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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

7.10  
ul. Sikorskiego 6A

8.10  
ul. 3 Maja 8

9.10  
ul. Brzezińska 54

10.10  
ul. Przejazd 6

11.10  
ul. 11 Listopada 33

12.10  
ul. Żwirki 2

13.10  
ul. Głowackiego 20



37.10.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 40

Rozpoczęto wypłacanie  
dodatku węglowego 

W poniedziałek Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Koluszkach rozpoczął wypłacanie środków w ramach dodatku 
węglowego. Pierwotnie świadczenie miało zostać wypłacone w cią-
gu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Obecnie termin ten został 
wydłużony do 60 dni. Co ważne, do powyższego terminu nie wlicza 
się przerwy na uzupełnienie wniosku. Niestety nie jest to rzadki 
przypadek, ponieważ w wielu złożonych wnioskach pojawiają się 
błędy. Najczęstszy z nich to złe określenie liczby osób mogących 
skorzystać z dopłaty.   

Obecnie obowiązuje 
nowa zasada, która wska-
zuje, że jeden dodatek wę-
glowy będzie wypłacany na 
jeden adres zamieszkania. 
Oznacza to, że według no-
wych przepisów wszystkim 
gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adre-
sem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.

To istotna zmiana, bowiem w pierwotnej wersji ustawy był za-
pis umożliwiający wypłatę jednego dodatku do węgla na jedno go-
spodarstwo domowe. Tak skonstruowana regulacja okazała jest jed-
nak zbyt mało precyzyjna, prowadząc do prób wyłudzenia 
dodatkowych środków. W tym samym budynku dysponującym jed-
nym piecem, nagle zaczęły bowiem pojawiać się odrębne gospodar-
stwa domowe.  

Przypomnijmy, że wnioski o dodatek można składać do 30 listo-
pada 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Koluszkach z siedzibą przy ul. Brzezińskiej 32, w godz. 8.00-15.30. 
Druk wniosku można pobrać z rządowej strony gov.pl. w zakładce: 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska lub w wersji papierowej w kan-
celarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz na miejscu w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach. Warun-
kiem jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

(pw)

Generalna Dyrekcja Lasów  
Państwowych nie przekazała środków 
na modernizację „czarnej drogi” 

Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku informuje, że nie otrzyma-
ło dofinansowania ze środków pochodzących z funduszu leśnego na 
przebudowę i remont kolejnego odcinka tzw. „czarnej drogi”, która 
przechodzi przez koluszkowski las. 

Przypomnijmy, że na początku sierpnia Gmina Koluszki we 
współpracy z Nadleśnictwem Brzeziny złożyła wniosek do General-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych o współfinansowanie prac remon-
towych na powyższej drodze. W grę wchodzi wysypanie tłuczniem 
fragmentu od mostu w Koluszkach do mostu w Będzelinie, a także 
utwardzenie asfaltem drogi od mostu w Będzelinie do samej wsi. W 
sumie modernizacja objęłaby odcinek o długości ok. 2 km. Dofinan-
sowanie jest niezbędne, ponieważ koszt zadania szacowany jest na 
ok. 1,7 mln zł. Gmina liczy na dofinansowanie z budżetu Generalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych na poziomie 80 proc.

W przyszłym roku samorząd i nadleśnictwo podejdą do tematu 
raz jeszcze. Kolejny wniosek zostanie złożony w styczniu.        (pw) 

Rusza montaż 651 instalacji  
fotowoltaicznych  

Jeszcze w tym roku rozpoczną się pierwsze montaże instalacji 
fotowoltaicznych w ramach czwartej edycji dopłat do projektów 
proekologicznych OZE. Choć gmina nie otrzymała jeszcze pienię-
dzy na realizację zadania (jesteśmy na 4 miejscu listy rezerwowej), 
zapadła decyzja o rozpoczęciu wdrażania projektu. Instalacje foto-
woltaiczne zostaną zamontowane w 651 gospodarstwach domo-
wych. Wkład własny mieszkańca będzie wynosił ok. 2 600 zł, jeśli 
wybrana zostanie oferta z pierwszego miejsca w przetargu.

W najbliższych tygodniach beneficjenci projektu zostaną poin-
formowani o tym fakcie urzędowym pismem. O dużym zaintereso-
waniu wsparciem na montaż fotowoltaiki najlepiej świadczy to, że 
oprócz wymienionej powyżej liczby gospodarstw, na liście rezerwo-
wej widnieje 110 kolejnych chętnych. 

Projekt będzie realizowany od października 2022 r. do paździer-
nika 2023 r. Kolejność montażu instalacji nie została określona. 

Jako ciekawostkę dodajmy, że moc zainstalowanych wszystkich 
paneli fotowoltaicznych w 651 gospodarstwach, to aż 2 Megawaty 
wyprodukowanej energii elektrycznej w skali roku. Dla porównania, 
właśnie tyle energii nasz samorząd zużywa rocznie na oświetlenie 
ulic na terenie całej gminy.                                                          (pw)

W Koluszkach uczczono jubileusz  
powstania Stowarzyszenia Gmin Regionu 
Południowo-Zachodniego Mazowsza

W sobotę 24 września w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach odbyła się konferencja z okazji 25. rocznicy powsta-
nia Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Ma-
zowsza, którego członkiem-założycielem jest między innymi Gmina 
Koluszki. Obchody rocznicowe połączone były z inicjatywą „Regio-
nalizm wobec integracji europejskiej „, w ramach której gościliśmy 
delegacje z zaprzyjaźnionych samorządów ze Słowenii, Rumunii, 
Serbii i Mołdawii. 

Na konferencji obecni byli również przedstawiciele innych re-
gionów Polski: śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskie-
go zrzeszeni w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorzą-
dowych (OPOS), którego nasze Stowarzyszenie również jest 
członkiem.
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Tabletki z jodem  
dotarły już do gminy

31 tys. tabletek z jodkiem potasu jest zabezpieczonych dla 
mieszkańców naszej gminy. Tabletki zostały już odebrane i 
obecnie znajdują się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach. 

Rząd uspokaja jednak, że powyższe działania mają charakter 
absolutnie prewencyjny, a środki są gromadzone na wypadek przy-
padkowego lub celowego zniszczenia, przez Rosjan, jednej z elek-
trowni atomowych w Ukrainie. W tym momencie nie ma żadnych 
powodów medycznych, aby je przyjmować.  

W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, nasza gmina uru-
chomi kilka ogólnodostępnych punktów wydawania tabletek. Prepa-
ratu powinno wystarczyć dla wszystkich. Obecnie nasza gmina liczy 
ponad 23 tys. mieszkańców. Dawkowanie tabletek zależy jednak od 
wieku. Dla przykładu dzieci od miesiąca do 3 roku życia zażyją tyl-
ko pół tabletki, za to dorosły człowiek już 2 tabletki.   

