
Rok XXV ISSN 1428-3883 

Nr 13 (1154/140)

Cena 2 zł

1.04.2022

 

W numerze:
Złoto  
w Mistrzostwach 
Województwa  
w Spale - s. 11

Tunel w Gałkówku: 
rosną ceny  
surowców - s. 3

Dłużnicy za śmieci 
na oku „skarbówki” 
- s. 5

Dzielnicowi  
odzyskali  
skradziony rower 
- s. 8

Kiermasz świąteczny 
w MOK - s. 10 

s. 6

s. 5 

Co to jest: „stare a jednak młode? - fotografia” 

O zakładzie fotograficznym  
„Foto Mencel” z Koluszek

Dzień  
otwartych 

drzwi w I LO 
- s. 9

Strefa ekonomiczna przechwytuje 
przedsiębiorców z regionu



2 1.04.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 13

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

1.04  
ul. Korczaka 5

2.04  
ul. Sikorskiego 6A

3.04  
ul. 3 Maja 8

4.04  
ul. 3 Maja 19G

5.04  
ul. Brzezińska 54

6.04  
ul. Przejazd 6

7.04  
ul. 11 Listopada 33
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Tak powstaje nowy wiadukt
Urząd Marszałkowski w Łodzi zamieścił nowe zdjęcia, ukazu-

jące postęp prac przy budowie wiaduktu w Koluszkach. Na zdję-
ciach wykonanych za pomocą drona, widać dokładnie nowe betono-
we podpory, które dźwigać będą na sobie przęsła nowego wiaduktu. 

Przypomnijmy, że powstający obiekt będzie miał długość 132,3 
m i szerokości 13,4 m. Budowany jest w technologii nasuwu podłuż-
nego, co umożliwi prace bez konieczności całkowitego zamykania 
ruchu kolejowego pod obiektem.

Koszt budowy to 25,5 mln zł. Inwestycja współfinansowana jest 
z budżetu państwa. Dodajmy, że projekt zakłada również rozbudowę 
dojazdów do wiaduktu oraz przebudowę skrzyżowań z ulicami 
Łódzką i Przejazd. Powstaną nowe chodniki i oświetlenie. Przebu-
dowana zostanie sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomu-
nikacyjna. Jezdnia i wiadukt zyskają kanalizację deszczową. 

Planowany termin ukończenia inwestycji to koniec październi-
ka 2022 r.

(pw)

Budowa tunelu w Gałkówku: 
noc i rosnące ceny 

Prace przy budowie tunelu pod torami kolejowymi w Gałkówku 
obecnie toczą się głównie nocą. Na cztery godziny wstrzymywany 
jest ruch pociągów na linii kolejowej Łódź – Warszawa. Po przebu-
dowie kolizji infrastruktury i demontażu części torów, w kwietniu 
rozpocznie się montaż ścianek szczelinowych. Niestety, obecne za-
wirowania na arenie międzynarodowej, zarówno w kontekście woj-
ny na Ukrainie jak i pandemii, nie sprzyjają prowadzeniu inwestycji 

budowlanych. Wykonawca tunelu alarmuje o nadzwyczajnej sytu-
acji na rynku materiałów budowlanych. Ceny stali i innych niezbęd-
nych produktów drożeją z dnia na dzień. Obecnie nie ma już pewno-
ści, czy zakontraktowany na maj 2023 r. termin zakończenia 
inwestycji uda się utrzymać. W przypadku braku dostępności surow-
ców, budowa może odnotowywać przestoje. Wykonawca może tak-
że pokusić się o renegocjowanie wyceny kontraktu. 

Gmina zaczyna również borykać się z trudnościami w przepro-
wadzaniu przetargów na wyłonienie wykonawcy innych inwestycji. 
Firmy zaczynają wycofywać się z przetargów, a w kolejnym podej-
ściu drastycznie podnoszą ceny. Przykładem jest tu chociażby ostat-
ni przetarg na budowę oświetlenia ulicznego.      

Nieco optymistycznej wygląda sytuacja przy budowie nowego 
wiaduktu w Koluszkach. W najbliższych tygodniach być może zo-
baczymy już nasuwanie elementów przyszłej przeprawy.

(pw, fot. Fb: Gałkówek i okolice)

Na cmentarzu powstanie „pomnik 
dziecka nienarodzonego”

W ostatnim czasie pojawił się pomysł, by na cmentarzu w Kolusz-
kach stanął „pomnik dziecka nienarodzonego”. W zamyśle, miałoby 
być to symboliczne miejsce zadumy i modlitwy dla osób lub za osoby, 
które w swoim życiu mierzyły się z takimi wydarzeniami. Inicjatywa 
jest już zaaprobowana przez proboszcza parafii Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Koluszkach, która administruje cmentarzem. Obecnie nie 
jest jeszcze znany wygląd pomnika oraz jego koszt.                     (pw)

Orlen chce przejąć  
„Tydzień w Koluszkach” 

Coraz większe zainteresowanie naszym miastem przejawia 
koncern paliwowy ORLEN. Jak doskonale wiemy, w Koluszkach 
zlokalizowane są aż trzy stacje benzynowe pod szyldem tej marki. 
Ostatnio  ORLEN wykupił wydawnictwo Polska Press, które wyda-
je m.in. Express Ilustrowany. Za kilka miesięcy, być może również 
nasza gazeta przejdzie w ręce Orlenu. Obecnie trwają zaawansowa-
ne rozmowy z przedstawicielami naszej gminy co do ceny  wykupu. 
Nie wiemy jeszcze, czy po przejęciu zmieni się nazwa naszej gaze-
ty.  W tej chwili pod uwagę brana jest jedynie zmiana szaty graficz-
nej na barwy i logo koncernu. Gazeta będzie również rozdawana na 
wszystkich stacjach Orlenu w naszym regionie. Jako redakcja nie 
ukrywamy, że liczymy na darmowe tankowanie i hot dogi.       (apr)
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Rekolekcje na terenie  
dekanatu koluszkowskiego 

W najstarszej parafii na terenie naszej gminy, w Gałkowie Du-
żym, rekolekcje odbywać się będą w dniach 7-8-9 kwietnia (czwar-
tek, piątek, sobota). Głosić je będą siostra Monika Juszka RMI 
(Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki) i 
ksiądz Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych. 
Msze z naukami rekolekcyjnymi odbywać się będą o godzinie 9, 
10.30 i 18.  W czwartek, 7 kwietnia po mszy wieczornej wygłoszo-
na zostanie nauka stanowa dla małżeństw, pod tytułem „Jak postrze-
gają Cię twoje dzieci” a w piątek po mszy o 18 na nauki stanowe za-
proszeni są seniorzy. Temat spotkania: „Senior też jest potrzebny”.  
Zapraszamy w imieniu księdza Michała Pietrasika, proboszcza para-
fii  Św. Trójcy w Gałkowie Dużym.  

Na jednodniowe rekolekcje wielkopostne w Domu Rekolekcyj-
nym Stowarzyszenia „Sercówka” w Wierzchach zaproszeni są 
wszyscy samorządowcy. Odbędą się one jutro, w sobotę 2 kwietnia, 
a poprowadzi je ksiądz prałat dr Edward Wieczorek. Rozpoczęcie 
rekolekcji o godzinie 9 rano. 

W dniach 7-9 kwietnia odbywać się będą rekolekcje wielko-
postne w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w No-
wych Chrustach, które wygłosi ks. dr Tomasz Liszewski, psycholog 
i psychoterapeuta, wykładowca Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Łodzi. 

Proboszcz parafii, ks. Eugeniusz Kacperski zaprasza do uczest-
nictwa w Drodze Krzyżowej ulicami parafii, która odbędzie się dziś,  
1 kwietnia. Rozpoczęcie o godzinie 17.45 spod kościoła parafialnego.

W parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, reko-
lekcje wielkopostne rozpoczną się w niedzielę 3 kwietnia i potrwają  
do 6 kwietnia. Rekolekcje prowadzić będzie ks. Mirosław Wujek, re-
zydent parafii w Wolborzu. 

Zk

Rekolekcje w parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Koluszkach

31 marca w powyższej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielko-
postne. Rekolekcje prowadzi ks. dr Stanisław Nowacki, proboszcz 
parafii NSPJ w Piotrkowie Trybunalskim.

