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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

26.08  
ul. 3 Maja 19G

27.08  
ul. Brzezińska 54

28.08  
ul. Przejazd 6

29.08  
ul. 11 Listopada 33

30.08  
ul. Żwirki 2

31.08  
ul. Głowackiego 20

1.09  
ul. Korczaka 5
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Przejście dla pieszych  
naprzeciw marketu 

Na ul. Słowackiego przy markecie Biedronka pojawi się przej-
ście dla pieszych. Rozbudowany zostanie także chodnik od ul. Armii 
Krajowej w stronę Biedronki. Po pojawieniu się po drugiej stronie 
ulicy dwóch dużych obiektu handlowych, przejście w tym rejonie 
jest obecnie wręcz niezbędne. Inwestycja poprawiająca bezpieczeń-
stwo ma zostać wykonana jeszcze w tym roku. 

(pw) 

Zainstalowali ściankę wspinaczkową 
Gotowa jest już ścianka wspinaczkowa. Moduł został zainstalo-

wany w odnawianej sali gimnastycznej przy budynku SP nr 2 i I LO 
w Koluszkach. Niebawem do obsługi obiektu przeszkoleni zostaną 
wytypowani nauczyciele. 
Ścianka z pewnością okaże się 
niezwykle pomocnym narzę-
dziem do uatrakcyjnienia za-
jęć z wychowania fizycznego.     

Jednocześnie przypo-
mnijmy, że obok sali gimna-
stycznej powstaje nowe skrzy-
dło szkoły z jeszcze ciekawszą 
instalacją. W tym przypadku 
ozdobą obiektu będzie plane-
tarium, które ulokowane zo-
stanie na dachu szkoły. Planuje się, że już w listopadzie budynek go-
towy będzie do montażu wyposażenia i szkolnej przeprowadzki. Po 
feriach zimowych, czyli na początku 2023 r., w obiekcie powinny 
ruszyć już pierwsze lekcje. 

(pw)      

Wyjątkowe śniadanie  
w Lisowicach 

Wiemy już czym zostaniemy 
poczęstowani na wielkim śniadaniu 
w Lisowicach. Podobnie jak w 
2015 r., zajadać będziemy się ja-
jecznicą. Organizator zapowiada, 
że przygotowanych zostanie 1000 
porcji jajecznicy. Za jej usmażenie 
odpowiedzialny będzie Mateusz 
Krojenka, finalista 7. edycji progra-
mu MasterChef.

Wydarzenie odbędzie się już  
11 września w ramach programu „Bu-
dzi się ludzi” w telewizji TVP3. Program będzie nadawał od godz. 9.00.

(pw)  

Budowa tunelu w Gałkówku 
Dobiega końca kolejny ty-

dzień pracy na budowie tunelu 
drogowego pomiędzy Gałko-
wem Dużym a Gałkowem Ma-
łym. Spod ziemi powoli wyła-
nia się ściana z grodzic 
stalowych, będąca dojazdem do 
tunelu (Fot. 1). 

Równocześnie trwają rów-
nież przygotowania do zabeto-
nowania pierwszych elemen-
tów konstrukcyjnych stropu 
tunelu (Fot. 2). Etapami po-
wstaje również żelbetowa ścia-
na oporowa wzdłuż ścieżki pie-
szo-rowerowej.

Prace drogowe na os. Warszawskim 
Jeszcze w tym roku zostanie utwardzonych kilka ulic na osiedlu 

Warszawskim w Koluszkach. Kostka brukowa pojawi się na ul. Po-
przecznej (na odcinku przy ul. Pięknej) oraz na drogach wewnętrznych 
odchodzących od ul. Pięknej, ul. Odlewniczej i ul. Budowlanych. Pla-
nowane jest także połączenie w dwóch miejscach (między szeregowca-
mi) ul. Żeliwnej ze ścieżką rowerową przy ul. Odlewniczej.           (pw)     
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Podziękowanie Rafałowi Kałuckiemu  
za przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej  

dnia 18.08.2022 r. w Jeżowie 

Maria z Rodziną 

Zabezpieczone narkotyki  
przez koluszkowskich policjantów

Policjanci z Koluszek zauważyli na parkingu mercedesa, w któ-
rym siedziało dwóch mężczyzn. Kiedy mundurowi podeszli, obaj 
zaczęli zachowywać się nerwowo. Po dokładniejszym sprawdzeniu 
okazało się, że 23-letni koluszkowianin miał przy sobie mefedron i 
marihuanę. Usłyszał już zarzut posiadania narkotyków co zagrożone 
jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

16 sierpnia 2022 roku tuż 
po godzinie 20.00 w Kolusz-
kach na jednym z parkingów 
przy markecie policjanci za-
uważyli zaparkowanego merce-
desa, w którym siedziało dwóch 
mężczyzn. Doświadczenie i 
czujność mundurowych nie po-
zwolił im przejść obojętnie. Po-
stanowili skontrolować dwóch 
mężczyzn. Jak się okazało byli 
nimi 23 i 32-letni mieszkańcy 
Koluszek. Podczas rozmowy z 
policjantami zaczęli zachowywać się nerwowo, wtedy mundurowi 
zauważyli ukrytą w dłoni kierowcy foliową torebkę, a w niej biały 
kryształ. Jak się później okazało przy 23-latku policjanci znaleźli 
więcej mefedronu oraz marihuanę ukrytą w samochodzie. Łącznie 
zabezpieczyli blisko 5 gramów środków odurzających. Mężczyzna 
usłyszał już zarzut posiadania narkotyków co zagrożone jest karą do 
3 lat pozbawienia wolności.

(mł. asp. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Zebrania sołeckie
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 30.08.2022 r. 

o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie placu zabaw w 
Słotwinach odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Słotwiny w 
sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 
2023.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 29.08.2022 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w świetlicy wiejskiej w 
Starym Redzeniu odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Stary Re-
dzeń w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 
rok 2023.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 02.09.2022 r. 
o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) na terenie placu zabaw w 
Erazmowie odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Lisowice - Era-
zmów w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 
rok 2023.

