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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

8.04  
ul. Żwirki 2

9.04  
ul. Głowackiego 20

10.04  
ul. Korczaka 5

11.04  
ul. Sikorskiego 6A

12.04  
ul. 3 Maja 8

13.04  
ul. 3 Maja 19G

14.04  
ul. Brzezińska 54
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Podświetlą kościół 
w Gałkowie Dużym

Powstaje koncepcja oświetlenia od zewnątrz kościoła w Gałko-
wie Dużym. Oświetlenie ma podkreślić walory architektoniczne 
tego zabytkowego obiektu. Podobne zabiegi zostały zastosowane 
przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach oraz 
miejskiej bibliotece w Koluszkach. Koncepcja opracowywana jest 
wspólnie przez gminę i parafię. Wsparcie finansowe realizacji inwe-
stycji ma zapewnić stosowne dofinansowanie, jakiemu podlegają 
obiekty zabytkowe.    

Krótka historia kościoła
Początkowo w Gałkowie istniał niewielki drewniany kościółek 

filialny przynależny do Parafii Brzezińskiej. Prawdopodobnie po-
chodził on z XVI wieku. Kościół ten został rozebrany w roku 1636. 
Na jego miejscu zbudowano większy kościół drewniany, który prze-
trwał aż do roku 1873.

Parafia została erygowana 11 listopada 1636 r. przez abpa gnieź-
nieńskiego Jana Wężyka. Obecny kościół murowany został zbudowany 
w drugiej połowie XIX wieku (lata 1873-1879). W roku 1881 poświęcił 
go ks. Józef Kisielewski, ówczesny dziekan brzeziński. W roku 1879 
zbudowano także „starą” plebanię. Obecna nowa plebania została 
wzniesiona w latach 2002-2005. Info: www.parafiagalkow.pl.       (pw) 

Oni wystąpią na Dniach Koluszek
Znamy już wykonawców, 

którzy uświetnią Dni Koluszek. 
Tegoroczne święto naszego mia-
sta zostanie zorganizowane w 
dniach 11-12 czerwca. 

W sobotę jako pierwsza z 
gwiazd wystąpi zespół Wanda i 
Banda. Ten polski zespół rocko-
wy zapewne znają nieco starsi 
mieszkańcy, ponieważ swoimi 
korzeniami sięga on początków 
lat 80-tych. Co ciekawe, wśród 
jego założycieli był jeden z najlepszych polskich gitarzystów Marek 
Raduli, który w ostatnich latach wielokrotnie gościł podczas Ogól-
nopolskich Warsztatów Muzyki Rozrywkowej, organizowanych w 

Koluszkach. Drugą z gwiazd, 
która uświetni sobotni wieczór, 
będzie Ewelina Lisowska, laure-
atka wielu nagród muzycznych, 
zdobywczyni dwóch złotych 
płyt. Czy Ewelina zabierze nas 
„W stronę słońca”? 

Niedzielne świętowanie roz-
pocznie zespół disco polo Defis. 

Następnie na scenie pojawi się zespół Red Lips, prezentujący szero-
ko pojętą muzykę pop-rockową. Zapewne 
wiele osób kojarzy największy hit zespołu 
„To co nam było”, okupujący pierwsze 
miejsce na wielu radiowych listach prze-
bojów.

Natomiast w rolę gwiazdy wieczoru, 
która zakończy tegoroczne Dni Koluszek, 
wcieli się Patrycja Markowska. Jak pre-
zentuje się na scenie córka legendarnego 
wokalisty Perfectu? To trzeba koniecznie 
zobaczyć i usłyszeć. Do zobaczenia w 
czerwcu.

(pw, fot. wikipedia)

Nowe nasadzenia przyozdobią Lisowice 
Rozpoczyna się wiosenna akcja zazielenienia Lisowic. Do koń-

ca kwietnia na terenie kompleksu wypoczynkowego pojawi się ok. 
1000 drzew i krzewów, w 16 różnych gatunkach. Powyższe zadanie 
realizować będzie firma Smile z Sompolna, która specjalizuje się 
projektowaniem terenów zieleni. Wartość inwestycji to 266 tys. zł.    

Wśród zasadzonych roślin największą liczbę będzie stanowić 
sosna kosodrzewinowa Pinus mugo. Pojawi się ponad 300 sztuk 
tego niewielkiego gatunku drzewa iglastego. W ilościach przekra-
czających 100 sztuk, zasadzone zostaną także: grab pospolity, brzo-
za brodawkowata i dzika róża. Teren przyozdobią również takie ga-
tunki, jak: kalina koralowa, sosna czarna, klon polny, jesion 
wyniosły, buk pospolity olsza czarna, jarząb mączny, wierzba biała, 
lipa drobnolistna, klon pospolity i jaworowy, dąb szypułkowy.  

Szykuje się wielka gradka dla miłośników przyrody, a dla wy-
poczywających wiele miejsc dających tak cenny cień w okresie let-
nich skwarów.                                                                               (pw) 

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika 
Służby Zdrowia, wszystkim osobom, wykonującym ten trud-
ny i odpowiedzialny zawód, składamy wyrazy uznania  
i wdzięczności, za poświęcenie i ogrom profesjonalnej pra-
cy na rzecz poprawy zdrowia i ratowania życia drugiego 
człowieka.

Niech nigdy nie zabraknie cierpliwości, siły i uśmie-
chu w codziennych zmaganiach.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, ludzkiej życzliwości  
i satysfakcji, płynącej z dobrze wypełnionych obowiązków,  
a także utwierdzenia w słusznie podjętej misji.

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szostak

Przewodniczący Komisji Zdrowia Krzysztof Kubasiewicz
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CARITAS dziękuje
Żyjemy w bardzo trudnym czasie. 

Gros osób o wielkim sercu, włączających 
się chętnie w pomaganie, ukierunkowane 
jest obecnie na zaspokajanie potrzeb 
obywateli Ukrainy. Rozumiemy to i 
popieramy w całej rozciągłości, same 
zresztą w tym uczestniczymy. Zobli-
gowane jednak jesteśmy do pomocy 
naszym podopiecznym, zwłaszcza w 
okresie przedświątecznym. Przyznaje-
my, że nie bez sporego trudu udało nam 
się przygotować paczki dla potrzebujących z naszej parafii. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie garstka wiernych sympatyków. Na 
palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy nam pomogli: 
ofiarowując produkty żywnościowe (4 paczki) oraz datki pieniężne 
(4 osoby). Stałymi pomocnikami w przygotowaniu paczek są rodz-
iny: państwa Karlińskich – właścicieli sklepu KARPOL, oraz 
państwa Ziętarów – szefów sklepu HERMES. Ogromnym wspar-
ciem była postawa braci kolejarskiej i to niejednokrotnie. Hojność 
pracowników PLK przełożyła się na obfitość paczek wielkanoc-
nych. 

Dlatego też wszystkich darczyńców polecamy miłosierdziu 
Zmartwychwstałego Chrystusa. Życzymy wielu łask i błogosła- 
wieństw, optymizmu i pokoju z głośno brzmiącym Alleluja. 

Parafialny Zespół CARITAS przy parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Koluszkach   

1 kwietnia ruszyło  
dofinansowanie do żłobków

Od 1 kwietnia 2022 r. można składać  do ZUS wniosek o dofi-
nansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 
lub u dziennego opiekuna.  Świadczenie tzw. żłobkowe, przysługuje 
rodzicom, opiekunom prawnym i osobom, którym sąd powierzył 
opiekę nad dzieckiem, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego 
lub opiekuna dziennego i nie jest objęte świadczeniem Rodzinnego 
Kapitału Opiekuńczego (RKO). W jednym czasie nie można łączyć 
świadczenia tzw. żłobkowego z RKO.

Dofinansowanie dotyczy dzieci, które nie są objęte rodzinnym 
kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dziecko 
w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolej-
ne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy nie objęte RKO, czyli np. 
gdy drugie dziecko nie ukończyło jeszcze 12 miesiąca życie. Dofi-
nansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko , 
nie więcej jednak niż poniesione przez rodziców opłaty i dotyczy 
opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za 
wyżywienie w placówce. Świadczenie jest przekazywane bezpo-
średnio do placówki sprawującej opiekę. 

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do ZUS tylko elektro-
nicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,  portal 
Emp@tia albo bank, jeśli uruchomi taką usługę.

Co ważne, wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 kwiet-
nia, najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do 
żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeżeli wniosek 
zostanie złożony do 31 maja br., ZUS przyzna dofinansowanie od 
miesiąca, w którym dziecko zaczęło korzystać z opieki, nie wcze-
śniej jednak niż od 1 stycznia br. 

