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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

5.08  
ul. Korczaka 5

6.08  
ul. Sikorskiego 6A

7.08  
ul. 3 Maja 8

8.08  
ul. 3 Maja 19G

9.08  
ul. Brzezińska 54

10.08  
ul. Przejazd 6

11.08  
ul. 11 Listopada 33
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Kopią dół pod fundamenty 
nowego bloku

W polach za cmentarzem, w okolicy ul. Piłsudskiego powstaje 
wykop pod pierwszy z czterech nowych bloków. W sumie w obiek-
tach tych ma powstać blisko 200 mieszkań. Co ciekawe, połowa z 
nich zostanie wyposażona w pierwsze w naszym mieście garaże 
podziemne. To niezwykle ważna informacja w kontekście braku za-
daszonych miejsc do parkowania na terenie naszego miasta. Za in-
westycję odpowiada firma Tompol Capital z Tomaszowa Maz. De-
veloper działkę o pow. 1 ha nabył od gminy we wrześniu 2021 r. za 
2 mln zł. 

Przypomnijmy, że w związku z budową powyższych bloków, 
gmina podpisała również umowę na stworzenie projektu przebudo-
wy ul. Piłsudskiego, na odcinku gdzie powstają nowe budynki wie-

lorodzinne. Przy drodze 
mają pojawić się zatoki 
parkingowe oraz pasy 
zieleni. W pobliżu bę-
dzie przebiegał także 
ciepłociąg, włączający 
bloki w miejski system 
ciepłowniczy. Przy oka-
zji, dzięki odwodnieniu 
zlikwidowany zostanie 
problem gromadzenia 

się wody u zbiegu ul. Andersa i ul. Piłsudskiego.
(pw)  

Przebudowa drogi przez Leosin

Ruszyła przebudowa dróg przez Stamirowice i Leosin. Grun-
towna modernizacja, łącznie z podbudową, zostanie wykonana na 
długości 3 km, a zatem obejmie cały odcinek przez Stamirowice, a 
także rozwidlenie przez Leosin aż do Rewicy. Prace rozpoczęły się 
od strony Leosina. Obecnie droga ta w kierunku Rewicy jest nie-
przejezdna. Prace mają zakończyć się  w październiku bieżącego 
roku.  

Za budowę odpowiada firma BUD-DROG z Koluszek. Koszt 
inwestycji to 4 mln zł. 

(pw)

Mamy swój projekt w Budżecie  
Obywatelskim Województwa Łódzkiego

Złożony przez mieszkańców Gminy Koluszki wniosek do Budże-
tu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie na plus” na 
2023 rok pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze woje-
wódzkiej nr 716” zyskał aprobatę komisji weryfikującej. W związku z 
powyższym w dniach od 22 sierpnia do 9 września 2022 roku będzie 
możliwość oddania głosu na przedmiotowe zadanie. Projekt zakłada 
budowę trzech w pełni doświetlonych przejść dla pieszych w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 716 w Żakowicach (przy Szkole Podstawowej 
w Różycy, przy ulicy Koluszkowskiej oraz przy ulicy Słowackiego). 

Drzewo zniszczyło pomost
W Lisowicach drzewo prze-

wróciło się na drewniany po-
most, który ciągnie się wzdłuż 
brzegu zalewu. Dokonano już 
stosownej naprawy obiektu. 
Koszty naprawy zostaną pokryte 
z ubezpieczenia Lasów Państwo-
wych, na których terenie znajdo-
wało się drzewo.  Przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej 
podmycie przez wodę korzeni.                                                                              (pw) 

Gmina Koluszki nawiąże współpracę z operatorami  
do prowadzenia  Wake Parku w Lisowicach w Gminie Koluszki. 
Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 

Miejskim w Koluszkach, tel. 44 725 67 19
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W rocznicę 1 sierpnia 1944 r.

Co wiąże Koluszki  
i powstańczą Warszawę?

W czasie, gdy w Warszawie trwały już pierwsze walki, w całym 
kraju przystępowano do realizacji „Akcji Burza”. Na wydarzenia te 
nie pozostawały obojętne również Koluszki. 

W naszej okolicy Oddział „Sama” w okresie sierpnia wykonał kil-
kanaście wykolejeń pociągów, cięcia kabli telekomunikacyjnych i in-
nych akcji dywersyjnych. Na wieść o zrywie w Warszawie wielu party-
zantów chciało iść na pomoc Warszawie, co nie było możliwe. Jednak 
wśród powstańców warszawskich znajdziemy dziesiątki osób urodzo-
nych, bądź mających związek z Koluszkami lub najbliższą okolicą.