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 27 sierpnia - „Noc nietoperzy” w Lisowicach, od godz. 18.30 

 � 28 sierpnia - piesza wycieczka „Śladami Koluszek, jakich już nie 
ma…”, start biblioteka w Koluszkach, godz. 10.00, zapisy do 
27.08.2022, wycieczka@historiakoluszek.pl

 � 28 sierpnia - gra miejska „Kod Strzemińskiego”, zbiórka  
godz. 11.00 w MOK Koluszki 

 � 9 września - zawody w warcaby parkowe, godz. 17.00,  
Park Miejski w Koluszkach, zgłoszenia do 5.09.2022 r.  
tel. 607-937-487, antonio5@interia.eu

 � 11 września - program „Budzi się ludzi” i wielkie śniadanie w Li-
sowicach 

 � 18 września - gminne dożynki, Park Miejski w Koluszkach, wy-
stąpi zespół disco polo Classic

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych  
w Koluszkach

zatrudni osobę na stanowisko 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szczegóły naboru na stronie BIP 
https://zuk-koluszki.bip.gov.pl/praca-w-zuk/

lub w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, 
ul. Mickiewicza 4.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych 
kopertach w sekretariacie Zakładu, pokój  nr 1 (na parterze),

lub przesłać pocztą na adres Zakład Usług Komunalnych  
w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki z dopiskiem:  

„dot. naboru na stanowisko głównego księgowego”
w terminie do dnia 9 września 2022 r. do godziny 12.00  

(liczy się data wpływu aplikacji do sekretariatu).

Wybory sołtysa w Felicjanowie
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 150/2022 z dnia 16 sierpnia 

2022 roku, Burmistrz Koluszek zwołuje na dzień 27 sierpnia 
2022 roku (sobota) o godzinie 11:00 w świetlicy wiejskiej w 
Felicjanowie (Felicjanów 1A) zebranie wiejskie w celu prze-
prowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Feli-
cjanów.

W przypadku braku kworum, Zebranie Wiejskie odbędzie się w 
tym samym dniu o godzinie 11:15 bez względu na liczbę osób 
uczestniczących w zebraniu.



526.08.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 34

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. 

Można już składać wnioski  
o „dodatek węglowy” 

Po naprawieniu rządowego niedopatrzenia związanego z bra-
kiem rozporządzenia ws. wzoru dokumentów, na terenie całego kra-
ju można już składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. 

Jeśli chodzi o Gminę Koluszki, za obsługę dodatku odpowie-
dzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-
luszkach z siedzibą przy ul. Brzezińskiej 32. Tam też należy składać 
wnioski. Druk wniosku można pobrać z rządowej strony gov.pl. w 
zakładce: Ministerstwo Klimatu i Środowiska lub w wersji papiero-
wej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz na miejscu 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach.

- Wnioski o wypła-
tę dodatku węglowego 
można składać do 30 li-
stopada 2022 r. Doda-
tek będzie przysługiwał 
również gospodar-
stwom, które już zaku-
piły węgiel. Warunkiem 
jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - informuje minister kli-
matu i środowiska Anna Moskwa.

Przypomnijmy, że o wsparcie w wysokości 3 tys. złotych mogą 
starać się gospodarstwa domowe, dla 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 kamiennym, brykietem 
lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek do innych źródeł ciepła 
Rząd zapowiedział wsparcie dla odbiorców korzystających 

również z innych źródeł ciepła. Tego rodzaju ustawa ma być proce-
dowana we wrześniu 2022 roku. Z założeń do ustawy wynika, że 
proponowane wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku 
dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła ma wspo-
móc te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła za-
silane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym 
rodzajem biomasy, w szczególności brykietem drzewnym, słomą lub 
ziarnami zbóż albo skroplonym gazem LPG, albo olejem opałowym.

Z informacji rządowych zamieszczonych na stronie gov.pl wy-
nika, że dodatek wynosić ma odpowiednio:

 • 3 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 390 tys.) – gdy głów-
nym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet 
drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet 
drzewny, słoma, ziarna zbóż);

 • 1 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 530 tys.) – gdy głów-
nym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo 
piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;

 • 500 zł (liczba gospodarstw domowych: 150 tys.) – gdy głów-
nym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplo-
nym gazem LPG;

 • 2 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 122 tys.) – gdy głów-
nym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.

Rada Ministrów podjęła także decyzję o wsparciu dla odbior-
ców ciepła na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej od wy-
twórców ciepła systemowego. Jak wyjaśniła minister Anna Mo-

skwa, chodzi o ustalenie taryfy z rekompensatą dla przedsiębiorstw 
energetycznych.

(pw, info. gov.pl)

Co jest konieczne, by wypełnić  
wniosek o dodatek węglowy?

Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wnio-
sek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc 
trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w 
którym mieszkamy.

Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje 
dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne oso-
by, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PE-
SEL i adresem zamieszkania.

Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło 
ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec 
kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania po-
winno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę 
na etapie rozpatrywania wniosku.

Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w for-
mularzu dane są prawdziwe.

Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina bę-
dzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Remonty w szkołach
Wakacje to tradycyjny okres remontów w szkołach. Głównie w 

placówkach oświatowych odmalowywane są klasy. Dodatkowo w 
Szkole Podstawowej w Długiem trwa cyklinowanie podłóg oraz ukła-
danie kostki brukowej na podjeździe, a w Szkole Podstawowej w Gał-
kowie Dużym naprawa dachu i przygotowania do generalnego remon-
tu w przyszłych latach. Największe prace toczą się oczywiście na 
terenie koluszkowskiej „Dwójki” przy ul. Kościuszki, gdzie powstaje 
nowe skrzydło pod potrzeby podstawówki i liceum.                    (pw)

Projekt prac geotermalnych złożony 
Gmina Koluszki ukończyła projekt prac geologicznych pod od-

wierty geotermalne w Koluszkach. Projekt został już złożony w 
Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi celem zatwierdzenia. Powinno 
to nastąpić do końca września. Jeśli chodzi o temat związany z fi-
nansowaniem zadania, gmina czeka na decyzję Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.                         (pw)
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Port Lotniczy Łódź (cz. 1)

Z Arturem Frajem, dyrektorem handlowym Portu Lotniczego Łódź 
rozmawia Zbigniew Komorowski. Za tydzień, obok drugiej części wy-
wiadu- lotnicza NIESPODZIANKA! 

-Lato w pełni. Odwołane obostrzenia antypandemiczne spowo-
dowały wznowienie na wielu szlakach ruchu lotniczego. Jak obecnie 
wygląda sytuacja lotów czarterowych w łódzkim Porcie Lotniczym?

