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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

4.11  
ul. 11 Listopada 33

5.11  
ul. Żwirki 2

6.11  
ul. Głowackiego 20

7.11  
ul. Korczaka 5

8.11  
ul. Sikorskiego 6A

9.11  
ul. 3 Maja 8

10.11  
ul. Brzezińska 54
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Budowa wiaduktu na finiszu
Wykonawca nadal podtrzymuje grudniowy termin oddania wia-

duktu do użytku. Obecnie jedyne, zauważalne niewielkie opóźnienie, 
wykonawca odnotowuje przy pracach na nasypie od strony ronda. Z 
początkiem listopada zgodnie z zaplanowanym harmonogramem roz-
poczyna się etap wylewania nawierzchni asfaltowej. 

Przebudowa ul. Przejazd
Równolegle z budową wiaduktu, w ubiegłym tygodniu gmina 

rozpoczęła modernizację ul. Przejazd. W pierwszej kolejności zre-
alizowane zostaną prace związane z budową kanalizacji deszczowej. 

Po nich pojawi się nowa nawierzchnia i chodniki. Inwestycja zo-
stała zsynchronizowana z budową wiaduktu, a zatem oddanie dro-
gi do użytku zbiegnie się z ukończeniem przeprawy nad torami. W 
celu ułatwienia dotarcia pacjentom do przychodni MED-KOL, do 
zakończenia prac drogowych w ul. Zwycięstwa wprowadzony zo-
stał  ruch dwukierunkowy. Kierowców prosimy o zachowanie 
ostrożności. 

 
Spowolnienie ruchu na ul. Zachodniej

Po przebudowie wiaduktu, najprawdopodobniej znów wzrośnie 
natężenie ruchu na ul. Zachodniej. Aby ruch nieco spowolnić, a tym 
samym stworzyć lepsze warunki dla bezpieczeństwa okolicznych 
mieszkańców, na skrzyżowaniu z ul. Topolową powstanie wyniesio-
ne skrzyżowanie. Celem inwestycji będzie również zniechęcenie 
kierowców samochodów ciężarowych do wyboru tej trasy, jako 
skrótu do ul. Piotrkowskiej. Władze miasta mają nadzieję, że dzięki 
temu ul. Zachodnia przybierze charakter drogi osiedlowej, a nie 
przelotowej.

Przypominamy jednocześnie, że w tej części miasta w ostatnim 
czasie wykonano kilka inwestycji drogowych, które mogą stanowić 
ciekawą alternatywę komunikacyjną. Najistotniejsza zmiana to 
przedłużenie ul. Łódzkiej w kierunku ul. Armii Krajowej. Asfaltem 
wyłożona została także ul. Szkolna, co znacznie podniosło komfort 
przejazdu.   

(pw)

Kto nie inwestuje  
ten nie „pije szampana”

Firma Starmeat dokupiła 2 ha terenu w koluszkowskiej strefie 
ekonomicznej. Ze sprzedaży do budżetu Gminy Koluszki wpłynęły 
4,2 mln zł. Przy każdej tego rodzaju transakcji, gmina odcina kupo-
ny od wcześniejszych odważnych decyzji. Jeszcze w 2009 r., przed 

budową ul. Nasiennej oraz uzbrajaniem strefy w media, działki na 
koluszkowskiej strefie ekonomicznej sprzedawano po 30 zł od metra 
kw. Obecnie wartość rynkowa terenu to już ponad 200 zł za metr kw. 
Przed nami kolejna szansa. Dotacja w wysokości 50 mln zł z Progra-
mu Inwestycji Strategicznych pozwoli na uzbrojenie kolejnych kil-
kunastu hektarów działek. Nasz wkład z budżetu gminy w nową in-
westycję to jedynie 1 mln zł.     

(pw)

Rozliczono projekt Lisowice 
Urząd Marszałkowski przelał na konto Gminy Koluszki 785 tys. 

zł, w ramach ostatniej transzy dofinansowania „Projektu Lisowice”. 
Oznacza to całkowite zakończenie i rozliczenie zadania. Ogółem, na 
budowę terenu wypoczynkowego nad zalewem, z UE pozyskaliśmy 
7,5 mln zł. Cały projekt, łącznie z budową napowietrznych basenów, 
kosztował nas ok. 11 mln zł. 

Obecnie gmina poszukuje inwestorów, którzy zainwestują w 
biznes hotelarski. Do zagospodarowania są tereny przy zalewie 
od strony Erazmowa. Hotel z zapleczem konferencyjnym to zda-
niem naszego samorządu najlepszy model biznesowy dla tego te-
renu. 

(pw)   



4 4.11.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 44

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 5 listopada (sobota) - Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, kon-

cert Stare Dobre Małżeństwo, godz. 18.00, Sala Widowiskowa  
w Urzędzie Miejskim w Koluszkach (zapisy zamknięte). 

 � 6 listopada (niedziela) - rozpoczęcie sezonu morsowania, 
godz.11.00, plaża w Lisowicach.

 � 9 listopada - Okiem Kobiety, spotkanie ze strażakami OSP, 
godz. 18.00, ul. Budowlanych 4a

 � 10 listopada - Apel Poległych, godz. 18.40, cmentarz w Kolusz-
kach.

 � 11 listopada - obchody Narodowego Święta Niepodległości, 
godz. 16.00, skwer przy Pomniku Orła Białego.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 

Spotkanie z księdzem Stefanem  
Majewskim w bibliotece miejskiej 

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach, 
które w dniu 28 października odbyło się w ramach Tygodnia Kul-
tury Chrześcijańskiej, zapisało się jako wyjątkowe. Nie  tylko dla-
tego, że gościem był misjonarz na Ukrainie a obecnie proboszcz z 
parafii w Kaletniku, ks. Stefan Majewski, lecz przede wszystkim z 
uwagi na temperaturę, jaką wywołała ta część spotkania, która 
związana była z polsko- ukraińską  historią i wzajemnym pojedna-
niem. 

Dla części obecnych w Bibliotece, kwestia mordu ludności pol-
skiej na Wołyniu w lipcu 1943 roku nie jest zamknięta, i nie można 
jej przykrywać czasem, jaki dzieli nas  od czystek etnicznych na 
Kresach ani  nawet obecnym- godnym najwyższej  pochwały- pol-
sko –ukraińskim braterstwem w obliczu aktualnej agresji Rosji na 
naszego wschodniego sąsiada. W Bibliotece trzeba było studzić na-
stroje. 

Na szczęście kwestia Wołynia nie była wiodącym i przeważają-
cym tematem spotkania. Ksiądz Stefan Majewski, kapłan naszej ar-
chidiecezji, opowiadał o trudnych początkach swojej pracy w Ukra-
inie, gdy trzeba było odbudować infrastrukturę a także tamtejsze 
wspólnoty katolickie. Z wdzięcznością wspominał też o mającym 
miejsce kilka lat temu kwestowaniu w dekanacie koluszkowskim na 
ten cel. 

Otwartość i serdeczność ludów wschodu jest niemal przysło-
wiowa. Nie inaczej w przypadku ukraińskich katolików. Ksiądz Ste-
fan opowiadał o zaangażowaniu i wielkim sercu ludu ukraińskiego, 
a także o kontaktach z chrześcijanami innych wyznań. Omówił tak-
że obecną, trudną sytuację, w jakiej w wyniku wojny znaleźli się 
ukraińscy katolicy. Na koniec  przyszła pora na indywidualne roz-
mowy z Gościem Biblioteki

Zk

Okiem Kobiety zaprasza 
Wyjątkowo nie w czwartek a w najbliższą środę 9 listopada, od-

będzie się kolejne spotkanie z cyklu Okiem Kobiety. Nasze spojrze-
nia skierowane będą w stronę dzielnych strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Tym razem sprawa życia i śmierci. Panowie przy-
bliżą niezwykle ważny temat Pierwszej pomocy przedmedycznej, 
sytuacji kryzysowych. - Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji za-
grożenia życia. Jeśli oczekujemy, że ktoś udzieli nam pomocy, po-
winniśmy również sami być przygotowani i gotowi do ratowania in-
nych – zachęcają do udziału w spotkaniu organizatorki.

Drogie Panie widzimy się już 9 listopada (w środę) tradycyjnie 
o godz. 18.00. Tym razem zapraszamy Was do naszego Punktu Po-
mocy Wsparcia i Rozwoju PPWiR Okiem Kobiety przy ul. Budow-
lanych 4a. Do zobaczenia. 

