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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

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 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 

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki 
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,  

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, 
kanalizacja, ciepłownictwo, 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

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

16.04.  
ul. Sikorskiego 6A

17.04.  
ul. 3 Maja 8

18.04.  
ul. 3 Maja 19G

19.04.  
ul. Brzezińska 54

20.04.  
ul. Przejazd 6

21.04.  
ul. 11 Listopada 33

22.04.  
ul. Żwirki 2
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Urząd Miejski wysyła upomnienia  
do zalegających z opłatami za śmieci 

Jak wynika z danych przygotowanych przez urzędników, w 
Gminie Koluszki ponad 970 gospodarstw domowych nie reguluje 
systematycznie opłat za wywóz odpadów.

Konsekwencje dla wszystkich
Ze względu na to, że część mieszkańców nie reguluje swoich 

zobowiązań za śmieci konsekwencje ponoszą wszyscy. Kwota zale-
głości nie pojawiła się w ciągu jednego roku ale narasta i wynosi 

obecnie ponad 0,5 mln 
złotych. Najdłuższy okres 
zaległości to ponad dwa 
lata ale w przypadku 
dłużników, wobec któ-
rych toczy się postępowa-
nie egzekucyjne, ten czas 
jest jeszcze dłuższy. 
Pierwszym etapem dzia-
łania urzędników mające-
go na celu egzekucję na-
leżności za wywóz 
odpadów jest przesłanie 
podatnikowi pisemnego 
upomnienia. Po bezsku-
tecznym upływie terminu 
określonego w piśmie, 
gmina wystawia tytuł wy-

konawczy i przesyła go do właściwego Urzędu Skarbowego. Urzęd-
nicy tylko w tym roku wystawili już kilkaset wezwań do mieszkań-
ców, którzy zalegają z kwotą powyżej 24zł. 

Od momentu wystawienia tytułu wykonawczego, sprawą ścią-
gnięcia zaległości zajmuje się Urząd Skarbowy. Po doręczeniu tytułu 
wykonawczego może np. zablokować konta bankowe, ciągnąć należ-
ności z wynagrodzenia za pracę, a nawet z papierów wartościowych.

W konsekwencji w drzwiach może pojawić się komornik.

Prawidłowe regulowanie opłat z tytułu gospodarowania  
odpadami komunalnymi - ważne informacje.

Każda osoba, która złożyła deklarację za odbiór odpadów i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych, powinna uiszczać co mie-
siąc opłatę w wysokości  24zł od osoby na numer konta: 35 1020 
3352 0000 1302 0258 7947.

Co zrobić, żeby uniknąć upomnienia oraz jakie działania 
należy podjąć, gdy już upomnienie dotrze? Warto stosować się 
do poniższych wskazówek:  

Właściwie opisuj tytuł przelewu
W tytule przekazu należy wskazać adres nieruchomości, której 

dotyczy wpłata oraz nazwisko osoby, która złożyła deklarację na 
wywóz odpadów. Każdy mieszkaniec, który złożył deklarację, ma 
ustalony indywidulany numer karty (nr klienta), który otrzymał przy 
złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Jeżeli poprawnie wpiszemy ten numer 
urząd nie będzie miał wątpliwości, której nieruchomości wpłata do-
tyczy. Nieprawidłowo opisany przelew powoduje, że środki nie zo-
staną prawidłowo zaksięgowane i w systemie pojawi się informacja 
o zaległości na koncie.

Opłacaj rachunki terminowo
Za odbiór odpadów komunalnych należy płacić co dwa miesią-

ce do końca okresu rozliczeniowego (tj. do końca kwietnia za mie-
siące marzec-kwiecień itd.).

Dokonuj opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli wystąpiły zmiany, np. zmniejszyła lub zwiększyła się 
liczba mieszkańców, należy bezzwłocznie to zgłosić, składając 
nową deklarację. Samo wpłacanie pomniejszonej kwoty, 
bez złożenia deklaracji, nie ma mocy prawnej, przez co powstaje 
zaległość. W przypadku otrzymania zawiadomienia o zmianie 
stawki opłaty, należy dokonywać wpłaty na kwotę wskazaną w za-
wiadomieniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontakto-
wać się z urzędem pod nr tel. 44 725-67-49 w godzinach pracy 
urzędu.

Wyrównaj różnicę
Jeżeli w styczniu 2020 roku zapłaciłeś opłatę za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi za rok z góry, a w czerwcu 2020 
zmieniły się stawki, jesteś zobowiązany niezwłocznie dopłacić 
różnicę.

Opłać koszty upomnienia
Jeżeli otrzymaliśmy upomnienie, należy zapłać całą kwotę o 

jaką urząd Nas wzywa na upomnieniu, łącznie z kosztami upomnie-
nia w wysokości 11,60 zł. Jeżeli nie uwzględnimy tej kwoty, znów 
powstanie zaległość.

Dolicz odsetki za zwłokę
Od zaległości podatkowych, w tym od opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi, naliczane są odsetki za zwłokę. Jeżeli 
dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z 
odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet 
kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę. Ozna-
cza to, że na koncie nadal pozostaje zaległość.

Zlecenia stałe
W przypadku zlecenia stałego, należy pamiętać aby zawsze 

mieć wystarczające środki na swoim prywatnym koncie bankowym, 
aby w dniu zlecenia, bank mógł dokonać przelewu. Jeżeli została 
złożona deklaracja zmieniająca, bądź wpłynęło zawiadomienie o 
zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, należy zmienić zlecenie stałe na nową kwotę. Urząd nie może 
tego za Nas zrobić.

Zakładając zlecenie stałe, upewnij się że nie masz zaległości w 
opłatach. Jeżeli masz zaległości, to otrzymane wpłaty będziemy 
księgować na ich pokrycie. Na przykład gdy w 2019 roku nie doko-
nywałeś opłaty za odbiór odpadów, a w styczniu 2020 roku urucho-
miłeś zlecenie stałe, to wszystkie wpłaty i tak będą księgowane na 
zaległości za 2019 rok, odsetki za zwłokę i koszty upomnienia. Na 
dodatek zaczną powstawać zaległości za rok bieżący, za które rów-
nież otrzymasz upomnienie.

