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Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

URZĄD MIEJSKI
Sekretariat  – 44 725 67 00
Redakcja TwK  – 44 725 67 18
USC  – 44 725 67 60
Biblioteka Miejska  – 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon – 44 714 58 80

BIURO INŻYNIERA GMINY  – 44 725 67 68
KPGK sp. z o.o.  – 44 714 58 45
ZUK  – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25
Pogot. Energetyczne  – 991
 – 468-30-15-31
Pog. Kanalizacyjne  – 44 714 58 79  
  507 078 873
Pogotowie Gazowe  – 992
Ujęcie wody i pog. wod. – 44 714 58 24 
  605 370 020
Oczyszcz. ścieków – 44 714 58 79  
  507 078 873

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie  – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap  – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)  – 44 714 22 22
 – 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.)  – 44 714 55 00 
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna 
ul. Staszica 34  – 44 714 44 98
NZOZ DENTIS  – 44 714 51 24

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77
Gałków  – 605 509 502

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 2020 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

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

przy ulicy Reymonta 
w Koluszkach

zamknięty  
do odwołania 

Kasa Urzędu
zamknięta  

do odwołania

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

22.05.  
ul. Przejazd 6

23.05.  
ul. 11 Listopada 33

24.05.  
ul. Żwirki 2

25.05.  
ul. Głowackiego 20

26.05.  
ul. Korczaka 5

27.05.  
ul. Sikorskiego 6A

28.05.  
ul. 3 Maja 8

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, 
kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka, 
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
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Brzezińska a złe parkowanie

W liście nadesłanym do naszej redakcji, jeden z mieszkańców w 
alarmującym tonie informuje o złym parkowaniu na ulicy Brzezińskiej. 
Mieszkaniec swe słowa podpiera zgłoszeniami, które w ilości kilkudzie-
sięciu widnieją na policyjnej mapie zagrożeń.     

- Dzisiaj dzwoniłem na 997 bo bus zaparkował w bramie skośnie, 
wystając na cały pas jezdni. Stwarzało to zagrożenie życia, a policja nie 
przyjechała tylko olała prośbę. Co to ma znaczyć? Ciężarówka wymijając 
tego busa omal nie uderzyła osobówkę jadącą z naprzeciwka, a to byłaby 
tragedia - czytamy dalej w nadesłanym liście.

Mieszkaniec apeluje do policji o kontrole na ulicy Brzezińskiej i za-
dbanie o należyte bezpieczeństwo. Co Państwo sądzicie o tym? Czy poli-
cja powinna wypowiedzieć bezwzględną wojnę złemu parkowaniu w po-
wyżej części naszego miasta?   

(pw) 

Do Lisowic tylko na spacery  
i wakacyjne leniuchowanie

W tym roku sezon turystyczny w Lisowicach możemy już spisać na 
straty. Ponieważ nie ma możliwości uruchamiania zbiorowego wypo-
czynku, montaż takich atrakcji jak park linowy, deska wodna czy zjeż-
dżalnia, zostaje przesunięty na kolejny rok. Gmina doszła bowiem do 
wniosku, że utrzymywanie przez cały rok pustej infrastruktury mija się po 
prostu z celem. Prace inwestycyjne skupią się zatem obecnie jedynie na 

poprawie estetyki i stronie wizualnej oraz dokończeniu infrastruktury pie-
szej i rowerowej.. Uporządkowane zostaną zatem trawniki, powstaną 
nowe tereny zielone, w tym łąki. Jeśli chodzi o infrastrukturę, dokończo-
ne zostaną alejki, oświetlenie oraz monitoring. Do wybudowania został 
także nowy pomost, który połączy dwie strony zalewu, oraz ścieżka ro-
werowa ciągnąca się wzdłuż całego projektu Lisowice. Ma ona zostać 
również połączona z trasą rowerową w Erazmowie.

(pw)

Czarna droga  
przemieni się w białą

Tak zwana „czarna droga”, która prowadzi przez las z Koluszek do 
Będzelina, utwardzona zostanie białym tłuczniem. Prace miały rozpocząć 
się w tym tygodniu. W ten sposób gmina chce przygotować ścieżkę do 
pieszej i rowerowej rekreacji. Być może w przyszłości przy trasie pojawią 
się również ławki. W pierwotnych planach, które wynikały m.in. z głoso-
wania w ramach budżetu obywatelskiego, droga miała zostać utwardzona 
asfaltem. Na tego rodzaju rozwiązanie gmina jednak wciąż nie posiada 

decyzji środowiskowej, i wciąż nie wiadomo czy w najbliższych latach w 
ogóle samorząd ją uzyska. Z drugiej strony, czy faktycznie warto asfalto-
wać atrakcyjną z punktu widzenia rekreacyjnego drogę przez las? Chyba, 
że droga ma służyć do komunikacji samochodowej między miejscowo-
ściami po obydwu stronach toru kolejowego.                                     (pw)            

Gmina uruchamia wytypowane  
przedszkola i żłobek

Od 1 czerwca nasza gmina planuje uruchomienie trzech placówek 
zajmujących się opieką nad najmłodszymi mieszkańcami. Ze względu na 
niewielkie zainteresowanie wśród rodziców tego rodzaju opiekuńczymi 
zajęciami, funkcjonować będzie jedynie przedszkole w Różycy (44 714 
58 50) oraz Przedszkole nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach (44 714 58 28). 
Placówki te będą prowadzić swego rodzaju dyżur i przyjmować wszyst-
kie dzieci z terenu naszej gminy. Uruchomiony zostanie także miejski żło-
bek. Szczegóły o wytycznych i ilości dostępnych miejsc w żłobku dostęp-
ne są u dyrektora placówki (42 235 17 89).    

(pw)

Zmiany na sobotnim rynku
Po konsultacjach z policją, Urząd Miejski w Koluszkach wprowadza 

całkowity zakaz handlu na ulicach podczas tzw. sobotniego rynku. Han-
dlować będzie można tylko na niewielkim odcinku ul. Mickiewicza, po-
między ul. Hallera a ul. Śląską. Odcinek ten zostanie całkowicie wyłączo-
ny z ruchu w godz. 5.00-13.00. 

Powyższe zmiany zostały m.in. podyktowane koniecznością zapew-
nienia dojazdu karetki do placu targowego oraz zapewnieniem prywatno-
ści i spokoju na przylegających, zamieszkałych posesjach. 

Powyższe przepisy będą egzekwowane przez policję. W celu zapew-
nienia większej przestrzeni do handlu, Zakład Usług Komunalnych 
utwardzi płytami błotnistą część targowiska.                                       (pw)
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Urodziny papieża-sprostowanie
W artykule „Sto lat temu urodził się Karol Wojtyła” w numerze 

20/2020, z okazji Urodzin Jana Pawła II pojawiły się błędy. Niestety, zo-
baczyłem je dopiero po ukazaniu się druku. Jak piszesz coś szybko, z 
emocjami w sercu, potem czytasz to 5 razy, ale widać mało dokładnie, to 
potem masz za swoje.  Zatem poprawiam się: pontyfikat Piusa IX przypa-
dała na lata 1846-1878, Karol Wojtyła w chwili wyboru na Stolicę Apo-
stolską miał 58 lat a wśród bratnich wspólnot religijnych, z którymi Jan 
Paweł II podejmował dialog, były Kościoły protestanckie. Teraz jest do-
brze. Za błędy przepraszam.

 Zbigniew Komorowski

Działania Straży Pożarnej

W dniu 13 maja w Koluszkach na ul. Brzezińskiej straż pożarna zo-
stała wezwana do  zagrożenia związanego z plamą nawozu płynnego na 
jezdni drogi wojewódzkiej nr 715, który spadł z przyczepki samochodo-
wej. Plama rozciągała się na powierzchni ok. 800m. Strażacy zabezpie-
czali teren i usunęli plamę. W działaniach brały udział  zastępy z JRG Ko-
luszki.

Do wypadku w dniu 13 maja zostali wezwani strażacy. Zdarzenie 
miało miejsce w Koluszkach na ul Armii Krajowej. Zderzyły się dwa sa-
mochody osobowe. W wyniku tego zdarzenia, jedna osoba została ranna. 
Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa 
przejazdu. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia jak również udzieli-
li kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej osobie do czasu przyjazdu ka-
retki pogotowia. W działaniach brały udział zastępy z JRG Koluszki.

W dniu 15 maja do straży pożarnej zgłoszono pożar na ul. Wigury w 
Koluszkach. Był to pożar śmieci na terenie posesji. W wyniku pożaru za-
grożony był budynek mieszkalny, który udało się obronić. W działaniach 
brały udział zastępy z JRG Koluszki.

Do pożaru sadzy w kominie strażacy wyjechali w dniu 15 maja. 
Zdarzenie miało miejsce w Koluszkach przy ulicy Kolejowej. Mieszkań-
cy ewakuowali się z budynku przed przybyciem straży pożarnej jak rów-
nież wygasili piec. Strażacy założyli sito kominowe oraz użyli proszku 
gaśniczego. Nikt w tym zdarzeniu nie został ranny. W działaniach brały 
udział zastępy z JRG Koluszki.

Strażacy z OSP Borowa podejmowali również działania związane z 
pandemią. Rozwozili maseczki ochronne na terenie gminy.

a.M.K

„Mundurowe serca” wspierają,  
chronią, służą

Koluszkowscy policjanci wraz z ochotnikami straży pożarnej wrę-
czyli jednej z rodzin w gminie Koluszki laptop edukacyjny oraz słodycze. 
Gest wsparcia od mundurowych w tym trudnym czasie trafił do mamy sa-
motnie wychowującej małoletnie dzieci. Nagła śmierć męża pozostawiła 
kobietę w niełatwej sytuacji.

