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Tydzień w Koluszkach nr 11

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
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

– 44 725 67 68
– 44 714 58 45
– 44 714 04 95
– 44 714 58 25
– 991
– 468-30-15-31
– 44 714 58 79
507 078 873
– 992
– 44 714 58 24
605 370 020
– 44 714 58 79
507 078 873

Wykaz opłat w 2021 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

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
ul. Sikorskiego 6
ul. Głowackiego 20
ul. Korczaka 5
ul. 11 Listopada 33
ul. Przejazd 6
ul. 3 Maja 8
ul. 3 Maja 19G
ul. Brzezińska 54
Gałków

– 736 697 592
– 44 714 16 43
– 44 714 02 86
– 44 714 24 58
– 44 714 03 63
– 44 714 24 44
– 44 714 07 88
– 44 714 02 73
– 44 714 00 77
– 605 509 502

Taxi
Rower miejski
Biuro numerów
Informacja PKP
KSM
Spółdz. Odlewnik
Urząd Pracy

– 44 714 58 42
– 42 214 40 00
– 118 913
– 19 757
– 44 714 10 41
– 44 714 19 98
– 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

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

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi,
kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka,
gazociągi);
zimowego odśnieżania dróg;
uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej
(znaki, przepusty);
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
nielegalnie prowadzonych robót w pasie
drogowym;
uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
czystości w mieście i gminie;
przepełnień pojemników na odpady;
przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów;
zaśmiecenia terenów;
dzikich wysypisk śmieci;
padłych zwierząt;
inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców
w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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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

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek
– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10
piątek – 8.15-13.10
przerwa w godzinach: 10.30-10.40
i 12.30-12.50

Infolinia
ws. przyłączy
Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00

tel. 44 714 58 79

19.03.
ul. Korczaka 5
20.03.
ul. Sikorskiego 6A
21.03.
ul. 3 Maja 8
22.03.
ul. 3 Maja 19G
23.03.
ul. Brzezińska 54
24.03.
ul. Przejazd 6
25.03.
ul. 11 Listopada 33

19.03.2021 r.
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Wiosenne porządki na drogach
Po krótkim, ale intensywnym epizodzie zimowym, na drogach
pozostało sporo piachu, którym posypywano nawierzchnię. Niebawem na drogi wyjedzie zatem sprzęt do zamiatania ulic. Gmina
przygotowuje się właśnie do wyboru wykonawcy usługi. Główne
ulice mają zostać uprzątnięte do świąt wielkanocnych. Z kolei na
kwiecień zaplanowano odmalowywanie pasów i oznakowania poziomego na drogach.
(pw)

Owocna współpraca gminy i powiatu

Nowe boisko i plac zabaw
przy ul. Budowlanych
W ciekawy sposób już niebawem zagospodarowany zostanie teren przy obiektach szkolnych przy ul. Budowlanych w Koluszkach.
Choć trzy obiekty oświatowe podlegają dwóm różnym samorządom
(gminie i powiatowi), nie przeszkadza to w tym, by wykorzystywane
były wspólnie przez wszystkich uczniów, bez względu na przynależność do danej szkoły.

Szkoła specjalna zostanie
wyposażona w windę
Do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Koluszkach dobudowywana jest winda. Dla powyższej placówki to
wydarzenie wręcz historyczne, które przeniesie funkcjonowanie
ośrodka na wyższy poziom organizacyjny.

- Instalacja windy ułatwi życie zarówno uczniom jak i pracownikom. Nasi podopieczni będą mieć kontakt z każdym piętrem budynku, w tym biblioteką, kuchnią, czy pracownią ekologiczną. W
końcu uczniowie na wózkach bez problemu będą mogli korzystać z
zajęć na drugim piętrze. Jest to bardzo ważne, ponieważ do tej pory
platforma dowoziła ich tylko do pierwszego piętra. Co prawda by
dotrzeć wyżej, można było skorzystać z nowoczesnego schodołaza,
ale nie wszyscy uczniowie potrafili się zmierzyć z barierą strachu,
jaki wywoływała w nich podróż tym urządzeniem. Dla mnie osobiście winda to sprawa priorytetowa, dlatego też bardzo dziękuję panu
staroście Andrzejowi Opali oraz wicestaroście Ewie Gładysz za zrozumienie i pomoc, oraz naczelnikom: pani Małgorzacie Szelest oraz
Zbigniewowi Burzyńskiemu za szybkie wdrożenie całej procedury.
Nasi podopieczni cały czas mają przyklejone nosy do szyb, nie mogąc
doczekać się przejażdżki windą - mówi Katarzyna Mrówka, dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach.
W planach jest jeszcze utwardzenie kostką lub płytami okolicznego terenu, tak by uczniowie mogli mieć dojazd do windy z różnych stron budynku. Prace budowlane mają zostać zakończone do
30 czerwca 2021 r. Środki na inwestycję pochodzą z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego oraz w ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
(pw)

Widok na obecne boisko

Wspólny plac zabaw
Do wakacji przy Przedszkolu nr 1 w Koluszkach przy ul. Budowlanych, w ramach gminnej inwestycji współfinansowanej przez
powiat łódzki wschodni, powstanie innowacyjny plac zabaw. Koszt
inwestycji to 272 tys. zł. Ponieważ obiekt będzie służył nie tylko
dzieciom z przedszkola, ale również podopiecznym z pobliskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, plac zabaw będzie
charakteryzował się kilkoma do tej pory niespotykanymi zabawkami w naszej gminie. Chodzi tu m.in. o takie elementy wyposażenia,
jak napowietrzne instrumenty muzyczne w postaci ogromnych cymbałów z pałeczkami na sznurku, tablicy z elementami grającymi, czy
„głuchego telefonu”, czyli dwóch słuchawek przenoszących dźwięk
na duże odległości. Inne nietypowe rozwiązania to huśtawki i karuzele z miejscem na wózki inwalidzkie. Na placu zabaw wyposażonym w bezpieczną nawierzchnię, pojawią się także tradycyjne zabawki, jak trampoliny, zjeżdżalnie i piaskownica.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią
Jeszcze w tym roku przy Zespole Szkół nr 2, na terenie starego
„betonowego” boiska sąsiadującego z przedszkolem i szkołą specjalną, ma powstać boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i w
koszykówkę. Realizatorem inwestycji jest powiat łódzki wschodni,
który na powyższe zadanie w budżecie zabezpieczył 217 tys. zł. Dodatkowo powiat złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o
przyznanie pomocy finansowej w wysokości 100 tys. zł w ramach
programu „Infrastruktura sportowa Plus”.
- Zadanie inwestycyjne ma na celu poprawę stanu przyszkolnej
infrastruktury sportowej, przeznaczonej głównie na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego. Będzie polegało ono na wykonaniu nowej nawierzchni płyty boiska szkolnego z trawy syntetycznej, na podbudowie istniejącej nawierzchni asfaltowej. Wymienione
zostaną również bramki do piłki nożnej oraz słupki do koszykówki informuje Andrzej Opala, starosta łódzki wschodni.
Chodź boisko jest budowane na potrzeby młodzieży z Zespołu
Szkół nr 2 i SOSW, dzięki dobrej współpracy dyrekcji sąsiadujących
ze sobą placówek oświatowych, z boiska będą mogły korzystać również przedszkolaki.
(pw)
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CARITAS dziękuje
Przed nami najważniejsze w chrześcijaństwie Święta Wielkanocne,
niestety nie dla wszystkich radosne. Są jednak wśród nas ludzie o wielkim
sercu, gotowi pomagać. To właśnie im Parafialny Zespół CARITAS, dziękując za ogromne wsparcie, pragnie złożyć najlepsze świąteczne życzenia
z głośno brzmiącym Alleluja!.
Dziękujemy dyrekcji firmy AGAT, rodzinie p. Karlińskich ze sklepu
KAR-POL, dziękujemy – życząc bezawaryjnych służb – braci kolejarskiej (pracownikom PLK), którzy podzielili się swoimi racjami żywieniowymi z potrzebującymi, podopiecznymi CARITAS. Dziękujemy szefostwu sklepu „HERMES”.
Mając taką rzeszę darczyńców, mogliśmy przygotować paczki żywnościowe, po odbiór których zapraszamy naszych podopiecznych: 22, 23
i 24.03.2021 r. w godz. 16.00-18.00. Przedłożenie aktualnych zaświadczeń obowiązuje.

I Liceum Ogólnokształcące

im. Henryka Sienkiewicza
w Koluszkach zaprasza
wszystkich ósmoklasistów!
Wiosna była czasem kiedy otwieraliśmy drzwi dla uczniów stojących przed decyzją o wyborze szkoły średniej. Zapraszaliśmy do
zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną oraz życiem szkoły organizując lekcje pokazowe, spacer po szkole, spotkania z nauczycielami
i uczniami oraz działania o charakterze środowiskowym tj. Okręgowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego, School Art, Wielka Lekcja Geografii, turnieje sportowo - integracyjne.
Niestety w tym roku szkolnym pandemia na to nie pozwala. Pamiętamy jednak o Was Drodzy Uczniowie, Rodzice. Mimo że nie
możemy otworzyć drzwi w dosłownym tego słowa znaczeniu, zapraszamy do polubienia i śledzenia naszego fanpage’a na Facebooku https://www.facebook.com/lo1koluszki, za pośrednictwem którego pragniemy zaproponować Wam wirtualny spacer po
„Sienkiewiczu”, pokazując rytm życia naszego liceum przez kolejne
miesiące roku szkolnego.
Drodzy Ósmoklasiści, zachęcamy Was do wyboru koluszkowskiego „Sienkiewicza”. To tutaj spełniają się marzenia, w realizacji
których pomogą Wam nasi nauczyciele, pedagodzy. Postawcie na
wiedzę, tradycję, nowoczesność i bezpieczeństwo.
Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym i Uczniami
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

Przerwy w dostawach prądu
 19.03.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Teodorów.
 23.03.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Katarzynów 2 i 3 gm. Koluszki.
 31.03.2021r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałków Duży ul.: Główna Nr od
90 do 183, Armii Ludowej 1 i 2, Jesienna, Letnia Nr od 1 do 4, Przyrodnicza, Zimowa, Południowa 6 i 7. Zielona Góra ul.: Leśna Nr od 12 do 14,
Główna Nr od 1 do 66, Liliowa Nr od 1 do 9.

19.03.2021 r.

