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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

8.07  
ul. Głowackiego 20

9.07  
ul. Korczaka 5

10.07  
ul. Sikorskiego 6A

11.07  
ul. 3 Maja 8

12.07  
ul. 3 Maja 19G

13.07  
ul. Brzezińska 54

14.07  
ul. Przejazd 6
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Budowa wiaduktu toczy się 
zgodnie z planem  

Nie ma zagrożenia związanego z dotrzymaniem terminu zakoń-
czenia budowy nowego wiaduktu w Koluszkach. Tego rodzaju in-
formacja płynie z ostatniego kontrolnego spotkania wykonawcy in-
westycji z władzami naszego miasta. 

Na placu budowy gołym okiem widać postępy prac. Trwa już 
nasuwanie czwartego z dziewięciu segmentów mostu. Dodajmy, że 
stare podpory, które pozostawiono na czas budowy, są jedynie wy-
korzystywane jako pomoc w nasuwaniu poszczególnych elemen-
tów. Po zakończeniu zaplanowanych prac, zostaną zdemontowane. 
Prowadzone są także roboty na dojazdach do wiaduktu (m.in. przy 
budowie muru oporowego od strony ulicy Towarowej). Obecnie naj-
większym wyzwaniem z jakim zmaga się wykonawca, są ceny 
asfaltu. Ponieważ surowiec ten bardzo zdrożał w stosunku do pier-
wotnych założeń w budżecie inwestycji, wykonawca zdecydował, 
by jego kładzenie tam gdzie jest to już możliwe, odroczyć w czasie. 

Jeśli chodzi o termin ukończenia budowy wiaduktu, zasadnicze 
prace budowlane powinny zakończyć się pod koniec listopada. Po-
zostaje jednak jeszcze kwestia dopuszczenia obiektu do użytkowa-
nia, czyli m.in. testy obciążeniowe, odbiory. Może zdarzyć się zatem 
sytuacja, że po wybudowaniu wiadukt będzie jeszcze przez chwilę 
nieprzejezdny, oczekując w grudniu na stosowne pozwolenia.           

Przypomnijmy, że nowy obiekt będzie to konstrukcja o długości 
132,3 m i szerokości 13,4 m. W starym wiadukcie, pochodzącym z 
lat 70-tych, zdiagnozowano degradację betonu. Wykruszające się 
odłamki zagrażały przejeżdżającym pociągom. Wartość obecnej in-
westycji to 25,5 mln zł.

W związku z licznymi pytania informujemy, że Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi który prowadzi inwestycję, poza szkicem 
technicznym, nie posiada wizualizacji, dzięki której moglibyśmy 
zobaczyć jak będzie prezentował się nowy wiadukt.                   (pw)

Na ścianie strażnicy OSP w Gałkowie 
Dużym zawiśnie defibrylator

Z inicjatywy strażaków ochotników, na ścianie remizy strażac-
kiej w Gałkowie Dużym zostanie powieszony defibrylator. Co cie-
kawe, urządzenie ma być dostępne dla wszystkich mieszkańców. W 
razie zagrożenia życia, dowolna osoba będzie mogła przybyć pod 
budynek strażnicy, zdjąć 
urządzenia ze ściany i udać 
się na miejsce zdarzenia w 
celu ratowania życia po-
szkodowanego. Dodatko-
wo, po zdjęciu defibrylatora 
ze ściany, uruchomiona zo-
stanie syrena strażacka, któ-
ra do pomocy uaktywni jed-
nostkę strażacką. Dodajmy, że automatyczny defibrylator zewnętrzny 
jest tak skonstruowany, by podpowiedzieć nam krok po kroku, jak 
postępować w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Może być za-
tem użyty nawet przez osobę bez doświadczenia medycznego.

Zakup sprzętu do ratowania życia zostanie sfinansowany z fun-
duszu sołeckiego. Strażacy ochotnicy podejmą się także zadania, 
związanego z przeszkolenia mieszkańców pod kątem jego obsługi.

(pw)   

Defibrylatory AED to medyczne urządzenie do przeprowa-
dzania reanimacji, a zatem pozwalające ponownie „uruchomić” 
serce u osób, które doznały zatrzymania jego akcji. AED jest 
urządzeniem które dostarcza kontrolowany impuls elektryczny 
obejmujący serce i prowadzący do przerwania migotania ko-
mór oraz przywrócenia prawidłowej funkcji serca. 

Drzewo uszkodziło most w Lisowicach
Co najmniej do 8 lipca po-

trwają prace związane z naprawą 
mostu przy wodospadzie w Liso-
wicach. Uszkodzenia obiektu 
spowodowało powalone drzewo. 
Co ciekawe, drzewo ponoć zła-
mało się podczas pięknej, bez-
wietrznej pogody. Most został 
tymczasowo wyłączony z użyt-
kowania. Dodajmy, że generalny 
remont obiektu, polegający na 
całkowitej wymianie drewnianej 
nawierzchni, planowany jest po 
sezonie wakacyjnym. Dodatkowo sama konstrukcja jak i pobliska 
tama, mają zostać podświetlone. 

(pw) Do września powstanie szkolna  
ścianka wspinaczkowa

Jeszcze w te wakacje rozpocznie się montaż ścianki wspinacz-
kowej w budynku SP nr 2 i I LO w Koluszkach. Instalacja zostanie 
umieszczona w sali gimnastycznej, która znajduje się przy łączniku 
z halą sportową. Obecnie trwają rozmowy w spawie przeszkolenia 
nauczycieli wychowania fizycznego, tak by po przejściu odpowied-
nich kursów, mogli prowadzić lekcje i zajęcia dodatkowe.         (pw)   

Kalendarium gminnych wydarzeń
 • 14 lipca - Okiem Kobiety, „Kriada” godz.18.00 (temat: spadki)
 • 16 lipca – Święto Kolorów w Lisowicach, w godz. 15.00-19.00  
 • 23 lipca - nocne zwiedzanie Lisowic, od godz. 21.00 
 • 18 września - gminne dożynki, Park Miejski w Koluszkach 
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Zmarła Monika Konik 
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

Jeszcze kilka tygodni temu bawiła się na pożegnalnym balu 
kończącym szkołę podstawową ze swoimi wychowankami z klasy 
VIII. Jakiś czas potem poczuła się bardzo źle i była zmuszona wziąć 
zwolnienie lekarskie. Było jej zwyczajnie głupio, czym  podzieliła 
się z Emilią, przyjaciółką z pracy: „Chyba nie ma szans, abym była 
z wami. Ale godnie mnie zastąpicie kochane. Płakać mi się chce, że 
tak wszystkich zawiodłam”. 

