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Policja – 112, 47 842 12 11
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

17.06  
ul. Przejazd 6

18.06  
ul. 11 Listopada 33

19.06  
ul. Żwirki 2

20.06 
ul. Głowackiego 20

21.06  
ul. Korczaka 5

22.06  
ul. Sikorskiego 6A

23.06  
ul. 3 Maja 8
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„Pekin” uprzątnięty 

Zakończono uprzątanie terenu na słynnym „Pekinie” w Gałko-
wie Małym. Po wyburzeniu starych budynków, polana przy trasie na 
Justynów została uprzątnięta i wyrównana. Pojawiły się także foto-
pułapki, które zabezpieczają teren przed nielegalnym składowaniem 
śmieci. Sposób zagospodarowania „Pekinu” leży obecnie w gestii 
mieszkańców Gałkówka. Pomysłów ponoć nie brakuje. Żadne decy-
zje jednak jeszcze nie zapadły. 

(pw) 

Ruszają baseny, kajaki  
i rowery wodne

Już 18 czerwca czyli w najbliższą sobotę będziemy mogli poką-
pać się w odkrytych basenach w Lisowicach. Tego dnia ruszy także 
wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Z kolei kąpielisko w 
zalewie zostanie uruchomione tydzień później, czyli 24 czerwca. 
Oba obiekty będą czynne w godzinach 11.00-19.00 i zostaną udo-
stępnione wypoczywającym do 28 sierpnia. 

Wstęp na basen: bilet normalny - 15 zł (dwie pierwsze godziny), 
każda kolejna godzina 6 zł. Za bilet ulgowy zapłacimy 7,5 zł za dwie 
pierwsze godziny i 3 zł za każdą kolejną godzinę. 

Koszt wypożyczenia kajaka: bilet normalny – 15 zł za godzinę, 
bilet ulgowy – 10 zł za godzinę. Koszt wypożyczenia roweru wodne-
go: bilet normalny – 20 zł za godzinę, bilet ulgowy – 15 zł za godzinę.

Bilet ulgowy przysługuje: osobom posiadającym Kartę Kolusz-
kowianina, Koluszkowską Kartę Dużej Rodziny, Kartę Seniora, 
dzieciom powyżej 3 roku życia, młodzieży szkolnej i studentom, 
emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym. Dzieci do 3 roku 
życia wchodzą na basen za darmo.

(pw)     

Upływa termin składania dotacji  
do wymiany pieca węglowego

Przypominamy, że do 30 czerwca przyjmowane są wnioski na 
dofinansowanie wymiany pieca węglowego na ekologiczne źródło 
ogrzewania.  Podobnie jak w ubiegłym roku dopłata wynosi do 5 tys. 
zł. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 44 725 67 66.

W myśl programu, którego celem jest walka o czyste powietrze 
i likwidacja tzw. „kopciuchów”, każdy nasz mieszkaniec który zde-
cyduje się na zaprzestanie palenia węglem, otrzyma dofinansowanie 
na zakup nowego urządzenia na ekologiczne źródło ciepła. W grę 
wchodzi zarówno przejście na gaz, jak i wyposażenie się w ogrze-
wanie na bazie kotła na biomasę, pompy ciepła, ogrzewania olejo-
wego lub elektrycznego. 

W związku z obecnymi zawirowaniami na rynku paliwowo-
-energetycznym, w naszej gminie pojawia się coraz mniej wniosków 
z deklaracją przejścia na ogrzewanie gazowe. Wzrasta za to popular-
ność wykorzystania pelletu czy pomp ciepła. 

(pw)

Pozyskaliśmy część środków  
na przebudowę drogi w Jeziorku

Gmina otrzymała 188 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Łódzkiego na modernizację drogi przez 
Jeziorko. W grę wchodzi przebudowa drogi na odcinku od zakrętu 
na Zygmuntów, do kapliczki. Ponieważ koszt zadania szacowany 
jest na ok. 1,5 mln zł, poza pozyskanymi środkami, gmina będzie 
szukała kolejnych źródeł dofinansowania.

(pw)  

Gmina pozyskała granty dla sołectw
Po 12 tys. zł dofinansowania otrzymają trzy sołectwa z naszej 

gminy, w ramach grantów pozyskanych z projektu „Sołectwo na 
plus”. W Sołectwie Felicjanów powyższe środki posłużą do remon-
tu świetlicy wiejskiej. W Sołectwie Regny do wymiany ogrodzenia  
i dołożenia trzech urządzeń w ramach siłowni zewnętrznej. Z kolei 
w Słotwinach przy placu zabaw planuje się ustawienie wiaty wraz  
z ławkami i stołami.     

(pw)
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Złóż deklarację o sposobie ogrzewania  
– unikniesz kary!!!  

Obowiązkowe deklaracje  
złożyło jedynie 35 proc. osób

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 roku właściciele domów 
jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, administratorzy nierucho-
mości mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej sposobu 
ogrzewania budynków. Obowiązek dotyczy nie tylko domów w któ-
rych mieszkamy, ale wszystkich obiektów które są ogrzewane i do 
nas należą. 

UWAGA: Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Na osoby, któ-
re nie złożą wymaganej deklaracji, będą nakładane grzywny w wy-
sokości od 500 zł do 5000 zł. Kary są niezależne od gminy, wypły-
wają z obowiązku ustawowego. 

Obecnie na terenie naszej gminy znajduje się 9345 nieruchomo-
ści objętych powyższym obowiązkiem. Choć termin składania de-
klaracji upływa już za dwa tygodnie, złożyły je jedynie 3282 osoby, 
czyli 35 proc.   

(pw)

Deklarację można złożyć w następujący sposób:
- w formie elektronicznej bezpośrednio do bazy Centralna Ewiden-

cja Emisyjności Budynków za pośrednictwem strony internetowej 
https://ceeb.gov.pl/ ;

- w wersji papierowej w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego  
w Koluszkach  na drukach stanowiących załącznik do artykułu. 

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszuki-
warce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

Zebranie sołeckie
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 18.06.2022 r. 

o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) na terenie boiska sporto-
wego w Borowej (ul. Długa 118) odbędzie się zebranie wiejskie So-
łectw: Borowa I oraz Borowa II w sprawie zmiany zadań funduszu 
sołeckiego przyjętego do realizacji w roku 2022.

Pierwsze przelewy „żłobkowego”
Od 1 kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje 

elektroniczne wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, czyli o tzw. żłobkowe. 
Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie 
więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców 
za dany miesiąc pobytu dziecka w jednej z tych placówek. Dofinan-
sowanie nie obejmuje opłat za wyżywienie. Świadczenie przysługu-
je bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. 

20 maja ZUS przelał pierwsze pieniądze w ramach żłobkowego. 
W najbliższych dniach kolejne transze pieniędzy będą przekazywa-
ne przez ZUS, bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko, na które rodzic nie 
otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). - Mogą z nie-
go skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze dziecko albo na ko-
lejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po 
ukończeniu 36 miesiąca życia dziecka - za okresy uczęszczania do 
żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

O dofinansowanie rodzic mógł wystąpić najwcześniej 1 kwiet-
nia 2022 r. Jednak ZUS może przyznać środki z wyrównaniem na-
wet od stycznia br., o ile dziecko uczęszczało w tym czasie do żłob-
ka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS 

Spotkanie z Marszałkiem
21 czerwca o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Koluszkach odbędzie się spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu RP 
Małgorzatą Kidawą-Błońską. Wstęp wolny.
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Z kartą uzyskasz zniżkę do żłobka, kina lub na basen

Z „Koluszkowską Kartą Mieszkańca” 
taniej w Lisowicach

Od 1 października 2021 r. mieszkańcy naszej gminy mogą za-
opatrzyć się w „Koluszkowską Kartę Mieszkańca”, która umożliwia 

korzystanie ze zniżką z oferty 
kulturalnej, sportowej i edu-
kacyjnej, realizowanej przez 
samorząd na terenie Gminy 
Koluszki.