W miarę trwania powstania nasilała się fala uchodźców ze stolicy. 
20 sierpnia uruchomiono w Koluszkach dworcowy punkt żywnościo-
wy. Został on zaimprowizowany w jednym z drewnianych baraków sta-
cyjnych. Między 20 sierpnia, a 4 września przez stację Koluszki przeje-
chało 17 transportów liczących około 40 000 ludzi. Po zajęciu przez 
Niemców Starego Miasta, wysiedlanie ludności przybrało na sile. Li-
czące wówczas niespełna 7 000 mieszkańców Koluszki wyczerpały 
możliwości dostarczania pożywienia dla kolejnych transportów ze sto-
licy. Z trzech transportów zatrzymujących się w nocy z 3 na 4 września, 
prowiantu starczyło tylko dla pierwszego jadącego przez Łódź do Hal-
le. Kolejny pociąg wiozący około 3 000 ludzi do Oświęcimia, z powo-
du wyczerpania zapasów, nie dostał wcale prowiantu na naszej stacji. O 
problemach powiadomiono Piotrków, gdzie przygotowano pożywienie 
dla nadchodzącego transportu. Trzeci pociąg jadący w kierunku Łodzi 
wcale się w Koluszkach nie zatrzymał.

Warto wspomnieć o bohaterskiej postawie koluszkowian, któ-
rzy z narażeniem życia ratowali uciekinierów z takich transportów, 
ukrywali ich do końca wojny. w ten sposób uratowano jednego z 
twórców powstańczego Radia „Błyskawica”.

 Stowarzyszenie Historia Koluszek

Skorzystaj z dodatku osłonowego
Przypominamy, że do 31 października można składać wnioski o 

tzw. „dodatek osłonowy”, który ma niwelować rosnące ceny energii, 
gazu i żywności. Oczywiście dotyczy to tylko osób, które jeszcze 
nie skorzystały z tego rodzaju wsparcia. Do tej pory do Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, który ob-
sługuje rządowy program, wpłynęło 2130 wniosków. 

Zasady dla całego kraju są takie same. Dodatek, który wypłaca-
ny jest jednorazowo, dostają jednak tylko ubożsi Polacy, obowiązu-
ją bowiem kryteria dochodowe. Uwaga: jako podstawę do stwier-
dzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany 
„na rękę” czyli netto.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* 
przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,

 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założe-
niu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 
osobę,

 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcz-
nie na osobę,

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania. 
Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których 
głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub pa-
liwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, 
konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.

Co ważne o dodatek mogą się starać nawet osoby, które prze-
kroczą próg dochodowy. W takiej sytuacji kwota dodatku zostanie 
pomniejszona o wysokość przekroczenia dochodu, według zasady 
„złotówka za złotówkę”.

Gdzie złożyć wniosek
UWAGA: Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 

października 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 (tel.: 44 714 58 25). 
Wypłata dodatku zostanie realizowana najpóźniej do 2 grudnia. Do-
datek wypłacany jest jednorazowo.

Druk wniosku można pobrać ze strony: mgopskoluszki.bip.wi-
kom.pl, w zakładce Świadczenia Rodzinne.

(pw) 

Zmiana siedziby redakcji
Przypominamy, że od 1 sierpnia 2022 r. siedziba naszej redakcji 

mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach 
przy ul. 3 Maja 2 (wejście od ul. Teatralnej). UWAGA: aktualny nu-
mer telefonu do redakcji: 603 947 457.    

Elektroniczne wydania gazety w celach archiwalnych zamieszcza-
ne są ze stosownym opóźnieniem na stronie www.mok-koluszki.pl.

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 8 sierpnia godz. 9.00 i 9 sierpnia godz. 13.30 - spotkanie z dietety-

kiem, Klub Senior+ w Koluszkach przy ul. Budow lanych 4a.
 � 10 sierpnia -  wystawa „Jaki znak Twój? Orzeł biały”, Miejski Ośro-

dek Kultury w Koluszkach, godz. 18:00.
 � 14 sierpnia - Bieg trzeźwości w Koluszkach, stadion KKS ul. Zagaj-

nikowa, godz. 13.00.
 � 18 września - gminne dożynki, Park Miejski w Koluszkach, wystąpi 

zespół disco polo Classic.
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Staramy się o kolejne środki  
na rozbudowę koluszkowskiej  
strefy ekonomicznej  

W Urzędzie Miejskim w Koluszkach trwają intensywne prace 
nad poszerzeniem i modernizacją terenów koluszkowskiej strefy 
ekonomicznej. Gmina złożyła właśnie wniosek do rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych, celem pozyskania środków na 
rozbudowę strefy. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 50 mln zł. 
Wysiłek jest wart swojej ceny, bowiem jako gmina staramy się o do-
tację, która ma pokryć 98 proc. wartości inwestycji.

