego zadania. Nie znamy tych dalekosiężnych planów. 
Wiem, że są z tyłu za nami, bo dopiero na etapie projektu swojej ko-
mory, a wykonanie tych elementów powinno być ukończone w kom-
plecie, by można było uruchomić dalsze prace u nas. Owszem, „ na 
siłę” można coś tam podgonić, by pewne elementy były wykonywane 
łącznie, razem, ale to złożona sprawa. Podstawowy problem to od-
wodnienie tej komory na czas budowy. Podobnie jak  przy budowie 
dworca „Fabrycznego” konieczne było odwodnienie i obniżenie po-
ziomu wody o ponad 20 metrów, tak teraz na podobną głębokość trze-
ba będzie obniżyć jej poziom, by można było wybudować nową ko-
morę. Dotyczy to zarówno naszego tunelu, jak i tunelu Kolei Dużych 
Prędkości. Druga sprawa, to postawienie konstrukcji żelbetowych, 
nad projektem których obecnie pracujemy. Nie da się postawić takich 
konstrukcji bez uprzedniego, spójnego zaprojektowania. Nie można 
zaprojektować, dajmy na to,  połowy mostu, trzeba go zaprojektować 
w całości. Musi być ciągłość konstrukcji, zwłaszcza że CKP pracuje 
obecnie nad tym, by uwzględnić konstrukcję Łódzkiego Domu Kultu-
ry. Trzeba liczyć się z trudnościami w tamtym miejscu. Pojawić mogą 
się też inne problemy, np. geologiczne związane z podniesieniem wód 
po pewnym czasie, gdy nasza inwestycja zostanie zakończona. To są 
sprawy, które musimy zawczasu sprawdzić i zbadać. Poza tym trzeba 
połączyć  obie  inwestycje np. w zakresie kwestii ochrony przeciwpo-
żarowej, wentylacji czy ewakuacji. Wszystko to musimy rozwiązać 
wspólnie z firmami zajmującymi się budową CPK.  

-Natrafialiście w czasie  dotychczasowego drążenia na jakieś 
naturalne zbiorniki: rzeki, stawy czy jeziora?

-Budowa geologiczna terenu pod śródmieściem Łodzi jest bar-
dzo złożona i zmienna. Potwierdza to również fakt, uwidoczniony 
na starych mapach, gdzie znajdziemy m.in. przebieg wielu rzek 
przepływających niegdyś przez centrum miasta. Podczas prac drąże-
nia tuneli przekraczając takie obszary widzimy to w wielu parame-
trach maszyny TBM. 

-Do jakiej głębokości schodzicie z drążeniem tunelu?
-Znacznie niżej, niż ma to miejsce w przypadku peronów na 

dworcu „Fabrycznym”. Tunel będzie się znajdował na głębokości 
28, czasami nawet 30 metrów. 
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,,Warto mieć marzenia
Doczekać ich spełnienia…’’ 

Tak niewiele potrzeba by komuś  
sprawić radość, dlatego warto  
spełniać dziecięce marzenia 

Uczniowie z klasy 2a, 2b, 2c, 3a i 6c  Szkoły Podstawowej nr 2 
w Koluszkach wzięli udział w akcji  ,,Wykonaj kartę urodzinową dla 
Andżeliki”. 

Z okazji zbliżających się 14 urodzin, dzieci przygotowały pięk-
ne urodzinowe kartki dla chorej dziewczynki, która nieszczęśliwie 
poślizgnęła się i doznała urazu nogi. Andżelika uczennica klasy 8, 
Szkoły Podstawowej w Laskach (Województwo Mazowieckie) mia-
ła wykonany zabieg operacyjny. Jednak po operacji doszło do kom-
plikacji, noga nie chciała się zrastać, potrzebna  była powtórna inter-
wencja ortopedyczna.  Czas rekonwalescencji znacznie wydłużył się 
co uniemożliwiło dziewczynce powrót do szkoły. Długa rozłąka z 
rówieśnikami spowodowana chorobą negatywnie wpłynęła na jej 
samopoczucie. Andżelika poczuła się samotna i wyizolowana. Nikt 
nie mógł jej również odwiedzać ze względu na pandemię. Dlatego 
dobrym pomysłem jest wykonanie kartki urodzinowej, która sprawi 
jej wiele radości i będzie wiedziała, że ktoś o niej pamięta. Bo w ży-
ciu człowieka ważna jest świadomość bycia potrzebnym. 

Składam serdeczne podziękowania uczniom klasy  2a, 2b, 2c, 
3a i 6c oraz ich wychowawcom za udział w akcji, ogromne zaanga-
żowanie oraz okazane serce i wrażliwość. 

Andżelice z okazji urodzin życzymy wszystkiego najlepszego, 
spełnienia najskrytszych marzeń oraz szybkiego powrotu do zdrowia! 

Inicjatorka Akcji 
,,Wykonaj kartę urodzinową dla Andżeliki”. 

Klaudia Janowska

NZOZ MED – KOL ufundował  
ambulans medyczny dla Ukrainy  

To była ciężka, ale bardzo poruszająca wyprawa na granicę pol-
sko - ukraińską w Krościenku. Ambulans medyczny zakupiony 
przez właścicieli  NZOZ MED – KOL po brzegi  wypełniony środ-
kami farmaceutycznymi oraz bus z pomocą humanitarną dotarł do 
Jednostki wojskowej A7076 Wojsk Obrony Terytorialnej Minister-
stwa Obrony Ukrainy. Karetka, środki pierwszej pomocy, leki, obu-
wie taktyczne, karimaty, śpiwory, środki czystości oraz żywność 
długoterminowa były odpowiedzią na pisemną prośbę dowódcy ww. 
jednostki. 

To kropla w morzu potrzeb. Warto jednak pamiętać, że dzięki tej 
pomocy być może zostanie uratowane czyjeś życie. W akcji koordy-
nowanej przez obywatelkę Ukrainy mieszkającą w Polsce oraz dy-
rektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach włą-

czyło się wiele osób, szkół, 
instytucji o otwartym sercu (wy-
kaz na stronie PPP w Koluszkach 
oraz NZOZ MED - KOL).

Łzy wzruszenia, uśmiech na 
twarzach żołnierzy walczących o 
wolną Ukrainę, a  także pisemne 
podziękowania z Ministerstwa 
Obrony Ukrainy niech będą dla 
wszystkich zaangażowanych na-
grodą za poświęcony czas i ofia-
rowaną pomoc. Niech  stanowią 
motywuję do dalszych działań. 