Z kolei zgodnie z rekomendacją ministerstwa osoby powyżej 
60. roku życia nie powinny ich przyjmować.

(pw)

Przebudowa ul. Konopnickiej  
bez opóźnień 

Do końca roku powinny zakończyć się prace podziemne na od-
cinku ul. Konopnickiej w Koluszkach od strony dawnych budynków 
Husqvarny. Wykonawca prowadzi prace zgodnie z harmonogramem 
i nie natknął się na żadne kolizje, które opóźniałyby postęp prac.  

Całe zadanie związane z przebudową ulic Konopnickiej, Krzy-
wej i Krzemienieckiej ma zakończyć się do końca sierpnia 2023. 

Przypomnijmy, że w niektórych miejscach infrastruktura pod-
ziemna uzupełniana jest o elementy kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej. Przy okazji przebudowy zlikwidowana zostanie za-
tem „pajęczyna” starych połączeń. Wybudowana zostanie także ka-
nalizacja deszczowa.  

Najbardziej widoczną zmianą będzie oczywiście pojawienie się 
nowej nawierzchni z kostki brukowej. O tym przekonamy się już 
jednak w przyszłym roku. Dodatkowo, na odcinku od ulicy Strażac-
kiej do ulicy Kościuszki powstaną zatoki parkingowe, a sama droga 
zyska charakter ulicy jednokierunkowej. Koszt inwestycji to ponad 
4,8 mln zł.

(pw) 

Przebudowa drogi w Jeziorku
Rozpoczyna się przebudowa drogi przez Jeziorko, na odcinku 

od zakrętu na Zygmuntów do kapliczki. Droga zyska nową na-
wierzchnię wraz z podbudową. Prace potrwają do połowy listopada. 
W celu zapewnienia płynności przejazdu, ruch kierowany będzie 
boczną drogą. 

(pw)   
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Co dalej z przewozami  
autobusowymi przez Gałkówek?

Nieoczekiwana rezygnacja firmy KASZ-BUS z prowadzenia 
przewozów pasażerskich na linii Koluszki - Justynów - Łódź, wy-
wołała spore zamieszanie i problemy logistyczne wśród mieszkań-
ców naszej gminy. Ucierpiały szczególnie starsze, niezmotoryzowa-
ne osoby z Gałkówka i okolic, które z dnia na dzień odcięte zostały 
od sprawnego docierania do Andrespola czy Łodzi. 

Aby zażegnać poważny problem komunikacyjny, gmina podję-
ła szereg działań zmierzających do wypełnienia luki po prywatnym 
przewoźniku. Na stole leżało kilka rozwiązań, które były szczegóło-
wo analizowane. Obecnie już wiemy, że koluszkowski samorząd 
zdecydował się na utworzenie gminnej linii, która ma obsługiwać 
trasę Koluszki – Andrespol, z uwzględnieniem przystanków w Ża-
kowicach, Różycy, Gałkówku oraz Borowej. Linia zostanie zsyn-
chronizowana z odjazdami autobusów MPK z Andrespola do Łodzi, 
a także z pociągami ŁKA ze stacji w Gałkowie Dużym. Trwają rów-
nież rozmowy z MPK Łódź w sprawie wspólnego honorowania bi-
letów. Dzięki temu rozwiązaniu osoba posiadająca np. migawkę na 
powyższą trasę, mogłaby korzystać z łódzkiej publicznej komunika-
cji. 

W październiku rusza nabór do Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych, organizowanego przez wojewodę łódzkiego, z któ-
rego środków na budowę linii skorzysta również nasza gmina. Prze-
wozy mają zacząć funkcjonować od tycznia 2023 r. 

Inne opcje
Przedstawione powyżej rozwiązanie było jedną z trzech opcji, 

jakie gmina brała pod uwagę. 
Pierwszą z opcji było poszukiwanie innej firmy, która zastąpiła-

by firmę KASZ-BUS. Gmina prowadziła rozmowy z kilkoma prze-
woźnikami. Najprostszym rozwiązaniem, był oczywiście powrót 
KASZ-BUSA. Z każdym dniem rozwiązanie to stawało się jednak 
mniej realne, ponieważ firma ta mocno zraziła do siebie nasz samo-
rząd, co mocno zostało podkreślone na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Koluszkach. 

Zdaniem przedstawicieli gminy, przewoźnik najpierw swoją 
nieoczekiwaną decyzją kompletnie zaskoczył samorząd, a następnie 
po długiej zwłoce, zamiast szczegółowego omówienia kosztów 
funkcjonowania linii, przesłał kilkuzdaniowe pismo, w którym pod-
kreślał konieczność wniesienia dopłaty przez gminę w wysokości 
2,90 zł do każdego kilometra. Odmówił jednocześnie przekazania 

dokumentów finansowych, z których wynikałoby, że bez dopłat dal-
sze prowadzenie linii jest nieopłacalne. 

- Jako gmina na słowo nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że linia 
która przez co najmniej 20 lat przynosiła dochody, z dnia na dzień 
przestała być opłacalna. Aby to potwierdzić należy okazać doku-
menty. Przez ostatnie lata szliśmy mocno na rękę tej firmie i chcieli-
śmy być traktowani po partnersku. Tak się jednak nie stało. Z firmą 
KASZ-BUS byłoby zatem trudno dalej współpracować. Także ze 
względów formalnych, ponieważ nie możemy dotować linii komer-
cyjnej. Przewoźnik ten mógłby być jedynie wynajęty do obsługi 
prowadzonej przez gminę linii. W takim przypadku wszystkie do-
chody z biletów trafiałyby jednak do samorządu, a nie na konto pry-
watnego przewoźnika - stwierdził podczas sesji Mateusz Karwow-
ski, dyrektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.         

Druga opcja jaką rozważała gmina, to przedłużenie do Gałków-
ka i Borowej linii 202, która obecnie dochodzi z Łodzi do Justyno-
wa i Janówki. Gmina znała już nawet wyliczenia kosztów, istniało 
także wstępne zainteresowanie władz Gminy Andrespol i zielone 
światło, które dały dla inwestycji Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi 
oraz łódzkie MPK. Rozwiązanie to posiadało jednak pewne wady. 
Po pierwsze, przejazd tak rozciągniętą linią trwałby bardzo długo, 
co mogłoby odstraszać wielu pasażerów. Po drugie, operujące obec-
nie linie dostosowane są do godzin porannych i popołudniowych, a 
zatem zajmują najbardziej atrakcyjne okienka czasowe. Nowa linia 
musiałby zatem korzystać z mniej atrakcyjnych przedziałów czaso-
wych. 