Jeśli chodzi o wnioski składane po 31 maja br., na złożenie 
wniosku rodzice będą mieli dwa miesiące od dnia rozpoczęcia ko-
rzystania przez dziecko z opieki. Jeśli w tym czasie złożą wniosek, 
ZUS przyzna świadczenie od dnia rozpoczęcia korzystania przez 
dziecko z opieki. Jeśli rodzice przekroczą ten termin, wówczas dofi-
nansowanie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie to przysługuje również obywatelom Ukrainy, któ-
rzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w 
związku z działaniami wojennymi.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Nietrzeźwi rowerzyści  
z wysokimi mandatami

Koluszkowscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali w ciągu 
kilku godzin aż czterech nietrzeźwych rowerzystów. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało u mężczyzn od 0,5 do 3 promili. Wszyscy 
otrzymali mandaty w wysokości od tysiąca do 2,5 tysiąca złotych. 
Policjanci kolejny raz apelują o zdrowy rozsądek, nietrzeźwi użyt-
kownicy ruchu drogowego są poważnym zagrożeniem.

5 marca 2022 roku policjanci z wydziału ruchu drogowego z ko-
luszkowskiej komendy zatrzymali w ciągu kilku godzin 4 nietrzeź-
wych rowerzystów. Mężczyźni kierowali rowerami w miejscowo-
ściach Andrespol, Grodzisko i Gałków Mały. Badanie stanu 
trzeźwości rowerzystów wykazywało od pół promila aż do blisko 3 
promile. Wszyscy kierujący otrzymali mandaty karne w wysokości 
od 1000 złotych do 2 500 złotych

Policjanci przypominają!
Nietrzeźwy kierujący jest poważnym zagrożeniem, nie tylko dla 

siebie, ale i dla innych użytkowników dróg. Pijani kierowcy i rowe-
rzyści w konfrontacji z poruszającym się prawidłowo uczestnikami 
ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wy-
padków drogowych. Wypity alkohol zdecydowanie obniża refleks, 
koncentrację kierującego, a wtedy nietrudno o utratę równowagi czy 
upadek. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiedzialne zachowanie 
na drodze.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki) 

To tylko prima aprilis
Zgodnie z naszym zwyczajem, 1 kwietnia pozwoliliśmy sobie 

na dziennikarski primaaprilisowy żart. Niestety Orlen nie przejmie 
naszej gazety, już rozmawialiśmy o tym z prezesem. Milion dolarów 
to za mało. Rowery nie zostaną rozdane. Skoro z Orlenu nie dosta-
niemy darmowej benzyny, jako redakcja musimy mieć czym jeździć 
po Koluszkach. W odlewni nie powstanie studio filmowe, ale castin-
gu do filmu nie odwołujemy. Coś wymyślimy na otarcie łez. Wiemy 
że to przykre, ale nie będzie darmowej energii z turbiny wodnej w 
Lisowicach. Turbina została skradziona. 

Mamy nadzieję, że odrobina humoru oderwała choć na chwilę 
od twardej rzeczywistości. Oby poczucie humoru rosło u nas każde-
go roku z taką dynamiką jak obecnie inflacja. 

(pw) 
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Gmina w ramach udziałów wniosła  
teren do spółki mieszkaniowej 

24 stycznia 2022 r. przedstawiciele dziewięciu samorządów, w 
tym Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, podpisali list intencyjny 
w sprawie utworzenia spółki w ramach Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej. Postanowienie zostało przypieczętowane 4 kwiet-
nia w Tomaszowie Maz., gdzie podpisano akt notarialny powołują-
cy spółkę o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Łódz-
kie Centrum. Jej celem jest wybudowanie ponad 1000 mieszkań, z 
czego ponad pięćdziesiąt powstanie w Koluszkach. 

Z kolei 30 marca, podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Ko-
luszkach, podjęta została uchwała, w ramach której radni wyrazili 
zgodę na przekazanie spółce działek przy ul. Warszawskiej w Ko-
luszkach, na których powstaną budynki wielorodzinne. Teren znaj-
duje się w sąsiedztwie dwóch już stojących bloków komunalnych. 
Wartość przekazanego gruntu szacowana jest na 818 600 zł. Wnie-
siony wkład niepieniężny, stał się jednocześnie udziałem gminy w 
powyższej spółce mieszkaniowej. 

Przypomnijmy, że w blokach mają powstać mieszkania z przy-
stępnym czynszem, będące swego rodzaju alternatywą dla tych, któ-
rzy nie chcą się wiązać długoletnim kredytem mieszkaniowym, a 
także dla osób poszukujących stabilnego najmu mieszkania, po nie-
wygórowanych cenach. Prawo własności będzie można uzyskać do-
piero po 15 latach użytkowania, ale by je nabyć, już na początku 
umowy trzeba będzie wnieść wkład własny, który obecnie szacuje 
się na poziomie 15-20 proc. wartości mieszkania. Ostateczną wyso-
kość określi jednak dopiero stworzony regulamin. Regulamin okre-
śli również wysokość czynszów.

(pw) 

Znamy datę uruchomienia kąpielisk 
W tym roku sezon kąpielowy na terenie Lisowic, ruszy już w 

połowie czerwca. Jako pierwsze, w sobotę 18 czerwca uruchomione 
mają zostać baseny. Tydzień później otwarte zostanie kąpielisko w 
zalewie. Z powyższych atrakcji korzystać będziemy mogli do 28 
sierpnia. 

Nowością w tym roku będzie tydzień kąpielowy dla uczniów z 
terenu naszej gminy. W ostatnim tygodniu roku szkolnego, przez  
5 dni roboczych baseny zostaną udostępnione dla uczniów z klas 
podstawowych i przedszkoli. Po wcześniejszym ustaleniu daty, cała 
klasa wraz z nauczycielem, będzie mogła za darmo wypoczywać na 
obiekcie. W trakcie pobytu na basenie, ratownicy będą udzielać po-
rad i podstawowych lekcji pływania.

(pw)

Uchwalono plan zagospodarowania 
przestrzennego dla największego  
osiedla i „Zieleni”

Rada Miejska w Koluszkach uchwaliła plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębów 7 i 8 miasta Koluszki. To rozległa i bardzo 
ważna część miasta, rozciągająca się od cmentarza do osiedla Zieleń. 
Dzięki planowi możemy nakreślić przybliżony kierunek, w jakim będzie 
rozwijać się ta część Koluszek. Plan przewiduje rozbudowę osiedla blo-
ków przy ul. 11 Listopada, Sikorskiego i Andersa, w kierunku pól. Teren 
pod budownictwo wielorodzinne przeznaczony został także na tyłach 
cmentarza. Wkrótce ma rozpocząć się tam budowa pierwszego z nowych 
bloków. O rozległy obszar zabezpieczony pod dalszą rozbudowę został 
także cmentarz. Od bloków będzie oddzielał go pas kilkudziesięciome-
trowej zieleni. Obecna ulica Andersa, ma możliwość przedłużenia w dwu 
kierunkach: ku ul. Gen. Maczka (w stronę odlewni), oraz w kierunku ul. 
Partyzantów. W planie zakreślono także możliwość budowy nowej drogi 
od garaży przy cmentarzu do ul. 11 Listopada. Obecnie w miejscu tym 
znajduje się zaśmiecona działka ze zrujnowanym domem. Ponieważ 
spadkobiercy tego terenu nie potrafią uporządkować tematu własności, 
gmina stara się o komunalizację terenu, a po jego przejęciu poprowadze-
nia przez działkę drogi, która połączy rozbudowujące się osiedle z ul. 11 
Listopada. Ułatwiłoby to znacznie wyjazd i odciążyłoby obecnie wyko-
rzystywane drogi osiedlowe. Kolejna nowa droga, która widnieje w pla-
nie, to połączenie ul. Sikorskiego z przyszłym rondem przy ul. Św. Stani-
sław Kostki, Partyzantów i Wojska Polskiego. Droga prowadziłaby 
wzdłuż obecnie budowanych nowoczesnych bloków w ramach nowego 
Osiedla Lawendowego. Wjazd na tę drogę od strony ul. Sikorskiego 
jest już nawet fizycznie wybudowany.                                           (pw)       
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O zakładzie fotograficznym  
„Foto Mencel” z Koluszek cz. II

Z Renatą Musiał i Katarzyną Musiał  z Zakładu fotograficz-
nego „Foto Mencel” - o początkach istnienia rodzinnej firmy w 
Koluszkach oraz o dniu dzisiejszym fotografii rozmawia Zbi-
gniew Komorowski

-Jak Józef znalazł się w Koluszkach?
-Kiedy dziadek dorobił się funduszy, w 1955 roku przeniósł się 

do Koluszek, gdzie założył zakład na Spalskiej, obecnie Partyzan-
tów. Do pracy do Koluszek dojeżdżał rowerem z Łodzi i z powro-
tem. Zamontował sobie silniczek w rowerze. Bilety kolejowe były 
drogie. Mój tata wkrótce zjechał z Opola jako czeladnik, z kasą. W 
1956 r. zaczął pracować z ojcem  w Koluszkach i pobrał się z moją 
mamą Krystyną. Później dziadek kupił dom na Głowackiego, róg 
Ściegiennego. W miejscu tym stoi dziś blok.