-Latamy w czterech kierunkach i obecnie są to: turecka Antalya, Bur-
gas w Bułgarii, dwie Grecje, czyli loty na Kretę i Rodos. Dane z pierw-
szych 6 tygodni po wznowieniu lotów  mówią, że  poziom zapełnienia po-
kładu samolotu wynosi 99%. To bardzo dobry wynik. Duże znaczenie ma 
też fakt, że niedawno zmieniły się przepisy dla podróżujących samolotem 
do Turcji. Od 8 czerwca można tam latać jedynie na dowód osobisty. Oka-
zywanie paszportu covidowego nie jest obowiązkowe. Zniesione są tam, 
podobnie jak w Polsce obostrzenia. Turcja jest bardzo atrakcyjnym kie-
runkiem turystycznym z uwagi na pewność udanej, słonecznej  pogody. 
Dwa, sytuacja wojenna w Ukrainie spowodowała, że hotele, w dużej mie-
rze zarezerwowane dotychczas dla Rosjan, są wolne. Obecnie w Turcji 
jest dużo większa oferta hotelowa. 

-Ceny lotów są jednak wyższe niż kiedyś…
-Niestety, sytuacja pandemiczna i obecnie kryzys wojenny spowodo-

wały ze ceny lotów wzrosły mniej więcej o 30%. Zmieniło się nie tylko 
to. Kiedyś szukaliśmy ofert na ostatnią chwilę, łudząc się dużymi obniż-
kami. Dziś mamy w lotnictwie cywilnym tendencje odwrotne.  Niegdyś 
wszyscy wyczekiwali last minute. Dziś już nie mamy żadnej pewności, że 
kupując bilet dzień przed lotem, zapłacimy grosze. Nie liczyłbym na to. 

Im kupimy wcześniej, nawet kilka miesięcy naprzód, tym będzie ta-
niej. Taka tendencja niebawem stanie się regułą w lotnictwie. Będziemy 
mieli gwarancję stałej ceny i niższe oferty. Ci, którzy tegoroczne wakacje 
za granicą zaplanowali już w październiku ubiegłego roku, mogli zakupić 
tańsze bilety od tych, którzy kupili je w kwietniu tego roku. Mamy teraz 
nie last minute, ale first minute jako najkorzystniejszą ofertę cenową.

-Porozmawiajmy o nowościach z łódzkiego lotniska. Do dotych-
czasowych kierunków doszły obecnie trzy kraje: Belgia, Włochy i 
Hiszpania…

Zacznę od Alicante w Hiszpanii. To świetna baza wypadowa. W naj-
zimniejszym okresie, od grudnia do lutego, temperatury wahają się od 9 
do 15 stopni, zatem  dla nas Polaków, to kusząca oferta. Latamy tam dwa 
razy w tygodniu. Dużym zainteresowaniem cieszą się loty między czwart-
kiem a niedzielą. Niektórzy żartują, że Alicante to takie polskie miastecz-
ko, bo wielu Polaków ma tam wykupione apartamenty, a na ulicy często 
słychać polski język.

-Kolejnym kierunkiem, jaki niedawno uruchomiliście, jest Me-
diolan. Kusicie nie tylko świetną pogoda, pięknymi zabytkami, ale i 
ceną biletów.

-I to jest baza wypadowa w dwóch kierunkach. Po pierwsze: samo 
miasto Mediolan, gdzie odbywa się dosłownie wszystko. Wielkie miasto 
targowe, miasto mody, wszelkiego rodzaju eventy, spotkania, La Scala, 
czyli coś dla melomanów. Do Mediolanu mamy loty trzy razy w tygodniu, 
co pozwala zaplanować sobie krótkie wakacje. 

Drugi kierunek w Italii to Bergamo, czyli północ Włoch w pobliżu 
jeziora Como z fajną bazą noclegową i niebywałą przyrodą.

-Trzecią nowością są loty do stolicy Belgii… 
-Bruksela jest z jednej strony interesująca dla biznesu, a także dla po-

dróżujących w celach urzędowo-oficjalnych. To także miasto interesujące 
pod względem turystycznym i wypoczynkowym, także zimą. Najwięcej 
ludzi przybywa tam oczywiście latem, natomiast bliżej zimy jest mniej tu-
rystów, co dla lubiących mniej zatłoczone miejsca jest atrakcyjnym wy-
borem. Czym Bruksela może nas przyciągnąć poza atrakcjami turystycz-
nymi? Oczywiście słynną belgijską czekoladą. 

-Który z tych trzech nowych kierunków sprzedaje się najlepiej?
-Oczywiście Alicante. Wszystkie te kierunki są już dostępne na stro-

nie internetowej i aplikacji mobilnej przewoźnika i już teraz zachęcam do 
kupna biletów na zimę i przyszły sezon wiosenno-letni. 

-Jak przedstawiają się te kierunki cenowo?
Mediolan to od 79 złotych w jedną stronę, Bruksela kosztuje od 59 

zł, zaś Alicante od 300 zł w obie strony.
Ceny mogą się wahać, bo loty tygodniowe są tańsze, weekendowe 

nieco droższe.
-Jak wygląda perspektywa nawiązania lotów z Łodzi na Bliski 

Wschód, np. do Tel-Awiwu? Pamiętam, że jakiś czas temu prowadzi-
łeś, w imieniu Portu Lotniczego Łódź rozmowy na ten temat. 

-Niegdyś z regionu łódzkiego, a więc także z Koluszek do Tel–Awi-
wu podróżowało wiele osób. Izrael po ogłoszeniu w roku 2020 pandemii, 
kraj ten kompletnie zamknął się dla ruchu turystycznego. Przez pierwszy 
rok obostrzeń antycovidowych nie wjechał tam żaden turysta. Potem na 
krótko się otworzył, by następnie znowu zamknąć lotniska. Obecnie po-
nownie wpuszcza turystów. Pamiętajmy, że Izrael był jednym z pierw-
szych krajów na świecie, który wprowadzał ograniczenia antycividowe, 

co dla turystów i ruchu lotniczego było istontym utrudnieniem. Dzisiaj, 
po tych dwóch latach Izrael, który pomału wznowił ruch lotniczy, nie od-
budował jeszcze swoich siatek połączeń. Na nawiązanie połączeń z Łodzi 
do Izraela musimy jeszcze poczekać. Zresztą zauważmy, że Lufthansa 
także nie odtworzyła jeszcze lotów do Izraela. Póki co loty do Tel-Awiwu 
obsługują tylko linie izraelskie. 