1 kwietnia - II dzień rekolekcji
- godz. 7.00, 9.00, 18.00: Msze św. z nauką rekolekcyjną
- godz. 8.00: przedstawienie słowno-muzyczne dla młodzieży 

ze szkoły średniej i klas 7-8 
- podz. 10.00, 17.30, 19.00: Droga Krzyżowa 

2 kwietnia – III dzień rekolekcji
- godz. 7.00, 9.00, 18.00: Msze św. z nauką rekolekcyjną
- godz 19.00: Nabożeństwo Słowa Bożego z konferencją dla ro-

dziców dzieci pierwszokomunijnych 
3 kwietnia – IV dzień rekolekcji

- godz. 7.30, 9.00, 10.30: Msze św. z nauką rekolekcyjną
- godz. 12.00: Msza św. dla dzieci klas IV-VI wraz z rodzicami
- godz. 17.15: Gorzkie Żale z nauką pasyjną 
- godz. 18.00: Msza św. z nauką – zakończenie rekolekcji 

UWAGA: nie ma osobnego dnia spowiedzi. Księża będą spo-
wiadać w czasie rekolekcji podczas każdej Mszy św. 

Fałszywe informacje  
o niedopłatach  
za energię elektryczną

Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego informowani są, 
iż niektórzy mieszkańcy otrzymują podejrzane wiadomości sms o 
niedopłatach za energię elektryczną wraz z załączonym linkiem do 
wiadomości. Mundurowi apelują aby nie „klikać” w linki, które 
mogą pomóc oszustom uzyskać dostęp do naszego konta bankowe-
go.

Dostałeś wiadomość mailową lub sms z informacją o koniecz-
ności uregulowania drobnej zaległości czy dopłaty do energii elek-
trycznej? Uważaj, bo to nowy sposób oszustów na wyłudzenie pie-
niędzy. W ten sposób nieuprawnione osoby mogą wyciągnąć hasła 
do aplikacji bankowych i przejąć kontrolę nad naszym kontem ban-
kowym. Aby uniknąć problemów należy uważnie czytać wszystkie 
otrzymywane wiadomości, a przede wszystkim nie „klikać” w po-
dejrzane linki, szczególnie jeśli prowadzą do systemów elektronicz-
nych płatności.

Policjanci apelują o bezpieczeństwie w sieci:
1. Nie otwieramy wiadomości i załączników otrzymanych e-ma-

ilem od nieznanych nam nadawców.
2. Nie otwieramy żadnych linków załączonych do wiadomości po-

chodzących z nieznanego źródła.
3. Nie zapisujemy loginu, ani haseł dostępu w plikach tekstowych – 

takie pliki mogą zostać przechwycone przez programy i aplikacje 
szpiegujące.

4. Nigdy nie przesyłamy naszych haseł i loginów w wiadomościach 
tekstowych czy mailowych nawet do naszych bliskich.

5. Nie podajemy też w wiadomościach czy w rozmowie przez tele-
fon naszych haseł i loginów – pracownicy banku nie będą o to 
prosić, z takimi żądaniami piszą i dzwonią zawsze oszuści pod-
szywający się pod pracowników banku.

6. Warto zadbać o programy antywirusowe i chroniące przed haker-
skim oprogramowaniem (antyphishing).

Przestępcy, aby osiągnąć cel, nieustannie modyfikują znane 
już metody oszustw i wymyślają wciąż nowe. Coraz częściej poda-
ją się za policjantów prowadzących działania operacyjne, zmierza-
jące do zatrzymania grupy przestępczej, zajmującej się okrada-
niem kont i lokat bankowych. Najczęściej na swoje ofiary 
wybierają osoby starsze lub samotne. Przekonują o konieczności 
przekazania pieniędzy, obiecując, że za chwilę w nienaruszonym 
stanie zostaną zwrócone.

Policjanci apelują:
 9 Nigdy nie podawaj przez telefon swoich danych osobo-

wych!
 9 Nie informuj, w jakich bankach i na jakich lokatach groma-

dzisz oszczędności!
 9 Nie ufaj nieznanym rozmówcom!
 9 Pod żadnym pozorem nie pobieraj gotówki i nie przekazuj jej 

rzekomym policjantom!
 9 Po takim telefonie zadzwoń z innego aparatu i powiadom o 

usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy!
(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki) 
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Strefa ekonomiczna przechwytuje 
przedsiębiorców z regionu

Koluszkowska strefa ekonomiczna stworzyła już ponad 1 tys. 
miejsc pracy. Wkrótce liczba ta się powiększy, ponieważ na jej tere-
nie funkcjonowanie rozpoczną kolejne firmy. 

Jeszcze w tym roku ma się zakończyć budowa nowej siedziby 
dla firmy Olikol, która do Koluszek przenosi się z Łodzi. Olikol Rail 
Energy jest firmą specjalizującą się w projektowaniu i budowie no-
woczesnych układów sterowania ruchem kolejowym, teletechniki 
oraz sieci i układów elektroenergetycznych. Wykonuje moderniza-
cję w zakresie automatyki, teletechniki i elektroenergetyki infra-
struktury kolejowej (stacje, przejazdy kolejowe), buduje także linie 
zasilające średnich i niskich napięć. Firma posiada własne biuro pro-
jektowe oraz brygady wykonawcze.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się rozbudowa magazy-
nów firmy Panattoni Europe, jednego z największych światowych 
developerów. Magazyn przeznaczony jest dla firmy Kamoka. Po-
wstanie w nim hurtownia części samochodowych. To już kolejny in-
westor, który do Koluszek przeniesie się z terenów sąsiedniej gminy 
Brzeziny.   

Dodajmy, że od grudnia w hali przygotowanej przez Panattoni, 
działa już firma Pet Republic, która zajmuje się produkcją karmy dla 
zwierząt. W połowie marca firma rozpoczęła m.in. nabór pracowni-
ków do obsługi linii pakowania saszetek, skierowany bezpośrednio 
do uchodźców z Ukrainy. Wkrótce zakład planuje uruchomić kolej-
ną linię produkcyjną.     

Jako ciekawostkę dodajmy, że ponad miesiąc temu swoje zain-
teresowanie terenami inwestycyjnymi na koluszkowskiej strefie, 
wyraził największy koncern farmaceutyczny z Ukrainy. Firma roz-
ważała możliwość przeniesienia do Koluszek fabryki produkcji le-
ków. Niestety, wybuch wojny najwyraźniej mocno pokrzyżował pla-
ny koncernu.     

(pw) 

Firmy, które zainwestowały  
w koluszkowskiej strefie ekonomicznej

Stara strefa ekonomiczna 
(21 ha przy ul. Nasiennej)
 • Kongsberg Automotive – norweski holding motoryzacyjny, 

produkujący części do samochodów i maszyn roboczych
 • Logiq Rożko – centrum dystrybucyjne wyrobów wyposaże-

nia łazienek
 • HART – sprzedaż hurtowa części do samochodów i motocykli
 • Petro Energia – hurtowa sprzedaż paliw
 • Airstal – regeneracja i produkcja podzespołów samochodowych 
 • Panattoni Europe - deweloper powierzchni magazynowych 

przygotowujący halę pod przyszłych inwestorów (część hali 
zajmuje już firma Pet Republic – producent karmy dla zwie-
rząt; kolejny obiekt przygotowywany jest dla firmy Kamoka 
- hurtownia części samochodowych) 

 
Nowa strefa ekonomiczna
(22 ha przy ul. Zielonej)
 • Art in Energy – budowa i rewitalizacja sieci trakcyjnych
 • Starmeat – produkcji mięsa drobiowego
 • Greenpol – hurtowa sprzedaż kwiatów (jeszcze nie rozpo-

częto budowy) 
 • Olikol – firma z branży kolejowej (budowa w toku) 

Dłużnicy za śmieci  
na oku „skarbówki” 

Urząd Skarbowy ściągnął już 54 tys. zł od osób, które zalegają 
z opłatami za odbiór odpadów komunalnych. Szacuje się, że „skar-
bówka” zajęła konta ok. 300 
mieszkańców naszej gminy. 
Ogółem, problemy z regulo-
waniem opłat za śmieci doty-
czą ponad 1000 mieszkańców. 
Niestety, pomimo wysyłania 
upomnień przez Urząd Miej-
ski w Koluszkach, zaległości 
wciąż wzrastają. Na koniec 
ubiegłego roku zadłużenie po-
wyższych osób na rzecz gmi-
ny wynosiło 642 tys. zł. Tymczasem obecnie, na dzień 24 marca, 
wynosi ono już 774 tys. zł.    

Przypomnijmy, że każda osoba która złożyła deklarację za od-
biór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powinna 
uiszczać co miesiąc opłatę w wysokości 24 zł od osoby, lub 20,40 zł 
w przypadku udzielenia 15% ulgi za samodzielne zagospodarowa-
nie bioodpadów. Numer konta: 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947.

(pw)

„Osobliwe” artefakty 
na cmentarzu  

W naszych czasach zaciera 
się coraz bardziej sfera sacrum od 
profanum. O niszczeniu ścian ko-
ściołów pisaliśmy nie raz. W tym 
wypadku ludzie byli bądź wanda-
lami, bądź niezadowolonymi z ta-
kich czy innych zachowań i decy-
zji instytucji Kościoła. Można z 
tym polemizować lub nie. Ale za-
śmiecanie cmentarza, miejsca 
spoczynku naszych rodziców 
dziadków, czy przyjaciół musi budzić oburzenie i niezrozumienie. 