Przerwy w dostawach prądu
 � 4.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Budowlanych 

2 i 4, Kościuszki 61, Krótka 1 – 11, Odlewnicza 4 – 48, Słowac-
kiego 6, Warszawska 29 – 50, Zawiła 2 – 25, Żelazna 3 - 18. 

 � 7.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Ludowa, Ki-
lińskiego, Głowackiego Nr 6, 7, 13, 15, 18, 20, 21 i 27. 

 � 8.11.2022 w godz od 08:00 do 15:00: Jeziorko.

Na osiedlu Głowackiego gmina rozpoczęła przebudowę dróg 
wewnętrznych. Zmodernizowanych zostanie kilka dróg, 

parkingi, chodniki. Koszt inwestycji to ok. 300 tys. zł.  
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Na bazie linii autobusowej  
do Andrespola powstanie  
komunikacja miejska w Koluszkach 

Gmina Koluszki złożyła wniosek do Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych o dofinansowanie linii autobusowej Kolusz-
ki – Andrespol. Powyższe zadanie ma duże znaczenie dla naszego 
samorządu, ponieważ byłoby narzędziem do stworzenia namiastki 
publikacji miejskiej na terenie Koluszek. Linia ma ruszyć już od no-
wego roku.

Sposób funkcjonowania 
Do obsługi trasy z Koluszek do Andrespola wybrany zostanie 

prywatny przewoźnik. W postępowaniu na wybór powyższej firmy, 
premiowany będzie przewoźnik, który zagwarantuje dalszy transport 
pasażerów z Andrespola do Łodzi. W tym modelu gmina finansowa-
łaby przewozy do Andrespola, a prywatny przewoźnik organizowałby 
kurs już we własnym zakresie oraz pozyskiwał opłaty z biletów na od-
cinku Andrespol – Łódź. Gminna linia przewiduje realizację 8 kursów  
(8 wyjazdów i 8 powrotów) na dobę od poniedziałku do piątku, oraz 4 
kursy w sobotę. W niedzielę linia nie będzie funkcjonować. Ponieważ 
przystanki na terenie Koluszek rozmieszczone zostałyby w głównych 
punktach miasta, jak Urząd Miejski, kościół przy ul. 11 Listopada, 
przychodnia MED-KOL, ul. 3 Maja oraz ul. Brzezińska, powstałaby 
swego rodzaju komunikacja miejska, ułatwiająca przemieszczanie się 
osobom starszym lub z trudnościami ruchowymi. Koszt biletu na tra-
sie po Koluszkach wynosiłby 1 zł.  

Jeśli chodzi o tereny wiejskie w kierunku Andrespola, po otwar-
ciu budowanego tunelu, oprócz Borowej do linii będą mogły zostać 
dołożone także dodatkowe kursy przez Gałkówek. 

Stosowne porozumienie gmina planuje zawrzeć także z Gminą 
Andrespol, która wstępnie zadeklarowała, że jest gotowa dofinanso-
wać kursy przez Andrespol. Trwają również rozmowy w temacie 
wzajemnego honorowania biletów z łódzką MPK i ŁKA. 

Borowa z dwoma liniami 
Niezależnie od tworzonej trasy Koluszki – Andrespol, sołectwo 

Borowa zyska drugą linię komunikacyjną. Nasz samorząd porozumiał 
się już z Gminą Brójce w sprawie utworzenia dodatkowych przystan-
ków na odcinku od Karpina za zakrętu na Zieloną Górę.              (pw)  

UWAGA: dzięki zawartemu porozumieniu z gminą, fir-
ma KASZ-BUS wznowiła kursy na trasie Koluszki-Łódź 
przez Gałkówek i Justynów. Przewozy będą realizowane 
przez listopad i grudzień na starych zasadach.

Firma PLAY o nadajniku w Żakowicach  
Poniżej przedstawiamy stanowisko spółki P4-PLAY w kontek-

ście  dalszych losów nadajnika przy ul. Zagajnikowej w Żakowi-
cach. Z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w tym o odpowiedź na pyta-
nie dlaczego urządzenie nie zostało jeszcze zdemontowane, nasza 
redakcja zwróciła się do spółki w ubiegłym tygodniu. Informacje 
udzielone przez spółkę w zasadzie potwierdzają to, co zostało za-
warte w artykule „Co dalej z masztem w Żakowicach?” zamieszczo-
nym na łamach naszej gazety 28 października 2022 r. 

„Obowiązujące przepisy prawa budowlanego (art. 37 a ustawy) 
dopuszczają możliwość uzyskania dla tymczasowego obiektu budow-
lanego, po jego zrealizowaniu, decyzji o pozwoleniu na budowę i tym 
samym przekształcenia go w obiekt o charakterze stałym. Zgodnie z 
tymi przepisami, spółka złożyła do Starostwa Powiatowego wniosek o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednym z wymogów dla 
rozpatrzenia takiego wniosku, w przypadku braku obowiązywania na 
danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, jest przedłożenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Również o taką decyzję spółka wystąpiła, w tym przypadku do Burmi-
strza Koluszek. Niestety postępowanie w przedmiocie wydania dla 
przedmiotowej stacji decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
zostało przez Burmistrza Koluszek zawieszone na okres do 12 miesię-
cy ze wskazaniem na prowadzenie przez Gminę prac nad miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Pamiętać przy tym nale-
ży, że obowiązujące przepisy (art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu roz-
woju usług i sieci telekomunikacyjnych) przewidują, że miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zaka-
zów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać loka-
lizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 
(czyli także stacji bazowych telefonii komórkowej), jeśli taka inwesty-
cja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Dodatkowo spółka prowadziła z Urzędem Gminy dialog dotyczą-
cy potencjalnie innej okolicznej nieruchomości gminnej, na której do-
celowo mogłaby zostać zlokalizowana stacja bazowa zapewniająca 
niezbędny zasięg okolicznym mieszkańcom jak i odwiedzającym Gmi-
nę. Niestety i w tym przypadku finalnie uzyskano negatywną decyzję 
ze strony Gminy Koluszki, z powołaniem się na opinię Rady Sołeckiej 
Sołectwa Różyca-Żakowice. 

Nie sposób pominąć, że dane ruchowe ze stacji w Żakowicach wska-
zują na jej wysokie obciążenie – każdego dnia loguje się do niej około  
3 tysięcy (!) unikalnych użytkowników, którzy przesyłają za jej pomocą  
do 600 GB danych. Wskazuje to jednoznacznie, że obiekt na omawianym 
obszarze jest potrzebny i zapewnia m.in. mieszkańcom Gminy dostęp  
do niezbędnych usług, zarówno głosowych jak i przesyłu danych.

W tym kontekście warto też pamiętać, że wszystkie stacje bazowe 
telefonii komórkowej, w myśl obowiązujących przepisów (ustawa  
o gospodarce nieruchomościami), zaliczane są do tzw. inwestycji celu 
publicznego. Jest to szczególna kategoria inwestycji realizujących 
określoną funkcję społeczną, do których należą obok infrastruktury 
telekomunikacyjnej m.in. takie obiekty jak drogi publiczne, linii ener-
getyczne, czy infrastruktura służąca zaopatrzeniu ludności w wodę.  
W przypadku stacji bazowych ich cel publiczny wynika przede wszyst-
kim z podstawowej funkcji jakie realizują, a więc zapewnienia łączności 
publicznej, w tym dostępu do tak podstawowych usług jak łączność gło-
sowa, SMS/MMS, dostęp do internetu, możliwość realizacji połączeń na 
numery alarmowe czy lokalizacja w sytuacjach alarmowych. Każda 
funkcjonująca stacja bazowa zapewnia dostęp do tego rodzaju usług 
nawet kilku tysiącom unikalnych użytkowników dziennie, którzy znajdą 
się w jej zasięgu. Powyższe znajduje potwierdzenie także w przypadku 
wyżej przywołanych statystyk ruchowych dla stacji w Żakowicach”. 

Michał Ciach
Ekspert ds. Public Affairs P4-PLAY
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Rozmowa TwK- Dzień „Wszystkich Świętych” 

O świętych i przestępcach 
Z księdzem Michałem Pietrasikiem, proboszczem parafii p.w.  

Świętej Trójcy w Gałkowie Dużym rozmawia Zbigniew Komorowski. 

-Ma Ksiądz swego ulubionego świętego, bliskiego poprzez 
swą biografię?

-W sposób naturalny- poprzez geografię- jest nią święta Fausty-
na, nasza krajanka, która pochodziła z okolic Łodzi. 

-Postawię pytanie, które w ostatnich miesiącach jest podda-
wane szyderstwu: co to znaczy być świętym? 