Reaguj na wezwania
Jeżeli pracownicy znajdą nieprawidłowości w twoich płatno-

ściach, to wystawią wezwanie do złożenia wyjaśnienia lub korekty 
błędów w deklaracji. Brak reakcji na wezwanie może skutkować 
podjęciem kolejnych kroków prawnych, jak wszczęcie postępowa-
nia egzekucyjnego z komornikiem włącznie.

(tom)
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Wspieraj lokalnie
W Gminie Koluszki ok. jedna czwarta całego budżetu to środki 

pochodzące z podatku dochodowego, który odprowadzamy do urzę-
du skarbowego. Dzięki tym pieniądzom zmieniamy naszą gminę. 
Jeżeli zatem mieszkasz w 
naszej gminie, i chcesz by 
płacony podatek dochodo-
wy wracał do ciebie, w po-
staci przeróżnych samo-
rządowych inwestycji, 
odprowadzaj go do nasze-
go miasta. 

W okresie rozliczeń 
podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT adres zamiesz-
kania na terenie naszej gminy oraz wskazać dane właściwego miej-
scowo urzędu skarbowego. 

UWAGA: aby uiszczać podatki w Gminie Koluszki, nie trzeba 
być tutaj zameldowanym – wystarczy tu mieszkać.                    (pw)

MARIOLI ZROBEK
wyrazy serdecznego współczucia  
z powodu śmierci Męża

Składają Koleżanki i Koledzy 
Akademii Wieku Dojrzałego w Koluszkach

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla rodziny 

ś.p. Katarzyny Nowakowskiej 
składają: Dyrekcja, pracownicy i uczniowie  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

Wzorowa postawa obywatelska 
pozwoliła na wyeliminowanie  
nietrzeźwego kierowcy

W Koluszkach naoczni świadkowie zauważyli volvo, którego 
tor jazdy ich zaniepokoił. Świadkowie od razu nabrali podejrzeń, iż 
kierowca może być nietrzeźwy. Dwaj mężczyźni zatrzymali kierow-
cę volvo i zabrali kluczyki od pojazdu oraz wezwali policję. Na 
miejscu szybko pojawili się mundurowi. Jak się okazało kierowca 
miał prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za 
jazdę w stanie nietrzeźwości za co grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności.

9 kwietnia 2021 roku tuż przed godziną 19:00 w Koluszkach na 
skrzyżowaniu ulic Słowackiego z Armii Krajowej został skierowany 
koluszkowski patrol policji, ponieważ dwaj zgłaszający mężczyźni 
mieli podejrzenie nietrzeźwego kierującego volvo. Mundurowi na-
tychmiast pojechali na miejsce. Jak się okazało naoczni świadkowie 
zauważyli volvo, które nie potrafiło prawidłowo skręcić w ulicę Armii 
Krajowej, mężczyźni mając podejrzenie, że kierowca może być nie-
trzeźwy natychmiast zatrzymali samochód i wyciągnęli kluczyki ze 
stacyjki. Na miejscu policjanci ustalili, iż kierujący volvo to 54-letni 
mieszkaniec gminy Koluszki. Badanie jego stanu trzeźwości wykaza-
ło prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz za swoje nieodpo-
wiedzialne zachowanie mężczyzna usłyszy zarzuty. Za jazdę w stanie 
nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Dziękujemy mieszkańcowi naszej gminy jak i Łodzi za szybką 
reakcję i odwagę, takie zachowanie zasługuje na szczególne uznanie.

Reagujmy na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników 
ruchu drogowego. Policjanci sprawdzą każdy sygnał! Każdy świa-
dek przestępstwa, ma prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku. 
Obywatelskie ujęcie to przywilej, który wynika z treści art. 243 Ko-
deksu Postępowania Karnego. Taką osobę należy niezwłocznie prze-
kazać policji.

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

Wyrazy współczucia dla rodziny 

śp. Marka Zrobka
Przewodniczącego Rejonowego Koła Pszczelarzy w Koluszakch

Składają: Burmistrz Koluszek – Waldemar Chałat
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Sławomir Sokołowski

Przewiert pod torami zapewni  
odwodnienie Osiedla Łódzkie I  
oraz nowego wiaduktu

Do końca czerwca br. mają zakończyć się prace związane z bu-
dową kanalizacji deszczowej na Osiedlu Łódzkim I. Jednym z ostat-
nich etapów prac będzie wykonanie ponad stumetrowego przecisku 
pod torami kolejowymi i położeniu tam rur kanalizacyjnych o śred-
nicy 500mm. Koszt inwestycji to 850 tys. zł. Kanalizacja posłuży 
również do odwodnienia nowego wiaduktu. Podczas prac możliwe 
będą czasowe utrudnienia w ruchu samochodowym. Kanalizacja zo-
stanie przeprowadzona pod ziemią na odcinku od ul. Towarowej do 
os. Głowackiego. 

Przecisk ma połączyć dwie duże zlewnie, rozmieszczone po 
obydwu stronach miasta. Do tej pory wody deszczowe z zachodniej 
strony Koluszek trafiały tylko w kierunku Przanowic. Po wykonaniu 
instalacji, ich część będzie odprowadzana również w kierunku rzeki 
Piasecznicy i miejskiej oczyszczalni ścieków. Wykonanie kanału 
deszczowego pod torami pozwoli na dalszą kontynuację prac w os. 
Łódzkim.

(tom)
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Kulturalnie-stacjonarnie,  
czyli jak to dawniej bywało

Klub „Okiem Kobiety”
Okres pandemii, gdy w niejednym przypadku praca zawodowa od-

bywa się zdalnie, jest momentem, w którym można zrobić bilans. Posta-
nowiliśmy odwiedzić instytucje oraz inne przedsięwzięcia o charakte-
rze kulturalnym i zapytać o ich dokonania. Rok 2019 i ostatnie 10-lecie  
przez wielu z nas zostaną zapamiętane jako ostatnie, spokojne lata przed 
pandemicznymi ograniczeniami, których nikt z nas nie spodziewał się.  
Na początek zaglądamy do Klubu „Okiem Kobiety”. – Naszą działal-
ność rozpoczęłyśmy na początku 2018 roku, a pierwsze spotkanie w ra-
mach Klubu Dyskusyjnego, odbyło się 15 marca 2018 roku - mówi Pre-
zes Klubu „Okiem Kobiety” Mariola Garnys-Jaskóła.