Wszyscy jednak rozu-
mieli tę trudną dla niej sy-
tuację zdrowotną. Podczas 
jednej z rozmów telefo-
nicznych, oznajmiła kole-
żance ze szkoły, że już jest 
poprawa i z pewnością  
niedługo się zobaczą. Stało 
się inaczej. Niektórzy od-
chodząc informują o tym 
cały świat, opisując szcze-
góły swej choroby. Ona 
odeszła pokornie, w zupeł-
niej ciszy. Gdybym kilka 
miesięcy temu powiedział 
jej: Pani Moniko, za nie-
długo będę pisał o Pani ar-
tykuł - oblała by mnie  

swoim charakterystycznym śmiechem. 
30 czerwca zmarła Monika Konik, nauczycielka Szkoły Pod-

stawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Gałkowie Du-
żym. 

Podczas mszy pogrzebowej  kościół parafialny w Gałkówku za-
pełniony był do ostatniego miejsca. W nawie głównej od ołtarza po 
chór spoczywały wieńce i wiązanki, a przed trumną, zgodnie z aktu-
alnym zwyczajem, nawiązującym do XVII wiecznej, polskiej trady-
cji portretów trumiennych - fotografia uśmiechniętej Pani Moniki. 
Kaznodzieja stwierdził podczas homilii, że ta nagła i niespodziewa-
na przez nikogo śmierć, była dla pani Moniki z pewnością zaskocze-
niem, dla pozostałych zaś - może być znakiem. -W takiej chwili każ-
dy zadaje sobie pytanie: dlaczego ona, dlaczego w teraz, dlaczego w 
tak młodym wieku. To są pytania bez odpowiedzi. Dla nas, którzy-
śmy tu jeszcze pozostali w tym doczesnym świecie, może to być ja-
kiś ukryty znak. Znak, który krzyczy - powiedział ks. Michał Pietra-
sik, proboszcz Gałkowskiej parafii.  

Żegnając  Ś.P. Monikę Konik, w  imieniu grona pedagogiczne-
go oraz uczniów, głos zabrała pani Bożena Delewska, wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej w Galkowie Dużym.

-Kochana Moniko, nie tak miał wyglądać początek wakacji, 
nie tak… zgasłaś nieoczekiwanie, pozostawiając nas w nieutulo-
nym żalu. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy. 
Przecież miałaś tyle planów, zamierzeń. Niestety, choroba przyszła 
nagle i okazała się bezlitosna. Jeszcze kilka tygodni temu widzie-
liśmy się w szkole, byłaś skupiona na przygotowaniach zakończe-
nia roku szkolnego swoich wychowanków, a dziś przyszło nam się 
żegnać? Tak trudno uwierzyć, że nie zobaczymy Cię na szkolnym 
korytarzu wśród swoich uczniów, że nie usłyszymy Twojego perli-
stego śmiechu w pokoju nauczycielskim… Odeszłaś w ciszy, sa-
motnie, pozostawiając puste miejsce, którego nikt nie zdoła zastą-
pić.

Zobacz, przyszliśmy dzisiaj licznie: koleżanki, koledzy, wycho-
wankowie, ich rodzice. Są wszyscy ci, którym byłaś bliska – Twoi 
przyjaciele i znajomi. Chcemy wyrazić swoją wdzięczność za to, że 
byłaś obecna w naszym życiu. Dziękujemy za każdy gest przychyl-
ności, koleżeństwa i życzliwości; za to, że potrafiłaś wesprzeć do-
brym słowem, wysłuchać, po prostu być przy drugim człowieku w 
smutku i radości, bo życie brałaś takim, jakie było. Na nic się nie 
uskarżałaś, wiele rzeczy obracałaś w żart, a Twój optymizm doda-
wał skrzydeł.

Swoich wychowanków otaczałaś matczyną troską, wspoma-
gałaś ich rodziców, angażowałaś się zarówno w sprawy drobne, jak 
i ważne. Umiałaś dzielić codzienny trud między pracę a kochającą 
się Rodzinę. Żyłaś skromnie, pięknie, w przyjaźni z innymi i za to 
dziękujemy. Jesteśmy tu wszyscy, by towarzyszyć Ci w ostatniej 
drodze, na którą wkroczyłaś zbyt wcześnie, zbyt szybko i niespo-
dziewanie.

Zk 

Do zobaczenia Moniko!
„Zabrakło nam tych paru lat, tych kilku dni być może...
I niewypowiedzianych słów, że będzie przecież dobrze,

I kilku ważnych rozmów, i śmiechów w dzieci tłumie,
I czasu brakło... czemu tak? Wyjaśnić wciąż nie umiem...”

 
Niezmiernie trudno mi o tym pisać. Słowa nie są w stanie 

wyrazić naszego smutku, bólu, ciągle niedowierzania. 30 czerw-
ca 2022r. zmarła ukochana mama, żona, córka, niezastąpiona 
przyjaciółka, koleżanka, wspaniała wychowawczyni, nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Gałkowie Dużym- Monika Konik.

W naszych sercach na zawsze zostanie Jej śmiech, dobro, 
otwartość na innych, życzliwość, zrozumienie, empatia, ciepło. 
Była osobą, która jednoczyła ludzi, samą swoją obecnością budo-
wała dobre relacje, tworzyła grupę. Umiała docenić ludzi, spra-
wiała, że czuli się ważni i potrzebni. Zawsze cieszyła się z sukce-
sów najbliższych, zarówno własnych dzieci, przyjaciół, ale  
i uczniów, dla których zawsze miała czas, których wspierała, mo-
tywowała i z którymi miała bardzo dobry kontakt. Potrafiła wy-
słuchać, pocieszyć, rozweselić w trudnych chwilach, można było 
na nią liczyć. Była niezwykle czułą i zaangażowaną w życie swo-
ich bliskich mamą, żoną, córką. Rodzina była dla niej niezwykle 
ważna. Była optymistką, otwartą na świat i życie. Lubiła rozma-
wiać, a kontakty z nią były zawsze pełne dobrych emocji, zrozu-
mienia. Uwielbiała podróże, szczególnie z ludźmi, którzy byli dla 
niej ważni. Lubiła zakupy i dobrą kawę, zajmowała się ogrodem 
i zwierzętami, które bardzo lubiła. Umiała świetnie zorganizować 
życie rodzinne, klasowe. Przyciągała do siebie ludzi, dawała im 
siłę, była wsparciem. Prawie nigdy nie narzekała, zawsze miała 
nadzieję, pisała i mówiła, że jest lepiej, że zaraz się spotkamy… 
Nikt nie będzie w stanie Jej zastąpić. Będzie jej bardzo brakować 
nam wszystkim: rodzinie, bliskim, przyjaciołom, koleżankom  
i kolegom, uczniom, rodzicom. W naszych sercach i wspomnie-
niach zostawiła na zawsze cząstkę siebie.

Emilia Łęcka-Szafarz
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Oświetlą boiska przy szkołach  

Rozpoczął się montaż oświetlenia przy szkolnych boiskach ze 
sztuczną nawierzchnią zlokalizowanych przy ul. Ludowej i Zagajni-
kowej w Koluszkach. Dzięki inwestycji z boisk będzie można ko-
rzystać także po zmroku, co znacznie wydłuży godziny funkcjono-
wania obiektów. Oświetlenie ma powstać do końca lipca. 