-To samo pytanie zadawałem dziś moim uczniom w szkole, i te-
raz jak widzę pytanie to wraca do mnie. Co mogę powiedzieć? Świę-

ty to nie jest ktoś, kto nie popeł-
nia błędów i znajduje się pół 
metra nad ziemią. To ktoś, kto 
stara się żyć zgodnie z ewangelią 
i włączać ją do swojego życia, a 
także cały czas nawracać. Tego 
nawrócenia potrzebujemy w 
każdej chwili naszego życia. To, 
na co pragnąłbym zwrócić jesz-
cze uwagę, to kwestia tego, co 
zrobił Jan Paweł II pod kątem te-
matu świętości. Zwrócił Pan 
również uwagę na temat szyder-
stwa, i to chyba tutaj ten problem 
jest bardziej widoczny. Uważam 

że jednym z najważniejszych dokonań tego pontyfikatu jest fakt, że 
Święty Jan Paweł II zredukował dystans między świętością, a co-
dziennością. I dzięki temu kanonizując wiele zwykłych, zwyczajnych 
osób pokazał, że świętość jest dostępna dla nas wszystkich. 

-Stary Testament i z nim tradycja żydowska, odrzuca jakie-
kolwiek pośrednictwo ludzkie przed Bogiem. Z drugiej strony 
Tora- czyli Pięcioksiąg Mojżesza przekazuje nam wezwanie 
Boga „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem Święty”. W jakim mo-
mencie historii należy szukać początków kultu świętych?

-To naturalna konsekwencja pójścia za Chrystusem. Sam kult 
świętych wyrasta bezpośrednio z kultu męczenników pierwotnego 
Kościoła. 

-Odtwarzanie święta zmarłych przodków i duchów, sięgają-
cego korzeniami w czasy przed chrześcijańskie, znane w Euro-
pie jako Halloween są niewinną zabawą, jak chce wierzyć część 
z nas, czy też kryje się za tym poważne paktowanie z siłami me-
tafizycznego Zła, jak uważają inni? Jedno co pewne, to fakt, że 
przy okazji tego świętowania zacierają ręce wszyscy hodowcy i 
handlarze pięknych dyń. Przed laty całe pokolenia wychowywa-
ne były na bajkach w rodzaju „Jaś i Małgosia”, i nikt wtedy nie 
podnosił larum, że dzieciom lansuje się horror w postaci złej, 
obrzydliwej czarownicy. Przesadzamy, czy jest się czego bać?

- Myślę, że na ten problem musimy spojrzeć inaczej. Tutaj nale-
ży dokonać pewnego uporządkowania faktów. Po pierwsze hallowe-
en nie jest świętem pogańskim. Jest wigilią uroczystości wszystkich 
świętych. Jest całkiem sporo opracowań które pokazują jakie są ko-
rzenie tej tradycji. To co dzisiaj przybrało formę chodzenia po do-
mach ze słynnym już sformułowaniem „cukierek albo psikus” w 
swojej pierwotnej formie było czymś w rodzaju naszych dzisiej-
szych wypominków. Przez szereg wieków kościół obchodził tridu-
um wszystkich świętych. Dopiero od lat sześćdziesiątych ubiegłego 

wieku mamy do czynienia z halloween jaki dzisiaj znamy i o jakim 
rozmawiamy. Myślę że samo halloween w sobie nie jest specjalnie 
groźne dla kogoś, kto ma świadomość na czym polega trwanie w sta-
nie łaski uświęcającej. Inna sprawa kiedy nasza wiara jest słaba i 
chwiejna wtedy taki halloween staje się zagrożeniem. Dużo łatwiej 
jest wzbudzić strach przed jakimś zjawiskiem, niż wejść w nie świa-
domie i przeprowadzić przez nie dzieci. Jeżeli wszyscy w klasie prze-
bierają się na halloween, nie wiem czy konieczne jest dziecku zabra-
niać. Lepiej jest mu wytłumaczyć, pomóc zrozumieć. Ale przede 
wszystkim dawać mu nieustannie żywy przykład wiary. Może warto 
zaprosić do studiowania lektury, pokazać korzenie, zbadać z dziec-
kiem skąd to wszystko się wzięło i o co w tym chodzi. My mamy być 
przewodnikami, przede wszystkim przewodnikami. Tymczasem za-
braniając wchodzimy w rolę policjanta, a chyba nie o to chodzi. 

Nie wolno oczywiście tego zjawiska, jakim jest halloween ba-
gatelizować. Z drugiej strony pamiętajmy, że w podejściu do zła czy 
dobra konieczna jest świadomość. Gdy nosimy na piersi znaki przy-
należności do Chrystusa, np. krzyżyk czy medalik z wizerunkiem 
Matki Bożej i czynimy to ze świadomością tego, co one oznaczają- 
wówczas otwieramy się na dobro. Tak samo noszenie symboli czy 
świętowanie czegoś, co otwiera ludzi na rzeczywistość demoniczną, 
może niestety nieść za sobą negatywne konsekwencje.

-Tak, ale w czym leży źródło zła, jeśli chodzi o halloween?
-Tak naprawdę źródłem zła w perspektywie halloween jest fakt, 

że na co dzień nie żyjemy wiarą i nie mamy świadomości Kościoła. 
-Wiemy co spotkało tych, którzy poszli za Chrystusem, na-

śladowali Go i zmagając się z życiem stali się świętymi i przykła-
dami dla nas. A co z tymi wszystkimi pokoleniami i żyjącymi 
współcześnie, którym, kolokwialnie mówiąc, nie jest po drodze z 
Dekalogiem i Ewangelią? Co z żyjącymi nieuczciwie, z przestęp-
cami, co z uprawiającymi prostytucję, rozwiedzionymi, żyjący-
mi w ponownych związkach, również jednopłciowych? 

-Przede wszystkim to, czy to jest nasza kompetencja zastana-
wiać się co z nimi? My mamy naszym Świadectwem wiary przekony-
wać ich do powrotu do Pana Boga. I modlić się za nich i za nas sa-
mych. A poza tym jedyny grzech, o którym mówi Jezus w Ewangelii, 
że nie będzie odpuszczony, to grzech przeciwko Duchowi Świętemu.

-Wyjaśnijmy, o jaki rodzaj grzechu chodzi…
-To nadmierna i zuchwała ufność lub zupełny brak w Boże mi-

łosierdzie. To, czym powinniśmy się w życiu kierować, to wiara w 
to, że Pan Bóg jest miłosierny i że umarł na Krzyż dla mojego zba-
wienia. Trzeba w życiu doczesnym tę drogę do Boga odnajdywać, 
szukać Go. Moje grzechy odpokutuję czyśćcu, który będzie czasem 
oczyszczenia i przygotowania mojego serca i duszy na gotowość, by 
przez całą wieczność żyć w zetknięciu z Bożą Miłością. 

-Patrząc na to wszystko, co obecnie przeżywamy w Kościele, 
targanym nie tylko zewnętrznymi zawirowaniami świata lecz 
także jego wewnętrznymi dramatami i kryzysami, naznaczony-
mi grzechem, wiele osób z lękiem zadaje sobie pytanie o przy-
szłość Kościoła…Co nas czeka? 

-Kościół to my. My jesteśmy Kościołem, każdy ochrzczony. 
Kościół jest Święty świętością swego Założyciela, a grzeszny 
grzesznością swoich członków. Wracając do jednego z pierwszych 
pytań naszej rozmowy- jeśli będziemy się starali o naszą świętość, to 
i Kościół będzie coraz bardziej święty. 

-Kościół zdaniem jednych jest zbyt konserwatywny, zda-
niem innych przeciwnie, za bardzo się zmienia. 

-Kościół na przestrzeni wieków zawsze się zmieniał, bo i czasy 
się zmieniały. Tak samo jest obecnie. Nie w sensie zmiany przyka-
zań i wiary ale przystosowywania do zmieniających się realiów 
świata, w którym żyjemy. 
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1. Czy obecnie mieszkają Państwo w Gminie Koluszki?

TAK □       NIE □
2. Z ilu osób składa się Państwa gospodarstwo domowe?
Dorośli …………….
Dzieci powyżej 18 roku życia ……………. 
Razem liczba osób w gospodarstwie domowym …………….
Dzieci do 18 roku życia ……………. 