Obrazy na kiermaszu wielkanocnym
Wśród licznych wyrobów rękodzielniczych, jakie będzie można 

kupić na kiermaszu wielkanocnym w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Koluszkach 27 marca, znajdą się obrazy uczestniczek warsztatów 
malarskich MOK. Ręcznie malowane obrazy olejne o różnej tematy-
ce będzie można nabyć w bardzo dobrych cenach. Cały dochód ze 
sprzedaży obrazów zostanie przekazany na rzecz pomocy Ukrainie. 
Załączona fotografia przedstawia tylko część prac, które zostaną 
wystawione na kiermaszu. Serdecznie zapraszamy!
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SP2 sercem z Ukrainą
Dnia 10 marca wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2 zor-

ganizowali kiermasz smakołyków na rzecz dzieci z ukraińskich ro-
dzin, które dołączyły do społeczności uczniowskiej DWÓJKI. Rów-
nolegle nauczyciele wspierali akcję, wrzucając pieniążki do puszki. 
Wspaniałe, spontaniczne przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, 
bowiem udało się zebrać 5167,11 zł.

Najpiękniejszą formą szczęścia jest wdzięczność. Dlatego też z 
całego serca pragnę podziękować Uczniom, Rodzicom, Dyrekcji, 
Nauczycielom, Pracownikom obsługi, Przyjaciołom naszej szkoły 
za to, że zawsze można na Was liczyć.

opiekun SKW

Większe bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wzbogaciła 
się o nowoczesny, ciężki wóz strażacki z napędem 6X6. Tym samym 
wycofany ze służby w PSP został 17 letni samochód pożarniczy 
marki Man. Dalszą służbę będzie pełnił w OSP. 

(tom)
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Solidarni z Ukrainą

Roksolana i Galina  
o Sytuacji w Ukrainie cz. II

Z Galiną i jej córką Roksolaną z Zachodniej Ukrainy, o pre-
zydencie Zełenskim, wielokulturowości i mozaice religijnej 
Ukrainy, o sytuacji na granicy i polsko-ukraińskich małżeń-
stwach rozmawia Zbigniew Komorowski

-Pomimo dramatu tej wojny cały świat  podziwia prezyden-
ta Ukrainy.

-Początkowo patrzyliśmy na niego z powątpiewaniem, czy so-
bie poradzi, z powodu braku doświadczenia w polityce i młodego 
wieku. Dziś pokazał swoją klasę. Jesteśmy z niego dumni. Potrafi 
walczyć, nie zgodził się na ewakuację proponowaną przez Amery-
kanów. Jego poprzednik, Poroszenko, oddał Rosjanom, prawie bez 
walki, Donieck i Krym. Twierdził, że jak im by nie uległ, Rosja by 
poszła dalej a Rosja i tak poszła dalej, jak widać. Putinowi wszyst-
kiego było  mało i mało. Po co mu to? Na tamten świat nic ze sobą 
nie zabierze. 

-Niektórzy, pewnie naiwnie- liczą się z tym, że Putin wszyst-
ko przeliczy i opamięta się… 

– On się już nie cofnie, nie ma co marzyć. Można jedynie liczyć 
na inne rozwiązanie…

-…Że znajdzie się w jego otoczeniu jakiś „Brutus”…
-Putin jest wściekły, bo myślał, że z Ukraińcami pójdzie mu ła-

two. Nie spodziewał się takiego oporu. Miejmy nadzieję, że wojna 
szybko się skończy i za miesiąc wrócimy do swego kraju. 

-Opowiedzcie o waszej podróży do Koluszek. Jak wygląda 
sytuacja na granicy?

-Przyjazd tutaj nie był jednak taki prosty. Na granicy porządek 
jest taki, że najpierw puszczają 50 - 100 osób idących pieszo a po-
tem 20 samochodów i tak w kółko. Ci, którzy przyjechali z Ukrainy 
autobusem, wysiadają i dołączają do pieszych grup, a autobus wraca 
po następnych ludzi. To wszystko trwa i dlatego na granicy są dłu-
gie, wielokilometrowe kolejki i po kilka tysięcy aut oczekujących na 

wjazd do Polski. Tak jak wspomniałyśmy, pierwszeństwo w prze-
kroczeniu granicy mają kobiety z dziećmi. Pozostali muszą czekać 
w kolejce nawet 4 doby. Dzięki temu, że były z nami nasze dzieci i 
znajoma matka z noworodkiem, która wysiadła w Warszawie, na 
przekroczenie granicy czekałyśmy „tylko” godzinę, pomimo że mia-
łyśmy do dyspozycji auto. Mimo to ruch pojazdów był na tyle duży, 
że nie dało się jechać płynnie.  Dodajmy, że  w grupach oczekują-
cych na przekroczenie granicy są tylko kobiety z dziećmi, dorośli 
mężczyźni bronią Ukrainy.  

-Jak długo trwała wasza podróż?
-Z domu wyjechałyśmy o 

16 w sobotę a w Koluszkach 
byłyśmy o 3 nad ranem z nie-
dzieli na poniedziałek. Po 
przekroczeniu granicy znala-
złyśmy się w ogromnym kor-
ku. Ci, którzy jechali do Pol-
ski autobusem, jak np. moi 
znajomi, na Medyce stali 4 
doby. Nie było takich kontroli, 
jak podczas przekraczania 
granicy w pokojowych wa-
runkach. Jedyna różnica to 
taka, że na polskiej stronie py-
tano ludzi, czy dzieci mają to 
samo nazwisko co matki – 
wymagany był akt urodzenia 
dziecka.  Dodam jeszcze, że 
nie wszyscy chcieli nas pu-
ścić. Niektórzy Ukraińcy, cy-
wile, mówili nam: po co jedziecie, zawracajcie. Nie po to zabierały-
śmy swój dobytek i bagaże z dziećmi, by teraz wracać się tam, gdzie 
zabijani są ludzie.   

-Utrzymujecie kontakt ze swoimi rodzinami?
-Cały czas, zarówno telefonicznie jak i internetowo. Łączność 

na pewien czas została zerwana z dniu ataku Rosjan na antenę tele-
wizyjną i satelitarną w Babim Jarze pod Kijowem, gdzie znajduje się 
pomnik upamiętniający zbiorową rzeź 100 tysięcy ukraińskich Ży-
dów podczas II wojny. 

-Skoro o tym wspomniałyście, porozmawiajmy o Religii na 
Ukrainie.