-Dziadek był wtedy w Koluszkach jedynym fotografem?
-Przed wojną był w Koluszkach fotograf o nazwisku Włodzi-

mierz Paluszkiewicz z filią w Łodzi na ul. Srebrzyńskiej, ale po 1945 
roku gdzieś zniknął, może wyjechał lub zginął podczas okupacji. W 
latach 50 -tych dziadek i tata byli tu jedynymi fotografami. Tak jak 
mówiłam wcześniej, swój pierwszy zakład otworzył w drewnianym 
domu przy dawnej ulicy Spalskiej. Po krótkim czasie przenieśli się 
do drewniaka  przy ulicy Brzezińskiej,  obok sklepu pani Potulskiej 
z kapeluszami i apteki pani Dulęby. Tu dziadek zamontował radio w 
ścianie zewnętrznej co powodowało uliczny jarmark. Przechodnie 
gromadzili się słuchali radia, rozmawiali, żartowali, było wesoło. 
Ponieważ wnętrze zakładu było skromne, a dziadek szukał czegoś 
bardziej przestronnego, z dużym studiem i poczekalnią, zdecydował 
się na kolejną przeprowadzkę, i tak od roku 1966 zakład istnieje tu, 
gdzie obecnie jesteśmy, przy Staszica. 

-Elewacja domu, w którym obecnie znajduje się zakład 
„Foto Mencel”, zdradza swoją historię…

-Tak, niedługo skończy 100 lat, pochodzi z roku 1928. Kiedyś 
mieszkało tu kilka rodzin, była także wytwórnia wafli. Jednym z 
mieszkańców domu - przed rokiem 1949, gdy ta część miasta była 
wsią o nazwie Kolonia Koluszki - był sołtys. W czasie wojny, jak 
słyszałam, odbywały się tu tajne komplety. 

-Z czasem zakład przejął syn Józefa, Pan Ryszard, czyli 
Twój ojciec. 

- Niestety po trudach przeprowadzki i urządzania zakładu dzia-
dek za cztery miesiące zmarł. Wtedy mój tata przejął firmę, a mistrza 
przed komisją rzemiosła obronił w 1965 roku. 

-Prowadził zakład sam?
-Jako mistrz przyuczał w zakładzie do zawodu, wykształcił i za-

trudniał różnych młodych ludzi  oraz zlecał prace „chałupnicze” do 
retuszu. W 1981 roku zatrudnił swojego syna Michała po ukończo-
nym technikum fotograficznym w Łodzi. Mój brat wykonywał zdję-
cia w terenie- łapał dobre kadry oraz prowadził kółko fotograficzne 
w dawnym Domu Kultury na Mickiewicza. Niestety przedwcześnie 
zmarł, w wieku 35 lat. W 1985 roku Ryszard zatrudnił córkę Renatę 
czyli mnie, po ukończonej pomaturalnej starej, dobrej szkole foto-
graficznej w Łodzi  na ulicy Pomorskiej. Obroniłam pracę dyplomo-
wą o tytule „Dziecko”.

 -Od kiedy przejęłaś „pałeczkę” jako właścicielka zakładu?
-Jako właścicielka, po śmierci mojego ojca, ale w zakładzie 

urzędowałam od młodych lat.  Tata zmarł w wieku 72 lat jako 58-let-
ni fotograf w 2000 roku.

W tym czasie postępowała galopująca rewolucja w fotografii, 
jaka mojemu dziadkowi, tacie i bratu nawet się nie śniła. Przemiany 
te związane były z wymianą sprzętu na nowe lampy, aparaty, tła, re-
kwizyty. Doszła „sucha” ciemnia czyli komputery, drukarki. Ale z 
ciemni wychodziłam stopniowo. Przez okres 4 lat pracowałam w 
analogu i cyfrze. W 2005 roku przeprowadziłam kapitalny remont 
zakładu. Po demontażu zostały tylko cegły. W tym unowocześnianiu 
działał ostro także mój mąż Paweł. We wszystkim mi pomagał, a i 
dzieci były wsparciem przy poznawaniu np. komputera. I tak zaczę-
ła się nowa era. 

–Czy masz następców?
-Przez 8 lat w zakładzie pracowałam sama poszerzając zakres 

usług. W przerywnikach był ze mną mój syn Piotr, który ukończył 
studium fotograficzne w Warszawie, pracował na photoshopie i po-
magał przy sesjach komunijnych oraz zastępował mnie dość często, 
gdy byłam na wyjazdach. Jednak nie był zbyt mocno zaangażowany 
i poszukał innej drogi, a szkoda. Obecnie pracuje u mnie córka, 
właściwie mogę powiedzieć, że ze mną, bo działamy na równi. 
Kasia jest bystra, szybko przyswaja wiedzę, ma swoje ciekawe 
pomysły i dobry kontakt z ludźmi. Wyręczyła mnie w sesjach w 
terenie. Wkrótce przejmie naszą rodzinną firmę.

-Co w fotografii zmieniło się przez lata?
-Tak jak na samym początku, gdy fotografia się rodziła, tak i 

dziś, zasady malowania światłem oraz optyki są te same. Ważne 
jest dobre oko fotografa i umiejętność oddania zastanej rzeczywi-
stości. Aparaty, technika obróbki i uzyskanie pozytywu zmieniły 
się diametralnie. Nie stoję teraz po nocach w ciemni, nie wdycham 
chemii, nie retuszuję ołówkami o różnych gradacjach negatywów, 
nie płuczę i nie suszę zdjęć. Siedzimy teraz po nocach przed kom-

Zakład „Foto Mencel” 1966r., ulica Staszica/Harcerska.  
W tle Szkoła Podstawowa nr 1

 Klub „Wrzos” przy ulicy Brzezińskiej 
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puterem, aby obrobić zlecone zdjęcia, czyli współczesną szarą stre-
fę, bo dzięki ogólnej dostępności i niewysokim cenom sprzętu, każ-
dy ma dostęp do aparatów, jeśli nie cyfrowych lub analogowych, to 
chociażby w telefonie komórkowym. Teraz zdjęcia „cykają” wszy-
scy.

-Mimo tej rewolucji w fotografii, macie swoją klientelę?
-Tu nic się nie zmieniło. Lubimy z naszymi klientami rozma-

wiać, kochamy ich i wiem że ta „miłość” jest wzajemna, choć zda-
rzają się różni komedianci. Dzięki rozmowom, poznajemy się, na-
wiązuje się nić porozumienia i łatwiej jest ustawić do zdjęcia. 
Klienci  zadowoleni są z naszych zdjęć, z naszego stylu i rzetelności.

-Jakiego typu fotografia jest dziś na topie?
-Wszystko, co związane jest z portretowaniem, jest w cenie. 

Dziś zdecydowanie więcej jest zdjęć okolicznościowych niż pa-
miątkowych- tych bez okazji- choć te też bywają. Ludzie chcą fo-
tografować  różne wydarzenia: zdjęcia „noworodkowe”, urodzino-

we, ślubne, „ciążowe”, z wieczoru panieńskiego czy kawalerskiego, 
chrzest, komunię. W modzie są kalendarze, kolaże i fotoksiążki. W 
ostatnich latach powróciła też smutna moda na „portrety trumien-
ne”, zwyczaj, który był oryginalnym pomysłem w polskim malar-
stwie okresu baroku. Zanikł natomiast całkowicie zwyczaj z  cza-
sów PRL fotografowania osób zmarłych w trumnie i zdjęć z 
pogrzebów.

-Czasy fotografii analogowej są już historią. Jaką widzisz 
różnicę pomiędzy tradycyjnym robieniem zdjęć, a fotografią cy-
frową?

-Dużą. Na plus dla analogowej. Jak wiemy, promienie światła 
mają fale o różnej długości. W fotografii tradycyjnej, mimo  że czar-
no-białej, widmo światła barwnego, oddaje skalę odcieni szarości, a 
przy użyciu filtrów dodatkowo kontrast. Wydaje mi się, że matryca 
fotograficzna nie jest jeszcze tak czuła jak halogenki srebra zawarte 
w emulsji, nie wyłapuje wszystkich tonów, w kolorowej fotografii 
również. Choć brzmi to paradoksalnie, w czarno białej fotografii 
kolor wpływa na głębię. Technika jednak postępuje i w tej chwili 
powszechne już aparaty cyfrowe pełnoklatkowe są na poziomie 
aparatów małoobrazkowych analogowych. Cyfrówka z kolei daje 
nam przeogromne możliwości ekspozycji i to z podglądem. W 
analogu mieliśmy obraz utajony. 