-Od czego zależy przywrócenie lotów w dalekie kraje?
-Tendencje są obecnie takie, by najpierw przywrócić  kierunki lotów 
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trwające nie dłużej niż 2-3 godziny. Stąd mamy Brukselę czy Mediolan. 
Odcinki dłuższe, jak np. Alicante, gdzie lot trwa 4 godziny, są uruchamia-
ne pod tym warunkiem, że będzie stuprocentowe obłożenie w samolocie. 
Loty z Łodzi do Alicante ten warunek spełniają. Lata tam regularnie wie-
lu Polaków, w tym mieszkańców Łodzi i regionu. 

-Najwyraźniej widać, spółki lotnicze bardzo ostrożnie otwierają 
nowe czy odtwarzają dotychczasowe  linie.

-Wspomniana przeze mnie wyższa cena o 30% procent to cena pali-
wa. Do tego trzeba doliczyć koszty akomodacji załóg, opłat na lotnisku. 
My staramy się maksymalnie obniżyć te koszty, ale cena paliwa to jest 
coś, na co nie mamy wpływu, stąd wyższe, niż dotąd, ceny biletów. Zwy-
kle jest tak, że ceny paliwa negocjuje się z rocznym wyprzedzeniem, dla-

tego obecne koszty lotów nie mają drastycznych zwyżek. Rezerwując so-
bie bilety na sezon zimowy czy wiosenny, nie zwlekajmy, cena biletów 
nie będzie spadała. Jeśli mamy dobrą ofertę, to nie ma się co zastanawiać. 
Ryanair, gdy w czerwcu tego roku ogłosił swoją nową siatkę połączeń z 
Łodzi zrobił dużą promocję. Ceny biletów do Brukseli zaczynały się od 
59 złotych. Ta kwota  utrzyma się miesiąc, może dwa, ale im bliżej sezo-
nu zimowego, na pewno wzrośnie. 

-A  podróż do Mediolanu?
-Będzie podobnie. Początkowo bilety sprzedawano po 89 złotych, 

obecnie kosztują 79, w zależności od terminów, ale i to się niebawem 
może zmienić. Super ofert i super okazji w lotnictwie już się nie spodzie-
wajmy. Namawiam do tego, by po powrocie z tegorocznych wakacji, we 
wrześniu lub najdalej październiku, rezerwować loty na rok przyszły. 
Niektórzy touroperatorzy oferują możliwość rezerwacji biletu przy wstęp-
nej opłacie 5-10 % całej kwoty. Pozostałą część możemy zapłacić w cią-
gu roku. To gwarancja w miarę dobrej ceny. Warto z tego skorzystać. 

Powtórzę: ktoś, kto planuje podróż samolotem w przyszłym roku i 
zamierza kupić bilet tuż przed lotem, musi liczyć się z cenowymi niespo-
dziankami, niestety nie najbardziej miłymi. 

-Szybkich zmian nie będzie? 
-Dopóki trwa wojna? Nie. Liczyliśmy, że ten konflikt zbrojny zakoń-

czy się do wakacji a nic takiego nie wydarzyło się. Kolejne sankcje nakła-
dane na Rosję i jej retorsje w kierunku Zachodu powodują, że ceny pali-

wa wciąż skaczą w górę. Pewnie gdzieś w roku 2024 nauczymy się  z tym 
wszystkim funkcjonować i może sytuacja nieco zostanie opanowana, a 
rynek paliwowy będzie mniej „zwariowany”. Prawdopodobnie zostaną 
wytyczone nowe szlaki handlowe i wynegocjowane długoterminowe 
umowy. Dziś jednak jesteśmy sytuacji, gdy ceny rosną, nie spadają. 

-Podobnie było z pandemią. Świat dosłowne stanął w miejscu…
-Oczywiście że tak. Musiały upłynąć dwa lata, zanim jakoś zaczęli-

śmy z tym żyć. Najpierw załamanie i zatrzymanie ruchu a dopiero potem 
powolny wzrost. Nie obawiajmy się, że jak dziś zaplanujemy lot na rok 
przyszły, to powracająca kolejna fala pandemii zrobi nam coś złego i 
uniemożliwi podróż. Dezynfekcja, maseczki, testowanie – to rozwiązania 
do których już przywykliśmy. Ceny testów z początkowej zaporowej 
kwoty 500 zł spadły do 70 złotych. Ryzykujemy tylko tyle. W najgorszym 
wypadku, przywrócone zostaną paszporty covidowe, ale nie będzie już 
sytuacji, że kolejna fala nakaże nam zamknąć lotnictwo i podróżowanie. 
Loty nie będą już odwoływane. Tego nie będzie. 

fot. Lotnisko Port Łódź

25 sierpnia ruszyła wypłata „czternastek” 
nie trzeba składać wniosku

Od 25 sierpnia tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych bę-
dzie wypłacał 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z 
urzędu, co oznacza, że nie trzeba w tej sprawie składać żadnego 
wniosku.

Czternasta emerytura trafi do 9,0 mln emerytów, rencistów i in-
nych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 
8,1 mln świadczeniobiorców z ZUS.

Świadczenie na rękę wyniesie 1217,98 zł. W pełnej wysokości 
otrzyma je ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe, nie 
przekroczy kwoty 2 900 zł. W przypadku osób ze świadczeniem 
między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie 
z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość „czternast-
ki” wyniesie 50 zł. 

Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego. Prawo 
do świadczenia głównego będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień 
poprzedzający pierwsze wypłaty. „Czternastki” nie otrzymają oso-
by, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego 
świadczenia  z ZUS została zawieszona.

W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 
6, 10, 15, 20 września. 

Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób 
pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wy-
płata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia 
rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc – otrzymają „czternastkę” w 
październiku.

„Czternastka” będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorni-
czych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o po-
moc społeczną, alimenty czy świadczenia uzupełniające dla osób 
niesamodzielnych.

Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku na „czternast-
kę” może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 
mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

W ubiegłym roku w województwie łódzkim ZUS wypłacił 537 
tys. „czternastek” na łączną kwotę  blisko 630 mln zł. Pełną kwotę 
czternastki w łódzkim otrzymało wówczas 451 tys. osób.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Raport z pierwszych trzech dni

Pielgrzymka na Jasną Górę 2022
”Wspólna droga”- to hasło tegorocznej 31. Pieszej Pielgrzymki 

z Koluszek na Jasną Górę. W roku bieżącym na Jasną Górę pielgrzy-
muje 150 osób z Koluszek i 15 z Brzezin.

Najmłodszym pielgrzymem jest Hania Woźniak, która ma 14 
miesięcy, a najstarszym      pątnikiem jest Pan Wiesław, w wieku lat 
81. Co ciekawe, pielgrzymuje dużo młodych ludzi, którzy zasilają 
służby: drogową, muzyczną, porządkową i liturgiczną. Pielgrzymu-
je młode małżeństwa z dziećmi i młodzi duchem.