3. W jakim wieku są osoby dorosłe (bez dzieci powyżej 18 roku życia)?
        Kobieta:                          Mężczyzna:

18 – 25 lat   □               18 – 25 lat  □ 

26 – 35 lat   □               25 – 35 lat  □ 

36 – 50 lat   □               36 – 50 lat  □ 

Powyżej 50 lat  □         powyżej 50 lat  □

4. W jaki sposób zaspakajają Państwo aktualnie swoje potrzeby 
mieszkaniowe?

Mieszkam u rodziców/ krewnych/znajomych        □
Wynajmuję mieszkanie                                           □
Mieszkam w mieszkaniu komunalnym                     □
Inne  □ Proszę opisać jakie: ……………………………………………………
…………………………….........................................................................

5. Czy jesteście Państwo zainteresowani dojściem do własności, 
po wpłaceniu partycypacji w wysokości od 10% do 30%  
kosztów inwestycji?

TAK  □       NIE  □
6. Jakie są Państwa miesięczne dochody netto  
    (wszystkich członków gospodarstwa domowego)?

Do 2.500 zł  □    od 2.501 zł do 3.500 zł  □           

od 3.501 zł do 5000 zł  □                Powyżej 5.000 zł  □
7. Jaką kwotę możecie Państwo wnieść w ramach partycypacji?

Do 20.000 zł □ Do 50.000 zł  □
Do 30.000 zł □ Do 60.000 zł  □
Do 40.000 zł □ Do 70.000 zł  □
Powyżej 70.000 zł     □
8. Jakie jest Państwa wykształcenie?

podstawowe       □         zawodowe      □
średnie       □         wyższe        □

9. Jaka jest Państwa sytuacja rodzinna?

singiel                                                                 □
osoba samotnie wychowująca dzieci        □
w związku, bez dzieci                                     □
w związku, z dziećmi                                      □

10. Jakie są Państwa źródła dochodu?

umowa o pracę                                                □
umowa cywilno-prawna                                □
własna działalność gospodarcza                 □
emerytura / renta                                           □
inne                                                                     □

11. Która opcja mieszkaniowa byłaby dla Państwa najkorzystniejsza?

wynajem długoterminowy       □
wynajem z opcją dojścia do własności (po wpłacie partycypacji 

kosztów budowy lokalu)            □ 

12. Jaka powierzchnia mieszkania z zasobów SIM byłaby  
dla Państwa najbardziej korzystna?

do 35 m²                                    □ 

od 35 m² do 45 m2                 □
od 45 m² do 60 m²                 □

13. Jakie wymagania stawiają Państwo w stosunku do mieszkań?

miejsce parkingowe                                                                □
komórka lokatorska                                                                □
liczba pokoi bez kuchni / łazienki ……….

kuchnie w mieszkaniach mają być oddzielne                   □
dopuszczalność aneksów w mieszkaniach                        □
mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo        □
dźwigi osobowe                                                                        □
indywidualne opomiarowanie wszystkich mediów        □
balkon                                                                                          □
monitoring                                                                                 □
obiekty małej architektury  □ jakie: ………………………………………
………………………....................................................................…………

Imię: ..…...........................................................…………………………….

Nazwisko: …..............................................................……………………

Adres do korespondencji: .........…………………………………………………

……………………..................................................................................

Telefon: …….....................................................……………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety, zostanie ona wykorzystana wy-
łącznie dla celów analizy przy tworzeniu projektu inwestycji SIM. 
Ankieta będzie dostępna również w wersji elektronicznej na stronie 
http://koluszki.pl Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Ankiety można 
składać w siedzibie Urzędu Gminy Koluszki ul. 11 Listopada 65  
(parter). Więcej informacji można uzyskać na stronie interneto-
wej lub pod telefonem 44 725 67 62.

A N K I E T A
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INFORMACJA 
Dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w systemie Społecz-

nej Inicjatywy Mieszkaniowej.
Szanowni Państwo, informujemy, że Gmina Koluszki we współpracy z 

Krajowym Zasobem Nieruchomości przystąpiła do inwestycji polegającej na 
wybudowaniu budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem w ra-
mach poprawy dostępności mieszkań. Blok mieszkalny ma powstać przy ulicy 
Warszawskiej w Koluszkach (przy dwóch budynkach komunalnych).

W tej sytuacji Gmina Koluszki utworzyła wraz z Krajowym Zasobem 
Nieruchomości, Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Łódzkie Centrum 
sp. z o.o., która zrealizuje przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane polegają-
ce na wybudowaniu oraz eksploatacji na zasadach najmu budynku z mieszka-
niami o umiarkowanych czynszach. Będą to mieszkania wykończone w stan-
dardzie deweloperskim.

Mieszkanie na wynajem w systemie SIM to oferta dla rodzin o średnich 
dochodach, które przekraczają limit pozwalający ubiegać się o mieszkanie ko-
munalne z zasobu gminnego, lecz jednocześnie nie posiadają zdolności kredy-
towej lub nie zamierzają zaciągać długoterminowego zobowiązania w banku.

Dla rodzin, które przed objęciem mieszkania wpłacą partycypację w kosz-
tach budowy, będzie również możliwość wykupienia lokalu mieszkalnego na 
własność.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach 
rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r., poz. 2224 ze zm.) - tzw. ustawa o 
SIM, z mieszkań będą mogli korzystać mieszkańcy po spełnieniu poniższych 
warunków:
1. nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu na terenie gminy i miasta. Je-

żeli posiadają umowę najmu, to będą musieli ją wypowiedzieć przed wpro-
wadzeniem się do mieszkania;

2. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzają-
cym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego 
przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 
r.,  w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o 
której mowa w art. 29 ust. 1 (Pracodawca niebędący osobą fizyczną, działa-
jąc w celu udostępnienia wynajętych przez siebie lokali mieszkalnych swo-
im pracownikom, albo pracodawca działający w celu uzyskania lokali 
mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby mające interes w uzy-
skaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie, mogą 
zawierać z SIM umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lo-
kali) lub w art. 29a ust. 1 (Osoba fizyczna może zawrzeć z SIM umowę w 
sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego bę-
dzie najemcą), lub wybudowanego przy udziale finansowania zwrotnego, w 
przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której 
mowa w art. 29 ust. 2b (Fundusz inwestycyjny zamknięty w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu al-
ternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub spółki, których współudzia-
łowcem lub współakcjonariuszem jest taki fundusz inwestycyjny mogą za-
wierać z SIM umowy uczestnictwa w kosztach budowy lokali mieszkalnych, 
powstałych przy udziale finansowania zwrotnego), nie przekracza 1,3 ostat-
nio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospo-
darce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal 
mieszkalny, więcej niż o:
a) 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym;
c) dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o 

większej liczbie osób,
3. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzają-

cym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wy-
budowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub przy wyko-
rzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 
podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w in-
nych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie przekracza:

a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o do-
datkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie któ-
rego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2;

SIM może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadają-
cej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład 
gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w in-
nej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem 
przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zaso-
bów SIM, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

Każda rodzina starająca się o mieszkanie zobligowana jest do wniesienia 
opłaty partycypacyjnej. Opłata ta w przypadku rezygnacji i opuszczenia miesz-
kania zostanie zreglamentowana i zwrócona wpłacającym (po waloryzacji). 
Wysokość partycypacji w kosztach inwestycji oscylować ma w przedziale od 
10% do 30%. 

Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest zobowiązana zło-
żyć SIM deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowe-
go w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo 
urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz 
osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania. 

Wysokość czynszu:
 Ustawa określa maksymalną wysokość miesięcznego czynszu. Podstawą 

jego wyliczenia jest wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 po-
wierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźnik ten określa Wojewo-
da Łódzki. 

Zgodnie z art. 28 ust 2 ustawy o SIM, czynsz nie może przekraczać:
• 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów usta-

wy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - w przypadku lokali 
mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt 
złożonych do dnia 30 września 2009 r.;

• 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt 1 - w przypadku loka-
li mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrot-
nego lub lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach mieszkanio-
wych SIM utworzonej z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego 
przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 
20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1961 ze zm.), zwany dalej "KZN".
Obecnie wskaźnik odtworzeniowy wynosi 4 470 zł.
Dla przykładu: 4 470 zł x 5 % podzielone przez 12 miesięcy daje kwotę 

czynszu w wysokości 18,63 zł/m2. Wobec powyższego opłata za mieszkanie o 
powierzchni 40 m2 wynosić będzie 745 zł za miesiąc. Należy pamiętać, że do 
tej kwoty należy doliczyć opłaty za prąd, wodę, energię cieplną czy odpady.

Powyższe wyliczenia zostały opracowane na podstawie cen i wskaźników 
aktualnych na IV kwartał 2022 r. i I kwartał 2023 r., zgodnie z obwieszczeniem 
Nr 22/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 września 2022 r., w sprawie usta-
lenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² po-
wierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa łódzkiego z 
wyłączeniem miasta Łodzi i dla miasta Łodzi, na okres półroczny: IV kwartał 
2022 r. i I kwartał 2023 r., i mogą ulec zmianie.