(pw)

Punkt informacyjny pomoże  
w sięgnięciu po dotację 

W naszej gminie już w październiku powstanie punkt informa-
cyjny ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. Władze mia-
sta podpisały już stosowne porozumienie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W 
punkcie każdy mieszkaniec, który chce skorzystać z dotacji na wy-
mianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów, dostanie do-
radcę, który pomoże mu wypełnić wniosek, a w dalszej perspekty-
wie czasowej również go rozliczyć. Dotacje sięgają nawet do 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

(pw) 

Czekamy na decyzję o sfinansowaniu 
odwiertu geotermalnego

Gmina uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia na wykonanie 
prac geologicznych, związanych z budową odwiertu, który wykaże 
potencjał wód geotermalnych pod Koluszkami. Obecnie czekamy na 
informację w sprawie przyznania środków na sfinansowanie odwier-
tu. Wniosek jest już złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 

Według założeń, odwiert ma sięgać do głębokości ok. 1450 m, a 
jego wydajność ma wynosić 70 m3/h. Spodziewana temperatura 
wód geotermalnych to ok. 42 stopnie C.

(pw)
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Odpust w parafii św. Jana  
Chrzciciela w Świnach 

Tak jak w każdej dziedzinie życia, tak i w sztuce sakralnej i w 
przeżywaniu liturgii nie konieczne trzeba jeździć do katedr wielkich 
miast średniowiecza, bo można tego wszystkiego doświadczyć w 
małych miasteczkach, a  nawet na wsi. Takiego bardzo miłego i po-
zytywnego zadziwienia mogli doświadczyć ci, którzy brali udział w 
zakończonym w ubiegłą niedzielę trzydniowym jubileuszu parafii 
św. Jana Chrzciciela w Świnach. 

Powodów do świętowania było kilka. Poza przywróceniem od-
pustu ku czci drugiego patrona parafii św. Michała Archanioła, 
mieszkańcy Świn i okolic uczcili 75-lecie parafii oraz wzięli udział 
w konsekracji ołtarza. Nie wspominając już o wykonanych przed 
kilku laty zmianach w samym wizerunku wnętrza kościoła. Należy 
się słodzenie, więc słodzimy, bo czasy otaczającego nas kiczu reli-
gijnego, także w sztuce i architekturze nie należą do rzadkości. W 
Świnach widać coś przeciwnego. 

Uroczystości jubileuszowe, trwające trzy dni  rozpoczęły się 
mszą święta w piątek , sprawowaną przez księdza kanonika Kazi-
mierza Cioska, proboszcza tej parafii w latach 1969-1975. Po niej 
uczestnicy odpustu wysłuchali konferencji, wygłoszonej przez pro-
boszcza parafii, ks. Jarosława Życkiego i Matusza Pecynę, podczas 
której przybliżono historię parafii w Świnach. Najstarsze plany jej  
powstania, których zrealizowanie pokrzyżowała wojna,  sięgają  
roku 1930  ub. stulecia. Ostatecznie parafia została erygowana w 
roku 1947,  a jej terytorium stanowią wydzielone części parafii Ko-
luszki i parafii Jeżów. 

Piątkowe uroczystości zakończył udział wiernych w nabożeń-
stwie różańcowym. 

W sobotnie południe odbywały się zawody strażackie o Puchar 
ks. Proboszcza. Poziom  uczestników był wyrównany, dlatego też 
każdy został ogłoszony zwycięzcą tych zawodów, które bardziej od 
rywalizacji sprawnościowej, miały na celu integrację środowiska. 

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się tego dna w godzi-
nach wieczornych. Msza święta koncelebrowana, której przewodni-
czył arcybiskup łódzki ks. Grzegorz Ryś, obfitowała w wiele zna-
ków i symboli, a wszystko za sprawą  konsekracji ołtarza. Dla wielu 
z nas, którzy w ceremonii konsekracyjnej brało udział  pierwszy raz  
w życiu, uroczystość ta była wyjątkowa. Nowopowstała nastawa oł-
tarzowa przedstawiająca Chrzest Pański była poświęcona podczas 
czerwcowego odpustu św. Jana Chrzciciela przez arcybiskupa Wła-
dysława Ziółka. 

Po Liturgii Słowa miał miejsce ryt konsekracji ołtarza. Rozpo-
częła ją odśpiewana w postawie stojącej- przy zapalonych dopiero w 

tej części Liturgii światłach w kościele- Litania do Wszystkich Świę-
tych, co wielu z uczestniczących w tej mszy mogło – słusznie- sko-
jarzyć się z Liturgią Wigilii Paschalnej. 

Modlitwa Arcybiskupa, poświęcenie ołtarza poprzez wylanie 
świętego Oleju na wszystkie krawędzi stołu liturgicznego, a po jego 
wytarciu okrycie blatu białym, świątecznym obrusem oraz zapalenie 
przez Księdza Proboszcza 7 świec na ołtarzu – wszystkie te czynno-
ści w wyraźny sposób były symbolicznym nawiązaniem do rytu opi-

sanego w Księdze Ezdrasza poświecenia odbudowanej po czasach 
Niewoli Babilońskiej Świątyni Jerozolimskiej, do ponownego po-
święcenia Świątyni po Powstaniu Machabeuszy (ryt zapalenia sied-
miu świec na ołtarzu) a także do corocznego święta paschy gdy naj-
wyższy arcykapłan wchodził do Świętego Świętych i skrapiał rogi 
ołtarza krwią baranka paschalnego. Obecnie krew zastąpiono oliwą 
z drzewa oliwnego, które jest przez Kościół uznawane za drzewo 
święte, symbolizujące zwycięstwo nad złem, miłość i pokój. 

Rytu konsekracji dopełnił akt zapalenia kadzidła w dużej kadzi 
na ołtarzu, rozsiewając swoją woń w całym kościele. Tego dnia 
można było dać upust wszystkim zmysłom, danym jako dar od 
Boga. Po wzroku i powonieniu, przyszedł też czas- podczas komu-
nii świętej- na zmysły dotyku i smaku.  

Wszystkie te czynności, wykonywane przez ks. arcybiskupa  i 
ks. proboszcza w kościele w Świnach dały odczuć, że bierzemy 
udział w naprawdę doniosłej chwili. Owszem, dla niewierzących to 
puste znaki magiczne, dla wierzących w Boga-  symbole odwołują-
ce nas do duchowych treści. 

W niedzielne południe odbyła się uroczysta suma odpustowa,  
której przewodniczył ks. Biskup Michał Janocha z Warszawy a za-
raz potem rozpoczął się festyn parafialny.

Natomiast wieczorem ks. biskup prof. Michał Janocha, historyk 
sztuki, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski d.s. Kultury i 
Dziedzictwa Kulturowego wygłosił wykład pt. „Powołanie człowie-
ka do twórczości”. Słuchacze konferencji ks. biskupa mogli czuć 
tylko zadowolenie i  zarazem niedosyt. Treść wykładu, choć mówio-
na językiem akademickim, była bardzo przystępna i z zainteresowa-
niem się jej słuchało. Można by sobie jedynie życzyć, aby takie wy-
kłady trwały dłużej. 