-Jesteśmy chrześcijanami, grekokatolikami. Nie jest ważne, kto 
jakie wyznanie ma. W naszych okolicach są różne kościoły. Jedni są 
katolikami, inni prawosławnymi, grekokatolikami lub Żydami, jak 
na przykład nasz prezydent. No i co z tego? Nikomu to nie przeszka-
dza. Łączy nas jedno państwo, jeden naród. Z zaciekłością będziemy 
bronić swej niezależności. Gdy w 2014 roku papież Benedykt mo-
dlił się za Ukrainę i wypuścił dwa białe gołębie jako symbol pokoju, 
stało się coś dziwnego, co wszyscy uznali za dobry znak. Gdy gołąb-

Mąż Galiny

Roksolana z córką
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ki wzbiły się w powietrze, zostały nagle zaatakowane przez czajkę i 
wronę. Uwolniły się jednak i poleciały.

-Wydaje się, że na razie wrona trzyma gołąbka w pazurach 
i nie chce go puścić, mówiąc obrazowo…

-Mam nadzieję, że wojna  niebawem się skończy. My jesteśmy 
u siebie, to oni przyszli nieproszeni. Bardzo dobrze jest zorganizo-
wana samoobrona, w każdym mieście, miasteczku i wsi. Ukrainy 
bronią wszyscy, nie tylko żołnierze. 

-Co sądzicie o Rosji?
-To tak naprawdę bardzo biedny kraj. Tam żyje tylko Moskwa i 

Petersburg. A to co jest na wsiach, strach mówić. Jeszcze jako tako 
lżej mają ludzie w miastach na Syberii. Dzięki utrzymywaniu tej 
biedy, Putinowi łatwiej się ludźmi rządzi. Mawiają, że postawił na 
ulicach takie automaty z najtańszym alkoholem. A że w Rosji pijań-
stwo ma długą tradycję, to wiadomo, że ludzie zawsze za nim będą i 
nikt mu się nie sprzeciwi. To chory umysłowo ale przebiegły czło-
wiek.

-Pomimo zwiększonych w ostatnim czasie ataków na połu-
dniowo-zachodnie terytoria Ukrainy Putin - póki co - Zachod-
niej Ukrainy wydaje się nie ruszać. Co go powstrzymuje, wa-
szym zdaniem?

-Boi się. On dobrze wie, że Zachodnia Ukraina to nie Donbas. 
Tutaj ludzie są twardzi, uparci i hardzi. Zresztą na wschodzie też nie 
osiągnął tego co chciał, pomimo, że tam jest trochę propagandy, cze-
go u nas nie ma. Ukraina bardzo oddaliła się od Rosji, zwłaszcza po 
wojnie w roku 2014. Już wtedy Ukraińcy zaczęli bojkotować rosyj-
skie towary. 

-Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. Są w waszych 
okolicach polskie rodziny? 

-Bardzo dużo, są to zarówno rodziny polskie jak i mieszane- 
polsko-ukraińskie. W naszej rodzinie też tak jest. Moja ciocia ma 
męża Polaka.

-Kiedyś, podczas II wojny światowej, pomiędzy ukraińską a 
polską ludnością Wołynia, czy Galicji Wschodniej bywało róż-
nie.  Jak obecnie układają się wzajemne stosunki polsko-ukraiń-
skie w waszym kraju?

-Bardzo dobrze. Nie ma sprzeczek, kłótni, nieporozumień czy 
waśni na tle narodowościowym, bo rozumiem że o to pytasz. Dowo-
dem niech będą wspomniane mieszane małżeństwa. Tak jak już 
wcześniej mówiłyśmy, obok siebie żyją różne wyznania: katolickie, 
grekokatolickie, prawosławne z Ukraińskiego Kościoła Prawosław-
nego. W naszych okolicach są  też Łemkowie i Ukraińcy o żydow-
skich korzeniach. Zdecydowanie więcej Żydów mieszka w  Huma-
niu, w Kijowie i we wschodniej Ukrainie. Na Krymie i w Odessie 

żyją Tatarzy. My  natomiast jesteśmy Bojkami. To grupa etniczna, 
która graniczy z Hucułami, żyjącymi na południowy wschód od 
Iwano-Frankowska w Karpatach. Głównym miastem  Hucułów jest 
Bukovel. To takie ukraińskie „Zakopane”. Gdy piję na tarasie poran-
ną kawę, to mam przed oczami Karpaty. Hucuły mają swoje bardzo 
stare zwyczaje. U nas wesele trwa 2 dni- u nich 2 tygodnie. Tydzień 
u panny młodej, drugi tydzień u pana młodego… 

-Powróćmy na koniec do Koluszek. Jak się u nas czujecie?
-Jest przede wszystkim cicho i spokojnie, bez wybuchów i 

strzałów. Ludzie są bardzo mili. Nasze dzieci nie mogą narzekać na 
brak zabawek czy kolorowanek. Najbardziej chciałybyśmy, by woj-
na się skończyła, byśmy mogły wrócić do swego domu. Piotrek, u 
którego się zatrzymaliśmy pyta się, czego nam potrzeba. Odpowia-
damy, że niczego, bo miałyśmy to szczęście, że wyjeżdżając z Ukra-
iny, zdążyłyśmy się spakować i zabrać konieczne rzeczy ze sobą. Co 
innego ci, którzy mieli mniej szczęścia od nas i musieli zapakować 
jedynie jedną walizkę i do granicy szli pieszo, w popłochu. Tym lu-
dziom pomoc jest bardziej potrzebna niż nam. 
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Trzy miejsca na podium zawodników 
LKS Koluszki w „generalce” siódmej 
edycji CITY TRAIL  

Podczas uroczystej gali w Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej podsumowano siódmy sezon łódzkich biegów City Trail, w 
których z powodzeniem od 2015 roku startują sportowcy LKS Ko-
luszki. Aby zostać  sklasyfikowanym w Grand Prix  należało wziąć 
udział przynajmniej w trzech z pięciu biegach.  W edycji 2021/22 
najwyższe miejsca w „generalce” zdobyli: Kordian Ciesielski pierw-
szy w kat. D1, Łucja Ciesielska druga w kat. D2, Radosław Babiar-
ski trzeci w kat. D4, Adrianna Siemińska czwarta, Jagoda Nowa-
kowska piąta (kat.D4), Natalia Pająk siódma w kat. D2., Anna 
Siemińska dziesiąta w D3.  

 W biegu głównym 5 km. Marta Siemińska dziewiąta w kat. 
K40 , Adam Adamski dziesiąty w kat. M16

City Trail. Najlepsi otrzymali nagrody, medale i statuetki, skla-
syfikowani medale.  