Przypomnijmy zatem: cmentarz jest miejscem sakralnym, spo-
żywanie tam alkoholu do tej sfery nie należy. Jeśli już ktoś nie może 
temu się oprzeć, prosimy, by przynajmniej po skończonej libacji bu-
telki po wódce zabrał do domu. 
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Co to jest: „stare a jednak młode? - fotografia” 

O zakładzie fotograficznym  
„Foto Mencel” z Koluszek  

Fotograf do panny młodej, która podczas sesji ślubnej zasłoniła 
kwiatami swój dekolt: „Zabierz pani ten wiecheć”, a do młodego: 
„siadaj Pan na tych swoich wielkanocnych”. Podobnych dowcipów 
w ustach Wiktora Ryszarda Mencla, znanego przed laty jako Rysiek, 
koluszkowskiego fotografa było dużo więcej. Gdy w latach 70-tych 
i 80-tych dzieci  stawały do zdjęcia pierwszokomunijnego obok  ko-
ścioła przy 11 Listopada, „pękały” ze śmiechu i nie mogły się uspo-
koić, by zapanować nad sobą. Kto znał bliżej Mencla, wiedział, że 
przy nim dzisiejsze kabarety „wysiadają”. To była naprawdę duża 
porcja endorfin. Mencel żartował z wszystkiego. Gdy chciał skon-
centrować wzrok młodej kobiety na obiektywie, rzekł: „Pani spojrzy 
tu, o, na moją łysą „pałę” lub do ściśniętej grupy ludzi, w języku sta-
ropolskim – „Tylko nie ruchać się tam”. To był bardzo pogodny 
człowiek. Jego zięć wspomina, że rodzina miała to na co dzień: 
„Nieustannie rozbawiał  nas  swoim ogromnym poczuciem humoru, 
był źródłem przedwojennych szmoncesów żydowskich, które pre-
zentował z oryginalnym żydowskim akcentem”. 

Założycielem zakładu fotograficznego „Foto Mencel” był jego 
ojciec, Józef Mentzel.  

Obecnie klienci obsługiwani są przez 4 pokolenie następców. Z 
Renatą Musiał, właścicielką zakładu „Foto Mencel” i jej córką Ka-
tarzyną rozmawia Zbigniew Komorowski.  

-Piękne zdjęcie ślubne. Kto na nim jest?
-To babcia Janina z dziad-

kiem Józefem. Ślub wzięli w 
1925 roku. Spójrz, jaki piękny 
miała czepek upięty w kwiaty i 
suknię. Bardzo delikatny materiał, 
batyst i jedwab. To właśnie ona po-
magała w prowadzeniu zakładu. 
Do jej zadań należało retuszowanie 
negatywów ołówkiem, plamkowa-
nie pozytywu, koloryzowanie 
zdjęć i dekoracje sceny. O, to kolo-
rowe zdjęcie jest jej pracą. 

A na tym zdjęciu  jest otwar-
cie naszego zakładu na Brzeziń-
skiej w 1956. Wśród archiwum 
zdjęć, mamy dużo fotografii na 
których można zobaczyć dawne 
Koluszki i koluszkowian. Zo-
bacz, tu jesteśmy na pochodzie  
1 Maja w latach 70-tych. To już 

historyczne zdjęcia. Ja i moje koleżanki oraz koledzy, jesteśmy tu w 
wieku kilkunastu lat. Jednymi z najcenniejszych fotografii to te, na 
których widać moich pradziadków i dziadków. Szczególnie bliski 
jest mi dziadek Józef, założyciel naszego zakładu. 

-Jakie były początki zakładu „Foto Mencel” z Koluszek? 
-Dziadek po wojsku uciekł z Rosji w czasie lub po rewolucji do 

Polski. Jako miłośnik fotografii kupił aparat, rozmawiał z fotografa-
mi i rozpoczął pracę w Spółdzielni pracy fotografów w Łodzi. Ma-
jąc 26 lat założył własny zakład foto właśnie w Łodzi przy ulicy An-
drzeja Struga 11, narożny budynek z ul. Wólczańską, w roku 1924. 
Dyplom mistrzowski obronił w lipcu 1930 roku. Zobacz na odwro-
cie tego zdjęcia jest pieczątka - Zakład Fotograficzny i Pracownia 
portretów- z tym adresem.

W miejscu obecnego zakładu, to znaczy w Koluszkach przy uli-
cy Staszica, jesteśmy od roku 1966. Mój dziadek, Józef Mentzel, ku-
pił ten dom od państwa Olińskich i Radwańskich. Wcześniej „do 
Mentzla” chodziło się na Brzezińską 8, a jeszcze wcześniej tzn. w 
1955 r. na dawną ulicę Spalską, czyli dzisiejszą Partyzantów. Do za-
kładu wchodziło się z „rogu” drewnianego budynku, który stoi do 
dziś i znajduje się blisko dawnego przejazdu kolejowego. Są 
wzmianki, że pierwsza siedziba „Foto Mentzel” znajdowała się przy 
11 Listopada, w nieistniejącym dziś domu, naprzeciwko Kościoła, 
skąd została przeniesiona na Spalską. Niestety, nie mogę tej wiado-
mości potwierdzić. Tak więc w Koluszkach jesteśmy 67 lat, ale od-
powiadając na twoje pytanie o początki zakładu – to rok 1924. Za 
dwa lata padnie nam „setka”.

-W takim razie za dwa lata koluszkowianie przychodzą do 
Mencla na szampana. 

-Zapraszamy, z tym że mówiąc ściśle, okupacja zrobiła sporą 
pauzę w naszych dziejach.  Będziemy strzelać, choć zakład po re-
moncie.
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-Z dawnym fotografowaniem kojarzą się sceny z filmów, 
podczas których używano lamp z charakterystycznym wybu-
chem …

-Ładunkiem były opiłki magnezji podpalane przez fotografa, 
ale, ponieważ było to niebezpieczne, w studio wymyślono magnezję 
zamkniętą w bańce. To i tak odstraszało klientów. Dobrym wyjściem 
było piękne światło zastane, czyli to dochodzące z okien. Później 
stosowano lampy żarowe światła ciągłego. Były to bardzo silne ża-
rówki fotolity, nitrafoty po 1000 W, które bardzo szybko się nagrze-
wały i wypalały. Miały różne płaszczyzny odbijające lub przepusz-
czające światło przez płótno. Takie światło było ładnie zmiękczone. 
Każda lampa miała swoje zastosowanie, np. tzw. „piesek” na tło, „bo-
cian” na włosy, kontry, przednie słoneczko, wypełniające oraz boczne 
rampy. Używaliśmy ich na przemian wedle  danej sceny. Przy portre-
tach np. używano zwykle jednej lampy głównej, wypełnienie  i świa-
tło na włosy. Przy fotografii grupowej stosowano kilku źródeł światła 
z różnym pozycjonowaniem. 

Natomiast jupitery skupionego strumienia dawały rzuty róż-
nych wzorów na tło. Na tych lampach się uczyłam i jeszcze długo 
oświetlałam. W ogóle, w czasie moich 37 lat pracy zmian na nowe, 
inne, było już wiele. Gdy np. wszedł kolor, który wymagał krótkie-
go czasu naświetlania, włączyliśmy lampy błyskowe wykombino-
wane własnym sumptem, później kwarcowe, transformatorowe, no i 
generatorowe, teraz znowu powrót do dawnego typu lamp światła 
ciągłego ledowego, ponieważ w studio światło jest kluczowe. Gdy 
zapytałeś o wybuch przypomniało mi się, jak wybuchła bateria w 
transformatorze, przy zdjęciach komunijnych. Popłoch nastąpił co 
nie miara, później wybuch śmiechu, bo jak za dawnych lat - magne-
zja.

-Gdzie dziadek zaopatrywał się w potrzebny sprzęt?
-Dzisiejsze możliwości techniczne fotografii w niczym nie dają 

się porównać z latami przedwojennymi. Poczynając od własnej ka-
mery Obskura po wielkoformatowe, średnioformatowe i małoobraz-
kowe- dziadek sprowadzał z zagranicy lub ze składu foto na ulicy 
Nawrot. Materiały takie, jak np. płyty szklane, które służyły jako ne-
gatyw, papier fotograficzny, kalafonię, nie były dostępne w skle-
pach. W chemii kupowało się odczynniki na wagę do wywoływacza 
i utrwalacza, samemu trzeba było je odważyć, skomponować i wy-
mieszać w wodzie 21 st. C. Jeszcze w latach 60-tych i 70 -tych tata 
jeździł do Niemiec po materiał, choć sklep zaopatrzenia foto był już 
na Piotrkowskiej w Łodzi.

