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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  – 603 947 457
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

19.08  
ul. Przejazd 6

20.08  
ul. 11 Listopada 33

21.08  
ul. Żwirki 2

22.08  
ul. Głowackiego 20

23.08  
ul. Korczaka 5

24.08  
ul. Sikorskiego 6A

25.08  
ul. 3 Maja 8
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Chcą utwardzić kolejny 
odcinek „czarnej drogi” 

Na początku sierpnia Gmina Koluszki we współpracy z Nadle-
śnictwem Brzeziny złożyła wniosek do Generalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych o współfinansowanie prac remontowych na tzw. 
„czarnej drodze” w Koluszkach. Przypomnijmy, że do tej pory 
utwardzony został odcinek od ul. Wojska Polskiego do mostu kole-

jowego. Pozyskane dofinansowanie pozwoliłoby na wysypanie 
tłuczniem kolejnego fragmentu drogi, od mostu w Koluszkach do 
mostu w Będzelinie, a także na utwardzenie asfaltem drogi od mostu 
w Będzelinie do samej wsi. W sumie modernizacja objęłaby odcinek 
o długości ok. 2 km. Koszt zadania to ok. 1,7 mln zł. Gmina liczy na 
dofinansowanie z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych na poziomie 80 proc.    

(pw)

W Gałkowie Dużym  
powstanie nowe przedszkole 

Zapadła decyzja o budowie nowego przedszkola w Gałkowie 
Dużym. Zastąpi ono dotychczasowy obiekt, który nie spełnia już 
warunków oraz oczekiwań mieszkańców. Nowe przedszkole ma 
mieścić 6 oddziałów, przeznaczonych dla 150 dzieci. Budynek zo-
stanie wykonany w technologii pasywnej, która pozwala na wypra-
cowanie daleko idących oszczędności podczas eksploatacji budyn-
ku. Przewiduje się, że obiekt będzie samowystarczalny pod 
względem kosztów utrzymania. 

Jeśli chodzi o lokalizację, przedszkole ma powstać na działce 
kościelnej, która znajduje się naprzeciwko cmentarza. Jeszcze w 
tym roku w okolicy tej będzie budowany parking, który posłuży do 
obsługi zarówno przyszłego przedszkola, jak i parafii. W kontekście 
przekazania terenu, gmina zawarła już stosowne porozumienie z 
miejscowym proboszczem. Pamiętajmy jednak, że nowe przedszko-
le ma szansę powstać dopiero za 4-5 lat. Plany przewidują, że do 
końca przyszłego roku  powstanie projekt i dokumentacja technicz-
na. Koszt projektu wyceniony został na 160 tys. zł.                     (pw)

Dopłaty do sterylizacji i czipowania
Przypominamy, że wciąż można korzystać z dopłaty do kastracji 

i sterylizacji psów i kotów z terenu naszej gminy. Do każdego zabiegu 
samorząd dopłaca 100 zł. W tym roku na ten cel gmina zarezerwowa-
ła 15 tys. zł. Pula dostępnych środki nie została jeszcze wyczerpana. 

Wnioski o dopłatę 
przyjmowane są w 
Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach. Procedura 
jest bardzo prosta. 
Mieszkaniec składa 
wniosek, a po zabiegu 
przynosi fakturę z ga-
binetu weterynaryjne-
go, na podstawie której 

następuje rozliczenie. Co ważne, to mieszkaniec wybiera gabinet 
weterynaryjny, w którym dokonany zostanie zabieg.

W tym roku dodatkowo wprowadzone zostały również dopłaty 
do czipowania. Dotyczą one jednak wyłącznie psów. Wysokość do-
płaty to 50 zł.

(pw)

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 21 sierpnia - Rajd Rowerowy na Partyzanckim Szlaku, zapisy 

do 18.08.2022, rajd@historiakoluszek.pl
 � 28 sierpnia – gra miejska „Kod Strzemińskiego”, zapisy do 

25.08.2022 w sekretariacie MOK w Koluszkach
 � 11 września - program „Budzi się ludzi” i wielkie śniadanie w 

Lisowicach 
 � 18 września - gminne dożynki, Park Miejski w Koluszkach, wy-

stąpi zespół disco polo Classic

Wielkie śniadanie w Lisowicach 
11 września z Lisowic ponownie nadawał będzie na żywo po-

ranny program śniadaniowy TVP3 „Budzi się ludzi”. Nawiązując 
do charakteru programu, gmina planuje urządzić tego dnia wielkie 
śniadanie w Lisowicach, na które zaproszeni oczywiście zostaną 
mieszkańcy naszej gminy. W 2015 r. w parku w Koluszkach sma-
żyliśmy jajecznicę z 5 tys. jaj. Co smakować będziemy w tym 
roku?

(pw)  
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Zebrania sołeckie
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 25.08.2022 r. 

(czwartek) o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie 
świetlicy wiejskiej w Katarzynowie odbędzie się zebranie wiejskie 
Sołectwa Katarzynów - Zygmuntów w sprawie rozdysponowania 
środków funduszu sołeckiego na rok 2023.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 24.08.2022 r. 
o godz. 18:30 (I termin), 18:45 (II termin) na terenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Długiem odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa 
Długie - Turobowice w sprawie rozdysponowania środków fundu-
szu sołeckiego na rok 2023. Na zebraniu omówiona zostanie rów-
nież kwestia zasypania stawu przy OSP Długie.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 04.09.2022 r. 
niedziela o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) na terenie pose-
sji Sołtysa, ul. Długa 337 odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa 
Borowa II w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckie-
go na rok 2023. Serdecznie wszystkich mieszkańców zaprasza Soł-
tys Borowiecki Czesław.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 27.08.2022 r. 
o godz. 16:00 (I termin), 16:15 (II termin) na terenie placu zabaw w 
Nowym Redzeniu odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Nowy 
Redzeń w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego 
na rok 2023.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 30.08.2022 r. 
o godz. 16:15 (I termin), 16:30 (II termin) na terenie placu zabaw w 
Kaletniku odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Kaletnik w spra-
wie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 26.08.2022 r. 
o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) na terenie placu zabaw w 
Stefanowie odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Stefanów w spra-
wie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023.