Podkreślić jednak należy, że rzeczywista stawka czynszu będzie znana do-
piero po wyborze wykonawcy i uzależniona będzie od rzeczywistych kosztów 
realizacji inwestycji.

Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do programu, oraz zdecy-
dują się na podanie danych kontaktowych prosimy o wypełnienie załączonej 
ankiety i przekazanie jej do siedziby Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 
Listopada 65 w terminie do 31 grudnia 2022 r. Niniejsza ankieta nie jest wnio-
skiem o wynajem mieszkania. Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania 
ofertą SIM wśród mieszkańców Gminy Koluszki. Państwa zapytania, opinie i 
udzielone w ankiecie informacje będą przydatne przy opracowaniu projektu 
budowlanego, pozwolą ustalić potrzebną strukturę i wielkość mieszkań.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że zgodnie z art. 13 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem Pani/Pana/Państwa danych oso-
bowych jest Urząd Miejski w Koluszkach, reprezentowany przez Burmistrza 
Koluszek z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65. 

Pozostałe informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach: http://kolusz-
ki.pl/klauzula-realizacji-obowiazku-informacji-w-zakresie-ochrony-
danych-osob-fizycznych/. 
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Kolejny europejski projekt  
Erasmusa w Jedynce

W czerwcu 2022 Szkoła Podstawowa nr1 w Koluszkach wspól-
nie ze szkołami  partnerskimi z Bremy i Ankony rozpoczęła realiza-
cję dwuletniego projektu z programu Erasmus+. Projekt pod nazwą 
“Happy ever after? - Teenagers meeting global challenges and cho-
ices” (“HEAT”) powstał w odpowiedzi na trudną sytuację edukacyj-
ną i społeczną młodzieży po okresie długotrwałej pandemii i jest 

próbą podjęcia działań niwe-
lujących zgubne skutki długo-
trwałego zdalnego nauczania, 
ograniczonego ruchu i sportu, 
szczególnie grupowego i na 
świeżym powietrzu. Ma rów-
nież pomóc w przezwycięże-
niu trudności w relacjach spo-
łecznych młodzieży po 
powrocie do nauczania stacjo-
narnego.

Każda ze szkół koordy-
nuje działania w jednym z 
trzech obszarów. Partnerzy z 
Niemiec organizują i koordy-
nują aspekty relacji koleżeń-

skich, wspólnego spędzania czasu off-line, uczenia się przez do-
świadczenie, niekoniecznie w szkolnych ławkach. Strona włoska to 
obszar sportu, zdrowej rywalizacji i wspólnej zabawy w ruchu. 
Uczniowie Jedynki mają promować zdrowy tryb życia, zdrową die-
tę oraz powrót do tradycji celebracji oraz wspólnego przygotowy-
wania i spożywania zdrowych, domowych i wartościowych posił-
ków. Młodzież spotyka się i wymienia doświadczeniami podczas 
wizyt partnerskich, a także poprzez wspólną platformę internetową.

Pierwsze spotkanie pro-
jektowe miało miejsce na prze-
łomie września i października. 
Jedenaścioro uczniów z klas 
szóstych i siódmych oraz troje 
nauczycieli uczestniczyło w 
tygodniowym spotkaniu part-
nerskim w Oberschule am Le-
ibnizplatz z Bremy. 

W ramach tej wizyty 
uczniowie brali udział w zaję-
ciach lekcyjnych w szkole nie-
mieckiej, odwiedzili farmę or-
ganiczną, gdzie próbowali 
przeróżnych produktów prosto 
z pola; sami przyrządzali zielone śniadanie i obiad; podglądali życie 
pszczół i robili pochodnie. 

Ponadto uczyli się współpracy podczas spływu kajakowego (co 
było nie lada wyzwaniem, bo spływ  odbywał się na dużych, cztero-
osobowych  kajakach, a na dodatek w drużynach międzynarodo-
wych). Poznawali Bremę realizując wieloetapowe zadania gry miej-
skiej, wspólnie z gospodarzami i kolegami z Włoch. Już po 
pierwszych zajęciach integracyjnych i sportowych lody zostały 
przełamane, a nasi młodzi uczniowie świetnie się odnaleźli w no-
wych warunkach, szczególnie, że mieszkali w rodzinach niemiec-
kich. Dzielnie podejmowali wyzwania kolejnych dni.

Doświadczenia, jakie były udziałem młodzieży na długo pozo-
staną w pamięci uczestników i ich opiekunów. A najlepszym podsu-
mowaniem jest fakt, że wszechobecne dziś telefony służyły prawie 
wyłącznie do robienia zdjęć i czasami do skorzystania z tłumacza. 
Słysząc wielojęzyczny gwar nie można było odróżnić kraju pocho-
dzenia młodych ludzi. Wierzymy, że oswajanie różnic i obalanie ste-
reotypów poprzez wspólną pracę, naukę i zabawę może być najlep-
szą inwestycją w przyszłość.

„Edukator” w Chorwacji
W sierpniu i wrześniu mieliśmy niezwykłą okazję do zdobywa-

nia nowej wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony dzikiej przyro-
dy w Chorwacji, gdzie gościło nas stowarzyszenie BIOM. BIOM 

jest to organizacja pozarządowa prowadząca działalność edukacyj-
ną, naukową i popularyzacyjną dotyczącą ochrony przyrody, w 

szczególności ptaków. Organizacja jest bardzo aktywna w działalno-
ści międzynarodowej, jest również częścią globalnego ruchu na 
rzecz ochrony ptaków “BirdLife International”.

W trakcie pobytu odwiedziliśmy siedzibę organizacji w Zagrze-
biu, gdzie mogliśmy podpatrywać codzienną działalność BIOM’u 
oraz jej działania w miejskiej sferze publicznej. Przez blisko miesiąc 
uczestniczyliśmy w obozie ornitologicznym w Parku Przyrody 
Učka. Zdobyliśmy tam wiele praktycznej wiedzy o formach działal-
ności stowarzyszenia, poznaliśmy na czym polega obrączkowanie 
ptaków i jaki ma wpływ na regulacje prawne, dowiedzieliśmy się w 
jaki sposób działalność człowieka wpływa na dobrostan ptaków i dla-
czego tak ważna jest ochrona zielonych terenów na szlakach migra-
cyjnych ptaków. Nauczyliśmy się m.in. jak organizować tego typu 
wydarzenia w rezerwatach przyrody, jak zainteresować ludzi aktyw-
nymi formami ochrony natury oraz jakie narzędzia edukacyjne moż-
na stosować w tym zakresie. Odwiedziliśmy również rezerwat orni-
tologiczny przy jeziorze Vransko. Jeśli interesuje Cię podobna 
tematyka oraz współpraca międzynarodowa, działasz aktywnie w 
Koluszkach i okolicach, napisz do nas na adres projects.kobiety@
gmail.com. Organizacją wysyłającą było stowarzyszenie “KobieTy” z 
Łodzi, a wyjazd odbył się w ramach projektu: “EdukaTOr. Zawsze w 
centrum”, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Krystyna Stawicka, Marian Smiatek
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Koncert chóru CLIL

W ubiegły czwartek, 28 paź-
dziernika w Miejskim Ośrodku 
Kultury z koncertem wystąpił 
Chór CLIL. Ten żydowski war-
szawsko-łódzki chór wystąpił w 
ramach obchodów 80 rocznicy 
Likwidacji Getta w Koluszkach. 
W repertuarze, oprócz pieśni get-
towych, widzowie usłyszeli po-
pularne pieśni chanukowe, sza-
basowe i izraelskie. Koncertowi 
towarzyszyły archiwalne foto-
grafie przedstawiające kolusz-
kowskich Żydów.                     Zk

PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

MECHANIK SAMOCHODOWY
Wymagania:

• Wykształcenie kierunkowe, min. zawodowe.
• Doświadczenie na stanowisku mechanik samochodowy  

lub podobnym - min. 2 lata.
• Umiejętność diagnozowania i usuwania awarii.
• Prawo jazdy kat. B poparte doświadczeniem.
• Uczciwość, sumienność, odpowiedzialność.

Oferujemy:
• Pracę z doświadczonym zespołem w uznanej w branży firmie.
• Możliwość rozwoju zawodowego.
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności.

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres:  
rekrutacja@agat-koluszki.pl, mwawrzonowski@agat-koluszki.pl 

lub składać osobiście :
AGAT S.A. 95-040 Koluszki ul. Paderewskiego 1.