Kierownikiem tegorocznej wyprawy na Jasna Gorę z Koluszek 
jest ks. Emanuel Stańczyk, a wspierają go: ks. Tomasz Król, ks. Łu-
kasz Kowalski i ks. Damian Szczepanik. Pielgrzymuje również kle-
ryk Patryk. Grupę duchową prowadzi ks. Sławomir Jałmużny.

Na zakończenie każdego dnia, po przybyciu na nocleg i ko-
niecznej toalecie, pielgrzymi spotykali się wspólnie na modlitwę lub 
rekreację. Pierwszego dnia było nabożeństwo i ognisko integracyjne 
ze wspólnym śpiewem i kolacją. Następnego dnia, w starym koście-
le w Rozprzy, miało miejsce nabożeństwo pokutne. Trzeci wieczór 
pielgrzymkowy zakończyła modlitwa uwielbienia, a na zakończenie 
ostatniego wieczora odbył się pogodny wieczór, czyli wspólny 
śpiew pieśni i piosenek religijnych. 

Z pewnością nie mogło zabraknąć słynnej „Belgijki”, polskiej 
wersji francuskiego tańca zwanego „Chapelloise”- którego nazwa 
nawiązuje do miasteczka w Burgundii, gdzie po raz pierwszy wyko-
nywano ten układ choreograficzny w czasie warsztatów tanecznych. 

- Drugiego dnia pielgrzymki, podczas wieczoru pokutnego od-
wiedzili nas: dziekan dekanatu koluszkowskiego ksiądz Sławomir 
Jałmużny, vice dziekan ksiądz Grzegorz Świtalski i dziekan dekana-

tu brzezińskiego ksiądz Marek Balcerak. Póki co wszystko przebie-
ga świetnie, z Bożą pomocą - powiedziała Klaudia Adamczewska, 
jedna z pątniczek. 

Jak zapewniają pielgrzymi, opieka medyczna była na wysokim 
poziomie. - Niezastąpiony i fenomenalny był  nasz medyk Kamil 
Żurowski. To osoba o sercu pełnym miłości, otwartości i zawsze z 
uśmiechem pomagał każdemu pielgrzymowi. Doktor Jan Sudowski 
fachowym okiem spoglądał na każdą dolegliwość, której jednocze-
śnie zaradził. I nasz ratownik Adam Cieryt, który z dokładnością po-
mógł kompletować zaopatrzenie medyczne - mówi Klaudia Adam-
czewska i dodaje: ”Jest super,  bo jesteśmy wszyscy razem! Wszyscy 
równi w oczach Boga”. 

Podsumowanie pielgrzymki już za tydzień.
Zk
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Pielgrzymka z Koluszek  
na Jasną Górę
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Projekt „Chłopcy od Sama  
– niezwykły oddział partyzancki AK” 

Rajd Rowerowy  
„na partyzanckim szlaku”
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Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią, Stowarzyszenie 
Historia Koluszek zorganizowało po raz kolejny doroczny rajd ro-
werowy. Rajd ten jest częścią większego projektu o nazwie „Chłop-
cy od Sama – niezwykły oddział partyzancki AK” realizowanego 
przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt ten ma 
przywrócić i utrwalić pamięć o naszym lokalnym oddziale party-
zanckim. Partnerami rajdu są Szkoła Podstawowa w Różycy, Mu-
zeum im. Leokadii Marciniak, Rowerowe Koluszki, Stowarzyszenie 
Patriotyczne Brzeziny. 

Rajd odbył się 21 sierpnia, od godziny 9 zaczęły startować pięt-
nastoosobowe grupy na najdłuższą – 75 km trasę, następnie od godz. 
11 grupy uczestników na 45 km trasę, a od 12:30 uczestnicy na tra-
sę 25 km. Każdy uczestnik otrzymał identyfikator, rajdową broszkę, 
mapę swojej trasy, wodę, coś słodkiego, a także nowe wydawnictwo 
dotyczące Oddziału Partyzanckiego „Sama” autorstwa Grzegorza 
Panka i Adriana Kuta. W tym miejscu warto napisać parę słów o 
„naszych partyzantach”:

W zdecydowanej większości pochodzili z miasteczek oraz 
wiosek przedwojennego powiatu brzezińskiego m.in.: z Koluszek, 
Brzezin, Głowna, Jeżowa, Rogowa, Przyłęku. Wychowani w pa-
triotycznym duchu II Rzeczypospolitej jako bardzo młodzi ludzie, 
na ochotnika przystąpili do konspiracji niepodległościowej w ra-
mach różnych organizacji – Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajo-
wej, Narodowych Sił Zbrojnych, czy Batalionów Chłopskich. Ich 
losy splotły się w drugiej połowie 1944 r. w jedynym na terenie 
Obwodu Brzeziny – Koluszki oddziale partyzanckim AK pod do-
wództwem ppor. Romualda Ziółkowskiego „Sama”. Oficjalnie 
byli żołnierzami Pierwszego Oddziału Partyzanckiego 29 Pułku 
Strzelców Kaniowskich Obwodu Brzeziny – Koluszki AK zwane-
go w skrócie od pseudonimu dowódcy Oddziałem „Sama”. Ta hi-
storia jest ewenementem w skali całego polskiego ruchu oporu lat 
1939 – 1945. Oddział „Sama” pomimo ekstremalnie trudnych wa-
runków do czynnej walki z Niemcami przetrwał pół roku jako 
zwarta, umundurowana, dobrze uzbrojona i wyszkolona siła prze-
prowadzając kilka spektakularnych akcji przeciwko niemieckiemu 
okupantowi, ponosząc przy tym minimalne straty. Choć tych kil-
kudziesięciu młodych patriotów nie miało żadnego wpływu na 
globalne rozstrzygnięcia II wojny światowej, to dało umęczonej 
brutalną okupacją polskiej ludności tych terenów minimalne po-
czucie bezpieczeństwa w ostatnich miesiącach hitlerowskiego pa-
nowania nad Polską. 