Pielgrzymka z Koluszek  
na Jasną Górę 

Przypominamy, że już 21 sierpnia wyruszy piesza pielgrzymka 
z Koluszek na Jasną Górę. Zapisy na pielgrzymi szlak przyjmowane 
są każdego dnia po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 w domu pa-
rafialnym przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. Do czwartku 
zapisało się 60 osób. 

Koszt uczestnictwa w pielgrzymce to 100 zł od osoby, a w przy-
padku studentów i niepełnoletnich osób to 60 zł. Kierownikiem piel-
grzymki jest ks. Emanuel Stańczyk, wikary w parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP W Koluszkach. Do Częstochowy pielgrzymi dotrą w 
czwartek 25 sierpnia. 

Planowane wejście na Jasną Górę ma odbyć się ok. godz. 13.15. 
W drogę powrotną pielgrzymkowy pociąg wyruszy w piątek o godz. 
16.41. Do Koluszek pociąg przybędzie ok. godz. 18.37. W tym roku 
pątnicy będą maszerować pod hasłem: „Wspólna droga”.           (pw)

Po wakacjach KASZ-BUS zawiesza 
przewozy przez Gałkówek do Łodzi

Na stronie firmy KASZ-BUS trudniącej się przewozami pasa-
żerskimi, pojawił się komunikat o zawieszeniu od dnia 1 września li-
nii Koluszki - Justynów - Łódź. W oczekiwaniu na odpowiedź ze 
strony firmy o przyczynach powyższej decyzji, można domyślić się, 
że związana jest ona ze spadkiem opłacalności przewozów. Na nie-
korzyść przewoźnika przemawia zarówno wysoka cena paliwa, jak i 
mocna konkurencja ze strony kolei, która jak w przypadku Łódzkiej 
Kolei Aglomeracyjnej, korzysta z dopłat samorządu woj. łódzkiego.

Dodajmy, że kilka dni temu do Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach mieszkańcy korzystający na co dzień z usług firmy KASZ-
-BUS, złożyli pismo w obronie likwidacji linii. Pod petycją podpisa-
ło się 250 osób. 

Jeśli chodzi o stanowisko gminy w powyższej sprawie, przed-
stawiciele władz miasta informują, że choć zdają sobie sprawę z 
trudnej sytuacji przewoźnika (co ciekawe Urząd Miejski w Kolusz-
kach o zamiarach przewoźnika dowiedział się z internetowego FB, i 
jak twierdzi do tej pory nie otrzymał oficjalnego pisma z argumenta-
cją i wyliczeniami niezbędnego dofinansowania), to jednak gmina ma 
związane ręce w tej sprawie, ponieważ nie posiada instrumentów 
prawnych, by móc wesprzeć komercyjnego przewoźnika samorządo-
wymi dopłatami. Sporządzona ekspertyza prawna wyraźnie to zazna-
cza. Wsparcie finansowe byłoby możliwe jedynie w sytuacji, gdyby to 
gmina założyła własną linię przewozową. Jest to jednak bardzo skom-
plikowana procedura, ponieważ by zapewnić przewozy na trasie Ko-
luszki-Łódź, należałoby podpisać stosowne porozumienie z innymi 
gminami i miastem Łodzią, które leżą na trasie przewozów. Tymcza-
sem dla przykładu Gmina Andrespol, która na swoim terenie stworzy-
ła własną linię, nie jest zainteresowana dofinansowaniem do kolejnej 
linii, a tym bardziej prywatnego przewoźnika jakim jest KASZ-BUS. 
Taka informacja została przekazana Gminie Koluszki.     

Należy również brać pod uwagę to, że linia busowa pokrywa się 
dokładnie z linią kolejową, a zatem Koluszki jako miasto nie podle-
gają wykluczeniu komunikacyjnemu, które wymagałoby rządowego 
wsparcia. 

Ponieważ jednak przewozy samochodowe są pewnego rodzaju 
alternatywą dla kolei, i niezaprzeczalnie podnoszą atrakcyjność i 
funkcjonalność naszego miasta, Gmina Koluszki wystąpiła do oko-
licznych przewoźników z terenu łódzkiego, z informacją, że komer-
cyjna linia z Koluszek do Łodzi przez Gałkówek została zwolniona, 
a tym samym można występować o pozwolenia w celu świadczenia 
usług pasażerskich na naszym terenie.  

(pw)       

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
22 sierpnia (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbędzie się XLIX sesja Rady 
Miejskiej w Koluszkach. 
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Transport węgla oraz towarów  
na kierunku ukraińskim opóźnia  
prace budowlane 

Zawirowania geopolityczne związane z węglem i wojną na 
Ukrainie, zaczynają negatywnie wpływać również na inwestycje re-
alizowane w Gminie Koluszki. Obecnie na naszym terenie toczą się 
dwa duże przedsięwzięcia budowlane, związane bezpośrednio z ko-
leją. Chodzi tu o budowę wiaduktu w Koluszkach oraz tunelu w Gał-
kówku. 

Ponieważ prace budowlane bezpośrednio na torowiskach nie 
mogą wstrzymywać ruchu pociągów, toczą się jedynie nocą, w kon-
kretnie wyznaczonych godzinach.      

Jednak ostatnio przez Koluszki, jeden z ważniejszych wę-
złów kolejowych w Polsce, zaczyna przejeżdżać coraz więcej po-
ciągów towarowych przewożących węgiel oraz różnego rodzaju 
towary na kierunku ukraińskim. A to z kolei drastycznie skraca 
„okienko czasowe”, w którym mogą by prowadzone prace bu-
dowlane.  

Dla przykładu firma STRABAG, która buduje tunel w Gałków-
ku, w umowie zagwarantowane miała, że prace będzie mogła prowa-
dzić 6 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Choć obecnie zapis 
ten został ograniczony do 4 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, 
i tak powyższe wytyczne nie są dotrzymywane przez kolej. W ubie-
głym miesiącu, na skutek dodatkowych transportów kolejowych, 
STRABAG nie mógł prowadzić prac budowlanych przez blisko 7 
dni. O tyle zatem będzie musiał zostać wydłużony okres budowy tu-
nelu. Co więcej, jeżeli pewnych prac nie wykona się do zimy, niskie 
temperatury spowodują, że trzeba będzie z ich realizacją poczekać 
do wiosny. A to znacznie wydłuży ostateczny termin zakończenia in-
westycji.   