Do tej pory Urząd Miej-
ski w Koluszkach wydał 340 
kart. Po kartę zgłaszały się 
głównie osoby z najmłodszy-
mi dziećmi. Oferuje ona bo-
wiem 10 proc. zniżki za po-

byt dziecka w żłobku, a także zwolnienie z opłaty za pierwsze 
100 godzin korzystania w danym roku szkolnym z wychowania 
przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne na-
uczanie. 

Nadchodzące wakacje to wyśmienity moment do tego, by kartę 
wykorzystać również do celów wypoczynkowych. Dzięki niej ze 
zniżką popływamy na kajakach, rowerach wodnych czy w basenach 
napowietrznych.  

(pw)

Kto jest uprawniony do korzystania z Karty Mieszkańca?
1. mieszkańcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fi-

zycznych w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew i deklarują w 
zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Gmina 
Koluszki;

2. dzieci do ukończenia 7 roku życia korzystające z Karty rodzica/
opiekuna prawnego;

3. dzieci i młodzież pomiędzy 7 a 18 rokiem życia korzystający z 
Karty rodzica/opiekuna prawnego lub własnej, po złożeniu wnio-
sku o jej wydanie przez rodzica/opiekuna prawnego;

4. pełnoletni, uczący się mieszkańcy do 25 roku życia.

W jaki sposób można uzyskać Kartę?
Po odbiór należy udać się do Urzędu Miejskiego w Koluszkach 

– do Referatu Spraw Obywatelskich (parter) i wypełnić stosowny 
wniosek. Karta wydawana jest bezpłatnie na 2 lata z możliwością 
przedłużania.

Odbiór Karty przez wnioskodawcę możliwy jest wyłącznie oso-
biście, za pokwitowaniem odbioru. Przy składaniu wniosku o wyda-
nie Karty, konieczne jest okazanie jednego z następujących doku-
mentów: 

 • pierwszej strony PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku
 • jeśli podatek rozliczono przez internet, do dokumentów nale-
ży załączyć wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz UPO 
(Urzędowe Poświadczenie Odbioru)

 • pełnoletni, uczący się mieszkańcy, zamieszkali na terenie 
Gminy Koluszki mogą otrzymać Kartę na podstawie PIT ro-
dzica lub opiekuna prawnego. 

W celu potwierdzenia tożsamości osoba składająca wniosek jest 
zobowiązana do okazania pracownikowi odpowiedzialnemu za Pro-
gram dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość.

Międzyszkolne zmagania  
z ortografią w JEDYNCE

Od wielu lat w Szkole Podstawowej nr1 w Koluszkach organi-
zowany jest Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów 
klas III. 31 maja już po raz dziewiętnasty odbył się konkurs pod ha-
słem „Mistrz Ortografii” . Do finału przystąpiło 20 uczniów klas 
trzecich ze szkół podstawowych naszej gminy, którzy okazali się 
zwycięzcami eliminacji szkolnych. 

Celem zmagań konkursowych jest doskonalenie umiejętności 
stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, wdrażanie do 
samokontroli i czujności ortograficznej. Udział w konkursie mię-
dzyszkolnym daje możliwość sprawdzenia siebie w nowej sytuacji i 
innych warunkach, radzenia sobie ze stresem oraz jest okazją do in-
tegracji z  rówieśnikami. 

Trzecioklasiści pisali tekst pt. ”Sposób na dyktando”. Najlepiej 
z trudami ortografii poradziła sobie uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Koluszkach – Natalia Pająk i otrzymała tytuł „Mistrza Orto-
grafii” i „Złote Pióro”.  Miejsce II zajął Tymon Kabat ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Koluszkach, a III miejsce reprezentant Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Koluszkach – Hubert Saj. Komisja Konkursowa 
przyznała również wyróżnienie dla Natalii Oraczyńskiej ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Koluszkach.                         

Pani Burmistrz – Krystyna Lewandowska wręczyła wszystkim 
uczestnikom konkursu nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w 
Koluszkach oraz pogratulowała uczniom doskonałej znajomości 
trudnych zasad polskiej ortografii i życzyła dalszych sukcesów.
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Dni Koluszek – dzień pierwszy 
Wielkie koluszkowskie świętowanie tradycyjnie rozpoczęły ze-

społy seniora. W godzinach popołudniowych na scenie pojawili się: 
Zorza, Zygmuntowiacy, Złota Jesień i Gałkowianie. Przed publicz-
nością wystąpiła również Orkiestra OSP Koluszki, a także uczestni-
cy zajęć muzycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. 

Ciężko wskazać większą 
gwiazdę wieczoru. „Wanda i 
Banda” choć już z wiekową 
wokalistką, dała prawdziwy 
popis dobrego polskiego roc-
ka, z mocnym gitarowym ak-
centem. „Siedem życzeń” czy 
„Hi-fi” wybrzmiały nowym 
życiem w wykonaniu wciąż 
wystrzałowej Wandy Kwiet-
niewskiej. 

Na Ewelinę Lisowską 
oczekiwało nieco młodsze po-
kolenie. Wokalistka weszła w 
ciekawą interakcję z publicz-
nością, zapraszając nawet na 
scenę dwie młode osoby do 

odśpiewania jednego z utworów. Koncert zakończył popisowy 
utwór „W stronę słońca”. Jak nietrudno było się domyśleć, kilka-
dziesiąt minut wokalistka przeznaczyła na rozdawanie autografów i 
fotki z młodzieżą.  

Relacja z drugiego dnia w kolejnym numerze.
(pw)      
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Ostatnie wydarzenia  
w przedszkolu w Różycy

Przedszkole w Różycy w tym roku szkolnym realizuje między 
innymi program „Wędrówki po Polsce”. Chcąc przybliżyć dzieciom 
uroki i bogactwo kulturowe naszego kraju, systematycznie organi-
zowane są spotkania związane z wybranym zakątkiem Polski. W 
maju przedszkolaki bliżej poznały Mazury – Krainę Tysiąca Jezior. 
Grupa „Biedronki” przedstawiła legendę o powstaniu tego regionu 
oraz zaprezentowała piosenki żeglarskie zwane szantami. Dzieci 
obejrzały również prezentację multimedialną przedstawiającą naj-
piękniejsze miejsca na Mazurach oraz charakterystyczną dla tej kra-
iny faunę i florę.                                                            

Nawiązując do powyższego programu zorganizowany został 
międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Polska – nasza ojczyzna”. 
Dzieci z przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Koluszki, stosując róż-
norodne techniki, wykonały bardzo interesujące i oryginalne prace. 
Wszystkie były wyjątkowe i nie sposób było wybrać najlepszą. Dla-
tego też każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrodę i dyplom.

Nasza  mała ojczyzna to nasza okolica, w której można zoba-
czyć również ciekawe miejsca. Dzieci odwiedziły Park Edukacyjno-
-Rozrywkowy „Mikrokosmos” w Ujeździe. Uczestniczyły one z za-
jęciach, podczas których zobaczyły i dowiedziały się wielu 
interesujących  informacji o owadach, wirusach i bakteriach. Space-
rując ścieżką przyrodniczą mogły również podziwiać piękne drze-
wa, krzewy i kwiaty.