Intencją rajdu było przywrócenie pamięci o Oddziale Party-
zanckim „Sama”, dlatego wszystkie 3 trasy wiodły przez miejsco-
wości i miejsca bezpośrednio związane z działalnością oddziału w 
1944 r. Uczestnicy rajdu przejeżdżali przez Kaletnik, gdzie w nocy z 
22 na 23 lipca 1944 r. partyzanci rozbili obóz pracy Baudienstu, na-

stępnie przez Słotwiny, gdzie z 13 na 14 września 1944 r. zdobyli 
magazyn broni w parowozowni. Właśnie w Słotwinach postawiono 
najbardziej okazały pomnik ku czci „Chłopców od Sama”, gdzie 
zlokalizowany był pierwszy z merytorycznych punktów rajdu. Pod 
pomnikiem zostały złożone kwiaty i zapalony znicz. Następnie tra-
sa wiodła przez wieś Turobowice, gdzie partyzanci starli się z miej-
scową ludnością niemiecką. Kolejny punkt merytoryczny ulokowa-
ny w Wierzchach przypominał o przerwaniu łapanki we wsi 
Wierzchy Górne, dzięki czemu uratowano wielu Polaków przed wy-
wózką do Niemiec. W tym miejscu trasy 25 km i 45 km zawracały 
już w kierunku finału rajdu, natomiast najdłuższa trasa prowadziła 
do punktu w Przyłęku Dużym, gdzie przy tablicy pamiątkowej po-
święconej mieszkańcom wsi pomagających partyzantom złożono 

kwiaty, znicze i opowiedziano o pomocy i poświęceniu ludności 
wiejskiej w niesieniu pomocy walczącym z okupantem. Dalej trasa 
prowadziła przez „pomagające” wsie – Przyłęk, Kołacinek, Floren-
tynów (obecnie część wsi Kraszew Wielki), by wrócić wzdłuż rzeki 
Mrogi (stanowiącej w czasie wojny granicę pomiędzy Rzeszą, a Ge-
neralnym Gubernatorstwem) na finał w Szkole Podstawowej w Ró-
życy.

Po południu na plac szkolny zaczęły zjeżdżać grupy rajdowe, 
by następnie zasiąść wśród drzew, przy grillu i tradycyjnym żurku. 
Wszyscy uczestnicy, których było przeszło 160 osób dotarli na 
metę, gdzie dopiero po raz pierwszy się spotkali. Najmłodszy rowe-
rzysta miał 6 lat, natomiast najstarszy 86 lat, przybyli z Koluszek, 
Brzezin, Łodzi, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego i 
wielu innych miejscowości. Dziękujemy za pomoc wszystkim zaan-
gażowanym w organizację rajdu, ale najbardziej dziękujemy uczest-
nikom, którzy jak zwykle nas nie zawiedli swoją frekwencją!

Adrian Kut 
Stowarzyszenie Historia Koluszek
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Stowarzyszenie Sołtysi  
Ziemi Łódzkiej zaprasza na:

I KONFERENCJĘ SOŁTYSÓW ZIEMI  
ŁÓDZKIEJ „SOŁTYS-LIDER, SPOŁECZNIK,  

DZIAŁACZ CZY MENADŻER?”
97-410 Kleszczów, ul.  Sportowa 8, 27 sierpnia 2022 r., 

godz. 11.00.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch sesji: wykładowej i 
warsztatowej. Poruszymy najbardziej istotne zagadnienia pracy soł-
tysa, porozmawiamy o budowaniu relacji na linii włodarz-sołtys, 
poznamy dobre praktyki funkcjonowania funduszu sołeckiego i 
podpatrzymy jak sołtysują najlepsi z nas. Udział w konferencji jest 
bezpłatny.

 
PLAN WYKŁADÓW:

1. Młodzieżowa rada sołecka rozkręca wieś, sołectwo Dankowi-
ce

2. Najlepsze praktyki procedowania funduszu sołeckiego, Mag-
dalena Zalewska, sołtyska wsi Dankowice

3. Fajne pomysły na wieś, Grażyna Jałgos-Dębska Gazeta So-
łecka

4. Narzędziownik obywatelski sołtysa , Szymon Osowski Sieć 
Obywatelska

5. Jak budować dobre relacje na linii wójt-sołtys, Joanna Wons-
-Kleta, wójt Pawonków

6. Logo Lasek, czyli jak to z logotypem było, Anna Mandes, La-
ski

7. Fundacja Wspomagania Wsi dla sołtysów, Piotr Szczepań-
ski, prezes FWW

WARSZTATY:
1. Obywatelski niezbędnik sołtysa, Szymon Osowski
2. Sołtys na zagrodzie równy wojewodzie, podstawy prawne 

funkcjonowania sołectwa, Grażyna Jałgos-Dębska
3. Skuteczne metody budowania dobrych relacji na linii wójt-

-sołtys, Joanna Wons-Kleta

Policjanci podsumowali pierwszy  
dzień działań pn. „Motocykliści”

Jeden wypadek w całym województwie, 633 ujawnione wykro-
czenia – to bilans pierwszego dnia działań, w których udział między 
innymi wzięli mundurowi z grupy SPEED.

18 sierpnia 2022 roku od samego rana funkcjonariusze drogów-
ki w całym województwie łódzkim wzięli pod lupę  nie tylko sa-
mych motocyklistów, ale również kierujących innymi pojazdami. 
Bacznie przyglądali się relacjom pomiędzy użytkownikami dwóch i 
czterech kółek, ale przed wszystkim zwracali uwagę na prędkość, 
trzeźwość, uprawnienia i stan techniczny pojazdów.

W tym dniu policjanci w białych czapkach skontrolowali 862 
pojazdy, w tym 262 motocyklistów ujawniając 633 wykroczenia po-
legające na przekroczeniu dozwolonej prędkości w tym, prędkość 
przekroczyło 20 kierujących jednośladami. Zatrzymano 3 prawa jaz-

dy za przekroczenie prędkości o tzw. plus 50 i aż 51 dowodów reje-
stracyjnych za zły stan techniczny. W tej grupie znaleźli się również 
kierujący motocyklami.

W całym województwie łódzkim tego dnia wydarzył się tylko  
jeden wypadek drogowy. Do zdarzenia doszło w Łodzi na ulicy 
Brzezińskiej.  Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia 
31 letnia kierująca fordem wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym  nie ustąpiła pierwszeństwa 27 letniemu motocykliście. W 
wyniku uderzenia kierujący jednośladem doznał obrażeń i został 
przewieziony do jednego z łódzkich szpitali.