Dzięki pozyskanym środkom mocnej poprawie uległyby wa-
runki obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych. Środki posłużyły-
by m.in. do budowy kilku nowych dróg na terenie strefy. W grę 
wchodzi rozbudowa ul. Brzechwy wraz z budową infrastruktury 
technicznej, połączenie ul. Nasiennej z ul. Zieloną i ul. Brzechwy, a 
także budowa drogi wewnętrznej do obsługi bocznicy kolejowej. 
Ponieważ strefa objęłaby swoim obszarem teren za torem kolejo-
wym, który obsługuje bazę paliw, zadanie przewiduje również prze-
budowę przejazdu kolejowego. 

Koniecznym okazuje się także wybudowanie nowych miejsc do 
parkowania samochodów, gdyż inwestujące w strefie firmy wygene-
rowały już co najmniej 1000 nowych miejsc pracy.

Potężne prace przewidziane zostały w ramach infrastruktury 
podziemnej. Zakłada się m.in. budowę kolektora deszczowego wraz 
z armaturą i przepompowniami pod potrzeby odwodnienia istnieją-
cej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zwiększona ma zo-
stać także przepustowość sieci kanalizacji sanitarnej. Nowe drogi 
mają zyskać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz oświetlenie 
uliczne. Przebudowa czeka także linie energetyczne, kolidujące z 
obszarem inwestycyjnym.     

Dzięki zainwestowanym środkom obszar koluszkowskiej strefy 
ekonomicznej (łącznie z terenami bazy paliw) objąłby teren 120 ha. 
Przypomnijmy, że obecnie na jej terenie trwają dwie duże inwesty-
cje. Firma Olikol buduje swoją nową siedzibę wraz laboratorium ko-
lejowym. Z kolei firma Panattoni rozbudowuje magazyny pod po-
trzeby hurtowni części samochodowych dla firmy KAMOKA, która 
do Koluszek przenosi się z pobliskich Brzezin. Panattoni Park Ko-
luszki o docelowej powierzchni 39 800 m kw. jest już w 60 proc. wy-
najęty. We wrześniu br. ponad 13 500 m kw. zajmie właśnie marka 
Kamoka. Kamoka auto parts dostarcza asortyment w ramach 91 linii 
produktowych, w 17 grupach, które obejmują m.in. elementy zawie-
szenia, hamulców, czy układu zawieszenia. Ich oferta dostosowywa-
na jest do specyfiki danych rynków. Dodajmy, że to już kolejny in-

westor z branży samochodowej. Potwierdza się zatem potencjał 
Koluszek, jako idealnej lokalizacji dla rynku motoryzacyjnego.     

W celu jak najskuteczniejszego przyciągania nowych firm, 
Urząd Miejski w Koluszkach wdraża także odpowiednie standardy 
obsługi inwestora, które niedawno zostały potwierdzone certyfika-
tem nadanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Przeprowadzo-
ny audyt badał m.in. czy gmina posiada ofertę inwestycyjną przetłu-
maczoną na kilka języków, zaplecze do przeprowadzania spotkań z 
inwestorami, a nawet odpowiedni sprzęt do wideokonferencji.    

(pw)

Historia Koluszek zaprasza  
na rajd rowerowy 

Zapraszamy do udziału w wycieczce rowerowej „Śladami miej-
scowych i osadników” 7 sierpnia (niedziela) o godz. 10.00. Start 
obok stacji kolejowej PKP Słotwiny. Długość trasy 18 km. Na za-
kończenie dla wszystkich uczestników ognisko z pieczeniem kiełba-
sek w Lisowicach. Zapisy do 6 sierpnia, należy przesłać imię, na-
zwisko, nr telefonu na adres: wycieczka@historiakoluszek.pl. 
Liczba miejsc ograniczona do 40 osób. 

Wycieczka odbywa się w ramach projektu „Aktywne lato z Hi-
storią Koluszek” realizowanego przez Stowarzyszenie Historia Ko-
luszek przy wsparciu Gmina Koluszki.
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Obóz młodzieżowych  
drużyn pożarniczych

W dniach od 02.07.2022 r. do 13.07.2022 r. odbył się w Grecji 
strażacki obóz szkoleniowo-wypoczynkowy, którego organizatorem 
były po raz czwarty ZOSP powiatu łódzkiego wschodniego. Uczest-
niczyło w nim 73 dzieci – druhowie w wieku 10-18 lat z Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych wraz z opiekunami. Jako pierwsi w Pol-
sce zdecydowaliśmy wyjechać z MDP aż tak daleko i to za granicę 
i… się udało! Zadanie zostało współfinansowane ze środków otrzy-
manych z budżetów gmin Rzgów, Andrespol, Nowosolna, Brójce, z 
własnych środków OSP Koluszki i Zakładu Przetwórstwa Mięsnego 
„PIEKARSKI” z Koluszek i oczywiście przy dużym udziale rodzi-
ców dzieci. Obóz koordynowała nasza funkcjonariusz asp. Anita 
Kaczyńska-Kobierzycka a opiekunami byli dh Mirosław Sójka, dh 
Piotr Popek, dh Natalia Popławska, Monika Popek i mgr Wioletta 
Stankiewicz.