Kolejną wycieczką, którą odbyły przedszkolaki był wyjazd do 
Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Zobaczyły tam różnego 
rodzaju wozy strażacki oraz sprzęt, jakiego używają w swojej pracy 
strażacy. Dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sali „Ognik”. Obserwowały 
sytuacje wywołujące pożar w różnych pomieszczeniach. Dowie-
działy się również, jak należy zachować się w sytuacjach zagrażają-
cych życiu człowieka. Wycieczka do Straży Pożarnej była dla 
wszystkich bardzo cenną i ważną lekcją.

Maj to miesiąc, w którym obchodzone jest jedno z najpiękniej-
szych świąt, czyli Dzień Mamy. Przedszkolaki wykonały własno-
ręcznie piękne laurki i upominki. Krótkim występem artystycznym 
podziękowały swoim mamom za ich wielką miłość i oddanie.

Dzieci przyzwyczajone do wielu ciekawych przeżyć w przed-
szkolu z niecierpliwością czekają na kolejne atrakcje.
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Podwójne morderstwo przy ulicy  
Kościuszki w Koluszkach

W Koluszkach w latach międzywojennych dużo działo się na 
polu kryminalnego „półświatka”. Pan Zenon Staniszewski, zmarły 
niedawno jeden z najstarszych mieszkańców Koluszek i Strażak se-
nior, wspominał, że  ciemną stroną Koluszek był róg ulicy Spalskiej, 
obecnie Partyzantów i 11 Listopada. U starszych ludzi ta część mia-
sta miała złą sławę. -Powołuję się tu na moją mamę, Magdalenę Sta-
niszewską. Na rogu ulic Partyzantów i 11 Listopada odbywała się 
giełda. Można  było kupić i sprzedać gołębie. Odbywały się tu bija-
tyki pomiędzy pijakami a kupującymi gołębie, ponieważ 50 metrów 
w stronę przejazdu była knajpa. Nie tylko odbywały się tam bijaty-
ki, było i zabójstwo. Do Koluszek przyjechał z wioski pewien go-
spodarz z żoną na zakupy. Gospodarz szedł obok wozu, a jego żona 
siedziała na wozie. Z knajpy wyszedł jeden podpity mężczyzna. 
Wszedł do wozu i poklepał kobietę po „siedzeniu”. Jej mąż strzelił 

go batem. Wtedy z knajpy wyskoczyło kilku kompanów i zaczęli bić 
tego człowieka. Bity próbował uciekać. Po drugiej stronie rogu znaj-
dował się sklep, w którym usiłował się ukryć. Niestety nie zdążył, 
ponieważ uderzył głową w szynę w stropie i tak skonał- opowiada 
pan Zenon.

Na teren całego zdarzenia przyszedł nowy policjant, nieznany 
wtedy jeszcze. Nazywał się Gronkiewicz, prywatnie- dziadek byłej 
obecnie prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkie-
wicz-Waltz. 

-Po przybyciu rozprawił się z łobuzami. Od tego czasu giełda 
i handel gołębiami został przeniesiony na róg ulicy Brzezińskiej i 
3 Maja. W 1938 roku miało miejsce jeszcze jedno morderstwo. 
Dwie panie zabiły jednego pana siekaczem do buraków. Matka z 
pomocą córki zabiła męża, za to, że poszedł do ogrodu i urwał 
garstkę wiśni- relacjonował historię usłyszaną przez swoja matkę 
Pan Zenon.

Gdy ktoś coś przeskrobał i miał na pieńku z prawem, to szedł do 
aresztu na 24 godziny. Była to budka o wymiarach 3 na 4 metry. 
Areszt znajdował się w miejscu, gdzie niegdyś schodziło się ze sta-
rego mostu na ulicy Kolejowej. Obecnie zatrzymują się tam „Karu-
zele”. Na ścianie aresztu był widoczny napis: „ Szukasz szczęścia, 
wstąp na chwilę, spędzisz chwilę bardzo mile!”.

Przedwojenna policja kojarzy mi się z tym, że była na usługach 
monopolu zapałczanego i  producenta zapalniczek. Przed wojną lu-
dzie nie mięli dużo pieniędzy. Przysłowie mówiło, że zapałkę dzieli 
się na cztery. Ci, którzy palili papierosy, robili maszynki do zapala-
nia na benzynę, które nie miały patentu. Według opowiadania moje-

go ojca, Józefa Staniszewskiego, do delikwenta podchodził policjant 
z papierosem, prosząc o ogień. Na początku wielu dało się nabrać na 
ten kruczek i podawali ogień „samoróbkami”. Musieli oddać zapal-
niczkę policjantowi i zapłacić mandat. Podobnie było ze scyzoryka-
mi. Policjant podchodził z jabłkiem, prosząc o nożyk do obrania 
jabłka. Jeśli nożyk wystawał z dłoni, delikwent tracił nożyk i musiał 
zapłacić mandat. 

Jak radzono sobie z bezpańskimi psami? Policjant, który 
szedł na obchód, brał ze sobą kawał zatrutej leberki, pasztetowej. 
Gdy zauważyli psa na ulicy, podrzucali mu leberkę i biedaka tru-
li.

Po okolicy jeździł także hycel. Wyłapywał porzucone psy na 
stryczek. Był to kij z pętelką. Jeśli złapał psa pokojowego lub gospo-
darczego, który akurat wyskoczył na ulicę, to gospodarz chcąc go 
odzyskać, musiał hyclowi zapłacić. W przeciwnym razie psy te były 
zabijane i przetapiane na smalec, który potem pili chorzy na gruźli-
cę. 

***
Wspomnienia Zenona Staniszewskiego nie wyczerpują wszyst-

kich „czarnych” historii związanych z Koluszkami. To, co wydarzy-
ło się  przy dzisiejszej ulicy Kościuszki na wiosnę 1934 roku może 
posłużyć za gotowy scenariusz filmu kryminalnego. Początkiem za-
interesowania się tą sprawą było przypadkowe natrafienie na foto-
grafię, znajdującą się w zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowe-
go, a przedstawiającą fragment ulicy w Koluszkach, kilka domów i 
tłum ludzi. 

Jak donosił przedwojenny „Tajny Detektyw”, Koluszki słynęły 
nie tylko ze stacji kolejowej, z której można było podróżować w od-
ległe strony kraju i Europy. Niedaleko dworca kolejowego doszło do 
krwawej jatki. Na podstawie zachowanej fotografii z wizji lokalnej, 
udało mi się ustalić, że wydarzenie miało miejsce w jednym z do-
mów, dziś już nieistniejącym, przy ulicy Kościuszki - wtedy bez na-
zwy. Jak można ocenić po zdjęciu, w pierwszej połowie lat 30-tych 
dom musiał mieć swoje lata i był z pewnością  świadkiem nie tylko 
I wojny światowej lecz także „fin de siècle”, czyli ostatnich lat XIX 
wieku. 

Nad wejściem do domu widniała tabliczka z informacją „Pi-
wiarnia Ireny Gałązkówny”. Bierzemy do ręki wydanie „Tajnego 
Detektywa” i czytamy relację dziennikarza sprzed 90-laty. 

 „W chwili, gdy stanąłem przed sklepem, otwierają się  nagle 
drzwi i na ulicę wychodzi grupa osób odzianych w granatowe 
mundury. Pośrodku prowadzą człowieka skutego w kajdany. To 
właśnie Mieczysław Pawłowski, ponury bohater krwawej tragedii, 
zabójca żony i szwagierki”- czytamy w piśmie, które jeszcze tego 
samego roku, gdy okazało się, że któraś z historii opisanych w pi-
śmie posłużyła pewnemu mordercy za inspirację- zostało zamknię-
te.  