-Ktoś z przodków Józefa Mentzla interesował się fotografią?
-Fotografia dopiero raczkowała, bo od 1839 r. publiczna. Pra-

dziadek Ignacy może interesował się tymi „nowinkami”. Nic o tym 
nie wiem, by fotografował. Posiadam jednak stare zdjęcia rodzinne 
Mentzlów z przełomu XIX i XX wieku, profesjonalne, ale poza stu-
diem. Być może wykonali je pradziadkowie lub siostra Józefa Emi-
lia Pawlic. Józef już w Rosji interesował się fotografią i obrazy świ-
tały mu w głowie. Może niektóre zdjęcia naświetlone były 
samowyzwalaczem?

-Wspomniałaś o przyjeździe dziadka do Łodzi. Wiem, że z 
pochodzenia był Niemcem. Nie był łodzianinem z urodzenia?

- Dziadek Józef, założyciel firmy fotograficznej, urodził się w 
Rostowie nad Donem w 1898 roku. Mama była Polką, a tata Niem-
cem. Ponieważ jako dziecko miał trudności w wymową, rodzice od-
dali go do klasztoru w Kazaniu, aby tę wadę „wyprostować’. Sądząc 
po zachowanych zdjęciach, byli to franciszkanie. 

-„Ojcem Kolbe” zostać jednak nie chciał…?
-Zdecydowanie nie. Po „naprawieniu” wymowy powrócił do 

„świata”. Prawdopodobnie rodzina mieszkała wtedy w Kazaniu, a 
dziadek służbę wojskową odbywał w Sewastopolu. 

-Z Sewastopola do Łodzi droga daleka…
-Gnali tu wszyscy „za chlebem”, była rewolucja w Rosji, ale 

jego rodzice jednak tam zostali. Początkowo mieszkał w  Głownie, 
w rodzinnym mieście swej przyszłej żony, babci Janiny. Z Głowna 
dojeżdżał do pracy w Łodzi, dokąd  po pewnym czasie przeprowa-
dził się i zamieszkał w kamienicy na Andrzeja, nad zakładem. Gdy 
się dorobił, pobudował w znacznej mierze własnymi siłami  duży 
piętrowy dom na Orkana 5, gdzie wypuszczał mieszkania pod wyna-
jem. Dom stoi do dziś.

-Była konkurencja?
-W tamtym czasie? Prawie żadna, bo  przed i zaraz po wojnie 

zakładów fotograficznych w Łodzi można by na palcach policzyć -u 
nóg też. Z tego co wiem Stradowski, Rolka,  Stryszowski, Śmigacz, 
Sumiński, Mirecki, Szczygielska, Tiraspolski, Piotrowicz, Palusz-
kiewicz, Mentzel. A na Placu Wolności był fotoplastykon- oglądanie 
przez okienko slejdów- taka ciekawostka. Czymś oryginalnym było 
skonstruowanie przez dziadka, według własnego pomysłu pakame-
ry z zainstalowanym w środku polaroidem. Każdy, kto bywał u nie-
go w zakładzie na Andrzeja,  mógł sobie samemu zrobić zdjęcie w 
środku. To było takie przedwojenne „selfi” w polaroidzie. Był pierw-
szym lub jednym z pierwszych, którzy zastosowali tego rodzaju po-
mysł. Wszystko to wiem od mojego taty Ryszarda, który z ojcem na 
Andrzeja pracował od 14 roku życia tzn. od 1942 r. w czasie wojny.

-A jak wojna wpłynęła na zakład?
-Ponieważ dziadek przyznał się do pochodzenia niemieckiego, 

mimo że czuł się Polakiem całe życie, w lutym 1945 roku, miesiąc 
po wkroczeniu do Łodzi Armii Czerwonej, został aresztowany i zna-
lazł się w obozie jenieckim w głębi Rosji. Świadkowie, którzy go 
znali, ujęli się za nim, mówiąc, że był porządnym człowiekiem, nie 

był żadnym volksdeutschem. W czasie okupacji nikt z jego powodu 
nie ucierpiał, więc w obozie nie przebywał długo. Wrócił w roku 
1947. Natomiast mojego ojca Niemcy wywieźli na roboty do Nie-
miec, skąd uciekł do Francji. Wrócił do Polski po wyzwoleniu. W 
międzyczasie zakład i sprzęt fotograficzny został skonfiskowany. Po 
powrocie z sowieckiej i niemieckiej niewoli musieli wszystkiego 
dorabiać się od zera. Dom na Orkana, niedaleko dworca Chojny 
dziadek oddał państwu polskiemu wskutek „propozycji nie do od-
rzucenia”. To była znana i celowa praktyka. Nakładano takie podat-
ki, które  mogłyby „zjeść” właścicieli nieruchomości. Łatwiej było 
po prostu budynek oddać. Dziadek został tramwajarzem- dobrze 
płacili, oraz to co wiem z opowiadań Józef Mencel był „wziętym” 
fotografem i wyjeżdżał na wykonywanie zdjęć do jednostek wojsko-
wych i fabryk. Mój tata natomiast zatrudniał się u innych łódzkich 
fotografów, wykonywał też zdjęcia aktorom łódzkich teatrów, sam 
zresztą też grał na scenie teatru w Łodzi. Pracował również w Spół-
dzielniach pracy fotografów w Łodzi, Prudniku i Opolu. 

(Fot. archiwum „Foto Mencel”)

Od lewej: Józef Mencel, jego rodzice - Ignacy i Ewa z Łowczynowskich, 
siostra Emilia Pawlic i jej mąż. Rok około 1910, Kazań, Rosja.
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Burmistrz poprowadził lekcję  
matematyki w SP nr 2

O tym, że Burmistrz Waldemar Chałat jest nie tylko świetnym 
włodarzem miasta, ale również sprawnym matematykiem, przeko-
nali się  uczniowie klasy VIIIc Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolusz-
kach. Mimo licznych obowiązków Pan Burmistrz poprowadził lek-
cję matematyki, która odbyła się w ramach obchodów 
przypadającego w marcu Światowego Dnia Matematyki. To  święto 
zostało zapoczątkowane przez organizację “World Education Ga-
mes” w 2007 roku  i związane jest z liczbą Pi. W ten sposób podkre-
ślono wartość matematyki, która jest przecież częścią dziedzictwa 
kulturowego ludzkości i stanowi podstawę rozwoju wszelkich tech-
nologii. 

Pan Burmistrz starał się przekonać młodzież, że matematyka 
jest królową nauk i znajduje zastosowanie na różnych płaszczy-
znach życia. Zaprezentowane ciekawostki i rozwiązania zaciekawi-
ły uczniów. Docenili oni talent pedagogiczny Pana Burmistrza, któ-
ry zdradził, że już od ponad 10 lat nie stał przy tablicy. O jego 
edukacyjnym sukcesie świadczą wypowiedzi samych uczniów. 
„Było świetnie”, „Lekcja była bardzo ciekawa”- to najczęściej poja-
wiające się na szkolnym korytarzu komentarze po zakończonym 
spotkaniu.

Warto nadmienić, że nie był to pierwszy kontakt uczniów klasy 
VIIIc z Panem Burmistrzem. W ubiegłym roku szkolnym, w ramach 
realizacji projektu edukacyjnego „W tyglu motywów. Przystanek 
władza”, odwiedzili oni Urząd Miasta, gdzie Pan Burmistrz opowie-
dział im o sprawowanej funkcji oraz podzielił spostrzeżeniami i re-
fleksjami na temat władzy.

Dzień Języka Ojczystego w SP2
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto 

obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 
r. i ma służyć promocji oraz uświadomić społeczeństwu, jak ważne 
jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu co-
dziennym.

Ze względów na trwające w tym terminie ferie zimowe, to wy-
jątkowe święto w naszej szkole obchodziliśmy w marcu. Przez cały 
tydzień uczniowie mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyła się zabawa detektywistyczna, 
w której zadaniem uczniów było odnalezienie ukrytych w różnych 
miejscach szkoły zagadek językowych i wpisanie prawidłowych od-
powiedzi na kartę detektywa. Dzięki temu zadaniu dzieci utrwaliły 
poprawną pisownię i wymowę wyrazów, w których najczęściej po-
pełnia się błędy językowe m.in. wziąć, włączam, w każdym razie, 
naprawdę.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również inne zabawy ję-
zykowe np. rebusy czy kolorowe kodowanie. Ochotnicy mogli też 
spróbować swych sił w czytaniu trudnych do wyartykułowania wier-
szyków i łamańców językowych. Nagrodą za ich prawidłowe prze-
czytanie był słodki upominek. 