Informujemy, że w dalszym procesie rekrutacji  
skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W kierowanych aplikacjach prosimy zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  
osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM DBANIA 

O ZDROWIE 
I SYLWETKĘ

  ZAPRASZAMY NA:
• bezpłatną konsultację  

i porady
• darmową analizę  

składu ciała
• ustalenie indywidualnego 

planu treningowego
• ułożenie zbilansowanej diety w promocyjnej cenie

STUDIO FIGURA KOLUSZKI
ul. Kościuszki 11
tel. 664 347 347

Od 1 sierpnia 2022 r. siedziba redakcji mieści się  
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  

przy ul. 3 Maja 2 (wejście od ul. Teatralnej). 
Nu mer telefonu do redakcji: 603 947 457.

Ledowy napis „Koluszki – zawsze w centrum”,  
skwer przy ul. 3 Maja w Koluszkach    
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Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski

Kolejka 12.  29-30 października

KKS Koluszki - Start Lgota Wielka 3:1
Kasztelan Żarnów - LKS Różyca  2:0

Polonia Gorzędów - Andrespolia Wiśniowa Góra  1:1
Omega II Kleszczów  - Astoria Szczerców  1:1
Victoria Żytno - Concordia Piotrków Trybunalski  0:2  
Gerlach Drzewica - Szczerbiec Wolbórz  0:1
Włókniarz Moszczenica - Pilica Przedbórz  2:5
LZS Justynów - IKS Inowłódz    12:0

Tabela
1. Szczerbiec Wolbórz    12  34   32-9   
2. Gerlach Drzewica    12  27   30-9   
3. LZS Justynów     12  23   38-23  
4. Włókniarz Moszczenica  12  23   26-21  
5. Polonia Gorzędów    12  22   26-13   
6. Victoria Żytno     12  19   24-21 
7. Pilica Przedbórz     12  19   28-17  
8. Kasztelan Żarnów    12  19   19-18  
9. KKS Koluszki     12  17   19-22   
10. Concordia Piotrków  12  16   16-17   
11. LKS Różyca     12  14   28-28  
12. Andrespolia Wiśniowa G. 12  13   20-19  
13. Astoria Szczerców    12  12   12-27   
14. Omega II Kleszczów   12    9   19-24   
15. Start Lgota Wielka    12    8   10-32  
16.  IKS Inowłódz     12    0   8-55  

Najbliższe spotkania
Szczerbiec Wolbórz - KKS Koluszki  5 listopada, 13:30
LKS Różyca - Victoria Żytno  5 listopada, 13:30

Klasa A 2022/2023

Kolejka 9.  29-30 października (ostatnia kolejka)

LKS Kalonka - LKS Gałkówek  1:2

Tabela
1. Rosa Rosanów     9  24   31-14     
2. Czarni Smardzew    9  22   39-4     
3. Boruta II Zgierz     9  21   48-10     
4. Zjednoczeni II Stryków  9  16   29-23     
5. Victoria Łódź      9  15   13-17     
6. LKS Gałkówek     9  14   18-20   
7. Huragan Swędów    9  10   27-34     
8. Polonia Andrzejów     9    4   16-39  
9. Milan SC Łódź     9    4   18-33  
10. LKS Kalonka     9    1   11-56  

Zwycięstwa Ady Siemińskiej i Piotra Chojnackiego,  
drugie miejsca Łucji Ciesielskiej i Radka Babiarskiego 

Sukcesy w I biegu City Trail
W Parku Baden Powella w Łodzi, przy pochmurnej pogodzie, 

wśród kolorowych barw jesiennych liści, wystartował pierwszy z pię-
ciu w sezonie 2022/2023 ogólnopolski bieg City Trail. W tej popular-
niej imprezie, od pierwszej łódzkiej edycji w 2014 roku z powodze-
niem uczestniczą koluszkowscy sportowcy. W inauguracyjnym biegu, 
wzięło udział ponad 350 zawodników, w tym 17. z LKS Koluszki.

Jako pierwszy na start wyruszył z mamą najmłodszy uczestnik 
biegów 2-letni Tymoteusz Hajda. Dystans do pokonania 200 m, Ty-
mek przy pomocy mamy i gromkich brawach kibiców bieg-marsz z 
płaczem ukończył. No cóż młody koluszkowski biegacz bardzo prze-
żył swój pierwszy start, następnym razem będzie znacznie lepiej.

W D2 dziewcząt (7-8 lat) na dystansie 400 metrów w swoim 
pierwszy biegu City Trail wysokie czwarte miejsce zajęła Zuzanna 
Hajda. Startująca od kliku lat w tego typu biegach Łucja Ciesielska 
spisała się bardzo dobrze zajmując w D-3 (9-11 lat) biegu na 600 m 
drugie miejsce. 

W dziewczętach w kategorii 
D3 (11-12 lat) 1000 m, 4 miejsce 
zajęła Maja Wolska, 6. Ania Sie-
mińska, w chłopcach 3 miejsce 
zdobył Kordian Kuleta, 8. Szy-
mon Grygla.

W najstarszej kategorii wie-
kowej City Trai Junior (13-15 lat 
D5) na dystansie 1 km, I miejsce 
po mocnym biegu zajęła Ada Sie-
mińska, 6. Gabriela Musiał. W 
chłopcach, w tej samej kategorii wiekowej trzy pierwsze miejsca 
przypadło naszym zawodnikom: zwyciężył Piotr Chojnacki przed Ra-
dosławem Babiarski i Maćkiem Wolskim. 

W biegu głównym na 5 km, wyśmienite miejsca i super czasy 
zdobyły: Marta Siemińska, która z czasem (25:23) zajęła w kat. K/40 
8 miejsce (26. w generalnej – kobiet), i Monika Glonek-Sikora 9. w 
kat. K/40 i 31 w generalnej (26:08). Wśród panów na tym samym dy-
stansie z czasem (23:25) - 21. miejsce w M40, a 87. w generalnej - wy-
biegał Tomasz Nowakowski. W tej samej kategorii Sławomir Wolski 
miał czas (24:54) i 36 miejsce  (w ogólniej 129). Po kilku latach prze-
rwy na 5-kilometrową trasę wystartował trener w/w zawodników An-
toni Tomczyk. Jako najstarszy uczestnik zawodów, zdobył z czasem 
(25:41) 7 miejsce w M60, a 149. w generalnej. Wszystkim startują-
cym za super start i walkę należą się olbrzymie brawa, podziękowania 
rodzicom za wsparcie i doping. Następny bieg już 27 listopada br. 
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Dziewczęta z Różycy Mistrzami  
Gminy Koluszki w siatkówce

W ramach Gminnej Spartakiady Dzieci i Młodzieży w hali spor-
towej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach został przeprowa-
dzony przez organizatora imprez sportowych i LKS Koluszki turniej 
piłki siatkowej. Do zawodów przystąpiły cztery drużyny dziewcząt 
szkół podstawowych gminy Koluszki: SP Gałków Duży, SP Nr 1, SP 
w Różycy i SP 2 Koluszki. Obowiązywał system „każdy z każdym” 
do dwóch wygranych setów. Najlepszą drużyną okazała się Szkoła 
Podstawowa w Różycy, wygrywając wszystkie mecze ze: SP 2 Ko-
luszki 2:0 (31-29, 28-26) , SP Gałków Duży 2:1 (25-17, 14-25, 15-
11) i SP 1 Koluszki 2:1 (25-23, 21-25, 15-7). 

Zespół grał w składzie: Marcelina Słaby, Magda Klimczak, Na-
talia Bińczyk, Walerina Władyczenko, Lena Rutkiewicz, Maja 
Szczygłowska, Karolina Bożyk, Amelia Szmidel, Sandra Paczes. 

II miejsce z dwoma zwycięstwami z: SP 2 Koluszki (2:0) i SP 1 
Koluszki(2:0) zdobyły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Gałkowa 
Dużego grając w składzie: Amelia Biadała, Maja Żakieta, Natalia 
Skrzatek, Zuzanna Wajszczyk, Amelia Nesteruk, Natalia Biskupska, 
Maja Maciejewska, Gabriela Rutowicz, Natalia Skrzatek. 

W walce o brązowy medal pomiędzy koluszkowskimi szkoła-
mi: SP1 i SP2, lepszą drużyną okazała się „Jedyneczka” SP 1 wygry-
wając spotkanie 2:0.