Ponadto w poszczególnych biegach przełajowych CITY TRA-
IL, LKS Koluszki reprezentowali: Milena Płocka, Julia Błaut, Maja 
Wolska D3, Piotr Chojnacki, Maciej Wolski D4.

W biegu na 5 km. Mariusz Andrzejczak M30, Sławomir Wolski 
M40, Marcin Goldas M50

Wszystkim należą się olbrzymie brawa za ogromną ambicje i 
walkę, za łzy i za uśmiech. Rodzicom i opiekunom dzieci za wspar-
cie, doping i dobre słowo. 
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Mistrzostwo Gminy
Dnia 8 marca w Szkole Podstawowej nr 2, został rozegrany 

gminny turniej piłki koszykowej dziewcząt w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. Nasza szkoła gościła drużyny dziewcząt z Gałkowa 
Dużego i Różycy. Mecze zostały rozegrane systemem ,,Każdy z każ-
dym”. Nasze dziewczyny po dobrej grze odniosły zwycięstwo w 
tym turnieju i 11 marca zagrały w półfinałach wojewódzkich. Mecze 
zostały rozegrane w Tomaszowie Mazowieckim. Naszymi przeciw-
niczkami okazały się drużyny z Sulejowa i Ujazdu. Nasze ,,Dwó-
jeczki” dość wysoko wygrały z pierwszym przeciwnikiem, ale nie-
stety uległy przeciwniczkom z Ujazdu, które mają wiele tytułów 
mistrzowskich w piłce koszykowej. Sukcesem naszej drużyny było 
wygranie z nimi pierwszej kwarty tego meczu. Nasze dziewczyny 
uzyskały tytuł wicemistrzyń. 

Dziękujemy za wspaniałą grę i zaangażowanie naszym zawod-
niczkom.

Skład drużyny: Aleksandra Kulińska, Nikola Kotynia, Sylwia 
Janik, Kornelia Krakowiak, Bianka Rogalska, Angelika i Wiktoria 
Większe Vel Staniewskie, Marcelina Zawadzka, Wiktoria Bakalar-
ska, Karolina Korbel, Gabriela Skibińska, Kinga Chądzyńska.

Nauczyciele w-f

Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 16.  19-20 marca

LKS Różyca - Zawisza Rzgów  4:1 (0:1)
Bramki: 0-1  36’ , 1-1  56’  Danecki (asysta Grzelak), 2-1  62’  

Wolski, 3-1  63’  Mikołajczyk (Wolski), 4-1  89’  Mikołajczyk (Grze-
lak)

Skład: Robakiewicz - Janik, Pietras, Łabędzki (46’ Doryń), 
Owczarek - Nowak, Wolski, Grzelak - Mikołajczyk, Zborowski (30’ 
Gajzler, 60’ Chłądzyński), Danecki.

Najbliższe mecze
ŁKS III Łódź - LKS Różyca 26 marca, 14:00

Klasa A 2021/2022 
grupa: Łódź II

KKS Koluszki - Czarni Smardzew 1:0 (1:0)
Bramka: Sztuka (asysta Kacperski)
Skład: Adrian Stachecki, Krzysztof Grzelak (c), Adrian Perek, 

Michał Grobelny (Jakub Sztuka, Wojciech Stasiak), Piotr Wojta-
szek, Adam Grobelny, Grzegorz Gajewski (Mikołaj Kamiński), Ja-
cek Jankowski, Oskar Kacperski, Kamil Potakowski, Sebastian Ko-
ścielecki (Łukasz Szydlik).

Pozostali Rezerwowi: Patryk Filipczak, Kacper Krzepiński, Ja-
cek Wojtaszek.

Trener: Jacek Wojtaszek. Kierownik: Michał Borys. 

Najbliższe mecze
Boruta II Zgierz - KKS Koluszki 27 marca, 17:00

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

SZYBKI SPOSÓB NA KSIĄŻKĘ
Jak zarezerwować książki przez internet:

1. Zapisz się do Miejskiej Biblioteki w Koluszkach ! (Jeśli nie jesteś 
czytelnikiem)

2. Odbierz kartę biblioteczną ze swoim numerem i zamawiaj książ-
ki online:

3. Wejdź na https://mbpkoluszki.wikom.pl/
4. Otwórz zakładkę KATALOG  MAK
5. Zarejestruj się zakładając konto
6. Wyszukaj, zarezerwuj i w kolejnych dniach odbierz w Bibliotece.

Przyjemnej lektury
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W ostatnich dniach w me-
diach społecznościowych pojawi-
ły się informacje o rozpoczęciu 
współpracy przez koluszkowski 
Browar Kolejowe oraz nasze ro-
dzime kluby sportowe – Pogoń 
Rogów, KKS Koluszki i LKS 
Gałkówek. Redakcja TwK spo-
tkała się z załogą browaru, aby 
porozmawiać o kamieniach milo-
wych prowadzonego projektu. 

- Tydzień w Koluszkach: 
Hasło Waszej akcji to #Łączy-
NasKolej. Skąd pomysł na 
taką kooperację?

- Konrad Dąbrowski: Na 
samym początku chciałbym za-
znaczyć, że jest to nasza wspól-
na akcja. Nie tylko zarządu 
naszych klubów sportowych i 
załogi browaru, ponieważ anga-
żujemy i chcemy angażować 
wszystkich kibiców i sympaty-
ków piłki nożnej z Rogowa, Ko-
luszek, Gałkowa i okolicznych 
miejscowości, wspierających 
nasze piłkarskie dumy regionu, 
bo tak trzeba je nazywać. Jeżeli 
chodzi o nazwę to szukaliśmy 
punktu wspólnego między na-
szymi organizacjami. Jednogło-
śnie wskazaliśmy, że jest to ko-
lej, ponieważ każdy z ww. 
klubów ma swój uroczy dwo-
rzec, który jest charakterystycz-
ny i wyjątkowy na mapie kolejo-
wej. Mapa to kolejna 
kwestia – wszystkie kluby/
dworce leżą na jednej linii. Star-
tując z Rogowa przejeżdżamy 
przez nasze rodzime Koluszki i 
kończymy w Gałkowie, zatem 
akcja dotyczy stricte miast, w 
których często wychowujemy 
się od samego początku życia. 

- TwK: W założeniach ce-
lem akcji jest m.in. propago-
wanie sportu w naszym regio-
nie, budowa wizerunkowej 
współpracy między klubami, 
oraz zachęcenie mieszkańców 
i biznesu do uczestnictwa w 
życiu klubów. Jaki jest pomysł 
na spełnienie tych celów?