Natomiast jeśli chodzi o budowę wiaduktu w Koluszkach, ze 
względu na zaawansowanie prac budowlanych oraz stosowaną tech-
nikę nasuwu, termin zakończenia inwestycji jest w mniejszym stop-
niu zagrożony. Tydzień temu Zarząd Dróg Wojewódzkich poinfor-
mował, że nasuniętych na podpory jest już sześć z dziewięciu 
segmentów nowej konstrukcji obiektu. W budowie są także: nasypy, 
mury oporowe i schody dla pieszych. Szacowany termin oddania 
wiaduktu do użytku to grudzień tego roku.

(pw)      

Nowe zasady  
budżetu obywatelskiego 

We wrześniu będzie można składać propozycje projektów do 
głosowania w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koluszki. W tym roku drobnej modyfikacji ulegną zasady 
podziału dostępnych środków. W poprzednich latach pula środków 
dzielona była między trzy projekty do 100 tys. zł każdy. Tym razem 
łączna pula w wysokości 300 tys. zł, rozdzielona zostanie aż na 12 
projektów, według następujących kategorii: 1 projekt ×150 tys. zł, 
1×50 tys. zł, 10×10 tys. zł. Intencją samorządu jest bowiem to, by 
mieszkańcy nie musieli skupiać się wyłącznie na dużych zadaniach 
inwestycyjnych, ale poprzez niskokosztowe projekty zadbać o swo-
je najbliższe otoczenie.   

Szczegóły techniczne głosowania poznamy we wrześniu. Wte-
dy też uruchomione zostanie także składanie projektów. Za datę 
ogłoszenia wyników głosowania przyjęto datę 15 listopada. 

(pw)    

Fotowoltaika wciąż  
na liście rezerwowej 

Mieszkańcy, którzy znajdują się na liście rezerwowej w projek-
cie dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych, wciąż 
muszą czekać na uruchomienie dodatkowych środków przez Urząd 
Marszałkowski.

- Projekt „Energia ze słońca w Gminie Koluszki” w chwili 
obecnej znajduje się na 16 pozycji listy rezerwowej. Mając na 
uwadze, że projekty wybrane do dofinansowania planuje się dofi-
nansować w ramach dodatkowych środków pochodzących z in-
strumentów UE (…) projekt Gminy Koluszki potencjalnie znaj-
dzie się na 7 pozycji listy rezerwowej. Ewentualne kolejne zmiany 
na liście rezerwowej projektów uzależnione są od kursu EURO, 
oszczędności poprzetargowych, bądź pojawienia się dodatkowych 
środków umożliwiających dofinansowanie kolejnych projektów w 
ramach w/w naboru - czytamy w piśmie nadesłanym do Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego. 

Jak widać z powyższego, choć wniosek o pozyskanie dofi-
nansowania, który złożyła nasza gmina, został oceniony pozytyw-
nie i wciąż przesuwa się w górę na liście rezerwowej, nie zostanie 
zrealizowany w tym roku. Swoje plany związane z montażem fo-
towoltaiki, mieszkańcy muszą już zatem przerzucić na przyszły 
rok. 

(pw)        

Przerwy w dostawach prądu
 � 29.08.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Kaletnik ul. Główna 1-5, 

Piotrkowska 2-4, Różyca ul.Główna 2-10, 32, Krańcowa 1-14, 
ul.Piotrkowska 1-7.

 � 30.08.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul. Brzozowa 3-8, 
Sosnowa 1-21. 
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Pamiętniki kaletnickie, sezon IV

Cudownie upalne dni
Kiedy w połowie czerwca, w trakcie pisania pierwszych w tym 

sezonie „Pamiętników Kaletnickich”, grzejąc przy kominku zgrabiałe 
dłonie i stopy, butnie napisałam : „Co poszło nie tak z globalnym ocie-
pleniem?” - rzeczywistość wytknęła mi dziennikarską ignorancję i ze-
słała nam upały. Kiedy tekst pojawił się drukiem, czytałam go przy-
pięta na stałe do wentylatora, pot lał się strugami, a z domu można 
było wyjść jedynie po zachodzie słońca, w przeciwnym razie aura 
groziła udarem słonecznym. Czułam, że za karę powinnam zjeść całą 
stronę swojego tekstu o braku słońca i to bez musztardy.

Zgodnie z tradycją, żar lał się z bezchmurnego nieba chyba całe 
cztery dni, aż do rozpoczęcia wakacji. Wspomniana tradycja naka-
zuje bowiem początek sezonu urlopowego przywitać przejściem 
frontu burzowego i spektakularnym załamaniem pogody. Kochające 
matki zdążyły jeszcze dogonić wesoły autobus zmierzającego nad 
Bałtyk obozu sportowego pływaków morskich, wypakować krótkie 
spodenki i zapakować w to miejsce płaszczyk przeciwdeszczowy i 
czapkę. Z pływania raczej nic nie będzie, ale za to jodu się nawdy-
cha pociecha.

Wróćmy jednak pamięcią do tych kilku cudownych upalnych 
dni. Trach i w ciągu jednego poranka, jeszcze przed obiadem, w 
okolicy błysnęły bursztynowo, wyciągnięte z garaży, strychów i ko-
mórek, przydomowe baseny. Co do zasady, baseny powinny w słoń-
cu błysnąć szafirowo lub turkusowo, ale nie u nas. Nasze baseny 
błyszczą bursztynem, a to z powodu porażającej ilości żelaza w wo-
dzie. Widok całego basenu herbaty, jakoś nie zachęca do kąpieli. W 
takiej sytuacji należy się zwrócić do eksperta. 

Na nasze nieszczęście cały internet jest pełen ekspertów, którzy 
mogą i chcą się wypowiadać na każdy temat, także o basenach i to z 
ich porad już skorzystałam, dlatego opowiem wam o tym jak było, 
żebyście nie wpadli w te same pułapki.