(pw) 

W parku powstanie tężnia

Tego rodzaju tężnia solankowa stanie w Parku Miejskim w Ko-
luszkach. Instalacja zostanie umieszczona za widownią amfiteatru. 
Dodatkowo obiekt zostanie podświetlony oraz wyposażony w leżące 
ławeczki. Wokół tężni ma tworzyć się leczniczy mikroklimat, podob-
ny do tego, którym możemy cieszyć się nad morzem. Gmina obecnie 
ubiega się o pozyskanie dofinansowania ze środków UE.            (pw)

Przerwy w dostawach prądu
 � 8.07.2022 r. w godz. od 8:00 do 16:00: Kaletnik ul.: Akacjowa, 

Brzozowa, Główna Nr od 69 do 99, Letniskowa, Lipowa, Nowa, 
Ogrodowa, Partyzantów, Wczasowa. Różyca ul.: Główna Nr od 71 
do 106.

 � 13.07.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Mały ul.: Armii 
Krajowej 3, Armii Ludowej 2 – 5 i 82, Gałków Duży ul.: Łódzka 
od 70 do 76, Mała, Nowa, Północna, Radwańska. 

 � 21.07.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Budowlanych  
Nr od 1 do 11, Piękna od 1 do 36, Cmentarna od 2 do 9, Konop-
nickiej od 18 do 29, Krzywa od 1 do 4, Poprzeczna od 1 do 15, 
Rynek od 5 do 16, Warszawska od 1 do 30, Wołyńska od 1 do 24 
i dz. 276.

 � 22.07.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Wiejska od 1 
do 3, Warszawska od 191 do 194, 11 Listopada 84, Zygmuntów 
Nr 6. 

Remonty w remizach strażackich 
Trwa remont obiektów strażackich w Wierzchach i Będzelinie. W 

Wierzchach kończy się wymiana podłogi na piętrze strażnicy, z kolei 
w Będzelinie remont obejmie kuchnię i łazienki. Poza wymienionymi 
remizami modernizacja obejmie także placówkę OSP w Gałkowie 
Dużym, gdzie dokończony zostanie remont wewnętrzny i podłogi w 
dużej sali. Łącznie, na wszystkie trzy zadania przeznaczonych zosta-
nie 270 tys. zł. Prace ukończone zostaną jeszcze w tym roku.      (pw) 

Spotkanie z dietetykiem 
DRODZY SENIORZY, serdecznie zapraszamy do Klubu Se-

nior+ przy ul. Budowlanych 4a na KOLEJNE SPOTKANIA Z PA-
NIĄ ANNĄ ZIELIŃSKĄ - DIETETYKIEM Z WIELOLETNIM 
DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM .

Pani Anna jest mgr. dietetyki Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi, właścicielem Poradni Dietetycznej ANNMED. Jako diete-
tyk na przełomie 12 lat pracy w zawodzie ma przyjemność praco-
wać jako edukator dietetyczny oraz diabelogiczny, wykładowca, a 
także trener warsztatów dietetycznych i kulinarnych. Współpracu-
je z wieloma organizacjami na terenie całej Polski. Kocha swoją 
pracę i uwielbia dzielić się swoją wiedzą, którą na bieżąco rozwija 
przez dodatkowe kursy, szkolenia, sympozja i konferencje nauko-
we. 

NAJBLIŻSZE TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ: 
 � 11 lipca 2022 (poniedziałek ) godz. 16:00 NATURALNE 

SPOSOBY NA ODPORNOŚĆ: WARTO - NIE WARTO?  

 � 14 lipca 2022 (czwartek) godzina. 14:00 ZDROWE OD-
CHUDZANIE PO 60 ROKU ŻYCIA - CZY TO MOŻLI-
WE? 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy. 
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Tour de Konstytucja w Koluszkach
„[...] my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, 

zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedli-
wości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersal-
ne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w po-
winnościach wobec dobra wspólnego – Polski [...]” - jak głosi 
preambuła Konstytucji RP, której odczytanie rozpoczęło wydarzenie 
„Tour de Konstytucja”. Akcja odbyła się 28.06.2022 w Parku Miej-

skim w ramach ogólnopolskiej trasy. Ideą przedsięwzięcia zainicjo-
wanego przez Roberta Hojdę (Fundacja Kongres Obywatelskich 
Ruchów Demokratycznych) jest wspólny dialog środowisk prawni-
czych i obywateli. Do Koluszek zjechali wyjątkowi goście – wspo-
mniany organizator Robert Hojda, prof. Marcin Matczak, sędzia 
Igor Tuleya, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Czło-
wieka Danuta Przywara, sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudnie-
wek, mec. Kinga Dagmara Siedlak, mec. Zbigniew Bakalarczyk 
oraz znany koluszkowianom prok. Jacek Winkiel. Przemówienie do-

tyczące wagi ustawy zasadniczej wobec prawa unijnego wygłosił 
prof. Matczak, następnie paneliści wzięli udział w dyskusji na temat 
gwarancji praw obywatelskich takich jak prawo do zgromadzenia. 
W międzyczasie publiczność zmierzyła się w quizie prawniczym. 
Odtworzona została także preambuła Karty Praw Podstawowych 
UE. Na koniec wszyscy uczestnicy wspólnie zapozowali do pamiąt-
kowej fotografii, podpisywano także specjalny zwój, który ekipa To-
urdeBusa zabiera ze sobą do  wszystkich odwiedzonych miast.

W pamięć zapadły słowa prof. Matczaka, który podkreślił, że w 
toczącej się „wojence polsko-polskiej” zapomnieć musimy o etykie-
tach, którymi się nawzajem obrzucamy. Zamiast „geja, lewaka, ka-
tola” powinniśmy znów ujrzeć w sobie sąsiada, kolegę z pracy – 
człowieka. Pomimo mrocznych chmur na niebie i groźby deszczu, 
koluszkowianie po raz kolejny dopisali z frekwencją. 70-80 osób, 
które zjawiły się w parku to znakomity wynik.

 Specjalne podziękowania kieruję do p. Beaty Płuciennik i p. 
Krzysztofa Płuciennika, których pomoc była niezbędna. Organizato-
rem lokalnym była Fundacja NIEZAPOMNIANE.

tekst: Patryk Kurc     
foto: Michał Stolarski, Renata Zawadzka-Ben Dor

Punkt Porad Wsparcia i Rozwoju działa pełną parą

„KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET. 
KOLEJ NA RÓWNOŚĆ”

Z pomocowego dyżuru  
Punktu Porad Wsparcia i 
Rozwoju mogą skorzystać 
kobiety, które chcą opowie-
dzieć o swoich problemach, 
dokonać ważnej zmiany w 
swoim życiu lub potrzebują 
pomocy, aby po dłuższej przerwie wrócić na rynek pracy. Zapra-
szamy także znajomych i rodziny szukające pomocy dla kobiet, 
które są lub były ofiarami przemocy domowej. W razie zaistnie-
nia takiej potrzeby wsparcie otrzymają także zgłaszający się 
mężczyźni.