Warto również wspomnieć, że policjanci ujawnili jednego kie-
rującego motocyklem, który poruszał się w sądowym zakazie. Pa-
miętajmy, że kierujący pojazdem, który nie stosuje się do sądowego 
zakazu podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

(mł.asp. Aneta Błędniak-Kałka WRD KWP w Łodzi
fot. podkarpacka.policja.gov.pl)

Warcaby Parkowe
LKS Koluszki przy współpracy z Urzędem Miejskim w Kolusz-

kach zaprasza na Warcaby Parkowe o puchar Burmistrza Koluszek. 
Turniej odbędzie się w dniu 09.09.2022 o godz. 17 w Parku Miej-
skim w Koluszkach. 

Kategorie wiekowe: do lat 7 (2015 i młodsi), 8-12 lat (2014- 
2010), 13-19 lat (2009-2003), 20-101 lat (2010-1921).

Nagrody: I miejsca w poszczególnych kategoriach puchary,  
I-III medale i nagrody, ew. upominki. Wpisowe: dzieci i młodzież I-
-III kat. 5,00 zł, dorośli IV kat. 10,00 zł w ramach batonik i napój. 

Zgłoszenia do dnia 05.09.2022 r. tel. 607-937-487, 
e-mail: antonio5@interia.eu. 
System rozgrywek: pucharowo, w grupach, lub „każdy z każ-

dym”.
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Urządzenia grzewcze  
typu pompa ciepła  

„powietrze-powietrze” 
ceny brutto od 3 tys. zł z montażem za 2,6 kW. 

Dostępne inne moce: 
3,6 kW (do 36 m2) 
5,2 kW (do 52 m2) 
6,8 kW (do 68 m2) 

Tel. 791 44 77 11 

Skrzydła dla mamy
Fundacja Małgorzaty Niemczyk z wielką przyjemnością pra-

gnie zaprosić wszystkie niepracujące mamy, chcące: uzyskać nowe 
umiejętności, podnieść własne kwalifikacje, oraz których dzieci nie 
ukończyły 18 r.ż., do udziału w bezpłatnych warsztatach organizo-

wanych przez nas w ra-
mach: III edycji programu 
„Skrzydła Dla Mamy”, 
01.10.2022–10.12.2022 r.

Program realizowany 
dzięki wsparciu Fundacji 
BGK, ma na celu zwięk-
szenie możliwości rozwoju 
dla kobiet, które z różnych 
powodów, np.: straciły pra-
cę, zlikwidowano ich miej-
sce pracy, zostały zwolnio-
ne, zawiesiły, przerwały, 
odłożyły bądź z innych 
przyczyn pozostają nie ak-
tywne na rynku pracy lub 
nie podejmują pracy zawo-
dowej (dotyczy zarówno 
kobiet przebywających na 

urlopach macierzyńskich, wychowawczych jak i kobiet bezrobot-
nych). 

Jesteśmy przekonani, że warsztaty prowadzone przez naszych 
specjalistów będą interesujące i wartościowe oraz przyniosą wiele 
korzyści dla kobiet zarówno pod względem rozwoju zawodowego, 
jak i osobistego. Pozyskana wiedza stanie się niezwykle przydatna 
w pracy, a także będzie użyteczna w różnych dziedzinach życia co-
dziennego. 

Jak pogodzić prowadzenie domu, opiekę nad bliskimi z co-
dziennymi obowiązkami oraz pracą, a także zapewnić wszystkim 
bezpieczeństwo? 

Jak znaleźć balans między powrotem na rynek pracy a byciem 
mamą, córką, wnuczką, żoną czy też opiekunką?

Chcesz dowiedzieć się jak zadbać o zdrowy styl życia, ułożyć 
zbilansowaną dietę przy niewielkiej ilości wolnego czasu oraz po-
siadając ograniczony budżet?

A może szukasz zajęcia, które umożliwiłoby Tobie wykonywa-
nie pracy bez konieczności wychodzenia z domu, myślisz o dodat-
kowej pracy?

Nie czekaj! Zgłoś się do udziału w warsztatach już dziś ! Liczba 
miejsc ograniczona !  

Wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy, a my skontaktujemy się 
z Tobą: skrzydladlamamy@gmail.com, bądź zarejestruj się przez naszą 
stronę internetową https://fundacjaniemczyk.pl/skrzydla-dla-mamy/

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji i z wielką chęcią odpo-
wiedzą na wszystkie zadane pytania oraz podzielą się swoją wiedzą 
i merytorycznymi wskazówkami:  tel.: 501 30 53 53.

Jeżeli znasz mamę, która potrzebuje wsparcia i stoi przed podję-
ciem życiowej decyzji – prosimy, przekaż jej informację o progra-
mie.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Elektrośmieci, przyjmujemy zużyty 
sprzęt AGD – RTV, Koluszki,  
ul. Brzezińska 137, plac AUTO-
-MYJNI, tel. 504-220-049 
Transportowo bagażowe.  
Samochód posiada windę załadunku 
– rozładunku, 504-220-049
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
Złota rączka- drobne prace  
remontowe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
R.Wnuk – Usługi remontowo – wy-
kończeniowe – 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
Zatrudnię przy ogrodzeniach 
panelowych, 509-115-589
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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam 4 ha ziemi, 665-734-005
Sprzedam działkę budowlaną  
1000 m², dom z działką w Bogdance, 
601-866-606
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

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Lokal pod działalność handlowo-
-usługową o pow. 48 m², w centrum 
Koluszek. Atrakcyjna cena,  
607-701-315
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
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we w Koluszkach. Kontakt po godz. 
17.00, tel. 798-915-225

SPRZEDAM
Pyszne jabłka 2zł/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
Wspólnota zleci renowację klatki 
schodowej, 537-062-385,  
w godz. 9.00-17.00
Serwis okien i drzwi, 532-553-111

OGŁOSZENIA  
DROBNE

1,5 ZŁ BRUTTO  

za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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

RÓŻNE

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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo

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

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

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

Firma budowlana zatrudni pracowników fizycznych, 607-314-883
Zatrudnimy spawacza MIG/MAG lub TIG. Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek, 538-398-132

INFORMACJA
o możliwości składania wniosków do projektu budżetu Gminy 

Koluszki na rok 2023

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr XXXV/94/2021 Rady Miej-
skiej w Koluszkach z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki, Radni, Komi-
sje Rady, Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi oraz Przewodniczący 
Osiedli wraz z Zarządami mają możliwość składania wniosków do 
projektu uchwały budżetowej na rok 2023 w terminie do dnia 15 
września 2022 r. 