Na co dzień dbają o bezpieczeństwo, ścigają przestępców, są pierwsi 
na miejscu wypadków drogowych, gaszą pożary. Przychodzi jednak taki 
moment, kiedy wykazują się wielkim sercem i zaangażowaniem wobec 
tych najbardziej bezbronnych osób - dzieci.

Wszystko zaczęło się około 2 tygodni temu z inicjatywy dzielnico-
wego z Komendy Powiatowej Policji w powiecie łódzkim wschodnim, 
który w przypadkowej rozmowie z ochotnikami jednej ze straży pożarnej 
w gminie Koluszki dowiedział się o sytuacji pewnej rodziny. Historia ko-
biety, która nagle straciła męża i została z małoletnimi dziećmi poruszyła 
mundurowych i postanowili choć drobnym gestem sprawić radość pocie-
chom. Policjanci i strażacy ochotnicy postanowili obdarować rodzinę lap-
topem edukacyjnym, który z pewnością ułatwi im naukę w obecnych cza-
sach oraz słodkościami. Dzięki zaangażowaniu i  dobrym sercom 
mundurowych w weekend do rodziny trafiły prezenty. Mamy nadzieję, że 
komputer przyczyni się do zdobywania wiedzy i dobrych wyników w na-
uce.

Bycie wsparciem, dla tych którzy najbardziej tego potrzebują to dla 
policjanta i strażaka przeżycie wyjątkowe, zwłaszcza, że nie tylko obda-
rowują, ale sami też otrzymują niezwykle cenny dar - uśmiech dziecka i 
jego prawdziwą radość.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Urząd dostarczy pismo z informacją  
o stawkach i zaległościach za śmieci  

Urzędnicy rozpoczęli roznoszenie zawiadomień o zmianie opłat za 
odbiór odpadów komunalnych. Przypomnijmy, że od czerwca stawka 
wzrasta do 24 zł od osoby. Poza standardowym powiadomieniem o wyso-
kości opłaty, do pisma dołączona zostanie również informacja o zaległo-
ściach. Na razie bez formy upomnienia. Jeżeli zaległość nie zostanie ure-
gulowana do końca czerwca, w lipcu można spodziewać się kolejnego 
listu, tym razem w formie upomnienia z doliczonymi kosztami. Jeżeli to 
zostanie zignorowane, we wrześniu będzie wszczynane już postępowanie 
egzekucyjne należności.     

Dodajmy, że od 1 lipca na terenie całego kraju upływają okresy 
przejściowe i zacznie obowiązywać jednolity system segregacji odpadów, 
obejmujący także firmy, sklepy czy działkowców. Odpady komunalne 
dzielimy zatem wszędzie na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebie-
skiego trafia papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa 
sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.  

(pw) 

Zrób prezent dla Mamy
Szukasz wyjątkowego i oryginalnego pomysłu  

na prezent dla Mamy? 
Zobacz propozycję Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Koluszkach. Oglądając krótki film zamieszczony  
na profilu Facebook oraz stronie internetowej ośrodka:  

www.mok-koluszki.pl   
wykonasz niezapomnianą niespodziankę. 

Zapraszamy !!!!



5Tydzień w Koluszkach nr 2122.05.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Pierwsza firma skorzystała  
z akcji „Bon na lepsze czasy”

Na stronie www.koluszki.pl w za-
kładce „Bon na lepsze czasy” pojawi-
ły się już dane pierwszej firmy z Kolu-
szek, która zdecydowała się na udział 
w gminnym programie wsparcia eko-
nomicznego. 

Przypomnijmy, że samorząd chce pomóc lokalnym firmom, poprzez 
zachęcenie naszych mieszkańców do wykupu tzw. voucherów z długim 
terminem wykorzystania. Voucher to pewnego rodzaju bon, który upraw-
nia jego posiadacza do korzystania z określonych usług i produktów. 
Transakcja ma przynieść obopólną korzyść. Dzięki tego rodzaju produk-
towi nasze firmy zachowają płynność finansową, a konsumenci zyskają 
rabat, który dla swoich produktów ustanowią przedsiębiorcy biorący 
udział w gminnym programie. 

Pierwszy krok to zgłoszenie przez przedsiębiorców chęci udziału w 
programie. Urząd Miejski w Koluszkach zachęca do kontaktu telefonicz-
nego pod numerem tel. 44 725 67 19 (adres promocja@koluszki.pl). Na-
stępnie na stronie www.koluszki.pl obsługiwanej przez gminę, zostaną 
zamieszczone dane firmy z opisem usługi, danymi do kontaktu, logiem, 
oraz proponowanym rabatem.

(pw)

Pierwsza firma z programu „Bon na lepsze czasy” 

Księgarnia Skład Główny
Koluszki, Brzezińska 21
www.facebook.com/KsiegarniaSkladGlowny/
tel. 44 714 07 75, 603 607 339
Termin końcowy realizacji bonu: 31.12.2020
Rabat 10 % – Bony o nominałach 100 zł, 200 zł

Usługi dodatkowe: Książka na telefon. Dostawa na terenie Koluszek 
gratis. Dostawa w inne rejony gratis przy zakupach powyżej 200 zł.

Te inwestycje  
przesuną się w czasie 

Urząd Marszałkowski nie przyznał naszej gminie dofinansowania na 
przebudowę wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Łódzkim w Koluszkach. 
Samorząd starał się o dotację w wysokości 100 tys. zł. Pieniądze miały 
posłużyć m.in do wymiany nawierzchni na tartanową oraz montaż piłko-
chwytów. 

Na budowę muszą także poczekać zaplanowane place zabaw w Ka-
letniku, przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Budowlanych w Koluszkach oraz 
przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym. Ponieważ obecne obostrzenia epi-
demiczne zakazują korzystania z tego rodzaju miejsc, a ze względu na 
spadek dochodów gminy, pieniądze budżetowe są obecnie na wagę złota, 
w ramach oszczędności gmina postanowiła unieważnić przetargi i przesu-
nąć realizację inwestycji na okres po wygaśnięciu epidemii. Dodajmy, że 
za miesiąc kwiecień nasz samorząd otrzymał o 1 mln mniej środków z ty-
tułu udziału w podatku PIT, co przekłada się na ubytek w wysokości aż 40 
proc. 

Ostatnią z inwestycji, która również musi poczekać, jest planowana 
przebudowa boiska przy Zespole Szkół przy ul. Budowlanych w Kolusz-
kach. Na powyższe przedsięwzięcie Urząd Marszałkowski również nie 
przyznał dotacji, tym razem powiatowi łódzkiemu wschodniemu.  

(pw)    

Ciemna strona świata  
ludzi i zwierząt

Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, czym może żyć koluszkowskie 
Biuro Inżyniera Gminy nocą. Z reguły na myśl przychodzą nam awarie w 
gminnej infrastrukturze. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, 
że sporo czasu BIG poświęca na interwencje w sprawie zwierząt. Oto 
przykład zdarzeń, które odnotowano na terenie naszej gminy w jednym z 
ostatnich tygodni. O godz. 19.00 BIG otrzymuje zgłoszenie o martwym 
łosiu, który na drodze wojewódzkiej został potrącony przez samochód. Po 
ciało zwierzęcia nie trzeba się było jednak fatygować, ponieważ łosia za-
brał przejeżdżający myśliwy. To jednak rzadkość. Z reguły padłe zwierzę-
ta są transportowane do chłodni, a następnie wywożone do utylizacji. 
Najdłużej w „lodówce” przebywał pewien pies, który czekał na sekcję 
zwłok. Ciało zostało zabrane dopiero po tygodniu. 

Jednak to nie tylko człowiek bywa przyczyną tragicznego losu zwie-
rząt. Kilka dni temu BIG otrzymał powiadomienie od pewnej pani, której 
kot zaatakował wiewiórkę. Wiewiórki nie udało się uratować. Po dwóch 
dniach zdechła. W pamięci gminnego weterynarza utkwił zapewne także 
przypadek ciężarnej sarny, którą w Gałkówku zaatakowały psy. Czy bez-
pańskie, tego nie wiemy. W sieci internetowej trwało na nie prawdziwe 
polowanie, ponieważ psy niemal dogryzły się do młodych w brzuchu sar-
ny. Kolejne zwierzęce ofiary ostatnich gminnych zdarzeń to martwy bor-
suk oraz zmaltretowany kot z opaską zaciskową na szyi. Kotek został na 
szczęście utrzymany przy życiu po zabiegach weterynarza.               (pw)  

Utwardzono kolejną drogę w Świnach
W Świnach ukończono budowę drogi wewnętrznej. Na długości 1,5 

km został ułożona podbudowa tłuczniowa z nawierzchnią asfaltową. Pra-
ce trwały kilkanaście dni. Koszt inwestycji to 600 tys. zł.  

(pw)

Jest praca w strefie 
Firma Starmeat poszukuje pracowników do nowego zakładu, który 

mieści się na terenie strefy ekonomicznej w Koluszkach. Poszukiwane są 
osoby na następujące stanowiska: operator wózka widłowego wysokiego 
podnoszenia, elektromechanik, pracownik biurowy, pracownik produkcji, 
kierownik działu rozbioru mięsa drobiowego, specjalista do spraw chłod-
nictwa, specjalista z zakresu HACCP, BRC i IFS. 

Swoje CV należy przesłać na adres: zarzad@starmeat.pl. Kontakt  
telefoniczny: 724-997-979.   
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Koluszki na przełomie XIX i 
XX stulecia były rozwijającą się 
prężnie miejscowością, głównie za 
sprawą  stacji kolejowej i tutejszego 
węzła, który łączył dworzec Łódź 
Fabryczna z Koleją Warszawsko-
-Wiedeńską i był określany jako 
„Brama Łodzi”. Sto lat temu Ko-
luszki były też „Ziemią Obiecaną” 
dla przybywających tu z Warszawy, 

Łodzi, Skierniewic, Częstochowy, 
Sieradza, Kalisza, Tomaszowa, 
Koła, Głowna, Piotrkowa czy Brze-
zin. Do Koluszek sprowadzali się 
także  mieszkańcy osad, które są 
dziś dzielnicami Łodzi: Bałut( w 
liczbie pojedynczej zapisanych: 
„Bałty”) oraz wsi Chojny. 