Pawłowscy byli mieszkańcami jednego z przedmieść Łodzi, 
gdzie wspólnie kupili dom, jednakże większą gotówką dyspono-
wała żona. Historia rodzinnego dramatu zaczyna się w chwili, gdy 
zgodne do pewnego momentu małżeństwo zaczęło się rozpadać. 
Powodem były inne kobiety, za którymi Pawłowski zaczął się 
oglądać, a także skłonności do kieliszka. Para rozstała się ale po 
pewnym czasie zeszła ponownie. Po jakimś czasie sytuacja powtó-
rzyła się  i te wyprowadzki i powroty Mieczysława  miały miejsce 
kilkakrotnie. 

Gdy czara goryczy wypełniła się, kobieta postanowiła odejść, 
ale tym razem tak, by mąż nie zechciał do niej powrócić. 

Wyprowadziła się do Koluszek, gdzie- dysponując znacznie 
większą gotówką- kupiła drewniany dom, w którym założyła swój 
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biznes: piwiarnię. Oficjalnie sklep z chmielowym napojem był 
przepisany na jej młodszą siostrę, 20-letnią Irenę Gałązkównę, w 
praktyce rodzinnym interesem zarządzała ona, a siostra zatrudnio-
na była w charakterze kelnerki. Gdy prośby Pawłowskiego o po-
wrót żony nie przynosiły skutku, postanowił zaciągnąć pożyczkę 
na zakupioną wcześniej nieruchomość, by stać się jej jedynym 
właścicielem.

Wtedy kobieta postanowiła ostrzec innych, publikując w łódz-
kich dziennikach stosowne ogłoszenie.

To rozwścieczyło mężczyznę i wyprowadziło z równowagi. 
Niemal codziennie przyjeżdżał do Koluszek i „napastował żonę”- 
jak czytamy w „Tajnym detektywie”, prosząc o  pieniądze lub o 
powrót do domu. Gdy nie odnosiło to skutku, kupił na Rynku Ba-
łuckim w Łodzi nóż, i przyjechał ponownie do piwiarni w Kolusz-
kach. W piątek, 20 kwietnia 1934 roku, po przyjedzie do Koluszek, 
prosto z dworca udał się na posterunek Policji i poprosił o wydele-
gowanie policjanta do piwiarni, a swoją prośbę motywował  po-
trzebą otrzymania od żony jakiegoś zaświadczenia. Najprawdopo-
dobniej chodziło o pisemne potwierdzenie kobiety, że oboje są w 
separacji. Po pewnym czasie Pawłowski udał się do piwiarni, gdzie 

spotkał najpierw młodą Gałązkównę. Zapytał, czy może mówić z 
żoną, po czym Irenka zostawiła ich samych i opuściła pomieszcze-
nie, w którym przebywali. Nie jest znana treść rozmowy Pawłow-
skich, bo sprawca w toku przesłuchania odmawiał jej ujawnienia. W 
pewnej chwili Irenka usłyszała docierający z pokoju obok przeraźli-
wy krzyk. Ujrzała leżącą na podłodze siostrę z rozprutym brzuchem 
i szwagra z zakrwawionym nożem w ręce.  

Gdy pani Pawłowska wydawała ostatnie tchnienie, Irenka rzuci-
ła się na szwagra, by odebrać mu nóź, jednak po krótkiej szamotani-
nie także ona padła martwa. 

Krzyki dochodzące z karczmy ściągnęły  sąsiadów i przechod-
niów. Ich oczom- czytamy w relacji przedwojennego dziennikarza- 
ukazał się dramatyczny widok: na ziemi dwa trupy zalane krwią  
oraz stojący nad  ciałami kobiet morderca, oparty o bufet z nożem w 
dłoni i z nieludzko wykrzywioną twarzą. Jego próba ucieczki nie po-
wiodła się, został zatrzymany przez znajdujących się w sklepie są-
siadów, którzy natychmiast zaalarmowali Policję. Na miejsce zbrod-
ni przybył też komisarz Fichna z komendy powiatowej z Brzezin 
oraz podprokurator Nikitenko z Łodzi. Jaki zapadł wyrok? O tym 
„Tajny detektyw” już nie informował. Wiadomo jedynie, że morder-
stwo było podyktowane afektem, powstałym w wyniku długo pod-
sycanej nienawiści do żony. 

***
Co się działo potem?  Jaki wyrok otrzymał Mieczysław Paw-

łowski? Czy skorzystał z amnestii we wrześniu 1939 roku? Jaki był 
los córeczki Pawłowskich, ledwo co wspomnianej w przedwojennej 
gazecie kryminalnej i uwiecznionej na fotografii?

Czy po zabójstwie kobiet piwiarnia znajdująca się przy zbiegu  
ulic Kościuszki i Kolejowej nadal funkcjonowała? Jak czasem bywa 
w historiach odgrzebywanych po niemal stu latach, tak i tym razem, 
wersje różnią się między sobą.   

Oto relacje, które mogą rzucać światło na sprawę morderstwa, o 
czym przedwojenny dziennikarz śledczy nie wspomniał, bo zwy-
czajnie na tamtym etapie śledztwa nie wszystko było jeszcze wiado-
me. 

Jedna z kobiet, córka świadków tamtego tragicznego zdarzenia, 
powiedziała, że właścicielem drewniaka był Niemiec o nazwisku 
Koch, który zmarł w latach 50-tych. Czy w posiadanie domu wszedł 
jeszcze przed wojną, po zabójstwie Pawłowskiej, czy później, np. w 
czasie okupacji - nie udało się ustalić. Mieszkał z nim młodszy od 
niego Niemiec, o imieniu Adolf. Po śmierci właściciela( lub po wy-
jeździe z Polski) nieruchomość wraz z działką przejęło państwo i 
budynek został rozebrany. Czy na pewno wtedy? Kolejna kobieta, 
urodzona połowie lat 50-tych opowiada, że ten drewniany dom stał 
jeszcze na początku  lat 60-tych. O jego mrocznej przeszłości dowie-
działa się wiele lat później od swej matki.   

W jeszcze innej opowieści drewniany dom, w którym Pawłow-
ska miała piwiarnię należał przed wojną do pewnej kobiety. Według 
wspomnień jeszcze innych świadków tamtego dramatu, przekaza-
nych potomnym, w chwili popełnienia morderstwa Pawłowska była 
w ciąży. Być może z mężem, tego nie wiemy. Jeśli z innym mężczy-
zną, należy przypuszczać, że i ten fakt mógł zaważyć na zbrodni. 
Ale czy tak było, chyba już się nie dowiemy. 

Większość świadków tamtej tragedii nie żyje. Może jednak 
sprawa została zapamiętana i była przekazywana następnym pokole-
niom? Chętnie opiszemy ciąg dalszy tej historii. 

Piszcie twk@koluszki.pl lub przyjdźcie do redakcji i opowiedz-
cie. Mile widziane są zdjęcia z tamtych lat.  

Tekst: Zk  
Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe 
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Strażacki Dzień Dziecka
1 czerwca  udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolusz-

kach aby wspólnie z uczniami klas 1-3 świętować Dzień Dziecka w 
lekko nietypowej formie. Niestety pogoda tego dnia spłatała nam fi-
gla więc zajęcia planowane w parku miejskim zmuszeni byliśmy 
przenieść do wnętrza budynku. Niemniej jednak na najmłodszych 
czekało szereg atrakcji. W poszczególnych salach lekcyjnych dzieci 

mogły zobaczyć sprzęt i wyposażenie z jakiego na co dzień korzy-
stają strażacy podczas zdarzeń ratowniczych, przymierzyć mundury, 
hełmy, poznać zawartość torby medycznej czy choćby porozmawiać 
o pracy strażaka ochotnika. Najwięcej radości dostarczył przygoto-
wany przez strażaków sprawnościowy tor przeszkód gdzie do poko-
nania był rów wodny, tunel, slalom a zwieńczeniem ugaszenie sy-
mulowanego pożaru. Konkurencję, dzieci wraz z opiekunami 
pokonywali perfekcyjnie. Na zakończenie spotkania na dzieci cze-
kał słodki poczęstunek w organizacji którego pomogli właściciele 
sklepu Carrefour przy ulicy Głowackiego w Koluszkach, za który w 
imieniu najmłodszych serdecznie dziękujemy.