-Zatem pierwszeństwo dajesz fotografii analogowej?
-To jest „gruszka”, a to „jabłko. Nie porównywałbym fotografii 

analogowej i cyfrowej w kategoriach- lepsze, gorsze. W zawodzie? 
Nie oszukujmy się, jest nam wygodniej i szybciej z cyfrą. Pamiętam, 
kiedy naświetlało się w aparacie na płytach szklanych, później na 
błonach celuloidowych i jak wcierałam matoleinę, aby zmatowić 
błonę do retuszu, nie było łatwo. Pozostał jednak sentyment do daw-

Skrzyżowanie dawnej ulicy 1 Maja (obecnie 3 Maja) i Brzezińskiej 

nych, dobrze oświetlonych portretów wykonanych metodą srebro-
wą, to były obrazy 3d.

-Zdarzają się miłośnicy fotografii czarno- białej?
-Oczywiście, wcale ich nie mało, co nie oznacza, że ci sami ro-

bią tylko czarno-białe. Po prostu z pakietu zdjęć niektóre odbitki 
chcą B&W. Niektórzy lubią sepię, czyli czarno-białe zdjęcia tono-
wane na brąz. Czarno-białe zdjęcia wydają się być bardziej przyja-

zne, oddają nastrój i stąd żywe zainteresowanie tą fotografią. To 
zdjęcia z „duszą”, jak sami mówią nasi klienci. Nie rozpraszają, a 
uspokajają, Na kolorowych zdjęciach, kolokwialnie mówiąc, 
wszystko widać. Nie ma gry światła, obecnej na czarno- białych 
zdjęciach. Brak miejsca na naszą wyobraźnię, ale kolor też daje 
środki wyrazu, sam w sobie może być obiektem. Zdjęcia kolorowe 
są  realistyczne,  np. okolicznościowe z imprez czy wakacji w swych 
barwach oddają klimat. Zależy co kto lubi, jaki jest temat i co chce-
my przekazać.

-Na koniec pytanie do Pani Katarzyny: Co zdecydowało, że 
postanowiła Pani kontynuować pracę swoich przodków jako za-
wodowy fotograf?

-Podpatrywałam, jako mała dziewczynka mojego dziadka i 
mamę w ciemni fotograficznej, co było inspirujące. Wywoływanie 
zdjęć w kuwecie w roztworze interesowało mnie zawsze. Po matu-
rze ukończyłam w Warszawie studium fotograficzne. Zdecydowa-
łam, że chcę być fotografem. 

-Co Panią najbardziej interesuje w fotografii?
- Kadry - kiedy fotografuję, szukam oczami ciekawego ujęcia, 

takiego nieoczywistego spojrzenia na fotografowanego modela. 
Przede wszystkim z racji profesji interesują mnie zdjęcia ludzi, por-
trety, reportaże, czyli zdjęcia pokazujące życie w toku, w ruchu, z 
zaskoczenia. Takie zdjęcia mówią o człowieku i danym wydarzeniu 
najwięcej. 

-Pracuje Pani w firmie, której  Pani nie zakładała, nie roz-
kręcała, a jedynie weszła w tę sztafetę pokoleń. Nie czuć dys-
komfortu?

-Żadnego dyskomfortu. Przeciwnie: czuję dumę, że mogę kon-
tynuować to, co zapoczątkował mój pradziadek niemal sto lat temu. 

-Fotografia ma swoją przyszłość?
-Polacy są sentymentalni, lubią to co tradycyjne. Zbierają pa-

miątki. Lubią wspomnienia lat młodości czy dzieciństwa. Tak, foto-
grafia ma swoją przyszłość, nie zaginie na pewno. Ludzie chcą mieć 
ją na papierze lub w komputerze. Zdjęcia już od 180 lat rejestrują hi-
storię dziejów całego świata, towarzyszą nam w codziennym życiu i  
już z nami pozostaną. 

Życzymy wszystkim, aby nie powtórzyły się smutne dzieje 
dziadka Józefa - „za chlebem”.

Kładka kolejowa łącząca ulicę 1 Maja  
z peronem „Tomaszowskim”, znajdujący  

się na „wysokości” obecnego tunelu.   
Lata 60/70
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Centrum Pomocy Humanitarnej dla Uchodźców z Ukrainy

Mieszkańcy Koluszek chcą  
aktywniej pomagać Ukraińcom 

29 marca na terenie Koluszek, w ramach oddolnego ruchu społecz-
nego, powstało tzw. Centrum Pomocy Humanitarnej dla uchodźców z 
Ukrainy. Inicjatywa została zapoczątkowana już kilka tygodni temu 
przez Księgarnię Skład Główny i Stowarzyszenie Historia Koluszek, do 
których obecnie dołączyło Stowarzyszeniem Sympatyków Gminy Ko-
luszki, udostępniając lokal przy ul. 11 Listopada w Koluszkach.  

„Zbiórki, transport, punkt informacji, grupa pomocy na Facebo-
oku. To nasze dotychczasowe, społeczne działania. Wojna trwa, 
uchodźców przybywa. Ukraińcy zaczynają się wtapiać w nasz lokal-
ny krajobraz. Wielu z nich znalazło schronienie w gościnnych do-
mach koluszkowian, jednak wciąż potrzebują wsparcia, szczególnie 
Ci, którym udostępniono jedynie lokum, a sami muszą się troszczyć 
o wyżywienie. Pamiętajmy, że w większości do Polski przyjechały 
kobiety z dziećmi, często na tyle maleńkimi, że ich mamy nie mogą 
podjąć pracy. Chcielibyśmy lepiej zdiagnozować potrzeby ukraiń-
skich rodzin mieszkających w gminie Koluszki, dotrzeć do tych naj-
bardziej potrzebujących. Mamy nadzieję, że pomoże nam w tym na-
sza nowa, wspólna inicjatywa. Centrum Pomocy Humanitarnej dla 
Uchodźców z Ukrainy jest to miejsce ogólnodostępne, w którym 
przygotowaliśmy magazyn z odzieżą i obuwiem, w miarę możli-
wości i potrzeb będziemy wydawać żywość i artykuły higieniczne. 
Mamy nadzieję, że centrum stanie się też miejscem integracji 
Ukraińców, którzy będą mieli szansę się tu spotkać, integrować i 
wspierać nawzajem w tym okrutnym losie jaki ich spotkał. Uchodź-
cy będą mogli tutaj też zgłaszać swoje potrzeby, co pozwoli nam 
ukierunkowywać prowadzone zbiórki, tak aby pomoc była jak naj-
efektywniejsza. Już teraz brakuje żywności i artykułów higienicz-
nych, dlatego zachęcamy do przynoszenia darów. Do pomocy 
zgłosiło się wielu wolontariuszy, ale zapraszamy też innych do nie-
sienia pomocy” – czytamy na stronie facebookowej Centrum Po-
mocy Humanitarnej dla Uchodźców z Ukrainy.  

Centrum znajduje się przy ul. 11 Listopada 41 (obok banku 
PKO BP) na I piętrze. Dyżury: pon., czw. 17.00-19.00 oraz we wto-
rek 9.00-11.00. 

Punkty zbiórki (bez wydawania):
- Fundacja Niezapomniane ul. Kolejowa 1 lok. 108, czwartek 

17.00-20.00
- Księgarnia Skład Główny ul. Brzezińska 2, pon.-pt. 10.00-

18.00, sob. 9.00-14.00 (punkt informacyjny)
- ARiMR 11 Listopada 65, wtorek 7.30-15.30
- Centrum Pomocy Humanitarnej dla Uchodźców z Ukrainy - 

w godzinach otwarcia 

Co jest potrzebne? 
- jedzenie (kasza jaglana i gryczana, mąka, cukier, ryż, mleko, 

płatki do mleka, makaron, dżemy i inne przetwory w sło-
ikach- sałatki, mięsa, sosy, przecier pomidorowy w kartoni-
ku), pasztet w puszce, groch, fasola, herbata, olej, sól, przy-
prawy, sosy w proszku.

- chemia, kosmetyki (żel pod prysznic, pasta, szczoteczki do 
zębów);

- leki dla dzieci na przeziębienie, przeciwgorączkowe;
- pampersy w większych rozmiarach (3,5,6)
- malowanki, kredki, zeszyty, zabawki.
Centrum NIE przyjmuje ubrań, poza szczególnymi potrzebami.

Rubryka POMOC UKRAINIE
Jeżeli któraś z ukraińskich rodzin potrzebuje konkretnego 

wsparcia lub danej rzeczy, można przesłać tego rodzaju informację, 
koniecznie z numerem telefonu do kontaktu, na adres naszej gazety 
(twk@koluszki.pl). Treść wiadomości zostanie przedrukowana w 
gazecie. W ten sposób osoba dysponująca danym przedmiotem lub 
mogąca zaradzić danej potrzebie, będzie mogła skontaktować się z 
drugą stroną. UWAGA: weryfikacja zasadności pomocy leży już 
oczywiście po stronie darczyńców. Jako pracownicy gazety, za-
mieszczamy jedynie wysłane do nas informacje.   

(pw)     

Wznawiamy gminne współzawodnictwo 
sportowe dzieci i młodzieży

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, 
Gminny Organizator Sportu w porozumieniu z Urzędem Miejskim w 
Koluszkach wznawia współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. 