Formułą Klubu, który w pewnym momencie przeistoczył  się w 
Stowarzyszenie, są comiesięczne, czwartkowe spotkania, odbywają-
ce się w Restauracji „Kriada”, dzięki uprzejmości właścicieli  loka-
lu. Prelegentami spotkań w „Okiem Kobiety” są przedstawiciele 
różnych środowisk i zawodów, którzy dzielą się swoimi sukcesami, 
pasjami, zainteresowaniami lub też spojrzeniem na świat współcze-
sny. Nie zawsze jest to „spojrzenie kobiety”, bo prelegentami spo-
tkań bywają też panowie. Widownia, składająca się z mieszkańców 
Koluszek i okolic, jest zawsze zapełniona do ostatniego miejsca.  
-Ludzie Ci przychodzą na nasze spotkania bardzo chętnie. Być może 
dlatego, że działamy nie tylko edukacyjnie, lecz także integracyjnie- 
stwierdza Pani Prezes Klubu. Wszystkie spotkania są zarejestrowane 
przez klubowych fotografów - Bogumiłę Banaś i Marlenę Jasińską. 
Dodatkowego uroku dodają  piękne kompozycje kwiatowe, podaro-
wane dla naszych gości przez Agnieszkę Rutę ze swojej kwiaciarni. 
O szatę graficzną fanpage-a na fb zadbała Kaja Jaskóła.

Na przestrzeni lat 2018-2020 w Klubie Dyskusyjnym „Okiem 
Kobiety” odbyło się kilkadziesiąt spotkań. 

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.
Zastępca Burmistrza Krystyna Lewandowska, Starosta Po-

wiatu Łódzkiego Wschodniego Andrzej Opala.
Śpiewacy, muzycy - Anna i Romuald Spychalscy, Małgorzata 

Krześlak, Patrycja Galach, Centrum Inicjatyw Artystycznych - Mu-
zycznego MOLLA Państwa Anety i Hieronima Borowieckich - kon-
certy, również charytatywne.

Podróżnicy - Agnieszka Paź- Kerner, Maria Markowska-Kurc, 
Nazarbek Kyzy Kalyskan - wolontariuszka ze stowarzyszenia Ko-
bieTy Łódź, Bogna Stawicka - prezes kobiety.pl, Sangam - Hinduska 
z Radzastanu w Indiach z synem - studentem Jahangirem, Małgorza-
ta i Mateusz Jaśkiewicz.

Rękodzieło - Renata Owczarek, Elżbieta Śliwkiewicz, Iwona 
Zawadzka, Beata Wolska, Justyna Szymańska, Renata Owczarek, 
Ewa Bogdańska.

Polityka - Małgorzata Niewiadomska-Cudak,  Hanna Gill-Pią-
tek,  Maria Markowska-Kurc, Małgorzata Sarah-Szymańska, Alek-
sandra Grocka, Patryk Kurc, Anna Nemś, Bożena Henczyca, Agniesz-
ka Hanajczyk, Małgorzata Niemczyk, Joanna Skrzydlewska.

Firmy - Katarzyna Majczak,  Wioletta Przybylska, Mariola Sko-
rzycka, Anna Witczak - Forever, Renata Krajewska-Frydrych, Katarzy-
na Frydrych - Organic Live, Arkadiusz Śnieżko, producent marki Orga-
nic Life, Joanna Negro, Andrzej Kwiatkowski - firma Energetix Polska, 
Justyna Myćkowska - pasjonatka Aloesu i Koncepcji Zdrowej Sylwetki 
wg dr Delbe, autorka konkursu FIT firmy LR Health and Beauty, Elż-
bieta Strzeszewska, Bożena Bednarek - ACT, Anna Cygarowska wraz 
ze swoją asystentką p. Aleksandrą Sopel - firma Mary Kay.

Plastycy - Katarzyna Fydrych, Jerzy Szwarc (wernisaże prac), 
Beata Gamrowska.

Seksuolog, terapeuci - Jolanta Cieslak, Katarzyna Kukielińska, 
Małgorzata Leszczyńska, Kamila Krawczyk, Agnieszka Kania, Fi-
zjoterapeutka - Gabriela Ratajska.

Taniec - Kamila Marczuk-Włodarska - instruktorka Pole dance, 
zespół Fame Dance Theatre, Monika Krawczyk - instruktorka tań-
ców latynoskich.

Historia - Mateusz Jaśkiewicz, Adrian Kut, Zbigniew Komo-
rowski, Piotr Machlański - dr historii, konsultant w ŁCDNiKP.

Autorka, literatura - Ewa Maja Maćkowiak, Sylwia Borow-
ska, Agnieszka Kurc, Sylwia Wurst.

Modeling - Sylwia Garbarczyk, Marta Kaczmarczyk.
Fotografia - Krzysztof Gozdek www.nieulotni.pl, Izabella 

Urbaniak.
Kult ciała, masaż - Katarzyna Hejduk-Mela, Agnieszka Kozieł, 

Anna Misiewicz- pasjonatka olejków eterycznych, Iwona Łukasik.
Moda - Adriana Jabłońska i jej przestrzeń dla kobiet T Point 

Concept Store Łódź.
Kawy Luksusem Rysowane - Paulina Wysokińska.
„Okiem Kobiety” wsparło także akcje charytatywne, którymi 

były licytacje dla Bartka Szolc „POMÓŻMY Bartkowi Stanąć Na 
Nogi” oraz na rzecz Kuby Gołębiowskiego. 

Zaangażowani w organizację - Mariola Garnys-Jaskóła, Pań-
stwo Katarzyna i Adam Sołtysiak, obsługa restauracji Kriada, Kwia-
ciarnia Agnieszka Ruta, Bogumiła Banaś, Anna Kulhawy, Marlena 
Jasińska, Anna Oraczyńska, Kaja Jaskóła. 

Aktualne aktywności 2021: zdecydowanie on-line
Transmisja on-line – Zadbaj o siebie- Agnieszka Kania
-Czas pandemii nie oznacza zawieszenia naszej działalności. 