Jeśli macie 12 lat i więcej i chcielibyście wstąpić w szeregi Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Koluszkach zapraszamy na 
zbiórkę organizacyjno – szkoleniową w sobotę 18.06. o godz. 10.00. 

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i chciałabyś/chciałbyś zasilić sze-
regi jednostki zapraszamy na zbiórkę organizacyjno – szkoleniową 
w piątek 17.06. o godz. 18.00.

Spotkania odbędą się w siedzibie jednostki przy ulicy 11 Listo-
pada 39. Serdecznie zapraszamy.

„Dwójka” dziękuje policjantom
Dyrektor szkoły podstawowej wraz z delegacją rady rodziców 

zagościł w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego, aby osobiście podziękować koluszkowskim mundu-
rowym. Przede wszystkim słowa uznania dotyczyły bardzo dobrej 
współpracy, wsparcia i zaangażowania jakie wykazują policjantki i 
policjanci.

30 maja 2022 roku do koluszkowskiej komendy zawitał Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach Sławomir Mela wraz z 
Przewodniczącym Rady Rodziców Maciejem Kujawińskim. Wizyta 
miała szczególny charakter, ponieważ w obecności komendanta jed-
nostki inspektora Marka Wojtczaka oraz naczelnika prewencji aspi-
ranta sztabowego Pawła Zientarskiego, chcieli osobiście podzięko-
wać mundurowym za bardzo dobrą współpracę, zaangażowanie i 
wsparcie jakie wykazują funkcjonariusze w codziennej pracy z mło-
dzieżą oraz jej problemami. Zwracając się do przełożonych gratulo-
wali takich funkcjonariuszy w koluszkowskiej komendzie i podkre-
ślili jak ważna jest rola Policji w społeczeństwie. 

Podkomisarz Marta Marczak, sierżant sztabowy Paweł Pietrzyk 
oraz starszy sierżant Ewelina Redzisz czuli się szczególnie wyróż-
nieni. Na co dzień zajmują się problemami młodych ludzi oraz prze-
jawami ich demoralizacji. Nigdy nie pozostają obojętni na krzywdę 
drugiego człowieka i próbują znaleźć odpowiednie rozwiązanie. 
Funkcjonariusze wspólnie przyznali, że szczególnie wzruszające w 
ich codziennej służbie jest satysfakcja z niesienia pomocy innym 
oraz, że są osoby, które potrafią docenić służbę w niebieskim mun-
durze.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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Drużyna BRD JEDYNKI  
wicemistrzem Polski

W dniach 1-2.06.2022 r. w Nidzicy odbył się finał centralny 43 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

W zaciętej rywalizacji 16 reprezentacji, obejmującej 5 konkuren-
cji /test wiedzy, test skrzyżowań, jazdę po torze przeszkód, jazdę po 

miasteczku ruchu drogowego i 
umiejętność praktycznego udzie-
lania pierwszej pomocy/ srebrny 
medal Mistrzostw Polski BRD 
zdobyli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Koluszkach: Pauli-
na Kubat, Karol Kazimierczak i 
Igor Rzesiewski pod opieką p. 
Marka Kamińskiego. Tuż przed 
zawodami kontuzji uniemożliwia-
jącej udział w turnieju doznał je-
den z faworytów do zdobycia wy-
sokiego miejsca w klasyfikacji 
indywidualnej - Szymon Garbar-
ski, . Uczniowie naszej szkoły, bę-

dąc jednocześnie reprezentacją województwa łódzkiego, zajęli 2 miej-
sce zdobywając taką samą liczbę punktów co mistrzowska drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Czarnej w woj. podkarpackim, a o niższej lo-
kacie zaważył lepszy wynik z testów wiedzy.

To kolejny medal do brd-wskiej kolekcji, którą od lat tworzą 
drużyny z koluszkowskiej JEDYNKI. Wielkie gratulacje i brawa dla 
całego zespołu.

Dyrekcja szkoły wraz z opiekunem i drużyną dziękują Urzędo-
wi Miejskiemu w Koluszkach za dofinansowanie wyjazdu drużyny 
na finał krajowy oraz prywatnym sponsorom za ufundowanie m.in. 
kompletu nowych strojów sportowych dla zawodników oraz sprzętu 
rowerowego.
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DNI KOLUSZEK – dzień pierwszy
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Obchody Dnia Patrona Szkoły  
Podstawowej nr 2 w Koluszkach

Spotkanie z prawnuczką  
Marii Konopnickiej 

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu, 31 maja 2022 r. w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach odbyło się  spotkanie z pra-
wnuczką Marii Konopnickiej, Panią Joanną Modrzejewską, miesz-
kanką Łodzi.
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Podczas części  ar-
tystycznej młodzież 
przedstawiła losy autor-
ki „Roty”, wykorzystu-
jąc konwencję podróży 
pociągiem relacji teraź-
niejszość - przeszłość. 
Dzięki temu można 
było poznać najważ-
niejsze miejsca związa-
ne z biografią słynnej 
poetki -  Suwałki, Ka-
lisz, Bronów, Warszawę 
czy Żarnowiec. Stylizo-
wane stroje i klimatycz-
na dekoracja przeniosły 
zebranych w czasy Ma-
rii Konopnickiej. W 
rolę Konopnickiej bra-
wurowo wcieliła się 

Agata Zatoń. Jako dziennikarz towarzyszył jej Igor Deredas.
W drugiej części spotkania, Bianka Rogalska i Przemysław Pia-

sny, przeprowadzili z Panią Joanną Modrzejewską wywiad.
Pani Joanna podzieliła się z zebranymi wspomnieniami i infor-

macjami na temat swej prababci. Dowiedzieliśmy się, że Konopnic-
ka była doskonale zorganizowaną osobą i świetnie radziła sobie z 
licznymi obowiązkami. Wychowana surowo przez ojca, z trudem 
znosiła bogate życie towarzyskie, jakie przyszło jej wieść u boku 
męża. Mama  p. Joanny zapamiętała  piękne włosy swej babci oraz 
jej delikatne dłonie.

Barwne opowieści i subtelny humor wyjątkowego Gościa za-
chwyciły zebranych. Nie zabrakło też wspólnego czytania wierszy 
Marii Konopnickiej. Jako pierwsza utwór swej prababci przeczytała 
Pani Joanna Modrzejewska. Następnie wysłuchaliśmy poezji w in-
terpretacji Pana Dyrektora Sławomira Meli oraz uczennicy Kingi 
Chądzyńskiej. Patriotyczny wymiar utworów Patronki koluszkow-
skiej „Dwójki” podkreśliła „Rota”, w wykonaniu Wiktorii Wojcie-
chowskiej.

Na  uczestników spotkania czekała jeszcze jedna niespodzian-
ka. Specjalne pozdrowienia  dla całej społeczności szkolnej przeka-
zał wirtualnie, z dworku, który poetka otrzymała w 1903 r. w darze 
od narodu,  Pan Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konop-
nickiej w Żarnowcu.