Poprzednia edycja spartakiady 2019/20  cieszyła się bardzo du-
żym zainteresowaniem. W kilkunastu dyscyplinach i konkurencjach 
sportowych uczestniczyło ponad 700 dzieci z sześciu szkół i przed-
szkoli naszej gminy. 

Na ten rok w ramach Gminnej Spartakiady Sportowej Dzieci i 
Młodzieży Koluszki 2022, zorganizowane zostaną zawody sporto-
we w n/w dyscyplinach i konkurencjach:

Przedszkola                  
Warcaby – 27.04. SP Różyca
Biegi przełajowe 28.09. OSiR Koluszki
Gry i zabawy – 07.12. SP Długie

Szkoły podstawowe 
Warcaby 27.04. SP Różyca 
Indywidulane i Drużynowe Biegi Przełajowe 0.05. OSiR 
Piłka nożna dziewczęta i chłopcy 19.05.OSiR Koluszki
Sztafetowe Biegi Przełajowe 28.09.OSiR Koluszki
Tenis stołowy 13.10. SP Długie 
Piłka siatkowa 20.10. Hala Sportowa w Koluszkach 
Pływanie 27.10. Pływalnia w Brzezinach
Szachy  03.11. SP Różyca
Koszykówka 27-28.11. Hala Sportowa w Koluszkach 
Gry i zabawy 07.12.SP Długie 
Piłka ręczna 12.12. Hala Sportowa w Koluszkach

Celem organizacji spartakiady jest m.in.: propagowanie 
wśród dzieci i młodzieży sportu, aktywności fizycznej i zdrowego 
stylu życia, uczenie zasad „fair play” w rywalizacji sportowej.

Organizatorami będą m in. Gminny Organizator Sportu przy 
współpracy: Urzędu Miejskiego w Koluszkach, LKS Koluszki, 
OSiR i szkół podstawowych z terenu gminy Koluszki.
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Zespół Szkół nr 2 zaprasza  
na Dni Otwartych Drzwi

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZS nr 2 w Koluszkach zapra-
szają ósmoklasistów oraz ich rodziców na Dni Otwartych Drzwi 22 
i 23 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00, podczas których można będzie 
obejrzeć szkołę i porozmawiać z nauczycielami.

W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół  nr 2 w Koluszkach na rok 
2022/2023 znajdują się liceum ogólnokształcące i technikum.

W liceum ogólnokształcącym uczniowie mogą się uczyć w kla-
sie policyjno – pożarniczej, która została objęta patronatem Komen-
dy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego - Wschodniego w Ko-
luszkach i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
Powiatu Łódzkiego - Wschodniego w Koluszkach.

W ramach nauki uczniowie grupy policyjnej biorą udział w za-
jęciach praktycznych w Komendzie Powiatowej Policji w Kolusz-
kach, wyjezdżają do wyższych szkół policyjnych, przechodzą szko-
lenie strzeleckie, a w ramach wychowania fizycznego uczą się sztuk 
walki i samoobrony.

Uczniowie grupy pożarniczej nabywają wiedzę i umiejętności z 
zakresu rozpoznawania zagrożeń, wykonywania podstawowych 
czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, poznają związane z ich 
prowadzeniem zasady postępowania.

W technikum natomiast młodzież ma do wyboru trzy kierunki 
kształcenia: technik logistyk, technik mechatronik oraz technik au-
tomatyk.

Technik logistyk – klasa współpracuje z firmami z branży logi-
stycznej, które umożliwiaj odbycie staży zawodowych, doposażają 
szkołę w środki dydaktyczne z zakresu kształcenia zawodowego, 
współorganizują praktyki i wycieczki zawodowe dla uczniów.

Nauka w tym zawodzie obejmuje następujące bloki: logistyka 
(ekonomia logistyki i systemy logistyczne), podstawy transportu i 
spedycji, zarządzanie zapasami i magazynem, prawo, gospodarka 
elektroniczna. Absolwent kierunku technik logistyk będzie przygo-
towany do uzyskania certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfika-
cji Logistyków w Polsce, co umożliwi mu nie tylko pewne wejście 
na rynek pracy, ale da gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnie-
nia w każdej firmie logistycznej w Europie.

Technik mechatronik – uczniowie kształcący się na tym kierun-
ku poznają zagadnienia z dziedziny projektowania, sterowania i ob-
sługi procesów technicznych. Mechatronika zawiera w sobie wiele 
dziedzin: budowę maszyn (urządzenia zautomatyzowane, sprzęt 
medyczny), techniki produkcji (roboty produkcyjne, obrabiarki nu-
meryczne, systemy kontroli i monitoringu procesów produkcyjnych, 

sieci komputerowe), techniki samochodowej (systemy ABS, ASR, 
poduszki powietrzne, układ wtryskowy i zapłonowy).

Technik automatyk to kierunek objęty patronatem PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA. Automatyka to najszybciej rozwijający się dział 
inżynierii przemysłowej. Kwalifikacje zawodowe automatyków 
obejmują montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysło-
wej, jak również przeglądy, konserwację, diagnostykę, naprawę in-
stalacji automatyki przemysłowej.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż nasza szkoła bierze 
udział w projekcie unijnym realizowanym w ramach programu Era-
smus+.  Wybrani w procesie rekrutacji uczniowie technikum wyjeż-
dżają na czterotygodniowe praktyki zagraniczne. W ubiegłym roku 
odbywali je w Malmö w Szwecji, zaś w tym roku uczniowie trzecich 
klas technikum udają się do jednego z najbardziej malowniczych 
miast Hiszpanii – Granady, by tam zdobyć swoje pierwsze doświad-
czenie zawodowe.

Mając na uwadze rozwój kształcenia zawodowego i jego dosto-
sowanie do potrzeb pracodawców i lokalnego rynku pracy ZS nr 2 
współpracuje także z wieloma przedsiębiorstwami m. in. : „POL - 
HUN General Fresh”, „CMPlast”, „Onninen”, „Procad”, „CityNet”.

Szkoła może poszczycić się dobrze wyposażonymi pracownia-
mi zawodowymi, ma też uprawnienia do przeprowadzania egzami-
nów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a 
nasi nauczyciele są egzaminatorami w innych ośrodkach. Uczniowie 
ZS nr 2 uczestniczą i odnoszą sukcesy w różnych konkursach, zawo-
dach sportowych, olimpiadach przedmiotowych. Ponadto w szkole 
panuje atmosfera przyjazna uczniom.

O aktualnych wydarzeniach z życia szkoły można dowiedzieć 
się odwiedzając naszą stronę internetową: www.zsp2.info, facebook 
oraz instagram.

Zapraszamy!
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XXIII Przegląd Seniora w MOK 
W sobotę, 2 kwietnia 2022 r. w sali widowiskowej Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Koluszkach odbył się XXIII Przegląd Artystycz-
nego Ruchu Seniora 2022. Uczestnicy występowali w dwóch kate-
goriach: soliści/duety oraz zespoły. Zwycięzców wyłoniła komisja 
w składzie: Barbara Twardosz-Droździńska - przewodnicząca Jury, 
absolwentka Akademii Muzycznej w Mińsku w klasie fortepianu, 
jedna z najlepszych w Polsce wykonawczyń repertuaru rosyjskiego, 
białoruskiego i ukraińskiego; Wojciech Dyner – założyciel Stowa-
rzyszenia ProMuza w Koluszkach; Tobiasz Puchalski - kierownik 
Referatu Promocji Powiatu i Informacji. 

Z roku na rok poziom wykonawców jest coraz wyższy, uczest-
nicy i widzowie Przeglądu z zadowoleniem zauważyli - co było sły-
chać w kuluarach - że zainteresowanie muzyką i kulturą ludową nie 
maleje, a wręcz przeciwnie wzrasta, co było widać chociażby po 
nowych i coraz to młodszych „seniorach” wstępujących w szereg 
zespołów śpiewaczych, które przyjechały - nawet z całkiem daleka - 
do Koluszek. 

Komentując wybór nagrodzonych solistów i zespołów na tego-
rocznym Przeglądzie, przewodnicząca Jury powiedziała, że wybór 
zwycięzców nie był łatwy. - Do Koluszek, jak zawsze przyjeżdżają 
dobrzy wykonawcy. Są tu najlepsi, ale niektórzy, kolokwialnie 
mówiąc, są „lepsiejsi”, stąd taki a nie inny werdykt jury - powiedzia-
ła Barbara Twardosz-Droździńska. Wszystkich zachęciła do wytę-
żonej pracy muzycznej: „Nie można sobie mówić: wystąpiliśmy, 
zgarnęliśmy nagrody, teraz można odpoczywać. Nie, teraz trzeba so-
bie powiedzieć: wracamy do domu, do naszych środowisk, gdzie 
czeka nas dalsza praca. Artysta nie zna czegoś takiego, jak odpoczy-
nek”.