Zabezpieczyli ,,podróbki”
Koluszkowscy kryminalni zabezpieczyli odzież z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Wstępne straty oszacowane przez przedstawiciela firm pokrzywdzonych wynoszą nie mniej niż 17 000 złotych. Policjanci z Koluszek prowadzą w
tej sprawie dochodzenie pod nadzorem prokuratora.
11 marca 2021 roku
policjanci z Komendy
Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego zwalczający przestępczość gospodarczą
dotarli do informacji, że
na terenie Koluszek może
dochodzić do sprzedaży
podrobionej
odzieży.
Mundurowi skontrolowali jedno z mieszkań na terenie miasta i podczas
przeszukania zabezpieczyli łącznie 84 sztuki odzieży z podrobionymi znakami towarowymi. Specjalista z zakresu rozpoznawania znaków towarowych oszacował wstępne straty właścicieli poszczególnych znaków na kwotę nie mniejszą niż 17 000 złotych. Za handel
,,podróbkami” grozi wysoka grzywna, kara ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 5. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzezinach.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Zgłoś nieświecącą latarnię
Przemieszczając się na terenie gminy można natknąć się na nieświecące latarnie. Służby miejskie proszą o zgłaszanie tych miejsc
do Biura Inżyniera Gminy, telefon: 44 725 67 68.

Wspieraj lokalnie
W Gminie Koluszki ok. jedna czwarta całego budżetu to środki
pochodzące z podatku dochodowego, który odprowadzamy do urzędu skarbowego. Dzięki tym pieniądzom zmieniamy naszą gminę.
Jeżeli zatem mieszkasz w naszej gminie, i chcesz by płacony podatek dochodowy wracał do
ciebie, w postaci przeróżnych samorządowych inwestycji, odprowadzaj go
do naszego miasta.
W okresie rozliczeń
podatkowych
wystarczy podać w formularzu
PIT adres zamieszkania
na terenie naszej gminy oraz wskazać dane właściwego miejscowo
urzędu skarbowego.
UWAGA: aby uiszczać podatki w Gminie Koluszki, nie trzeba
być tutaj zameldowanym – wystarczy tu mieszkać.
(pw)
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Pozimowa naprawa dróg
Trwa wiosenne łatanie dróg. Do tego celu używany jest między
innymi tzw. patcher. Maszyna ta umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą
dyszę natryskuje warstwę emulsji asfaltowej. Co ciekawe, w przypadku nawierzchni asfaltowych w naszej gminie, nie jest to priorytetowy okres na prace naprawcze. Największy wysiłek wkładany
jest bowiem w okres jesienny. Okazuje się bowiem, że dobrze przygotowana droga asfaltowa przed okresem zimowym, lepiej znosi surową aurę i podlega mniejszej erozji.
Większy problem przez cały rok mamy za to z drogami gruntowymi, których na naszym terenie jest ponad 100 kilometrów. Obecnie
drogi te są równane i zasypywane szlaką oraz tłuczniem.
(pw)

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
22 marca (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się XXXII
zdalna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. W porządku obrad m.
in.:
– sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za
2020 r.
– sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach
– uchwały w sprawie wydzierżawienia gminnych nieruchomości
na terenie kompleksu wypoczynkowego w Lisowicach
– uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Koluszki na lata 2019-2035”

Saperzy zabezpieczyli
pocisk artyleryjski
W Gałkowie Dużym gm. Koluszki podczas prac ziemnych został znaleziony pocisk artyleryjski z czasów I Wojny Światowej. Na
miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Andrespola i
Koluszek, którzy potwierdzili, że jest to przedmiot niebezpieczny i
stwarzający realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Przez
kilka godzin była zamknięta droga do czasu usunięcia niewybuchu.
16 marca 2021 roku około godz. 11:00 patrol interwencyjny z
Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach otrzymał zgłoszenie od
oficera dyżurnego, z którego wynikało, że na terenie gminy Koluszki w Gałkowie Dużym zgłaszająca znalazła przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce pojechał policyjny pirotechnik, który
określił znalezisko jako pocisk artyleryjski z czasów I Wojny Światowej. Przez kilka godzin była zablokowana ulica przy, której znaleziono pocisk zagrażający życiu i zdrowiu. Jeszcze tego samego
dnia policjanci przekazali niewypał saperom z Tomaszowa Maz.
Policja apeluje! W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją. W wyniku czego może dojść do
uszkodzenia ciała a nawet śmierci osoby przebywającej w jego pobliżu! Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadomią specjalistyczny
patrol saperski, który w bezpiecznym miejscu zdetonuje pocisk, a do
momentu jego przybycia mundurowi zabezpieczą znalezisko.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Rekolekcje w parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP w Koluszkach
W czwartek 18 marca w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Koluszkach rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które
prowadzi ks. Stefan Majewski proboszcz parafii z Kaletnika. Potrwają one do niedzieli. Poniżej przedstawiamy porządek nabożeństw i Mszy św.
Od środy 17 marca w ramach Triduum Eucharystycznego w kościele trwa również adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja
potrwa do piątku 19 marca. Ksiądz proboszcz zaprasza parafian do
intymnego spotkania z Jezusem ukrytym w hostii.
Triduum Eucharystyczne
19 marca (piątek) – ostatni dzień ADORACJI (do godz. 17.30)
Rekolekcje wielkopostne
19 marca (piątek) - II dzień rekolekcji (Uroczystość św. Józefa)
•• godz: 7.00, 9.00 i 18.00 – Msze św. z nauką rekolekcyjną
•• godz: 17.30 - Droga Krzyżowa – prowadzi "Żywy Różaniec"
•• godz: 19.00 - Droga Krzyżowa – dla młodzieży
20 marca (sobota) - III dzień rekolekcji
•• godz: 7.00, 9.00 i 18.00 – Msze św. z nauką rekolekcyjną
•• godz: 19.00 - Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla dzieci
pierwszokomunijnych z rodzicami
21 marca (niedziela) - IV dzień rekolekcji
•• godz: 7.30, 9.00, 10.30 i 12.00 – Msze św. z nauką rekolekcyjną
•• godz: 16.00 – Msza św. dla niepełnosprawnych
•• godz: 17.15 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną
•• godz: 18.00 – Msza św. z nauką – zakończenie rekolekcji
UWAGA: Nie ma osobnego dnia spowiedzi świętej. Księża
spowiadają w czasie rekolekcji podczas każdej Mszy św.

Program rekolekcji wielkopostnych
w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Koluszkach
Niedziela, 21 marca
8.00  Msza z nauką ogólną
9.30  Msza z nauką ogólną
11.00  Msza z nauką dla dzieci
12.15  Msza z nauką dla młodzieży
16.15  Nauka rekolekcyjna dla członków Żywego Różańca
17.00  Gorzkie żale i Msza z nauką pasyjną
Poniedziałek, Wtorek,  Środa  22 – 24 marca
9.00  Msza z nauką ogólną
16.00  Msza z nauką ogólną i dla dzieci
18.00  Msza z nauką ogólną i dla młodzieży
Spowiedź w czasie wszystkich mszy i nauk rekolekcyjnych.
Rekolekcje będzie prowadził ks. Jarosław Adamiak, wicerektor
kościoła akademickiego w Piotrkowie Trybunalskim.
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Mistrz w strzyżeniu męskim
w salonie „Gentleman”
Strzyże i układa fryzury
najbardziej znanym ludziom ze
świata muzyki, kina i sportu. Pochodzi z Lublina, ale często
bywa w Irlandii, Włoszech, Australii i innych krajach świata.
Neapol, gdzie lubi przebywać i
gdzie ma wielu przyjaciół, obok

Lublina i Dublina uważa za swój
trzecia dom. Pisze artykuły dla
kwartalnika „Kurier Fryzjerski”,
ustanowił rekord Guinnessa w
szybkości golenia brody. Kilka
tygodni temu strzygł w Koluszkach w profesjonalnym męskim
salonie fryzjerskim „Gentleman” przy ul. 11 Listopada 42.
Była to już jego druga wizyta u
„Gentlemana”. Z Ernesto Piech-Barberoo rozmawia Zbigniew
Komorowski.
-Pochodzisz z Lublina,
mieszkasz w Irlandii, szkolisz
w Koluszkach. Opowiedz, jak
to się zaczęło?
-Moja przygoda zaczęła się,
gdy wyjechałem do Irlandii,
gdzie pracowałem w jednym z
najstarszych na Zielonej Wyspie
salonie. Obecnie właścicielami
jest tam już - nieprzerwanie - 5

pokolenie barberów. Pracowałem tam rok, w tym czasie szlifując angielski i prace brzytwą.
-To nie jest taka prosta
sztuka, patrząca z jaką częstotliwością współcześni fryzjerzy po nią sięgają…
-Nie wszyscy posługują się
brzytwą, bo w pewnym
momencie wprowadzono
zakaz ich używania, kierując się względami BHP.
Kiedyś brzytwa miała
jedno stałe ostrze, które
było ostrzone na pasku
skóry...
-Pamiętam...
-Po pewnym czasie
polski cech przywrócił
możliwość golenia brzytwą, ale trzeba zmieniaćostrze, którym jest połówka żyletki.
-Co było po tym czasie o którym mówisz?
-.Założyłem w Irlandii swój własny warsztat.
Obecnie jestem właścicielem 3 salonów, w których zatrudniam 27 pracowników.
-Opowiedz o swoich
sukcesach…
-Kika lat temu wyjechałem
na zawody, były to mistrzostwa
Polski, co nie było wcale takie
łatwe, bo w moim fachu, by znaleźć się na takich mistrzostwach,
trzeba przejść kilka etapów.
Zdobyłem I miejsce a po 6 miesiącach zadzwonili do mnie
Włosi i zaprosili do siebie na
mistrzostwa świata. Pojechałem
i wygrałem. Była to wygrana zespołowa.
-Co to było dokładnie, jaka
fryzura?
-Strzygliśmy na scenie znanego piosenkarza. Jedną z trudności było to, że strzygłem na
„pamięć”, z czarną opaską na
oczach, z nożyczkami w ręku.
Po tych mistrzostwach, które
wygrałem, zostałem przez szefa
federacji nominowany na prezydenta tej federacji fryzjerskiej

na całą Irlandię. Zostałem także
ogłoszony najszybszym fryzjerem świata, ustanawiając rekord
Księgi Guinnessa.
-Ile on wynosi?
-3 minuty, 85 sekund.
-Znany jesteś na całym zachodzie. Bywasz na wschód od
Bugu?
-Oczywiście, w Rosji dwukrotnie zdobyłem tytuł mistrza.
Zdobyłem też tytuł wicemistrza
Euro- Azji.
-Jakiej słuchaj muzyki?
-Każdej, ale bliska jest mi
muzyka romantyczna. Z pol-

skich wykonawców lubię Edytę
Bartosiewicz, z zagranicznych
Simply Red.
-Jak zakończymy nasza
rozmowę?
-Wszystkich panów, zarówno młodzież jak i dorosłych
zachęcam do odwiedzania salonu „Gentleman” w Koluszkach
przy ulicy 11 Listopada. Iwona i
Ania, którym przekazałem bardzo cenną wiedzę, mają moją rekomendację. Koluszki to bardzo
przyjemne miasto, które na pewno odwiedzę jeszcze nie raz, by
doglądać „Gentlemana”.