Dyżur telefoniczny odbywa się we wtorki w godzinach 12-16 
oraz czwartki między 14-18. Istnieje możliwość umówienia się na 
rozmowę w punkcie stacjonarnym przy ul. Budowlanych 4a. 

Wszyscy otrzymają tu wsparcie i zrozumienie. Anonimowość i 
poufność gwarantowana.

Wnioski o środki na wyprawkę szkolną
Od 1 lipca, można składać wnioski o świadczenie z programu 

„Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną.
W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą 

otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, 
sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w 
szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych 
placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w 
szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przy-
padku dzieci  z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres 
świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 
2022 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę 
świadczenia do 30 września – informuje Monika Kiełczyńska, re-
gionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można złożyć 
wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobre-
go Startu” poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. 

Monika Kiełczyńska
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Młodość z pasją 
Mimo że dzisiaj  wielu młodych ludzi najchętniej  spędza swój 

wolny czas, serfując po Internecie , z czytelnictwem nastolatków nie 
jest, jak się okazuje, aż tak źle. Nasza rozmówczyni dużo czyta w 
wolnym czasie, a jej ulubioną tematyką jest fantastyka. Z Magdą 
Szostek, uczennicą  klasy VII Szkoły Podstawowej nr1 w Kolusz-
kach, laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Pol-
skiego rozmawia Zbigniew Komorowski.

-Gratuluję  zwycięstwa.
-Dziękuję bardzo, chociaż pierwsze miejsce zajął kto inny. Ty-

tuł laureata zdobyło w sumie 26 osób z całej Polski, a ja znalazłam 
się w tym zaszczytnym gronie. 

-Powiesz czytelnikom kilka słów o Olimpiadzie, w której 
brałaś udział?

- To konkurs  odbywający się  zaledwie od trzech od trzech lat, 
więc stosunkowo młody. W przeciwieństwie do konkursów woje-
wódzkich, już samo wejście do finału zwalnia z egzaminu ósmokla-
sisty i otwiera drzwi do wszystkich liceów w Polsce. 

-Jaki był temat tegorocznego konkursu?
-Były dwa bloki tematyczne. Jeden związany był z rocznicą Sta-

nu Wojennego, drugi ze zjawiskiem emigracji. Należało przeczytać 
10 pozycji, wśród których znaleźli się m.in ,,Emigranci” Sławomira 
Mrożka czy „Teatr Niewidzialnych Dzieci” Marcina Szczygielski-
go. Należało napisać rozprawkę, a później rozwiązać test leksykal-
no-językowy. Etap ustny polegał na wylosowaniu i zinterpretowaniu 
jednego  spośród  25 wierszy.  Były to utwory pięciu autorów, mię-
dzy innymi Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza 
czy Kazimierza Wierzyńskiego.

-Czy któryś z poetów szczególnie przypadł Ci do gustu?
-Najbardziej chyba poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

którego poznałam dopiero przy okazji Olimpiady. Zapoznałam się 
nie tylko z jego utworami ale także życiem prywatnym, czytałam 
dużo o rodzinie, przyjaciołach czy działalności konspiracyjnej. To 
bardzo tragiczna postać.

-A twoje inne pasje i zainteresowania?
-Lubię malować, szczególnie akrylami, choć nie mam na to zbyt 

wiele czasu w natłoku szkolnych obowiązków. Kocham zwierzęta, 
mam trzy koty i dwa psy, wszystkie byłe ,,bezdomniaki”. Jestem 
także wolontariuszką w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w 
Skierniewicach.

-Jak zostaje się wolontariuszem, zwłaszcza w tak młodym 
wieku?

-Na razie to tzw. wolontariat rodzinny, czyli w parze z moją 
mamą. Sama podpiszę umowę o wolontariat, dopiero kiedy będę 
pełnoletnia. Wszystko zaczęło się od „ Biegu z psyjacielem”, akcji 

Uroczyste podsumowanie III Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego

20 czerwca w Sali Lustrzanej  Pałacu Staszica w Warszawie odby-
ło się uroczyste podsumowanie III Olimpiady Literatury i Języka Pol-
skiego dla Szkół Podstawowych, na które zaproszeni zostali Laureaci 
konkursu wraz z opiekunami i rodzicami. Wśród zaproszonych gości 
znalazła się Magdalena Szostek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ko-
luszkach z mamą Katarzyną Szostek i nauczycielem języka polskiego 
Małgorzatą Drabik. Spotkanie prowadził Przewodniczący Konkursu 
pan profesor  Tomasz Chachulski, który przedstawił krótko historię 
OLiJP dla Szkół Podstawowych, przypomniał jej cele i treści, a także   
podkreślił wysoki poziom przygotowania merytorycznego uczestni-
ków (godny studentów pierwszego roku filologii polskiej). Następnie 
wraz z dyrektorem Instytutu Badań Literackich PAN- panem profeso-
rem Grzegorzem Marcem i panem Dariuszem Jóźwiakiem- doradcą w 
Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji i Nauki wręczył dyplomy i 
nagrody Laureatom i ich nauczycielom. Niewątpliwą atrakcją spotka-
nia był występ zespołu instrumentów dawnych Warszawskiego Towa-
rzystwa Muzycznego -Ars Nova, który wykonał kilka utworów pol-
skiej muzyki renesansowej i oświeceniowej. Ostatnim elementem tego 
pierwszego w historii Olimpiady dla Szkół Podstawowych podsumo-
wania przeprowadzonego stacjonarnie był wspólny lunch, który stał 
się okazją do wymiany doświadczeń i wrażeń.

Ogromne gratulacje dla Magdy. Mamy nadzieję, że jej sukces 
zachęci innych uczniów do udziału w tym najbardziej prestiżowym 
konkursie z języka polskiego.

Fot. Przemysław Goławski

organizowanej przez schronisko. Wtedy pierwszy raz znalazłyśmy 
się w schronisku i tak już zostałyśmy. 

-A co dokładnie należy do Twoich obowiązków?
-Głównie wyprowadzanie psów na spacer, ale także szukanie im 

domów, karmienie, czesanie, czy po prostu posiedzenie w boksie i 
dotrzymanie towarzystwa.

-Co daje Ci ta praca?
-Ogromną satysfakcję. Kiedy widzę te merdające ogonki i 

uśmiechnięte pyszczki, wiem, że jestem im potrzebna, one mają tyl-
ko tyle. Patrzą na świat przez kraty, są samotne i tylko my możemy 
sprawić, że chociaż przez chwilę czują się szczęśliwe. Zachęcam 
wszystkich do wolontariatu, nie ma się czego bać. Obcowanie z 
czworonogami pozwala oderwać się od kłopotów i naszych codzien-
nych spraw, to taka terapia. 