Musiałyśmy jednak zmienić sposób docierania do naszej publiczno-
ści. Oto w jakie wydarzenia byłyśmy zaangażowane w okresie od 
marca ubiegłego roku do chwili obecnej- wylicza Mariola Garnys-
-Jaskóła- Prezes „Okiem Kobiety”.

Boże narodzenie 2020 - Adwentowy kalendarz życzliwości i 
pozytywnego myślenia - życzenia, przesłania, wypowiedzi gości ze 
świata polityki, filmu, sztuki itp.

Udział w Licytacji dla Mai Kukulskiej - promowanie akcji.
Panorama miasteczka - udział przewodniczącej Okiem Kobie-

ty w przedsięwzięciu Ewy Cieniak. 
Konkurs na najładniejszy koszyczek wielkanocny „Święco-

ne, święcone”.  Nagrody kosmetyczne ufundowane przez OriMario-
ri. Łącznie wpłynęło 18 zdjęć koszyczków, wygrały 2 osoby spoza 
Koluszek a nawet spoza kraju (Łomża, Londyn, 3 miejsce Elżbieta 
Kwiecień - Koluszkowianka. Konkurs polegał na zebraniu jak naj-
większej ilości polubień. Były też nagrody niespodzianki dla 3ch 
pierwszych osób. 

Tryptyk Wielkanocny Okiem Kobiety - wydarzenie, akcja po-
legająca na umieszczaniu przez 3 dni - Wielki Czwartek, Wielki Pią-
tek i Wielka Sobota ciekawostek związanych z Wielkanocą w róż-
nych regionach naszego kraju, m.in.  pogrzeb żuru i śledzia, 
wielkanocne „wieszanie Judasza”, przywołówki, Pucheroki, Rę-
kawka, Kurek dyngusowy, Śmiergust czy inne, ale również opisu 
zwyczajów innych państw, np. Easter Eggs- Irlandia, fiesta meksy-
kańska, Ostereierbaum - Niemcy, szukanie jajek- Australia, Irlandia, 
Parada Kapeluszy i Faberge’s Big Egg Hunt NYC w USA, Scoppio 
del Carro - Włochy, Pomlazki - Czechy, Paskekrim - Norwegia. Bar-
dzo to było ciekawe.

(ilustracja fotograficzna - str. 16) 
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                                Firma Starmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
Pracownik rozbioru drobiu
Operator wózka widłowego

Kierowca C+E
Osoba do sprzątania

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres: 
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście  

w siedzibie firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

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

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

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

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

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

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

FIRMA KAWAK-BIS S.C. z siedzibą w Koluszkach 
z a t r u d n i 

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

Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

  
Początek rundy wiosennej: mecze 10-11 kwietnia

KKS Koluszki - GLKS Sarnów Dalików 5:4 (4:1)
Bramki: Perek (2), Ratajski (3)

Skład: Adrian Stachecki, Krzysztof Grzelak, Jacek Jankowski, 
Kamil Potakowski, Piotr Wojtaszek, Michał Drabik, Adrian Mar-
czyk, Sebastian Krakowski (Mikołaj Kamiński), Hubert Ratajski, 
Daniel Chłądzyński (Piotr Grobelny), Jakub Perek (c). Pozostali: 
Kacper Śnieguła, Łukasz Szydlik, Jacek Wojtaszek (trener).

LKS Różyca - Orzeł Parzęczew  1:0  (0-0)
Bramki: 63’  Zasada (asysta Mikołajczyk)

Skład: Woźniak - Wolski (68’ Kaczmarek), Owczarek, Pietras, 
Szarpak - Zasada (90’ Doryń), Kurzawa (62’ Słodkiewicz), Nowak - 
Olejnik (23’ Robakiewicz), Mikołajczyk (80’ Gosik), Łabędzki.

Tabela
1. LKS Różyca     18  41  45-24 
2. Widzew II Łódź    17  41  59-12 
3. Włókniarz Pabianice   18  38  38-19  
4. Start Brzeziny     18  37  60-33  
5. GKS Ksawerów    18  34  41-23  
6. AKS SMS Łódź    18  29  43-21  
7. KAS Konstantynów Ł.  18  28  47-36 
8. Sokół II Aleksandrów Ł. 17  28  50-31 
9. UKS SMS Łódź    18  28  54-29 
10. Zawisza Rzgów    18  25  31-31 
11. Termy Uniejów    19  25  35-47 
12. KS II Kutno     17  22  39-42 
13. Victoria Rąbień    17  22  45-41 
14. KKS Koluszki    18  20  26-46 
15. GLKS Sarnów/Dalików 19  16  46-64  
16. Orzeł Parzęczew   18  14  30-62 
17. GLKS Dłutów    17  8  12-53 
18. PTC Pabianice    17  0  7-94 
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Pozbądź się elektrośmieci!  
Zbiórka w parafii Gałków Duży

Masz zużyty sprzęt RTV i AGD, monitor, drukarkę, kable 
czy baterie? W dniu 22 kwietnia 2021 do godz. 12.00 (czwartek) 
możesz zostawić te elektrośmieci na placu przy kościele pod we-
zwaniem Trójcy Świętej w Gałkowie Dużym.

Zbiórka organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii 
przez Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”. Dla mieszkań-
ców naszej gminy to okazja do bezpłatnego oddania zużytego sprzętu 

elektronicznego. Stary sprzęt zostanie przetworzony, a pozyskane dzię-
ki temu pieniądze przekazane na pomoc misjom. W celu pozyskania 
funduszy przekazywanych na Misje. Stowarzyszenie przeprowadza 
zbiórkę elektrośmieci w wielu parafiach na terenie całej Polski. Dzięki 
zepsutym i niepotrzebnym pralkom, odkurzaczom, telewizorom, ku-
chenkom itp., przekazanym na rzecz stowarzyszenia, może ono nieść 
pomoc na terenach misyjnych. Dzięki tej pomocy ktoś na końcu świata 
będzie miał możliwość nauki czy dostęp do pitnej wody. Logistyką i 
techniczną stroną zbiórki zajmuje się w wyspecjalizowana firma Green 
Office Ecologic sp. z o.o. O szczegółach i terminach zbiórki w Państwa 
parafii możecie dowiedzieć się z plakatów informacyjnych.                  (tom)

Społeczna akcja sprzątania  
lasu gałkowskiego 

10 kwietnia, wczesna wiosna. Śmieci na poboczach, rowach i 
lasach jak co roku o tej porze mocno kłują w oczy... Większość od-
wraca wzrok, oczekując jak młoda trawa i liście zakryją ten przykry 
widok. Mieszkańcy Gałkówka i okolic wybrali jednak inną drogę! 
Zorganizowano akcję, której celem było wysprzątanie Gałkowskie-
go lasu z efektów bezmyślności człowieka - śmieci. W krótkim cza-
sie plakat reklamujący akcję obiegł lokalne media i grupy na Face-
booku, a odzew chcących pomóc był imponujący. Udało się 
zmobilizować ogromną liczbę osób, a efekt ich pracy jest widoczny 
na poniższych zdjęciach - DZIĘKUJEMY WAM !