- Natalia Witek: Po przy-
gotowaniu pełnego zarysu pro-
jektu, pierwszym kluczowym 
działaniem było podpisanie 
umów na linii browar – kluby 
sportowe. Następne etapy pier-
wotnie chcieliśmy przedstawić 
bliżej końca miesiąca, ale z uwa-
gi na naszą rozmowę chcemy 
zakomunikować to na łamach 
TwK. Obecnie na zapleczu bro-
waru odbyliśmy szereg spotkań, 
w których podjęliśmy końcowe 
decyzje, dotyczące uwarzenia 
warki dedykowanej dla Pogoni, 
KKSu oraz LKSu. Bardzo waż-
nym elementem akcji stały się 
ustalenia, związane z umiejsco-
wieniem trzech herbów na jed-
nej etykiecie. Będzie to ewene-
ment na rynku, ponieważ do tej 
pory spotykaliśmy alkohole ni-
skoprocentowe, ale dedykowane 
tylko dla jednego klubu. Tutaj 
chcemy podkreślić zjednoczenie 
naszego środowiska. Co więcej, 
dworzec zostanie zastąpiony 
mapą linii kolejowej, a pod nim 
zostanie umiejscowiony opis na-
szych trzech miejscowości i uni-
wersalna charakterystyka same-
go stylu piwa. Prezentujemy 
również fakt, że nasze kluby są 
chlubą regionu i zainteresowa-
nie ich życiem jest naprawdę 
duże, co ma również napędzać 

rozwój tych organizacji i poka-
zać wszystkim, że są otwarte na 
współpracę z biznesem, tj. lo-
kalnymi przedsiębiorcami. 

- TwK: Powołujecie się na 
podobne akcje współpracy 
między browarami, a klubami 
piłkarskimi w Polsce. Które 
przykłady są najbardziej zna-
ne?

- Kamil Freliga: Najbar-
dziej znanymi projektami jest 
Widzew Łódź, który identyfiku-
je się mocno z Robotniczym au-
torstwa czeskiej Holby, Rodowi-
te wydania Doctor Brew z drugą 
stroną Łodzi – ŁKSem, poznań-
ski Browar za Miastem z Wartą 
Poznań, czy nawet klasyczny, 
będąca już od wielu lat w kultu-
rze piłkarskiej Kompania Piwo-
warska z zielonym Lechem i 
niebieskim Lechem Poznań oraz 
Grupa Żywiec z Królewskim i 
Legią Warszawą. Teraz przy-
szedł czas na Kolejowe, które 
identyfikuje się z lokalnymi klu-
bami. Ważny też jest potencjał 
oraz zasięg dystrybucji. 

- TwK: Możesz rozwinąć 
to ostatnie zdanie?

- Kamil Freliga: Mamy na 
rynku piwa, które są możliwe do 
zakupienia w całym kraju, w 
wybranym regionie lub woje-
wództwach, lub jedynie w wy-
branych miejscowościach. 
Wspomnianego Lecha możemy 
kupić dosłownie w każdym skle-
pie, który posiada zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu. Jest to pro-
dukt stricte komercyjny, który 
funkcjonuje w szerokiej sieci. 
Robotnicze znajdziemy głównie 
w województwie łódzkim, gdyż 
tutaj znajduje się jego grono od-
biorców. Kolejowe? Dostępne 
jest już także na dużej części 
rynku w Polsce. Znajdziemy je 
nie tylko w łódzkim, ale także w 
Trójmieście, Warszawie, Krako-
wie, Sosnowcu, Gliwicach, 
Wrocławiu, Poznaniu i innych 
miastach, zatem w ciągu roku 
zrobiliśmy bardzo duży progres 
i to cieszy. Jeśli chodzi jednak o 
Kolejowe dedykowane dla na-
szych trzech bohaterów (Pogo-
ni, KKSu oraz LKSu) to umo-
wy zostały zawarte na 
dystrybucję produktu w całej 

Unii Europejskiej, ale fizycznie 
będzie ona wyłącznie w sprze-
daży w Koluszkach i okolicach 
do 15-30 kilometrów. Pokazuje 
to, że koncentrujemy się na na-
szej lokalnej społeczności i 
mieszkańcach, kibicach, sympa-
tykach. 

- TwK: Czy podobnie jak 
pozostałe klubowe piwa na 
rynku, zamierzacie iść w po-
dobny gatunek, tj. jasne pełne 
i jego pochodne odmiany?

- Dariusz Grabowski: Nie 
obyło się tutaj bez wymiany 
zdań. Myśleliśmy o wielu wa-
riantach, czasami nawet dość 
ekstrawaganckich, oryginalnych 
czy nietypowych, ale musimy 
koniecznie wziąć pod uwagę 
kilka czynników. Jednym z nich 
jest okres, kiedy wydajemy 
piwo. Drugim społeczność, do 
której chcemy trafić. Trzeci to 
pijalność warki. Zatem sezon na 
ciemne piwa, np. stouty, portery 
już kończy się, ponieważ na 
dniach mamy początek wiosny. 
Chcemy trafić do każdego 
mieszkańca, który będzie mógł 
skosztować piwa prawdziwie 
rzemieślniczego, ale jednocze-
śnie bardzo pijalnego - dobrze 
komponującego się z murawą i 
futbolem, a przy okazji stano-
wiącego naturalny dodatek przy 
dobrym meczu. Jako, że mamy 
już w ofercie lagera to wybór 
padł na czeski styl zwany u na-
szych południowych sąsiadów 
jako světlý ležák, znany także 
bardzo dobrze w Polsce jako pil-
zner. Jak to napisał Jurek Giba-
dło w swojej książce – „polu-
bisz, jeśli na dźwięk słów 
„klasyka”, „słodowość” i „go-
ryczka” dostajesz wypieków na 
twarzy”.     

- TwK: Mija już rok od 
naszej pierwszej rozmowy na 
łamach Tygodnia w Kolusz-
kach. Zdobyliście już dość po-
kaźną część Polski. Możecie 
podsumować te ostatnie 12 
miesięcy?

- Konrad Dąbrowski: Ko-
lejowe, 2021 rok zakończyło z 
czterema wydaniami piw: kla-
syczny lager na chmielu kazbek, 
aromatyczne dwie odmiany ipy 
– sesyjna i new england, oraz 

#ŁączyNasKolej - pociągiem przez stadiony  
i boiska klubów sportowych

Browar Kolejowe łączy kluby 
– Pogoń Rogów, KKS Koluszki  
i LKS Gałkówek



1525.03.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 12

INFORMACJA
Burmistrza Koluszek z dnia 22 marca 2022 r.