Celem projektu było przeprowadzenie szeregu szkoleń oraz za-
jęć, co zapewni podniesienie kompetencji, umiejętności i kwalifika-
cji członków MDP oraz przygotowanie ich do pracy społecznej na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby w szeregach OSP.

Zawody MDP odbyły się przedostatniego dnia pobytu w urokli-
wym zakątku między Salonikami a Paralią. Młodzież była zakwate-
rowana w hotelu Denis w pobliżu szerokiej i piaszczyste plaży w 
Katerini. Grupa miała ze sobą ekwipunek strażacki w postaci skła-
danego tunelu, hydronetek i węży strażackich. Zorganizowano biegi 
sztafetowe 400 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Wszyscy 
młodzi adepci zostali nauczeni musztry oraz węzłów strażackich. 
Czas treningów musiał być zaplanowany w takich godzinach, żeby 
uczestnicy nie ucierpieli z powodu wyjątkowo męczącego upału.  

Z powodu gorąca wycieczki najlepiej udawały się dopiero w godzi-
nach popołudniowych. W programie turystycznym zaplanowano 
chrzest uczestników, wycieczki krajoznawcze m. in. do Saloniki, 
Panteleimonas oraz statkiem na wyspę Skiathos. Nagrodami w za-
wodach strażackich były m. in. przejażdżki  na pontonie holowanym 
przez motorówkę ufundowane przez cudownego człowieka Pana 
Roberta Barana, właściciela biura Fun-Tour z Łodzi, z którym mło-
dzież pojechała.

Grupa podróżowała dwoma autokarami. Podróż z Polski do 
Grecji zabrała 26 godzin. Najdłużej trzeba było postać na granicy 
węgierskiej i serbskiej, ale dla tych wszystkich greckich wrażeń – 
było warto!

Nasze strażackie obozy w formie szkoleniowo-krajoznawczej, 
to znakomita promocja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ist-
nienie takiej drużyny potrzebne jest nie tylko jednostce, która w 
dłuższej perspektywie zyska wyszkolonych czynnych strażaków, ale 
także całej społeczności lokalnej, przyczyniając się do jej aktywiza-
cji. Jej ideą jest wychowanie młodzieży we właściwych wzorcach 
społecznych i bycia altruistą, który działa dobrowolnie i bezintere-
sownie na korzyść innych, dając mu możliwość spełnienia i radości. 
Jest również odpowiedzią na potrzeby kulturalne młodych miesz-
kańców. W sytuacji, kiedy dzieci i młodzież owładnięta jest uzależ-
nieniem od telefonów, tabletów, gier komputerowych to ta forma ak-
tywności jest korzystna i wręcz wskazana dla ich zdrowia 
psychicznego i fizycznego.

Patrząc na zadowolone twarze dzieci (chociażby ze zdjęć) i ich 
opinii na temat udanego wypoczynku, jesteśmy zachęceni do po-
nownego zagranicznego wyjazdu dla dzieci z Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych z naszego powiatu. 
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Wakacje w mieście – II turnus
II turnus „Wakacji w mieście „ z Miejskim Ośrodkiem Kultury 

w Koluszkach rozpoczął się od premiery bajki „BUZZ ASTRAL”. 
Uczestników odwiedzili także strażacy z Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej, którzy w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli o 
bezpieczeństwie podczas wakacji, zaprezentowali wnętrze wozu 
strażackiego oraz elementy ubioru strażaka. Kolejnego dnia dzieci 
odwiedziły Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, poszerzając 
wiedzę o świecie poprzez przeprowadzanie doświadczeń i ekspery-
mentów. 

Trzeciego dnia dzieci cieszyły się pobytem na basenach w Liso-
wicach, a czwartego dnia zwiedzały Port Lotniczy w Łodzi. II turnus 
zakończył wypoczynek w restauracji Malaga w Koluszkach, gdzie 
dzieci grały w piłkę nożną, jadły kiełbaski z grilla oraz bawiły się 
chustą animacyjną. Tradycyjnie uczestników odwiedził Burmistrz 
Koluszek, wręczając słodkie prezenty, bilet wstępu do parku linowe-
go w Lisowicach oraz drobne upominki. 