Szczególne podziękowania należą się: Katarzynie Bonio, Pio-
trowi Antosiak i Dawidowi Zawada - pomysłodawcy i organizatorzy 
akcji. Mieszkańcy Gałkówka są z Was dumni. Monice Wysokiń-
skiej, Jolancie Mielczarek i Beacie Sobierajskiej - nasi sponsorzy. 
Dobrze, że Was mamy.

Piotrowi Zawadzkiemu - jeszcze dziś zwoził wypełnione worki 
z lasu. Ogromne brawa. OSP Gałków Duży - jak zawsze byliście na 
miejscu! Agnieszce Przewoźniak 
- sołtysowi, który aktywnie 
wspierał tę inicjatywę. Gminie 
Koluszki, a zwłaszcza Mateuszo-
wi Karwowskiemu – nie zawie-
dliście, 3 rok z rzędu wspieracie 
nas i pomagacie z wywozem 
śmieci. 

Dziękujemy również rodzi-
com, którzy od najmłodszych lat 
przekazują „eko” wartości swo-
im pociechom - serce się raduje! 
Wyrazy wdzięczności dla przy-
jezdnych z Łodzi, Andrespola, 
Koluszek, Justynowa i okolic - 
Wasza pomoc była nieoceniona. Gorąco dziękujemy również tym, 
którzy nie mogli się pojawić na miejscu - ciepłe słowa i komentarze 
pełne wsparcia nadal od Was docierają. 

Brawa również za rozwagę i odpowiedzialność! Obostrzenia w 
tym roku nam nie pomagały... Dzięki temu, że podzieliliście się na 
małe grupy i rozeszliście w różne strony lasu, cała akcja była bardzo 
bezpieczna. Z góry przepraszamy, jeśli nie wymieniliśmy wszyst-
kich, którzy nam pomogli, niech będzie usprawiedliwieniem, że 
było Was naprawdę dużo! 

Organizatorzy akcji sprzątania lasu Gałkowskiego 

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi
Pochwalcie się za tydzień, jak Koluszkowianie sprzątali swoją 

część planety! Pierwsze inicjatywy już są i opisujemy je na łamach 
TwK.

W dniu 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Zie-
mi. Każdego roku do świętowania przyłącza się wiele placówek oświa-
towych, organizacji i stowarzyszeń ekologicznych. Tegorocznym moty-
wem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Obchody Dnia 
Ziemi są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw, 
podejmowania konkretnych działań proekologicznych ale też uświada-
miania o problemach, które wiążą się ze zmianą klimatu.                                (tom)
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Powiew wiosny w Przedszkolu  
w Gałkowie Dużym

Początek marca przyniósł do naszego przedszkola pierwsze po-
wiewy wiosennego wiatru. Na początku miesiąca przedszkolaki do-
wiedziały się, co to przedwiośnie i poznały znaczenie przysłowia 
„W marcu jak w garncu”. 

Jednak powolutku i nieśmiało wiosna zaczęła zaglądać w przed-
szkolne okna: dzieci  siały rzeżuchę i owies, sadziły cebulki różnych 
kwiatów, a także szczypiorek i pomidorki. Efekty ich pracy widać 
było na przedszkolnych parapetach.  Wiosenne spacery i zabawy na 
nowym placu zabaw dawały wiele radości i pozwoliły łapać pierw-
sze wiosenne promienie słońca.

Zamknięcie przedszkoli przerwało wiosenne świętowanie i 
sprawiło, że dzieci nie mogły zaobserwować dalszego rozwoju swo-
ich grupowych „warzywniaków”. Sytuacja epidemiologiczna zmu-
siła nas do pozostania w domach i powrotu do zdalnego nauczania.

Jednym z kierunków polityki oświatowej w tym roku szkolnym 
jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cy-
frowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 
korzystanie z technologii cyfrowych.” Zdalne zajęcia w edukacji przed-
szkolnej nie mogą odbyć się bez pełnego zaangażowania w ten proces 
rodziców i opiekunów dzieci. Za co bardzo dziękujemy!  Nie da się 
ukryć, że zapoznanie dzieci z nowoczesnymi technologiami oraz zaso-

bami multimedialnymi na szczeblu przedszkolnym jest mimo wszystko 
dużo prostsze w nauce stacjonarnej, gdzie nauczyciel ma pełną kontro-
lę nad tym co przekazuje dzieciom. 

Dzięki wielkiemu wsparciu oraz hojności sołectw Borowa I, 
Borowa II, Gałków Duży, Gałków Mały Wschód , Gałków Mały Za-
chód nasze przedszkole wzbogaciło się w tym roku szkolnym o ko-
lejną tablicę interaktywną, nowe laptopy, radiomagnetofony, drukar-
kę i kserokopiarkę. Nowe sprzęty pozwolą nam w pełni wprowadzać 
dzieci w świat cyfryzacji.

Tablica interaktywna wykorzystywana podczas zajęć dydaktycz-
nych dysponuje wieloma funkcjami, których nie posiadają żadne inne 
środki edukacyjne. Pozwala dzieciom poznać to, czego nie mogą zo-
baczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, 
układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija 
spostrzegawczość, ćwiczy pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. 
Wykorzystywane przez wychowawców programy multimedialne do-
starczają dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych. 