-Literatura, zwierzęta, co jeszcze?
-Muzyka oczywiście, no i film.
-Twoi idole to…
-Imagine Dragons, Queen, David Bowie, Barns Courtney, 

Måneskin
-Ulubiony film, aktor?
-,,Tick, tick, boom!’’ Andrew Garfield, ,,Tamte dni, tamte noce’’ 

Timothée Chalamet
-Co chciałabyś powiedzieć na koniec swoim rówieśnikom?
-Przede wszystkim zachęcam do zapoznania się z tematyką bez-

domności zwierząt. To w Polsce ogromny problem. Są co prawda 
fundacje, które pomagają, ale to kropla w morzu. My, zwykli ludzie 
możemy to zmienić. Sterylizujmy, nie kupujmy, adoptujmy. No  i 
oczywiście czytajmy. Książki to nie tylko lektury, jest tyle różnych 
pozycji, że każdy może znaleźć coś dla siebie, wystarczy tylko wy-
zbyć się uprzedzeń.
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Gala z okazji zakończenia roku szkolnego

Najlepsi z najlepszych  
- szkoły podstawowe 

W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy listę najlepszych 
uczniów koluszkowskich szkół podstawowych, nagrodzonych przez 
Burmistrza Koluszek. Obecnie przedstawiamy uczniów szkół pod-
stawowych z terenu naszej Gminy, uhonorowanych przez władze 
Koluszek za najlepsze wyniki w nauce oraz sportowe. 

Najwybitniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych poznamy za 
tydzień. 

Szkoła Podstawowa w Będzelinie: dyrektor Agnieszka Ścieszko
najlepszy uczeń – Monika Świnoga
rodzice: Renata i Zbigniew Świnoga
sportowiec – Wiktoria Łysak
rodzice: Marta i Przemysław Łysak
sportowiec –  Paweł Zychla
rodzice: Marzena i Andrzej Zychla

Szkoła Podstawowa w Długiem: dyrektor Joanna Jeżyna 
najlepszy uczeń – Karolina Frączak
rodzice: Marta i Krzysztof Frączak
sportowiec – Agata Koprowska
rodzice: Katarzyna i Stanisław Koprowscy
sportowiec – Igor Woźniak
rodzice: Anna i Dariusz Woźniakowie

Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym: dyrektor Krystyna Warczyk
Maciej Jakubiak – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Muzycz-
nym „Piosenki Stanu Wojennego”
rodzice: Aleksandra i Mariusz Jakubiakowie
opiekun: Małgorzata Szymczak

najlepszy uczeń – Aleksandra Pawlak
rodzice: Joanna i Jacek Pawlakowie

sportowiec – Sonia Kurczewska
rodzice: Agnieszka Maciejewska i Radosław Kurczewski
sportowiec – Szymon Brzeziński
rodzice: Beata i Jacek Brzezińscy      

Szkoła Podstawowa w Różycy: dyrektor Aneta Mrówka
Zofia Usielska – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Języka Polskiego. 
rodzice: Agnieszka i Krzysztof Usielscy
opiekun: Janina Wiśnik

Jagoda Nowakowska – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Matematyki. 
mama: Beata Nowakowska
opiekun: Jadwiga Pira

najlepszy uczeń – Zofia Studzińska 
rodzice: Iwona i Sławomir Studzińscy

sportowiec – Jagoda Nowakowska 
mama: Beata Nowakowska
sportowiec – Igor Cel
rodzice: Monika i Krzysztof Cel

Lekcja tolerancji w SP2
23 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się długo wycze-

kiwana premiera przedstawienia „Dziób w dziób”. W rolach głów-
nych wystąpiły uczennice z klasy 5a – Martyna Czerwiec, Lena Du-
las, Hanna Kierner, Milena Płocka, Katarzyna Rajska, Anna 
Siemińska, Milena Trzeciecka, Lena Więcław oraz Otylia Wójciak.

Sztukę obejrzeli koledzy i koleżanki z klas 1-3, dla których była 
to kolejna lekcja o tolerancji i szacunku, który należy się każdemu 
niezależnie od tego kim jest i jak wygląda. Zobaczyli co przeżywa i 
jak czuje się ktoś odrzucony przez grupę. 

Pomysł wystawienia sztuki narodził się kiedy dziewczyny 
uczęszczały do klasy trzeciej. Pani Iwona Ciechowicz, ówczesna 
wychowawczyni, dostrzegła talent i temperament swoich uczennic. 
Wraz z Anną Kabat zgłosiły innowację pedagogiczną W poszukiwa-
niu emocji. Zakładała ona nie tylko pracę nad przygotowaniem 
przedstawienia, ale również poznanie artystycznej i technicznej stro-
ny funkcjonowania teatru. Dziewczyny wzięły udział w warsztatach 
organizowanych w Teatrze Pinokio. Uczyły się również rozpozna-
wać, nazywać i pokazywać emocje stopniowo pokonując swoją nie-
śmiałość na scenie podczas zajęć dodatkowych w szkole. Niestety 
pandemia odebrała możliwość dokończenia założeń innowacji w 
wyznaczonym terminie. 

W bieżącym roku szkol-
nym uczennice wyraziły chęć 
dokończenia i wystawienia 
sztuki. Prace nad scenariu-
szem rozpoczęły się w marcu. 
Co tydzień, po lekcjach w 
piątki, kiedy większość 
uczniów opuszczała mury 
szkoły, dziewczyny zabierały 

się do pracy i ćwiczyły pod okiem pani Anny Kabat. Prawie zawsze 
były w komplecie, a ich zaangażowanie i wzajemne wspieranie się 
było wręcz wzruszające. Aktywnie uczestniczyły w każdy etapie 
przygotowań przedstawienia i nigdy nie brakowało im nowych po-
mysłów, zapału i radości. Rekwizyty i scenografię w dużej mierze 
przygotowały samodzielnie i przede wszystkim wspólnie. Swoją po-
stawą pokazały, że rozumieją najważniejsze przesłanie płynące z 
wystawionej sztuki i potwierdziły, że razem można więcej. 

Radosław Krzyżowski powiedział kiedyś „Może to trywialne, 
ale w teatrze nie zawsze chodzi o sam spektakl. Czasami ważniejsze 
jest spotkanie.”   Ja ze swojej strony bardzo dziękuję pani Iwonie 
Ciechowicz oraz wszystkim uczennicom z klasy 5a, które z czystym 
sumieniem mogę nazwać aktorkami, za każde spotkanie, które było 
dla mnie czystą przyjemnością.                                      Anna Kabat            
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Wernisaż pleneru malarskiego 
Wystawę prac Koła Malarskiego można oglądać w foyer Miej-

skiego Ośrodka Kultu w Koluszkach. Są to obrazy, powstałe w 
czasie II Pleneru Malarskiego  na terenie zespołu ogrodowo-pała-
cowego w Lisowicach. Prace prezentują obiektu architektoniczne 
z Lisowic oraz otaczającą przyrodę. Po otwarciu wystawy, której 
dokonał instruktor i opiekun Koła Malarskiego - Mateusz Jaśkie-
wicz oraz dyrektor MOK w Koluszkach Marcin Francikowski, 
licznie przybyli uczestnicy wernisażu wysłuchali wykładu dr Ka-
mila Śmiechowskiego, adiunkta w Katedrze Historii Polski XIX 
wieku Uniwersytetu Łódzkiego.  Dr Śmiechowski przybliżył ze-
branym dzieje łódzkich fabrykantów, zwłaszcza w kontekście rodu 
Marcusa Silbersteina, właściciela majątku i zespołu pałacowego w  
Lisowicach. 
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Krzysztof Pietrzyk wicemistrzem Polski 
w biegu na 10 km w kat. M40 Masters 

W Toruniu, w samo południe przy temperaturze +30 stopni,  
na 10-kilometrowy dystans wystartowało kilkunastu zawodników  
z całej Polski, w tym zawodnik LKS Koluszki Krzysztof Pietrzyk.