Spotkanie naukowe poprowadził dominikanin z łódzkiego klasz-
toru, ojciec Tomasz Biłka OP, związany ze Wspólnotą Artystów 
Chrześcijańskich VERA ICON, prowadzący Galerię „Zielona 13” 
przy klasztorze dominikanów w Łodzi, który powitał księdza Biskupa 
i wprowadził obecnych w temat spotkania. Na zakończenie był czas 
na zadawanie pytań a ostatnim akcentem były podziękowania, jakie 
do ks. Biskupa Michała Janochy i ojca Tomasza Biłki skierowali twór-
cy tryptyku Chrztu Pańskiego Andrzej Fydrych z żoną Katarzyną.

Niebawem opublikujemy wywiad z ojcem Tomaszem. 
Zk
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Po wakacyjnej przerwie lokalny  
Klub „Kobieca strona Biznesu”  
wraca do regularnych spotkań

Już 7 października odbędzie się 
kolejne spotkanie Klubu, tym razem 
w pracowni TuMydło, gdzie właści-
cielka tego miejsca i członkini Klubu, 
Izabela Dróżdż, umili nam nasze biz-
nesowe rozmowy i poprowadzi dla 
wszystkich obecnych warsztaty aro-
materapeutyczne z tworzenia pachną-
cych tabliczek woskowych.

Klub KSB zaprasza serdecznie 
nowe osoby, które prowadzą już swoją firmę lokalnie oraz te, które 
dopiero myślą o rozpoczęciu działalności i potrzebują inspiracji oraz 
motywacji, aby zrobić ten pierwszy krok w kierunku niezależności.

Obecnie do Klubu „Kobieca Strona Biznesu” należą firmy takie 
jak:

 • Biuro Rachunkowe Kredo Małgorzata Zielińska
 • Centrum Usług Finansowych Agnieszka Malinowska
 • Diet coaching, Psychodietetyka, Trening personalny 
Agnieszka Gawrońska 

 • DoCafe Handmade 
 • Domus Brzeziny Nieruchomości Izabella Kałucka
 • Hipnomental Energy - Konsultantka Kryzysowa - Trenerka 
Mentalna Paulina Zięba-Popławska

 • Magia Rozmowy Katarzyna Hejduk-Mela
 • Muzyczny Moll Anetta Borowiecka
 • Szkoła Językowa SAS Aneta Sasin
 • Tax Harmony Aneta Nowak-Piechota
 • TuMydło Izabela Dróżdż

Nasze najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek 07.10.2022 o 
godzinie 19.00 pod adresem: TuMydło Akademia, ulica 11 Listopa-
da 33e, Koluszki. Kontakt telefoniczny: 669-806-660. 

Zapraszamy serdecznie

Dyżurny koluszkowskiej policji  
na wolnym zatrzymał poszukiwanego

Aspirant sztabowy Jarosław Krawczyk w czasie wolnym od 
służby zauważył poszukiwanego mężczyznę i doprowadził do jego 
zatrzymania. Dzięki czujności i determinacji policjanta 24-latek, 
który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości najbliższy czas 
spędzi za kratkami.

Aspirant sztabowy Jarosław 
Krawczyk na co dzień pełni służbę 
w Komendzie Powiatowej Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego 
jako zastępca oficera dyżurnego. 
30 września 2022 roku wyruszył w 
podróż do Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie. Tuż przed godziną 
15:00 przejeżdżał przez miejsco-
wość Gałków Mały w gminie Ko-
luszki, gdzie zauważył poszukiwa-
nego mężczyznę w towarzystwie 
dwóch kobiet. Mundurowy mając 
doskonałe rozeznanie w środowi-

sku przestępczym wiedział, że 24-latek jest poszukiwany przez ko-
luszkowską policję i może próbować uciekać podczas zatrzymania. 
O swoich spostrzeżeniach telefonicznie poinformował dyżurnego 
koluszkowskiej jednostki, który skierował na miejsce patrol. Wi-
dząc, że poszukiwany odchodzi, samodzielnie podjął interwencję w 
obawie, iż mężczyzna może się ukryć. Zatrzymał 24-latka poszuki-
wanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Następnie przeka-
zał mężczyznę patrolowi, który przyjechał na miejsce interwencji. 
Dzięki jego reakcji 24-latek najbliższy czas spędzi za kratkami.

Aspirant sztabowy Jarosław Krawczyk to policjant doświadczo-
ny i zdeterminowany w walce z przestępczością, niejednokrotnie w 
czasie wolnym od służby doprowadzał do zatrzymania sprawców 
przestępstw i wykroczeń. To policjant, który wie, że każdy dzień może 
przynieść nieoczekiwane zdarzenia. Jest kolejnym przykładem, iż po-
licjantem jest się zawsze, nawet z chwilą zdjęcia munduru.

(mł. asp. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Jeśli chcesz coś załatwić w ZUS  
– zrób to przez wideorozmowę 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że aby skontaktować 
się z pracownikiem ZUS, nie trzeba wychodzić z domu. Można umówić się 
na e-wizytę i załatwić sprawę online. Wystarczy komputer lub telefon z do-
stępem do Internetu oraz kamerka.

Żeby umówić się na e-wizytę należy wejść na stronę www.zus.pl/e-wi-
zyta i wybrać placówkę ZUS, do której klient należy lub tę, w której ma 
sprawę do załatwienia w przypadku rent lub emerytur z zagranicy. W cza-
sie e-wizyty, wiele spraw można załatwić tak, jakbyśmy osobiście przyszli 
do ZUS. Wybór właściwej placówki ZUS ma znaczenie.

- Jest to ważne wtedy, gdy chcemy załatwić swoją indywidualna spra-
wę. Konsultant w naszym miejscu zamieszkania ma dostęp do naszych in-
dywidualnych danych. Przed udzieleniem odpowiedzi rozmówca jest wery-
fikowany przez pracownika ZUS zarówno poprzez zadanie mu kilku pytań 
jak i sprawdzenie dokumentu tożsamości.

Weryfikacja klienta jest potrzebna, wtedy, gdy rozmowa wymaga 
sprawdzenia danych, które są tzw. danymi wrażliwymi. Do tego potrzebna 
jest też kamera, którą należy włączyć podczas rozmowy z ekspertem oraz 
dowód tożsamości, który należy pokazać do kamery w czasie e-wizyty.