W naszym przedszkolu realizowana jest również innowacja me-
todyczna pt. „Nauka i zabawa czyli bezpieczne spotkanie z kompu-
terem”. W kształtowaniu kompetencji kluczowych w przedszkolu 
pomagają nowoczesne formy i metody pracy. Nauczycielki, które 
ukończyły kursy i warsztaty dotyczące kodowania z przyjemnością 
wprowadzają jego elementy do codziennej edukacji. Ponadto nasze 
przedszkolaki biorą udział w ogólnopolskich programach edukacyj-
nych m.in. „Czyściochowe przedszkole”, czyli uczenie zasad higie-
ny od podstaw oraz „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, w ra-
mach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym 
w przedszkolach.

Agnieszka Maciejewska, Paulina Królikowska
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Przedszkole nr 3 w Koluszkach
Zgodnie z tym rozporządzeniem "Covidowym" zawieszone za-

jęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość. W Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach (ul.  Staszica + ul. 
Zagajnikowa )przyjętym przez Radę Pedagogiczną  Regulaminem  
określono metody i formy pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami.

Podstawą  jest  – www.p3koluszki.wikom.pl  gdzie są podane 
wszelkie informacje dla rodziców, podstawowe zasady pracy na-
uczycieli. W poszczególnych zakładkach nauczyciele  przedszkola, 
nauczyciele specjaliści, nauczyciel języka angielskiego, religii, 
umieszczają materiały dydaktyczne, linki do pracy z dziećmi, karty 
pracy. Podają tematykę zajęć w danym okresie.  Każda grupa przed-
szkolna komunikuje się również z nauczycielką za pomocą innych 
komunikatorów- telefonu, Messengera oraz  posiada swój  grupowy 
adres e- mailowy, na którym nauczyciele wprowadzają materiał dy-
daktyczny, gry i zabawy, linki do zajęć i piosenek, tańców. Karty 
pracy  drukowane i interaktywne, omawiają sprawy grupy a także 
otrzymują informacje zwrotne od rodziców o wykonanych zada-
niach. Rodzice otrzymują adresy atrakcyjnych dla dzieci i bezpiecz-
nych, o właściwych treściach dostosowanych do wieku dzieci  stro-
nach i programach do wykorzystania dla przedszkolaków.

Jednakże w rozporządzeniu  zrobiono wyjątki m.in. dla dzieci 
posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, dzieci, których 
rodzice zatrudnieni są w służbach mundurowych, zapewniających 
bezpieczeństwo, porządkowych, podmiotach leczniczych, ratownic-
twa medycznego, oraz organizacjach pomocy społecznej, placów-
kach opiekuńczo wychowawczych  itp.

Na wniosek rodziców, którym przysługuje  możliwość skorzy-
stania  w tym czasie z opieki przedszkola, dyrektor ma obowiązek 
zorganizować zajęcia w przedszkolu. 

W Przedszkolu Nr 3 przy ulicy Staszica w Koluszkach aktualnie  
opieką  objęto 5 dzieci. Nauczycielki prowadzą zajęcia opiekuńcze, 
gry i zabawy. Dzieci uczestniczą w spacerach i obserwacjach przy-
rodniczych oraz bawią się na placu zabaw.

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostały 
zorganizowane na terenie oddziału przy ulicy Zagajnikowej  stacjo-
narne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej i re-
walidacji:  terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, logopedii, 
zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

Podczas tego czasu nauczyciele uczestniczą w kursach i szkole-
niach on-line, studiach i innych formach doskonalenia. Ten czas jest 
tylko chwilową nieobecnością dzieci, dla personelu praca  inaczej  
ale trwa nadal. 

Personel obsługowy wykonuje niezbędne prace naprawcze i po-
rządkowo – dezynfekujące oraz przygotowuje nowy oddział przed-
szkola na ulicy Mickiewicza do otwarcia.

Życzymy wszystkim naszym dzieciom i ich  Rodzicom oraz so-
bie aby ten trudny czas jak najszybciej minął. 

Bożena Ogińska
dyrektor Przedszkola nr 3 w Koluszkach

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl
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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 znalezie-
nia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej in-
formacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.

 • Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegóło-
wy wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna kon-
to: 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 szcze-
gółowy: Artur Ostrowski 2775

 • KRS 0000165702, cel szczegółowy KUKULSKA MAJA  
(nowotwór nerki)

 • KRS 0000277044, cel szczegółowy MAJA KWIATKOWSKA 
(rdzeniowy zanik mięśni)

 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Kolusz-
kach, KRS: 0000232719

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

 • Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”,  
Nr KRS 0000283761

 • 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 NIEZAPOMNIA-
NE (badanie oraz restaurowanie zapomnianych cmentarzy)

 • KRS: 0000270261, cel szczegółowy: KKS KOLUSZKI MŁO-
DZIEŻ 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

Burmistrz Koluszek informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-
pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 13.04.2021 r. do dnia 4.05.2021 r., 
wywieszone są wykazy obejmujące 2 części o powierzchni po 18 m2, 
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki nr 99/1 o po-
wierzchni całkowitej 884 m2, położonej w obrębie 7 miasta Kolusz-
ki, stanowiącej własność Gminy Koluszki, przeznaczone do dzierża-
wy na okres od 1.05.2021 r.  do 30.04.2024 r.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach www.koluszki.samorzady.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 44 725 67 53

Burmistrz Koluszek informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               
ul. 11 Listopada 65, w dniach od 13.04.2021 r. do dnia 04.05.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu:

– niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Świ-
ny, obręb Świny, gm. Koluszki, oznaczonej numerami ewiden-
cyjnymi działek 332/2 i 332/3 o pow. 0,1600 ha, do zbycia w 
drodze przetargu,

– niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Świny, 
obręb Świny, gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 333/2 o pow. 0,1300 ha, do zbycia w drodze przetargu,

– niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości 
Wierzchy, obręb Wierzchy, gm. Koluszki, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym działki 281/2 o pow. 0,2000 ha, do zbycia w dro-
dze przetargu.
Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-

towej Urzędu www.koluszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koluszkach 
ul. Sikorskiego 11 

ogłasza przetarg nieograniczony  
na wykonanie czterech osobnych zadań wykonania dokumentacji 

technicznych oraz termomodernizację:
– budynku  ul. Ludowa 5  w Koluszkach
– budynku ul. 11 Listopada 33 A w Koluszkach
– budynku ul. Traugutta 11 w Koluszkach
– budynku ul. Budowlanych 6 w Koluszkach (ściany szczytowe)

Warunki realizacji zamówienia poszczególnych zadań oraz przystąpienia do 
przetargu określone są w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, któ-
re można nabyć w siedzibie Spółdzielni w cenie  30 zł + VAT (za jedną specyfi-
kację na dany budynek).