Lista zwycięzców przeglądu:

w kategorii SOLIŚCI/DUETY:

 � I miejsce: Jadwiga Kocik - Miejskie Centrum Kultury w To-
maszowie Mazowiecki

 � II miejsce: Andrzej Werle - Gminny Ośrodek Kultury w Nie-
borowie

 � III miejsce: Mieczysław Kincel - Tomaszowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

 � Wyróżnienia: Maria Bożyk - Gminny Ośrodek Kultury w 
Ujeździe; Grażyna Olejnik - Miejski Dom Kultury w Opocz-
nie; Marek Piekarski - Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

W kategorii ZESPOŁY:

 � I miejsce: Zespół Wokalny AKORD z Sieradzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

 � II miejsce: Chór AMBITUS z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ujeździe

 � III miejsce: Zespół Pieśni Ludowej „Okaryna” z Justynowa  
i z Janówki

 � Wyróżnienie: Zespół Seniora „Złota Jesień” z MOK w Ko-
luszkach

 � Wyróżnienie: Zespół CANTABILE z Miejskiego Domu Kul-
tury w Opocznie

 � Wyróżnienie: Zespół Pasjonatki z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Woli Krzysztoporskiej
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Powołano Zastępcę Komendanta  
Powiatowego PSP powiatu łódzkiego 
wschodniego

Z dniem 1 kwietnia na stanowisko Zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschod-
niego z siedzibą w Koluszkach, powołany został bryg. Tomasz Za-
brzewski. Akt powołania wręczony został w siedzibie Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Łodzi. 

Nowy zastępca komendanta na powyższym stanowisku zastąpił 
bryg. Marcina Rzesiewskiego, który zakończył ponad 25-letnią 
służbę i przeszedł na emeryturę.

(info i fot. PSP Koluszki) 

Spotkanie ze świadkiem historii

Zapraszamy  
do Biblioteki Miejskiej

W najbliższy poniedzia-
łek, 11 kwietnia 2022 roku o 
godzinie 18.00 odbędzie się 
spotkanie z Gutą (Eugenią) 
Tyrangiel Benezra, Izraelką, 
córką koluszkowskiej rodziny 
żydowskiej. 

Pani Guta Tyrangiel jest 
Dzieckiem Ocalałym z Holo-
kaustu, przyszła na świat w get-
cie w Mińsku Mazowieckim. 
Zanim ukończyła prawo studio-
wała na warszawskiej AWF, 
gdzie odnosiła znaczące sukce-
sy lekkoatletyczne. W roku 
1960 wyjechała z Polski do 
Francji, potem mieszkała w Ka-
nadzie, gdzie wykładała na Uniwersytecie w Ottawie. Od kilku dekad 
mieszka w Izraelu, gdzie do przejścia na emeryturę wykładała na Uni-
wersytecie w Tel-Awiwie. Jest emerytowanym profesorem prawa han-
dlowego, poetką, pisarką i artystką- malarką. Świetnie mówi po polsku. 
Jest to jej pierwsza wizyta w rodzinnym mieście jej ojca i dziadka. 

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

95-040 Koluszki od dnia 05.04.2022 r. do dnia 25.04.2022 r., wy-
wieszone są wykazy o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do 
dzierżawy:

- na okres od 1.05.2022 r. do 30.04.2025 r., nieruchomości po-
łożonej w mieście Koluszki, w obrębie 8, oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym działki: 109/2 o pow. 1 671 m2,

- na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2024 r., części o pow. 64 m2 
nieruchomości położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 1204 o pow.  
13 040 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.

Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 18.  2-3 kwietnia
LKS Różyca - UKS SMS Łódź  
odwołany z powodu złego stanu boiska

Najbliższe mecze
Włókniarz Zgierz - LKS Różyca  10 kwietnia, 13:00

Tabela
1. AKS SMS Łódź      17  40  71-22   
2. GKS Ksawerów      16  35  46-24   
3. LKS Różyca       16  34  49-33  
4. ŁKS III Łódź       17  33  48-24   
5. Ner Poddębice      17  30  56-33   
6. Zawisza Rzgów      17  24  31-35  
7. Iskra Dobroń       16  24  49-51  
8. Włókniarz Pabianice    16  23  39-28   
9. Termy Uniejów      17  21  40-40  
10. KAS Konstantynów Ł .  16  21  24-36  
11. Sokół II Aleksandrów Ł.  16  18  32-40  
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  18    3  15-101  

Górnik Łęczyca wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. 
Jego wyniki zostały anulowane.

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Kolejka 16.  2-3 kwietnia
KKS Koluszki - Błękitni Dmosin  
odwołany z powodu złego stanu boiska

LKS Gałkówek - Sokół Popów  
odwołany z powodu złego stanu boiska

Najbliższe mecze
Iskra Głowno - LKS Gałkówek  10 kwietnia, 11:00
Polonia Andrzejów  - KKS Koluszki  9 kwietnia, 16:00

Tabela
1. Polonia Andrzejów    15  31  50-25  
2. LZS Justynów     13  29  52-19   
3. Błękitni Dmosin    14  28  58-28   
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     15  12  19-39   
11. Iskra Głowno     14  11  22-47   
12. LKS Kalonka     14    9  23-63   
13. Sokół Popów     14    1  13-62  

Mieszkanka Koluszek w reprezentacji 
Polski kobiecej piłki nożnej  

Aleksandra Grzelak wychowanka klubu KKS Koluszki została 
powołana do reprezentacji Polski U-15 kobiet. Zgrupowanie odbyło 
się w dniach 4-7 kwietnia w Grodzisku Wielkopolskim. Ola 
reprezentuje obecnie barwy UKS SMS Łódź, ucząc się w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. W piłkę nożną rozpoczęła grać 7 
lat temu w Koluszkach. Zawodniczkę prowadzili trenerzy: Mariusz 
Gajek i Sebastian Szczepaniak. 

- Piłka nożna od zawsze była moją pasją. Na pierwszy trening 
do klubu KKS Koluszki zaprowadziła mnie  moja mama i tak 
zaczęłam swoją przygodę z piłką - mówi nasza reprezentantka. 

Aleksandra jeszcze nie jest w stanie określić, czy w przyszłości 
będzie zajmować się piłką nożną zawodowo, ale nie ukrywa że 
wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiemy za to, komu kibicuje 
jako fanka footbolu. Jej ulubionym klubem zagranicznym jest Bay-
ern Monachium. Cóż, nie mamy nic przeciwko temu, by Ola poszła 
w ślady Roberta Lewandowskiego. 

 

Uwolnij książkę!
Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach zaprasza do udzia-

łu w akcji: „Uwolnij książkę”. To idea nieodpłatnego przekazywania 
sobie nawzajem książek i pozostawiania ich na regale.

Specjalny regał z książkami znajduje się w Kinie „Odeon” przy 
ulicy 3 Maja 2.

Jak to działa:
1. Przynosisz swoje książki, które chcesz przekazać innym.
2. Kładziesz je na regale.
3. Wybierasz takie, jakie Cię interesują.
4. Zabierasz do domu i czytasz z zadowoleniem.
5. Promujesz ideę uwolnienia książek wśród znajomych.
W ten sposób jedna książka może trafić do wielu czytelników a 

nie stać bezużytecznie na półce.
Życzymy przyjemnej lektury.
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Wywiad z rekruterem w regionie łódzkim  
ppor. Dariuszem Borkowskim

Wzrasta zainteresowanie służbą  
w Wojskach Obrony Terytorialnej

Atak Rosji na Ukrainę i niezłomna postawa ochotniczych ukra-
ińskich jednostek obrony terytorialnej, sprawiły, że Polacy coraz 
większą uwagę skupiają na służbie wojskowej. Z informacji przeka-
zywanych przez Wojska Obrony Terytorialnej wynika, że od czasu 
inwazji jednostki te odnotowały aż siedmiokrotnie większe zaintere-
sowanie ze strony ochotników.  

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomiło właśnie 
nowy serwis internetowy dedykowany rekrutacji. Pod adresem 
www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl każdy, kto myśli o wstąpieniu 
w szeregi Terytorialsów, może szybko i łatwo znaleźć bezpośredni 
kontakt do rekrutera ze swojego regionu. 

Miło jest nam poin-
formować, że w sierpniu 
2021 r., rekrutrem w 9 
Brygadzie Obrony Tery-
torialnej w Łodzi w po-
wiatach: łódzkim wschod-
nim, brzezińskim i w 
mieście Łódź, został 
mieszkaniec Koluszek, 
ppor. Dariusz Borkowski.