(pw)
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Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl

Otwarcie wystawy i prezentacja  
słuchowiska „Zagadka Jana K.”

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Koluszkach serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy 
„Jaki znak Twój? Orzeł biały” przygotowanej przez Muzeum Trady-
cji Niepodległościowych w Łodzi. Otwarcie wystawy odbędzie się 
10 sierpnia (środa) o godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Koluszkach i będzie połączone z prezentacją słuchowiska „Zagadka 
Jana K”  produkcji MTN w Łodzi. Słuchowisko opowiada historię 
genialnego kryptologa, urodzonego w Łodzi podpułkownika Jana 
Kowalewskiego, który w czasie wojny polsko-bolszewickiej łamał 
radzieckie szyfry i w olbrzymiej mierze przyczynił się do zwycię-
stwa Polski nad Rosją.  Serdecznie zapraszamy!



115.08.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 31

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 sko-
rzystać 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. Zapraszamy także znajomych i rodzi-
ny szukające pomocy dla kobiet, które są lub były ofiarami przemocy 
domowej. W razie zaistnienia takiej potrzeby wsparcie otrzymają tak-
że zgłaszający się mężczyźni.

Dyżur telefoniczny odbywa się we wtorki w godzinach 12-16 
oraz czwartki 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.

Zapraszamy na wycieczkę   
do Warszawy

Rada Osiedla „Głowackiego” organizuje jednodniową wyciecz-
kę do Warszawy.

W programie wycieczki:
- Centrum Nauki „Kopernik”,
- zwiedzanie ciekawych miejsc Warszawy z przewodnikiem,
- obiad,
- udział w spektaklu Teatru KOMEDIA „The Big Bang - czyli 

Wielki wybuch” (aktorzy: Artur Chamski i Mateusz Banasiuk 
oraz Jacek Kita).
Koszt wycieczki 200 zł / osoba. Ilość miejsc ograniczona - de-

cyduje kolejność wpłat.
Wyjazd 6.45. Powrót ok. 22.30. Zapisy i wpłaty u Przewodni-

czącej RO „Głowackiego” w sklepie „ANIMALS” (w godzinach 
pracy).

Informacje tel.: 512-998-400

Spotkanie z dietetykiem
Serdecznie zapraszamy do Klubu Senior+ przy ul. Budow-

lanych 4a na kolejne spotkania z panią Anną Zielińską - dietetykiem 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym . 

Najbliższe terminy i tematy spotkań:

 � 8 sierpnia 2022 (poniedziałek) godz. 9:00 CUKRZYCA- 
CHOROBA XXI WIEKU, NIE TYLKO OSÓB STARSZYCH 
  

 � 9 sierpnia 2022 (wtorek) godzina. 13.30 REFLUKS, ZGAGA, 
CHOROBA WRZODOWA - JAKĄ DIETĘ ZASTOSOWAĆ 
ABY SOBIE ULŻYĆ?

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Burmistrz Koluszek ogłasza,
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 

stanowiącej własność Gminy Koluszki:

1. niezabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, dział-
ka nr 1101 o pow. 371 m2, cena wywoławcza 68 000,00 zł brutto (łącz-
nie z podatkiem VAT), wadium 7 000,00 zł, postąpienie 700,00 zł. 
Działka leży na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (30 
MN).  Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek – Bz. 
Księga wieczysta LD1B/00036674/9. 

2. zabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, działka 
nr 14/1 o pow. 676 m2, cena wywoławcza 280 000,00 zł brutto, wadium 
28 000,00 zł, postąpienie 2 800,00 zł. Działka nr 14/1 leży na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (6MN). Nieruchomość w 
ewidencji gruntów określona jako użytek – B. Księga wieczysta 
LD1B/00045871/6.    

Przetargi odbędą się w dniu 16 września 2022 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiegow Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach,w podanej wysokości nie później niż do 
godz. 12.00 12 września 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 Kolusz-
kach najpóźniej do dnia 12 września 2022 r. (włącznie). Dowód wpłaty wa-
dium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki. 

Pełna treść ogłoszeń o przetargach wywieszona jest na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiegow Koluszkach oraz zamieszczona jest 
na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (sprzedaż nieruchomo-
ści) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach, tel. (44) 725-67-53.

Burmistrz Koluszek ogłasza,
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieza-

budowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koluszki  
położonej w Koluszkach, obręb 3, działki nr: 16/27 i 26/19 o łącznej 
pow. 1,9799 ha. Cena wywoławcza 3 420 000,00 zł brutto (łączenie  
z podatkiem VAT), wadium 342 000,00 zł, postąpienie 35 000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach obiektów pro-
dukcyjnych, składów, magazynów i usług – 2PU. Nieruchomość w ewi-
dencji gruntów określona jako użytek – R IVa i N. Księga wieczysta 
LD1B/00033712/7.  