Oferty na wykonanie poszczególnych zadań termomodernizacji należy składać 
w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r do godz. 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.

Firma brukarska ROBII 
zatrudni pracowników 

tel. 502-970-258
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EDUKACJA
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Transport dużym busem - przepro-
wadzki tel.721-728-900
Gazowe usługi – montaż i naprawa 
kuchni oraz piecy gazowych. 
Okresowe przeglądy instalacji 
gazowych, tel. 509-766-174
R.Wnuk – kompleksowe usługi 
remontowo – wykończeniowe,  
tel. 660-160-989
Docieplenia, Remonty, Solidnie, 
609-296-865
Usługi Dekarskie, 518-222-282
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Malowanie dachów. Smarowanie 
smołą i lepikiem. Przycinanie drzew, 
519-356-788
Wszelkie budowy, docieplenia, 
604-350-807
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Wertykulacja, usługi ogrodowe, 
504-306-778
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia i inne. Wycena gratis,  
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie 537-954-994 
Budowa domów jednorodzinnych  
i wykończenia wnętrz pod klucz, 
531-157-433
Usługi koparko-ładowarkami, 
minikoparkami, Tel. 799-203-990
Usługi koparkoładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi koparkami, wywrotkami,  
tel. 606-405-783
Przyłącza wodociągowe i kanaliza-
cyjne, tel. 515-493-834

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
M-4 sprzedam na osiedlu Andersa  
w Koluszkach, 605-272-865
Sprzedam własnościowe M-4 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam działkę rekreacyjną  
z domkiem za 32.000zł, 505-484-617
Sprzedam M-4 (4 piętro),  
tel. 507-967-690
Kupię Działkę, Koluszki,  
Żakowice, 502-248-979
Kupię Mieszkanie M2-M3. Parter 
lub I-II piętro, tel. 665-650-026
Sprzedam M-6 lub zamienię  
za dopłatą na M-4 lub M-3  
w Koluszkach, 603-607-339  

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia lokal w pasażu przy 
ul. Brzezińskiej 11 w Koluszkach, 
tel. 600-802-959
Do wynajęcia kawalerka 25 m2  
oraz lokal o pow. 90 m2 na kwatery 
pracownicze lub cele mieszkaniowe, 
tel. 606-363-006
Do wynajęcia M-4 w bloku 62 m2, 
tel. 605-377-595
Do wynajęcia mieszkanie 36 m2  
w Koluszkach, 731-739-363
Do wynajęcia mieszkanie 46 m2, 
parter, 505-484-617
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377
Tanio odstąpię meble, regały, szafy, 
wersalki, stoły, tel. 536-206-160
Płyty tarasowe 80x80 cm grubość 
8cm. Kolor jasno-szary, 30zł/szt. 
Dostępność 43 sztuki, tel. 796-241-330
Drewno opałowe (deski z demonta-
żu) oraz drewno z wycinki w ilości 
20 m³/ 90 zł/m, tel. 602-579-706
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

OGŁOSZENIA DROBNE
Budowa domów, 505-509-874
Układanie kostki brukowej,  
tel. 783-141-557
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, 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
Firma transportowa zatrudni kierow-
cę C+E. Praca w kraju, wszystkie 
weekendy wolne. Jeździmy w dzień, 
dobre warunki płacowe. Dodatkowe 
ubezpieczenie w PZU Życie. Posia-
damy własny serwis, dojeżdżamy do 
ewentualnej awarii, tel. 507-199-570
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko elektryczne, 604-574-055 
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach, 
604-574-055

Zatrudnię szwaczki, stała praca, 
produkcja Polska, tel. 605-086-828

Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883

Zatrudnię pracownika do wykoń-
czeni i dociepleń, tel. 796-241-330

Zatrudnię szwaczki na konfekcję, 
693-426-098

Poszukujemy pracowników  
do utrzymania terenów zielonych, 
tel. 506-056-163

Zatrudnię kierowcę C+E.  
Ruchoma podłoga. Praca po kraju, 
tel. 502-653-907

Zatrudnię szwaczki. tel. 602-194-850

Zatrudnię pracownika na Myjnię 
Samochodową w Koluszkach. 
Zarobki 2500zł na rękę,  
tel. 603-641-600 lub 531-254-290

Zatrudnię pomocnika do prac 
hydraulicznych, 666-152-285

Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711 
Kierowcę C+E zatrudnię, transport 
krajowy i międzynarodowy, Koluszki, 
tel. 733-222-001

Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, tel. 605-600-896

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

UBEZPIECZENIA EWA JANECZEK
Koluszki, ul. Odlewnicza 34, tel. 509 220 910

ejaneczek@agentpzu.pl   fb : AgentPZUEwaJaneczek 
www.ejaneczek.agentpzu.pl

-ubezpieczenia komunikacyjne 
-ubezpieczenia domów/mieszkań i firm, gwarancje ubezpieczeniowe

-ubezpieczenia grupowe, -PPK, IKE, IKZE
-ubezpieczenia dla rolników, ubezpieczenia na życie

-opłaty rachunków
Od 1 kwietnia zapraszamy po DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW  

( 65% dotacji z budżetu państwa)
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 1997 r. w godzinach 8.00-18.00. Zapewniamy 

profesjonalną obsługę przez 4 agentów, w reżimie sanitarnym oraz zdalnie.