Mimo trudnych warunków, nasz zawodnik poradził sobie bar-
dzo dobrze. Rywalizację na najdłuższym dystansie mistrzostw, roz-
począł w spokojnym tempie 3:35- 3:38 m/km, i na półmetku zajmo-
wał 5 miejsce. Biegnąc cały czas w dość równym tempie dogonił 
zawodnika  z 4 miejsca, a na 8 kilometrze wyprzedził zawodnika  
z pozycji trzeciej.

Doświadczenie jak i równe tempo biegu pozwoliło mu zdobyć 
srebrny medal i zająć 2 miejsce w kat. M40 Master z bardzo dobrym 
czasem 35:45.

Osiedlowa wycieczka  
do Kielc i Chęcin 

Mieszkańcy Osiedla „Głowackiego” oraz Gminy Koluszki 
uczestniczyli 25-26 czerwca w wycieczce do Kielc i Chęcin. W 
programie eskapady znalazły się następujące atrakcje: czterogo-
dzinna Biesiada Kabaretowa w Amfiteatrze „Kadzielnia” w Kiel-
cach; nocleg w Chęcinach; zwiedzanie z przewodnikiem Zamku 
Królewskiego w Chęcinach; obiad; zwiedzanie z przewodnikiem 
Jaskini „Raj”.

Atrakcje dostarczyły 60-ciu uczestnikom niezapomnianych 
wrażeń. Integracja uczestników przebiegała na wielu płaszczyznach, 
zwłaszcza że połowa wycieczkowiczów to ludzie młodzi. Od same-
go wyjazdu z Koluszek było wesoło, ponieważ część osób przygoto-
wało się do wyjazdu bardzo starannie zabierając na dwudniowy wy-
jazd dwie walizy i kilka toreb z niezbędnymi rzeczami. Pogoda 
dopisała i humory także. Śpiew i uśmiech nie schodził z ust.

Wycieczkę w całości finansowali uczestnicy.

Rada Osiedla w imieniu uczestników wycieczki serdecznie 
dziękuje Firmie POL-HUN, a szczególnie Pani Małgorzacie Biel-
skiej za piękne kolorowe czapki. Dziękujemy również Firmie AGAT 
oraz Firmie Piekarniczej  SŁA-MAR Wągry i innym Darczyńcom 
za drobne upominki dla uczestników wycieczki. Do zobaczenia na 
następnej imprezie.

Przewodnicząca RO Głowackiego
Anna Ołubek

Czujny policjant po służbie  
zatrzymał poszukiwanego

Poszukiwany 49-latek najbliższy czas spędzi za kratkami. W 
czasie wolnym od służby został zauważony i zatrzymany przez ko-
luszkowskiego policjanta. Był poszukiwany przez organy ścigania i 
robił wszystko aby nie wpaść w ręce mundurowych.

Policjantem jest się 24 
godziny na dobę, służba w 
Policji nie kończy się w 
momencie zdjęcia mundu-
ru. Udowodnił to starszy 
sierżant Piotr Pietrzak na 
co dzień pracujący w tutej-
szej komendzie. Kiedy 5 
lipca 2022 roku w Kolusz-
kach w pobliżu miejskiego 
rynku w czasie wolnym od 
służby rozpoznał poszuki-
wanego mężczyznę. Natychmiast zainterweniował przedstawiając 
się i weryfikując jego dane. W pewnym momencie mężczyzna pró-
bował oddalić się jednak został zatrzymany. Następnie policjant 
skontaktował się z koluszkowskimi mundurowymi pełniącymi służ-
bę. 

Jak się okazało zatrzymanym mężczyzną był 49-letni mieszka-
niec powiatu łódzkiego wschodniego poszukiwany przez sąd. Teraz 
najbliższe miesiące spędzi za kratkami.

(sierż. szt. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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MALOWANIE  
ELEWACJI

796-241-330

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW
792-022-640

Profesjonalny montaż
OGRODZEŃ  PANELOWYCH

FURTEK oraz BRAM
Tel. 691-449-649

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578

Bezpieczny senior - spotkania  
profilaktyczne w Klubie Senior+ 

Poczucie bezpieczeństwa, to jeden z czynników wpływających 
na jakość życia mieszkańców naszej Gminy. Współdziałanie społe-
czeństwa z Policją w tym zakresie jest z pewnością bardzo ważne. 
Dlatego też Klub Senior + przy współpracy z Policjantami z Komen-
dy Powiatowej Policji w Koluszkach zorganizował cykl dwóch spo-
tkań, których celem było uwrażliwienie Seniorów na sytuacje, w 
których mogą stać się ofiarą przestępstw oraz przekazanie istotnych 
informacji jak postępować w przypadku zagrożenia. Spotkanie z Se-
niorami poprowadzili st. asp. Roman Wachowiec, asp. Konrad Kacz-

marek oraz sierż. szt. Paweł Pietrzyk - Dzielnicowi KPP Łódź 
Wschód, którzy podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą i do-
świadczeniem . Na spotkaniach Policjanci zwrócili szczególną uwa-
gę zgromadzonych na to, że podawanie się za krewnych, funkcjona-
riuszy policji, czy pracowników różnych instytucji to najczęściej 
stosowane metody przez oszustów, których ofiarami padają często 
osoby starsze lub samotnie mieszkające. Goście wyjaśnili jak nie 

paść ofiarą złodziei kieszonkowych, podczas przejazdu środkami 
komunikacji miejskiej. Poruszona została także problematyka bez-
pieczeństwa osób starszych będących uczestnikami ruchu drogowe-
go oraz przybliżone zostały zagrożenia płynących z korzystania z 
nowoczesnych technologii. Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się 
swoimi doświadczeniami życiowymi, Policjanci odpowiadali na py-
tania nurtujące Seniorów związane z tematem spotkania jak i rów-
nież z innymi problemami, które dotykają ludzi starszych, a mają 
bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. Podczas spotkań upo-
wszechniono wiedzę na temat numeru telefonu alarmowego 112. 
Dziękujemy Panom Policjantom za owocne i interesujące spotkania, 
które pozwoliły poszerzyć wiedzę i świadomość Seniorów na temat 
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Policjanci odnaleźli w lesie 
ranną kobietę

63-latka wybrała się do lasu na jagody. Nieszczęśliwie złamała 
nogę i nie mogła się poruszać. Telefonicznie wezwała pomoc, lecz 
znajdowała się w głębi lasu, gdzie nie mogły dotrzeć służby me-
dyczne. Koluszkowscy policjanci przeczesali zarośla i w ciągu 2 go-
dzin odnaleźli ranną. Poszkodowana trafiła pod opiekę lekarzy.