Przyłącz się do akcji
sprzątania lasu
Leży Ci na sercu porządek w lesie. Mieszkańcy Koluszek Michał Nowak i Kasia Nuna zapraszają do przyłączenia się do akcji
uprzątania ze śmieci najbliższej okolicy. Zbiórka: sobota 20 marca o
godz. 10.00 na tzw. czarnej drodze przy grzybkach na skraju lasu.
Zabierzcie ze sobą worki i rękawiczki.

Wkraczamy w kolejny etap szczepień. Zachęcane do rejestracji są:
• osoby w wieku od 65 lat,
• pacjenci z chorobami przewlekłymi,
• służby mundurowe.
Także osoby w wieku 70+ nadal mogą zapisywać się na szczepienie.
Wszyscy uprawnieni do szczepień w grupie wiekowej powyżej 65 lat mogą
zarejestrować się na szczepienie poprzez infolinię 989, e-Rejestrację lub wysyłając SMS o treści: SzczepimySie. Do tej pory SMS można było wysłać pod numer
664 908 556. Teraz udostępniamy do wyboru drugi numer. To 880 333 333.
Rejestrację prowadzą też punkty szczepień.
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Wypalanie traw grozi utratą dopłat
Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane
z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.
Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego,
a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR,
Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw,
co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają
stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz
zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.
Pozytywne skutki wypalania traw to mit. Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia
też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu.
Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również
zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i
zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.
Surowe kary – grzywna a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie
przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje
za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub
życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy
sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
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zacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc
ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może
nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy,
może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty
płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

Uczniowie Jedynki przystąpili
do Program Młodzi w akcji +
Dziewięcioro uczniów klasy 8b: Weronika Marczyk, Julita Ratajska, Weronika Witczak, Mateusz Dymowicz, Szymon Jóźwik,
Alan Maciejewski, Igor Olewiński, Karol Skibiński i Wiktor Szefer
zostało zakwalifikowanych do udziału w programie „Młodzi w akcji
+”, którego celem jest przygotowanie młodzieży do przeprowadzenia działania na rzecz klasy, szkoły lub społeczności lokalnej.
2 marca odbyło się spotkanie inauguracyjne, podczas którego wykład dla uczniów biorących udział w programie oraz dla ich opiekunów
poprowadził Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Adam Bodnar.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Moderni-

Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach
zatrudni

czterech pracowników brygady zieleni

na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.
Opis stanowiska:
– pielęgnacja terenów zielonych
– koszenie trawników, wykaszanie itp.
– prace pielęgnacyjne - przycinanie, sadzenie, usuwanie chwastów,
opryski
– sprzątanie i oczyszczanie terenów publicznych w gminie Koluszki
Oferty należy składać lub przesłać w terminie
do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 13.00 pod adresem:
Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach
ul. Mickiewicza 4, 95-040 KOLUSZKI
Sekretariat Zakładu
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „pracownik zieleni”

Podkreślił on, jak ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego są działania podejmowane przez młodych, którzy niejednokrotnie
swą kreatywnością i aktywnością potrafią zawstydzić dorosłych.
W ramach Programu „Młodzi w akcji+” uczniowie będą uczestniczyli w kursie internetowym, w trakcie którego będą rozwijali
swoje kompetencje liderskie i będą uczyli się dyskutować na trudne
tematy, a także wezmą udział w dwóch szkoleniach, podczas których zaplanują swoje działanie na rzecz społeczności lokalnej. Zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało również szereg wykładów i webinariów, np.
nt. „Bezrefleksyjność - o niesłuchaniu, gdy słuchamy” czy „Efekt
kameleona, czyli o psychologii naśladownictwa”.
Wszystkie te działania zakończą się konferencją podsumowującąOgólnopolską Prezentacją „Młodzi w akcji+”. Zainteresowani uczniowie będą mieli również możliwość wzięcia udziału zajęciach Letniej
Szkoły Demokracji.

Ogłoszenie oraz formularz ofertowy dostępny na stronie https://
zuk-koluszki.bip.gov.pl/ w zakładce „praca w zuk”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 714 04 95.
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STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jesteśmy producentem
najwyższej jakości mebli tapicerowanych.

MOGĘ WIĘCEJ AKTYWIZACJA
OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
Projekt dla osób z niepełnosprawnościami.
Jesteś niepełnosprawny i poszukujesz wsparcia w znalezieniu pracy?
Chcesz się usamodzielnić, znaleźć stabilizację w życiu, poprawić
swoją sytuację materialną? -Możemy ci pomóc!
W ramach naszego projektu oferujemy wsparcie samodzielności życiowej, zwiększenie kwalifikacji zawodowych, wsparcie doradcze, szkolenia i staże.
Założeniem projektu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych
na podjęcie pracy. Projekt finansowany jest ze środków europejskich i
udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Uczestnik będzie mógł skorzystać
z bezpłatnego szkolenia zgodnego z jego możliwościami i zainteresowaniami. Ponadto zainteresowani będą mogli odbyć staż, a docelowo otrzymać pomoc przy znalezieniu zatrudnienia.
REKRUTACJA
Szczegółowe cele projektu: zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych mieszkańców
Łodzi oraz powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz udzielanie wsparcia otoczeniu tych osób.
Projekt przewiduje między innymi następujące usługi dla uczestników:
• poradnictwo: prawne, psychologiczne i zawodowe;
• treningi umiejętności społecznych, usługi asystenckie;
• zajęcia podnoszące sprawność osób z ograniczeniami zdrowotnymi;
• szkolenia i staże zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
• wsparcie dla członków otoczenia osób niepełnosprawnych.
Projekt realizowany będzie do 30.09.2021 r., zajęcia odbywać się
będą głównie na terenie Koluszek.
Uczestnicy z ograniczeniami komunikacyjnymi będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu specjalnym samochodem.
Zainteresowane osoby, informacje i dokumenty rekrutacyjne otrzymają na stronie internetowej projektu www.mogewiecej.fundacjaprogressio.pl, oraz pod numerem telefonu: 512 530 391 lun 780 288 399 w godzinach 9-15.
JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) UDZIAŁEM W PROJEKCIE
WYPEŁNIJ FORMULARZ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Poszukujemy: Szwaczka
Miejsce pracy: Koluszki

Zatrudnimy osoby zarówno z doświadczeniem jak i do przyuczenia.
DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻAŁO BĘDZIE:
• Realizacja zleceń produkcyjnych - szycie pokrowców na meble
tapicerowane
• Obsługa maszyn produkcyjnych
• Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu
produkcyjnego
• Dbałość o bezpieczeństwo i higienę prac
Wymagania
• wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie
• samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy
• solidności, kreatywności, uczciwości
• umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komunikatywności
• gotowości do pracy na dwie zmiany
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
ZAPEWNIAMY:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Pakiet medyczny
Praca dwuzmianowa.
Cv proszę kierować na adres kadrysk@stella-furniture.pl
nr tel. 737 451 737, 42 292 94 80

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH
„NEON”
z siedzibą w Koluszkach

Zatrudni do pracy na stanowisko:

Elektryk/ Monter urządzeń elektrycznych
Wymagania:
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Uprawnienia SEP,
• Mile widziane dodatkowe uprawnienia na operatora koparki,
HDS, kierowcę kat. B, B+E, C
• Dyspozycyjność
Oferujemy:
• umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• stabilne miejsce pracy
• atrakcyjne szkolenia i programy rozwojowe
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres mailowy:
biuro@zueneon.pl lub osobiście do biura firmy w Łodzi,
przy ul. Wysokiej 9 lok. 203. Tel: 661-428-677

Kontakt z redakcją:
tel. 44 725-67-18
twk@koluszki.pl
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W RYTMIE KROKÓW i PODSKOKÓW
– luty w Przedszkolu nr 1

W tym krótkim, zimowym miesiącu wesoło spędziliśmy czas.
Całe przedszkole wzięło udział w dwóch projektach. „Czyściochowe Przedszkole” przypomniało nam jak ważne jest przestrzeganie
zasad higieny i jak możemy przyczynić się do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusów. Z kolei program „Necio” poświęcony był
bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Do tego programu dołączyli
również rodzice. Projekt ten uwrażliwił nas wszystkich, dużych
i małych, na zagrożenia związane z korzystania z sieci.
9 lutego spełniliśmy się kulinarnie podczas grupowych warsztatów zorganizowanych z okazji Dnia Pizzy. Tego dnia całe nasze
przedszkole zamieniło się we włoską restaurację. Przedszkolaki bawiąc się we włoskich kucharzy przygotowały prawdziwą pizzę.
Wielką frajdą okazały się już same przygotowania: smarowanie sosem pomidorowym, nakładanie ulubionych składników i posypywanie serem. Gdy wszystko było już gotowe, pizza „powędrowała” do
pieca. Następnie dzieci z wielkim apetytem próbowały własnoręcznie przygotowanej pizzy. Cały dzień upłynął nam w smacznej i ra-

dosnej atmosferze włoskiego klimatu. Dzięki tej imprezie przedszkolaki poznały historię pizzy, kraj jej pochodzenia oraz
najpopularniejsze dodatki do tego przysmaku. Smaczna atmosfera
trzymała nas aż do 11 lutego, kiedy to wszyscy świętowaliśmy Tłusty
Czwartek. Przedszkolaki spróbowały tradycyjnego pączka. Ogromną
kreatywnością wykazały się dzieci z grupy Piraci, które samodzielnie
z materiałów plastycznych wykonały pączki. Wyglądem były tak realne, że nie jeden z nas nabrałby się na ten sztuczny smakołyk.
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły i często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było
w dniu 12 lutego. Największą frajdę miały najmłodsze dzieci z grupy Misie, dla których bal był pierwszą przebieraną zabawą. Na tą
wyjątkową okazję do każdej grupy zaprosiliśmy Panią Kasię prowadzącą zajęcia z rytmiki, która zachęcała dzieci do tańca, podskoków
i zabawy. Mali przebierańcy świetnie się bawili uczestnicząc we
wspólnych zabawach. Uśmiech nie znikał z ich twarzy. Największy
zachwyt wywarły na dzieciach kolorowo ozdobione sale, pokaz kolorowych świateł i baniek mydlanych. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Szkoda, że następny bal odbędzie się dopiero za rok.
14 lutego świętowaliśmy Walentynki, które cieszą się coraz
większą popularnością wśród dzieci. Maluchy z wielką radością wycinały papierowe serca i wykonały walentynkowe laurki. Opowiadały o miłości, o tym, kogo kochają i jak postępuje się wobec tych,
których kochamy. Były też zabawy przy muzyce – „Taniec na gazecie”, „Walentynkowy taniec z balonami”. Każda grupa zorganizo-