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Zatrudnię szwaczki do zakładu praca całoroczna, 607-426-909
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe i jednopokojowe w Koluszkach, 
tel. 605-696-054
Sprzedam działkę pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną  
o pow. 850 m2 i 950 m2 w Koluszkach, tel. 791-273-942
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

  BRZEZIŃSKA 135
Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

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

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

„Balove”
Atrakcje, które uświetnią  

Twoją imprezę.
 • Foto-Lustro
 • Balony z helem
 • Fontanna Czekoladowa
 • Słodki stóły 

507-820-548  FB: Fotolustro.Koluszki

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl



14 16.04.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 15

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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.

n kostka od 800 zł
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

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

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n 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.

tel. 505 210 010
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Z życia przedszkolaka

Marzec w Przedszkolu nr 2 
Nareszcie powitaliśmy marzec, który dał nam nadzieję poprawy 

pogody. Z niecierpliwością spoglądaliśmy przez okna. Podczas na-
szych obserwacji dowiedzieliśmy się  co oznacza powiedzenie „W 
marcu jak w garncu”.  Nie mogąc doczekać się nadejścia wiosny dzie-
ci zabrały się do pracy, dzięki czemu w każdej sali powstały zielone, 
piękne ukwiecone ogródki. Dzięki nim uczyliśmy się dbać o rośliny, a 
do naszych sal zawitał wiosenny nastrój. Na dworze było coraz ład-
niej, słońce mocno świeciło czym zachęcało do dzieci do spacerów i 
spędzania  czasu na świeżym powietrzu. Nadszedł 21 marca, na który 
szczególnie czekały najmłodsze przedszkolaki. Dzieci  przygotowały 
piękne Marzanny, które Pierwszego Dnia Wiosny wysłały pocztą „bo-
cianią” za morze. Jak już pożegnaliśmy Zimowe Panny nasz ogród 
przedszkolny stał  się ulubionym miejscem dzieci, ponieważ każdy na 
własne oczy chciał się przekonać czy już na dobre rozgościła się w 
nim wiosna. Udało się! w ogrodzie zakwitły kolorowe krokusy, hia-
cynty oraz żonkile. Słychać było ptasie trele…

W marcu rozkwitały nie tylko kwiaty, ale i mowa przedszkola-
ków. Na początku miesiąca z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 
w grupie starszaków odbyły się warsztaty logopedyczne. Dzieci 
uczestniczyły w zabawach usprawniających narząd mowy, recyto-
wały łamańce  językowe. Zajęcia były doskonałą okazją do promo-
wania sprawnej komunikacji i poprawnej wymowy a także do świet-
nej zabawy.

Miłym marcowym akcentem były obchody „Dnia Kobiet”. 
Chłopcy udowodnili że już od najmłodszych lat pamiętają swoich 
koleżankach.

W połowie miesiąca grupy maluchów miały swoją Wielką Lek-
cję Montessori „O powstaniu wszechświata”. Przedszkolaki wysłu-
chały wspaniałej przypowieści montessoriańskiej, brały czynny 
udział w jej improwizacji. Poznały Układ Słoneczny i udały się w 
kosmiczną podróż. Była to dla nich wspaniała przygoda.

 Dzieci biorące udział w projekcie „Technikoludek- czyli przed-
szkolak w świecie technologii” podczas realizacji zajęć projekto-

wych uwrażliwiani są na , to że nowoczesne technologie  mogą po-
magać w życiu i być źródłem wiedzy, ale należy uważać na 
niebezpieczeństwa czyhające  w sieci. Ta wiedza jest bardzo przy-
datna szczególnie w czasie zdalnego nauczania. W marcu przed-
szkolaki poznały dyktafon, dowiedziały się do czego można go wy-
korzystać, jaka jest jego budowa, a podsumowaniem zajęć było 
nagranie świątecznych życzeń dla rodziców. 

Jedną z najmłodszych grup odwiedził teatrzyk Kamishibai. Tym 
razem przedszkolaki zapoznały się z bajką pt. „Żabi król” i dowie- „Żabi król” i dowie-i król” i dowie-
działy dlaczego warto dotrzymywać danego słowa. Były to już ko-
lejne  warsztaty jakie odbywają się w ramach innowacji pedagogicz-
nej „Bajka ze skrzynki Kami receptą na budzenie dziecięcych 
emocji, wyobraźni i kreatywności”,  realizowanej we współpracy z 
PM nr 200 w Łodzi. 

Dzieci z jednej z najstarszych grup w ramach innowacji realizo-
wanej w ich społeczności, układały sudoku ze zwierzętami egzo-ści, układały sudoku ze zwierzętami egzo-, układały sudoku ze zwierzętami egzo-
tycznymi oraz uczyły się kodowania, udowadniając w ten sposób, że 
„matematyka to zabawa i dla dzieci fajna sprawa”.

21 marca nasze przedszkolaki razem z rodzicami przyłączyły 
się do obchodów ”Dnia kolorowej skarpetki. Dzięki zajęciom w gru-
pach „wiemy już , że każdy jest ważny i, że mimo różnić jesteśmy 
TACY SAMI..” Była to dla nas bardzo ważna lekcja. 

Pod koniec miesiąca starszaki wzięły udział w akcji pod hasłem 
„Kartka Wielkanocna” we współpracy z uczniami ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Koluszkach. Celem akcji było kultywowanie tradycji 
związanych z Wielkanocą, rozwijanie kreatywności i uzdolnień pla-
stycznych, a przede wszystkim rozwijanie empatii i chęci pomocy 
chorym osobom ze Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach. To wła-
śnie z myślą o Nich, nasze dzieci wykonały piękne świąteczne karty z 
życzeniami To miłe , że w tak szczególny czas jakim są Święta Wiel-
kanocne mogliśmy sprawić komuś przyjemność….                    A.O.

Przedszkole w Różycy
W Przedszkolu w Różycy czas pandemii pracownicy wykorzy-

stują na rozmaite porządki. Pracownik gospodarczy dogląda placu, a 
panie sprzątają wewnątrz obiektu, m.in. prane są dywany i inne części 
wyposażenia. Wszyscy czekamy na powrót dzieci do przedszkola. 

W placówce w Różycy z zajęć stacjonarnych korzysta obecnie  
4-5 dzieci. Są to dzieci pracowników służb zaangażowanych w wal-
kę z pandemią oraz jedno dziecko z niepełnosprawnością. Opiekę 
nad nim sprawuje rodzic. Pozostałe dzieci korzystają z zajęć dydak-
tycznych zdalnie.

Małgorzata Szrama, dyrektor Przedszkola w Różycy



Klub „Okiem Kobiety”