W czasie rozmowy można np. ustalić warunki układu ratalnego, za-
łożyć indywidualne konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS, zmienić numer bankowego konta, skorygować błędy lub po prostu 
dowiedzieć się na jakiem etapie jest załatwienie sprawy. Każdy, kto zare-
zerwuje e-wizytę dostaje link do rezygnacji ze spotkania na wypadek 
gdyby klientowi coś wypadło, albo już jej nie potrzebuje. 

Warto o tym pamiętać i niepotrzebne wizyty anulować, ponieważ w tym 
czasie z usług Zakładu może skorzystać ktoś inny, kto do ZUS nie może 
przyjść osobiście. Dzień przed spotkaniem klient ZUS otrzymuje na wskaza-
ny podczas rejestracji numer telefonu - SMS z przypomnieniem o e-wizycie. 
W dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem, dostaje mail z linkiem do spo-
tkania. Po kliknięciu w link nastąpi połączenie z pracownikiem ZUS. 

W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. 
Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwa-
cji. Jeżeli klient ma pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, 
może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

Osoby, które nie korzystają z Internetu mogą bezpośrednio kontakto-
wać się z konsultantami ZUS telefonując pod numer infolinii ZUS 22 560 
16 00. Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00 – 18:00. Można korzystać również z kontaktu mailowe-
go. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl

Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS
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Seniorzy bawili się na jesiennym  
pikniku w Lisowicach 

Początek października z hucznym przytupem zaakcentowali se-
niorzy z naszej gminy. Tradycyjny „piknik seniora” organizowany 
dla najstarszych mieszkańców przez Burmistrza Koluszek oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, zgromadził ponad 250 
osób. Seniorzy bawili się na terenie kompleksu wypoczynkowego w 
Lisowicach, pod olbrzymim namiotem i przy obficie zastawionych 
stołach. Był ciepły posiłek, kiełbaski z grilla, słodkie przekąski i na-
poje. O oprawę muzyczną zadbał wynajęty didżej, ale o skoczne me-
lodie zadbali także sami seniorzy. Zgromadzonych do zabawy pod-
rywały przyśpiewki naszego lokalnego zespołu „Złota Jesień”. 
Organizator zadbał także o logistykę. Seniorów na miejsce zabawy 
dowoziły wynajęte autokary.

- W kalendarzu pojawia się coraz więcej dni, które są okazją do 
celebrowania dojrzałego czy starszego wieku. W poniedziałek roz-
poczynamy kolejny rok akademicki w Akademii Wieku Dojrzałego, 
odbywają się cykliczne spotkania Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, działają w naszej gminie zespoły ludowe, 
ale przede wszystkim otworzyliśmy i oddaliśmy seniorom budynek 
przy ul. Budowlanych w Koluszkach. Cieszę się, że w ramach dzia-
łalności naszej gminy dostrzegamy Was drodzy seniorzy. Bycie se-

niorem powinno stać się atu-
tem, dlatego uszanujmy ten 
czas jako dobrodziejstwo. 
Macie ogromną wiedzę, do-
świadczenie życiowe, wyczu-
cie sytuacji. To Wy jesteście 
strażnikami tradycji religij-
nych, patriotycznych, rodzin-
nych, kultywujecie tradycję 
naszego regionu, naszej miej-
scowości. To Wy pracowali-
ście całe życie na to, co my 
mamy dzisiaj. Niech wartości 
i tradycje, które przez lata Wa-
szego życia były dla Was dro-
gowskazem, staną się przykła-
dem również dla młodszego 
pokolenia (…). Dziękuję, że 

znaleźliście dzisiaj czas, aby spędzić go dzisiaj razem z nami w Li-
sowicach. Życzę państwu dobrych rozmów, ciepłego i serdecznego 
bycia razem, po prostu dobrej zabawy - zwrócił się do seniorów Bur-

mistrz Koluszek Waldemar Chałat. Do życzeń dołączyli się także 
obecni na pikniku przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach 
Anna Szostak oraz przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Sławomir Sokołowski.

Okazję do spotkania wykorzystała także powiatowa policja. Na 
pikniku pojawiły się funkcjonariuszki służb mundurowych, które w 
krótkim wystąpieniu opowiedziały seniorom m.in. o zasadach bez-
piecznego poruszania się po drodze, bezpiecznego korzystania z in-
ternetu, w tym o zagrożeniach czyhających na seniorów ze strony 
oszustów działających metodą ,,na wnuczka” czy „policjanta”, a na-
wet podzieliły się policyjnymi uwagami w temacie grzybobrania. 
Policjantki zostały przyjęte bardzo serdecznie przez świętujących 
seniorów, z którymi również osobiście rozmawiały o różnych przy-
padkach prób oszustw.

(pw)    
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Jubileusz 75-lecia parafii w Świnach
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Telefoniczny Punkt Porad 
Wsparcia i Rozwoju

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

tel. 534 321 456
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Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski

Kolejka 8.  1-2 października

Polonia Gorzędów - LKS Różyca   1:2
KKS Koluszki - Włókniarz Moszczenica  1:0
Astoria Szczerców - Concordia Piotrków  2:1  
Andrespolia Wiśniowa Góra  - Szczerbiec Wolbórz  0:1  
Omega II Kleszczów - Start Lgota Wielka  3:0
Kasztelan Żarnów - Pilica Przedbórz  2:2 
Victoria Żytno - IKS Inowłódz  3:1
Gerlach Drzewica - LZS Justynów  5:1 

Tabela
1. Szczerbiec Wolbórz     8  22  24-6    
2. LZS Justynów      8  19  26-19    
3. Gerlach Drzewica     8  18  21-8    
4. Pilica Przedbórz      8  16  20-8    
5. Włókniarz Moszczenica   8  16  18-13 
6. Polonia Gorzędów     8  15  19-10  
7. Victoria Żytno      8  15  20-15  
8. LKS Różyca       8  11  22-19     
9. Kasztelan Żarnów     8  10  11-14    
10. Omega II Kleszczów    8    8  16-15  
11. Astoria Szczerców     8    8  9-19    
12. Start Lgota Wielka     8    7  8-22  
13. Concordia Piotrków   8    7  10-14 
14. Andrespolia Wiśniowa G.  8    6  12-15  
15. KKS Koluszki      8    5  7-19    
16. IKS Inowłódz      8    0  6-33

Najbliższe spotkania
LZS Justynów - KKS Koluszki  8 października, 15:30
LKS Różyca - Astoria Szczerców  9 października, 15:30

Klasa A 2022/2023

Kolejka 5.   1-2 października

Zjednoczeni II Stryków - LKS Gałkówek  4:5  

Tabela
1. Rosa Rosanów     5  15  17-4  
2. Czarni Smardzew    5  13  16-1   
3. Zjednoczeni II Stryków  5  10  17-10   
4. Huragan Swędów    5    7  21-17  
5. LKS Gałkówek     5    7  10-12  
6. Boruta II Zgierz     5    6  7-8  
7. Victoria Łódź      5    6  5-11  
8. LKS Kalonka      5    4  11-20  
9. Polonia Andrzejów   5    4  11-17  
10. Milan SC Łódź     5    0  4-19