Dzień pierwszy. W telepatrzydle zapowiadają upały na przyszły 
tydzień. Jeśli w ubiegłym sezonie basen przed schowaniem był wy-
czyszczony, wysuszony, wytarty i w newralgicznych miejscach (tam 
gdzie w tunele z tworzywa wkłada się rurki stelażu) przesypany tal-
kiem, to basen rozkłada się bez problemów.

Dzień drugi. Basen ma dziurę. Właściwie to było do przewidze-
nia.

Dzień trzeci. To nie prawda, że da się skutecznie przykleić łatkę 
„na mokro”. Łatkę przyklejać trzeba na osuszoną powierzchnię, od 
środka (czyli od strony wody) Należy porzucić wszystkie marzenia 
o tym, że można załatać dziurę nie spuszczając wody z basenu. 
Wierzcie mi, sprawdziłam to za was.

Dzień czwarty. Pierwszy dzień upałów. Świeżo nalana woda 
jest przejrzysta i sakramencko zimna. Włożenie stopy do basenu po-
woduje wypadanie zębów.

Dzień piąty.  Temperatura wody - przyjemne 24°C. Kolor wody 
– herbata ze stołówki szkolnej (lura z cytryną).

Dzień szósty. Temperatura wody – idealne 26°C. Kolor – aro-
matyczna Earl Grey. W tym miejscu mogłabym zaproponować ma-
giczną sztuczkę (ale tego nie zrobię). Aby uzyskać natychmiastową, 
kryształową przejrzystość z takiej zażelazionej wody można udać 
się do najbliższej apteki i zakupić opakowanie witaminy C w prosz-
ku. Po wrzuceniu łyżki lub dwóch, w ciągu kilku sekund, basen 
znów przypomina ten z katalogu z ekskluzywnymi wakacjami pod 
palmami. Ale… Zawsze jest jakieś ale…

Dzień siódmy. Przejrzystość – kryształowa. Temperatura wody 
– 28°C. Właściwie już nie chłodzi – szkoda.

Dzień ósmy.  Kolor wody – odstana serwatka. Przejrzystość – 
10 cm od powierzchni. Temperatura wody – to nie istotne, bo wła-
śnie rozpoczął się sezon burzowy. Basen nie będzie przydatny przy-
najmniej przez najbliższy tydzień lub dwa. 

Co spowodowało, że kryształowa dwa dni temu woda zmieniła 
się w zupę mleczną? To oczywiście efekt wrzucenia nieszczęsnej 
witaminy C. Na całe szczęście pogoda wyklucza plażowanie ogro-
dowe, zatem jest czas na wymianę wody. 

Dziś już ze spokoj-
nym sumieniem mogę 
zapewnić, że skutecz-
nym sposobem na przej-
rzystą wodę w domo-
wym baseniku, jest 
dobry, czysty filtr, który 
przy takiej ilości żelaza 
w wodzie jaką mamy w 
okolicy, należy przez 
pierwszy tydzień co-
dziennie dokładnie czy-
ścić. Później, przynaj-
mniej co dwa dni. Po 
kilkunastu wymianach 
filtra efekt przejrzysto-
ści jest zadowalający. 
Wyszło też słońce. Za-
tem wygląda na to, że 
bez przeszkód można się cieszyć ogrodowymi kąpielami. Czyżby?

Dzień „ochnasty”. Temperatura wody w basenie – 22°C, tro-
chę chłodno, ale trzeba korzystać puki jest okazja i między chmu-
rami pokazuje się słońce. Przejrzystość – idealna. Zawartość do-
datkowa basenu – 5 kg brzozowych nasionek. Nie miejmy złudzeń. 
Żadna plandeka tu nie pomoże. Maleńkie gwiazdeczki lecą całymi 
tonami z nieba i wciskają się w każdą szparę i dziurkę. Nie ma zna-
czenia, czy mamy brzozę we własnym ogrodzie, czy rośnie u sąsia-
da, czy w sąsiedniej wsi. Część nasion i tak wyląduje w naszym 
basenie. 

Po całym dniu żmudnego odławiania brzozowych nasionek za 
pomocą siatek, filtrów, cedzaków i sitek, basen znów jest gotowy 
do użycia. Jest jednak pewien szkopuł, mamy akurat niedzielę. Ko-
lejna fala upałów przypada na poniedziałek, wtorek i środę – to 
również jakaś meteorologiczna tradycja – najgoręcej bywa wtedy, 
kiedy cały dzień jesteśmy w pracy. Deszczowy koniec tygodnia 
sprawia, że basen znowu stoi zapomniany. W niedzielę ponownie 
wychodzi słońce! Odkrywamy nasz przydomowy akwen przyjem-
ności a tam… Organiczne resztki z nasionek brzozowych, które 
pod plandeką, w upał, miały warunki zbliżone do zupy pierwotnej, 
właśnie zakładają swoją cywilizację, widać wyraźnie, że za chwi-
lę wynajdą koło i trzeba będzie negocjować z niemi warunki 
opuszczenia lokalu. 

Zielonkawo-brązowe kłęby wodorostów unoszą się z gracją, a 
w ich wnętrzu buszują śliczne robaczki znane świetnie akwarystom. 
W tej sytuacji, nie ma rady. Trzeba wymienić wodę i wyszorować 
basen – szkoda bo akurat niedziela i słońce przypieka – człowiek by 
się relaksował, ale trzeba w żarze na kolanach pusty basen szorować 
ze skąposzczetów. W tym miejscu krąg się zamyka. 

 Kiedy jednak zejdą się w kupę dwie niedziele, i góra z górą 
się zejdzie, zdarza się tak, że jest akurat dzień wolny, słońce rządzi 
na niebie, a w basenie mamy kryształową wodę o idealnej tempera-
turze – i dla tych chwil warto mieć basen.

Karolina Bast Kolasa
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Projekt „Aktywne lato  
z historią Koluszek”

Wycieczka rowerowa śladami Wilhelmswalde - Borowa 
14 sierpnia odbyła się druga z sześciu planowanych wycieczek w ra-
mach projektu „Aktywne Lato z Historią Koluszek” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Historia Koluszek przy wsparciu Gminy Ko-
luszki. Wycieczki piesze i rowerowe mają przybliżyć uczestnikom 
nieznaną historię najbliższej okolicy. Z całą pewnością ułatwi to wy-
dawnictwo rozdawane przy okazji każdej wycieczki. Swoisty prze-
wodnik zawiera 6 propozycji wycieczek z naniesionymi na mapach 
punktami dotyczącymi historii naszej gminy.