Do naszych czasów zachowało 
się niewiele dokumentów archiwal-
nych, z których moglibyśmy czer-
pać wiedzę o przeszłości. Są nimi 
na pewno ocalałe z pożogi wojennej 
Księgi Uczniów, uczęszczających 
w okresie międzywojennym do 
Szkoły Powszechnej w Kolusz-
kach.

Z archiwalnych dokumentów 
możemy wyczytać, że oprócz  naj-
starszych, rdzennych mieszkań-
ców Koluszek i okolic  wraz ze 
swymi rodzinami przybywały tu 
dzieci z różnych, nawet bardzo od-
ległych stron carskiej Rosji, choć-
by  z samej stolicy Imperium, z 
Sankt Petersburga, a nawet z Tom-
ska, czyli  Zachodniej Syberii. 
Ktoś inny pochodził z miasta Wiel-

Twarze których już nie ma…

Czas zatrzymany  
w szkolnym archiwum

kie Łuki koło Pskowa, miasta pa-
miętającego czasy oblężenia przez 
króla Polski Stefana Batorego. 

Szkolne archiwa wyraźnie  po-
kazują różnorodność etniczną na-
szej społeczności. Koluszki  w 
okresie międzywojennym były osa-
dą  4 Kultur. Przez całe 20 - lecie 
międzywojenne, a nawet dłużej, bo 
„Jedynka” to szkoła istniejąca od 

1911 roku, w jednej klasie, nierzad-
ko w tych samych ławkach, uczyli 
się Polacy, Niemcy, Rosjanie i Ży-
dzi, katolicy, prawosławni, ewange-
licy i wyznawcy judaizmu. Wielo-
kulturowość była w Koluszkach 
czymś zwyczajnym. Z zachowa-
nych korespondencji i wspomnień 
ludzi starszych wiadomo, że mię-
dzy Polakami, Żydami czy Niemca-
mi zawiązywały się przyjazne, są-
siedzkie relacje. Wszystko to 
zniszczyła  wojna… 

Przeglądając stare dokumenty, 
można odtworzyć zawody, jakimi 
trudnili się koluszkowianie w latach 
20. i 30. ubiegłego wieku.  Mimo że 
Koluszki każdemu kojarzą się z ko-
leją, poza tym fachem było też wie-
le innych zawodów. Jednym z  nich 
był rzeźnik i tym zajęciem trudniło 
się bardzo wielu. Zaraz za nim mo-
żemy wymienić bagażowego, ko-
wala, maszynistę, szewca, woźnicę, 
rolnika, wyrobnicę,  stróża, młyna-
rza czy sztepera. 

Szkolne archiwa dostarczają 
nam jednak przede wszystkim in-

formacji o tym, jak wyglądał sys-
tem edukacji w międzywojniu, na-
uczane przedmioty, obowiązująca 
skala ocen. 

Była to oczywiście szkoła 
siedmioklasowa. Na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Wyznań 
i Oświecenia Publicznego z  18 li-
stopada 1932 roku wiemy, że rok 
szkolny trwał od 20 sierpnia do 19 
sierpnia roku następnego i był po-
dzielony na dwa półrocza, a każde 
z nich jeszcze na 2 okresy, obejmu-
jąc także ferie zimowe i letnie. 
Pierwsze półrocze nauki trwało od 
20 sierpnia do 22 grudnia włącz-
nie, przy czym jej pierwsza część 
trwała do 20 października, a kolej-
na od 21 października do 22 grud-

nia. Po feriach zimowych było dru-
gie półrocze,  rozpoczynało się 16 
stycznia i trwało do zakończenia 
roku szkolnego w dniu 16 czerwca. 
Również ono dzieliło się na dwie 

części, której środek przypadał na 
dzień 30 marca.  

Skala ocen  była 4 stopniowa. 
Z zachowania były to oceny: bar-
dzo dobra, dobra, odpowiednia, 
nieodpowiednia, a za naukę nagra-
dzano stopniem: bardzo dobrym, 

dobrym, dostatecznym i niedostar-
czonym. 

Niezwykle ciekawym elemen-
tem szkolnych dokumentów są 
również uwagi zapisywane przez 
ówczesnych nauczycieli. Dostar-
czają one wiedzy o zachowaniu 
uczniów, ich stosunku do nauki, do 
nauczycieli i siebie nawzajem. Wie-
le też mówią o sytuacji materialnej, 
społecznej wielu rodzin.

„Złośliwy, niesforny, zwłaszcza 
na pauzach i w drodze do domu. Bije 
i kaleczy kolegów. Zdradza złe 
skłonności. Nie umie czytać”… 
Albo to: „Leniwy, nie odrabia lekcji, 
brudny zeszyt, niestarannie pisze”. 
Podobnych uwag jest sporo więcej. 
To o  pokoleniu naszych dziadków 
lub pradziadków w wieku szkolnym. 
Jak się czyta te uwagi, z uśmiechem 
na ustach nierzadko, człowiek sobie 
myśli: nic się nie zmieniło! Mimo że 
w tzw. międzyczasie minęły dwie 
wojny światowe, a muzyka z gramo-
fonu przeniosła  się do telefonów ko-
mórkowych…

„Ach ta dzisiejsza młodzież!” - 
narzekanie na młodych stare jak 
świat, każdy je dobrze zna.  Zmie-
niają się czasy, systemy polityczne, 
technika i poziom komunikacji, 
technologia naszych domów czy 
mieszkań, style w modzie i mu-
zyczne trendy, a obyczaje młodych 
nie uległy żadnym zmianom, i to od 
pokoleń. Można by pomyśleć, pa-
trząc na zachowania młodego poko-
lenia: gorzej już być nie może! Ba-
wią się, imprezują i  kombinują, jak 
by tu „starych” i nauczycieli  „wy-
wieść w pole”, uczyć się nie chcą, 
wagarują, używają niecenzuralnych 
słów!  Każde pokolenie narzeka na 
młodzież i każde pokolenie doro-

słych z sentymentem wspomina 
swoją „nieskazitelną” młodość. Ar-
chiwa „Jedynki” nie pozostawiają 
jednak złudzeń: młodość od zawsze 
miała swe prawa, a pokolenie na-
szych przodków skrzętnie z tego 
prawa korzystało. 

Chór Szkoły Powszechnej w Koluszkach 1934.
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„Źle się zachowuje, nie odra-
bia lekcji, robót nie przynosi”- ko-
lejna uwaga wychowawcy klaso-
wego z lat 30. Komentarz o 
trudnościach w rysowaniu czy nie-
przynoszeniu koniecznych na ten 
przedmiot przyborów, powtarzał się 
często. Świadczyłoby to albo o nie-
dbalstwie rodziców i ich dzieci, 

albo o biedzie części przedwojen-
nych mieszkańców Koluszek. 

Zdarzały się też poważniejsze 
przewinienia: „Spóźnia się po każ-
dej pauzie. W drodze do domu bije 
się z kolegami. Pisze kartki o por-
nograficznej treści do dziewczynek. 
Przeszkadza w lekcji gimnastyki”. 
Pewnym „problemem” dla nauczy-
cieli była absencja wielu dzieci ży-
dowskich w piątki i soboty. Z pew-
nością powodem tych nieobecności  
był „spoczynek szabatu”, podczas 
którego wyznawcy judaizmu zobo-
wiązani są do zaprzestania jakiej-
kolwiek pracy, a za taką uznawano 
wysiłek intelektualny. Niedopusz-
czalna też była nieobecność w syna-
godze na nabożeństwach w piątko-
wy wieczór i sobotnie 
przedpołudnie. Dziewczynka z uli-
cy 3 Maja o imieniu Bajla, mimo 
promocji do klasy II, otrzymała taką 
oto uwagę na koniec roku szkolne-
go: „ Żydówka. Dużo dni opuściła 
w piątki i soboty, w których są 
dane przedmioty”. Był to komen-
tarz do oceny niedostatecznej z 
przyrody, odbywającej się właśnie 
w piątki i soboty. Z jednego z do-
kumentów wynika, że Bajla 
uczęszczała na lekcje religii kato-
lickiej ze swoimi polskimi kole-
żankami,  ale w kolejnych latach  
chodziła do Gminy Żydowskiej w 
Koluszkach, gdzie zdobywała wie-
dzę z podstaw judaizmu. To by 
nam dużo mówiło o wzajemnej to-
lerancji międzyreligijnej. Kto wie, 
może legenda o tym, że w sobotnie 
wieczory miejscowy rabin z pro-
boszczem grali w  partyjkę brydża, 

popijając szklaneczką napoju śliw-
kowego lub lemoniadą „Jałowiec” 
koluszkowskiej firmy „D.E”, nie 
były wyssane z palca… O tej histo-
rii pisaliśmy w TwK 12/2018.

Zatrzymajmy się nad rodziną 
Bajli. Jej siostra, Gołda, mimo po-
czątkowo otrzymanej z lekcji szycia 
i prac ręcznych „trójki”- w końco-

wej klasyfikacji dostała „cztery”,  a 
powód zmiany został wyjaśniony 
czerwonym piórem: „Po lekcjach, 
w domu, szyła sukienkę dla biednej 
dziewczynki”. Bajla przeżyła wojnę 
i zmarła w Izraelu w latach 80, Goł-
da została zamordowana podczas 
wojny… 

Dziewczyna, która w roku 
1935 nie została promowana, miała 
„trudności w przyswajaniu rzeczy 
nowych”. Dzieci w przedwojennej 
szkole w Koluszkach były nierzad-
ko bardzo „charakterne”, o czym 
świadczy opis kolejnej uczennicy: 
„uparta, nie chce odpowiadać”.  Oto 
inna uwaga pod datą czerwiec 
1935: „Inteligentny, oczytany, ale 
leniwy, lekkomyślny i nieuważny. 
Ma złe warunki domowe i material-
ne. Odszedł do fryzjera”. Stasia, 
urodzona w Piotrkowie: „Zdolna, 
ale leniwa wskutek złego stanu fi-
zycznego”. Mieczysław z kolei 
„rzuca w kolegów kamieniami”.