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 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 kasie Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż do godz. 
12.00 17 października 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 17 października 2022 r. (włącznie). Dowód wpłaty wa-
dium musi dokładnie określać położenie i numery ewidencyjne działek. 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiegow Koluszkach oraz zamieszczona jest 
na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (sprzedaż nieruchomo-
ści) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach, tel. (44) 725-67-53.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Złota rączka- drobne prace  
remontowe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
R.Wnuk – Usługi remontowo – 
wykończeniowe – solidnie,  
tel. 660-160-989
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
Remonty, docieplenia. Solidnie,  
tel. 609-296-865
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
Szukam pracy po godzinach, od 
14.00/15.00. Kierowca kat. B, C+E. 
Spawacz MAG 152 – lub inne,  
tel. 600-932-147

PRACA
Zatrudnimy kierownika magazynu. 
Branża produkcja przyczep. DRI-
VAL Żelechlinek 538-398-132
Zatrudnię kierowcę kat. B na skład 
budowlany, tel. 604-574-055
Zatrudnię osobę na wykończenia 
do szwalni oraz szwaczkę, praca  
w Koluszkach, 502-171-510
Zatrudnię pracownika na stację 
paliw ORLEN w Koluszkach. 
Więcej informacji pod nr tel. 
601-228-408 lub 531-254-290
Dam pracę - skład pojazdów 
wojskowych - pracownik fizyczny, 
Słotwiny tel. 602-579-706 
Zatrudnimy mężczyzn do prac 
renowacyjnych, 506-605-127 
Zatrudnię do dociepleń elewacji  
i zabudowy poddaszy, 609-884-781
Do ochrony z orzeczeniem umiar-
kowanym przyjmę, 507-774-111
Zatrudnię młodą osobę do przy-
uczenia w pracach kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Regnach, 731-739-077
Sprzedam działkę budowlaną  
w Będzelinie, 731-739-077

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we w Koluszkach. Kontakt  
po godz. 17.00, tel. 798-915-225
Szukam garażu do wynajęcia, 
Koluszki i okolice (do 30 km), 
785-160-900
Do wynajęcia mieszkanie M-3  
w Koluszkach, ul. Ludowa,  
tel. 500-260-941

SPRZEDAM
Wiśnie, 4 zł/kg, tel. 505-771-121
Fiat Panda 1,2. Rok 2004. Przebieg 
114000km, tel. 662-622-082
Fiata Seicento, tel. 600-101-692
Borówka amerykańska – tanio, 
608-268-734
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
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
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Budowlane, docieplenia, 604-350-807
Usługi remontowo-budowlane, 
791-503-179
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Art In Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach 
Chcesz pracować w zgranym zespole, lubisz wyzwania, a jednocześnie 

doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie

Specjalista w dziale zakupów i logistyki
Opis stanowiska: współpraca z dostawcami, współpraca z biurami budów,  
ustalanie harmonogramu dostaw oraz dbanie o ich terminowość, tworzenie ra-
portów i analiz logistycznych na potrzeby działu, przeprowadzanie postępowań 
na dostawy, pozyskiwanie dokumentów do zatwierdzenia dostawcy, rozpatrywa-
nie reklamacji i koordynacja usuwania reklamacji, tworzenie dokumentów ma-
gazynowych w systemie Optima, nadzór nad magazynem materiałowym.  
Wymagania: wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe kierunko-
we), znajomość oprogramowania MS Office, wysokie zdolności komunikacyjne  
i organizacyjne. Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w peł-
nym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zgodne z kompetencjami i umiejęt-
nościami, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Prześlij CV na adres: kadry@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781

Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896
Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407

RÓŻNE
Kajaki-Pilica, spływy,  
tel. 506-704-420

Do wynajęcia domek jednorodzinny z ogródkiem na Pękowcu (Koluszki, 
ul. Armii Krajowej). Powierzchnia ok. 60 m², tel. 788-928-958

Kwatery pracownicze Rokiciny, 503-127-060

ZUS: wypłata „czternastki” pewna,  
nie trzeba składać wniosku

Już w tym miesiącu, 25 sierpnia, ZUS rozpocznie wypłatę 14. eme-
rytury. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Oznacza to, że nie trze-
ba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze – mówi prof. Ger-
truda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Wypłata czternastej emerytury w bieżącym roku została zagwaran-
towana ustawowo. Wypłaty są zabezpieczone i na pewno trafią do osób 
uprawnionych w wyznaczonym terminie” – zapewniła prezes ZUS. Jak 
dodała szefowa ZUS, kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie 
pieniężne trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających 
świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Wśród osób uprawnionych są też te, które pobierają renty socjalne, 
zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świad-
czenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty in-
walidzkie, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji. „Czternastka” w pełnej wysokości „na rękę” 
wyniesie 1217,98 złotych. Świadczenie jest zwolnione z podatku docho-
dowego, pobrana będzie tylko składka zdrowotna.