Burmistrz Koluszek działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) od-
wołuje wyznaczony na dzień 29 kwietnia 2022 r. na godz. 1000 dru-
gi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Koluszki, 
obręb 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/27 o 
pow. 1,0412 ha, stanowiącej własność Gminy Koluszki, dla której w 
Sądzie Rejonowym w Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczy-
stych prowadzona jest księga wieczysta Kw nr LD1B/00033712/7.

Powodem odwołania przetargu jest zmiana koncepcji sprzedaży 
nieruchomości (rozszerzenie obszaru terenu do sprzedaży).

Informacja o odwołaniu przetargu zostaje zamieszczona na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach (www.koluszki.pl), 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach, na 
tablicach ogłoszeń: tut. Urzędu, Banku Spółdzielczego w Koluszkach, 
Sołtysów Wsi, Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz w prasie.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie powtórzony 
w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

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

95-040 Koluszki od dnia 22.03.2022 r. do dnia 12.04.2022 r., wy-
wieszone są wykazy o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do:
• najmu na okres od 01.04.2022 r. do 31.03.2024 r., lokalu biurowe-

go nr 304 o pow. użyt. 15,11 m2 położonego na III piętrze budyn-
ku administracyjno-biurowym posadowionym na nieruchomości 
położonej w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 1315 o pow. 2.447 m2 
i nr 1316 o pow. 5.548 m2;

• dzierżawy na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2024 r., części o pow. 
348 m2 nieruchomości położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 1204 o pow. 13 040 m2;

• dzierżawy na okres od 26.02.2022 r. do 30.04.2022 r., części o 
pow. 1 000 m2 nieruchomości położonej w mieście Koluszki, ob-
ręb 2 przy ul. Nasiennej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działek: 38/24 o pow. 9 688 m2 i 38/26 o pow. 28 788 m2;

• dzierżawy na okres od 20.06.2022 r. do 19.06.2025 r. działki grun-
tu położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym działki 125/44 o pow. 795 m2.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach www.koluszki.samorzady.pl 

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

bananowo-goździkowy hefewe-
izen, czyli piwo pszeniczne. 
Największy sukces odniósł Ka-
zbek Lager, który został powtó-
rzony na przełomie trzeciego i 
czwartego kwartału, z kolei naj-
lepszymi recenzjami i opiniami 
spotkała się nasze ostatnia pre-
mierowa warka – I PAna Kon-
duktora z dworcem Zduńska 
Wola. Jej popularność zapewnia 
też dystrybucja w kegach 30 li-
trowych, zatem dzisiaj w dniu 
rozmowy wiemy z relacji, że np. 
jest na kranach w Gdyni, gdzie 
można jej skosztować, ale za-
pewne w wielu innych miej-
scach Polski również. Zwycięz-
cami rankingu w zakresie 
nazewnictwa stały się Bagaże 
IPAsażerowie oraz Wajcha Ma-
szynisty – stąd też nazwa ostat-
niej to ciąg dalszy Wajchy, bo 
jest to Wajcha Maszynisty i pana 
(I PAna) Konduktora. Swoista 
gra słów, która wypada najlepiej 
w trójpakach. Właśnie, trójpaki, 
gadżety, koszulki, otwieracze do 
piw, podkładki tekturowe, drew-
niane, współpraca z lokalnymi 
organizacjami – Wiejska Liga 
Piłki Nożnej, Brzezińska Liga 
Piłki Nożnej, Muzeum im. Le-
okadii Marciniak w Gałkowie 
Dużym i przedsiębiorstwami 
związanymi z rynkiem kolejo-
wym, akcje specjalne typu 
wsparcie Polskiej Akcji Huma-
nitarnej poprzez oddanie części 
sprzedaży dla naszych przyja-
ciół z Ukrainy i na koniec – wi-
zyta na Międzynarodowych Tar-
gach Kolejowych Trako 2021 w 
wyżej wspomnianej Gdyni, 
gdzie Kolejowe było podarun-
kiem dla gości specjalnych Ol-
metu, czyli spółki specjalizują-
cej się w recyklingu znanej m.in. 
z programu telewizyjnego „Zło-
mowisko PL”. 

- TwK: Intensywny czas, 
ale widać, że mieliście dużo 
dobrych chwil i momentów. 
Co przygotowujecie na 2022 
rok? 

- Konrad Dąbrowski: 
2022 rok to czas wyjątkowy, po-
nieważ w momencie kiedy świat 
przeżywa kryzys związany z 
pandemią czy obecnie wojną, to 
pozostałe sektory walczą ze 

swoimi wyzwaniami. Przygoto-
wujemy się na ten czas inten-
sywnie, ponieważ chcemy znaj-
dować się jeszcze częściej z 
naszymi Kolejowymi butelka-
mi w koluszkowskich oraz 
łódzkich domach lub przy po-
siłkach w restauracjach, pizze-
riach i innych lokalach. Na na-
stępne miesiące zaplanowaliśmy 
przede wszystkim działania, 
które mają zbudować oraz 
zwiększyć świadomość istnie-
nia naszej marki w środowisku 
lokalnym. To będzie czas, w ja-
kim chcemy stać się rozpozna-
walną marką w Koluszkach, da-
lej w naszym regionie w zasięgu 
15-30 km, włączając potężne 
miasto Łódź, a następnie w ca-
łym województwie łódzkim. 
Oczywiście nie mamy budżetu 
wielkości browarów komercyj-
nych, które możemy przezna-
czyć na reklamę, ale mamy inne 
pomysły, które chcemy zreali-
zować własną kreatywnością. 
Przede wszystkim poprzez przy-
bliżenie do nas społeczności, w 
tym kluczowych mieszkańców 
gminy Koluszki. Warto też pod-
kreślić, że jesteśmy otwarci na 
współpracę z Urzędem Miej-
skim w Koluszkach, ponieważ 
wierzymy, że naszymi działa-
niami również popularyzujemy 
nasz region znany głównie z 
węzła kolejowego, ale zyskują-
cy także miano świetnych tere-
nów pod inwestycje, czy cho-
ciażby miejsc, które słyną ze 
swojej przyrody i natury jak Li-
sowice czy nie tak dawno po-
wstała ścieżka rowerowa roz-
poczynająca się w pobliżu UM, 
a kończąca swój bieg w Redze-
niu Starym. Zresztą takich 
przykładów współpracy jest w 
Polsce wiele, np. Bojanowo, 
Cieszyn, Brzesko i inne. Wra-
cając - najbliższy okres będzie 
o tyle ważny, ponieważ będzie-
my wchodzić aż z czterema pre-
mierami, a pierwszeństwo daje-
my na nasz lokalny rynek. 
Pierwsza, jak wspomnieliśmy, 
będzie dotyczyła wspólnego 
projektu z klubami sportowy-
mi, a pozostałe trzy są już 
uwzględnione w harmonogra-
mie do uwarzenia. 