Dzięki tego typu zabawom uczniowie efektywnie, ale i atrak-
cyjnie utrwalili niełatwą naukę o języku polskim. Obchody Między-
narodowego Dnia Języka Ojczystego stały się okazją, by promować 
poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, 
ale i na co dzień.

Dzielnicowi odzyskali  
skradziony rower

Już kilka godzin po zgłoszonej kradzieży roweru o wartości bli-
sko 1 300 złotych koluszkowscy dzielnicowi dotarli do amatora cu-
dzego mienia. Jednoślad trafił do właścicieli. 21-letni mieszkaniec 
Koluszek został zatrzymany, usłyszał już zarzut kradzieży co zagro-
żone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

21 marca około godziny 13.00 policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Koluszkach przyjęli zawiadomienie o kradzieży roweru o 
wartości blisko 1 300 złotych. Do zdarzenia doszło dwa dni wcześniej 
na jednym z osiedli w Koluszkach. Mundurowi mając doskonałe roze-
znanie w środowisku przestępczym dotarli do 21-letniego mieszkańca 
Koluszek przy którym znaleźli skradziony jednoślad. Już po kilku go-
dzinach od zgłoszenia rower trafił w ręce właścicieli. Mężczyzna usły-
szał już zarzut kradzieży co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia 
wolności. W przeszłości miał już konflikty z prawem. 

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Rowery publiczne zostaną rozdane  
najwierniejszym użytkownikom 

Ku końcowi dobiega umowa na eksploatację roweru publiczne-
go na terenie naszej gminy. Ponieważ współpraca nie będzie dalej 
kontynuowana, w rękach gminy pozostanie mnóstwo wykorzysty-
wanych obecnie jednośladów. Z racji tego, że przepisy prawne zaka-
zują ich sprzedaży, rowery zostaną rozdane mieszkańcom. Trafią 
one do tych użytkowników, którzy pokonali na nich największą 
ilość kilometrów. Dane o tym znajdują się w aplikacjach używanych 
do wypożyczania.                                                                        (apr)
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Zaproszenie na dzień otwartych  
drzwi w I LO im. H. Sienkiewicza 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach zapraszają 
kandydatów do klas I wraz z rodzicami na Dzień Drzwi Otwartych, 
który odbędzie się 12 kwietnia 2022r. w godzinach 14.00-17.00. 

Będzie to okazja do zwiedzenia szkoły, rozmów z nauczyciela-
mi i licealistami, udziału w przygotowanych na tę okoliczność atrak-
cjach oraz zapoznania się z dokładnymi informacjami dotyczącymi 
proponowanych kierunków kształcenia w naszym liceum w roku 
szkolnym 2022/2023.
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Wielkanocny kiermasz  
świąteczny w MOK

W niedzielę, 20 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Kolusz-
kach odbył się coroczny Kiermasz Wielkanocny. Wśród prac znala-
zły się obrazy powstałe podczas warsztatów Koła Malarskiego dzia-
łającego przy MOK. Można je było nabyć w dobrych, okazyjnych 
cenach. Swoje prace wystawili też uczestnicy warsztatów rękodzie-
ła artystycznego MOK;  Koło Gospodyń Wiejskich Zakręceni w Kę-
dziorkach oraz firmy: DoCafe- Dominika Feliga, Little Stars Ręko-
dzieło Edyta Sadowska, HandMade With-Love Patrycja Kobus, 
Mapuko Wytwory Magdalena Półtorak, TuMydło Izabela Dróżdż, 
Woddpeckers Elżbieta Jasińska.

Kiermasz spotkał się z dużym zainteresowaniem. Miejski Ośro-
dek Kultury odwiedziło wielu mieszkańców.  
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Złoto Igora, brąz Jagody w Halowych 
Mistrzostwach Województwa Łódzkiego 
LZS w Spale

Sukcesem zakończyły się dla reprezentacji LKS Koluszki 
Indywidualne Halowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 
LZS w LA, rozgrywane w Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich w  Spale.

W trwających prawie 8 godzin zawodach uczestniczyło ponad 
500 zawodników w tym 18-tu z LKS Koluszki. Z naszych sportow-
ców najwartościowszy wynik uzyskał w kat. 2007-2008 w biegu na 
1000 m (3:00,75) Igor Cel, który po emocjonującej walce w silnie 
obsadzonej 2 serii zdobył I miejsce i złoty medal. Piotr Chojnacki na 
tym samym dystansie i kategorii zajął z czasem 3:14,62 piąte miej-
sce (drugi w 1 serii). 

Niemal do ostatnich metrów trwała zażarta walka o złoty medal 
w biegu na 800 m dziewcząt w kat.2007-2008. Prowadząca Jagoda 
Nowakowska, nieco osłabła  przed metą i z czasem 2:32,81 zajęła 
trzecie miejsce, do srebra zabrakło 2 setne sekundy. Piąte miejsce 
(drugie w serii) zdobyła prowadząca Adrianna Siemińska (2:40,40).

Tuż obok podium czwarte miejsce biegu dziewcząt w kat. 2009 
i młodszych na dystansie 600 m wywalczyła Milena Płocka 
(1:58,61). 15-ta była Maja Wolska (2:16,23). Obie zdecydowanie 
poprawiły swoje rekordy życiowe.

Czwarte miejsce w sztafecie 4x200 metrów chłopców 2007-
2008 z czasem 11:54,98, wywalczyli nasi chłopcy biegnąc w skła-
dzie: Piotr Śliwiński, Piotr Chojnacki, Igor Cel, Radosław Babiar-
ski. Szósta w biegu na 60 m dziewcząt 2007-2008 była Jagoda 
Nowakowska (9,02), 9. Adrianna Siemińska (9,29). W najmłodszej 
kategorii wiekowej (2009 i młodsi) 10-letnia Jagoda Sadowska z 
czasem 11,37 zajęła 37 miejsce. 43 była Natalia Pająk uzyskując 
czas 12:13 sekund. 

W chłopcach na tym samym dystansie w kat. 2009 i młodsi, na 
18 miejscu uplasował się Filip Kłosiński (9,46), 28. Karol Cieślik 
(9,79). W kat 2007-2008, 23 miejsce zajął Piotr Śliwiński (8,71), 26. 
Kamil Tenentka (8,95). W biegu na 60 metrów, 9 miejsce w kat. 
chłopców (2002-2006) zajął Adama Adamskiego (8,10). 

27 miejsce w biegu dziewcząt (2009 i młodsze) na 200 metrów 
zajęła z czasem 34,47 dziesięcioletnia Łucja Ciesielska, 34. Anna 
Siemińska (36,22). Wśród chłopców na 18 miejscu ulokował się Fi-
lip Kłosiński (32,14), 36. Karol Cieślik (35,31). 

W kategorii 2007-2008, 6 miejsce zajął Radosław Babiarski 
(26,84), 31. Maciej Wolski (31,98).

Wysokie 8 miejsce w biegu chłopców na 1 km kat. 2009 i młod-
si, z czasem 3:40,81 zajął Kordian Kuriata. W biegu na 1500 metrów 
chłopców (2002-2006), piąte miejsce zdobył Adam Adamski 
(5:43,33).

W skoku w dal Milena Płocka zajęła 16 miejsce z wynikiem 
3,68 m, najmłodsza uczestniczka zawodów 9-letnia Zosia Dziedziń-
ska  skoczyła na odległość 2,80 m, zajmując 34 miejsce.

11 miejsce w kat. 2009 i młodsze zajęła sztafeta 4x200 metrów 
(2:21,85) biegnąc w składzie: Milena Płocka, Anna Siemińska, Łu-
cja Ciesielska i Maja Wolska.

Wszystkim naszym zawodnikom należą się olbrzymie brawa, 
za waleczność, poprawę swoich rekordów życiowych, wspólny do-
ping i atmosferę. Olbrzymie podziękowania należą się Pani Ani 
Dziedzińskiej, za wszelaką pomoc podczas tych długo trwający za-
wodów.

Trener Antoni Tomczyk 
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Kolejny sukces 8-latki w gimnastyce 
powietrznej AERIAL HOOP

Ewa Staroń uczennica Szkoły Podstawowej w Gałkowie Du-
żym kolejny raz udowodniła, że ma talent do „ latania na kole ”. 
Dnia 26 marca 2022 r. zajęła 3 miejsce w III edycji INTERNATIO-
NAL AERIAL HOOP COMPETITION w Opolu. Do zawodów 

przygotowywała ją instruktorka 
Iga Zofia Smolec (obecna Mi-
strzyni Świata – DUBAI EXPO 
2022 w kat. Aerial hoop oraz 
wicemistrzyni w kat. Aerial 
silk).