9

wała coś ciekawego. W najstarszej grupie Słoniki dzieci wraz z wychowawczynią losowały z „Walentynkowego Pudełka Uczuć”
walentynkowe kartki. Każde z dzieci zrobiło walentynkę dla kolegi
lub koleżanki. To był miły akcent, który wywołał u wszystkich serdeczny uśmiech na twarzy.
Nasi mali pasjonaci zwierząt świętowali też Dzień Kota. Z tej
okazji grupa Kotki przygotowała krótkie przedstawienie dla pozostałych grup. Kociaki zorganizowały też konkurs dla wszystkich
przedszkolaków pt.: „Mój wymarzony kot”. Wszyscy uczestnicy tej
zabawy otrzymali upominki i dyplomy miłośników zwierząt.
Fantastycznym wydarzeniem dla naszych przedszkolaków był
tydzień z dinozaurami. Tematyka okazała się interesująca dla małych odkrywców tych prehistorycznych stworów, które kiedyś żyły
na naszej planecie. Grupa Jeżyki nie tylko miała możliwość poznać
historię tych stworzeń ale też mogła wcielić się w rolę małych paleontologów, wykonując szkielet dinozaura z makaronu i tworząc
swojego Dino z kolorowych balonów. Ciekawostką również był eksperyment chemiczny pt.: „Wybuch prehistorycznego wulkanu”. Po-

przez obserwację zachodzącej reakcji chemicznej mali naukowcy
poznali właściwości sody i octu. Dzieci z grupy Żabki wraz z wychowawczynią zbudowały z ekologicznego tworzywa swojego dinozaura, którego wspólnymi siłami pomalowały w zielono-żółtych
barwach. Zabawa okazała się niesamowitą przygodą twórczą i manualną. Upamiętniając tydzień z dinozaurami wszyscy zrobiliśmy
sobie zdjęcia w przygotowanej przez Kociaki foto-budce.
Końcówka lutego przeniosła nas w tematykę kosmosu. Najstarsza grup Słoniki zamieniła swoją salę w prawdziwe planetarium.
6-latki przygotowały własnoręcznie zrobione planety z papierowych
lampionów. Temat ten dał dzieciom nieograniczoną możliwość do
wyrażania swoich emocji, marzeń i autoprezentacji w dowolnie wybranej formie.
Miesiąc luty był przyjemnym czasem wypełnionym wieloma
atrakcjami. Z niecierpliwością wyczekujemy co przyniosą nam kolejne miesiące w naszym przedszkolu.
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca
najnowocześniejsze techno-logie do produkcji szkła płaskiego,
powlekanego oraz laminowanego.

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca
najnowocześniejsze techno-logie do produkcji szkła płaskiego,
powlekanego oraz laminowanego.

EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch
i jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie,
gromadzącą wykwalifikowanych specjalistów
w dzie-dzinach technicznych.

EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch
i jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie,
gromadzącą wykwalifikowanych specjalistów
w dzie-dzinach technicznych.

Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół
oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy.

Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół
oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy.

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Operator Linii Produkcyjnej

Pracownik Magazynu
w Dziale Logistyki

Miejsce pracy: okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola
parametrów procesu
Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat
w systemie trzyzmiano-wym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie
produkcyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu
obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• System premiowy
• Atrakcyjny pakiet socjalny
• Dobrą atmosferę pracy

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych
prosimy przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując w
temacie Operator Linii Produkcyjnej.
Zapraszamy do współpracy!

Miejsce pracy: okolice Tomaszowa Mazowieckiego
Zakres obowiązków:
• Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie
z obowiązującymi procedurami
• Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych
• Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym
z użyciem podno-śnikowych wózków specjalistycznych
oraz wózków widłowych
Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie
trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie
produkcyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• System premiowy
• Atrakcyjny pakiet socjalny
• Dobrą atmosferę pracy
Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych
prosimy przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując
w temacie Pracownik Magazynu.
Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o.
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44 719 40 00

Euroglas Polska sp. z o.o.
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44 719 40 00
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
REJON 1 – dla miejscowości: Koluszki, ulice: Sosnowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Jerzego Kukuczki, Przejazd, Łódzka, Zwycięstwa,
Wisławy Szymborskiej (dawna Gwardii Ludowej) , Powstańców Wielkopolskich, Krasickiego, Zubrzyckiego (teraz Wschodnia), Hubala,
Aleja ZHP, Danuty Szaflarskiej, Baczyńskiego, Towarowa, Plac Obrońców Warszawy, Aleja Komuny Paryskiej, Zimowa, Gen. Pawłowicza
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

10 (sobota), 23

10 (sobota), 23

10 (sobota)

–

23

MAJ

8 (sobota), 21

21

8 (sobota), 21

21

21

CZERWIEC

5 (sobota), 18

18

5 (sobota), 18

18

18

LIPIEC

2, 16, 30

16

2, 16, 30

30

16

SIERPIEŃ

13, 27

13

13, 27

27

13

WRZESIEŃ

10, 24

10

10, 24

24

10

PAŹDZIERNIK

8, 22

8

8, 22

22

8

LISTOPAD

6 (sobota), 19

6 (sobota), 19

6 (sobota), 19

19

6 (sobota)

GRUDZIEŃ

3, 17, 31

3, 17, 31

17

–

3, 31

REJON 2 – dla miejscowości: Koluszki ulice: Rolnicza, Akacjowa Wierzbowa, Zachodnia, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Orzechowa,
Jodłowa, Klonowa Topolowa, Jaśminowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Spacerowa, Bukowa; Żakowice ulice: Cicha, Wspólna, Koluszkowska, Magnoliowa, Wiśniowa, Łączna, Wierzbowa, Ogrodnicza, Norwida, Wczasowa, Sosnowa, Poprzeczna, Willowa, Zakątna, Spacerowa,
Lipowa, Kwiatowa, Wycieczkowa, Sasanek, Brzozowa, Zielona, Piotrkowska, Dworcowa, Dojazdowa, Krótka, Szkolna, Dębowa, Graniczna,
Różana, Sporna, Bursztynowa, Kolejowa, Topolowa, Pogodna
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

9 (piątek), 22

9 (piątek), 22

9 (piątek)

–

22

MAJ

7 (piątek), 20

20

7 (piątek), 20

20

20

CZERWIEC

4 (piątek), 17

17

4 (piątek), 17

17

17

LIPIEC

1, 15, 29

15

1, 15, 29

29

15

SIERPIEŃ

12, 26

12

12, 26

26

12

WRZESIEŃ

9, 23

9

9, 23

23

9

PAŹDZIERNIK

7, 21

7

7, 21

21

7

LISTOPAD

5 (piątek), 18

5 (piątek), 18

5 (piątek), 18

18

5 (piątek)

GRUDZIEŃ

2, 16, 30

2, 16, 30

16

–

2, 30

REJON 3 – dla miejscowości: Felicjanów, Lisowice, Erazmów, Turobowice, Jeziorko, Zygmuntów, Katarzynów, Stamirowice,
Kazimierzów, Leosin, Świny, Wierzchy, Długie, Stefanów
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

10 (sobota), 23

10 (sobota), 23

10 (sobota)

–

23

MAJ

8 (sobota), 21

21

8 (sobota), 21

21

21

CZERWIEC

5 (sobota), 18

18

5 (sobota), 18

18

18

LIPIEC

2, 16, 30

16

2, 16, 30

30

16

SIERPIEŃ

13, 27

13

13, 27

27

13

WRZESIEŃ

10, 24

10

10, 24

24

10

PAŹDZIERNIK

8, 22

8

8, 22

22

8

LISTOPAD

6 (sobota), 19

6 (sobota), 19

6 (sobota), 19

19

6 (sobota)

GRUDZIEŃ

3, 17, 31

3, 17, 31

17

–

3, 31
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REJON 4 – dla miejscowości: Różyca ulice: Pałacowa, Piaskowa, Zagajnikowa, Północna, Sportowa, Piotrkowska, Jarosława Iwaszkiewicza, Parkowa, Sporna, Spokojna, Zawiła, Letniskowa, Wrzosowa, Główna, Kolejowa, Słoneczna, Towarowa, Krańcowa, Południowa, Familijna, Piaskowa, Porzeczkowa, Klubowa, Przylesie, Makowa; Kaletnik ulice: Brzozowa, Główna, Wczasowa, Klonowa, Leśna, Smugowa, Piotrkowska, Ogrodowa, Sosnowa, Lipowa, Brzozowa, Jodłowa, Partyzantów, Letniskowa, Kościelna, Cmentarna, Szklarniowa,
Nowa, Akacjowa, Świerkowa, Dębowa, Grabowa, Krótka; Przanowice; Żakowice ulice: Krzywa, Zagajnikowa
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

9 (piątek), 22

9 (piątek), 22

9 (piątek)

–

22

MAJ

7 (piątek), 20

20

7 (piątek), 20

20

20

CZERWIEC

4 (piątek), 17

17

4 (piątek), 17

17

17

LIPIEC

1, 15, 29

15

1, 15, 29

29

15

SIERPIEŃ

12, 26

12

12, 26

26

12

WRZESIEŃ

9, 23

9

9, 23

23

9

PAŹDZIERNIK

7, 21

7

7, 21

21

7

LISTOPAD

5 (piątek), 18

5 (piątek), 18

5 (piątek), 18

18

5 (piątek)

GRUDZIEŃ

2, 16, 30

2, 16, 30

16

–

2, 30

REJON 5 – dla miejscowości: Koluszki ulice: Czarneckiego, Miodowa, Okrzei, Wyspiańskiego, Asnyka, Tuwima, Gałczyńskiego, Prusa,
Krańcowa, Lotnicza, Łąkowa, Nasienna, Dąbrowskiego, Kasprowicza, Zielona, Polna, Traugutta, Kopernika, Żwirki, Harcerska, Staszica,
Teatralna, Wigury, Broniewskiego, Sportowa, Mickiewicza, Żeromskiego, Pomorska, Śląska, Hallera, 3 Maja, Paderewskiego, Wiadukt,
Ogrodowa, Słowackiego, Wincentego Pola, Wileńska, Strzemińskiego. Żakowice: ulice: Rolnicza, Liliowa, Słowackiego, Różyca,
ul. Wąska + Kaletnik ul. Kościelna 51 m 2, Słotwiny 1, Nowy Redzeń 1a
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