Po meczu w oczach dziewcząt z „dwójeczki” można było do-
strzec łzy (łzy to nie wstyd, to oznaka, jak bardzo zależało dziew-
czętom na zwycięstwie). Wszystkie uczestniczące drużyny otrzy-
mały słodycze, napoje i dyplomy. Trzy pierwsze medale i puchary 
wręczane przez burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, V-ce 
przewodniczącego LKS Koluszki Piotra Mroza i przedstawiciela 
gminnego organizatora imprez sportowych Antoniego Tomczyka. 
Dziękujemy wszystkim zawodniczkom turnieju za piękną sporto-
wą rywalizację, opiekunom za zaangażowanie i przygotowanie 
dzieci do zawodów, OSiR-owi i Szkole Podstawowej Nr 2 za po-
moc. 

„Dwójka” SP 2 Koluszki - Mistrzem 
Gminnej Piłki Siatkowej Chłopców 

Sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach za-
kończyły się gminne rozgrywki szkół podstawowych w piłce siatko-
wej chłopców. „Dwójka” wygrała wszystkie mecze z SP Gałków 
Duży 2:0 (25-17,25-21), z SP 1 Koluszki 2:0 (25-17,26-24), w ostat-
nim spotkaniu po emocjonującej walce pokonała 2:1 SP 1 2:1( 29-
31, 25-19,15-8). Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Igor De-
redas, Filip Sztuka, Hubert Gasparski, Oliwier Kowalczyk, Łukasz 
Nowakowski, Michał Radzikowski, Piotr Olszacki, Cezary Roma-
nowski, Daniel Dziedziński. 

II miejsce zdoby-
ła Szkoła Podstawowa 
w Gałkowie Dużym 
wygrywając dwa me-
cze z: SP 1 Koluszki  
2:1 (31-29, 19-25,15-
8) i z SP Różyca 2:0 
(25-16, 25-7). Zespół 
grał w składzie: Oli-
wier Szulc, Szymon Gortat, Oskar Zych, Szymon Waszczykowski, 
Michał Sadowski, Patryk Sapała, Mikołaj Suligorski, Jan Krzemiń-
ski. 

Brązowy medal przypadł udziale SP w Różycy, która z cztere-
ma punktami i jednym zwycięstwem nad SP 1 2:0 (25-22,25-17)
zajęła III miejsce grając w składzie: Tymon Kowalski, Jan Słaby, 
Karol Kotynia, Oliwier Wegwer Szymon Kaczmarek, Sebastian 
Ciejka, Adrian Łudzikowski, czwarta była drużyna SP 1 w Kolusz-
kach.

Dla uczestników turnieju przygotowano i wręczone napoje i 
słodycze. Wszystkie teamy biorące udział w zawodach otrzymały 
dyplomy, I-III miejsca indywidualnie medale, drużynowo puchary: 
Burmistrza Koluszek, Przewodniczącej Rady Miejskiej i Gminnego 
Organizatora Imprez Sportowych. Trofea wręczali: Burmistrz Kolu-
szek Waldemar Chałat, v-ce przewodniczący LKS Koluszki Piotr 
Mróz, przedstawiciela OIS Antoni Tomczyk 

Celem zawodów było m.in.: Promowanie zdrowego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży, większe zainteresowanie siatkówką, zdro-
wej rywalizacji w ramach zasady „fair play”, współpracy w grupie i 
wyłonienie najlepszych drużyn dziewcząt i chłopców w piłce siatko-
wej -gminnej spartakiady sportowej Koluszki 2022. 

Moim zdaniem, widać było u młodych sportowców wielkie za-
angażowanie, wzajemne wsparcie, szacunek do przeciwnika, sę-
dziów, nauczycieli i organizatorów. Turniej przebiegł w duchu spor-
towej, wspaniałej rywalizacji „FAIR PLAY”. 

Dziękuję wszystkim, w tym sędziom z ŁOZPS, ratownikowi 
medycznemu, OSiR-owi i SP2 Koluszki  za pomoc w organizacji za-
wodów.

Antoni Tomczyk, Gminny Organizator Imprez Sportowych
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Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

 � Sekretarkę komunikatywny angielski
 � Operatora wózka widłowego: ks. sanitarno-epidemiolo-

giczna, praca zmianowa,
 � Magazyniera działu przyjęcia towaru ks. sanitarno-epidemio-

logiczna, uprawnienia na wózek widłowy, praca zmianowa
 � Pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemio-

logiczna; praca 06.00 – 14.00

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie grupowe, 
prywatną opiekę medyczną. 

CV prosimy przesyłać na adres: administracja@starmeat.pl  
lub składać osobiście w siedzibie firmy:  

Koluszki, ul. Zielona 18, tel. 577 669 730

I Ogólnopolska Konferencja  
„Szkoły twórczych praktyk”

W dniach 6-7 października 2022 roku w Warszawie Centrum 
Edukacji Obywatelskiej zorganizowało  konferencję dla nauczycie-
li, którzy prowadzą różnorodne zajęcia w ramach edukacji kulturo-
wej. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach została zaproszona do 
uczestnictwa w tym wydarzeniu  i zaprezentowania podejmowanych 

działań. Pani Małgorzata Drabik i pani Urszula Chachulska- To-
maszczak przedstawiły niektóre realizowane w ciągu ostatnich 
dwóch lat w „Jedynce” przedsięwzięcia związane z edukacją filmo-
wą. W swoim wystąpieniu opowiedziały o działaniach w ramach 
współpracy z Filmoteką Szkolną, o efektach zajęć realizowanych 
podczas przygotowania do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Fil-
mie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE- FILMOWE REGIONY 
POLSKI, a także o 10. Ogólnopolskim Niezależnym Festiwalu Ani-
macji  i zrealizowanej w czerwcu II Filmowej Grze Miejskiej „Był 
sobie pies 2.”

Podczas tej konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w różno-
rodnych warsztatach i panelach dyskusyjnych, prowadzonych przez 
prawdziwych pasjonatów wprowadzania działań kulturowych do 
szkół. Zajęcia te wzbogacone zostały prezentacją filmów krótkome-
trażowych dostępnych na platformie CEO, a także pokazem filmu 
Silent Twins.

W sobotę 8 października nauczycielki z „Jedynki” uczestni-
czyły również w nagraniu, które  zostanie wykorzystane jako ma-
teriał do zorganizowanego przez CEO kursu edukacji kulturowej 
„Szkoły twórczych praktyk”. Działania w ramach tego kursu re-
alizowane będą również w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolusz-
kach.

Wyprawka szkolna w Łódzkiem
W  Łódzkiem, do ZUS wpłynęło ponad 201,5 tys. wniosków o to 

świadczenie z programu Dobry Start, na wyprawkę szkolną, obejmują-
cych 278 tys. dzieci. Do tej pory  rodzicom z Łódzkiego w ramach pro-
gramu wypłacono prawie 81 mln zł.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą 
otrzymać jednorazowo 300 zł. Pieniądze te można wydać np. na zakup 
podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom w szkołach 
podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach 
edukacyjnych.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. 
Do ZUS wciąż wpływają wnioski o to świadczenie. Przez ostatnie 3 ty-
godnie, w Łódzkiem, złożono 3 tys. wniosków. Kto jeszcze takiego 
wniosku nie złożył, ma na to czas tylko do końca listopada – przypomina 
Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa 
łódzkiego.

 Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące 
się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z nie-
pełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub 
opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie spra-
wująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o 
przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywają-
cych w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca ro-
dzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i 
przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu Dobry Start przy-
znaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje 
i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na porta-
lu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świad-
czeniu). Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejść 
do zakładki Dobry Start.     

Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS
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OGŁOSZENIA DROBNE
ZDROWIE/URODA
UROLOG dr n.med. K. Dąbrowski, 
Tomaszów Maz., ul. Smugowa 1, 
pon/śr/pt: 12.00-16.00 WAZEKTO-
MIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel.: 602-190-429

USŁUGI
Usługi brukarskie i ogrodzeniowe, 
tel.: 792-656-155
Ścinka drzew trudnych, inne prace 
ogrodowe, 518-075-905
Docieplenia, tel.: 500-037-929
Malowanie elewacji,  
tel.: 796-241-330
Docieplenia, tynki cementowo-wa-
pienne zewnętrzne, tel.: 792-022-640
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90
Usługi transportowe (przeprowadz-
ki) itp., tel. 500-037-929
Usługi remontowo – wykończeniowe 
– R. Wnuk – solidnie,  
tel. 660-150-989
Docieplenia – budowy, 604-350-807
Profesjonalne usługi remontowe - 
wykończenia wnętrz, 665-914-026
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remontowo – budowlane, gipsy, 
płytki, sufity podwieszane i inne, 
785-973-266
Remonty, docieplenia, solidnie, 
609-296-865
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
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

PRACA PODEJMĘ
Zatrudnię księgową na pełne księgi 
– firma prywatna, tel.: 501-088-466 
Zatrudnię kierowcę C+E+ADR, 
tel.: 603-692-065 
Zatrudnię pracownika gospodar-
czego (złota rączka). Praca  
w Koluszkach na cały lub pół etatu, 
tel.: 502-343-862 
Zatrudnię kierowcę C+E kraj,  
tel. 607-834-875 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Tanio sprzedam dużą działkę  
w Gałkówku, tel. 501-64-91-04

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia  M4 w bloku 62 m2, 
tel.: 605-377-595
Mieszkanie do wynajęcia  
w Koluszkach, ul. Sikorskiego  
(3 pokoje), tel.: 604-266-581
Lokal użytkowy do wynajęcia 
Galeria Arkadian Koluszki  
ul. Reja 3, 604 796 539

SPRZEDAM
Sprzedam nowy wózek inwalidzki 
firmy „WEIMEIREN D200”,  
tel.: 663-694-851
Sprzedam drewno opałowe  
i kominkowe, 792-656-155
Sprzedam pawilon handlowy  
184 m2 w centrum, 501-614-994
Sprzedam nową kabinę prysznico-
wą HUPPE ENA 2.0 z półokrągłym 
brodzikiem 80x80, 508-899-485
Sprzedam używaną lodówkę 
BEKO, 508-899-485
Sprzedam drzwi „70” prawe, 
508-899-485
Sprzedam drewno do rozpalania 
(rozpałka), tel.: 789-351-044
TOYOTĘ AVENSIS 2010 1.6, 
502-118-870
Sprzedam czarną ziemię,  
792-656-155
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
Niemiecki – korepetycje,  
tel. 510-606-689
Korepetycje z chemii, poziom 
podstawowy oraz rozszerzony, 
721-120-896

Zatrudnię pracownika fizycznego, 
wysokie zarobki, 725-164-184 

Zatrudnię fryzjerkę, 519-661-838

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

RÓŻNE

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

Sala „u Lenarta” zaprasza na:

ANDRZEJKI 
26.11.2022  –  tel.: 507-209-093

Sprzedam dom, Koluszki  
ul. Witosa, 668-831-601
Sprzedam piec do c. ogrzewania – 
węglowy, 513-342-357
Szwalnia zatrudni szwaczki, 
609-111-153

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.

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

OGŁOSZENIA 
EKSPRESOWE

„Strefa Biznesu” o Koluszkach
Urząd Miejski w Koluszkach serdecznie zaprasza na emisję 

programu ”Strefa Biznesu” w TVP Łódź w najbliższy wtorek 8 listo-
pada o godz. 18.00. Program zostanie poświęcony rozbudowie szko-
ły w Koluszkach.

OGŁOSZENIA  
DROBNE

1,5 ZŁ BRUTTO  

za SŁOWO

Kontakt z redakcją:
tel. 44 725-67-18
twk@koluszki.pl
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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
PELLET, 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

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578
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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

REMONTY
Oferuję kompleksowe usługi 

remontowe wnętrz  
i na zewnątrz. Szeroki zakres, 

konkurencyjne ceny.  
Zapraszam. tel.: 697-144-698

Firma transportowa zatrudni 
mechanika samochodowego 

lub pomocnika mechanika 
– możliwość przyuczenia. Mile 
widziane prawo jazdy kategorii 

B, tel.: 507-199-570
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Piątek  
4.11

15:00 KOPCIUSZEK i kamień życia
17:00 LISTY DO M. 5
19:00 LISTY DO M. 5

Sobota  
5.11

15:00 KOPCIUSZEK i kamień życia
17:00 LISTY DO M. 5
19:00 LISTY DO M. 5

Niedziela  
6.11

15:00 KOPCIUSZEK i kamień życia
17:00 LISTY DO M. 5
19:00 LISTY DO M. 5

Środa  
9.11

17:00 LISTY DO M. 5
19:00 LISTY DO M. 5

Czwartek  
10.11

17:00 LISTY DO M. 5
19:00 LISTY DO M. 5

KOPCIUSZEK i kamień życia
USA / Animowany / Przygodowy / 2022 / 91 min.

Premiera 2D Dubbing

Kopciuszek wraz z 
początkującą czarodziejką 
i dwiema rozgadanymi 
myszami stawia sobie za 
punkt honoru, aby odcza-
rować zamienionego w 
gryzonia księcia Alexa. 
Niestety żadne magiczne 
zaklęcia nie chcą odwrócić 
złego uroku, więc jedy-
nym sposobem na przy-
wrócenie ukochanemu 
ludzkiej formy jest odnale-
zienie legendarnego Ka-
mienia Życia. 

Przyjaciele udają się 
na pełną przygód, cudów i 

niebezpieczeństw wyprawę do dalekich krain. Spotkają na swojej 
drodze zaczarowaną chmurę, chodzące drzewa, gadatliwego dżina, 
utalentowaną kulinarnie kotkę, pozornie niebezpiecznego niedź-
wiedzia a także mieszkającą w wielkim pałacu Królową Lasu. 
Wszystko wskazuje jednak na to, że będący ostatnią nadzieją Ka-
mień Życia znajduje się w złych rękach. Ukradła go bowiem 
mieszkająca na odludziu Królowa Pustyni, która za jego sprawą 
pragnie zostać najpotężniejszą czarodziejką na świecie. Czy przy-
jaźń Kopciuszka i jej przyjaciół okaże się na tyle silna, aby wy-
trwać do samego końca tej niesamowitej przygody? Jeżeli jest to 
uczucie szczere i prawdziwe to nie straszne mu nawet największe 
czary tego świata!

LISTY DO M. 5
Polska / Komedia romantyczna / 2022 

Premiera 2D Polska

Melowi jak zwykle nic 
nie wychodzi. Zbieg oko-
liczności sprawia, że staje 
się bohaterem mimo woli, 
a jego nie zawsze kryszta-
łowy charakter znowu zo-
staje wystawiony na próbę. 
Wojciech, który nie czuje 
wszechobecnej radosnej 
atmosfery, spotyka na swo-
jej drodze kogoś, kto zmie-
nia jego świąteczne plany. 
Z kolei Karina i Szczepan 
uwikłają się w walkę o spa-
dek, który może poróżnić 
nawet najbliższych. Prze-
konają się czy z rodziną 

rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach. To oczywiście 
nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich za-
skakujące historie.

Reżyseria: Łukasz Jaworski. Obsada: Tomasz Karolak, Agniesz-
ka Dygant, Piotr Adamczyk.

Rusza morsowanie w Lisowicach 
Morsy z Lisowic zapraszają na uroczyste otwarcie sezonu mor-

sowania, które odbędzie się 6 listopada (niedziela), o godz.11.00 na 
plaży w Lisowicach. W programie: Bieg Morsa na dystansie 4 km, 
wspólna kąpiel w zalewie, sauna, ognisko, tańce oraz śpiewy przy 
gitarze, 

Nie zabraknie również słodkiego poczęstunku, kiełbaski z ogni-
ska oraz chleba ze smalcem  i ogórkami. Dodatkowo organizator 
gwarantuje dużo humoru i dobrej zabawy, a także masę endorfin i 
niezapomnianych przeżyć. 



KLASA I A: Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym. Wychowawczyni klasy I a: Paulina Kijewska. 
Górny rząd, od lewej: Natan Bulikowski, Antoni Gąsiorek, Kacper Salem, Lena Maślanka, Nadia Krawczyk, Nikola Worotnicka, Ame-

lia Plintara, Krystian Cudak. Dolny rząd, od lewej: Marcel Hodorowicz, Weronika Skrzatek, Szymon Mastalerz, Aleksander Świniarski, 
Bartosz Jeżyna, Seweryn Majcher, Tymoteusz Borowiecki, Elżbieta Kravčik, Mikołaj Modrzejewski, Nel Wójcik, Alan Wójciński. 

KLASA I B: Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym. Wychowawczyni klasy I b: Agata Sasin.
Górny rząd, od lewej: Wojciech Markowski, Błażej Szczęśniak, Joanna Olczyk, Zofia Kubiak, Alicja Kowalska, Dawid Wojtysiak, 

Franciszek Frydrych, Natan Stańczak. Dolny rząd, od lewej: Bernard Koronkiewicz, Karol Kałużny, Julia Pliszkiewicz, Iga Kulik, Magda-
lena Janota, Maria Wojs, Polina Yaremchuk, Kacper Woźniak. 