Ewa, pomimo tego iż trenu-
je dopiero 1,5 roku, już trzykrot-
nie startowała w zawodach (kat. 
aerial hoop). W 2020 r. zajęła III 
miejsce w II INTERNATIONAL 
AERIAL HOOP COMPETI-
TION w Opolu, a w 2021 r. - II 
miejsce w MIĘDZYNARODO-
WYM FESTIWALU TAŃCA W 
POWIETRZU w Poznaniu. 
Obecnie dąży do rozwijania 

swojej pasji i osiągania jak najlepszych wyników w przyszłych, pla-
nowanych startach. Uczennica drugiej klasy podstawowej trenuje 
dwa razy w tygodniu po dwie godziny dziennie, pod okiem utytuło-
wanej trenerki. Na co dzień ćwiczy w Top Fit Center w Piotrkowie 
Trybunalskim w grupie zaawansowanej - AERIAL TIGER. Dodat-

kowo zdarza się, że uczęszcza na zajęcia indywidualne do studia 
FAME DANCE w Koluszkach.

Podczas zawodów Ewa bardzo się stresuje, ponieważ do tej 
pory nigdy nie miała styczności z występowaniem przed publiczno-
ścią i jury, które ocenia jej występy. Jednak dzięki wsparciu rodzi-
ców, trenerki oraz zawodniczek klubowych, stara się zawsze pokazać 
z jak najlepszej strony. W maju Ewę czeka kolejny konkurs - BUT-
TERFLY CUP OSTRAVA 2022.
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Piłka nożna
Kolejka 17.   26-27 marca

ŁKS III Łódź - LKS Różyca  4:2  (2:0)
Skład: Woźniak (46’ Robakiewicz) - Janik, Łabędzki (46’ Słod-

kiewicz), Pietras (75’ Doryń), Owczarek - Nowak, Wolski (55’ Kar-
picki), Grzelak - Danecki (15’ Szyc), Zborowski, Mikołajczyk.

Najbliższe mecze
LKS Różyca - UKS SMS Łódź  2 kwietnia, 16:00

Klasa okręgowa
1. AKS SMS Łódź     16  37   67-21   
2. GKS Ksawerów     16  35   46-24   
3. LKS Różyca      16  34   49-33   
4. ŁKS III Łódź      16  33   47-20   
5. Ner Poddębice     16  27   42-33   
6. Iskra Dobroń      16  24   49-51   
7. Włókniarz Pabianice   16  23   39-28   
8. Termy Uniejów     16  21   38-37  
9. Zawisza Rzgów     16  21   28-33  
10. Sokół II Aleksandrów Ł.  16  18   32-40  
11. KAS Konstantynów Ł.  15  18   18-35  
12. UKS SMS Łódź    16  17   24-36   
13. Włókniarz Zgierz    16  16   35-42   
14. Victoria Rąbień     15  15   38-52  
15. GLKS Sarnów/Dalików  16    3   14-81   

Górnik Łęczyca wycofał się z rozgrywek po rundzie jesien-
nej. Jego wyniki zostały anulowane.

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Kolejka 15.  26-27 marca

Boruta II Zgierz - KKS Koluszki  2:0 (2:0)
Skład: Stachecki - Potakowski, Perek, Szydlik, P. Wojtaszek, 

Marczyk, Kacperski, Jankowski, Kościelecki, Ratajski, Majerowski. 
Rezerwa: Kamiński, Sztuka, Śliwiński, J. Wojtaszek.

Najbliższe mecze
LKS Gałkówek - Sokół Popów  2 kwietnia, 16:00
KKS Koluszki - Błękitni Dmosin  2 kwietnia, 16:00

Tabela
1. LZS Justynów     13  29   52-19   
2.  Błękitni Dmosin     14  28   58-28  
3. Polonia Andrzejów   14  28   43-24  
4. KKS Koluszki     14  27   33-21  
5. Czarni Smardzew    14  27   36-21  
6. Huragan Swędów    13  23   42-42   
7. LKS Gałkówek     12  21   27-23  
8. Boruta II Zgierz     14  21   33-16  
9. Zjednoczeni II Stryków  14  19   39-41   
10. Victoria Łódź     14  12   18-32   
11. Iskra Głowno     14  11   22-47   
12. LKS Kalonka     14    9   23-63  
13. Sokół Popów     14    1   13-62  

KKS ma swojego spikera 
Zastępca prezesa KKS Ko-

luszki Krzysztof Grzelak prze-
szedł pomyślnie Kurs Spikerski 
organizowany przez ŁZPN. Kurs 
upoważnia do zapowiadania me-
czy do III ligi włącznie. Czym tak 
naprawdę zajmuje się spiker pił-
karski? – Do naszych obowiąz-
ków należy wygłaszanie różnych 
komunikatów, w szczególności 
kierowanych do kibiców. Jako 
spiker witam wszystkich przyby-
łych na stadion, podaję m.in. 
składy drużyn i numery zawodni-
ków, wynik meczu. Podczas kursu 
najważniejsze były zajęcia prak-
tyczne tzn. każdy mógł się oswoić 

z mikrofonem (połowa kursantów nigdy nie miała z nim styczności) i 
wygłosić wylosowany komunikat. Ćwiczyliśmy dykcję wymowy i 
modulację głosu – wyjaśnia Krzysztof Grzelak.                           (pw)
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W odlewni powstanie  
studio filmowe

Ciekawe informacje docierają do nas ze świata show biznesu. 
Sukcesy operatorskie koluszkowskiego Mania Studio, zwróciły 
uwagę producentów filmowych na nasze miasto. Wkrótce w potęż-
nej hali po dawnej Odlewni w Koluszkach, powstanie studio filmo-
we. Zdaniem operatorów to idealne miejsce na tego typu przedsię-
wzięcie. Przy hali znajduje się mnóstwo wolnej przestrzeni do 
sytuowania przyczep kempingowych dla aktorów. Widok ten jest 
nam doskonale znany z hollywoodzkich produkcji. Teren odlewni 
jest ogrodzony i odizolowany od przypadkowych „gapiów”. I co 

najważniejsze, na teren odlewni wjeżdża się potężną, eksponowaną 
bramą, która ma pełnić funkcje promocyjne i wizerunkowe.  Na jej 
szczycie zamiast obecnego napisu ODLEWNIA, zostanie umiesz-
czona ogromna nazwa studia filmowego, coś w rodzaju znanego 
wszystkim napisu, który widnieje w HOLLYWOOD.   

Ponoć jeszcze w tym roku w hali po byłej odlewni ma być reali-
zowana pierwsza z produkcji filmowych. W ramach współpracy z 
naszym samorządem, pierwszeństwo w roli statystów będą mieć 
mieszkańcy Koluszek. Szczegóły wkrótce.                                  (apr)

Nowy rozkład jazdy busów
Od dnia 4 kwietnia zmieniają się rozkłady jazdy na trasie Ko-

luszki - Justynów - Łódź oraz Koluszki - Brzeziny - Łódź. Nowe 
rozkłady dostępne są również na naszej stronie www.kasz-bus.info 
w zakładce „rozkłady jazdy”.

Żółte naklejki PLK i numer 112  
zapobiegają tragediom na przejazdach

Tylko w 2022 r. było blisko 600 zgłoszeń na nr alarmowy 112, 
dzięki żółtym naklejkom PLK umieszczonym na przejazdach kole-
jowo-drogowych. W 44 przypadkach ograniczenie ruchu pociągów 
zapobiegło wypadkom. Żółte naklejki z numerem alarmowym 112 
są na 11 tysiącach przejazdów kolejowo-drogowych. 11 lutego to 
Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Od 2018 r. z numerem 112 
współpracują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

112 to numer pod który można dzwonić bezpłatnie przez całą 
dobę z telefonów na terenie całej Unii Europejskiej. Wybierając 112, 
gdy zachodzi potrzeba uzyskania pomocy, rozmówca nawiązuje po-
łączenie z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który 
ma możliwość zawiadomienia odpowiednich służb ratunkowych 
m.in. policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, kolei. 

Żółte naklejki są umieszczone na 11 tysiącach czynnych prze-
jazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych. System alarmo-
wania o zagrożeniach działa od połowy 2018 roku. Korzystanie z 
żółtych naklejek PLK zapobiegło wielu zdarzeniom, kiedy na prze-
jeździe zepsuł się samochód, czy były zablokowane tory. 

Żółte naklejki PLK na każdym przejeździe
Naklejki znajdują się na napędach rogatek lub na krzyżach 

świętego Andrzeja od strony torów. Są na nich trzy ważne numery: 
indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu (numer skrzyżowa-
nia), który precyzyjnie określa położenie przejazdu, numer alarmo-
wy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie 
oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać 
nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bez-
pośrednio życiu.

Z numeru 112 należy skorzystać, gdy zagrożone jest życie, gdy 
może dojść do wypadku – np. gdy samochód został unieruchomiony 
między rogatkami, w przypadku zdarzenia na przejeździe lub do-
strzeżenia przeszkody na torach. Kontakt z numerem alarmowym 
112 i reakcja kolejarzy pozwalają uniknąć tragedii. 