7 (środa), 20

7 (środa), 20

20

–

20

MAJ

5 (środa), 18

18

5 (środa), 18

18

18

CZERWIEC

1, 15, 29

15

1, 15, 29

29

15

LIPIEC

13, 27

13

13, 27

27

13

SIERPIEŃ

10, 24

10

10, 24

24

10

WRZESIEŃ

7, 21

7

7, 21

21

7

PAŹDZIERNIK

5, 19

5

5, 19

19

5

LISTOPAD

3 (środa), 16, 30

30

3 (środa), 30

GRUDZIEŃ

14, 28

–

28

3 (środa), 16, 30 3 (środa), 16, 30
14, 28

28

REJON 6 – dla miejscowości: Gałkówek-Parcela, Borowa ul. Brzoskwiniowa, Krańcowa, Leśna ,Skrajna, Środkowa, Zawiła 78 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
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

8 (czwartek), 21

8 (czwartek), 21

8 (czwartek)

–

21

MAJ

6 (czwartek), 19

19

6 (czwartek), 19

19

19

CZERWIEC

2, 16, 30

16

2, 16, 30

30

16

LIPIEC

14, 28

14

14, 28

28

14

SIERPIEŃ

11, 25

11

11, 25

25

11

WRZESIEŃ

8, 22

8

8, 22

22

8

PAŹDZIERNIK

6, 20

6

6, 20

20

6

LISTOPAD

4 (czwartek), 17

17

4 (czwartek)

GRUDZIEŃ

1, 15, 29

–

1, 29

4 (czwartek), 17 4 (czwartek), 17
1, 15, 29

15
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REJON 7 – dla miejscowości: Gałków Mały ulice: Łódzka, Wojska Polskiego, Północna, Nowa, Mała, Radwańska, Sportowa,
Grzybowa, Kwiatowa, Wschodnia, Krótka, Borowiecka, Łąkowa, Wierzbowa, Pusta, Sporna, Sosnowa, Długa, Słowackiego,
Brzozowa, Zacisze, Wspólna, Dębowa, Lipowa, Andrzeja, Letniskowa, 1 Maja, Zgodna, Zagajnikowa, Partyzantów, Marii Curie-Skłodowskiej, Kopernika, Polna, Smugowa, Napoleońska, Wąska, Akacjowa, Spacerowa, Niecała, Ogrodowa, Krawiecka, Cicha, Leśna,
Piękna, Marysieńki, Krzywa, Świętego Mikołaja, Parkowa, Boczna, Kasztanowa,
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

8 (czwartek), 21

8 (czwartek), 21

8 (czwartek)

–

21

MAJ

6 (czwartek), 19

19

6 (czwartek), 19

19

19

CZERWIEC

2, 16, 30

16

2, 16, 30

30

16

LIPIEC

14, 28

14

14, 28

28

14

SIERPIEŃ

11, 25

11

11, 25

25

11

WRZESIEŃ

8, 22

8

8, 22

22

8

PAŹDZIERNIK

6, 20

6

6, 20

20

6

LISTOPAD

4 (czwartek), 17

17

4 (czwartek)

GRUDZIEŃ

1, 15, 29

–

1, 29

4 (czwartek), 17 4 (czwartek), 17
1, 15, 29

15

REJON 8 – dla miejscowości: Koluszki ulice: Brzezińska, Zagajnikowa, Natolińska, Sienkiewicza, Wieniawskiego, Próchnika, Chopina,
Brzechwy, Kochanowskiego, Jagiellońska, 8 Marca, Naftowa
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

7 (środa), 20

7 (środa), 20

20

–

20

MAJ

5 (środa), 18

18

5 (środa), 18

18

18

CZERWIEC

1, 15, 29

15

1, 15, 29

29

15

LIPIEC

13, 27

13

13, 27

27

13

SIERPIEŃ

10, 24

10

10, 24

24

10

WRZESIEŃ

7, 21

7

7, 21

21

7

PAŹDZIERNIK

5, 19

5

5, 19

19

5

LISTOPAD

3 (środa), 16, 30

30

3 (środa), 30

GRUDZIEŃ

14, 28

–

28

3 (środa), 16, 30 3 (środa), 16, 30
14, 28

28

REJON 9 – dla miejscowości: Koluszki ul.: Kościuszki, Bema, Krótka, Warszawska, Kolejowa, Zawiła, Poprzeczna, Miła, Piękna, B
udowlanych, Odlewnicza, Żelazna, Złota, Miedziana, Żeliwna, Stalowa, Srebrna
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

6 (wtorek), 19

6 (wtorek), 19

19

–

19

MAJ

4 (wtorek), 17, 31

17

4 (wtorek), 17, 31

31

17

CZERWIEC

14, 28

14

14, 28

28

14

LIPIEC

12, 26

12

12, 26

26

12

SIERPIEŃ

9, 23

9

9, 23

23

9

WRZESIEŃ

6, 20

6

6, 20

20

6

PAŹDZIERNIK

4, 18

4

4, 18

18

4

LISTOPAD

2 (wtorek), 15, 29

29

2 (wtorek), 29

GRUDZIEŃ

13, 27

–

27

2 (wtorek), 15, 29 2 (wtorek), 15, 29
13, 27

27

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

14

Tydzień w Koluszkach nr 11

19.03.2021 r.

REJON 10 – dla miejscowości: Koluszki ul.: 11 Listopada, Kilińskiego, Reja, Głowackiego, Konopnickiej, Ściegiennego, Gen. Sikorskiego,
Krzywa, Wołyńska, Targowa, Strażacka, Marszałka Piłsudskiego, Cmentarna, Generała Maczka, Rynek, Krzemieniecka, Ludowa, Wiejska,
Graniczna, Partyzantów, Witosa, Batalionów Chłopskich, Rataja, Reymonta, Świętego Stanisława Kostki, Słoneczna, Leśna, Wojska Polskiego, Westerplatte, Kraszewskiego, Piastowska, Wyzwolenia,
Słotwiny ulica: Graniczna
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

6 (wtorek), 19

6 (wtorek), 19

19

–

19

MAJ

4 (wtorek), 17, 31

17

4 (wtorek), 17, 31

31

17

CZERWIEC

14, 28

14

14, 28

28

14

LIPIEC

12, 26

12

12, 26

26

12

SIERPIEŃ

9, 23

9

9, 23

23

9

WRZESIEŃ

6, 20

6

6, 20

20

6

4

4, 18

18

4

29

2 (wtorek), 29

–

27

PAŹDZIERNIK

4, 18

LISTOPAD

2 (wtorek), 15, 29

GRUDZIEŃ

13, 27

2 (wtorek), 15, 29 2 (wtorek), 15, 29
13, 27

27

REJON 11 – dla miejscowości: Słotwiny ulice: Tomaszowska, Długa, Wąska, Działkowa,
Nowy Redzeń, Stary Redzeń,
Regny ulice: Główna, Leśna, Polna, Osiedle Wojskowe
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

9 (piątek), 22

9 (piątek), 22

9 (piątek)

–

22

MAJ

7 (piątek), 20

20

7 (piątek), 20

20

20

CZERWIEC

4 (piątek), 17

17

4 (piątek), 17

17

17

LIPIEC

1, 15, 29

15

1, 15, 29

29

15

SIERPIEŃ

12, 26

12

12, 26

26

12

WRZESIEŃ

9, 23

9

9, 23

23

9

PAŹDZIERNIK

7, 21

7

7, 21

21

7

LISTOPAD

5 (piątek), 18

5 (piątek), 18

5 (piątek), 18

18

5 (piątek)

GRUDZIEŃ

2, 16, 30

2, 16, 30

16

–

2, 30

REJON 12 – dla miejscowości: Borowa nr i ulice: Długa, Główna, Zosi, Borowiecka, Chrustowska, Spacerowa, Polna, Ogrodowa, Zielonogórska, Wczasowa, Nowa, Lipowa, Letniskowa, Sosnowa, Brzozowa, Piaskowa, Akacjowa, Świerkowa, Tadeusza, Bartosza Głowackiego, Słoneczna, Krótka, Szeroka, Łąkowa, Dojazdowa, Boczna, Wąska, Równa, Wodna, Zawiła-bez nr 78 , Krzywa, Prosta, Poprzeczna,
Truskawkowa, Malinowa, Orzechowa, Kwiatowa, Poziomkowa, Winogronowa, Cytrynowa, Pomarańczowa, Irysowa, Tulipanowa, Goździkowa, Liliowa, Słoneczna, Jarosława; Będzelin ulice: Leśna, Szkolna, Główna, Koluszkowska, Grzybowa, Strażacka, Polna, Zagajnikowa,
Sportowa, Jeziorna, Gajowa, Modrzewiowa (bez nr 8 i 12)
DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU DZIEŃ ODBIORU
DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW
DZIEŃ ODBIORU
MIESIĄC/2021 R. ZMIESZANYCH ODPADÓW
BIOODPADÓW BIOODPADÓW
SEGREGOWANYCH
POPIOŁU
KOMUNALNYCH
(KOSZ)
(WORKI)
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)
KWIECIEŃ

8 (czwartek), 21

8 (czwartek), 21

8 (czwartek)

–

21

MAJ

6 (czwartek), 19

19

6 (czwartek), 19

19

19

CZERWIEC

2, 16, 30

16

2, 16, 30

30

16

LIPIEC

14, 28

14

14, 28

28

14

SIERPIEŃ

11, 25

11

11, 25

25

11

WRZESIEŃ

8, 22

8

8, 22

22

8

PAŹDZIERNIK

6, 20

6

6, 20

20

6

LISTOPAD

4 (czwartek), 17

4 (czwartek), 17

4 (czwartek), 17

17

4 (czwartek)

GRUDZIEŃ

1, 15, 29

1, 15, 29

15

–

1, 29
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STEP DANCE rozpoczął
drugą część sezonu
20 lutego rozpoczęły się kolejne starty w drugiej części sezonu tanecznego tancerzy ze szkoły tańca i klubu sportowego STEP DANCE
prowadzonego pod okiem trenera Krzysztofa Wegwerta. Coraz więcej
tancerzy rozpoczyna swoją przygodę z tańce turniejowym i widać to
po ilości startów w zawodach rangi ogólnopolskiej. Nie są to jeszcze
mistrzostwa Polski, do których przyzwyczaili nas tancerze STEP
DANCE, ale już powoli „machina turniejów” się rozkręca. Tym razem nasi reprezentanci rywalizowali w Rędzinach, w kilku kategoriach tanecznych. Turniej miał charakter dwudniowy i połączony był
z cyklem zawodów GRAND PRIX POLSKI. Wyniki:

Kat.16+, styl LATIN klasa E: 1 MIEJSCE - Michał Krzemiński i Anna Głąb.
Ania z Michałem tańczyli również w niedzielę i zajęli w tej samej kategorii 2 miejsce. Warto dodać że to nowo powstała para, a
Ania jeszcze nigdy nie startowała w turnieju ogólnopolskim.
Kat.16+ klasa F: II - Aleksandre Purkiewicz i Barbara Stańczyk (latin); V - Aleksander Purkiewicz i Barbara Stańczyk(standard).
Kat.16+ klasa E: III - Rafal i Julia Grałek (standard)
Kat.10-11, klasa H: I - Wiktor Bartosiewicz i Oliwia Kotecka,
1 MIEJSCE - Adam Balcerak i Zofia Marciniak.
Kat.12-13, klasa G: II - Krystian Purkiewicz i Wiktoria Łysak.
Kat.14-15, klasa F: III - Damian Kołtun i Karina Wegwert. Dla
Damiana i Kariny to pierwszy turniej w wyższej klasie tanecznej.
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Z życia przedszkolaka

Luty w Przedszkolu nr 2
Miesiąc luty to najkrótszy miesiąc w kalendarzu, jednak bez
wątpienia obfitował w wiele atrakcji dla przedszkolaków z Koluszkowskiej ,,Dwójki”.
Za oknami mieliśmy piękną zimę śnieżną i mroźną , która to
stała się obiektem obserwacji naszych podopiecznych. Dzieci badały śnieg, sprawdzały czy jest czysty, poznały też zjawisko zamarzania. Udało się im również stworzyć lodową krainę. Zarówno u maluszków jak i tych nieco starszych przedszkolaków powstało
misiowe laboratorium czterech żywiołów. Zima i śnieg
to także motyw przewodni,
konkursu
fotograficznego,
który był organizowany w
placówce. Piękne kadry ,
przesłane przez uczestników
można podziwiać na naszym
fb.
Obecna pora roku to ciężki okres dla zwierząt i ptaków.
Nasze przedszkolaki założyły
ptasie stołówki o które regularnie dbają. Uczciliśmy też
święto kota. Każda grupa
zwróciła uwagę na potrzebę
pomocy tym czworonożnym przyjaciołom biorąc udział w zbiórce
żywności, nie tylko dla kotów ale i psów mieszkających w schronisku. Udało się nam uzbierać 4 kg suchej karmy dla psów i 17 kg karmy dla kotów. Oprócz tego w pojemniku znalazły się puszki, pasztety oraz inne przysmaki, a także koce i miseczki. Wszystkie dary
zostaną przekazane zaprzyjaźnionemu schronisku w Głownie.
Dzieci zadbały jednak nie tylko o podniebienia czworonogów
ale i o swoje. Dzień pizzy stał się okazją do rozwijania talentów kulinarnych. Pizza wykonana przez grupę starszaków, smakowała wybornie.

19.03.2021 r.

innych sposobów na przybliżanie kultury. Dzieci wzięły udział w
koncercie w mini filharmonii. Po zakupie biletów w kasie i odnalezieniu miejsc na widowni przedszkolaki wysłuchały koncertu ,,W
rytmie walca». Następnie same wcieliły się w role muzyków i wtórowały instrumentalistom.
W ramach dnia bezpiecznego Internetu przedszkolaki obejrzały
krótki film nagrany przez panią policjantkę dzięki któremu poznały
podstawowe zasady korzystania z komputera i Internetu. W celu
utrwalenia pozyskanych informacji zamieściły je na wspólnie przygotowanym plakacie.

Choć nowoczesne technologie towarzyszą naszym przedszkolakom na co dzień to wciąż potrafią świetnie się bawić poznając najbliższe otoczenie poprzez bezpośrednie doświadczanie, manipulując
woreczkami wypełnionymi różnorodnymi produktami m.in. żelem,
piaskiem kinestetycznym, folią, farbami, modeliną, dotykając różnorodnych struktur.
W lutym cała przedszkolna społeczność miała możliwość udziału w przedstawieniu teatralnym ,,O nieśmiałym królewiczu i odważnej królewnie”. Przygody sympatycznych bohaterów wywołały wiele emocji u młodych widzów.
Bajki to temat bliski każdemu dziecku. Maluszki przeniosły się
więc do lat ‹80 i za pomocą projektora na kliszę poznały bohaterów
bajki Smerfy, stworzyły ich wioskę i wcieliły się w te małe niebieskie postacie.
Co przyniesie marzec…jeszcze nie wiemy. Jedno jest pewne
przed nami kolejne atrakcje i przedszkolne wspaniałe przygody.

Najważniejszym wydarzeniem tego miesiąca był Bal Karnawałowy. W tłusty czwartek w placówce pojawiły się kolorowe postacie
– bohaterowie bajek. Wystrój sal oraz pani wodzirej, wprowadziły
dzieci w radosny nastrój i zachęcały do wesołej zabawy, a to było
głównym celem tego dnia.
Brak możliwości wyjazdów stał się inspiracją do poszukiwania
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALYCH
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
ODPAD POPIOŁU: odbiór w miesiącach maj-październik będzie się odbywał 1x w miesiącu; w okresie zimowym (listopad-kwiecień) odbiór będzie się odbywał co 2 tygodnie w terminach odbioru odpadów komunalnych, w workach dostarczonych przez ZUK
HAK;
ODPAD BIO: odbiór w miesiącach grudzień-kwiecień będzie
się odbywał 1x w miesiącu; w okresie letnim (maj-listopad) odbiór
będzie się odbywał co 2 tygodnie w terminach odbioru odpadów komunalnych, tylko z brązowych pojemników 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
SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty. Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki). Nie
wrzucać: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek
PAPIER - worek niebieski. Książki, gazety, zeszyty, katalogi,
torby i worki papierowe; Nie wrzucać: po napojach, mleku, papieru
po maśle, smalcu, 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 naczyń), 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;
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik. Artykuły higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika, fajans, zabawki, różnorodne przedmioty plastikowe, inne drobne odpady powstające w gospodarstwach
domowych. Nie wrzucać: popiołu
ODPADY BIODEGRADOWALNE - pojemnik brązowy,
obierki warzyw 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 odpadów komunalnych
POPIÓŁ – worki szare
PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE ZAPEŁNIONYCH WORKÓW Z SUROWCAMI WTÓRNYMI
Stawka opłaty za odpady komunalne od 1 osoby zamieszkującej
daną nieruchomość od 01.06.2020 r. wynosi – 24,00 zł (miesięcznie).
Opłatę 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.

17

Stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej
jedynie przez część roku wynosi 169,30 zł rocznie.
- opłatę za domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnosi się w terminie
do 30 czerwca danego roku lub w terminie 14 dni od daty złożenia
deklaracji.
Opłatę za odpady komunalne należy płacić:
- przelewem elektronicznym;
- wpłatą bez prowizji PKO BP SA o/Koluszki, ul. 11 listopada 41;
- w kasie Urzędu Miejskiego.
Opłatę należy uiszczać na nr konta bankowego:
35 1020 3352 0000 1302 0258 7947
Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
1) papier;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;
8) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia);
9) odzież i tekstylia;
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek.
W PSZOK ogranicza się ilości przyjmowanych odpadów z nieruchomości:
- budowlano remontowych w ilości 30 kg na rok,
- 4 szt. opon na rok,
- odpadów wielkogabarytowych do 200 kg na rok.
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałam na:
- odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),
- odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),
- odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura
itp.).
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych
odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść i
w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.
Odpady dostarczamy do PSZOK własnym transportem tylko po
wcześniejszym uprzednim kontakcie pod numerem telefonu
44 725 67 68.
REKLAMACJE – Biuro Inżyniera Gminy tel: (44) 725 67 68
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Burmistrz Koluszek ogłasza:

Burmistrz Koluszek ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości
Borowa, obręb Borowo I,
stanowiącej własność Gminy Koluszki:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości
Borowa, obręb Borowo I,
stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 63/7 o pow. 0,0846 ha, cena wywoławcza 70 000,00 zł,
wadium 7 000,00 zł, postąpienie minimalne 700,00 zł.
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

- działka nr 63/6 o pow. 0,0856 ha, cena wywoławcza 71 000,00 zł,
wadium 7 100,00 zł, postąpienie minimalne 710,00 zł.
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obręb Borowo I w gminie Koluszki,
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/90/2017 Rady Miejskiej w
Koluszkach z dnia 07 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r.
poz. 3008), przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce
urbanistycznej 12MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oraz częściowo w jednostce urbanistycznej 1KDZ – tereny dróg publicznych – drogi zbiorczej i częściowo w jednostce
urbanistycznej 2KDD tereny dróg publicznych – dróg dojazdowych.
Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– RV.
Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, częściowo ogrodzona od strony ulicy, położona przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Przy bramie wjazdowej znajduje się betonowy
krąg studzienny, przykryty betonową przykrywą (dawna Studnia).
W ulicy oświetlenie uliczne oraz instalacje infrastruktury technicznej takie jak: energia elektryczna, wodociąg i linia telefoniczna. Nieruchomość położona w bliskim sąsiedztwie Ochotniczej Straży Pożarnej, naprzeciwko dawnej Szkoły Podstawowej w Borowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 10.00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
w sali nr 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej
działki, nie później niż do godz. 12.00 10 maja 2021 r. lub na konto
Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.
A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r. (włącznie). Dowód
wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności
na konto.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów.
Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I w gminie Koluszki, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/90/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 07 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódz. z 2017 r. poz. 3008), przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycznej 12MNU – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oraz częściowo w jednostce urbanistycznej 1KDZ – tereny dróg publicznych – drogi zbiorczej.
Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– R
V i RIVa.
Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, częściowo ogrodzona od strony ulicy, położona przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. W ulicy oświetlenie uliczne oraz instalacje infrastruktury technicznej takie jak: energia elektryczna, wodociąg i
linia telefoniczna. Nieruchomość położona w bliskim sąsiedztwie
Ochotniczej Straży Pożarnej, naprzeciwko dawnej Szkoły Podstawowej w Borowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
w sali nr 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w
kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, nie później niż do godz. 12.00 10 maja 2021 r. lub na
konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank
Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i
numer ewidencyjny działki. Za termin zapłaty uznaje się dzień
wpływu należności na konto.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów.
Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