„Czternastkę” w pełnej kwocie otrzymają osoby, których świadcze-
nie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze 
świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł „czternastka” będzie zmniej-
szana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Jednak minimalna jej 
wysokość wyniesie 50 złotych.                                     Anna Szaniawska 

MALOWANIE  
ELEWACJI

796-241-330
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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

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa Odlewnik
w Koluszkach 

zatrudni

SPECJALISTĘ DO SPRAW  
KSIĘGOWOŚCI i ADMINISTRACJI

Praca biurowa, prowadzenie spraw lokatorskich,  
naliczanie czynszów, podstawy księgowości,  

prowadzenie sekretariatu.
Pełen etat, umowa o pracę.

CV proszę wysyłać na adres smodlewnik@wp.pl

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

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW
792-022-640
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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 (Opalówka)

 
                                                                         KOSTKA r ORZECH r EKO r GROCH 

 KAMIEŃ OZDOBNY DO OGRODÓW: grys granitowy*kora kamienna*biała marianna*otoczaki 

Butle gazowe. Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

KOSTKA BRUKOWA. PŁYTY AŻUROWE. PALISADY. OBRZEŻA. KRĘGI BETONOWE.

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  
5.08

15:00 DC LIGA SUPER-PETS
17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 KAŻDY WIE LEPIEJ

Sobota  
6.08

15:00 DC LIGA SUPER-PETS
17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 KAŻDY WIE LEPIEJ

Niedziela 
7.08

15:00 DC LIGA SUPER-PETS
17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 KAŻDY WIE LEPIEJ

Środa  
10.08

17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 KAŻDY WIE LEPIEJ

Czwartek  
11.08

17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 KAŻDY WIE LEPIEJ

DC LIGA SUPER-PETS
USA / Komedia / Animowany / Komedia / 2022 / 

Premiera 2D Dubbing

Superpies Krypto i Super-
man są nierozłącznymi przyja-
ciółmi o tych samych supermo-
cach. Ramię w ramię zwalczają 
przestępczość w Metropolis. Su-
perman, razem z resztą Ligi 
Sprawiedliwości, zostaje jednak 
uprowadzony. 

Krypto musi przekonać na-
prędce zebraną grupę zwierza-
ków ze schroniska – Asa Bat-
-psa, świnkę zwisłobrzuchą PB, 
żółwia Mertona i wiewiórkę 
Chipa – do zapanowania nad 
własnymi, dopiero co odkrytymi 

mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów.

KAŻDY WIE LEPIEJ
Polska / Komedia / Obyczajowy / 2022 / 90 min.

Premiera 2D Polska

Zakochani Ania i Grzesiek 
próbują stworzyć nową rodzinę z 
połączenia dwóch odmiennych 
światów. Dla wielu par byłby to 
wspaniały początek etapu „żyli 
długo i szczęśliwie”... ale nie dla 
tej dwójki. Ich związek zostaje 
wystawiony na próbę, gdy zaczy-
nają się do niego wtrącać ich ro-
dzice oraz byli partnerzy. Dwie 
rodziny wiele różni, ale mają je-
den cel – rozbić związek Ani i 
Grześka. Czy nowa relacja ma 
szansę przetrwać najazd swoich 
rodzin?

Od 1 sierpnia 2022 r. siedziba naszej redakcji mieści się  

w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach  

przy ul. 3 Maja 2 (wejście od ul. Teatralnej). 

Nu mer telefonu do redakcji: 603 947 457.

Patriotyzm 
po polsku  
– czcimy 
to co lubimy

Ulica Towarowa w Ko-
luszkach, skwer upamiętniają-
cy generała Tadeusza Ko-
ściuszkę - patrona Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kolusz-
kach.



Lisowice i Koluszki na mapie  
międzynarodowego projektu 

W  czwartek 28 lipca 2022 roku w sali widowiskowej Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach odbyła się konferencja dotycząca projek-
tu międzynarodowego Open School for Village Hosts. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele Polski, Łotwy, Hiszpanii, Włoch, 
Francji, Serbii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Burmistrz Koluszek, 
Waldemar Chałat, opowiedział krótko o historii rozwoju Koluszek, 
natomiast dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

Gospodarczego, Mateusz Karwowski przedstawił Projekt Liso-
wice - od samego początku jego powstania, poprzez teraźniejszość, 
na planach związanych z przyszłością tego miejsca kończąc.   