W minioną niedzielę odbyła się druga z planowanych wycie-
czek. Mimo niepewnej pogody i możliwego deszczu uczestnicy w 
liczbie około 30 osób tym razem zebrali się w dwóch punktach – na 
Kozim Rynku w Koluszkach (Plac Piłsudskiego) oraz w gałkow-
skim muzeum, skąd wystartowali aby się spotkać na przejeździe ko-
lejowym w Borowej. Był to pierwszy punkt wycieczki, a zarazem 
miejsce starcia się wojsk niemieckich i rosyjskich w czasie Operacji 
Łódzkiej. Walki w tym miejscu trwały w dniach 23 – 24 listopada 
1914 r. Niemcy napierani przez Rosjan od strony Karpina wycofy-
wali się na Brzeziny, ale na drodze stanęła im kolejna rosyjska armia 
zajmując pozycje przy linii kolejowej. O wojennej przeszłości tego 
miejsca opowiedział Dominik Trojak z Muzeum im. Leokadii Mar-
ciniak, które było współorganizatorem wycieczki.

Następnie dotarliśmy do kapliczki znajdującej się w lasku brzo-
zowym. W tym miejscu pasjonat i badacz historii lokalnej z Bukow-
ca – Andrzej Braun przybliżył historię osadnictwa pruskiego na oko-
licznych terenach, a także opowiedział o trudnościach i wielkim 

wysiłku osadników przy zasiedlaniu tych ziem. Przybliżmy w tym 
miejscu pokrótce historię Borowej. Powstała w latach 1802 – 1803. 
Nazywana była przez osadników Wilhelmswalde (Las Wilhelma). 
Po wycięciu lasu składała się zaledwie z 7 domów umiejscowionych 
na skrzyżowaniu drogi biegnącej z Gałkowa do Będzelina. Po 1803 
r. zbudowano szkołę i dom modlitwy, które przebudowano w 1862 r. 
W 1820 r. w Borowej powstał kantorat ewangelicki. Budynek szko-
ły i domu modlitwy spalił się w Wielki Czwartek 1933 r. W latach 
1931 – 1932 mieszkańcy rozpoczęli budowę 7 km szosy biegnącej 
przez całą osadę. W 1933 r. wieś liczyła 576 luterańskich mieszkań-
ców w 156 rodzinach i 56 polskich, katolickich rodzin. 

Kolejnym punktem, a zarazem, centralnym punktem wsi były 
miejsca dawnego kościoła ewangelickiego. Kamień węgielny pod bu-
dowę kościoła położono 13 sierpnia 1933 r. Zgodnie z projektem spo-
rządzonym przez inż. Alberta Kraussa, kościołowi nadano wymiary 
17×10×10 metrów. Prace budowlane poprowadził Leo Lisner. Datki 
na świątynię zbierano wśród mieszkańców Borowej i okolicznych ko-
lonii. Już w 1934 r. kościół poświęcono i oddano wiernym. Po II woj-
nie światowej kościół został rozgrabiony i zdewastowany, a w 1951 r. 
rozebrany. Nieco dalej zwiedziliśmy cmentarz ewangelicki sąsiadują-
cy ze strażnicą OSP Borowa. Zobaczyliśmy tam nieliczne fragmenty 
nagrobków, a także miejsce pochówku trzech żołnierzy niemieckich 
poległych podczas bitwy łódzkiej w 1914 r. oznaczone dwoma duży-
mi kamieniami polnymi z inskrypcjami. Cmentarz miał 192 m2 i był 
otoczony murem powstałym w latach 1904 – 1923. Przy tych punk-
tach prowadzący wycieczkę zwrócili uwagę jak ważne jest zachowa-
nie pamięci i ratowanie ostatnich śladów dawnych mieszkańców.

Dalej wyruszyliśmy pod stadion LZS Borowa, gdzie Dominik 
Trojak opowiedział najnowszą historię wsi, anegdoty i legendy. Do-
jechaliśmy do końca wsi i następnie przez Zieloną Górę i Las Gał-
kowski dotarliśmy do gałkowskiego muzeum, gdzie napaliliśmy 
ognisko, upiekliśmy kiełbaski i wdaliśmy się w rozmowy. Chętni 
zwiedzali również wystawę muzealną. Dziękujemy wszystkim za 
przybycie na wycieczkę, a w szczególności dziękujemy Andrzejowi, 
Dominikowi, Michałowi za współorganizację tego wydarzenia.

Adrian Kut 
Stowarzyszenie Historia Koluszek
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Bieg Trzeźwości 
W niedzielę, 14 sierpnia, Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu 

Wzajemnej Pomocy „Ostoja” z Koluszek zorganizowało Bieg 
Trzeźwości. Organizatorzy i uczestnicy mówią, że była to bardzo 
udana impreza. - Świetna zabawa całych rodzin. 

Uczestniczyło ok. 70 osób - informuje Sławomir Konecki z 
„Ostoi”. Dodatkowym sprzymierzeńcem była udana pogoda. Zreali-
zowano cel spotkania, jakim było promowanie zdrowego trybu ży-
cia i trzeźwości. -Zapraszamy na kolejne projekty Abstynenckiego 
Stowarzyszenia Ostoja w Koluszkach Szukających pomocy zapra-
szamy do naszego Klubu przy ul. Staszica - dodaje Sławomir Ko-
necki. 
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Maszerowali ze Świn na uroczystości 
kościelne w Rogowie

W ciekawy sposób uczciła przypadające na 15 sierpnia święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, parafia św. Jana Chrzci-

ciela w Świnach. Tego dnia 
zgodnie z kilkuletnim zwycza-
jem, parafia zorganizowała pie-
szą pielgrzymkę ze Świn do ko-
ścioła w Rogowie. Pielgrzymi 
maszerowali blisko 3 godziny (z 
przerwą na poczęstunek na tra-
sie), pokonując dystans ok. 10 
km. Przemarsz zabezpieczali 
strażacy z ochotniczych straży 
pożarnych w Wierzchach i Re-
wicy. Co ciekawe, już na samej 
trasie pielgrzymki, do pątników 
dołączali mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości. Łącznie 

pielgrzymi tworzyli ok. 90-100 osobową grupę. Pielgrzymów pro-
wadził proboszcz ks. Jarosław Życki w asyście ks. Orfeusza, blisko 
związanego z parafią w Świnach.  