To wyjątkowe wydarzenie  zakończyło się pamiątkowym zdję-
ciem. Pani Joanna Modrzejewska obiecała, że chętnie odwiedzi Ko-
luszki w przyszłym roku szkolnym. Była zachwycona panującą tu 

atmosferą. Ogromne wrażenie zrobił też na niej występ młodzieży, 
który obejrzała z wielką uwagą i wzruszeniem.

Przygotowaną przez uczniów kl. VIId i VIIIc uroczystość, po-
prowadziły Julita Sikorska oraz Natalia Gawrych.

MOK zaprasza  
na zajęcia muzyczne

Podczas Dni Koluszek za-
prezentowała się 6-osobowa gru-
pa młodych wokalistów, którzy 
uczęszczają na zajęcia muzyczne 
do Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Na scenie zaśpiewali: Julia Śliw-
kiewicz, Lena Janeczek, Mikołaj 
Kaliszewski, Wiktoria Wojcie-
chowska, Kacper Książek i Kor-
nelia Książek. 

Po pandemicznej przerwie, 
zajęcia wracają do swojego ryt-
mu. Instruktor Romuald Spychal-
ski serdecznie zachęca nowe oso-
by do wstępowania w szeregi 

sekcji wokalnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Każdy  
z uczestników ma zapewnioną indywidualną lekcję, która trwa  
45 minut. 

(pw) 
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Piłka nożna Złoto i trzy brązowe medale  
w Mistrzostwach Województwa  
w LA Szkół Podstawowych  
w Bełchatowie

Wojewódzkie mistrzostwa szkół podstawowych Zrzeszenia 
LZS w LA rozgrywane były na stadionie Powiatowego Centrum 
Sportu w Bełchatowie. Trwające ponad 5 godzin zawody odbywały 
się przy przenikliwym zimnie, silnym wietrze i niemal stale padają-
cym deszczu. 

W takich niesprzyjających warunkach pogodowych, nasi lekko-
atleci reprezentujący szkoły spisali się znakomicie, zdobywając wie-
le wysokich miejsc i cztery medale. 

Na najwyższym podium w biegu na 1 km (2008-2007) stanął Igor 
Cel (SP Różyca), czwarty był Radosław Babiarski (SP2 Koluszki).

III miejsce w biegu na 600 m dziewcząt (2008-2007) zdobyła 
Jagoda Nowakowska (SP Różyca), również trzecia na tym samym 
dystansie w kat. 2009 i młodsze była Milena Płocka, szósta Julia 
Błaut (obie SP2 Koluszki).

Czwarty medal również brązowy zdobyła sztafeta 4x100 m 
(2008-2007) SP Różyca, biegnąca w składzie: Kamil Tenentka, Piotr 
Śliwiński, Piotr Chojnacki i Igor Cel.

Bardzo dobrze spisali się pozostali lekkoatleci LKS Koluszki: 
czwarty w biegu na 1 km (2009 i młodsi) był Kordian Kuleta (SP 1 
Brzeziny), piąty Piotr Chojnacki (SP Różyca), siódmy Maciej Wolski 
(SP2 Koluszki), obaj biegli na dystansie 300 m w kat. 2008-2007. 

Trzy nasze młode sportsmenki: Łucja Ciesielska, Maja Wolska  
(SP 2 Koluszki) i Malwina Hoffmann (SP2 Brzeziny) w swoich se-
riach na dystansie 200 m (2009 i młodsze) plasowały się na wyso-
kich trzecich miejsca. 

Na tym samym dystansie wśród chłopców (2009 i młodsi) dru-
gie miejsce w drugiej serii zdobył Jan Szymański (SP Różyca), trze-
cie w trzeciej serii  Karol Cieślik (SP2 Koluszki). 10 miejsce w sko-
ku w dal dziewcząt (2009 i młodsze) zajęła 9-letnia Zofia 
Dziedzińska (SP 2 Koluszki).

Nieźle spisały się w biegu na 300 m (2008-2007) startujące po raz 
pierwszy w takich zawodach: Gabriela Musiał i Weronika Zielińska 
(SP Różyca), oraz w rzucie piłeczką palantową Zuzanna Staniaszek 
(SP2 Koluszki). Wszystkim należą się ogromne brawa, gratulacje za 
start, świetną postawę i walkę w tak niesprzyjających warunkach.

Klasa okręgowa
Kolejka 29.  11-12 czerwca

LKS Różyca - KAS Konstantynów Łódzki  1:4

Najbliższe mecze
Iskra Dobroń - LKS Różyca  18 czerwca, 17:00

Tabela
1. AKS SMS Łódź     27  64   133-34   
2. GKS Ksawerów     26  58   76-42   
3. ŁKS III Łódź      27  52   96-41  
4. Ner Poddębice     27  48   80-50  
5. Włókniarz Pabianice   27  48   66-41  
6. LKS Różyca      27  46   79-61  
7. Zawisza Rzgów     27  40   45-55   
8. Iskra Dobroń      27  39   85-79  
9. UKS SMS Łódź     27  36   54-55  
10. Victoria Rąbień     27  33   65-78   
11. Termy Uniejów     28  29   61-74  
12. KAS Konstantynów    27  29   38-58  
13. Włókniarz Zgierz    26  28   49-65   
14. Sokół II Aleksandrów   27  23   43-68   
15. GLKS Sarnów/Dalików  27    3   20-189  

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

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II  
(koniec sezonu) 
Kolejka 26.  11-12 czerwca 
(ostatnia kolejka) 

LKS Gałkówek - Huragan Swędów    1:0 

Sokół Popów - KKS Koluszki    2:5

Tabela
1. KKS Koluszki     24  57   69-29 
2. LZS Justynów     24  54   104-33  
3. Błękitni Dmosin     24  44   82-50  
4. Boruta II Zgierz     24  44   70-30  
5. Czarni Smardzew    24  42   56-45  
6. Huragan Swędów    24  41   76-70  
7. LKS Gałkówek     24  41   57-40  
8. Polonia Andrzejów    24  37   63-51   
9. Zjednoczeni II Stryków  24  31   64-74  
10. Victoria Łódź     24  20   34-63  
11. Iskra Głowno     24  18   44-98   
12. Sokół Popów     24  13   32-83  
13. LKS Kalonka     24    9   35-120  
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Radosław Babiarski ze srebrnym  
medalem Mistrzostw Województwa 
Łódzkiego U 16

Na stadionie AZS w 
Łodzi rozegrane zostały 
Mistrzostwa Wojewódz-
twa Łódzkiego U 16 i 
Miting ŁOZLA. W za-
wodach wystartowało 
dwóch naszych reprezen-
tantów. Radosław Ba-
biarski zdobył drugie 
miejsce i srebrny medal 
w biegu na 2000 m, 
czwarty w mitingu na 
600 m był Kordian Kuleta.

Biegnący na najdłuższym dla młodzików dystansie Radek Ba-
biarski, tuż po starcie, podczas próby wyprzedzania, doznał lekkie-
go naciągnięcia mięśnia dwugłowego i pośladkowego. Choć ból był 
do zniesienia, to i tak w jakimś  stopniu uniemożliwiło mu to osią-
gnięcie lepszego miejsca jak i czasu. 

Startujący po raz pierwszy w mitingu Kordian Kuleta, pobiegł 
bardzo odważnie i z bardzo dobrym czasem 1:47,49 zajął czwarte 
miejsce w biegu na 600 m. Obu należą się podziękowania za walkę, 
rodzicom za wspaniały doping. 

Uczniowie z Ukrainy w Szkole  
Podstawowej nr 1 w Koluszkach

Szkoła w szczególny sposób dba o uczniów z Ukrainy. Obecnie 
jest ich 24. Uczą się w klasach pierwszych, drugich, trzecich, szó-
stych i siódmej. Są obdarzani sympatią, zrozumieniem. Każdego 
dnia mogą liczyć na pomoc, wsparcie ze strony nauczycieli, koleża-
nek i kolegów.  