Pan Dariusz na co 
dzień jest nauczycielem 
wychowania fizycznego i 
wychowania do życia w 
rodzinie w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Kolusz-
kach. Uczy też w liceum 
w Wiśniowej Górze klasy 
mundurowe przedmiotu: 
edukacja prawna w służ-

bach mundurowych. Karierę wojskową rozpoczął od ukończenia w 
2001 r., Szkoły Podchorążych Rezerwy w Centrum Łączności i In-
formatyki w Zegrzu. Obecnie jest oficerem w stopniu podporuczni-
ka na stanowisku szefa sekcji S9 (współpracy cywilno-wojskowej) 
w 91 Batalionie Lekkiej Piechoty w Zgierzu. W marcu 2020 r., roku 
został wyznaczony oficerem łącznikowym w Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim, a w lipcu w 2021 r. 
otrzymał promocję na pierwszy stopień oficerski. 

- Przemysław Wegwert: Dlaczego warto wstąpić do Wojsk 
Obrony Terytorialnej?

- Ppor. Dariusz Borkowski: Gdy ktoś chce zostać żołnierzem nie 
rezygnując z pracy czy nauki, może wybrać piąty rodzaj Sił Zbroj-
nych RP - Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). Mogą ją pełnić ko-
biety i mężczyźni w wieku 18-55 lat w korpusie szeregowym dla 
podoficerów i oficerów 18-63 lata.

- Jakie warunki należy spełnić by dołączyć do Terytorial-
sów?                                                       

- Wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do WOT po-
winny spełnić następujące wymagania: posiadać pełnoletniość, oby-
watelstwo polskie, zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia 
służby wojskowej, niekaralność. Kandydat przechodzi szczegółowe 

badania lekarskie i psychologiczne. Rozpoczynając szkolenie woj-
skowe uczestniczy w teście sprawności fizycznej (bieg na 3 km, 
ugięcie ramion w podporze przodem - pompki, skłony w przód - 
brzuszki).

- Jak wygląda początek służby w WOT. 
- Osoby zainteresowane przyłączeniem się do Terytorialsów, w 

pierwszym etapie biorą udział w szkoleniu podstawowym (16 dnio-
we szkolenie kierowane dla osób bez przysięgi wojskowej i prze-
szkolenia wojskowego) lub wyrównawczym (8 dniowe szkolenie 
dla żołnierzy rezerwy). Po odbytym szkoleniu ochotnicy stają się 
żołnierzami służby czynnej – pełnić będą Terytorialną Służbę Woj-
skową w formie szkolenia rotacyjnego, przeprowadzonego weeken-
dowo 2 dni w miesiącu.

- Możesz przybliżyć ogólny cel i zasady funkcjonowania 
Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce?

- Dla nas kluczem jest terytorialność. Pod określeniem tym kry-
je się przynależność do miasta lub wsi, gminy, powiatu, regionu i ich 
mieszkańców z których się wywodzimy, które znamy jak „własną 
kieszeń”. Terytorialność dla nas oznacza gotowość do obrony i 
wspierania wszystkich rodzin, bliskich i sąsiadów. Z kolei naszą mi-
sją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania 
konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych czy 
katastrof. Jestem przekonany, że w ten sposób wnosimy wkład w 
kształtowanie bezpiecznej przyszłości naszego kraju. Dlatego nazy-
wamy się Terylolialsami i posługujemy się mottem: „ZAWSZE GO-
TOWI, ZAWSZE BLISKO”.

- Obecnie przydzielono ci zadanie związane z rekrutacją do 
WOT. Co należy do twoich obowiązków i kto może zostać rekru-
terem?

- Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej już w ubiegłym roku 
uruchomiło Mobilne Zespoły Rekrutacyjne, które mają wspomóc 
proces naboru kandydatów do służby. Działając jako rekruter,  
wszystkim zainteresowanym opowiadam o służbie w wojskach 
obrony terytorialnej, o warunkach naboru oraz wymaganiach wobec 
kandydatów na żołnierzy. Pomagam także wypełnić niezbędne do-
kumenty – osoby rekrutujące do WOT-u poprowadzą ochotnika 
krok po kroku. Numery telefonów do rekruterów, którzy działają na 
terenie całej Polski, można znaleźć poprzez stronę rekruterzy.teryto-
rialsi.wp.mil.pl.  Rekruterem może zostać osoba, która ukończy 
kurs, posiada odpowiedni certyfikat i upoważnienie od dowódcy 
brygady do prowadzenia prac rekrutera w Mobilnym Zespole Re-
krutacyjnym na obszarze danego województwa.

- Działania wojenne to nie gra komputerowa. Domyślam się, 
że WOT przyjmuje osoby, które swoje zadania rozpatrują w 
kontekście służby, a nie dobrej zabawy? Do terytorialsów nie 
trafiają zatem wszyscy, nawet odpowiednio sprawni fizycznie 
ochotnicy?

- Początek służby w wojsku zaczyna się od badań lekarskich, 
ale też od badań psychologicznych: około 300 pytań plus rozmowa 
z psychologiem. Nie wszyscy chętni przechodzą pozytywnie ten 
proces.

- Zapewne śledzisz działania wojenne w Ukrainie. Czy nasze 
jednostki obrony terytorialnej są przygotowywane właśnie do 
takiej walki? 

- Wojna w Ukrainie pokazała nam, jak ważną rolę odgrywają 
żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, przy czym jesteśmy w o tyle 
lepszej sytuacji od Ukraińców, że nasza obrona terytorialna istnieje 
od 5 lat, a w naszym województwie od 4 lat i ma wielu doświadczo-
nych żołnierzy. Trzeba też wiedzieć, że zarówno ukraińska obrona 
terytorialna jak i polska jest przeznaczona do wsparcia wojsk opera-
cyjnych. Uważam, że jesteśmy przygotowani do walki. Obecnie w 
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1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na 
terenie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc oso-
by i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku.  
W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o prze-
kazanie takiej informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
- Pomóż postawić Tymcia na nogi, Fundacja Rozszczepowe Marze-

nia, KRS 0000248920, Tymoteusz Grochal nr 1786
- Pomoc dla Karoliny Warda, Fundacja Zbieramy Razem,  

KRS 0000 518 797, cel szczegółowy: Karolina Warda.
- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Diabety-

ków Koło w Koluszkach
- Fundacja Słoneczko, Nr KRS 0000186434, subkonto 249/D Dyra-

ła Paulina
- Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy 

wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna konto: 23 
1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 Wojtek Łudzi-
kowski)

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

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

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

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

- Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 
0000283761

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

- Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel 
szczegółowy: Historia Koluszek 

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

Łukasz Nowak 152/N
- KRS 00000 49 771 dla Agnieszki Lenkiewicz (stwardnienie roz-

siane - SM)

Polsce jest 32 tysiące żołnierzy WOT, a w województwie łódzkim 
1700 żołnierzy.

- Możesz uchylić rąbka tajemnicy związanej ze szkoleniem?
- W ostatnim roku kalendarzowym spędziłem w wojsku około 

60 dni, uczestnicząc w różnego rodzaju intensywnych szkoleniach. 
Każdy dzień szkolenia trwa około 12 godzin, w czasie których cze-
ka nas dużo wysiłku fizycznego. W czasie szkolenia bojowego mam 
na sobie wyposażenie wojskowe, czyli oczywiście mundur, broń, 
kamizelkę kuloodporną, hełm, maskę przeciwgazową, plecak, co 
daje około 20 kg. Szkolenie strzeleckie jest na pierwszym miejscu, 
następnie taktyka zielona i czarna, survival i pomoc medyczna. Te-
rytorialsi skupiają się przede wszystkim na szkoleniu bojowym i na-
uczeniu praktycznych umiejętności. Dlatego ćwiczenia musztry 
ograniczone są do minimum - w końcu Polska potrzebuję żołnierzy, 
którzy strzelają lepiej niż maszerują na defiladach. 

-Co dało ci największy „wycisk”? Co najbardziej cię zasko-
czyło?

- Bardzo trudne jest szkolenie poligonowe, które każdy z nas 
musi odbyć raz w roku przez 14 dni. Trzeba wykazać się bardzo 
dużą odpornością fizyczną i psychiczną. Każdego dnia szkolenia po-
ligonowego trzeba zrobić około 25 tysięcy kroków. Dzieje się tak 
dlatego, że działamy jako lekka piechota. Po 3,5 roku w wojsku, 
moja waga spadła o 25 kg. Oczywiście do utraty wagi przyczyniła 
się dodatkowa motywacja i aktywność fizyczna, czyli jazda na ro-
werze i bieganie.

- Jakie korzyści może przynieść służba w WOT?
- Służba w WOT może przynieść szereg korzyści, w tym między 

innymi możliwość wniesienia własnego wkładu w system bezpie-
czeństwa Polski, wspierania lokalnej społeczności, tak jak to się dzie-
je podczas pandemii, czy ochrony granic Polski. Można też się na-
uczyć współdziałania w zespole. Jest możliwość poznania oraz pracy 
na najlepszej klasy sprzęcie wojskowym, jednocześnie nie rezygnując 
z dotychczasowych aktywności własnych i zawodowych. W obecnej 
sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są realnym i 
szybkim sposobem poprawy naszego bezpieczeństwa militarnego. 