Na terenie parafii w Rogowie, po Mszy św. na pątników i uczest-
ników uroczystości czekał obfity poczęstunek. Dodajmy, że za opra-
wę muzyczną Mszy św. i uroczystej procesji, odpowiadała orkiestra 
dęta z OSP w Koluszkach. 

Rogowskie święto znane jest także z dużego jarmarku, który 
tego dnia rozstawia się wzdłuż jednej z ulic w okolicy kościoła.   

(pw)
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Weź udział w grze miejskiej  
„Kod Strzemińskiego” 

Burmistrz Koluszek oraz Miejski Ośrodek Kultury serdecznie za-
praszają do udziału w edukacyjnej grze miejskiej „Kod Strzemińskie-
go”. Uczestnicy, podążając śladami Władysława Strzemińskiego, po-
znają jego nowatorską twórczość oraz zawiłe życie, które na pewien 
czas połączył z Koluszkami. Na trasie gry czekają liczne zagadki i ła-
migłówki. Bez obaw – będą do rozwiązania dla każdego. Maksymal-
nie czteroosobowe zespoły należy zgłaszać do 25.08 w sekretariacie 
MOK (ul. 3 Maja 2, wejście od ul. Teatralnej) lub pod nr tel. 601 291 039 
w godzinach 9:00-15:00. Udział w grze jest bezpłatny. Zapraszamy!

Przebudowa drogi w Leosinie na finiszu
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Okiem Kobiety

„Refleksologia przeznaczona  
dla każdego”

„Refleksologia przeznaczona dla każdego”. Pod takim hasłem 
przebiegło ostatnie spotkanie Okiem Kobiety w restauracji Kriada. 
Jedenastego sierpnia wykład poprowadziła dyplomowana specjalist-
ka w tej dziedzinie Bożena Mrówczyńska. - Refleksoterapia polega-

jąca na masażu stóp, dłoni to znakomity, naturalny sposób na stres, 
wszelkiego rodzaju bóle, także migrenowe. Nasza prelegentka 
oprócz teorii pokazała kilka prostych ćwiczeń do wykorzystania w 
warunkach domowych – relacjonuje Mariola Garnys – Jaskóła, 
przewodnicząca stowarzyszenia Okiem Kobiety. Po ostatnim spo-

tkaniu Panie wróciły do domu bogatsze o nowe wiadomości. Żadna 
z uczestniczek nie ma już wątpliwości co oznaczają tajemnicze re-
ceptory na dłoniach i stopach i w jaki sposób ich uciskanie może 
wpływać na zdrowie.

- Podziękowania składamy Kwiaciarni Agnieszki Ruta za kwia-
ty, Państwu K. A. Sołtysiak za użyczenie lokalu restauracji na nasze 
spotkanie, Pani Ewie i obsłudze za cierpliwość i opiekę nad nami, 
Szanownym Gościom za przybycie. Bez Was nie byłoby nic. Spoty-
kamy się za miesiąc, 8 września – nadmienia Mariola Garnys-Jaskó-
ła.

KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET.  
KOLEJ NA RÓWNOŚĆ. 

Łódzkie Ogrodem Polski  
– zaczynamy szkolenia internetowe

To propozycja dla wszystkich mieszkańców województwa 
łódzkiego, którzy kochają zieleń i naturę. 17 sierpnia rozpo-
czął się cykl szkoleń internetowych poszerzających wiedzę 
ogrodniczą i dotyczących aranżacji terenów zielonych. Szko-
lenia odbywają się w ramach projektu „Województwo Łódz-
kie Ogrodem Polski” i są bezpłatne. Wystarczy tylko wysłać 
zgłoszenie.

Tematyka webinarów jest zróżnicowana jak łąka kwietna, o 
której zresztą będzie mowa podczas jednego z internetowych spo-
tkań z ekspertem. Pierwsze szkolenie dotyczy uprawy tradycyj-
nych odmian drzew owocowych m.in. ich pielęgnacji i cięcia, a 
kolejne poszerzą wiedzę uczestników w zakresie nawożenia i 
ochrony roślin ogrodowych, uprawy roślin pnących, zakładania 
ogrodów deszczowych czy tworzenia ogrodów dla motyli. Webi-
nary są bezpłatne i będą odbywać się popołudniami, od godz. 16. 
Warsztaty poprowadzą eksperci z dziedzin ogrodnictwa, sadow-
nictwa, pielęgnacji i aranżacji zieleni – botanicy, ekolodzy, ento-
molodzy, pracownicy uczelni wyższych, ogrodów botanicznych. 
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy tylko wysłać zgłoszenie. 
Szczegóły oraz formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie in-

ternetowej projektu: https://webinaria.gmsynergy.com.pl/index.
php/strona-glowna/

Poniżej lista terminów i tematów poszczególnych warsztatów:
 • 19 sierpnia - Jak zwiększać różnorodność biologiczną w 

ogrodzie
 • 22 sierpnia - Tworzenie ogrodów dla motyli
 • 24 sierpnia - Naturalne metody nawożenia i ochrony roślin w 

ogrodzie
 • 26 sierpnia - Retencja wody – gospodarowanie wodą w ogro-

dzie
 • 29 sierpnia - Zielona ściana – rośliny pnące
 • 30 sierpnia - ABC ogrodnictwa
 • 31 sierpnia - Ogród deszczowy
 • 2 września - Zakładanie łąki kwietnej