Jednocześnie informujemy mieszkańców Gminy Koluszki 
chcących wprowadzić do przyszłorocznego budżetu zadania, które 
uważają za strategiczne dla rozwoju Koluszek, że mogą to czynić 
wyłącznie za pośrednictwem: Radnych, Komisji Rady, Sołtysów 
wraz z Radami Sołeckimi, Przewodniczących Osiedli wraz z Zarzą-
dami, działających w ich miejscu zamieszkania. 
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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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

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

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
 � KOSTKA  � ORZECH  � EKO  � 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  
26.08

15:00 JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM
17:00 WROBIONY
19:00 NIE!

Sobota  
27.08

15:00 JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM
17:00 WROBIONY
19:00 NIE!

Niedziela 
28.08

15:00 JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM
17:00 WROBIONY
19:00 NIE!

Środa  
31.08

17:00 WROBIONY
19:00 NIE!

Czwartek  
1.09

17:00 WROBIONY
19:00 NIE!

JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM
USA / Animowany / 2022 / 97 min.

Premiera 2D Dubbing

Powiedzmy sobie 
szczerze: pies nie jest mate-
riałem na samuraja. Co in-
nego kot. Kot to urodzony 
samuraj. Ma wrodzoną gra-
cję, szybkość i pazury ostre 
jak samurajski miecz. Hank 
jest psem i nic już tego nie 
zmieni, ale od szczeniaka 
marzy o tym, by zostać sa-
murajem. Uparty z niego 
zwierzak, więc przybywa na 
kocią wyspę, by wbrew na-
turze i miauczącym drwi-
nom pobierać nauki u legen-
darnego wojownika. Idzie 
mu całkiem nieźle, ale z 

pewnością nie jest jeszcze gotowy, gdy przychodzi chwila próby. 
Legendarny złoczyńca, największy wróg kociego rodu, przypływa 
na wyspę, by przegnać z niej wszystkie koty, kotki i kocięta. Tylko 
Hank może stawić mu czoła, ale nie zdoła zrobić tego sam. Musi 
przekonać kocią brać, że warto zaufać psu i stanąć łapę w łapę do 
walki o ukochany dom.

WROBIONY
Polska / Thriller / Kryminał / 2022 / 101 min.

Premiera 2D

Zagadkowa śmierć, zagi-
nione XVII-wieczne arcydzieło 
i intryga z wielkimi pieniędzmi 
w tle. Dominik (Piotr Adam-
czyk), wybitny badacz historii 
sztuki z Uniwersytetu Wro-
cławskiego, wyrusza do ma-
lowniczego Porto Ercole by na 
miejscu zebrać materiał nauko-
wy na temat ostatnich lat życia 
Caravaggia. Na miejscu okazu-
je się, że tuż przed jego przyjaz-
dem, w mieście dochodzi do na-
głej śmierci innego pasjonata 
twórczości barokowego artysty. 
Zmarły ojciec Tornatore po-

święcił życie poszukiwaniu dzieł malarza i wierzył, że uda mu się odna-
leźć bezcenny obraz „Maria Magdalena w ekstazie”, którego los od 
wieków pozostawał nieznany. Zapiski ojca Tornatore przez przypadek 
trafiają w ręce Dominika, który z pomocą nowopoznanego duchowne-
go ojca Paolo (Luca Calvani) postanawia kontynuować poszukiwania 
zaginionego obrazu. Ekscytująca początkowo przygoda zmienia swoje 
niewinne oblicze, gdy okazuje się, że na tropie unikalnego płótna jest 
również włoska mafia, a działaniom poszukiwaczy zaczyna przyglądać 
się policja oraz tajemnicza piękność, Sylvia (Alessandra Mastronardi). 
Dominik zostaje uwikłany w niebezpieczne śledztwo, które ujawnia ku-
lisy międzynarodowej intrygi. Walcząc z czasem i z potężnymi przeciw-
nikami próbuje rozwikłać skrywaną przez wieki tajemnicę obrazu.

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.

NIE!
USA / Horror / 2022 / 130 min.

2D Napisy

Jordan Peele jest reżyserem 
jednych z najbardziej oryginalnych 
horrorów ostatnich lat – „Uciekaj” 
oraz „To my”. Jego filmy są wyjąt-
kowe.22 lipca 2022roku obejrzy-
my kolejny niepokojący obraz 
”NIE!”. Ponownie zobaczymy 
zdobywcę Oscara® Daniela Kalu-
uya ( „Judasz i Czarny Mesjasz”), 
do którego dołączą: Keke Palmer 
(„Ślicznotki”) i nominowany do 
Oscara® Steven Yeun („Minari”) 
jako mieszkańcy pewnego miejsca 
w Kalifornii, którzy zostaną świad-

kami niesamowitego i mrożącego krew w żyłach odkrycia. NIE! został 
napisany i wyreżyserowany przez Jordana Peele, a producentem jest Ian 
Cooper („To my”) i Jordan Peele.



Zaproszenie na wycieczkę
Stowarzyszenie Historia Koluszek zaprasza na wycieczkę pie-

szą  „ŚLADAMI KOLUSZEK, JAKICH JUŻ NIE MA...”.  Wyda-
rzenie odbędzie się 28.08.2022 o godz. 10:00, start: Miejska Biblio-
teka Publiczna w Koluszkach (trasa 5 km). Na zakończenie dla 
wszystkich uczestników zorganizowane zostanie ognisko z piecze-
niem kiełbasek. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 27.08.2022 przesłać 
na adres email wycieczka@historiakoluszek.pl informację zawiera-
jącą swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Liczba miejsc ogra-
niczona do 40 osób. Przesłanie zgłoszenia oraz udział w wycieczce 
oznacza akceptację regulaminu, który znajduje się na stronie organi-
zatora - www.historiakoluszek.pl

Międzynarodowa noc nietoperzy  
w Lisowicach 

27 sierpnia o godzinie 18.30 w Lisowicach  odbędzie się „Noc 
nietoperzy”. Wydarzenie organizuje Burmistrz Koluszek oraz Wy-
dział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W 
programie przewidziany jest wykład-pogadanka przeprowadzony 
przez dr Janusza Hajduka, a także konkurs wiedzy o latających ssa-
kach. Najbardziej aktywni mają zatem szansę na nagrody w postaci 
komiksów o nietoperzach. Podczas wydarzenia przeprowadzone zo-
staną także obserwacje detektorowe nad zalewem, które dostarczą 
informacji o aktywności nietoperzy. Potrwają one do godziny 22.00. 
Spotkanie o godz. 18.30 rozpocznie się przy budynku wakeboardu 
przy zalewie. 

(pw)

Czynne:  
pon-pt 8.00-16.00    
sobota 8.00-13.00