Do wdrożenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. systemu 
żółtych naklejek (połowa 2018 roku) zarejestrowano ponad 18 tysię-
cy reakcji na zagrożenia. W 530 przypadkach wstrzymano ruch po-
ciągów i wezwano pomoc. W ponad 1200 sytuacjach ograniczono 
prędkość jazdy pociągów, co zapewniło bezpieczeństwo pasażerom 
i osobom na przejeździe.

Kierowcy powinni pamiętać, że:
 � Znak STOP oznacza konieczność zatrzymania się przed 

przejazdem.
 � Czerwone światło bezwzględnie zakazuje wjazdu na prze-

jazd – pulsująca sygnalizacja oznacza, że za chwilę na 
przejeździe pojawi się pociąg. Na przejazd można wjechać 
jedynie, gdy sygnalizacja jest wyłączona, a rogatki znajdu-
ją się w pozycji pionowej. 

 � Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy zapewniony 
jest zjazd z przejazdu. 

 � Zbliżając się do przejazdu należy zachować szczególną 
ostrożność i upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg.

 � 99% zdarzeń na przejazdach wynika z nieodpowiedzialne-
go zachowania i nierozważnych decyzji użytkowników 
dróg. Najczęstsze błędy to m.in. ignorowanie czerwonego 
światła, niestosowanie się do wskazań znaku STOP, omija-
nie zamkniętych półrogatek lub wjeżdżanie pod opadające 
rogatki.

Co robić w sytuacji zagrożenia na przejeździe kolejowo-drogo-
wym?

W kryzysowej sytuacji należy jak najszybciej opuścić prze-
jazd – w razie potrzeby wyłamać rogatkę. Wystarczy niewielka siła 
nacisku, by tzw. bezpiecznik drąga (przy napędzie rogatek) zadziałał 
i spowodował bezpieczne wyłamanie zapory, bez uszkodzenia sa-
mochodu.

Gdy dojdzie do awarii auta i nie ma możliwości zjazdu z torów, 
należy jak najszybciej opuścić pojazd i wyjść poza rogatki, zabiera-
jąc ze sobą wszystkich, którzy podróżowali samochodem i skorzy-
stać z Żółtej Naklejki PLK dzwoniąc na numer alarmowy 112. 
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Przerwy w dostawach prądu
 � 8.04.2022 r. w godz. 8:00 do1 5:00: Gałkówek Parcela.

Burmistrz Koluszek ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprze-

daż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości 
Borowa, obręb Borowo I, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

 - działka nr 278/66 o pow. 0,0383 ha, 
    cena wywoławcza 39 360,00 zł brutto (z podatkiem VAT), 
    wadium 4 000,00  zł, postąpienie minimalne 400,00 zł.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obręb Borowo I w gminie Koluszki, 
przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycz-
nej 14MNL – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
działkach leśnych.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– RV, 
PsVI.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, i niezagospoda-
rowana, położona przy ul. Dojazdowej z częściowym dostępem do 
sieci infrastruktury technicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w 
sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00 09 maja 2022 r. lub na konto 
Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. 
A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 09 maja 2022 r.  (włącznie). Do-
wód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer 
ewidencyjny działki. 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej. 

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

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

Turbina wodna w Lisowicach wyprodu-
kuje darmową energię dla Koluszek

Na zalewie w Lisowicach zamontowane zostały nowoczesne 
turbiny, produkujące prąd przy użyciu wody. Turbiny zostały zain-
stalowane przy wodospadzie, od strony mostku i Domu Pomocy 
Społecznej. Choć siła spadku i ilość opadającej wody nie jest zbyt 
duża, turbiny wydajność nadrabiają bardzo dużym zaawansowa-
niem technologicznym. 

Podobno ich moc wystarczy do tego, by zapewnić darmową 
energię elektryczną dla połowy Koluszek. Pieniądze, które gmina 
zaoszczędzi na prądzie, będą przeznaczone na rozbudowę infra-
struktury turystycznej na Lisowicach. Mają powstać hotele, termy, 
spa, miasteczka tematyczne i pola golfowe.                                 (apr)

Tak rosną mury 
nowego skrzydła 
dla SP nr 2 i I LO  
w Koluszkach  
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

USŁUGI
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
krzeseł oraz tapicerki samochodo-
wej, 512-450-390
Usługi remontowo-budowlane. 
Gładzie, karton-gips, płytki, panele, 
tel. 785-973-266
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 
tel. 500-33-50-60
Kładzenie papy, smarowanie 
lepikiem i smołą, 519-356-788
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
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
Pranie dywanów, kanap itp.  
Sprzątanie 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
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
Budowa domów, 505-509-874
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
M-4, 3 pokoje, kuchnia 45 m2. 
Sprzedam, tel. 509-825-255
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

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

SPRZEDAM
Sprzedam stemple budowlane,  
tel. 605-236-737
Sprzedam drewno opałowe  
z tartaku, tel. 785-998-740
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
Skup zboża - auto samozaładowcze, 
tel 607-202-732
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

PRACA  SZUKAM
Podejmę się opieki starszej osoby 
lub dziecka, tel. 601-835-140

PRACA 
Zatrudnię do prac ogólnobudowla-
nych, wykończeniowych, z Koluszek 
lub okolic, również do przyuczenia. 
Praca cały rok, umowa, rejestracja 
od zaraz, 602-138-477
Zatrudnię pracownika do robót 
budowlanych, ziemnych i wodno-
-kanalizacyjnych. tel. 665-183-407
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
Szwalnia zatrudni szwaczki  
z doświadczeniem w szyciu odzieży 
damskiej, 605-600-896
Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 603-692-065
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 magazyniera. Produk-
cja przyczep, zabudów samochodo-
wych i konstrukcji stalowych. 
DRIVAL Żelechlinek, 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 atrakcyj-
ne zarobki, 537-954-994
Zatrudnimy elektromontera  
i pomocnika elektromontera,  
tel. 42 214-07-00
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
Zatrudnię na skład budowlany do 
Koluszek ul. Przejazd 16 pracowni-
ka fizycznego, 693-166-459
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

Młody emeryt szuka pracy. Duży wachlarz umiejętności praktycznych. 
Komputer, tel. 667-773-290

Reaguj kiedy widzisz obce osoby  
i niepokojące zachowania w swoim 
miejscu zamieszkania

Właściwa reakcja mieszkańców może pomóc zabezpieczyć nasze mie-
nie. Pamiętajmy, że szybkie zgłoszenie, to szybka reakcja funkcjonariuszy i 
szansa na zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku. 

Bardzo często zgłoszenia mieszkańców tych samych ulic, osiedli czy 
miejscowości mają ogromny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa. Odpo-
wiednia reakcja przyczynia się do  zatrzymania sprawców. Szybkie zgłosze-
nie, to szybka reakcja. Dlatego kiedy widzimy w pobliżu miejsca naszego za-
mieszkania obcy samochód jeżdżący bez celu, bądź stojący zaparkowany w 
pobliżu a osoba w środku pojazdu obserwuje pobliskie posesje poinformujmy 
o tym policjantów. W blokach obce osoby chodzące bez celu po klatkach 
schodowych  również powinny wzbudzić naszą czujność. Zgłoszenia na Po-
licję można przekazywać anonimowo przez telefon do najbliższej jednostki 
Policji bądź na numer alarmowy 112. Podczas przekazywania zgłoszenia sta-
rajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów o podejrzanych osobach, lub 
samochodach na przykład markę i kolor pojazdu, numery rejestracyjne, a tak-
że ubiór osób, które  wzbudzają nasze obawy.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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

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

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

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

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

Miejsce  
na Twoją reklamę

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70

Zakład Robót Elektroenergetycznych sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko:

INŻYNIER BUDOWY
Oferujemy:

 � stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 � atrakcyjne wynagrodzenie,
 � premie uznaniowe,
 � grupowe ubezpieczenie na życie.

Oczekujemy:
 � wykształcenia wyższego technicznego (kierunek elektrotechnika),
 � min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 � gotowości do pracy w delegacji,
 � prawa jazdy kat. B.