 • 5 września - Zdrowe z natury

„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” to nowy projekt samo-
rządu województwa łódzkiego. Jego celem jest popularyzacja wiedzy 
ogrodniczej i ekologicznej wśród mieszkańców i zachęcanie ich, a 
także samorządów, do aranżacji terenów zielonych: parków, skwerów, 
alei kwietnych czy ogrodów deszczowych. Na te działania wojewódz-
two łódzkie przeznaczy 3 mln zł. Kolejne 2 mln zł to działania eduka-
cyjne – właśnie szkolenia, a także wycieczki przyrodnicze dla miesz-
kańców Łódzkiego oraz konkursy, które niebawem ogłosimy.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Transportowo bagażowe. Samochód 
posiada windę załadunku – rozła-
dunku, 504-220-049
Serwis okien i drzwi, 532-553-111
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
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Złota rączka- drobne prace remonto-
we, 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
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
Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098
Firma drogowa zatrudni pracowni-
ków: kierowców kat. C, C+E, 
operatorów maszyn oraz pracowni-
ków fizycznych. Atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel:509-999-944 (siedziba 
firmy w Koluszkach)
Zatrudnimy kierownika magazynu. 
Branża produkcja przyczep.  
DRIVAL Żelechlinek 538-398-132
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
Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 3000 m2 w Słotwinach, 
tel. 663-487-420
Sprzedam nowy dom w Różycy, 
153 m², 792-022-640, 796-241-330
Sprzedam działkę budowlaną  
w Regnach, 731-739-077
Sprzedam działkę budowlaną  
w Będzelinie, 731-739-077

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Szukam garażu do wynajęcia, 
Koluszki i okolice (do 30 km),  
tel. 785-160-900
Do wynajęcia M-2, 531-690-624
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 
tel. 500-260-941
Kwatery pracownicze Rokiciny, 
503-127-060
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we w Koluszkach. Kontakt  
po godz. 17.00, tel. 798-915-225

SPRZEDAM
Pyszne jabłka 2 zł/kg, tel. 505-771-121
Pawilon handlowy 184 m2  
w centrum Koluszek, 501-614-994
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
Elektrośmieci, przyjmujemy zużyty 
sprzęt AGD – RTV, Koluszki,  
ul. Brzezińska 137, plac AUTO-
-MYJNI, tel. 504-220-049 
Usługi remontowo-budowlane, 
791-503-179

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Kajaki-Pilica, spływy, tel. 506-704-420

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

95-040 Koluszki od dnia 16.08.2022 r. do dnia 6.09.2022 r., wywie-
szone są wykazy o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do:

 • oddania do dyspozycji na okres od 01.09.2022 r. do 31.08.2025 r., 
lokalu biurowego nr 301 o pow. użyt. 16,99 m2 położonego na 
III piętrze budynku administracyjno-biurowym posadowionym 
na nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5 przy 
ul. 11 Listopada 65, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 
działek: 1315 o pow. 2.447 m2 i nr 1316 o pow. 5.548 m2;

 • dzierżawy na okres od 2.09.2022 r. do 1.09.2025 r., nierucho-
mości położonej w mieście Koluszki, w obrębie 4, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym działki 741 o pow. 138 m2;

 • dzierżawy na okres od 2.09.2022 r. do 1.09.2025 r., nierucho-
mości położonej w mieście Koluszki, obręb 4, oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym działki 711 o pow. 11 m2;

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach www.koluszki.samorzady.pl 

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.

Prawie 52 mln zł na szkolną wyprawkę, 
już w kieszeniach rodziców z łódzkiego

150 tys. wniosków o tzw. wyprawkę szkolną, na 207 tys. dzieci,  wpły-
nęło do ZUS z terenu województwa łódzkiego. Do 12 sierpnia, ZUS wypła-
cił już rodzicom z łódzkiego 172 tys. świadczeń na kwotę prawie 52 mln zł 
(51,6 mln zł). W sumie w całym kraju ZUS wypłacił już w ramach „Dobre-
go Startu” niemal 2,9 mln świadczeń na ponad 3 miliony dzieci. Do rodzi-
ców trafiło ok. 859 mln zł.

- Wnioski o wyprawkę szkolną można składać od 1 lipca do 30 listo-
pada. Wypłata świadczeń rozpoczęła się 18 lipca i jest bieżąco realizowana. 
Złożenie wniosku zajmuje średnio 9 minut i 35 sekund. Wnioski o świad-
czenie na rok szkolny 2022/2023 można składać wyłącznie elektronicznie 
przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system 
bankowości elektronicznej i portal Empatia.

Środki z programu przysługują na dzieci uczące się w szkole, do 20. 
roku życia i do 24. roku życia – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościa-
mi. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie umieszczona na profilu 
PUE. Rodzice dostaną powiadomienie o tej informacji na adres mailowy 
wskazany we wniosku. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek banko-
wy wskazany przez klienta we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przy-
znania świadczenia.

Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, do klientów zostanie skierowane wezwanie w celu uzupeł-
nienia wniosków, które zostanie umieszczone na profilu klienta na portalu 
PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wy-
słanym na numer telefonu wskazany we wniosku.

Jeśli wniosek o świadczenie „Dobry start”, złożony zostanie do 31 
sierpnia, ZUS na jego rozpatrzenie ma czas do 30 września 2022 r.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego
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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

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

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW
792-022-640

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578

PRZYJMĘ SZWACZKI
do zakładu.

Własna produkcja.
Tel. 601-204-420

CZYNNE: pn-pt 8:00 – 16:00, sob 8:00 – 12:00
PRZANOWICE 100 (Opalówka) gm. Koluszki tel. 44 714 67 48

 

KAMIEŃ OZDOBNY DO OGRODÓW: 
GRYS GRANITOWY * KORA KAMIENNA * BIAŁA MARIANNA * OTOCZAKI 

           KOSTKA BRUKOWA
PŁYTY AŻUROWE * PALISADY * OBRZEŻA * KRĘGI BETONOWE

BUTLE GAZOWE. USŁUGI WAŻENIA 24 H – WAGA ELEKTRONICZNA 60 T. 