ZAPRASZAMY na OTWARCIE SKLEPU MAGNES
w dniu 27.03.2021 (sobota w godz. 9.00-14.00)

Koluszki, ul. Brzezińska 8 więcej info pod tel. 603-397-383
Sklep zostaje przeniesiony z ul. 11 Listopada 21a do Nowej Siedziby

FIRMA KOLREX zatrudni PRACOWNIKA NA MAGAZYN
Wymagania:
 dyspozycyjność
 podstawowa znajomość komputera
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV i ostatniego
świadectwa pracy na adres: tomek@kolrex.com.pl

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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KKS zbiera pieniądze
na oświetlenie bocznego boiska

1% dla organizacji pożytku publicznego

Możemy wspomóc
lokalne inicjatywy
Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które
działają na terenie naszej gminy. W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
•• Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna konto: 23 1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177
Wojtek Łudzikowski)
•• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS
nr 00000 49 771 z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ
•• Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegółowy: Artur Ostrowski 2775

Zarząd Klubu KKS Koluszki uruchomił zbiórkę środków pieniężnych na montaż oświetlenia na boisku bocznym. - Jako klub uzyskaliśmy
już wszystkie pozwolenia oraz posiadamy wszelkie projekty pozwalające
na jego montaż - czytamy na stronie Klubu.
Oświetlenie jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania sportowego. Na tę chwilę treningi jesienno- zimową porą są niemożliwe, ponieważ na obiekcie znajdują się trzy prowizorycznie działające lampy, które
oprócz podstawowych ćwiczeń ogólnorozwojowych, nie pozwalają na
poprowadzenie normalnego treningu piłkarskiego.
Obecnie w Klubie znajduje się siedem grup młodzieżowych oraz
dwie drużyny seniorskie. Rozłożenie treningów piłkarskich dzięki nowemu oświetleniu w ciągu całego tygodnia pomiędzy godziną 16:00 a 22:00,
w znacznym stopniu zwiększy jakość treningów, ich różnorodność oraz
poprawi aspekty piłkarskie zawodników, których rozwój w tym momencie z powodu braku oświetlenia jest zablokowany.

•• KRS 0000165702, cel szczegółowy KUKULSKA MAJA
(nowotwór nerki)
•• KRS 0000277044, cel szczegółowy MAJA KWIATKOWSKA
(rdzeniowy zanik mięśni)

FIRMA KAWAK-BIS S.C. z siedzibą w Koluszkach
zatrudni

•• Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, KRS: 0000232719

– do pracy na stanowisko hafciarza
– kobiety do haciarni: proste szycie, składanie, wycinanie

•• KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło w Koluszkach
•• Stowarzyszenie Formacji
Nr KRS 0000283761

Chrześcijańskiej

„Sercówka”,

•• Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO
MUZA”, KRS nr 0000149337
•• Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720,
cel szczegółowy: Historia Koluszek
•• Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100
•• KRS: 0000215720, cel szczegółowy: Fundacja NIEZAPOMNIANE (badanie oraz restaurowanie zapomnianych cmentarzy)
•• KRS: 0000270261, cel szczegółowy: KKS KOLUSZKI MŁODZIEŻ 10128
•• Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904,
cel szczegółowy: 36920 Amelia Piechota
•• Fundacja „KRWINKA” nr 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262
tytuł Dziubińska Julia
•• Fundacja Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” KRS
0000186434, cel szczegółowy Łukasz Nowak 152/N

Zatrudnię pracownika
ogólnobudowlanego

796-241-330

Masaż: klasyczny,
rehabilitujący, korekcyjny,
relaksujący, drenaż kosmetyczny
limfatyczny, japoński masaż
kobido twarzy (odmładzający)
– u klienta w domu
tel. 732-622-362

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: kawak@kawak.com.pl
lub osobiście do biura firmy przy ul.św. St. Kostki 4, Koluszki
tel.: 605 889 178 lub 609 738 932

F O T O W O LTA I K A

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

5
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POMPY CIEPŁA

bezwarunkowej gwarancji

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50
termal@malecha.com.pl
tel. 501 10 22 81, 509 307 458

Logopeda i neurologopeda.
Konsultacje i terapia
dzieci i dorosłych.

Dojeżdżamy do domów klientów.

Terapia pedagogiczna.
Terapia psychologiczna.
Treningi Biofeedback.
Konsultacje dla rodziców.
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

"Progres"
Koluszki, ul. 11 Listopada 41
tel. 693 166 450, 447 146 790

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Miejsce
na Twoją
reklamę
Foto-Lustro
Fontanna Czekoladowa
Słodkie Stoły – polecają się
na IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

507-820-548
FB: Fotolustro.Koluszki
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R.Wnuk, Usługi remontowo-wykończeniowe. Solidnie, gwarancja,
660-160-989

OGŁOSZENIA DROBNE

Docieplenia, remonty, solidnie,
609-296-865

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

SPRZEDAM / KUPIĘ

STARE auto: Fiat 126p, Polonez,
Syrena, Mikrus i inne. Zaniedbane,
zapomniane, również bez dokumentów, 572-582-035

Kupię mieszkanie M2-M3. Parter
lub I-II piętro, tel. 665-650-026
Sprzedam własnościowe M-4, Koluszki ul. Sikorskiego 7, 512-196-220
Dom stan surowy, 607-042-857
Sprzedam działkę budowlaną
w Słotwinach 875 m2, 781-201-703
M4 sprzedam na osiedlu Andersa
w Koluszkach, 605-272-865
Sprzedam działkę budowlaną
w Różycy przy ul. Głównej,
tel. 660-438-181
WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie do wynajęcia – 36 m2,
po remoncie. W pełni wyposażone,
Andersa 5, tel. 790-307-791
Lokal 51 m2 do wynajęcia, Koluszki,
ul. 11-Listopada (przy Pizzerii
Biesiadowo), tel. 606-733-810
Do wynajęcia umeblowane 2-pokojowe mieszkanie, Andersa,
693-612-470
Do wynajęcia M-3, Łódź Śródmieście, wysoki standard, 513-176-703
Do wynajęcia lokal 30 m ,
501-487-658
Do wynajęcia dom 70 m2 centrum,
tel. 601-42-66-54
2

Do wynajęcia budynek handlowo
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda,
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,
tel. 605-23-67-37
SPRZEDAM
Płyty tarasowe 80x80 cm grubość
8cm. Kolor jasno-szary, 30 zł/szt.
Dostępność 43 sztuki,
tel. 796-241-330
Smaczne jabłka 1,5 zł/kg,
tel. 505-771-121
Drewno opałowe (deski z demontażu) oraz drewno z wycinki w ilości
20 m³/ 90 zł/m, tel. 602-579-706
Toyota Yaris, rok 2007 i wózek
inwalidzki, 664-944-461
Sprzedam piec DEFRO ekogroszek, 25 kW, 693-450-093
Kultowy Bar Parkowy w Koluszkach, ul. Kolejowa 2, 728-849-893

STARE motocykle oraz części.
Ramy, zbiorniki, silniki i inne. SHL,
Jawa, Junak, WSK, 690-140-000
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone,
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674
EDUKACJA
Język niemiecki – tłumaczenia
przysięgłe, nauczanie, konwersacje,
tel. 607-753-916
ZDROWIE/URODA
Masaż u klienta w domu – klasyczny, terapeutyczny, relaksacyjny,
refleksoterapia stóp, drenaż limfatyczny i inne, 732-622-362
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski,
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1.
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal),
tel. 602-190-429

Budowa domów, 505-509-874
Pralki – naprawa, 609-046-483
Mała szwalnia przeszyje, 605-994-450
Ścinka drzew, Sprzątanie ogrodów,
tel. 727-668-566
Instalacje Wod.-Kan., CO i Gaz.
Szybka wymiana kotłów gazowych.
Serwis kotłów gazowych,
tel. 601-739-479
Układanie kostki brukowej,
tel. 783-141-557
Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe, tel. 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO,
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu,
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Wylewki, tynki, docieplenia, piana
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców
i operatorów maszyn, 693-166-450,
44 714-67-90
PRACA
Zatrudnię do układania kostki
brukowej, 794-794-711
Kierowcę C+E zatrudnię, transport
krajowy i międzynarodowy, Koluszki, tel. 733-222-001

19.03.2021 r.

Fryzjerki zatrudnimy, z doświadczeniem lub bez – do przyuczenia.
Do włoskiego salonu w Koluszkach.
Zapewniamy szkolenia i nowe
trendy, 451-000-240
Fryzjerkę i manicurzystkę zatrudnię, 451-000-240
Szwalnia zatrudni szwaczki,
693-426-098
Zakład w Różycy zatrudni szwaczki. Produkcja polska, 605-086-828
Zatrudnię prasowaczkę (a) i osobę
do wykańczania, tel. 607-426-909
lub 504-802-868
Firma transportowa zatrudni kierowcę C+E. Praca w kraju, wszystkie weekendy wolne. Jeździmy w
dzień, dobre warunki płacowe.
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU
Życie. Posiadamy własny serwis,
dojeżdżamy do ewentualnej awarii,
tel. 507-199-570
Zatrudnimy elektryków,
42 214-07-00
Zatrudnimy pomocników elektryków, 42 214-07-00
Szwaczki, praca cały rok, rejestracja, wysokie wynagrodzenie,
508-860-054
Firma remontowa DOM-LUX
zatrudni pracowników,
tel. 515-144-089 lub 510-064-044
Zatrudnię pilnie kierowcę, kat. C,
kraj, 600-215-119

Układanie wszelkiego rodzaju
kostki brukowej. Szybko i profesjonalnie 537-954-994
Budowa domów jednorodzinnych
i wykończenia wnętrz pod klucz,
531-157-433

Zatrudnimy kierowcę C+E
z uprawnieniami HDS, praca
stacjonarna, 667-583-078

Zatrudnimy pracownika do wulkanizacji z możliwością przyuczenia.
Oferujemy umowę o pracę na pełny
etat, atrakcyjne wynagrodzenie. Więcej
informacji pod tel. 508-641-807 lub na
miejscu, Żelechlinek ul. Rawska 14

Zatrudnimy kierowcę C+E, praca
na terenie kraju, terminowe wynagrodzenia, 667-583-078

Remonty duże i małe. Montaż
paneli, płytki, 669-741-091

Zatrudnię pracowników budowlanych, 509-391-286

Zatrudnię od zaraz mężczyzn
do pracy w lakierni proszkowej,
tel. 504-511-619

Usługi dekarskie, 518-222-282

Zatrudnię do księgowości, znajomość programu Symfonia FK oraz
Symfonia Handel, 46 874-32-18,
e-mail: ksiegowosc@poleuro.eu

USŁUGI

PRANIE kanap, dywanów, foteli,
512-450-390
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen
zakres usług kominiarskich – frezowanie kominów, montaż wkładów
kominowych, tel. 533-662-195
Złota Rączka – hydraulika, zakładanie glazury, malowanie, drobne
prace w ogrodzie i w domu,
732-622-362
Usługi koparko-ładowarkami,
minikoparkami, Tel. 799-203-990

Przenośną kabinę WC, Kaletnik,
605-585-189

Usługi koparkoładowarką,
tel. 515-493-834

Drewno kominkowe, opałowe
i do rozpałki, 515-310-037

Usługi koparkami, wywrotkami,
tel. 606-405-783

Drewno kominkowe opałowe
i rozpałka, tel. 608-830-403

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, tel. 515-493-834

Zatrudnię do biura, z doświadczeniem, znajomość programu SYMFONIA HANDEL, 46 874- 32-18,
e-mail: biuro@poleuro.eu
Poszukuję pracownika do stajni na
pół-etatu. Info 731-701-550.