Aby pokonać barierę językową dyrekcja szkoły zleciła naukę 
języka polskiego w ramach zajęć świetlicowych. Każdego dnia pani 
Jolanta Dąbrowska prowadzi zajęcia z poszczególnymi grupami 
wiekowymi. W każdy poniedziałek także Pani Katarzyna Jeziorska 
uczy dzieci młodsze.  Uczniowie, którzy są z dala od najbliższych, 
tęsknią za nimi, chętnie opowiadają o Ukrainie, posługując się języ-
kiem polskim. Sprawia im to ogromną radość, a nauczycielom satys-
fakcję, że nauka języka polskiego daje efekty.

W marcu, kie-
dy pojawili się 
pierwsi uchodźcy, 
nasi uczniowie z 
dużym zaangażo-
waniem przystąpili 
do robienia gaze-
tek tematycznych 
ph. ,,Bądźmy ra-
zem z Ukrainą”. 
Uczniowie i na-
uczyciele nosili 
żółto-niebieskie 
kotyliony na znak solidarności z nimi. 

W czasie zajęć świetlicowych odbywają się zajęcia integrujące. 
W kwietniu dzieci zapoznały się z tradycją świąt wielkanocnych we-
dług obrządku prawosławnego, a dzieci ukraińskie z tradycjami 
wielkanocnymi celebrowanymi przez kościół rzymsko-katolicki.

W maju uczniowie zapoznali się z historią związaną z uchwale-
niem Konstytucji 3 Maja. Zarówno dzieci ukraińskie jak i polskie 
szanują symbole narodowe: flagę, godło, hymn. Była to wspaniała 
lekcja patriotyzmu. W obliczu wojny na Ukrainie, nasi uczniowie z 
większą ochotą zadbali, by na święta majowe ich rodzice wywiesili 
flagi.

Dnia 1 czerwca dzieci polskie i ukraińskie wspólnie świętowały 
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wykonały ilustracje, uczestniczy-
ły w klasowych i świetlicowych zabawach. Zapoznały się historią 
uchwalenia tego dnia. 

Cała społeczność szkolna jest dumna, że pomaga dzieciom, któ-
re musiały opuścić swą ojczyznę, która jest w stanie okrutnej wojny.

Przerwy w dostawach prądu
 � 14 i 15.06.2022r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Krańcowa, 

Gałków Mały ul.: Krańcowa, Mickiewicza, Zielona, Kolejowa  
Nr do 1 do 18, Graniczna Nr od 2 do 6.

 � 22.06.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Budowlanych  
Nr 57, Konopnickiej Nr od 34 do 43, Spółdzielcza, 11 Listopada Nr 65.
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OGŁOSZENIE
o zmianie uchwały o przystąpieniu do opracowania miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-
-wschodniej części obszaru gminy Koluszki.

Zgodnie z art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 z póż. zm.) oraz z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Koluszkach uchwały Nr XL/140/2021 
Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla północno-wschodniej części obszaru gminy Koluszki. 

Uchwała ta zmienia zakres (granice) opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej 
części obszaru gminy Koluszki określony w uchwałach  
Nr XXXIII/89/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 7 czerwca 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części 
obszaru gminy Koluszki oraz uchwałą Nr IV/9/2019 Rady Miejskiej 
w Koluszkach z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części ob-
szaru gminy Koluszki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach 
określonych w ww. uchwale. Wnioski należy składać w terminie do 
dnia 5 lipca 2022  roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach, ul. 11 Listopada 65, 95 - 040 Koluszki lub na adres elektro-
niczny email: um@koluszki.pl.

Zgodnie z 39, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko, zainteresowani mogą wnieść uwagi i wnio-
ski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko na-
leży składać zgodnie art. 40 ww. ustawy w terminie do dnia 5 lipca 
2022 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65, 95-040 Koluszki lub na adres elektroniczny email:  
um@koluszki.pl.

Uwagi i wnioski do prognozy zainteresowani mogą składać lub 
przesyłać:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wszystkie wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Burmistrz Koluszek. Jednocześnie zawiadamiam że zainteresowani 
mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95 - 040 Koluszki. 

Link do uchwały Nr XL/140/2021 Rady Miejskiej w Kolusz-
kach z dnia 23 listopada 2021 r.: https://www.koluszki.samorzady.
pl/prawolokalne,11_2-2021-11_677

Burmistrz Koluszek

Burmistrz Koluszek informuje
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 14.06.2022 r. do dnia 05.07.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu:

- części nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 187 o pow.  58 m2, położonej w miejscowości Lisowi-
ce, obręb Lisowice, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej,

- działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 
401/53 o pow. 0,0676 ha, 401/4 o pow. 0,4381 ha, 401/14 o 
pow. 0,3619 ha, 401/48 o pow. 1,2490 ha, położonych w miej-
scowości Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki,  do dzier-
żawy w drodze bezprzetargowej,

- działki, położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 357/1 o pow. 
0,1100 ha, wraz z naniesieniami (budynkiem mieszkalnym i 
gospodarczym) znajdującymi się na tej działce, do dzierżawy 
w drodze bezprzetargowej.

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 54.
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Piątek  
17.06

15:00 FOKI kontra REKINY
17:00 TOP GUN: MAVERICK
19:30 TOP GUN: MAVERICK

Sobota  
18.06

15:00 FOKI kontra REKINY
17:00 TOP GUN: MAVERICK
19:30 TOP GUN: MAVERICK

Niedziela  
19.06

15:00 FOKI kontra REKINY
17:00 TOP GUN: MAVERICK
19:30 TOP GUN: MAVERICK

Środa  
22.06

17:00 TOP GUN: MAVERICK
19:30 TOP GUN: MAVERICK

Czwartek  
23.06

17:00 TOP GUN: MAVERICK
19:30 TOP GUN: MAVERICK

FOKI kontra REKINY
RPA/USA / Komedia / Animowany / 2022 / 98 min.

2D Dubbing

Quinn jest uroczą, 
ale i zadziorną foką, któ-
ra chętnie wystrzępiłaby 
płetwę niejednemu żarła-
czowi. Niestety, odkąd 
gang rekinów pod przy-
wództwem niejakiego 
Grimesa na dobre zado-
mowił się w podwodnej 
okolicy, ciężko o zado-
walające jedzenie poza 
resztkami z uczt zęba-
tych drapieżników. 

Tak być nie może! 
Quinn postanawia skom-
pletować drużynę ma-
rzeń i przepędzić raz na 
zawsze swoich uzbrojo-
nych po zęby wrogów. 

W skład foczego oddziału do zadań specjalnych wejdą największe 
asy podmorskiej żeglugi, a w ich płetwach znajdzie się sprzęt, z 
którym (prawie) nie ma żartów: samopompujące się miny rozdym-
kowe, krabowe pistolety, barakudy dalekiego zasięgu i oczywiście 
naładowane odnawialną energią węgorze elektryczne. Gdy na ho-
ryzoncie pojawi się wielka uczta w postaci ławicy sardynek – pod-
wodne manewry najwyższy czas będzie zacząć!

TOP GUN: MAVERICK
USA / Sensacyjny / 2020 / 131 min.

2D Napisy

Po ponad 30 latach w 
służbie amerykańskiej 
marynarce wojennej, 
Pete „Maverick” Mitchell 
(Tom Cruise) jest tam, 
gdzie powinien być – na 
szczycie. Jest mistrzow-
skim pilotem, testującym 
najnowocześniejsze ma-
szyny.