WĘGIEL
 r KOSTKA  r ORZECH  r EKO  r GROCH 
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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

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

MALOWANIE  
ELEWACJI

796-241-330

Miejsce  
na Twoją 
reklamę
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Piątek  
19.08

15:00 LENA I ŚNIEŻEK
17:00 BULLET TRAIN
19:30 BULLET TRAIN

Sobota  
20.08

15:00 LENA I ŚNIEŻEK
17:00 BULLET TRAIN
19:30 BULLET TRAIN

Niedziela 
21.08

15:00 LENA I ŚNIEŻEK
17:00 BULLET TRAIN
19:30 BULLET TRAIN

Środa  
24.08

17:00 BULLET TRAIN
19:30 BULLET TRAIN

Czwartek  
25.08

17:00 BULLET TRAIN
19:30 BULLET TRAIN

LENA I ŚNIEŻEK
USA / Komedia / Przygodowy / Familijny /  
2022 / 90 min. / Premiera / 2D Dubbing

Para niezdarnych złodzie-
jaszków kradnie białe lwiątko i 
próbuje dostarczyć je do bogate-
go kolekcjonera zwierząt. Nic 
nie idzie jednak zgodnie z pla-
nem i maluch ucieka. Przypad-
kiem znajduje go Lena – nie-
śmiała nastolatka, która dopiero 
co przeprowadziła się do nowe-
go miasta. Zwierzak, któremu 
nadaje imię Śnieżek, szybko sta-
je się jej najlepszym przyjacie-
lem. Lena boi się jednak, że 
lwiątko może jej zostać odebra-
ne i dlatego postanawia ukrywać 

je przed tatą i resztą świata. Kiedy jednak zdradza swój sekret nie-
właściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponow-
nie wpadają złodzieje i ich zleceniodawca. Czy Lena zdoła ochro-
nić białego lwa przed grożącym mu niebezpieczeństwem?

BULLET TRAIN
USA / Kryminał / 2022 / 126 min.

2D Napisy

"Brad Pitt (Oscar® za rolę w 
filmie „Pewnego razu… w Holly-
wood”) jest gwiazdą najnowszego 
filmu w reżyserii Davida Leitcha 
„Bullet Train”. Scenariusz produk-
cji napisał Zak Olkiewicz na pod-
stawie powieści japońskiego pisa-
rza Kotaro Isaki „Maria Beetle”.
Akcja „Bullet Train” rozgrywać się 
będzie w pociągu jadącym do To-
kio, w którym spotyka się grupa 
płatnych zabójców. Brad Pitt wcie-
li się w rolę zabójcy o imieniu "La-
dybug".Reżyserem filmu jest Da-

vid Leitch („Szybcy i wściekli: Hobs & Shaw”; „John Wick”; 
”Deadpool 2”).W filmie zobaczymy również: Aarona Taylora-Johnsona 
(„Anna Karenina“; ”Zwierzęta nocy”), Briana Tyree Henry’ego („Jo-
ker”), Masi Oka („Herosi”), Michaela Shannona („Na noże”) oraz Lo-
gana Lermana („Furia”)."

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.



„Jaki znak Twój? - Orzeł Biały”

Wystawa poświęcona polskiemu  
godłu państwowemu

Choć sierpień kojarzy się nam, Polakom, głównie ze zrywami 
oręża wojennego, a jego głównymi symbolami są rocznice bitwy 
warszawskiej 1920 i wybuchu powstania warszawskiego 1944, to 
nie są to jedyne okazje do narodowego świętowania. 

W  sierpniu 1319 roku 
papież Jan XX II udzielił 
zgody na koronację Włady-
sława Łokietka. W roku 
1384, też w sierpniu,  książę 
Władysław Opolczyk przy-
wiózł na Jasną Górę ikonę 
bizantyjską z wizerunkiem 
Matki Boskiej. W sierpniu 
1492 roku Jan Olbracht zo-
stał królem Polski, a w 1553 
roku Król Polski Zygmunt 
August podpisał w Stambule 
ugodę z Sułtanem Sulejma-
nem Wspaniałym. Niecałe 
sto lat później, w sierpniu 
1612 roku, wojska hetmana 
Stanisława Żółkiewskiego 

wkroczyły na moskiewski Kreml. W roku 1914 1 Kompania Kadrowa 
Józefa Piłsudskiego wkroczyła do Królestwa Polskiego, kilka lat póź-
niej, w sierpniu 1919 roku wybuchło I powstanie śląskie, a na froncie 
wschodnim rozpoczęła  się wojna polsko-bolszewicka, mająca na celu 
przywrócenie przedrozbiorowych Kresów Polsce. 

Sierpień to także  miesiąc, gdy Polska w roku 1944 bezpowrot-
nie utraciła swe pradawne ziemie na Wołyniu, Polesiu czy Podolu na 
rzecz Związku Radzieckiego. 

Wszystkie te rocznice - chwalebne oraz dramatyczne - zamyka 
polski Sierpień 1980 roku na Wybrzeżu, który był początkiem wiel-
kich zmian. Wydarzeniom tym towarzyszył Orzeł Biały.  

Jak zmieniał się wizerunek naszego Narodowego Godła na prze-
strzeni dziejów Polski, czy zawsze głowę Orła wieńczyła królewska 
korona, można dowiedzieć się oglądając interesującą wystawę, czyn-
ną w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Wypożyczyło ją Mu-
zeum Tradycji Niepodległościowych z Łodzi. Z wystawy, zatytułowa-
nej „Jaki znak twój?- Orzeł Biały”, możemy dowiedzieć się  też wielu 
ciekawostek, chociażby związanych z występowaniem Orła w go-
dłach innych państw świata czy polskich miast.  

Wystawa, odtwarzająca dzieje „Znaku Orła”, opisuje wszystkie 
epoki historyczne Polski: od początków naszej państwowości, po-

przez okres Jagiellonów, 
Rzeczypospolitej Szla-
checkiej, czasy rozbio-
rów Polski, lata II Rze-
czypospolitej, okupację, 
PRL i współczesność. 

Interesujące kom-
pendium wiedzy, prze-
kazane widzowi gra-
ficznie w bardzo żywy i 
czytelny sposób, to ce-
chy tej wystawy, którą 
powinien zobaczyć każ-
dy mieszkaniec. 

Prezentacja czynna 
będzie do połowy wrze-
śnia i można ją oglądać 
w godzinach pracy 
MOK i Kina Odeon 3D. 
Wystawę otworzył, w 
imieniu dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, pra-
cownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i MOK w 
Koluszkach Mateusz Jaśkiewicz
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