Szwaczki zatrudnię. Gwarancja
pracy cały rok. Własna produkcja,
powtarzalność wzorów. Wysokie
wynagrodzenie, tel. 605-600-896
RÓŻNE
Kredyty: mieszkaniowe, hipoteczne, gotówkowe. Wszystkie Banki,
tel. 695-995-896
Przyjmę każdą ilość ziemi, gruzu,
kamienia- tel. 602-579-706

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Malowanie dachów. Smarowanie smołą i lepikiem. Przycinanie drzew,
519-356-788
Sprzedam M-6 lub zamienię za dopłatą na M-4 lub M-3 w Koluszkach,
603-607-339
Zatrudnię pracownika na myjnię samochodową w Koluszkach. Zarobki
2500 zł na „rękę”, tel. 603-641-600 lub 531-264-290

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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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
INSTALACJE GAZOWE
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego
Ogrzewania, Podłogowe
- Wymiana Kotłów Węglowych
na Gazowe lub inne
- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA
SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW
SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409

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

USŁUGI
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827

Dojazd i wycena gratis!

Malowanie
elewacji,
docieplenia
792-022-640

Gabinet Terapii i Rehabilitacji
Dzieci i Niemowląt „Anielinka”

-fizjoterapia pediatryczna; -terapia neurologopedyczna
-terapi logopedyczna; -terapia pedagogiczna
Koluszki, ul. Staszica 34
Fizjoterapeuta: tel. 723 880 762 Neurologopeda: tel. 884 307 577
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ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu
- Zwrot OC
- Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków
tel. 509 099 286

WĘGIEL
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.
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

Licencjonowane Biuro
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży
i wynajmie
- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

ROLETY
MOSKITIERY
PLISY
Już dziś umów się
na bezpłatny pomiar
i wycenę!

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5
Zapraszamy
www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

WĘGIEL

NAJLEPSZY POLSKI

(KOSTKA, EKOGROSZEK)
SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały
ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)
tel.: (44) 714-17-47

NAWOZY
WĘGIEL EKOGROSZEK
DŁUGIE 52A
44 714 34 87
603 79 34 98
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OFERUJEMY USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe
n wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
n wykopy pod fundamenty, n głębokie wykopy,
n niwelacje terenu, n skarpowanie, n załadunek
i rozładunek widłami, n odśnieżanie i posypywanie
solą lub piaskiem, n wywóz ziemi oraz gruzu.
n

tel. 505 210 010

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.

WĘGIEL

n kostka od 800 zł
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał
Budziszewice
ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019
44 710 23 55
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

19.03.2021 r.

Tydzień w Koluszkach nr 11

23

Maja Kukulska z Regien
potrzebuje wsparcia
Maja, do tej pory szczęśliwa, zdrowa 4-letnia dziewczynka, pod
koniec ubiegłego roku rozpoczęła walkę o własne życie. Podczas
zabawy tata Mai wyczuł spore uwypuklenie na brzuszku córki, w
okolicy pępka. W piątek 13 listopada 2020 r. pojawiła się gorączka
i córka zaczęła się skarżyć na ból ramienia i ból brzucha. Właśnie
tego dnia mama zawiozła Maję na oddział ratunkowy szpitala przy
ul. Spornej w Łodzi.
W szpitalu wykonane
zostało USG jamy brzusznej. Wstępna diagnoza
jaką usłyszeli rodzice
dziewczynki była przerażająca: 11-centymetrowy
Guz Wilmsa wychodzący
z lewej nerki. Od momentu postawienia diagnozy
zaczęła się walka o życie,
która trwa do dnia dzisiejszego. Cały świat stanął
do góry nogami. Dwa dni
później tomografia komputerowa
potwierdziła
diagnozę: Guz Wilmsa lewej nerki z przerzutami do
płuc i wątroby.
Na początku Maja niemalże cały czas była podłączona pod
cztery kroplówki. Następnie założono cewnik typu Broviac do żyły
centralnej, dzięki któremu można było bezpiecznie podawać chemie, leki, oraz pobrać krew. Przez 3 tygodnie dziewczynka dostawała 3 różne antybiotyki. Następnie przed operacją otrzymała 6-tygodniową chemioterapię, co miało doprowadzić do zmniejszenia guza.
Po tygodniu Maja straciła siły, przestała jeść i pić, wypadły jej
wszystkie włoski. Stwierdzono u niej zespół niewłaściwego uwalniania wazopresyny, nadciśnienie tętnicze oraz niedobór sodu. Maja
jest już po operacji usunięcia lewej nerki wraz z guzem (nefrektomia lewostronna) i po pierwszej chemii pooperacyjnej. Przed Mają
8-miesięczne leczenie chemioterapią i radioterapią.
Jak pomóc?
- link do zbiórki: https://pomagam.pl/majakukulska
- Grupa Licytacyjna FB : Licytacje dla Mai Kukulskiej
Zapraszamy do wystawiania licytacji w wyżej wymienionej
grupie. Osoby, które chcą dać coś na licytację, a nie potrafią tego
sami wystawić, mogą przynosić rzeczy do:
- Przedszkola nr 2 w Koluszkach ul. Reja 5
- Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego
(sierż. sztab. Aneta Kotynia)
Wszystkie zebrane środki przeznaczone będą na leki, niezbędne i kosztowne suplementy diety, dojazdy i pobyty w szpitalu, oraz
rehabilitację dla Mai.
„Wszyscy wierzymy, że jeszcze chwilka i Majeczka wróci do
zdrowia. Pomóżmy, wpłacając chociaż symboliczną kwotę, aby
Maja i jej rodzice nie musieli się chociaż martwić o to, czy będą
mieli za co wykupić leki, bądź niezbędne suplementy”.

Odwołane wydarzenia
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami pandemicznymi Kino
ODEON 3D w Koluszkach ulega zamknięciu do odwołania. Nie odbędzie
się również zaplanowany na 22 marca przez Miejski Ośrodek Kultury,
wieczór podróżniczy poświęcony pamięci Aleksandra Doby.

Kolejny sukces Oli Drabik
w ogólnopolskich zawodach
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią 6 marca 2021r. w
Dąbrowie Górniczej odbyły się ogólnopolskie zawody breakowe
Korona Kingz. Ze względów bezpieczeństwa była to zamknięta impreza, w której mogli wystartować tylko zaproszeni bgirls i bboys z
całej Polski, w sumie około 60 osób.
W
ramach
eliminacji przez
1,5 godziny zawodnicy rywalizowali ze sobą w
trzech kołach, a
ich sety oceniali
trzej sędziowie:
bboy Axel (Coolkids
flavour),
bboy Huher (Azizi Squad), bboy
Bartek z Wągrowca (Crate Of
Wax), by wybrać
TOP 8, która potem walczyła ze sobą w „kole śmierci”. W gronie
ośmiu finalistów znalazła się tylko jedna bgirl i była nią koluszkowianka Ola Drabik - bgirl Houston, która przegrała te zmagania jedynie z bboyem Zawiszą (Bielskill Crew), który jest zwycięzcą Red
Bulla -najważniejszej imprezy breakowej w Polsce. Ola Drabik została wybrana najlepszą bgirl imprezy.
Ten sukces pokazuje, że mimo pandemii Ola systematycznie
trenuje i doskonali swoje umiejętności, co pozwala jej podjąć walkę
nie tylko z najlepszymi bgirls w Polsce, ale również z najlepszymi
bboyami w kraju.

Zdobądź zawód FRYZJERA i szlifuj swoje
umiejętności. Oferujemy szkolenia z technik
strzyżenia i koloryzacji 3d.
Gwarantujemy pracę dla najlepszych,
tel. 451-000-240
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Zakończono przebudowę budynku
pod nowy żłobek i filię przedszkola
Tuż po świętach wielkanocnych w budynku po dawnym gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Koluszkach, uruchomiony ma zostać
drugi miejski żłobek. Właśnie rozpoczęła się procedura związana z
odbiorem przeprowadzonych prac budowlanych. Przypomnijmy, że
do budynku dobudowana została
nowa klatka schodowa, w której zainstalowano windę. Na parterze powstała także kuchnia.
Początkowo w żłobku pojawi się
grupa 32 dzieci z pierwszej rekrutacji. Od kwietnia planowany jest kolejny nabór, również 32 dzieci.
Po wakacjach do budynku
przeniesione zostaną także dzieci z
grup przedszkolnych, które obecnie
zajmują tymczasowe pomieszczenia w obiekcie Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Koluszkach. Budynek
przy ul. Mickiewicza stanie się bowiem nowym obiekt oświatowym, skupiającym w swoich murach
żłobek oraz filię Przedszkola nr 3 w Koluszkach. Pełną funkcjonalność ze wszystkimi grupami, obiekt osiągnie z dniem 1 września.
Wtedy też przebywać w nim będą 64 maluchy ze żłobka oraz 100
dzieci z przedszkola. Do tego czasu przy budynku powstanie także
nowoczesny plac zabaw.
Ponieważ z początkiem kwietnia do żłobka będą uczęszczać już
pierwsze dzieci, by ułatwić rodzicom dojazd do budynku, do końca
marca zaplanowane jest położenie pierwszej warstwy asfaltu na
przebudowywanej ul. Mickiewicza.

Wnętrze łazienki

Odnowiona jedna z sal

Kuchnia z wyposażeniem

Przebudowa ul. Mickiewicza