2 lipca 2022 roku tuż przed godziną 15.00 do Komendy Powiato-
wej Policji powiatu łódzkiego wschodniego wpłynęło wezwanie o po-
moc. Jak się okazało 63-letnia tomaszowianka zbierając jagody w lesie 
na terenie gminy Koluszki uległa wypadkowi i złamała nogę. Nie mo-
gła się poruszać, więc zadzwoniła pod numer alarmowy. Pogotowie 
przyjechało we wskazany rejon, jednak poszkodowana była w głębi 
lasu i ratownicy nie mogli do niej dotrzeć. Do akcji wkroczyli kolusz-
kowscy policjanci. Starszy aspirant Marcin Jasiński i starszy posterun-
kowy Łukasz Kosieradzki natychmiast ruszyli do lasu na poszukiwania. 
Przeczesywali teren, jednocześnie kontaktując się z kobietą telefonicz-
nie. Niestety po pewnym czasie kobieta przestała odbierać połączenia. 
Sytuacja z każdą chwilą stawała się coraz bardziej niepokojąca, ponie-
waż kobieta była ranna i mogła stracić przytomność lub wpaść we 
wstrząs. W poszukiwaniach pomagali też rowerzyści poruszający się le-
śnymi duktami. Po niespełna 2 godzinach policjanci odnaleźli ranną 
63-latkę czekającą na pomoc. Wspólnie z ratownikami medycznymi 
przenieśli kobietę do karetki pogotowia, która odwiozła ją do szpitala. 
Wszystko skończyło się dobrze, gdyż 63-latka miała przy sobie telefon.

Wybierając się do lasu pamiętajmy, by powiadomić bliskich o 
tym, gdzie idziemy i o której zamierzamy wrócić. Pamiętajmy rów-
nież o zabraniu wody pitnej, jakiejś energetycznej przekąski i nała-
dowanego telefonu.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)
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Burmistrz Koluszek informuje
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 5.07.2022 r. do dnia 26.07.2022 r., wywie-
szony jest wykaz o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do 
dzierżawy na okres od 01.07.2022 r., do 30.06.2025 r., nieruchomo-
ści położonych w mieście Koluszki, w obrębie 2, oznaczonych nu-
merami ewidencyjnymi działek: 1, 3 i 5 o łącznej pow. 60 860 m2.  

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest 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.

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

daż stanowiącej własność Gminy Koluszki:

1. niezabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 6, 
działka nr 46 o pow. 227 m2, cena wywoławcza 40 000,00 zł brut-
to (łącznie z podatkiem VAT), wadium 4 000,00 zł, postąpienie 
400,00 zł. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze 
objętym jednostką urbanistyczną o symbolu C113MN – zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość w ewidencji 
gruntów określona jako użytek – B. Księga wieczysta 
LD1B/00028226/5.    

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie 
później niż do godz. 12.00 22 sierpnia 2022 r., lub na konto Urzędu 
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w 
Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2022 r. 
(włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położe-
nie i numer ewidencyjny działki. 

2. niezabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 7, 
działka nr 117/5 o pow. 2 292 m2, cena wywoławcza 325 950,00 zł 
brutto (łącznie z podatkiem VAT), wadium 33 000,00 zł, postąpie-
nie 3 500,00 zł. Przedmiotowa działka znajduje się na obszarze 
objętym jednostką urbanistyczną o symbolu UMN – tereny zabu-
dowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz za-
budowy usługowej. Nieruchomość w ewidencji gruntów określo-
na jako użytek – Br R IVa, Br R IVb, R V, R IVa. Księga wieczy-
sta LD1B/00031783/1.    

3. zabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 7, 
działka nr 119/5 o pow. 1 514 m2, cena wywoławcza 210 000,00 zł 
brutto, wadium 21 000,00 zł, postąpienie 2 500,00 zł. Przedmioto-
wa działka znajduje się na obszarze objętym jednostką urbani-
styczną o symbolu UMN – tereny zabudowy usługowej oraz zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i MWU - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Nieru-
chomość w ewidencji gruntów określona jako użytek – Br R V, Br 
R IVa, Br R IVa. Księga wieczysta LD1B/00029090/9.    

Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2022 r. o godz. 10.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie 
później niż do godz. 12.00 29 sierpnia 2022 r., lub na konto Urzędu 
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w 
Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2022 r. 
(włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położe-
nie i numer ewidencyjny działki. 

Pełna treść ogłoszeń o przetargach wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz za-
mieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl 
(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej. Bliższych informacji udziela Referat Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzę-
dzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.

To nie jest żart!
Tuż przed Świętem Bożego Ciała zostały uprzątnięte tzw. „duże 

gabaryty” przy śmietniku Wspólnoty Mieszkaniowej Głowackiego 22. 
Czas usuwania tych przedmiotów trwał kilka miesięcy – i co? 

Około 3 lipca pewne osoby z w/w Wspólnoty znowu wyniosły 
niepotrzebne graty pod śmietnik zamiast wywieźć je do PSZOK-u.  
I mamy problemu ciąg dalszy. Serial „Śmieciarze” w tej Wspólno-
cie trwa nadal.

Rada Osiedla „Głowackiego” wraz z innymi Mieszkańcami ob-
serwuje… ciąg dalszy.

Dopóki Mieszkańcy sami nie wpłyną na „śmieciarzy” i sami nie 
zadbają o porządek wokół siebie, to nie mogą mieć pretensji o utrzy-
manie porządku w mieście.

Anna Ołubek 
przewodnicząca Rady Osiedla „Głowackiego”
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remonty, docieplenia. Solidnie,  
tel. 609-296-865
Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, 
tel. 667-027-711
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, tel. 500-33-50-60
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 pracowników budowla-
nych, 509-391-286
Zatrudnię dorywczo pomocnika  
do prac budowlano – porządkowych, 
tel. 503-359-777
Zatrudnię młodą osobę do przy-
uczenia w pracach kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407
Sklep i kawiarnia Kawy Malowane 
zatrudnią pracownicę,  
tel. 606-23-96-96
Fryzjerkę zatrudnię, 796-337-568
Zatrudnię kierowcę z ADR. 
Transport międzynarodowy,  
tel. 603-692-065
Zatrudnię pracownika gospodarcze-
go z prawem jazdy, tel. 603-692-065
Zatrudnię kierowcę kat. C, praca  
na miejscu, tel. 605-439-267
Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego, tel. 605-696-054
Zatrudnię kierowcę C+E kraj,  
tel. 667-583-078
Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie w bloku  
M-4 przy ul. Gen. Sikorskiego, 
794-000-262
Sprzedam dom w Koluszkach, 
Zagajnikowa 16, tel. 502-651-007 
lub 782-005-167