Komentarze w przedwojen-
nych dziennikach sporo mówią o 
ówczesnej obyczajowości: „Stan 
higieniczny bardzo zły. Dziewczyn-
ka ma macochę, która w ogóle się 
nią nie interesuje”. Pewna uczenni-
ca, która była niepromowana, otrzy-
mała taką oto notę: „Zła wymowa i 
krótkowidz, trudności w opanowa-
niu ortografii”. Niektóre uwagi do-
tyczyły nie tylko nauki, lecz także 
sytuacji bytowej młodych kolusz-
kowian: „Zupełny brak chęci do 
pracy umysłowej, brak opieki do-
mowej”. Pewna dziewczynka zaś 
„Nie bierze udziału w lekcji. Nie 
odpowiada zupełnie wywołana do 

lekcji”. Uczeń, który nie został pro-
mowany do następnej klasy, opuścił 
w roku szkolnym 44 dni: „choruje 
na świerzb, złe warunki domowe”. 
Czasem się zdarza, w czasach 
współczesnej szkoły, że młodzież 
po wystawionych już ocenach koń-
cowych, robi sobie „labę”. Prawie 
sto lat temu  bywało podobnie: 
„Kłamie, nie odrabia lekcji, samo-
wolnie opuszcza lekcje przy końcu 
roku szkolnego”. W dzienniku, tuż 
obok siebie znalazłem wpisy doty-
czące trójki kolegów klasowych. 
Ciekawe czy siedzieli razem w ław-
ce? Cała trojka otrzymała oceny 
niedostateczne i cała trójka była 
niepromowana. Pierwszy z chłopa-
ków: „Próżniak zdecydowany, 
opuszczał lekcje. Ani dom ani szko-
ła nie mają na niego wpływu”.  W 
ocenie następnego z uczniów wy-
chowawca nie przebierał w sło-
wach: „Z języka polskiego, rachun-
ków, przyrody, geografii i z historii 
praca niedostateczna. Tępy a zaro-
zumiały”. Ciekawe, jak skończył? 
Wszystkie gdybania możliwe. Opi-
nia o trzecim z uczniów dosyć przy-
kra: „Niedostatecznie przygotowa-

ny do pracy w klasie VII. Pod 
względem fizycznym i umysłowym 
niedostatecznie rozwinięty”. Pod 
ocenami pewnej dziewczynki znaj-
dujemy jedną tylko uwagę „Nerwo-
wa”.  Kolejna uczennica - jesteśmy 
w dalszym ciągu w roku szkolnym 
1934/1935- otrzymała następującą 
uwagę wychowawcy: „Brak uwagi 
i zainteresowania geografią. Ciągle 
rozmawia i śmieje się na lekcji śpie-
wu”. Ciekawe, z jakiego powodu 
ten śmiech? Może to radość, że wa-
kacje tuż- tuż? Wyjątkową przed-
siębiorczością, powodującą nie tyle 
zażenowanie, co uśmiech, wykaza-
ła się klasowa koleżanka rozśpie-
wanej dziewczyny: „W rysunkach 
staranna. Nie uważa na lekcji. Do 
oceny podsunęła cudzą pracę na za-
jęciach praktycznych”. 

Filantropia, dobroczynność, 
rozdawnictwo, różnego rodzaju 

dzielenie się z potrzebującymi, czy 
tak popularne od kilku lat w Polsce 
darmowe zupy dla najuboższych i 
bezdomnych w Krakowie, Opolu, 
Warszawie, Krakowie czy od roku 
w Łodzi - to nic nowego. W przed-
wojennej „Jedynce” pomoc  naj-
biedniejszym kolegom i koleżan-
kom zdarzała się wcale nierzadko.  
„Zajmowała się zbieraniem i rozda-
waniem śniadań dla biednych”. 
Tego typu uwag było więcej. Nasza 
świadomość biedy i chęć pomocy 
charytatywnej znana jest mieszkań-
com Koluszek nie od dziś. Byliśmy 
bardzo solidarnym społeczeń-
stwem, proszę Państwa, oby tak zo-
stało!

W Szkole Powszechnej, czyli 
podstawowej, która znajdowała się 
u zbiegu dzisiejszych ulic: 3 Maja, 
Towarowej i Mickiewicza, klasy 
były przepełnione. Kochani dyrek-
torzy i nauczyciele szkół w Gminie 
Koluszki, narzekacie czasem na 
przepełnione, 27-30 osobowe kla-
sy? To posłuchajcie tego. Dla przy-
kładu w roku szkolnym 1934/35 do 
wakacji szykują się właśnie pra-
dziadkowie dzisiejszych 20 i 30 lat-

ków. W klasie VIIa uczyło się 38 
uczniów, w IIIc i IVc po 50 uczniów. 
Szczytem była wówczas IIb. W  
dniu zakończenia roku szkolnego, 
16 czerwca 1935,  klasa liczyła 57 
uczniów!

Na koniec taka refleksja. Bie-
rzesz do ręki stare księgi, przewra-
casz ich pożółkłe kartki  z lat 20-
tych i 30-tych ubiegłego wieku. Nie 
ma już tego świata, większość 
uczniów i nauczycieli  już  nie żyje. 
Wielu nie przeżyło wojny, wielu 
„emigrowało” nie na własne życze-
nie. Przeglądasz komentarze, 
„wskrzeszasz” ich historie, próbu-
jesz wyobrazić sobie ich losy, dra-
maty i dobre chwile. Każda z liczb 
porządkowych to osobna, konkret-
na historia. Czas zatrzymany w 
szkolnym archiwum. 

Zk 
fot. Historiakoluszek.pl                          

Szkoła Powszechna w Koluszkach przy dzisiejszej  
ulicy Mickiewicza/Wiadukt

Klasa Vc  
30 maja 1925 r.
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15 maja ruszyła nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w któ-
rej dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na 
wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. W ramach odbiuro-
kratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formula-
rza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało moż-
liwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych 
załączników.

Obecna zmiana jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy kon-
sultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu, a jej ce-
lem jest przyspieszenie tempa jego realizacji.

Najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze”:

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
Uproszczenie zasad przyznawania dotacji w programie „Czyste Po-

wietrze” będzie polegać na odejściu od weryfikacji wysokości dochodu 
przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Za wydawanie za-
świadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w 
programie oraz udzielania pożyczek będą odpowiadać teraz gminy.

2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego
Luka w sieci dystrybucji programu „Czyste Powietrze” została uzu-

pełniona przez włączenie w jego realizację jednostek samorządu teryto-
rialnego. To one znają potrzeby na swoim obszarze i wiedzą, jakie proble-
my mają ich mieszkańcy. To gmina posiada też wiedzę, kto może 
skorzystać i z jakiej formy pomocy.

W ramach nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wprowa-
dzono nowe zadania dla gmin:

 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększone-
go dofinansowania,

 • pomoc wnioskodawcom w złożeniu wniosku,
 • możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwięk-
szonego dofinansowania,

 • możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w 
programie „Czyste Powietrze”.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
Dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do 

oceny termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 
90 do 30 dni.

4. Uproszczenie wniosku o dotację
Nowa wersja wniosku przygotowana została w oparciu o zastrzeże-

nia zgłaszane do jego poprzedniej wersji. Uproszczony został wniosek apli-
kującego o środki finansowe, przez co potencjalny beneficjent poświęci 
mniej czasu na jego wypełnienie. Zrezygnowano z konieczności podawania 
we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało 
wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania. Zrezygnowano tak-
że z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów, a za-
miast dołączania dokumentów wystarczy złożenie oświadczeń.

5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl
Na rządowym portalu gov.pl przygotowano podstronę dedykowaną 

programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do gene-
ratorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – na 
przełomie maja i czerwca– planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków 
na gov.pl.

7. Integracja z programem „Mój Prąd”
Ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest także integracja 

z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł 
na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch 
osobnych wniosków.

9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
W nowej wersji programu istnieje możliwość otrzymania dofinanso-

wania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymie-
nione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w przypadku 
osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 
tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wy-
mianą stolarki okiennej i drzwiowej).

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończo-
nych
Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpo-
częcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja pro-
gramu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych. 

(źródło: czystepowietrze.gov.pl)

Program „Czyste Powietrze”  
w nowej, uproszczonej odsłonie

Kup działkę od gminy
Do sprzedaży wystawiona jest działka przy ul. Partyzantów w Ko-

luszkach (obok restauracji „Zachęta”). Powierzchnia nieruchomości to 
470 m2, cena wywoławcza 63 tys. zł. Cechą charakterystyczną działki jest 
to, że znajduje się na niej budynek drewniany o pow. 118 m2. „Drewniak” 
jest w złym stanie technicznym. Ponieważ nie jest wpisany do ewidencji 
zabytków, może zostać wyburzony. 