Trzeba pamiętać, że obrona Ojczyzny to nasz wspólny obowią-
zek. Wszyscy żołnierze na początku swej służby składają uroczystą 
przysięgę roty wojskowej, która brzmi następująco: 

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny,
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg”.

Bardzo dziękuję redakcji „Tydzień w Koluszkach” za możliwość 
przybliżenia wszystkim mieszkańcom Gminy Koluszki tego, czym 
zajmują się i jaką mają misję żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Firma KOLREX – producent dzianin 
zatrudni osobę do działu handlowego na stanowisko 

MENAGER DS. SPRZEDAŻY.
Wymagania:
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w sprzedaży
Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV na adres: tomek@kolrex.com.pl

„Przychodnia Lekarska Zdrowie” w Koluszkach zaprasza

na prywatne badania USG Doppler:
 � żył kończyn dolnych
 � tętnic kończyn dolnych z oceną Aorty brzusznej
 � tętnic domózgowych (szyjnych, kręgowych)
 � naczyń kończyn górnych

oraz konsultacje lekarskie w zakresie chirurgii naczyniowej

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

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

telefonicznie 44 714-08-00 
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

USŁUGI
Usługi dekarskie. Papa termozgrze-
walna, tel. 531-603-479
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
Sprzedam mieszkanie 45,5 m2  
na Głowackiego, tel. 512-086-032
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  
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojo-
we z balkonami, Tel. 603-893-533
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
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
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 

EDUKACJA
Korepetycje języka angielskiego. 
Native speaker, tel. 573-457-617 

PRACA  SZUKAM
Młody emeryt szuka pracy. Duży 
wachlarz umiejętności praktycz-
nych. Komputer, tel. 667-773-290
Podejmę się opieki starszej osoby 
lub dziecka, tel. 601-835-140

PRACA 
Zakład krawiecki zatrudni szwaczki. 
Produkcja polska. Pełen socjal,  
tel. 605-086-828
Zatrudnię szwaczki lub pomoc 
szwalni, prasowaczkę. Praca  
w Koluszkach, tel. 502-171-510
Zatrudnię do prac ogólnobudowla-
nych, wykończeniowych, z Kolu-
szek lub okolic, również do przy-
uczenia. 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 szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352

Zatrudnimy spawacza. Mile 
widziana umiejętność spawania 
metodą TIG. Możliwość przyuczenia. 
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 operatora koparki,  
tel. 603-692-065
Szwaczki zatrudnimy, zakład  
w Borowej, tel.604-797-243
Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874
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

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70

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

Odkupię garaż blaszany, 726-129-186
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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

Miejsce  
na Twoją reklamę

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

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

� kostka 
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

� wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
� wykopy pod fundamenty, � głębokie wykopy,
� niwelacje terenu, � skarpowanie, � załadunek  

i rozładunek widłami, � odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, � wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

akupunktura i terapia manualna
 - leczenie schorzeń kręgosłupa
 - rwa kulszowa, barkowa
 - przepukliny dysków
 - nerwica i naruszenie snu
 - skolioza u dzieci
 - bóle migrenowe

tel. 44 714-68-75
tel. kom. 601-226-862

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00
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Piątek  
8.04

15:00 TO NIE WYPANDA
17:00 ZA DUŻY NA BAJKI
19:00 KING RICHARD: Zwycięska rodzina

Sobota  
9.04

15:00 TO NIE WYPANDA
17:00 ZA DUŻY NA BAJKI
19:00 KING RICHARD: Zwycięska rodzina

Niedziela  
10.04

15:00 TO NIE WYPANDA
17:00 ZA DUŻY NA BAJKI
19:00 KING RICHARD: Zwycięska rodzina

Środa  
13.04 Przerwa Świąteczna

Czwartek  
14.04 Przerwa Świąteczna

ZA DUŻY NA BAJKI
Polska / Familijny / 2022 / 106 min.

2D Dubbing

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.

KING RICHARD: Zwycięska rodzina
USA / Dramat / 2021 / 144 min. / 2D Napisy

Film oparty na prawdzi-
wej historii, która zainspiruje 
ludzi na całym świecie. King 
Richard studia Warner Bros. 
Pictures opowiada o życiu Ri-
charda Williamsa, niezważają-
cego na żadne przeszkody 
człowieka, który odegrał klu-
czową rolę w wychowaniu 
dwóch najbardziej utalentowa-
nych sportsmenek wszech cza-
sów, które z kolei na zawsze 
zmieniły oblicze tenisa. W rolę 
Richarda wciela się dwukrot-
nie nominowany do Oscara 
Will Smith (Ali, W pogoni za 

szczęściem, Bad Boys for Life). Reżyserem filmu jest Reinaldo Marcus 
Green (Monsters and Men). Richard, dopingowany jasną wizją przy-
szłości córek i stosujący niekonwencjonalne metody, ma plan, który 
przeniesie Venus i Serenę Williams z ulic Compton w Kalifornii na naj-
ważniejsze korty świata i uczyni je legendami oraz ikonami sportu. Ten 
niezwykle wzruszający film pokazuje, jaką siłę ma rodzina, niezłom-
ność i niezachwiane przekonanie, będące narzędziami do osiągnięcia 
niemożliwego i zmienienia świata.

Pobudzająca wrażliwość opowieść o chłopcu, który musi stawić 
czoła trudnym tematom, dzięki czemu robi wielki krok w dorastanie. 

Historia opowiedziana jest ję-
zykiem zrozumiałym i atrak-
cyjnym dla współczesnych 
dzieciaków, jej młodzi bohate-
rowie walczą o uczestnictwo w 
wielkim turnieju gamingowym, 
a na drodze do zwycięstwa pa-
sja do gier komputerowych 
okazuje się nie mniej ważna niż 
siła przyjaźni i miłości.



Otwarcie wystawy  
WIOSNA I WIELKANOC na hafcie

11 kwietnia o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Koluszkach przy ul. 3 Maja 2, nastąpi otwarcie wystawy „WIO-
SNA I WIELKANOC”. 

Wystawa ukazująca wiosenne i świąteczne motywy (haftowane 
kwiaty, pisanki, wielkanocne kurczaczki, zajączki) jest dziełem kre-
atywnych twórców ze Stowarzyszenia Miłośników Haftu „KAN-
WA” w Łodzi. Autorami prac są: Barbara Bednarczyk, Maria Du-
dek, Jolanta Liotka, Barbara Frankiewicz, Iwonna Fabijanowska, 
Lucyna Lorek, Zdzisław Lorek, Anna Halska, Barbara Bator, Mał-
gorzata Oleszczyk, Anna Ostrowska, Wiesława Pliszka, Monika 
Sternik, Ewa Majewska, Krystyna Kępińska, Barbara Kubińska, 
Małgorzata Zalasa, Henryka Wróblewska.

Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi od 2001 roku. Sie-
dzibę ma w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

- Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umiejętności haftu, 
koronki i innych technik rękodzieła, ale także propagowanie jego ar-
tystycznych walorów. Organizujemy wystawy, prowadzimy zajęcia 
warsztatowe, czynnie uczestniczymy w pokazach i konkursach 
ogólnopolskich. Mamy nadzieję, że wystawa przyniesie zwiedzają-
cym wiele miłych wrażeń i wprowadzi w świąteczny wielkanocny 
nastrój. Życzymy Świąt pełnych miłości i spokoju, WESOŁEGO 
ALLELUJA - zwracają się do mieszkańców naszego miasta artyści 
ze Stowarzyszenia Miłośników Haftu „KANWA” w Łodzi. 

Wystawę będzie można zwiedzać do 9 maja 2022 r.  

 WIOSNA I WIELKANOC
Stowarzyszenie Miłośników Haftu „ KANWA”

w Łodzi

Miejski Osrodek Kultury
Koluszki, ul. 3 Maja

11 kwietnia-9 maja 2022 r.

Kończy się akcja przekazywania  
budek dla ptaków i owadów 

Zakończono już 
przyjmowanie zapisów 
na odbiór budek dla pta-
ków oraz owadów zapy-
lających. Ptasie i owadzie 
domki są już systema-
tycznie przekazywane 
mieszkańcom. Dodajmy, 
że gmina wręcza je za 
darmo. W ramach cieka-
wostki, na zdjęciu pre-
zentujemy jak wygląda 
budka dla owadów. 

UWAGA: gmina 
szuka osoby, która podję-
łaby się budowy budek 
dla ptaków z mebli, które 
mieszkańcy wyrzucają na 
PSZOK (Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Chodzi o swego rodzaju 
majstra-pasjonatę, który za drobne wynagrodzenie tworzyłby tego 
rodzaju ekologiczne dzieła, przekazywane później przez gminę na-
szym mieszkańcom. Im więcej śpiewających ptaków tym przyjem-
niej i pożyteczniej, im mniej drewna na śmietniku, tym ekologicz-
niej i oszczędniej. 

(pw)   