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie M-3  
w Koluszkach, ul. Ludowa,  
tel. 500-260-941
Do wynajęcia pokój 30 m2  
z kuchnią, 601-835-140
Do wynajęcia mieszkanie, dwa 
pokoje z kuchnią, III piętro,  
tel. 606-144-619
Lokal do wynajęcia, 80 m2, centrum 
Koluszek, 693-450-093
Wypożyczę namiot na imprezy 
plenerowe 4 x 8m. Tel. 603-18-23-23

SPRZEDAM
Kompleksowa sprzedaż pokryć 
dachowych. Pomiar i wycena gratis, 
tel. 44 714-05-38
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 

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

USŁUGI
Pranie dywanów kanap, foteli, 
krzeseł, 512-450-390
Przyjmujemy zapisy na bezpłatne 
protezy zębowe na NFZ,  
tel. 44 714-44-98

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

RÓŻNE
Oddam wersalkę, tel. 501-835-271
Kajaki-Pilica, spływy, tel. 506-704-420

PGI Sp. z o.o.
ul. Generała Maczka 11, 95-040 Koluszki

poszukuje pracowników na stanowiska:

– pracownik fizyczny
– operator koparki
– elektromonter

Od kandydatów oczekujemy:
 � min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 
 � prawo jazdy kat. B,
 � uprawnienia SEP.

Oferujemy:
 � pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 � możliwość rozwoju i zdobycia specjalistycznego doświadczenia,
 � atrakcyjne wynagrodzenie,
 � pakiet medyczny.

CV prosimy złożyć osobiście, przesyłać na adres firmy 
lub na e-mail: zamowienia@pgigroup.com.pl 

Stowarzyszenie „Okiem 
Kobiety” zaprasza

W czwartek 14 lipca odbędzie się kolejne spotkanie w ramach inicja-
tywy stowarzyszenia „Okiem Kobiety”. Tym razem tematem spotkania 
będą zagadnienia dotyczące spadków. Kwestie dotyczące dziedziczenia 
przybliży ekspert w tej dziedzinie, Mirosława Kowalkowska. Tradycyjnie 
spotykamy się w restauracji „Kriada” o godz.18.00. Miła atmosfera pod-
czas rozmów przy kawie gwarantowana.

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

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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

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

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

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

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

• specjalistę ds. sprzedaży, wymagania: znajomość jęz. angielskiego

• elektromechanika: ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca zmianowa

• operatora wózka widłowego: ks. sanitarno-epidemiologiczna, 
praca zmianowa,

• pracownika utrzymania czystości: ks. sanitarno-epidemiologiczna,

• pracownika gospodarczego: ks. sanitarno-epidemiologiczna

• pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 
praca 06.00 – 14.00 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie grupowe, 
prywatną opiekę medyczną.

 
CV prosimy przesyłać na adres: administracja@starmeat.pl  

lub składać osobiście w siedzibie firmy:  
Koluszki, ul. Zielona 18, tel. 577 669 730

Firma Solcraft, producent nowoczesnych materiałów budowlanych 
do budowy energooszczędnych domów, zatrudni pracowników 

produkcji z doświadczeniem w obsłudze maszyn (piły, prasy,  
wtryskarki, walcarki) i urządzeń transportowych (wózki widłowe, 

suwnice) oraz pracowników do przyuczenia.
Kontakt: rekrutacjabogdanka@wp.pl

tel.: 46 87 40 100
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KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00
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Piątek  
8.07

15:00 BUZZ ASTRAL
17:00 BUZZ ASTRAL
19:00 ELVIS

Sobota  
9.07

15:00 BUZZ ASTRAL
17:00 BUZZ ASTRAL
19:00 ELVIS

Niedziela 
10.07

15:00 BUZZ ASTRAL
17:00 BUZZ ASTRAL
19:00 ELVIS

Środa  
13.07

17:00 BUZZ ASTRAL
19:00 ELVIS

Czwartek  
14.07

17:00 BUZZ ASTRAL
19:00 ELVIS

BUZZ ASTRAL
USA / Animacja / Fantasy / Przygodowy / 2022 / 105 min.

2D Dubbing

„Buzz Astral" to nowy peł-
nometrażowy film Disneya i Pi-
xara. Naszpikowana przygodami 
produkcja science-fiction opo-
wiada o początkach Buzza 
Astrala - postaci, która była pier-
wowzorem zabawki - aby przy-
bliżyć Strażnika Kosmosu rze-
szy wiernych fanów. 

Na czele projektu stoi zdo-
bywca nagrody Annie, doświad-
czony twórca animacji i współ-
reżyser „Gdzie jest Dory?” 
(2016), Angus MacLane. Za pro-
dukcję odpowiedzialna była Ga-

lyn Susman („Toy Story: Prehistoria, 2014”)

ELVIS
USA/Australia / Dramat / Biograficzny / 2022 / 159 min.

2D Napisy

Historia Elvisa Presleya (Bu-
tler) zgłębia złożoną, ponad dwu-
dziestoletnią relację Presleya z 
Parkerem (Hanks), która rozpo-
częła się wraz z początkiem bez-
precedensowej kariery piosenka-
rza, na tle ewoluującego 
krajobrazu kulturowego i końca 
amerykańskiej niewinności. Klu-
czowym elementem opowieści 
jest jedna z najważniejszych i naj-
bardziej wpływowych osób w ży-
ciu Elvisa, Priscilla Presley.

Małe kotki czekają na nowych właścicieli.  
Kontakt telefoniczny pod numerem 664-442-728



Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Wypożyczalnia sprzętu  
budowlanego, ogrodowego  
i rekreacyjnego zaprasza  

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

tel. 515-947-149

„Słup jak żywy” – z takim oto komentarzem, na prośbę swojego 
dziadka przesłała nam zdjęcie jedna z mieszkanek naszej gminy. 

Pozdrawiamy dziadka. 

Na plaży pojawiły się palmy 
Przy plaży w Lisowicach powstał kolejny lokal gastronomicz-

ny, obsługujący plażowiczów, a w jego sąsiedztwie ustawiono… 
najprawdziwsze palmy.       

Święto kolorów w Lisowicach 
Już 16 lipca (sobota) nad zalewem w Lisowicach zorganizowa-

na zostanie kolejna edycja ŚWIĘTA KOLORÓW. Start godzina 
15.00. Impreza ma potrwać do godz. 19.00. Wstęp wolny. Zabawa 
polega na posypywaniu się kolorowym proszkiem do rytmów muzy-
ki. Warto przynieść okulary w celu ochrony oczu.     

Nocne zwiedzanie Lisowic 
23 lipca zostanie zorganizowane nocne zwiedzanie Lisowic.  

W trakcie oprowadzania przez członków Stowarzyszenia Historia 
Koluszek, zostanie zapre-
zentowana historia znaj-
dujących się tam zabudo-
wań.  

Aby stworzyć niepo-
wtarzalną atmosferę, 
zwiedzającym zostaną 
rozdane pochodnie. Wyda-
rzenie zostanie zakończo-

ne ogniskiem. Imprezę finansuje Urząd Miejski w Koluszkach. 
Szczegóły i informacje w sprawie zapisów w kolejnym numerze.  

(pw)