Przerwy w dostawach prądu
 � 31.03.2022 r. w godz. 9:00 do 12:00: Kaletnik ul.: Brzozo- 

wa 3 i 4, Główna 69 do 79, Letniskowa 1 do 16,  Lipowa, 
Nowa, Partyzantów, Różyca ul.: Wczasowa 1 do 15, Główna 
71 do 96.

 � 8.04.2022 r. w godz. 8:00 do1 5:00: Gałkówek Parcela.
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074

Usługi krawieckie, ul. Sikorskiego 
7A (piwnica), Koluszki,  
tel. 668-361-069

Usługi koparko-ładowarką i łado-
warką przegubową, tel. 537-954-994

Ogrodzenia, łupek, kamień, 
604-543-817

Pralki Naprawa, tel. 609-046-483
Pranie dywanów, kanap itp.  
Sprzątanie domów, mycie okien,  
tel. 512-450-390         
Bramy garażowe, wrota, drzwi. 
Ogrodzenia, bramy, montaż  
ogrodzeń, tel. 506-771-822
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
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  SZUKAM
Podejmę się opieki starszej osoby 
lub dziecka, tel. 601-835-140

PRACA 
Firma drogowa zatrudni: operato-
rów maszyn drogowych, pracowni-
ków fizycznych do utrzymania dróg 
i zamiatania ulic, pracowników do 
utrzymania terenów zielonych na 
terenie woj. łódzkiego. Mile widzia-
ne prawo jazdy kat. B. Oferujemy 
atrakcyjne wynagrodzenie. Więcej 
informacji pod tel. 509-999-944

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Zamienię dom na mieszkanie w bloku 
o małym metrażu, 602-342-180
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  
Pilnie poszukuję małego mieszkania 
do wynajęcia, Koluszki lub okolice, 
794-390-929
Do wynajęcia lokal w Pasażu 
Handlowym w Koluszkach,  
ul. Brzezińska 11, tel. 600-802-959
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
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

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074

Szwalnia zatrudni szwaczki z 
doświadczeniem w szyciu odzieży 
damskiej, 605-600-896

Zatrudnimy spawacza. Mile 
widziana umiejętność spawania 
metodą TIG. Możliwość przyucze-
nia. DRIVAL Żelechlinek, tel. 
787-983-969

Zatrudnimy montera przyczep i 
zabudów samochodowych. DRIVAL 
Żelechlinek, tel. 787-983-969

Zatrudnimy pracownika porządko-
wo-gospodarczego, tel. 787-983-969

Firma EURO-PŁOT ogrodzenia, 
zatrudni magazyniera z doświadcze-
niem na wózku widłowym, tel. 
530-711-332

Zatrudnię do układania kostki 
brukowej. Umowa o pracę  
atrakcyjne zarobki, 537-954-994

Zatrudnimy brukarzy z doświadcze-
niem i pomocników chętnych się 
przyuczyć do firmy drogowej. 
Oferujemy pracę w stabilnej firmie. 
Wynagrodzenie uzależnione od umie-
jętności 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. 7.00-15.00

Zatrudnię szwaczki oraz praso-
waczkę, tel. 693-426-098
Zatrudnię murarzy, 604-543-817
Zatrudnimy elektromontera  
i pomocnika elektromontera,  
tel. 42 214-07-00
Zatrudnię mężczyznę, praca  
na szwalni, 531-601-101
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki. 
Proste szycie, 664-975-055
Zatrudnię na skład budowlany  
do Koluszek ul. Przejazd 16 
pracownika 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  
informacji 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 szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352
Zatrudnię szwaczki, krawcowe. 
Szycie konfekcji damskiej,  
tel. 607-426-909

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

umowa o pracę, wysokie 
zarobki (wypłata co 2 tyg.). 

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

MAKIJAŻ z dojazdem 
do klientek

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

tel. 725-236-905

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

Sprzedam opony letnie 165/65/14, tel. 696-979-562

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

 BRZEZIŃSKA 135
Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

F O T O W O LT A I K A
aprojekt amontaż aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

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

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.
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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  
25.03

15:00 UPS 2: Bunt na arce
17:00 MARZEC '68
19:00 Najgorszy człowiek na świecie

Sobota  
26.03

15:00 UPS 2: Bunt na arce
17:00 MARZEC '68
19:00 Najgorszy człowiek na świecie

Niedziela  
27.03

15:00 UPS 2: Bunt na arce
17:00 MARZEC '68
19:00 Najgorszy człowiek na świecie

Środa  
30.03

17:00 MARZEC '68
19:00 Najgorszy człowiek na świecie

Czwartek  
31.03

17:00 MARZEC '68
19:00 Najgorszy człowiek na świecie

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 resztki 
jedzenia i nasi bohaterowie zo-
stają wyrzuceni za burtę. Roz-
dzieleni przez fale trafiają do 
niezwykłych miejsc. Ida wraz z 

nowym kumplem Żelkiem zostaje uwięziona na odległej wyspie. Nato-
miast Fini budzi się bajecznym zakątku wypełnionym dziwnie znajo-
mymi istotami. Stworzeniami, które żyją razem w harmonii, ale też z 
niepokojem spoglądają w kierunku coraz częściej dymiącego wulkanu. 
Kiedy wstrząsy sejsmiczne przybiorą na sile, Fini będzie musiał doko-
nać niemożliwego i zrobić wszystko, by uratować nowych przyjaciół, 
odnaleźć Idę oraz własną, pozostawioną na Arce rodzinę.

MARZEC '68
Polska / Romans / Historyczny / 2022 / 120 min.

Premiera 2D Polska

Film „Marzec’68” w reży-
serii Krzysztofa Langa opo-
wiada o konflikcie społecznym 
i politycznym, zapoczątkowa-
nym przez demonstracje stu-
denckie. Wspomniane wyda-
rzenia polityczne są oglądane 
oczami młodych bohaterów, 
którzy z biegiem czasu coraz 
bardziej angażują się w walkę, 
którą podjęła polska młodzież 
studencka. Strajk na Uniwer-
sytecie Warszawskim w obro-
nie relegowanych studentów 
nieoczekiwanie dla władzy 
jak i dla samych strajkujących 

przerodził się w ogólnopolski bunt przeciwko władzy komunistycz-
nej, przeciwko cenzurze, przeciwko metodom sprawowania władzy.

NAJGORSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE
Norwegia/Francja/Szwecja/Dania / Dramat / 2022 / 

121 min. / 2D Napisy

Julie wkrótce kończy 
trzydzieści lat i jest pełna ży-
ciowej energii, ale ma też peł-
no życiowych rozterek. Jest 
szczęśliwa z Akselem, utalen-
towanym i odnoszącym suk-
cesy zawodowe rysownikiem, 
ale ich spojrzenie na wspólną 
przyszłość nieco się różni. 
Kiedy na przypadkowej im-
prezie Julie poznaje Eivinda i 
spędza z nim całą noc, zaczy-
na zastanawiać się, czy ten 
młodszy od niej, pewny siebie 
i odrobinę szalony chłopak nie 
jest właśnie tym, czego po-
trzebuje w życiu.

Wchodzimy w letni czas
W najbliższą niedzielę nie pośpimy. Zresztą - co widać za 

oknem - wiosna zagościła na dobre i szkoda byłoby dnia na lenistwo 
w łóżku. W nocy z soboty na niedzielę przesuwamy zegarki z 2 na 3 
i wchodzimy w czas letni. Czy to już ostatni raz zmiana z casu z zi-
mowego na letni? Czas pokaże. 

Zk



Koluszki z Kobietami i dla Kobiet 

Kolej na równość
Czwartek 17 marca to dzień, w którym uroczyście 

zainaugurowany został projekt  “Koluszki z Kobietami i dla Kobiet. 
Kolej na równość”. Projekt ten realizowany jest z dotacji programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islan-
dię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przez sto-
warzyszenie Okiem Kobiety wraz z łódzką organizacją Kobiety.pl 
oraz norweską TERRAM PACIS. Należy podkreślić, że inicjatywa 
„Koluszki z Kobietami i dla Kobiet. Kolej na równość” to odpo-
wiedź na potrzeby społeczności lokalnej, pytania, potrzeby kobiet, a 
zaplanowane tam działania to efekt pracy prężnie działającego ze-
społu.  Wśród zaproszonych gości, na Sali Widowiskowej Urzędu 
Miejskiego zasiedli  przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi, a także 
przewodniczący osiedli oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Rangę wy-
darzenia podniosła obecność Burmistrza Koluszek Waldemara Cha-
łat, który  projekt “Koluszki z Kobietami i dla Kobiet. Kolej na rów-
ność” objął honorowym patronatem . - Projekt ten traktuje o szeroko 
rozumianej równości społecznej zarówno kobiet jak i mężczyzn. 
Wierzę, że realizacja tego projektu przyniesie wiele korzyści miesz-
kańcom naszej gminy. Projekt Koluszki z kobietami i dla kobiet. 
Kolej na równość uważam za otwarty – stwierdził Waldemar Chałat. 

Podczas inauguracji projektu przedstawione zostały główne 
jego założenia, a także omówione zaplanowane akcje społeczne. 
Jedną z nich będzie kampania mająca na celu stworzenie Kolusz-
kowskiego Kalendarza Równości - Powstanie kalendarz, który bę-
dzie podkreślał równość kobiet i mężczyzn. Nie chodzi jednak by 
dosłownie postawić znak równości, ale aby podkreślić najlepsze ce-
chy  kobiet oraz mężczyzn – opowiadała o przedsięwzięciu Katarzy-
na Hejduk – Mela, przedstawicielka stowarzyszenia Okiem Kobiety. 
Kolejną inicjatywą  jaka realizowana będzie w ramach projektu to 
kampania pn. Makatka. Akcję, swoim patronatem objęła znana w lo-
kalnym środowisku z podobnego projektu Ewa Cieniak.  – Hasła 
wyhaftowane na makatkach kojarzą się z ogniskiem domowym, ro-
dziną, relacjami np. ,, Dobra żona tym się chlubi, że gotuje co mąż 
lubi” . Makatki od lat pokazywały porządek w rodzinie, obrazowały 
relacje między mężczyzną, a kobietą. Teraz relacje te zmieniły się. 
Poprzez projekt chcemy odkryć nową wersję relacji męsko – dam-
skich, zaakcentować je w nowej odsłonie, a zaprezentować  właśnie 
w postaci makatki. Chciałybyśmy, aby powstały w ramach konkur-
su do którego zaprosimy Państwa a więc sołtysów, koła gospodyń 
wiejskich, rady osiedli  –  do udziału w projekcie, zachęcała asy-
stentka koordynatora projektu, prezes stowarzyszenia kobiety.pl, 
Bogna Stawicka. 

W ramach projektu planowane jest także utworzenie  Punktu 
Porad Wsparcia i Rozwoju, początkowo w formie pomocowego nu-
meru telefonu, a w dalszej perspektywie także stacjonarnego punktu 
wsparcia. - Poprzez Państwa udział w spotkaniu pragniemy dotrzeć 

do kobiet, które czasami nie mają odwagi powiedzieć o swoich pro-
blemach czy noszą się z zamiarem, aby dokonać ważnej zmiany w 
swoim życiu. Chcą wyrwać się z domu w którym jest przemoc lub 
po dłuższej przerwie wrócić na rynek pracy. Poprzez kontakt z Pań-
stwem chcemy dowiedzieć się o problemach, które występują w 
mniejszych społecznościach, tak aby jeszcze skuteczniej planować 
działania w ramach projektu–  zaapelowała do zebranych Katarzyna 
Hejduk – Mela, w imieniu stowarzyszenia Okiem Kobiety.  

-Podczas tego spotkania chciałybyśmy Państwa zachęcić, żeby-
ście nas wsparli w tych działaniach. Jego realizacja będzie możliwa 
tylko przy Państwa aprobacie oraz  zaangażowaniu w proponowane 
przez nas inicjatywy – podkreślała Mariola Garnys – Jaskóła, koordy-
natorka projektu, przewodnicząca stowarzyszenia Okiem Kobiety.

Projekt ten spotkał się z aprobatą zebranych przedstawicieli 
społeczności lokalnych, zainicjował rozmowy na temat szeroko ro-
zumianego równouprawnienia

Uroczysta inauguracja przedsięwzięcia oznacza, że czas przygo-
towawczy się zakończył i  projekt “Koluszki z Kobietami i dla Kobiet. 
Kolej na równość” wkracza na właściwe tory i nabiera rozpędu. 

O szczegółach kolejnych działań już wkrótce. Patronat medial-
ny objął Tydzień w Koluszkach oraz ELW24. 