Działka objęta jest możliwością umieszczenia zabudowy jednoro-
dzinnej. Na terenie nieruchomości znajduje się także komórka murowana 
o pow. 23 m2, studnia oraz szambo. Działka ma dostęp do prądu, wodocią-
gu oraz kanalizacji sanitarnej od strony ul. Partyzantów. Przetarg odbę-
dzie się 19 czerwca. Aby wziąć w nim udział najpóźniej do 15 czerwca 
należy wpłacić wadium. Szczegóły, Urząd Miejski w Koluszkach,  
tel. 44 725 67 53.                                                                                   (pw)   
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Maseczki dla gminy
Już ponad 2000 szt. maseczek zostało uszytych w Miejskim Ośrodku 

Kultury, a następnie rozdanych mieszkańcom Gminy Koluszki na targo-
wiskach oraz przy sklepach. Blisko 500 szt. maseczek trafiło do dyspozy-
cji Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia pracowników żłobka i 
przedszkoli oraz dzieci. Mamy nadzieję, ze szyte przez nas maseczki 
przyczynią się do większej ochrony mieszkańców Gminy Koluszki przed 
koronawirusem. Życzymy Wam dużo zdrowia Drodzy Mieszkańcy!

Maluszek z Koluszek 
– jesteśmy na całym świecie! 

Oto Kolejny „Maluszek z Ko-
luszek”. Jest prawnuczką Bajli Er-
lich, przedwojennej obywatelki Pol-
ski i mieszkanki Koluszek, 
absolwentki Szkoły Powszechnej w 
Koluszkach nr 1 w roku 1938, o 
której wspomnieliśmy w reportażu 
na stronie 6. 

Wraz z rodzicami, Dinem i Ka-
ren Weinstein mieszka w Izraelu. 
Ma na imię Emilii i urodziła się 4 li-
stopada 2019 roku w Ramat Gan 
koło Tel Awiwu. Tata Emilii jest 
wnukiem koluszkowskich Żydów, 
przodkowie Mamy też są z Polski, 

choć na Ziemi Izraela zamieszkali kilka pokoleń wstecz.
Młodej, uroczej Izraelce o polskich korzeniach, życzymy pięknego 

życia!
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Koluszkowska poetka  
współautorką antologii  
poświęconej Janowi Pawłowi II

W grudniu 2019 r. ukazała się „ Antologia poetycka Przyjaciół Wy-
dawnictwa św. Macieja Apostoła wydana z okazji 10-lecia powstania Wy-
dawnictwa, pt. „Być solą ziemi”. Do grona Przyjaciół i jednocześnie twór-
ców Antologii, wydawca zaliczył mieszkankę naszego miasta Agnieszkę 
M. Gorajewską-Nowakowską. Z ogólnego podsumowania, dokonanego 
przez Wydawcę z okazji Jubileuszu, wynika, że współautorzy m.in. antolo-
gii, almanachów, pokłosi konkursów, do których należy nasza poetka, po-
chodzą aż z pięciu kontynentów. Wśród kontynentów, do tej pory, zabrakło 
jedynie autorów z Ameryki Południowej i… Antarktydy! 

Z okazji rocznicy 100 Urodzin Papieża Jana Pawła II, pani Agniesz-
ka chciała podzielić się z czytelnikami TwK swoimi wierszami, które są 
częścią Antologii literackiej pt. „Łowca serc ludzkich”, dedykowanej 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Książka, ze słowem wstępnym dr 
Marka Mariusza Tytko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukaże się w maju 
br., Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu.

- Kiedy otrzymałam od Wydawcy zaproszenie do współtworzenia 
ww. antologii, nie wahałam się ani sekundy. Bliska mojemu sercu, ojcow-
ska Postać Jana Pawła II i Jego udział w moim życiu, sądzę, że podobnie 
jak w życiu każdego Polaka, była powodem wzięcia udziału w literackich 
działaniach Wydawcy. Zgodnie z wymaganiami Wydawnictwa, należało 
przesłać wiersze lub inne formy literackie np.: opowiadania, eseje, rozwa-
żania, świadectwa wiary, wspomnienia z pielgrzymki JPII do Ojczyzny. 
Ta ostatnia z wymienionych form literackich również znalazła odzwier-
ciedlenie w jednym z przesłanych przeze mnie utworów, do którego za-
łącznikiem było zdjęcie chusty, pamiątki wizyty JPII w Łodzi, w 1987 
roku, a tym samym mojego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Ponownie, 
obok mojego nazwiska, zamieszczona została nazwa naszego miasta - 
mówi Agnieszka M. Gorajewska-Nowakowska.

Wszyscy współautorzy antologii papieskiej mieli uczestniczyć w 
ogólnopolskiej promocji książki w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydow-
skiej i Zakrzowie. Całkowity dochód z promocji antologii dedykowanej 
św. Janowi Pawłowi II pt. „Łowca serc ludzkich”, Wydawca planował 
przeznaczyć na budowę kościoła pw. Św. Jana Pawła II w Opolu. Z powo-
du pandemii koronawirusa, planowana promocja została odwołana. 

- Wierzę, że szczytny cel, wsparcia budowy kościoła, zostanie osią-
gnięty w późniejszym, bezpiecznym czasie. Zmieszczone w antologii ma-
teriały stanowią własność ich autorów i mogą być wykorzystywane tylko 
i wyłącznie przez nich w dowolnych publikacjach, bez zgody Wydawnic-
twa św. Macieja Apostoła. Korzystając z tego prawa, dzielę się z Pań-
stwem moimi wierszami pt. „ Św. Jan Paweł II” oraz „Modlitwa do św. 
Jana Pawła II” - dodaje autorka. 

Modlitwa do św. Jana Pawła II

Ojcze nasz…, któryś jest w Niebie,
zerkaj na nas, będących w potrzebie.

Przyjdź z pomocą swoją,
bądź naszą, codzienną Ostoją.

Drogowskazem do Nieba,
którego zagubionym potrzeba.

Bądź, jak zawsze, lekarzem dusz,
niech nie osiądzie na nich grzechu kurz.

Przepełniaj pokorą zbuntowany lud,
uzdrów go od nienawiści, uczyń cud.

Wspieraj nas w walce ze złem,
rozjaśniaj życia cień.

Kiedy ogarnie Naród trwoga,
wstaw się za nami u Boga.

Dodawaj odwagi,
błogosław każdy dzień.

Niech prowadzą nas Twoje słowa:
NIE LĘKAJCIE SIĘ! 

Amen.

Agnieszka M. Gorajewska-Nowakowska.

Św. Jan Paweł II

Człowiek głębokiej wiary,
modlitwy, miłości,

prawdy i autentyczności.
Oddany Przyjaciel człowieka.

Mądrości, spokoju Rzeka.
Przewodnik w chorobie i cierpieniu-

życiowym, ostrym kamieniu.
Orędownik Pokoju i pojednania, 
wzajemnej życzliwości, zaufania.

Ojcze Święty,
dziękuję, że jesteś. 

Nie, że… byłeś,
bo Ty w ludzkich sercach żyjesz!

Agnieszka M. Gorajewska-Nowakowska.
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Raport z Gminy Koluszki
 � na dzień 20 maja w powiecie łódzkim wschodnim wciąż odnotowano 
jedynie 11 zakażeń (1- gm. Andrespol; 4 - gm. Nowosolna; 4 - gm. Ko-
luszki; 1 - gm. Rzgów; 1 - gm. Brójce). Dobra wiadomość jest taka, że 
wśród wspomnianych jedenastu zakażonych osób, 10 uzyskało już po-
dwójne wyniki ujemne i są zdrowe! Kwarantanną domową w naszym 
powiecie objętych jest 18 osób.

 � Gmina Koluszki nie przekazała newralgicznych danych swoich miesz-
kańców Poczcie Polskiej, o które ta prosiła w ramach przygotowania 
do wyborów. I wszystko wskazuje na to, że decyzja okazała się słusz-
na, bowiem obecnie organizacje pozarządowe składają zawiadomienia 
do prokuratury na wójtów i burmistrzów, którzy przekazali listy wy-
borców.    

 � szkoły podstawowe przygotowują się do uruchomienia zajęć opiekuń-
czych dla klas 1-3 od przyszłego tygodnia, zgodnie z wytycznymi 
MEN. Szczegóły będą znane w najbliższych dniach.

 � Urząd Miejski w Koluszkach pracuje codziennie w godzinach 8.00-
15.00 Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się na parterze. Za-
chęcamy do kontaktu telefonicznego w celu uzgodnienia sposobu za-
łatwienia sprawy. Telefon Kancelarii: 44 725 67 10

 � nadal nieczynna jest urzędowa kasa. Wpłaty bez prowizji na konto 
gminy możliwe są w kasach banku PKO BP (przy cmentarzu).

Trwa 13. edycja konkursu  
„Policjant, który mi pomógł”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organiza-
cji 13. edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, 
którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego To-
warzystwa Psychologicznego.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy 
charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i 
umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się 
już 12 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 60 laureatów zasłu-
gujących – w ocenie społeczeństwa na szczególne wyróżnienie. Byli to 
funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i krymi-
nalną.

13. edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendan-
ta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie 
wpisana w centralne obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Poli-
cjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2020 r. Zgodnie z regulaminem 
konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, in-
stytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera 
Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogoto-
wia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich 
trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typo-
wanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uza-
sadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@
niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warsza-
wa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, 
gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!
(Biuro Prewencji KGP)

TERMAL
USŁUGI 

HYDRAULICZNE
- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ, 

WOD-KAN
- REKUPERACJA

95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78

501 10 22 81, 509 307 458

Przerwy w dostawach prądu
 � 27.05.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Borowa ul. Długa Nr od 48  
do 165, Ogrodowa Nr od 1 do 3, Wczasowa Nr 240 dz.

 � 28.05.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Koluszki ul.: 11 Listopada Nr od 
45 do 72, Konopnickiej Nr od 31 do 35, Gen. Stanisława Maczka Nr 
od 6 do 29.

 � 3.06.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Gałków Duży ul.: Armii Ludowej 
Nr 1 i 2 , Główna Nr od 85 do 183, Jesienna Nr od `1 do 8, Letnia Nr 
od 1 do 4, Przyrodnicza Nr od 1 do 36, Zimowa Nr od 10 do 35 i 85.