Najbliższe spotkania
LKS Gałkówek - Polonia Andrzejów (Łódź)  8.10 godz. 16:00

J-TECH Janeczek  
firma zajmująca się obróbką 

skrawaniem poszukuje:

OPERATORA FREZAREK CNC
(Konkurencyjne wynagrodzenie w stosunku do innych firm)

Miejsce pracy: Koluszki

Opis stanowiska/obowiązki:
Obsługa frezarek cnc, wykonywanie detali według rysunku 
technicznego, wprowadzanie drobnych korekt w programie, 
wymiana narzędzi, uzbrajanie, ustawianie maszyny

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, doświadczenie 
zawodowe, znajomość oprogramowania komputerowego

Nasza oferta:
Atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie jest uzależnione 
od doświadczenia), możliwość pracowania w godzinach 
nadliczbowych (zależne od pracodawcy) płacone extra +25% 
do wypłaty, dodatki za prace zmianowe, dodatki urlopowe 
oraz świąteczne, cykliczne podwyżki wraz z nabieraniem 
dodatkowego doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na maila: 
biuro@janeczek-tech.pl  

W razie pytań telefon do kontaktu 693 612 470

Przerwy w dostawach prądu
 � 13.10.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Różyca ul.: Klubowa. Parko-

wa 1 – 6, Piotrkowska 9 – 19, Sportowa 2 – 14, Towarowa 1 – 6, Za-
gajnikowa 1 – 11, Żakowice ul.: Dojazdowa 3 – 7, Dworcowa, 
Piotrkowska 107 do 127, Poprzeczna, Szkolna 1 – 33, Willowa 1 – 8, 
Zagajnikowa 4 – 28, Zakątna 2 – 4.

 � 13.10.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Wodna 9,  
Zawiła 78, Borowa 8, działki Nr 227.

Stowarzyszenie „Okiem Kobiety”  
zaprasza

Tym razem wyjątkowo nie w czwartek a w środę 12 październi-
ka odbędzie się kolejne spotkanie w ramach inicjatywy stowarzy-
szenia „Okiem Kobiety”. Tego wieczoru w Restauracji Kriada pano-
wał będzie włoski klimat, a to za sprawą zaproszonych gości. 
Spotkają się z nami Antonio Di Sabato i Agnieszka Goździk Di Sa-
bato. Oprócz ciekawych opowieści, będzie można także poczuć 
prawdziwy smak Włoch. 

Tradycyjnie spotykamy się w restauracji „Kriada” o godz.18.00. 
Czekamy na Was Drogie Panie z ciekawym tematem, oraz pyszną 
kawą i herbatą. 
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Przedszkole Nr 3 zwycięża  
w Gminnych Sztafetowych  
Biegach Przełajowych 

W ramach Gminnej Spartakiady Sportowej Dzieci i Młodzieży 
- Koluszki 2022 i popularyzacji lekkiej atletyki, Gminny Organiza-
tor Imprez Sportowych i LKS Koluszki przeprowadził dla przed-
szkolaków gminne zawody w sztafetowych biegach przełajowych. 
Zawody odbyły się formie sztafet na stadionie OSiR w Koluszkach 
na dystansie 6 x 200 m. 

Rywalizację rozpoczęły dziewczynki z rocznika 2016 i młod-
sze. I miejsce zdobyło Przedszkole Nr 3 Koluszki w składzie: Alicja 
Kaczorowska, Nadia Długosz, Amelia Kowalczyk, Jagoda Hoła, 
Zofia Życka, Hania Wasilewska. II miejsce przypadło dla Przed-
szkola w Różycy, III miejsce zajęło Przedszkole Nr 1 w Koluszkach.

W chłopcach I miejsce wywalczyło Przedszkole Nr 1 w skła-
dzie: Mikołaj Karwowski, Kornel Pęczek, Cieślak Antoni, Tymote-
usz Piechota, Tymon Hartwig, Igor Mogieliński. Na II miejscu upla-
sowało się Przedszkole Nr 3, na  III miejscu Przedszkole w Różycy.

Klasyfikację generalną wygrało Przedszkole Nr 3 przed Przed-
szkolem Nr1 i Przedszkolem w Różycy, czwarte miejsce zdobyło 
Przedszkole Nr 2 Koluszki.

Wszyscy startujący otrzymali napoje i słodycze. Trzem najlep-
szym sześcioosobowym drużynom w kategorii dziewcząt i chłop-
ców wręczono medale, a w klasyfikacji generalnej puchary: Burmi-
strza Koluszek Waldemara Chałata, Przewodniczącej Rady Miejskiej 
Anny Szostak, Gminnego Organizatora Imprez Sportowych Anto-
niego Tomczyka.

Wszyscy startujący wykazali się dużym zaangażowaniem i du-
chem walki sportowej, spisując się znakomicie. Organizatorzy ser-
decznie dziękują zawodnikom i ich opiekunom za udział w impre-
zie, dyrekcji i uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 za pomoc oraz 
KKS Koluszki za udostępnienie szatni.
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Projekt „Aktywne Lato z Historią Koluszek”

Wycieczka rowerowa śladami  
tajemnic Lasu Gałkowskiego

25 września odbyła się ostatnia z sześciu wycieczek w ramach 
projektu „Aktywne Lato z Historią Koluszek” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Historia Koluszek przy wsparciu Gminy Koluszki. 
Wycieczki piesze i rowerowe mają przybliżyć uczestnikom niezna-
ną historię najbliższej okolicy. Z całą pewnością ułatwi to wydaw-
nictwo rozdawane przy okazji każdej wycieczki. Swoisty przewod-
nik zawiera 6 propozycji wycieczek z naniesionymi na mapach 
punktami dotyczącymi historii naszej gminy.

W niedzielę 25 września odbyła się szósta z planowanych wy-
cieczek. Mimo panującej jesiennej aury, niedziela okazała się cie-
płym, słonecznym dniem. Uczestnicy w liczbie około 50 osób tym 
razem zebrali się w dwóch punktach – na Kozim Rynku w Kolusz-
kach (Plac Piłsudskiego) oraz na stacji kolejowej w Gałkowie, skąd 
wystartowali. 