“Open school for Village hosts” jest projektem realizowanym w 
ramach Erasmus+. Jego celem jest międzynarodowa wymiana do-
świadczeń zdobytych poprzez rozwój małych miejscowości. Jest to 
program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i 
sportu. Otwiera umysły, zmienia życie. 

-Projekty Erasmusa+ mają na celu zmiany społeczne, wzmac-
nianie potencjału społecznego w różnych dziedzinach. Wszystkie 
projekty Erasmusa są oparte na europejskich wartościach różnorod-
ności społecznej, partnerstwie międzynarodowym i budowaniu 
przyszłości wobec zmian zachodzących w świecie.- mówi Bogna 
Stawicka, prezes Fundacji KobieTY z Łodzi. 

Projekt OSfVH jako projekt partnerski nastawiony jest na po-
równywanie jak i co się dzieje w małych miejscowościach, które są 
lub chcą być atrakcyjne, chcą wykorzystać swój potencjał ludzki, 
przyrodniczy, kulturowy dla swoich mieszkańców, przybyszy tury-
stów, innych interesariuszy. Potrzeb osób w podobnych, a różnych 
miejscach.

Dlaczego Koluszki zostały wybrane do tego projektu?
-Koluszki jako małe miasto, ale z interesującym potencjałem w 

postaci rozwijającego się Projektu Lisowice, dobrze wpisywały się 
w założenia tego projektu. Są tu świetni ludzie, którym zależy, aby 
nasze miasto i Lisowice były lubianym i ciekawym miejscem. 

Jako projekt, jest w trakcie rozwoju - tworzą się nowe oferty - a 
to wciąga ludzi. Projekt Lisowice umożliwił rozpoznanie, jakie po-

trzeby mają aktywiści, którzy są związani z Koluszkami, Lisowica-
mi, do kogo mogą być kierowane oferty społeczne wobec miejsca 
tak urokliwego i ciekawego. A takie rozpoznanie było możliwe dzię-
ki innym projektom robionym wspólnie przez organizacje kobiety.
lodz.pl i Okiem Kobiety. Czyli prosta droga poprzez partnerskie 
współdziałanie - wyjaśnia Bogna Stawicka z fundacji KobieTY.

Dzięki ciekawym rozmowom podczas spotkania fokusowego uda-
ło się zebrać wartościowy materiał porównawczy, który będzie podsta-
wą do opracowania w ramach 
tego projektu programu szkoleń 
czy międzynarodowej platfor-
my internetowej, adresowanej 
do podobnych liderów małych 
miejscowości jak nasi. Podob-
ne spotkania odbywały się i w 
innych krajach u partnerów w 
Łotwie, w Hiszpanii, na Wę-
grzech, we Włoszech, w Serbii. A każde spotkanie jest inne, co jest 
właśnie wartością tego projektu. 

-Nasza organizacja, kobieTy.lodz.pl od ponad 15 lat realizuje 
projekty międzynarodowe. Dzięki nim szerokie grono interesariuszy 
i naszych partnerów zyskuje nowe spojrzenie, lepsze umiejętności, 
otwartość na zmiany, umiejętność włączania różnorodności społecz-
nej, a w efekcie tego ciekawsze, barwniejsze, bardziej otwarte i ła-
twiejsze życie - mówi naszej gazecie Bogna Stawicka.

To nie koniec na tym. Ciąg dalszy tego projektu nastąpi. Obec-
nie partnerzy wrócili do swych krajów i będą pracować nad zebrany-
mi materiałami. W przyszłym roku w ramach projektu odbędzie się 
szkolenie lokalnych Village hosts - czyli dla aktywistów z małych 
miejscowości. Po kilka osób z każdego kraju weźmie też udział w 
spotkaniu tematycznym we Włoszech. 

 -Czekamy na te atrakcyjne spotkania- powiedziała prezes fun-
dacji KobieTy, Bogna Stawicka, mieszkanka Gminy Koluszki. 

Zk 

Zapraszamy na bieg trzeźwości  
i piknik integracyjny

Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Osto-
ja” zaprasza na piknik integracyjno-edukacyjny połączony z biegiem 
trzeźwości. Impreza odbędzie 14 sierpnia o 
godz. 13.00 na obiekcie OSiR przy ul. Zagajni-
kowej w Koluszkach (dawny stadion KKS Ko-
luszki – zapisy do biegu od godz. 12.00). W 
programie przewidziano także grę w kręgle, 
bule oraz golfa rodzinnego, a także poczęstu-
nek kiełbaską z grilla i grochówką, Wydarze-
nie odbywa się pod patronatem Burmistrza 
Koluszek.        