Za wywóz odpadów komunalnych odpowiada:

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński

97-300 Piotrków Tryb., ul. Próchnika 25      
Biuro Obsługi Klienta, Tel. 44 649-96-84 w. 21 lub 22
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HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych i segregowanych na 2020 rok
REJON I

– Koluszki ulice: Sosnowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Jerzego Kukuczki 
(dawniej Buczka), Przejazd, Łódzka, Zwycięstwa, Wisławy Szymbor-
skiej (dawniej Gwardii Ludowej), Powstańców Wielkopolskich, Krasic-
kiego, Wschodnia (dawniej Zubrzyckiego), Hubala, Aleja ZHP, Danuty 
Szaflarskiej (dawniej Hanki Sawickiej), Baczyńskiego, Towarowa, Plac 
Obrońców Warszawy, Aleja Komuny Paryskiej, Zimowa.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 5, 19 19 5, 19 19

lipiec 3, 17, 31 17 3, 17, 31 17

sierpień 14, 28 14 14, 28 14

wrzesień 11, 25 11 11, 25 11

październik 9, 23 9 9, 23 9

listopad 6, 20 6, 20 6, 20 6

grudzień 4, 18 4, 18 18 4

REJON II

– Koluszki ulice: Rolnicza, Akacjowa Wierzbowa, Zachodnia, Lipowa, 
Kasztanowa, Świerkowa, Orzechowa, Jodłowa, Klonowa Topolowa, Ja-
śminowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Spacerowa, Bukowa

– Żakowice ulice: Cicha, Wspólna, Koluszkowska, Magnoliowa, Wiśnio-
wa, Łączna, Wierzbowa, Ogrodnicza, Norwida, Wczasowa, Sosnowa, 
Poprzeczna, Willowa, Zakątna, Spacerowa, Lipowa, Kwiatowa, Wy-
cieczkowa, Sasanek,  Brzozowa, Zielona, Piotrkowska, Dworcowa, Do-
jazdowa, Krótka, Szkolna, Dębowa, Graniczna, Różana, Sporna, Bursz-
tynowa, Kolejowa, Topolowa, Pogodna

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 13 (sob.), 26 26 13 (sob.), 26 26

lipiec 10, 24 24 10, 24 24

sierpień 7, 21 21 7, 21 21

wrzesień 4, 18 18 4, 18 18

październik 2, 16, 30 16 2, 16, 30 16

listopad 13, 27 13, 27 13, 27 13

grudzień 11, 24 (czw.) 11, 24 (czw.) 24 (czw.) 11

REJON III

– Felicjanów, Lisowice, Erazmów, Turobowice, Jeziorko, Zygmuntów, 
Katarzynów, Stamirowice Kazimierzów, Leosin, Świny, Wierzchy, 
Długie, Stefanów.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 5, 19 19 5, 19 19

lipiec 3, 17, 31 17 3, 17, 31 17

sierpień 14, 28 14 14, 28 14

wrzesień 11, 25 11 11, 25 11

październik 9, 23 9 9, 23 9

listopad 6, 20 6, 20 6, 20 6

grudzień 4, 18 4, 18 18 4

REJON IV

– Różyca ulice: Pałacowa, Piaskowa, Zagajnikowa, Północna, Sportowa, 
Piotrkowska, Jarosława Iwaszkiewicza, Parkowa, Sporna, Spokojna, 
Zawiła, Letniskowa, Wrzosowa, Główna, Kolejowa, Słoneczna, Towa-
rowa, Krańcowa, Południowa, Familijna, Piaskowa, Porzeczkowa, Klu-
bowa, Przylesie, Makowa.

– Kaletnik ulice: Główna, Wczasowa, Klonowa, Leśna, Smugowa, Piotr-
kowska, Ogrodowa, Sosnowa, Lipowa, Brzozowa, Jodłowa, Partyzan-
tów, Letniskowa, Kościelna, Cmentarna, Szklarniowa, Nowa, Akacjo-
wa, Świerkowa, Dębowa, Grabowa, Krótka

– Przanowice.
– Żakowice ulice: Krzywa, Zagajnikowa.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 13 (sob.), 26 26 13 (sob.), 26 26

lipiec 10, 24 24 10, 24 24

sierpień 7, 21 21 7, 21 21

wrzesień 4, 18 18 4, 18 18

październik 2, 16, 30 16 2, 16, 30 16

listopad 13, 27 13, 27 13, 27 13

grudzień 11, 24 (czw.) 11, 24 (czw.) 24 (czw.) 11

ODPAD POPIOŁU:  
odbiór w miesiącach maj-październik, będzie odbywał się  
1 x w miesiącu w  terminie podanym w harmonogramie;  
w okresie zimowym (listopad-kwiecień) odbiór będzie się  

odbywał co 2 tygodnie  w terminach podanych  
w harmonogramie, w workach dostarczonych przez ZUK HAK.

ODPAD BIO:  
odbiór w miesiącach grudzień-kwiecień, będzie odbywał się  

1 x w miesiącu w  terminie podanym w harmonogramie,  
w okresie (maj-listopad) odbiór będzie się odbywał co 2 tygodnie 

w terminach podanych w harmonogramie,  
w workach dostarczonych przez ZUK HAK.

Prosimy nie wrzucać popiołu do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.
Kosze i worki z odpadami prosimy wystawiać do godz. 6:30.
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REJON V

– Koluszki ulice: Czarneckiego, Miodowa, Okrzei, Wyspiańskiego, Asny-
ka, Tuwima, Gałczyńskiego, Prusa, Krańcowa, Lotnicza, Łąkowa, Na-
sienna, Dąbrowskiego, Kasprowicza, Zielona, Polna, Traugutta, Koper-
nika, Żwirki, Harcerska, Staszica, Teatralna, Wigury, Broniewskiego, 
Sportowa, Mickiewicza, Żeromskiego, Pomorska, Śląska, Hallera, 3 
Maja, Paderewskiego, Wiadukt, Ogrodowa, Słowackiego, Wincentego 
Pola, Wileńska, Strzemińskiego.

– Żakowice ulice: Słowackiego, Rolnicza, Liliowa, 
– Różyca: ulica Wąska;     – Kaletnik ul. Koscielna 51 m. 2.
– Słotwiny 1, 
– Nowy Redzeń 1a

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 12 (piątek), 25 25 12 (piątek), 25 25

lipiec 9, 23 23 9, 23 23

sierpień 6, 20 20 6, 20 20

wrzesień 3, 17 17 3, 17 17

październik 1, 15, 29 15 1, 15, 29 15

listopad 12, 26 12, 26 12, 26 12

grudzień 10, 23 (środa) 10, 23 (środa) 23 (środa) 10

REJON VI

– Gałkówek-Parcela. 
– Borowa ul. Skrajna, Krańcowa, Środkowa.
– Różyca, ul. Przestrzenna.
– Gałków Duży ulice: Główna, Dzieci Polskich, Przestrzenna, Skrajna, 

Dworcowa, Słoneczna, Ludowa, Czatolińska, Orzechowa, Południowa, 
Dojazdowa, Wiosenna, Letnia, Przyrodnicza, Armii Krajowej, Jesienna, 
Kościelna, Zimowa.

– Gałków Mały: Brzezińska,  Kolejowa, Żeromskiego, Stanisława Okrzei, 
Towarowa, Mickiewicza, Graniczna, Zielona, Krańcowa, Świętej Anny, 
Miła, Stawowa, Klonowa.

– Będzelin, ul. Modrzewiowa 8, 12.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 4, 18 18 4, 18 18

lipiec 2, 16, 30 16 2, 16, 30 16

sierpień 13, 27 13 13, 27 13

wrzesień 10, 24 10 10, 24 10

październik 8, 22 8 8, 22 8

listopad 5, 19 5, 19 5, 19 5

grudzień 3, 17, 31 3, 17, 31 17 3, 31

REJON VII

– Gałków Mały ulice: Łódzka, Wojska Polskiego, Północna, Nowa, Mała, 
Radwańska, Sportowa, Grzybowa,  Kwiatowa,  Wschodnia, Krótka, Bo-
rowiecka, Łąkowa, Wierzbowa, Pusta, Sporna, Sosnowa (dawniej 19 
Stycznia), Długa, Słowackiego, Brzozowa, Zacisze, Wspólna, Dębowa, 
Lipowa, Andrzeja, Letniskowa, 1 Maja, Zgodna, Zagajnikowa, Party-
zantów, Marii Curie-Skłodowskiej (dawniej 22 Lipca), Kopernika, Po-
lna, Smugowa, Napoleońska, Wąska, Akacjowa (dawniej Generała Ka-
rola Świerczewskiego), Spacerowa, Niecała, Ogrodowa, Krawiecka, 
Cicha, Leśna, Piękna, Marysieńki, Krzywa,  Świętego Mikołaja,  Parko-
wa, Boczna, Kasztanowa. 

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 4, 18 18 4, 18 18

lipiec 2, 16, 30 16 2, 16, 30 16

sierpień 13, 27 13 13, 27 13

wrzesień 10, 24 10 10, 24 10

październik 8, 22 8 8, 22 8

listopad 5, 19 5, 19 5, 19 5

grudzień 3, 17, 31 3, 17, 31 17 3, 31

REJON VIII

– Koluszki ulice: Brzezińska, Zagajnikowa, Natolińska, Sienkiewicza, 
Wieniawskiego, Próchnika, Chopina, Brzechwy, Kochanowskiego, Ja-
giellońska, 8 Marca, Naftowa.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec
12 (piątek), 

25
25

12 (piątek), 
25

25

lipiec 9, 23 23 9, 23 23

sierpień 6, 20 20 6, 20 20

wrzesień 3, 17 17 3, 17 17

październik 1, 15, 29 15 1, 15, 29 15

listopad 12, 26 12, 26 12, 26 12

grudzień
10,  

23 (środa)
10, 

23 (środa)
23 (środa) 10

Stawka opłaty za odpady komunalne od 1 osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość od 1.06.2020 r. wynosi – 24,00 zł (miesięcznie). Opła-
tę wnosi się za dwa miesiące kalendarzowe w niżej podanych terminach:

– za styczeń i luty do dnia 28 lutego danego roku;
– za marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku;
– za maj i czerwiec do dnia 30 czerwca danego roku;
– za lipiec i sierpień do dnia 31 sierpnia danego roku;
– za wrzesień i październik do dnia 31 października danego roku;
– za listopad i grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.

Stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości na któ-
rych znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wyko-
rzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej 
jedynie przez część roku wynosi 169,30 zł rocznie.

– opłatę za domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywa-
nej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnosi się w terminie do 30 
czerwca danego roku lub w terminie 14 dni od daty złożenia deklara-
cji.
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REJON IX

– Koluszki ulice: Kościuszki, Bema, Krótka, Warszawska, Kolejowa, Zawi-
ła, Poprzeczna, Miła, Piękna, Budowlanych, Odlewnicza, Żelazna, Zło-
ta, Miedziana, Żeliwna, Stalowa, Srebrna.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 10, 24 24 10, 24 24

lipiec 8, 22 22 8, 22 22

sierpień 5, 19 19 5, 19 19

wrzesień 2, 16, 30 16 2, 16, 30 16

październik 14, 28 14 14, 28 14

listopad 10 (wtorek), 25 10 (wtorek), 25 10 (wtorek), 25 10 (wtorek)

grudzień 9, 23 9, 23 23 9

REJON X

– Koluszki ulice: 11 Listopada, Kilińskiego, Reja, Głowackiego, Konop-
nickiej, Ściegiennego, Gen. Sikorskiego, Krzywa, Wołyńska, Targowa, 
Strażacka, Marszałka Piłsudskiego, Cmentarna, Generała Maczka, Ry-
nek, Krzemieniecka, Ludowa, Wiejska, Graniczna, Partyzantów, Wito-
sa, Batalionów Chłopskich, Rataja, Reymonta, Świętego Stanisława 
Kostki, Słoneczna, Leśna, Wojska Polskiego, Westerplatte, Kraszew-
skiego, Piastowska, Wyzwolenia.

– Słotwiny ulica: Graniczna.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 10, 24 24 10, 24 24

lipiec 8, 22 22 8, 22 22

sierpień 5, 19 19 5, 19 19

wrzesień 2, 16, 30 16 2, 16, 30 16

październik 14, 28 14 14, 28 14

listopad 10 (wtorek), 25 10 (wtorek), 25 10 (wtorek), 25 10 (wtorek)

grudzień 9, 23 9, 23 23 9

REJON XI

– Słotwiny ulice: Tomaszowska, Długa, Wąska, Działkowa.
– Nowy Redzeń.
– Stary Redzeń.
– Regny ulice: Główna, Leśna, Polna, Osiedle Wojskowe.

miesiąc 
2019 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 3, 17 17 3, 17 17

lipiec 1, 15, 29 15 1, 15, 29 15

sierpień 12, 26 12 12, 26 12

wrzesień 9, 23 9 9, 23 9

październik 7, 21 7 7, 21 7

listopad 4, 18 4, 18 4, 18 4

grudzień 2, 16, 30 2, 16, 30 16 2, 30

REJON XII

– Borowa ulice: Długa, Główna, Zosi, Borowiecka, Chrustowska, Leśna, 
Spacerowa, Polna, Ogrodowa, Zielonogórska, Wczasowa, Nowa, Lipowa, 
Letniskowa, Sosnowa, Brzozowa, Piaskowa, Akacjowa, Świerkowa, Tade-
usza, Bartosza Głowackiego, Słoneczna, Krótka, Szeroka, Łąkowa, Środko-
wa, Dojazdowa, Boczna, Wąska, Równa, Wodna, Zawiła, Krzywa, Prosta, 
Poprzeczna, Truskawkowa, Malinowa, Brzoskwiniowa, Orzechowa, Kwia-
towa, Poziomkowa, Winogronowa, Cytrynowa, Pomarańczowa, Irysowa, 
Tulipanowa, Goździkowa, Liliowa, Słoneczna.

– Będzelin ulice: Leśna, Szkolna, Główna, Koluszkowska, Grzybowa, Stra-
żacka, Polna, Zagajnikowa, Sportowa, Jeziorna, Gajowa, Modrzewio-
wa(bez nr 8 i 12).

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru  
zmieszanych  

odpadów  
komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru 
odpadów 

segregowanych 
(szkło, papier, 
tw. sztuczne, 

metal)

czerwiec 3, 17 17 3, 17 17

lipiec 1, 15, 29 15 1, 15, 29 15

sierpień 12, 26 12 12, 26 12

wrzesień 9, 23 9 9, 23 9

październik 7, 21 7 7, 21 7

listopad 4, 18 4, 18 4, 18 4

grudzień 2, 16, 30 2, 16, 30 16 2, 30

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
 � SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty. Szkło opakowaniowe 

BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki). 
Nie wrzucać: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, za-
krętek, kapsli, żarówek

 � PAPIER - worek niebieski. Książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i 
worki papierowe
Nie wrzucać: po napojach, mleku, papieru po tłuszczu, tapet, pieluch, 
art. higienicznych

 � PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 
– worek żółty. Opakowania po płynach i napojach, butelki po chemii 
gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia na-
czyń), reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, 
drobny złom stalowy i metali kolorowych
Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek 
po farbach i lakierach, worków po nawozach;

 � NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE 
– pojemnik. Artykuły higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, 
stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika, fajans, zabawki, różnorodne 
przedmioty plastikowe, inne drobne odpady powstające w gospodar-
stwach domowych. 
Nie wrzucać: popiołu

 � ODPADY BIODEGRADOWALNE- worki brązowe, obierki wa-
rzyw i owoców, ogryzki i pestki, skorupki jajek i łupinki po orzechach, 
fusy od herbaty i kawy, resztki jedzenia organicznego, stare produkty 
zbożowe, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, skoszoną trawę, liście.
Nie wrzucać: popiołów z domowego paleniska, odchodów ludzkich i 
zwierzęcych, piasku dla kotów, płynów, pozostałych domowych odpa-
dów komunalnych

 � POPIÓŁ – worki szare

Opłatę za odpady komunalne należy płacić:
 • przelewem elektronicznym;
 • wpłatą bez prowizji  PKO BP SA o/Koluszki, ul. 11 listopada 41;
 • w kasie Urzędu Miejskiego. 

Nr konta bankowego:  35 1020 3352 0000 1302 0258 7947  



16 22.05.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 21

AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

USŁUGI
Naprawa – Pralki, 609-046-483
Zadbam o Twoje auto. Mycie, 
sprzątanie, odkurzanie, polerowanie. 
Usługa od ręki, tel. 600-932-147
Ścinka drzew – niedrogo,  
727-668-566
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Budowa domów, 505-509-874
Piaskowanie, Szkiełkowanie, 
Malowanie, 691-818-501
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Usługi koparką. Wykopię, rozbiorę, 
wywiozę, 603-692-065
Remonty i Wykończenia komplek-
sowo, 798-429-235
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834
Usługi koparko-ładowarką,  
606-405-783
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o.,  
wod.-kan., gazu, 506-864-713
Budowy docieplenia wszelkie, 
604-350-807
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
dzień - noc, plisy, żaluzje, moskitiery, 
tel. 603-993-306
Tynki maszynowe cementowo – 
wapienne, tel. 669-20-19-62
 Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Producent kostki brukowej w Wyknie 
gm. Ujazd zatrudni operatorów ma- 
szyn oraz pomocników, praca zmiano-
wa, umowa o pracę. tel. 601-583-868
Praca wakacyjna na umowę zlece-
nie, osoby pełnoletnie, firma pro-
dukcyjna w Wyknie gm. Ujazd, 
praca zmianowa. Tel 601-583-868

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Różyca, działka budowlana 3000 m2 
uzbrojona tel. 602-106-631           
Sprzedam działkę 1306 m2,  
ul. Miła, Koluszki, 601-348-451                  
Sprzedam dom z działką,  
tel. 691-750-133
Sprzedam działkę budowlaną  
2300 m2, Rewica „B”, woda, prąd, 
886-779-480
Sprzedam dom w Koluszkach,  
ul. Żeromskiego o pow. 95 m2, 
tel. 698-614-915
Kupię działkę, ziemię lub gospodar-
stwo rolne, tel. 536-996-026
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Tanio, do wynajęcia pokój z kuch-
nią i łazienką, 601-835-140
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszka-
nie, tel. 601-285-627
Poszukuję mieszkania, pół domku, 
domku letniskowego do wynajęcia  
z możliwością zaparkowania autobu-
su od teraz do września. Możemy 
przystosować miejsce o niższym 
standardzie, tel. 514-738-599  
lub 732-932-107
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Rower górski, sprężarkę, kosiarkę, 
tel. 796-106-279
Opryskiwacz-400l, lance 12 
metrów, 663-319-031
Poloneza, bdb, 1500zł, 797-199-088
Kury odchowane, kaczki. Węgrzy-
nowice Modrzewie 23, 728-386-763
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
Kupię rower typu tandem,  
726-129-186
Kupię stare motocykle,  
tel. 691-818-501
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmę pracowników do betoniar-
ni, 663-319-031
Szwaczki zatrudnimy od zaraz,  
tel. 604-797-243
Zatrudnimy konstruktora. Branża: 
konstrukcje stalowe, przyczepy. 
Praca w SolidWorks, Inventor, 
AutoCad. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071
Zatrudnię kierowcę, kat. C+E, 
ADR, cysterny, kraj, stała praca,  
tel. 606-155-155
Zatrudnię do produkcji mebli osoby 
z doświadczeniem, 502-567-272
Zatrudnię fryzjerkę, 603-868-075
Zatrudnię szwaczkę chałupniczkę 
(owerlok 4 nitowy, stębnówka)  
lub do zakładu. Doświadczenie  
w dzianinie, tel. 797-922-109