Kiedy staje na czele 
pilockiej spec-grupy 
szkolącej jej uczestników 
do udziału w misji, jakiej 
dotąd nie było, przycho-
dzi mu spotkać się z po-
rucznikiem Bradleyem 
Bradshawem (Miles Tel-
ler), o kryptonimie „Ro-

oster”, synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim 
„Goose”, który przed laty zginął podczas jednej z misji.Maverick 
musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. 
Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie 
ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Transport węgla z PGG, 1-20t,  
tel. 697-345-447
Serwis okien i drzwi, 532-553-111
Pranie dywanów, tapicerki meblowej. 
Usługa robienia zakupów – firmy. 
Sprzątanie aut w środku, 600-932-147
Malowania, drobne remonty,  
tel. 575-242-774
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, tel. 500-33-50-60
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
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

PRACA SZUKAM
Opiekunka do dziecka poszukuje 
pracy, tel. 503-661-321

PRACA 
Zatrudnię kierowcę C+E kraj,  
tel. 667-583-078
Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407
Sprzedawcę zatrudnię. Sklep 
ODiDO, Koluszki, ul. Andersa 9, 
tel. 603-793-526
Zatrudnię szwaczki. Jeden wzór 
cały rok, tel. 664-975-055
Zatrudnię pracownika budowlanego, 
724-724-402
Zatrudnię operatora koparki 
kołowej, tel. 664-083-159
Zatrudnimy elektromonterów  
i pomocników elektromonterów,  
tel. 42 214-07-00
Zatrudnię kierowcę kat. B/C, 
wózek widłowy, HDS, elastyczny 
czas pracy, 510-476-129

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię dom w Koluszkach  
za gotówkę, tel. 509-197-460
Sprzedam dom w Koluszkach, 
Zagajnikowa 16, tel. 502-651-007 
lub 782-005-167
Sprzedam działkę budowlaną 4500 m2 
od ul. Brzechwy, tel. 502-651-007 
lub 782-005-167
Sprzedam działkę budowlaną  
6000 m2 wraz z budynkami,  
Brzezińska 135, tel. 502-651-007 
lub 782-005-167

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737

SPRZEDAM
Kompleksowa sprzedaż pokryć 
dachowych. Pomiar i wycena gratis, 
tel. 44 714-05-38
Sprzedam kombajn ANNA, kopacz-
kę, sadzarkę, redło, 600-812-586 
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
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
Piec, kocioł, złom odbieram,  
tel. 501-488-674
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 

USŁUGI
Remonty, docieplenia. Solidnie,  
tel. 609-296-865
Malowanie, płytki, tapetowanie, 
instalacje remonty. Od ręki, solidnie 
i z kulturą. Zapraszam 732-622-362
Złota rączka - drobne prace remonto-
we, usuwanie awarii, tel. 725-632-561 
Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, 
tel. 667-027-711
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195

Kierowca kat. C, na miejscu, 
605-439-267

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

Zatrudnię szwaczki, praca  
w szwalni w Koluszkach,  
tel. 531-601-101

Zatrudnię szwaczki i prasowaczki, 
693-426-098

Zatrudnię szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352

RÓŻNE
Sala bankietowa z okolic Koluszek 
przyjmie imprezy: imieniny, urodzi-
ny, chrzciny na 03.09.2022 r.  
i 24.09.2022r. oraz na październik, 
tel. 602-48-37-49
Kajaki-Pilica, spływy,  
tel. 506-704-420

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578

Sprzedam Peugeot Partner 1,6HDI. Rok prod. 2007, tel. 698-387-205
Miesiarkę do ciasta 150l, piec elektryczny cukierniczy 3 komorowy,  
tel. 698-387-205
Sprzedam betoniarkę 250l – koła pompowane, hak samochodowy,  
tel. 570-772-163
Szwalnia zatrudni szwaczki, tel. 693-426-098
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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

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

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70

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

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

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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo
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KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów � wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

n kostka 
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00
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Wypożyczalnia sprzętu  
budowlanego, ogrodowego  
i rekreacyjnego zaprasza  

7 dni w tygodniu w godz. 6-22
Brzezińska 23/1, Koluszki

tel. 515-947-149

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego 
pod budowę tunelu w Gałkówku 

13 czerwca przy przejeździe kolejowym w Gałkowie Dużym 
odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, który na pamiąt-
kę wmurowany zostanie w konstrukcję nośną budowanego tunelu. 
Na akcie znalazły się podpisy przedstawicieli Gminy Koluszki, Po-
wiatu Łódzkiego Wschodniego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
wykonawcy czyli spółki STRABAG oraz nadzoru budowy repre-
zentowanego przez firmę PILAMIS.     

Ze strony władz samorządowych akt podpisali: Burmistrz Kolu-
szek Waldemar Chałat, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz w 
imieniu Starosty Łódzkiego Wschodniego – Andrzeja Opali, oraz dyr. 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego UM w Koluszkach 
Mateusz Karwowski. Gminę i powiat reprezentowali także Przewodni-
czący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Sławomir Sokołowski 
oraz radny Rady Miejskiej w Koluszkach Krzysztof Kubasiewicz. 

- Jako miejscowość powstaliśmy na bazie kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej. Właściwie cała nasza gmina jest poprzecinana torami. 
Mimo wielu przywilejów, decydujących o naszym rozwoju, pojawi-
ły się też utrudnienia, w postaci tego rodzaju przejazdów. I właśnie 
te utrudnienia próbujemy dzisiaj pokonać. Nie była to łatwa decyzja 
do podjęcia, szczególnie w wymiarze finansowym. Dlatego też cie-
szę się, że kilka podmiotów zrzuciło się na te inwestycję. Bo mamy 
tu środki unijne przekazane przez PKP PLK, mamy też finansowanie 
powiatowe oraz pieniądze gminne. Cieszymy się, że prace postępu-
ją i docelowo zapewnią mieszkańcom olbrzymią swobodę w prze-
mieszczaniu się między Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym – 
skomentował wydarzenie Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. 

Do wypowiedzi burmistrza nawiązała także wicestarosta Ewa 
Gładysz. – Tak jak pan burmistrz powiedział, rozmowy nie były ła-
twe, ponieważ montaż finansowy jest zawsze dużym problemem. Ale 
myślę, że końcowy efekt świadczy o bardzo dobrych relacjach, o za-
cieśnianiu współpracy między powiatem a gminą. Powstający tunel, 
który umiejscowiony jest w drodze powiatowej, jest swoistym tranzy-
tem, który łączy gminę z dalszą częścią powiatu. Myślę, ze również ci 
użytkownicy drogi będą bardzo zadowoleni z tej inwestycji.     

Wartość inwestycji to ok. 23,6 mln zł netto, w tym dofinansowa-
nie ze środków unijnych to ok. 11,4 mln zł netto. Tunel drogowy bę-
dzie przebiegał pod czterema torami linii Łódź Fabryczna – Kolusz-
ki oraz Łódź Kaliska – Dębica. Inwestycja obejmuje budowę układu 
drogowego, chodników i ścieżek rowerowych. Wykonawca przebu-
dował już część kolizji z infrastrukturą podziemną. Obecnie montu-
je ściany szczelne, które zabezpieczą wykop podczas wybierania 
ziemi pod przyszły tunel drogowy. Planowane zakończenie inwesty-
cji w II kw. 2023 r. Jako ciekawostkę dodajmy, że tunel będzie się-
gał aż 4,5 m poniżej dotychczasowych torów kolejowych.        (pw)  

Relacja z uroczystości 
podpisania  

aktu erekcyjnego,  
TVP 3 „Strefa biznesu”, 

21 czerwca (wtorek) 
godz. 18.15. 