CV prosimy wysyłać na adres zre@zrekoluszki.pl
lub składać osobiście w siedzibie firmy: Koluszki, ul. Naftowa 3
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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 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



191.04.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 13

Piątek  
1.04

15:00 TO NIE WYPANDA
17:00 TO NIE WYPANDA
19:00 INNI LUDZIE

Sobota  
2.04

15:00 TO NIE WYPANDA
17:00 TO NIE WYPANDA
19:00 INNI LUDZIE

Niedziela  
3.04

15:00 TO NIE WYPANDA
17:00 TO NIE WYPANDA
19:00 INNI LUDZIE

Środa  
6.04

17:00 TO NIE WYPANDA
19:00 INNI LUDZIE

Czwartek  
7.04

17:00 TO NIE WYPANDA
19:00 INNI LUDZIE

INNI LUDZIE
Polska / Dramat / 2022 / 103 min. 2D Polska

„Inni Ludzie” to hipnotyzują-
ca opowieść o desperackim poszu-
kiwaniu miłości. Historia ludzi 
uwikłanych w miłosny trójkąt w 
czasach rozpadu więzi, dożywot-
nich kredytów, diet pudełkowych, 
taniego wina i nieustającego szu-
mu mediów społecznościowych. 
Ludzi miotających się w labiryncie 
bulwarów i zaułków, pulsującego 
w rytmie rapu miasta Warszawy. 
Bohaterom w codzienności towa-
rzyszy uważnie ich obserwujący 
narrator (Fabijański). Na pierwszy 
rzut oka Kamil (Beler) i Iwona 

(Bohosiewicz) nie mają ze sobą nic wspólnego. Iwona jest znudzoną i 
nieszczęśliwą żoną Maćka (Kalita), żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil 
ma 32 lata, seksowną dziewczynę Anecię (Koleśnik), ale wciąż miesz-
ka z matką (Kawka) na blokowisku, snując wizje kariery rapera i łapiąc 
przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale 
dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i lu-
dzi wokół nich.

TO NIE WYPANDA
USA / Komedia / 2022 / 100 min. 2D Dubbing

Bohaterką filmu Disneya i 
Pixara „To nie wypanda” jest 
Mei Lee, pewna siebie, choć tro-
chę niezgrabna 13-latka, która 
przestaje być posłuszną córeczką 
mamusi i wkracza w burzliwy 
okres dorastania. Jej nadopiekuń-
cza matka, Ming, stara się nie od-
stępować córki – co Mei Lee nie 
jest na rękę. Zmienia się ciało na-
stolatki, jej zainteresowania i to-
warzystwo, ale jakby tych zmian 
było mało – kiedy dziewczynkę 
ponoszą emocje (czyli praktycz-
nie na okrągło), zamienia się w 
olbrzymią pandę czerwoną! Re-

żyserem filmu jest zdobywca Oscara Domee Shi (szort Pixara 
„Bao”), a producentem Lindsey Collins.

Uczniowie „JEDYNKI” najlepsi  
w łódzkim konkursie filmowym o AK

25 marca 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ko-
luszkach - Michał Kostecki (VIII B) i Damian Tosik (VIII C) odebrali 
dyplomy i nagrody za zdobycie pierwszego miejsca w wojewódzkim 
konkursie na autorski film „80 sekund na 80-lecie Armii Krajowej”. 

Konkurs był częścią projektu zorganizowanego przez Społecz-
ny Komitet Obchodów 80. rocznicy utworzenia AK i przez Fundację 
im. Stanisława Pomian – Srzednickiego w Łodzi. Współorganizato-
rami wydarzenia był także Światowy Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej Okręg Łódź, a honorowy patronat nad projektem 80ak.pl ob-

jęli wiceprezes Rady Ministrów i minister kultury Piotr Gliński, 
marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz łódzki 
kurator oświaty Waldemar Flajszer.

Nasi uczniowie zrealizowali film, będący upamiętnieniem żoł-
nierzy Armii Krajowej w kontekście naszej „małej ojczyzny” i na-
szego lokalnego bohatera AK - porucznika Rajmunda Ziółkowskie-
go ,,Sama’’. Gala, na której wręczano nagrody, odbyła się w XII LO 

w Łodzi. Oprócz uczniów szkół z całego województwa łódzkiego 
wzięli w niej udział żołnierze Armii Krajowej: porucznik Barbara 
Mazurkiewicz, pułkownik Włodzimierz Pajdowski i podpułkownik 
Jan Gliszczyński. Ich osobiste wspomnienia były żywą i wzruszają-
cą lekcją historii.

Michał i Damian odebrali nagrodę z rąk wicemarszałka woje-
wództwa łódzkiego Piotra Adamczyka i łódzkiego kuratora oświaty 
Waldemara Flajszera. 

Uczniów do konkursu przygotowywała p. Anna Malecha - na-
uczycielka historii. Laureatom oraz ich opiekunce serdecznie gratu-
lujemy i życzymy kolejnych  sukcesów.



Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Wspólnota Mieszkaniowa  
poszukuje osoby,  

która podejmie stałą współpracę  
w zakresie utrzymania terenu 

wokół budynku. 
Praca dodatkowa na umowę 
zlecenie, elastyczne godziny. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod nr tel. 531-029-555

Za darmo możesz oddać dowolną  
ilość niepotrzebnej elektroniki 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Reymonta w Koluszkach można oddać dowolną ilość starego 
sprzętu elektronicznego. Gmina podpisała umowę, dzięki której nie 
ponosi opłaty za wywóz tego rodzaju odpadów. Osoby zaintereso-
wane oddaniem nieużywanej elektroniki, proszone są o kontakt z 
Biurem Inżyniera Gminy (44 725 67 68), w celu umówienia daty i 
godziny wizyty na PSZOK. Za przyjęcie sprzętu nie jest pobierana 
opłata. Nie jest również limitowana ilość oddawanej elektroniki. 

(pw)    

Ekstremalna Droga Krzyżowa  
z Koluszek do Brzezin

Już 8 kwietnia na naszym te-
renie zorganizowana zostanie 
Ekstremalna Droga Krzyżowa. 
W tym roku pielgrzymi wystartu-
ją z Koluszek z kościoła pw. Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. Wy-
marsz tradycyjnie nastąpi po 
Mszy św. o godz. 21.00.   

Do wyboru będą 2 trasy:
- czerwona Jana Chrzciciela (42 km) prowadząca m.in. przez Świ-

ny, Jeżów, Rogów;
- niebieska Matki Boskiej Częstochowskiej (40 km) prowadząca 

przez Kaletnik, Borową, Gałkówek. 
Obie trasy prowadzą do Brzezin do kościoła pw. Podwyższenia 

Krzyża. Szczegóły i zapisy na stronie: www.edk.org.pl.
(pw)

Istotą EDK jest zmaganie. Musi boleć, byś opuścił swoją 
strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że 
masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać. 
Trudu możesz różnie doświadczyć: bolące stopy, brak sił, zimny 
deszcz na twarzy. Kiedy już od wyczerpania i zmęczenia nie 
można uciec, właśnie wtedy możesz odkryć, że to wiara jest po-
wodem i siłą żeby iść dalej. W EDK nie chodzi o sport. To nie jest 
przygoda. To jest droga do spotkania ze swoją duszą. Z Bogiem. 
Idziesz?

KKS Koluszki został partnerem  
Akademii Widzewa Łódź

KKS Koluszki dołączył do grona siedemnastu klubów współpra-
cujących z Akademią Widzewa Łódź. Pole do zacieśniania piłkarskich 
więzi jest obszerne, ponieważ w Koluszkach trenują drużyny od po-
ziomu juniora młodszego aż po orlików zaliczanych do bloku E.

- Mamy nadzieję, że ten krok pozwoli nam na kolejny rozwój w 
szkoleniu młodzieży w naszym klubie - komentują wiadomość 
przedstawiciele klubu z Koluszek.  

Akademia Widzewa otwiera szeroko drzwi przed potencjalnymi 
partnerami. Jak czytamy na oficjalnej stronie Widzewa, współpraca 
obejmuje aspekty szkoleniowe, organizacyjne, marketingowe i edu-
kacyjne. Trenerzy klubów partnerskich mogą liczyć na możliwość 
odbycia staży, szkoleń i webinarów, a także na korzystanie z dostęp-
nych materiałów edukacyjnych i wymianę doświadczeń. Zyskać 
mogą również zawodnicy klubów partnerskich, którzy będą mieli 
szansę monitorowania ich rozwoju oraz uczestniczenia w treningach 
Akademii Widzewa.

(pw)

Stowarzyszenie „Okiem Kobiety” 
zaprasza

W najbliższy czwartek 7 
kwietnia odbędzie się kolejne 
spotkanie w ramach inicjatywy 
stowarzyszenia „Okiem Kobiety”. Tym razem zapowiada się miły 
wieczór „Z wiosennym przesłaniem”, podczas którego wraz z psy-
chologiem, coachem Katarzyną Hejduk – Melą będziemy tworzyć 
mapę marzeń. A skoro z kobietami i dla kobiet, przedstawimy także 
szczegóły nt. utworzenia   Punktu Porad Wsparcia i Rozwoju. 

Tradycyjnie spotykamy się w restauracji „Kriada” o godz.18.00. 
Miła atmosfera podczas rozmów przy kawie gwarantowana.

 