Poszukuję pilnie chałupniczek  
do prostego szycia. Bdb płaca,  
tel. 691-614-720
Zatrudnimy pomocników  
elektryków, tel. 42 214-07-00
Hurtownia Spożywcza zatrudni 
Kierowcę-Magazyniera,  
tel. 660-170-744
Zatrudnimy elektryków,  
tel. 42 214-07-00
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

SZUKAM PRACY
Podejmę się prac w ogrodzie  
lub mycia okien, 781-196-850

RÓŻNE
Kajaki – Spływy, 505-962-185

Dzień Matki z Pocztą Kwiatową
zrób Mamie niespodziankę i wyślij kwiaty

    za pośrednictwem kwiaciarni Ogród i Dom Koluszki

ul. Przejazd 8 tel. 44-714-49-45

Poszukuję pilnie 
chałupniczek do prostego 

szycia. Bardzo dobra płaca.

tel. 691-614-720

ZATRUDNIĘ 
PRACOWNIKÓW
OGÓLNOBUDOWLANYCH

tel. 792-022-640

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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; 19.00-20.00

Potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi biura?
Firma BIU-REX oferuje swoje usługi w księgowości,  

kadrach, prowadzeniu ewidencji, wystawianiu faktur  
i innych czynności w zależności od potrzeb

na miejscu u klienta i zdalnie.
Tel. 575 054 999            e-mail: biurexdorota@gmail.com

FORD C-Max Titanum, 1,6 CDTI, 2018r. sprzedam, tel. 691-292-621
Lokal użytkowy do wynajęcia (tanio) Galeria Arkadian Koluszki ul. Reja 3 
lok.9., tel. 604-796-539   
Sprzedam dwie działki rolne o powierzchni łącznej 1,5 ha, 572-141-922
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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

GABINET TERAPII 
TLENOWEJ
TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

ZATRUDNIĘ  
LAKIERNIKA SAMOCHODOWEGO

tel.693-97-97-01

Tarcza 3.0 i ZUS
Nowa odsłona tarczy antykryzysowej zakłada, że ze zwolnienia ze 

składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył  
15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł . Dzięki temu rozwiąza-
niu więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy.

Zwolnienie z opłacania składek
Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą sko-

rzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą 
przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, 
za który składany jest wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 
proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), 
ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Zwolnieniu ze składek będą 
też mogli podlegać przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start.  
Przy zwolnieniu dla tych grup brane są pod uwagę  składki za kwiecień i 
maj – nawet, jeśli zostały opłacone.

Postojowe
Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przed-

siębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. Pozostałe 
warunki nie ulegają zmianie. Należy wykazać 15-proc. spadek przycho-
du. Przykładowo przy wniosku składanym w maju przychód w kwietniu 
powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

Ponowne postojowe
Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy 

razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że 
sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa po-
prawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wyka-
zywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsię-
biorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na 
podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe. W razie 
wątpliwości nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem 
lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skory-
gować wniosek.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Nowo otwarta cukiernia 
„U Krychniaka Coś Słodkiego” 

zaprasza na zakupy pysznych słodkości

Koluszki, ul. Brzezińska 10
tel. 505-410-441

DORABIANIE KLUCZY
- kodowanie kluczy IMMOBILIZER
- sprzedaż zamków, wkładek  

oraz kłódek
- dorabianie wkładek do klucza

NAPRAWA ROWERÓW
Wiosenne przeglądy rowerów

- centrowanie kół
- części zamienne i akcesoria 

rowerowe
- odbieram rower uszkodzony 

dowożę naprawiony
Koluszki ul. Akacjowa 18

tel. 668-152-835

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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.

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00

www.turkus-travel.pl

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC     - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

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

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

i pielęgnacja trawników
Wywóz liści, gałęzi itp.
Malowanie i naprawa  

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

tel. 44 714-49-45  
605-23-67-37

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  r wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

Skład u Marka – Bukowiec
 Zielonogórska 15A, tel. 505-610-959

https://ecg-polska.pl

MALOWANIE 
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330
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Powierzchnia reklamowa  

wykupiona przez Gminę Koluszki  

w ramach wsparcia  

lokalnych przedsiębiorców 

Centrum Rolno-Ogrodnicze ANPOL
95-040 KOLUSZKI , ul. POLNA 33 

Dział ogrodniczy – 44 714 18 40 
Dział rolniczy – 44 714 16 97

www.facebook.com/anpolkoluszki
WSZYSTKO DO DOMU i OGRODU!

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH:
Wynajem atrakcji: 
dmuchane zjeżdżalnie, kule wodne, euro-bungee, 
maszyna do popcornu i waty cukrowej, automatyczny barman 
BARMIX, nagłośnienie imprez, animatorzy, pokazy fajerwerków  
i wiele więcej!
KINDER PARTY KOLUSZKI – Igor Borowiecki   tel. 537-930-708 
www.facebook.com/kinderpartykoluszki/

Sklep SEN-MET Sendereccy
Oferuje w sprzedaży:

 � Artykuły ogrodnicze – m.in. kora,  kamienie ozdobne, ziemia  
oraz nawozy ogrodowe, środki ochrony roślin, systemy nawadniające,  
suche drewno konstrukcyjno-budowlane, płyty OSB,

 � Sprzęt spawalniczy , elektronarzędzia,
 � Piece c.o. , technika grzewcza.
 � Odzież robocza/BHP
 � Farby, lakiery

Serdecznie zapraszamy
Koluszki ul. Partyzantów 32 G

PRZYŁĄCZA GAZU
Instalacje CO,CWU,GAZOWE. Instalacje WOD-KAN

Kotłownie gazowe, pellet, ekogroszek.
Ogrzewanie podłogowe. Protokoły szczelności instalacji gazowej.

tel. 693-905-839

Salon pielęgnacji psów 
„LEJDI”  zaprasza

Koluszki, Reja 8        
tel. 608-477-053

Zakład Fryzjerski „NINA”
Koluszki, ul. Brzezińska 30

zaprasza do telefonicznego  
umawiania wizyt pod nr tel. 506 122 574

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Koluszkach, ul. Sikorskiego 11  

ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie dokumentacji technicznej  
oraz docieplenie budynku mieszkalnego  

wielorodzinnego przy ul.: Głowackiego 27 w Koluszkach

Warunki realizacji zamówienia oraz przystąpienia do prze-
targów określone są w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia ,którą można  nabyć w siedzibie Spółdzielni w cenie  
30 zł + VAT.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie  
do dnia 05 czerwca 2020 r  do godziny 15.00.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Dział Techniczny 
tel.44 714 10 30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu 
,lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny. 

RADA NADZORCZA
KOLUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w KOLUSZKACH

ul. Sikorskiego 11 95-040 Koluszki

ogłasza konkurs na stanowisko:
ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Miejsce pracy: Koluszki

Wymagania:
1. obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych,
2. wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, kierunkowe budowlane lub po-

krewne,
3. co najmniej 10-letni staż pracy ,
4. dobra znajomość prawa budowlanego w tym zagadnień techniczno - eksplo-

atacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych,
5. doświadczenie w zakresie prowadzenia prac budowlanych, remontów, kon-

serwacji i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytko-
wych spółdzielni,

6. znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania, przygotowywania spe-
cyfikacji technicznych i umów związanych z działalnością remontową, konser-
wacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kon-
troli ich realizacji,

7. nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalno-
ści konkurencyjnej wobec Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz ro-
dzącej sytuacje konfliktu interesów,

8. dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
1. ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania w organizacjach 

oraz znajomość zasad komunikacji społecznej,
2. uprawnienia budowlane i dodatkowe kursy mogące wnieść wartość dodaną do 

sprawowania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu w spółdzielni mieszkaniowej,
3. doświadczenie w zakresie zasad finansowania i rozliczania inwestycji budow-

lanych oraz oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględnie-
niem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych,

4. znajomość przepisów w zakresie Prawa Spółdzielczego i ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych oraz zagadnień związanych z gospodarką nierucho-
mościami,

5. minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, preferowane 
w spółdzielniach mieszkaniowych

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie Spółdzielni  
w terminie do dnia 10.06.2020 r do godz. 15.00  pisemnego zgłoszenia na adres:

KOLUSZKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Sikorskiego 11,  95-040 Koluszki

Warunki konkursu na stanowisko Z-cy Prezesa Zarządu oraz druki oświadczeń dla 
kandydata dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: ksmkoluszki.pl 

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl



USŁUGI 
DETEKTYWISTYCZNE, 

sprawdzanie pomieszczeń 
i pojazdów pod względem 
ewentualnych podsłuchów  

oraz nadajników GPS

TEL. 663 742 876

Wirtualna wystawa  
koła malarskiego

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy prac uczestników 
zajęć malarskich Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach.

Pandemia koronawirusa przerwała zajęcia koła malarskiego działają-
cego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Uczestnicy zajęć 
jednak nie porzucili swojej artystycznej pasji i rozpoczęli prace twórcze 
w swoich domach. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
MOK: www.mok-koluszki.pl, gdzie  mają Państwo możliwość obejrzenia 
pierwszej wirtualnej zbiorowej wystawy Koła Malarskiego, na której 
swoje prace prezentują: Anna Chybowska, Beata Mąkiewicz, Bogusława 
Wojtysiak-Pawłowska, Marzena Sztuka, Monika Wlazły, Lidia Topolska, 
Aleksandra Krasuska  oraz Mateusz Jaśkiewicz - prowadzący zajęcia. Mi-
łego oglądania! 