Wycieczkę poprowadził Dominik Trojak z Muzeum im. Leoka-
dii Marciniak, a trasa w pierwszej kolejności wiodła przez dawne 
budynki jednostki wojskowej. Sto lat temu rozpoczęto pracę nad bu-
dową magazynów wojskowych w Lesie Gałkowskim. Na skraju 
Małego Gałkowa powstały również budynki koszar, szpital, sztab i 

Dom Dowódcy, a później Dom Żołnierza (znany jako kino Wiarus). 
Po likwidacji jednostki w 2000 r. budynki przeszły w prywatne ręce 
– część została odnowiona, inne niestety niszczeją. Przy leśnej bocz-
nicy znajdują się, cały czas funkcjonując, magazyny czołgowo – sa-
mochodowe. W czasie II WŚ w składnicy polscy i rosyjscy przymu-
sowi robotnicy uzbrajali niewypały i niewybuchy. W lipcu 1944 

roku Składnica wyleciała w powietrze. Dwie z turystek wspomniały, 
że ich przodkowie pracowali w składnicy i opowiadali o eksplozji.

Następnie uczestnicy dotarli do „Krzyża Jagiełły”, czyli miejsca 
upamiętnienia walk w listopadzie 1914 r. Łódzki dziennikarz Michał 
Jagiełło w pobliżu zapomnianych okopów umieścił krzyż przypomi-
nający o tragedii Wielkiej Wojny. Obecnie miejsce to otoczone jest 
głazami i kamieniami zbieranymi przez turystów. Corocznie przy 
krzyżu rozpoczynają się uroczystości związane z Odzyskaniem Nie-
podległości.

Na trasie znalazły się jeszcze: Cmentarz Ewangelicki w Zielo-
nej Górze. Zapomniana nekropolia osadników ewangelickich z XIX 
wieku. Coraz trudniej odnaleźć na niej ślady pochówków. Miejsce 
katastrofy lotniczej w 2006 r., gdzie w Lesie Gałkowskim rozbił się 
samolot Piper 34, a pilot zginął. Cmentarz na Górce – jeden z najbar-
dziej znanych cmentarzy wojennych Operacji Łódzkiej. Na wzgórzu 
spoczywa 500 żołnierzy armii carskiej. Obiekt kilkanaście lat temu 
został posprzątany, uzyskał nowe ogrodzenie, schody i bramę. Le-
śniczówka – w miejscu gdzie są nowe nasadzenia jeszcze kilka lat 
temu stały budynki Nadleśnictwa. Ulubione miejsce spacerowi-
czów, rowerzystów i biegaczy.

Ostatnim punktem był Kościół w Gałkowie Dużym. Przed nim 
Grupa Rekonstrukcyjna KOSA przedstawiła stroje z powstania 
styczniowego, wręczyła zainteresowanym ulotki o przebiegu walk 
w okolicy oraz pokazała nowe muzealne tablice poświęcone historii 
Gałkowa. Dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza kolarze odwie-
dzili świątynię. 

Na koniec wycieczka dotarła do gałkowskiego muzeum, gdzie 
na uczestników czekało ognisko z kiełbaskami, tradycyjny żurek w 
kociołku nad ogniskiem, jak i herbata z samowara. Chętni zwiedza-
li również wystawę muzealną. Dziękujemy wszystkim za przybycie 
na wycieczkę, a w szczególności wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji wydarzenia.

Adrian Kut 
Stowarzyszenie Historia Koluszek 
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OGŁOSZENIA DROBNE
Malowanie, płytki, tapetowanie, 
instalacje, remonty. Od ręki, solidnie 
i z kulturą. Zapraszam 732-622-362
Kompleksowe roboty remontowo 
– budowlane ZPUH UMBO,  
tel. 660-052-501

Ścinka, wycinka drzew, porządko-
wanie działek, tel. 725-164-184
Spawalnicze usługi – mobilnie, 
600-932-147
Remontowo – budowlane, gipsy, 
płytki, sufity podwieszane i inne, 
785-973-266
Remonty, docieplenia, solidnie, 
609-296-865
Budowlane, docieplenia, 604-350-807
Złota rączka- drobne prace  
remontowe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
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 PODEJMĘ
Przyjmę szycie chałupniczo, 
601-175-330

PRACA
Zatrudnię pracownika fizycznego 
na skład pojazdów wojskowych, 
Słotwiny tel. 602-579-706
Zakład Monika Styl centrum 
Brzezin zatrudni szwaczki,  
tel. 601-36-36-88
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
Zatrudnię szwaczki, stała praca, 
rejestracja, 600-293-257, 600-915-806
Zatrudnię pracownika stacji paliw 
Orlen w Koluszkach. Więcej 
informacji pod nr tel. 531-254-290 
lub 601-228-408
Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki. Produkcja polska, 605-086-828

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Tanio sprzedam dużą działkę  
w Gałkówku, tel. 501-64-91-04
Sprzedam Dom z działką budowlaną, 
5500 m2 w Różycy, tel. 664-375-138
Sprzedam M-4 w Koluszkach,  
62 m2 przy ulicy Sikorskiego,  
tel. 794-000-262
Sprzedam nowy dom w Różycy, 
153 m², 792-022-640, 796-241-330

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach, tel. 44 710-23-64
Do wynajęcia M3 w Koluszkach, 
691-690-624
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach oraz pokoje,  
tel. 601-28-56-27 

SPRZEDAM
Sprzedam drewno opałowe  
i kominkowe, 792-656-155
Łóżko rehabilitacyjne – elektryczne 
z materacami i wózek toaletowy,  
b. mało używane, tel. 697-909-926
Jaja wiejskie, 607-648-728
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 

EDUKACJA
Korepetycje z chemii, poziom 
podstawowy (7-8 klasa), 721-120-896
Matematyka, korepetycje.  
Wieloletnie doświadczenie. Tanio, 
tel. 661-270-438
MATURA - korepetycje - matema-
tyka, j. angielski, doświadczenie,  
tel. 508-732-104

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Usługi brukarskie i ogrodzeniowe, 
tel. 792-656-155

OGŁOSZENIA  
DROBNE

1,5 ZŁ BRUTTO  

za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnię pracownika na dachy. 
Może być do przyuczenia,  
667-566-255

Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407

Zatrudnię osobę na wykończenia 
do szwalni oraz szwaczkę, praca  
w Koluszkach, 502-171-510

Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098

Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896

RÓŻNE

Oddamy gruz i kamienie,  
tel. 691-562-895

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.

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Brzezinach 

poszukuje pracownika na stanowisko:  
INSPEKTORA D.S. TECHNICZNYCH W ZAKRESIE  

INSTALACJI SANITARNYCH I ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty i aplikacje z CV wraz z kopiami posiadanych dokumentów  
można składać bezpośrednio w biurze Spółdzielni ul. Głowackiego 7/11 

lub na adres email: kontakt@smbrzeziny.pl do dnia 20.10.2022 roku. 

Przyjmujemy oferty z klauzulą o wyrażeniu zgody  
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.  

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Sprzedam mieszkanie w blokach na osiedlu 11 Listopada, I piętro, 60,5 m², 
794-171-174
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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! 

WĘGIEL EKOGROSZEK
PELET, KOKS, WAPNO

 DŁUGIE 52A
44 714 34 87 
603 79 34 98

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

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

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

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

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

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 

REHABILITACJA  
FIZYKOTERAPIA

REHABILITACJA: ortopedyczna, neurologiczna I terapia manualna Kinesiology 
Taping I masaż leczniczy wizyty domowe

FIZYKOTERAPIA: elektroterapia I ultradźwięki I laser I sollux  
I pole magnetyczne I krioterapia

ZMIANA ADRESU! – ul. 11 Listopada 56A,  tel. 535 322 122

Zakład Monika Styl  
z centrum Brzezin  

zatrudni szwaczki
tel. 601 36 36 88

Miejsce  
na Twoją 
reklamę
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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, � 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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

PRZYJMĘ SZWACZKI
do zakładu.

Własna produkcja.
Tel. 601-204-420
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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 40

Piątek  
7.10

15:00 MIA I JA. FILM
17:00 ANIA
19:00 NIEWIDZIALNA WOJNA

Sobota  
8.10

15:00 MIA I JA. FILM
17:00 ANIA
19:00 NIEWIDZIALNA WOJNA

Niedziela 
9.10

15:00 MIA I JA. FILM
17:00 ANIA
19:00 NIEWIDZIALNA WOJNA

Środa  
12.10

17:00 ANIA
19:00 NIEWIDZIALNA WOJNA

Czwartek  
13.10

17:00 ANIA
19:00 NIEWIDZIALNA WOJNA

MIA I JA. FILM
Niemcy/Australia/Belgia/Indie / Animacja / Przygodowy / 

Familijny / 2022 / 86 min. / Premiera / 2D Dubbing

Mia nigdy nie rozstaje się z 
magiczną księgą, którą przed laty 
podarowali jej rodzice. Dzięki niej 
już nie raz odwiedziła zaczarowa-
ną krainę zwaną Centopią za-
mieszkałą przez niezwykłe istoty, 
takie jak jednorożce, wróżki, elfy, 
a także złe czarownice. Tym razem 
odkrywa, że jej bransoletka zawie-
ra czarodziejski kamień kryjący w 
sobie tajemnicę starożytnej prze-
powiedni. Jeśli proroctwo się speł-
ni, Centopia może zniknąć na za-
wsze... Mia postanawia wyruszyć 
w pełną niebezpieczeństw podróż, 

gdzie na odludnej wyspie będzie musiała stawić czoła, potężnemu wro-
gowi. Na szczęście u jej boku jak zawsze stać będą wierni towarzysze.

ANIA
Polska / Biograficzny / Dokument / 2022 /

Premiera 2D

NIEWIDZIALNA WOJNA
Polska / Biograficzny / 2022 / 

Premiera / 2D Polska

40 milionów sprzeda-
nych biletów i współpraca 
z największymi tuzami 
branży. Wśród nich – ak-
torskie legendy, głośne de-
biuty, narodziny przyszłych 
gwiazd oraz zaskakujące 
występy zagranicznych go-
ści. Do tego filmy, które 
zmieniły polskie kino sen-
sacyjne i społecznie zaan-
gażowane obrazy, które 
konsekwentnie przesuwa-
ły granice rekordów box 
office. 

Za wszystkim tym 
stał on – Patryk Vega – re-

żyser, scenarzysta, osobowość medialna. Twórca niepokorny, kon-
trowersyjny, rezonujący – nigdy obojętny. Kim był, zanim chwycił 
za kamerę i dał się poznać widzom? Co ukształtowało go jako 
człowieka i filmowca? Skąd wzięły się pomysły, które jego ręka 
zamieniła w blockbustery pokroju: „Pitbull”, „Botoks” czy „Ko-
biety mafii”? 

I co do tego wszystkiego ma wpis do Księgi Rekordów Guin-
nessa? Odpowiedzi na każde z pytań przynosi najnowszy film fa-
bularny reżysera – „Niewidzialna wojna”, który pojawi się w ki-
nach 30 września 2022.

„Ania” to wzruszająca opo-
wieść o przedwcześnie zmarłej 
polskiej aktorce - Annie Przybyl-
skiej, niezapomnianej Marylce z 
serialu „Złotopolscy”. Twórcami 
filmu są Krystian Kuczkowski i 
Michał Bandurski, którzy przy-
gotowali wyjątkowe dokumenty 
o największych polskich gwiaz-
dach estrady – „Krzysztof Kraw-
czyk – całe moje życie” oraz 
„Maryla. Tak kochałam”.



Tak prezentuje się efektowne podświetlenie  
zabytkowego kościoła w Gałkowie Dużym.

13-latek z Koluszek laureatem  
ogólnopolskiego festiwalu „Bania Fest”

Gigant z Koluszek
W dniu 01.10.2022r. w Krapkowicach na Opolszczyźnie, odbył 

się doroczny konkurs warzyw gigantów. W konkursie tym wziął tak-
że udział mieszkaniec Koluszek 13-letni Wojtek Skibiński. Nasz 

przedstawiciel wy-
stawił swoje warzy-
wo w konkurencji 
na najcięższego ka-
baczka, i tu niespo-
dzianka. Pomimo 
tego, iż uczestniczył 
w takim konkursie 
po raz pierwszy, 
udało mu się zająć I 
miejsce w Polsce. 
Wynik ten został 
osiągnięty kabacz-
kiem o wadze 48,1 
kg. Gratulujemy 
Wojtkowi sukcesu 
oraz życzymy dal-
szych postępów w 

hodowli warzyw gigantów, i oczywiście zmierzenia się z rekordem 
Polski. W tym przypadku wyzwanie jest jednak ogromne. Do tej 
pory najcięższy kabaczek w Polsce wyrósł w ubiegłym roku w By-
tomiu, a jego waga to aż 74,5 kg. 

Kalendarium gminnych wydarzeń
•	 7 października (piątek) - spotkanie w ramach Klubu 

„Kobieca strona Biznesu”,  godz. 19.00, TuMydło Akademia,  
ulica 11 Listopa da 33e, Koluszki

•	 7 października (piątek) - Noc Księgarń, w wydarzeniu 
uczestniczy również Księgarnia Skład Główny w Koluszkach 

•	 11 października (wtorek) - I Koluszkowskie Forum Organizacji 
Pozarządowych, godz. 17.00, sala widowiskowa w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach   

•	 12 października (środa) - „Okiem Kobiety”, smak Włoch, 
godz.18.00, restauracja „Kriada” w Koluszkach 

•	 14 października (piątek) - „Moja droga B” , monodram 
Małgorzaty Bogdańskiej w reżyserii Marka Koterskiego, 
godz. 19.00, Księgarnia Skład Główny, Koluszki. Bilety - wstęp 
płatny. 

UWAGA:  
w dniu 20 października (czwartek)  

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach  
będzie nieczynna.


